Nr.62

,/

Warszawa, dnia 23 Grudnia 1924. r.

Tom. LXII

PRZEGLAD TECHNICZNY
T'r'GODNIK POSWI~CONY SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYSl:.U.

so M M A IRE:
Harmonisation du travail comme une base de I'organ I sat Ion sci en t I f I que, (suite) par. K. Adamieckl, professeui
a l'Ec. Polyt. de Varsovie.
I Congres International de mecanlque appliquee a Delft,
(a suivre), par. dr. M. T. Huber, professeur 11 l'Ec. Polyt. de
Leopo!.
Cours International de I'orientation proferslonelle
il I'lnstitut "Orga" a Berlin (suite et fin), par. J. Wojciechowski, ing.
N e c r 0 log i e: . J. Stecewicz.
Rev u e doc urn en t air e: Proje! de jonction par voie fem~e entre
Calais e! OOllvres.-Progres possibies d'utilisation de la chaleur.Utilisation d'energle hydralllique en Japon.
Bib I log rap hie.

T RES C:
Harmoniz .a cja, jako jedna z glownych podstaw organizacji naukowej, (c. d.) nap. K. Adamieckl, prof.
I Mi<::dzynarodowy Kongres mechanlki technlcznej, nap.
dr M. T. Huber, prof.
Informacyjny Kllrs Psychotechnlkl i Naukowej Organlzacj i Pracy, (dok.) nap. inz. J. Wojciechowski.
N e k r 0 log j a: S. p. J6zef Stecewicz.
Przeglqd pism technlcznych: Nowy projekt polqczenia koIejowego pomi<::dzy Calais a Oouvres. -- Post<::py i moZliwosci dalszego rozwojll techniki cieplnej. - Wyzysl<anie sil wodnych
w Japonji.
Blbljografja.
Kron i k a.

o i v e r s.

=======-.=================================================================

Harmonizacja jako jedna z glownych podstaw organizacji naukowej.
Napisal K. Ad8I1).ieckl, prof.
(Cillg dalszy do str. 554 w Nr. 49 r. b.).

IV.

Harmonia w doborze organ6w i harmonja w dziataniu.

J

ezeli w swietle tego wniosku rozpatrzymy ur.z,\dzenie wyiej
przytoczonej walcowni i jej harmonogram dzialania,
przedstawiony na rys. 1, mianowicie narysujemy wykre
sy charakteryzujqce kaidy z poszczeg61nych organow, ' to
latwo moiemy obliczyc straty, jakie wynikaj,\ z wadliwego
doboru. Zestawienie takich wykresow pokazane jest na
rys. 5.
Widzimy tutaj jasno nieodpowiedni dobar poszczegolnyeh aparatow, mianowicie kiedy przy produkcji 10000 kg, odpowiadaja,cej pracy podlug
podanego harmonogramu, piece II i III oraz wal·
ce V s'\ j ui bliskie swej
wzoreowej produkcji, po·
zostale a paraty sa. jeszcze
w znacznym stopniu nie
wyzyskane, i calkowita
strata dzienna z tego
powodu stanowi sum~
linij
a przy
,
zwyklej
robocie
niezhar,
, ,
monizowanej (przy pro
i
dukeji 2500 kg) straty
z powodu straconego czasu wyraiajll si~ sum,\
linij
Analizuja,c w ten sposob nasz warsztat, widzimy, ie straty z powodu straeonego czasu
mogl:\ wynikac z 2-ch
powodow:
1) gdy organy
poszczegolne nie
Rys. 5.
sllnaleiycie dobraWykresy koszt6w w~asnyth oraz strat
ne, ezyli ieh WZOfw zaleinosc:i od wydajnosci.
cowe produkcje nie
s'\ jed n a k 0 w e;
2) g d Y d z i a I ani e t y c h 0 r g a now n i e j e!s t n alei y c i e z h arm 0 n i z a wan e.
Stqd wniosek, ie najlepsze zharmonizowanie dzialani.a
jest tylko wtedy mOiliwe, g~y p~szc~~golne or&,any sl:\ naJlepiej ze sobl:\ dobrane, czyh ie Istmeje harmonJa w samym
doborze.

a+b+c+d,

e+ f+g+h.

I

Poniewai kaidy organ danego organizmu wytw6rczego,
pod wzgl~dem ekonomji dzialania, mozemy zawsze wyrazic
scislym charakterystycznym wykresem, wyraiaj,\cym zaleznose jego kosztow od produkcji (jego cen~ ezasu), to okreslenie, h arm 0 n j ado b 0 r u, przestaje bye czems nieokreslonem (mglistem) i staje sit; rzecz,\ najzupelniej konkretnl:\,
amianowicie, harmonjl:\ doboru moiemy nazwac
taki dob6r, przy ktorym wykresy charakterystyczne wszystkich organow b~d,\ ze soba. uzgod n ion e, .tak pod wzgl~dem swych produkcji wzoreowyeh, ·
jak rowniei; kiedy sum a rz~dnych pionowych tych wszystkich wykresow bt;dzie przy danyc h rozporzl:\dzalnyeh srodkach teehnicznych najmniejszl:\, innemi slowy, gdy kaZdy
z organow i pod wzglt;dem ekonomicznym b~dzie najdoskonalszym.
Aby tt; ostatni,\ mysl wyrazic dokladniej, powiem, ie
danyorgan moiemy uwaiae za najdoskonalszy, jeieli posrod
wszystkich organow, czy aparatow sluz~cych do tego samega celu, krzywa jego kosztow lezy najniiej, czyli na
jednostk~ czasu przeplywa przez niego najmniej pieni~dzy
i jezeli ta krzywa jest jak najwi~cej pochy1l:\, czyli koszt'
luinego biegu jest najmniejszy, a wi~e np. z 3-ch organow
A, B, 0, ktore mamy do wyboru, bt;dzie najdoskonalszy 0,
rys. 6. Badaj,\c kaidy warsztat wytworezy jako organizm,
skladaj~cy sit; z poszczegolnych organ6w, pracuja,cyeh jako
zbiorowa calose, moiemy na kaidy poszczegolny organ, niezaleinie od tego ezy bt;dzie to
maszyna, urzl:\dzenie, aparat, narz~dzie, czy czlowiek, zapatrywac
sit; jak na pewnego rodzaju kran,
przez ktory przeplywa w kaid,\
jednostk~ czasu pewna ilose pieni~dzy, przyczem grubosc tego
strumienia jest naogol zmienna,
zaleinie od produkcji, i zaleinosc
ta wyraia sit; dla kazdego kranu
odpowiednim wykresem chara. Rys. 6.
kt.ery~tycznym .. 1m. k~zywa. jest Por6wnanle kilku czynnos<:i wzg!;
wl~ceJ pochyla I zbltiaJqca SIt; do urz~dZeri. Najdoskonalsze z nidi
prostej wychodz,\cej z punktu najbardziej zbliza sl~ do prostej,
zerowego, tern dany kran dosko· wythodz.,tej z punktu zerowego. ·
nalej si~ sam reguluje; przeciwnie
.
'. . .
zas, im krzywa koszt6w zbliia si~ wi~cej do prostej po-.
ziomej, tern kran jestmniej czuly i mniej si~ reguluje pro';:
dukcj,\, a' wreszcie spotykamy i takie organy, ezy krany,
przez ktore leje si~ stale jednakowa ilose pieni~dzy w jednostk~ czasu, niezaleinie od tego, czy dany organ cos pro~
dukuje czy nie.
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Posr6d wszystkich pozycji koszt6w kaidego zaldadu cowni, ktora skladata si~ z szeregu oddzieillych walcarek,
wytw6tczego jest tyl~{Q j.ed~~ pozycja, 1~~6ra re.guluje si~ zu- obraz - otrzymany przy pomocy chronometrarzu. Harmo·
pelnie automatyczme IloSWl produkcJI, a WI~C ten koszt nogram ten odpowiada produkeji godzinnej 3650 leg. Prowyraia si~ prostq wychodz~cq z punktu zerowego. Jest dul{cja ta byia uwaiana za niedostatecznCl, gdyi walcownia
byla zaprojektowana dla jednoto koszt surowego materjalu. Ale
szesnego walcowania 2-ch drurozpatrujllc caly . wa.rsztat . jako
tow, co jednak dawalo si~ osiqgac
jeden zbiorowy Wlelln kran, przetylko w rzadkich chwilach i ty1ko
puszczajf\cy pieni~dze zauwa~y:
w przeciqgu kHku sekund. Majmy, ie przepuszcza on strumlen
strowie i dostawca tej walcowni
pieni~dzy, kt6re~o grub?sc re~uJ"
tl6maczyli to brakiem wprawy
1uje sit: produkcJ~ w takt sposob,
o
u robotnikow. Wyiej przytoczony
jak to pokazuje charakteryzuj~cy
harmonogram uwydatnia jednak
go wykres sumaryczny,. a. WI.~C
jaskrawo, ii mala produkcja wyprzy produkcji 0 strumlen plent~
nikala nie z tego powodu, lecz
dzy nieprzestaje si~ 1.~c; przy ~o~
z powodu zasadniczyeb bl~dow
wi~kszeniu pr()dukc]l,. strumlen
w urzqdzeniu calej walcowni i zleten rozszerza si~ stopmowo, ale
go rozkladu praey pomi~dzy pow taki. sposbb, ie istnieje zawsze
szczego1nemi wa1carkami.
pewna granica wzorcowa produkcji, przy ktorej stosunek gr~:
Przedewszystkiem rzuca si~
bosci s'trumienia do produkcj1
w oezy to. ie wi~ksze zbliienie
jest najmniejszy.
poszczegolnych fal jest niemoPrzytoczone wyiej' ideezailiwe, gdyi ezas dzialania walcarki B jest juz calkowicie wywierajq w sobie cat.l:\ tres~ ha:monizacj-i pracy zblOroweJ. Wlzyskany i pozostaJy przerw nie
dzimy, iezag~dnienie . ha.rt?0moina bylo wi~cej zmniejszyc
nizacji sldada Sl~ z 2-ch cz~SCt;
przy najwi~kszej wprawie robotnikow, obsluguj~cych t~ wal1) do b 6 r h arm 0 n i j. n y
· cark~. Jednoczesnie widzimy jak
poszczeg61nych organow,
slabo Sq wyzyskane wszystkie po' 2)
z h arm 0 n i z 0 wan i e
zostale walcarki, zwlaszcza walwszystkich ichczynnosci.
carka A, na ktorej czas rzeczy. Do rozwia.zania pierwszego
wistej pracy wynosi · tylko 28%,
zagadnienia, gl6wnem kryterjum
reszta zas jest biegiem jalowym.
stuiy por6wnanie c h a r a k t e r yNa rys. 8 pokazane S,! wystyk przeplywu koszt6w,
kresy charakterys'yczne wszystkt6re moiemy wyrazic za pomoea.
Idch poszezegolnyeh walcarek,
przytoezonych wykres6w.
praeujqCych podlug powyzszego
Gtownq zas kierownicza, idea.
harmonogramu. Na wykresie tym
przy rozwi!lzywaniu drugi~go zajaskrawo widac straty w kosztach,
dania jest skoordynowame e1ewynikajqce ze straty czasu ora z
ment6w czasu poszczegolnych
wyll:\cZl1ll zaleinosc tych strat
czynnosci, co da si~ uskutecznic
od braku harmonji w doborze
metodll graficznll, zastosowana.
poszczegolnyeh organow i zlego
w przytoczonym przykladzie.
podzialu pracy mi~dzy niemi.
Naleiy zaznaczyc, ie obyOczywiscie cillkowite usudwie' te metody mogq bye zastoni~cie strat z powodu biegu jasoW1ine w 2-ch wypadkach. Przelowego byloby niemoiliwe bez
dewszystkiem mogq s1uiyc do
radykalnej zmiany calej konzbadania kazdego warsztatu wystrukcji warsztatu. MOina by to
tworczego, awi~c badania, jak
wprowadzic tylko 1epszy rozklad
dalece jego organy odchylaj~ si~
pracy, ale pod warunkiem uiy.od hartnonji w doborze i w dziawania 1ako materjalu surowego
laniu, i powt6re - do zaprojerygJi po 75 kg zamiast blokow
ktowania zawczasu najdoskonalpo 150 kg jak to by to przewidziaRys. 8.
k
did
Rys. 7.
ne
przez kon struktora walcowni.
szego p1anu, ta po wzg ~ em Harmogram walcowania
Wykresy charakterystyczne
doboru, jak i pod wzgl~dem dzia·
drutu ,
Zaprojektowatem wi~e nowy
wakarek.
tania, jednem slowem moiemy
harmonogram przedstawiony na
zestawic wzorcowy plan zespotu organow i wzorcowy plan rys. 9, ktory oczywiScie nie jest doskonalym, ale poszczegolich dzialania.
.
. ne wa1carki zostaty przynajmniej daleko lepiej wyzyskane
i osiqgni~to produkcj~ 6350 leg na godzin~.
V. Analiza prac zbiorowych metod(l graficznCl.
VI. Wielkie straty zpowodu braku harmonji.
Posilkowanie si~ temi meiodami do analizy roinych
warsztatow wytworczych i prac zbiorowyeh umozliwHo mi
Spotkawszy w mej praktyee setki tego rodzaju przy.
przekonanie si~, ze wi~kszosc warsztatow wytworczych, na- kladow, w najrozmaitszych · rodzajach pracy zbiorowej : walwet wsrod najnowszych, bardzo daleko odbiega od moiliwej cownictwie, wielkich kUiniach, warsztatach mechanicznych,
doskonalosci ; tak pod wzg1~dem harmonji w doborze (ustro- fabrykach w16kienniczych, ceramicznych, papierniach, przy
jurswyth 'organ6w, jak rowniei i pod wzgl~dem harmonji robotach budowlanych i 1. p., doszedlem do wniosku, ie takie
w ·dzialaniu. Straty z . tego powodu sa. bardzo ez~sto ,zasadnicze bl~dy cz~sto si~ spotyka i byloby naw~t dziwnem,
oltjrzymie,
'
.
gdyby bylo inaczej, a to dlatego, ie dotychczas ani przy bu M6glbym przytoczyc z mojej praktyki setki . przykla- dowie warsztatow wytworczych, ani przy ich prowadzeniu
.dow, potwierdzajqcyeh powyisze zdanie, ie wsp0mn~ tylko nie zagl~biano si~ prawie wca1e w istot~ zharmonizowania
jeden przyklad z walcownictwa, na ktorym bl~dy te uwydat- pracy poszczeg61nych organow. Przy budowie instalacji poniaj~si~ szczegolnie jaskrawo.
silkowano si~ wi.edzq technicznq, ale nie zdawano sobie ja.~: Na rys. 7 przedstawiony jest harmonogram walcowania
sno i seisle sprawy z tego, He kaidy organ b~dzie przez sie.rJ.rUtu 5 :mm. Jestto dok~adny przeci~tny obrai dzialania wal- bie przepuszczal pienj~dzy; podczas dzialania , jaka b~dzie
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zaleinosc. teg? przeplywu od produkcji w jednostee ezasu,
a nast~pnle, ~atn~talowa wszy jakies urzqdzenie, pozostawiano
s.amq orga01zacJ~ przewaz.nie na l~sc~ losu, lub conajwyiej
hezono na talenty orgaOlzatorskle 1 rutyn~ kierownikow.
Taki stan rzeezy prawdziwie i bardzo jaskrawo przedstawiJ p. Harrington Emerson
w swych 12-tu zasadach. wydajnosci; zupetnie slusznem
jest jego twierdzenie, ie jeieli
w ubieglej w!asnie epoce spotykamy niekiedy niezwyklq
sprawnosc w zharmonizowaniu czynnosci pracy zbiorowej,
to Sq to raczej wyjqtki i to
tylko wtedy, Jdedy jakies specjalne warunki poprostu zmuszaly do doskonalej harmonji,
iub wtedy, kiedy zamierzony
wynik wogole nie by! moiliwy
bez doskona!ej harmonji . Jako
niezmiernie wybitne wyjqtki
tego rodzaju przytacza on np.
przebieg pociqgowamerykanskich takzw. "chronometrow li
lub strzelanie z armat na statkach wojennyeh amerykanskich. W przeciwstawieniu d'1
tych idea16w harmonizaeji I
przytocz~ tu rozmow~ nie.
zmiernie charakterystyeznq z
szefem reperaeyjnyeh warsztatow koiejowyeh, ktory z usmiechern politowania patrzy! na
Emersona, twierdzqc, ie wszystkie czynnosci w warsztacie rnachanicznym rnogq i powinny
odbywac si~ r6wniei podtug
plann tak scistego, jak rozklad
jazdy pociqg6w "cbronomet.
row".
'(~ W minionej epoce niezwyklego rozkwitu techniki znaczna wi~kszosc technik6w i iniynier6w naleiala do typu
wspomnianego szefa warsztat6w, tacy zas pionierzy organizacji jak F. W. Taylor, H.
Emerson, Gilbreth, Gantt i inni. ich nas!adowcy - byJi wyjqtkami. W epoee tej ulepszaIismy szczegoly, ale nie obejmowalisrny ca!osci, z wracaIismy uwag~ przedewszystkiem
na konstrukcj~ i dzialanie poszezegolnych urz'ldzen i meRys . 9.
chanizmow, ale nie zwraca.
Harmonogram nowego doboru lismy dostateczneJ' uwagi na
walcarek.
spraw~ prawidlowego wsp61dzialania tych urzqdzen, przystosowania ieh do warunk6w
pracy i na spra\V~ koszt6w ich czaSll. Spotykamy wi~c bardzo
czt:sto warsztaty pracy, sktadajqce si~ z calego szeregu
urzqdzen, cz~sto samych przez si~ doskonalych, ale nie
odpowiadajqcych sobie wzajemnie i w dzialaniu czyniqcyeh
wraienie podobne do tego, jak gdybysmy do jednego
wozu zaprz~gli jednoczesnie konie wyscigowe i woly, t. j.
zwierz~ta 0 r6inej sile pociqgowej i eharakterze.
VII.

"

Planowanie pracy zbiorowejmetodC! graficznC! :

Wszystko co wyiej powiedziano prowadzi nas do nast<::pujllcego wniosku:
Zestawienie planu or6anizacji .dla kaidej fabrykacji,
kaidej pracy wytw6rczej, ina takie sarno znaczenieEjak wyko·
nanie rysunku do budowy jakiegos mechanizrnu, aparatu
lub grnachu. Jeieli w kaidym mechanizmie czy budowli
wszystkie cz~sci musz~ dokladnie wzajemnie sobie odpowiadae to r6wriie'i przy wykonaniu wsp61nej pracy zbioro-
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wej mechanizmu, aparatu i pracownikow, praee kaidego
z nich mUSZq sobie sciSle odpowiadae, kaidy z nich nietylko
sam powinien wykazac sprawnosc wzorcowq, ale pracz
tego dzialanie ich musi bye ze sobq tak powiqzane, aby
i caly zespol wy·
kaza! r6wniei wydajnosc wzorcowll .
Majqc obecnie
jasne poj~cie 0 tem,
co naleiy rozumiec
pod harmonj'l doboru i dzialania organ6w . wytworczycb, najprostsza
logika doprowadza
nas rowniei do
wniosku, ii dlatego,abywarsztat wy·
tworczy, maly ezy
dUiy, mogl dae najwyiszy wynik ekonomiczny, czyli
magI pracowac z
najwyiszq prod ukcjq przy najmniejszym
rozchodzie
pracy i srodkow, to
projekt organizacji
ogolnej
powinien bye
sporzqdzany

przed projektem
samej instalacji, .
gdyi dopiero taki
plan da nam scisle
wskaz6wki co do
samego urzl1dzenia,
wielkosci poszczeg61nych organow,
warunkow ich
wspolpracy i ich
wzorcowych wydajnoSci.
Wypada jednak
stwierdziC, ie jeieli
w dziedzinie kon strul(cji technika
uczynHa jui ta ki
post~p, ie iadnemu
zdrowo mys!qcemu
technil<owi nie
przyjdzie flawet do
glowy zaczynac budow~
nie wykonawszy przedtem
projektu og61nego,
Rys. 10.
,
szczeg6fowych ryHarmohogram jako podstawa . projektu '
sunkow i dokladwytwornl.
nych obliczen, to
w dziedzin~e organizacji pracy i planowego dzialania zaczy.~
namy staWlac dopiero pierwsze kroki, p r z e wa in i.e z a S
przyst~pujemy do urzqdzenia warsztat6w wyt ~ 0 r c z y c h, 11 i e m a j 'i c do k la d neg 0 p I an 11 0 P r z eb 1 e g u pr.acy, tak poszczegolnych organ6w jak i calego zespolu. Nle dokonywamy r6wniei scislych badan i o.bliczen
co. do przypuszczalnych koszt6w czasu kaidego organu i ich
wzoreowych wYdajnosci.
Nauka organizacji zmienia zasadniczo taki stan rzeczy,
wysuwajqc jako jeden z najwainiejszych postuJat6w, i e k aidapraca powinna bye wykonana podlug planu
uloionego z g6ry i opartegona scisiem zbadaniu (analizie) wszystkich element6w pracy.
Wyieji przedstawiona graficzna metoda barmonizacji
pracy umoiliwia zestawienie zawczasu takiego planu; przytoczone wykresy dajEl jui glowne wskazowki nietylko w jaki
sposob powinny dziatae wsp61pracuj~ce organy, aby osil:\gnqc najwyiszEl wydajnose, ale r6wniei daj" nam wskazowki,
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w jaki spos6b urz~dzenia te i organy powinny bye dobrane podluinymj tak i poprzecznym, to moiemy zaprojektowac
graficznie jakqs sztuk~ muzyezn<1; czyli narysowae wykres
pod wzgl~dem swych ekonomieznych eharakterystyk. .
Ja,ko przyklad doskonalego wyniku takiego sposobu uszeregowania diwi~kow, a potem go odtworzyc.
Przy wykonaniu utworu muzycznego chodzi gtownie
post€lpowania, moze sluiye urz~dzenie walcowni drutu vii jednej z najwi~kszych hut ielaznych na poludniu Rosji, kt6ra o to, aby kaidy diwi€lk brzmial w swoim czasie, ani wczesto walcownia w roku 1910 zostala wybudowana podlug pro- niej, ani tei pozniej.
jektu sporz~dzonego na podstawie harmonogramu pracy
Pod tym wzgl~dem rola muzyka kornpozytora jest taka
. od ktorego tez caly projekt zacz~to . Na rys. 10 przedsta· sarna, jak i rola organizatora pracy zbiorowej: jednemu
wiony jest wlasnie ten harmonogram i ogolny szemat samej i drugiemu chodzi bowiem 0 harmonj~, muzykowi 0 hannowalcowni. Przy zestawieniu harmonogramu przyj€lto w za- nj€l diwi€lkow, organizatorowi 0 harmonj€l pracy.
10zeniU jednoczesne walcowanie 3-eh drutOw. Mowiono .rni
Co si~ tyczy doboru diwi~k6w, to nauka akustyki daje
w kilka lat poiniej, ze wynik najzupetniej potwierdzil to za- eyfrowe, nieornal matematycznie dokladne wskazowld co do
lOienie, - walcownia produkowala przeci€ltnie 14800 leg na tioboru diwi€lkow, Co zas do doboru organow wykonywajqgodzin~, a iniynierowie ktorzy kierowali tq walcowni,\, moeych elementy pracy podzielonej, to z punktu widzenia stowili mi, ie nie wyobraiaj'l s.obie, aby to urz'ldzenie moglo sunku mi~dzy czasem, nakladem srodk6w i wynikiem uiy·
pracowae tak sprawnie, gdyby nie byl sporz~dzony zawczasu teeznym dla kaidego organu, mamy zasadnicze wskazowki
odpowiedni harmonogram dzialania, · ktory dal mnostwo w postaci charakterystycznych, przytoczonych wyiej wywskaz6wek pierwszorz~dnego znacienia, dotycz'lcych calego kresowc
urz<\dzenia, a ktorych donioslosci nie podejrzewanoby na·
"Metoda graficzna harmonizacji, ktor~ przytaczamy, nie
wet, gdyby nie miano przed oczyma tak jasnego rysunku,
wymaga
oczywiscie, aby dana praca zbiorowa nalezala ko·
wyraiajqcego caly plan pracy wszystkich organow.
niecznie do tak zwanych robot masowych, skladaja,cych si~
Przytoczone przyklady dotycz<\ tylko jednej z dziedzin z czynnosci stale si€l powtarzajllcych. Moina j~ zastosowac
techniki, rnianowicie walcownictwa; ale oczywiscie ta me · rowniei z calem powodzeniem do wszelkich robot, ciy to
toda harmonizacji dzialania moze bye zastosowana do wszel· w celu zanalizowania, ezy uloienia planu wzorcowego do
kiej pracy zbiorowej, gdyi najwazniejszy warunek, aby pra· wykonania , .
ca zbiorowa,-czyto najprostsza, czy tez najwi~cej zloiona,Ja osobiscie stosowalem j,\ wielokrotnie, jakjui wspoodbywala si~ najsprawniej polega na tern, aby kaida czynmnialem,
do r6inych robot budowianych, mi~dzy il1l1emi
nose dokonala si~ w swoim czasie, ani wczesniej ani pOiniej .
i
do
robot
zelazobetonowych. Zastosowalem j,\llp. w r. 1916
Jeieli ruchy 3·ch kowali, ktorzy kUj'l jeden kawalek ielaza,
ll1usz,\ bye skoordynowane w czasie z dokladnosci~ setnej przy budowie wielldego zelazobetonowego budynku fabrycz·
sekundy, aby robota mogla bye wykonana z najwi€lkszq nego. Robota byla tu zanalizowana zawczasu szczeg610wo,
z polgodzinl1C\ podzialk~ czasu . Dzi~ld tak szczeg610wemu
sprawnosd~, to zasada ta rna takiei sarno znaczenie dla roo
b6t najwi~cej ztozonych, sktadaj~cyeh si€l z tysi~cy elemen· uj€lciu, cala budowa szla tak szybko, ie-np., przy robotach
t6w pracy i tysi~cy organow wykonywajllcych te prace, nie· ciesielskich (montowanie form) niektore roboty zostaly wy·
zaleinie od rodzaju wspolpracuJ~cych organow, oraz od teo konane w pol godziny, kiedy przy zwyklym sposobie, to jest
go ezy czas trwania poszczegolnych prac i ruchow liczy si~ na bez takiego planu, trwaly kilka godzin. Procz tego, wszystkie
sekundy czy na minuty,godziny, dnie, tygodnie, ezy mie- roboty ciesielskie zostaly wykonane z pomoc~ 6·iu ciesli, za·
miast. 34~ch preliminowanych przez specialist~ budowniczego
sil:lce.
do robOt .ielazobetonowych.
. Kaidll wi~c zbiorowll prac~ moina przedstawie w poW roku 1915 w jednej z fabTyk wagon6w zastosowano
stad wykres6w w ten sposob, ie elementy prae poszezeg61nych organ6w ustawiamy w jednym szeregu, np. poziomyrn, mojll metod€l do reorganizacji kucia hakow l,\cznikowych
a czas trwania kaidego elementu pracy, wykazany kreskami, do wagon6w i otrzymano · nast~pujllce wyniki 1 przed reorganizacj~ dana' brygada robotnikow wykonywala 15 hakow
odkladamy na skali czasu id<leej pionowo.
przy zuiyciu paliwa- 2,011cg koksu na jeden hale .
dziennie,
. Jeieli z pomoc~ chronometra~u narysujemy taki obraz
z natury, to otrzymamy niezwykle przejrzysty srodek do Po reorganizacji i zastosowaniu nowych piec6w, ktorych wyanalizy pracy zbiorowej, mozemy zmierzye dokladnie roine miary ustalono zgodnie z harmonogramem, brygada robotniprzeci,\ienia, straty czasu, wady w harmollji dzialania i wady kow tylko 0 polow~ wi€lksza rnogla wykonae dziennie 70 hak6w, zUiywajqc na 1 hak - 0,78 leg w~gla (zamiast koksu).
w harmonji doboru poszczegolnych organow.
Nie b€ld~ tu przytaczal licznych przykladow z mojej
.
,Oczywiscie ta sarna metoda daje nam srodek do naleiytego zharmonizowania. 'A wi~c, jeteli poznamy zawczasu praktyki. Wsponln€l tylko jeszcze, ie w latach 1913 i 1914
wszystkie elementy pracy zbiorowej, jeieli znamy czas po. podobna metoda byla za~tosowana do naprawy wagonow
trzebny do wykonania kaidej ezynnosci i ich wzajemny na jednej z kolei poludniowo.rQsyjskich. Wynikiem by to
stosunek, to z pomoc'l powyiszej metody graficznej mOie· 'kilkakrotne podniesieni~ produkcji w ciqgu bardzo krotkie·
my zaprojektowac harmonogram, odpowiadaj~cy wzorcowej go czasu. Zastosowano t~metod~ r6wniei w latach 1911
sprawnosci dziaIa:nia. Harmonogram taki, lllcznie z wYkre- i 1912, przy budowie calego ' kompletu urzqdzen wielkiego
sami charakterystycznemi, daje wskazowki dotycz,\ce har- pieca w jednym z najwi~kszych zakladow hutniczych na po·
monijnego -doboru organow, a nast€lpnie sposobu, w jaki ludniu Rosji'
trzeba prac~ wykonac.
.
. Uwazaj~c si~ do pewnego ' stopnia za autora tej meTak si~ przedstawia w ogolnych zarysach cala metoda tody; przyanalizowaniu prac zbiorowych i uprzedniem ich
harmonizacji pracy ·zbiorowej.
.
planowaniu, musz~ przyznae, ie jest ona stosowana jui od.
Rzuca si~ tu w oczy zupelria analogja z muzykq, nie dawna jako graficzny sposob przy uldadanin rozldadu jazdy
tylko pod wzgl~dem dobotu szeregu diwi€lkow harmonijnyeh poci,\g6w kolejowych. Jak widzimy, jest ona uniwersalna,
co do tonu i sHy, ale i uszeregowania ieh w czasie. Widzirny gdyi daje si~ zastosowac do wszelldch prac zbiorowych, od
til ·rowriieZzupeln<\ analogj€l i pod wzgl€ldem graficznego wy· najprostszych do najwi~cej zloionych, i jest pewnego rodza·
taienia-calego obrazu. Wszakie wykresy wyiej przytoczone ju rozkladem jazdy dla ealego organizmu zbiorowego, jakim
sll ·niczem inriem jak nutarni. Wprawdzie w zwyklych nutach jest kaidy warsztat wytworczy. Taki harmonogram pracy
uzywa si~ roinych ~krut6w i um6wionyah znak6w ala obraz realizuje wi€lC ide~, jak~ rnial na mysli H. Emerson, kiedy
ogolny jest ten sam: w jednym kierunku mamy' uszerego . zapytywal owego szefa warsztatu naprawy parowozow, ezy
wane dzwH;ki od najniiszego do najwyiszego, a w drugim jego roboty reperacyjne idll rowniei wedlug tak dokladnego
prostopadlym - dzwi€lki s'\ uszeregowane w ezasie. Podo- rozkladu jazdy, jak pocillgi - "chronometry" na kolejach
bienstwo wyst~puje. natomiast zupelne, jeieli por6wnamy amerykanskich. Do niedawna rnysl ta wydawa1a sit; Wielu
z nutami uiywaneml do przyrzlldow mechanicznych (np. pia. teehnikom fantazjq. Teraz jedn&k widzimy, ii nie jest to
n·oli), w kt6rych niema iadnych skrOtOw.
fantazja, ale wr€lcz koniecznosc, jeieli chcemy doprowadzic
_ Kaid~ danC'} melodj~, czyli zbiorowy zespof diwi€lkow prac~ zbiorow~ do sprawnosci wzorcowej . Kaidy W3rsztat
'moiemy wyrazic taki~mi wykresami i odwrotnie, leieli zna- jest organizmem, w ktorym kaidy organ musi dzialac w tak
. my prawa harmonji w doborze · dzwi~kow,. jak w kierunku scislym zwi~zku ze wszystkiemi innemi organ ami, jak kolka
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jednej maszyny podlug harmol1ogramu wzorcowego, 1 Jednym z najwainiejszych zadan organizatora jest zaprojektowanie takiego harmonogramu i prowadzenie pracy podlug
niego.
Poniewai temat mego referatu dotycty znaczenia hal'monizacji, w naukowej organizacji pracy, to sC\dz~, ii to co

I

Mi~dzynarodowy

powiedzialem b~dzie dostatecznym dowodem, ze II arm 0 n iD
zacja pod wzgl~delll doboru organow i pod
w z g 1~ d e m i c 11 d z i a 1ani a j est j eon y m z n a j w a i~
niejszych dzialow tej nauld, ktory jednak zamalo byl
uwzgh;dniany przez nowoczesnyeh organizator6w.
(d. n.).

kongres mechaniki technicznej

(Delft w Ho]andji, 22 do 28 kwietnia 1924).
Napisal M. T. Huber.
zcz~sJiwa

mysl mi~dzynarodowego zjazdu badaezy
w specjalnej na pozor, lecz bardzo rozleglej dziedzinie
m e c han i Ie i t e c h n i c z n e j, ezy li me ch ani k i s t osowa n e j, wylonila si~ przed dwoma laty na "Konferencji hydro-aerodynamicznej" w Insbruku, zwolanej z inicjatywy profesora Politeehnild w Akwizgranie Th. v. K arm an' a,
znanego z wybitnych prac teoretycznych i doswiadczalnych
na polu nauki 0 wytrzymalosci i hydrodynamiki, oraz znako·
mitego wloskiego matematyka profesora T. Levi - Civita
' w Rzymie, pracujC\cego rowniei w dziedzinie zastosowail
matematyki do zagadnieii. mechanicznych.
Jako miejsce I mi~dzynarodowego zjazdu przedstawicieli mechaniki teehnicznej obrano Delft, siedzib~ jedynej,
lecz rozmieszczonej w pi~knyeh 15 gmachaeh i swietnie uposaionej politechniki holenderskiej; urzC\dzono go zas w okresie ferji wielkanocnych r. b. (1924),zgromadziwszy 214 uezest·
nikow z roinych krajow. W szczegolnosci dostarczyla Arne·
ryka3, Anglja 14, Australja 1. Austrja2, Belgja3,Bulgarja 1,
Czechosiowacja 3, Egipt I, Francja 1, HoJandja 105, Kanada 1, Niemcy 54, Norwegja 3, Polska 4,1) Rosja 7, Rumunja 1, Szkocja 3, Szwajcarja 1, Szwecja 2, Turcja 1 i Wlochy 3
czlonkow Kongresu.
Jak widzimy, poza Holendrami-gospodarzami-zjawiIi si~ najIiczniej Niemcy i Anglicy. Uderzala zwlaszcza nieobecnosc Francuzow, widocznie wstrzymujqcych si~ jeszcze
od uc:zestnictwa w zjazdach, gdzie zasiadajq Niemcy. UboJewaH nad tern: jedyny francuski czlonek Kongresu prof.
E. H a h n z Nancy j Belgijczyk, prof. 1. B a e s z Brukseli,
ktorzy na poiegnalnym bankiecie spotkali si~ przy wspolnym stole z grup,! Polakow, zloion/! z podpisanego oraz pp.
H. Mierzejewskiegoi Cz. WitoszYllskiego, pro·
fesorow Politechniki warszawskiej.
Doskonalaorganizacja zjazdu spoczywala w r~kach pp.
e. B. Biezeno'a J.M. Burgers'a, J.A. Schouten'a,
profesor6w politechniki w Delft i ini. dra E. B.. Wolff' a,
dyrektora pailstwowego Instytutu Badawczego Zeglugi Powietrznej w Amsterdamie.
Organizatorowie wysun~li w zaprOszeniach na pierwszy
plari tematy z dwu glownych dzialow mechaniki stosowanej,
mianowicie z h y d rod y n ami k i i "t eo r j i w Yt r z ymalo sci" cial stalych. By to to usprawiedliwione wyraznem oiywieniem si~ ruchu naukowego w tych dziedzinach,
opanowanych w drugiej polowie ubieglego stulecia przez
czystych empirykow, ktorzy, zajmujqc si~ jednostronnie
poszczegolnemizadaniami, jakie nastr~cza praktyka biezqca,
nie tykaJi waznych kwestji podstawowych i tolerowali dawne
teoretyczne poglqdy, mimo ich niezgodnosci z doswiadczalnemi faktami naukowemi.
Szereg donioslych prac' teoretycznych i pi~knych doswiadczeil przedstawionych na Kongresie poswi~cono objaworn, zachodzqcym w t. zw. war s t w i e g ran i c z n e j plynu, objasnieniu odrywania si~ tej warstwy i wytwarzania wirow w "ogonie" (poza cialem zanurzonem w strumieniu plynu), a nadto warunkom powstania i cechom charakterystycznym r u c hub u r z Ii w ego.
W nauce 0 wytrzymalosci, ktorej ogromnego znaczenia
we wszelkich gal~ziach techniki konstrukcyjnej, w zagadnieniach geofizycznych, w teorii precyzyjnych instrumentow
mierniczych roinego rodzaju it. d. podkreslac chyba nie po-

S

trzeba, poruszaj'! si~ nowsze badania w trzech glownych Iderunkach.
Pierwszy zd'lia do rozwiqzania podstawowej (niestety
dalekiej od wyczerpuj'lcego zalatwienia) kwestji, co warunkuje wogole wyt~ienie materjalu. Przez "wyt~ie
nie" rozumiemy przytem miar~ niebezpieczenstwa powstania
szkodJiwych 0 d k s z t a Ice ii trw a I y c h, czyli przekroczenia g ran i cy s p r ~ i Ys to sci, al bo tei p ~ k n i ~ cia
wprzypadku materjalow kruchych. M6wi qc "wogole" mam na
mysli ogoIny, czyJi trojwymiarowy stan napi~cia (stress),
okreslony, jak wiadomo, trzema n3pr~ieniami glownemi, ktore mogq bye ci4gnieniami lub cisnieniami. W najprostszym
bowiem przypadku jednowymiarowego stanu napi~cia, t. j.
prostego rozeiqgania lub sciskania (w jednym kierunku),
staje si~ ta kw.estja niemal ie "trywjalnq". Poniewai napr~iel1ie a i wydluienie € razem rosnq i malej/! przy wzajemnej jednoznacznej zaleinosci, okreslonej do granicy proporcjonalnosci prawem Hooke'a, przeto jest wszystko jedno, czy
przypiszemy win~ pojawienia si~ niebezpiecznych odksztalcen trwalych zbyt wielkiej wartosci napr~ienla, CiY tei zbyt
wielkiej wartosci wydluienia, czy wreszcie jakiejs funkcji obu
tych wielkosci. Z tych r6inych alternatyw wybieramy oczy·
wiscie najwygodniejszq i dlatego nie mowimy w praktyce
o niebezpiecznej wartosci wydluienia i t. p., lecz tyll<o 0 n i ebezpiecznej wartosci napr~zenia, ktorej umowionq
cz~sc przyjmujemy jako napr~ienie bezpieczne .
.
.
Inaczei rna si~ rzecz w przypadkach t. zw. "wytrzymatosci zloionej", t. i., gdy mamy do czynienia z dwu - lub
trojwymiarowym stanem napi~cia. Wowczas musimy z gory wykluczyc przypuszczenie, niegdys tolerowane w Anglji,
ie najwi~ksza bezwzgl~dna wartose napr~zen normalnych jest
miarq wyt~ienia, albowiem doswiadczenia wykazaly niezbicie ie materjaly dostatecznie jednolite znoszq bez uszkodzenia przy rownomiernem wszechstronnem sciskaniu
(01 = "2 = as = - p) napn;ienia przynajmniej kilkadziesi'!t razy wi~ksze od tych, jakie wywoluj,! p~kni~cie przy
prostem rozci/!ganiu lub sciskaniu.
Ale i przyj~cie wielkosci wydluzenia wzg1E:dnego jako
miary wyt~ienia, rozpowszechnione od polowy XIX stul(!cia
na kontynencie Europy pod wplywem autorytetu Po nc elet'a i de Saint-Venant'a, jest w jaskrawej niezgodzie z wymienionym i innemi faktami doswiadczalnemi znanemi od lat 30 przynajmniej. To jednak nie przeszkadza, ie
podr~czniki praktyezne w rodzaju HUtte i t. p., a nawet niektore najnowsze kursy akademiekie stojq po dzis dzien 11a
gruncie hipotezy najwiE:kszego wydluienia, jakolwiek z poczqtkiem biezqcego stulecia powstaly dwie hipotezy weale
dobrze odpowiadajqce rzeczywistemu zachowaniu si~ rnetali
plastycznych, a nadto prowadzqce do prostszych wzorow
praktycznego obliczenial Sq niemi: 1°) hi poteza n a j w i ~ kszego napr~ienia stypnego, czyJi hip. najwi~
kszej roiniey napr~ien glownychj 2°) hipoteza
najwi~kszej pracy odksztalcenia postaciowego.
Pierwsza zyskala rozglos w literatul'ze techniczno-na ·
ukowej od ukazania si~ w ogolniejszej postaci, jako t. zw.
teo ria o. M 0 h r' a w r. 1900, jakkolwiek si~ga poez'!tkiem pracy Co u 10m b' a z r. 1776. Druga zas datuje
si~ od r. 1904 2 ). Obie hipotezy s,! w zupelnej zgodzie z doPor. prac~ autora n Wlasciwa praca odkszta~eenla jako miara
Czas techno 1904, albo: A. u. L. Foppl, ,.Drang u. Zwang"
I wyd. 1919, II wyd. 1924, T. I sIr. 50.
'
2)

I) Wedlug dat oficjalnych. Alltor stwlerdzil obecnosc 3 ezlon.k6w z Polski.

wyl~ienla".
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swiadczeniami nad wszechstronnem sciskaniem, a w nader
waznym przypadji u szczegolnym pro s t ego sci nan i a
daj~ dla tlliB" , t. j. niebezpiecz:tej wartosci napr~ienia stycznego, w stosunku do a"ie", t. j. niebezpiecznej wartosci napr~zenia normalnego, przy prostem rozci'lganiu lub sciskaniu,
nast~puj'lce wyniki:
.
Wedlug hipotezy najw. roiniey napr~ien glownych
(w skroceniu: bipotezy 0) jest 0,5 wartosci'l stbsunku
t"ieb : 0llieb = (X, czyli (J,. = 0,5.
Wedlug zas· hipotezy najw. pracy odksztakenia postaciowego (w skr6ceniu: hipotezy H) jest:
1
(X =
V3 = 0,577 ...
Dla por6wnania dodam jeszcze, :ie wedlug hipotezy
najw. wydluzenia (w skr6eeniu: hipotezy P) jest
m
(J,. = m+f =
0,75 do 0,8
.
zaleime

0

d wartoscl
.. I'ICZ by ' P 0 ISS
' on a
I

1
11'1=
'31 d0 41 ,

Ot62: dawniej sze badania doswiadczalne (B au s chi n·
ger, J. J. Ouest [l900], C.A. Smith, W. A.Seoble[1906
i 1910]) prowadzq dowartosci !J. niewiele przekraczaj'lcej 0,5,
na korzysc hipotezy ' 0 i dlatego przez szereg lat przestalem
propagowae hipotezl'; H, jako mniej zgodn'l Z doswiadczeni~ ..
mi w tym waznym przypadku. Tymezasem nowsze badanta
amerykanskie ogloszone w "Journal of the Franklin Insti·
tuta z r. 1920 przez H. M. W,e s t erg a a r d'a maj'l dawac S)
dla (J. wartose 0,6, co zgadzaloby si~ najlepiej z hipotez'l H 4) .
Wobec tego jest dzisiejszy stan tej sprawytaki, ie
. w przypadku metali plastycznych mOina stosowac przy ocenie wytrzymalosci zloionej albo hipotez~ C albo tei Hj naleiy zas stanowczo odrzucie hipotez~ P. Dla innych materja16w,jak np. metale odlewane, kamienie, szklo i t. p. i a dna
z w y m i e n ion y e h hip 0 t e z s i ~ n i e n a d a j e. S'l to
bowiem hipotezy jednej stalej i koniecznym warunkiem ich
stosowalnosci, jest rownosc granie spr~iystosei, wzgl. wy trzymalosci przy prostem rozciqganiu i sciskani u. 0 takiej
zas rownosci nie rna mowy u materjalow kruchyeh. Tutaj
zdawalo si~ do niedawna, ie trzeba b~dzie uciec si~ do hipo ·
tezy dwu statych, np. hipotezy O. M 0 h r'a, nagromadziwszy
oczywiscie znacznie wi~kszy zas6b dat doswiadczalnych, aniieli ten, kt6rym obecnie rozporz'ldzamy. Atoli w r. 1920 po · .
szedl A. Griffith ("The phenomena of rupture and flow in
solids" -:- Phil. Trans. of the Royal Soc.) i nnq' drog'l ku fOZ ·
wi~zaniu tego problemu, - drog'l, bye moie, majqc'l lepsze
widoki powodzenia. To tez referat Oriffith'a na Kongresie, ilustrowany doswiadczeniami, obudzil wielkie zainteresowanie.
Drugi kierunek nowszych badan w dziedzinie wytrzy.
malosci rna na oku doswiadczalne wyznaczenie rzeczywistego
stflnu napi~cia welementach konstrukcyjnych, ezy to dla
sprawdzenia ·odnosnych rozwiqzan teorji spr~iystosci, ezy
tei dla znalezienia rozwiqzania eksperymentalnego w tych
przypadkach, w kt6rych teoretyczne rozwiqzanie nie dalo si~
znalezc.
Trzeci wreszcie kierunek szuka nowych drog i metod do
teoretycznego rozwi~zania konkretnych nowych zagadnien
wyznaezenia stanu napit:cia i odksztalcenia element6w konstrukcyjnych, bl:}di to scislegoj jeieli si~ da znaleic, bl:}di tei
dostatecznie przybliionego 0) .
.

°

8) . Cytuj~ wedlug pracy H. Hencky'ego w Zeitschr. f. angew.
Math. u. Mechanik z r. 1924, zesz. 4.
') Wypada tutaj zaznaczyc, ze to, co A. I L. Filpp1 w swej powyzej przytoczonej ksi1jice nazywajl1 .dle Annahme von Huber" odnosi
siE: :do hlpotezy pracy odksztalcenla w jej dawniejszej postacl, wypowiedzlanej, jak slE: pokaza}o, jui w r. 1885 przez Beitraml'ego.
0) Przedstawlone I dyskutowane na Zjeidzie prace tego kierunku
opieraly siE: oczywlscie na teo r j I s p r ~ i Ys 1. 0 sci. JUi; od dawna
znikly z llteratury zagranicznej proby wyznaczenia rozkladu sll wewn~trznych (stanu napi~cia) bez oparcia s!~ na teorj! spr~zystosci. jako
nle majl1ce zadnycb widok6w powodzenia. Stosowal1e dawnle) hipoteZy
(przed powstanlem teorji spr~iystosci), jak np. Bernou1Ii'ego hlp 0 t e z a
pia s k ic h p r z e k ro j6 w w teorjl zgl~cia, maj1j racj~ bytu jedynie
w nauczan!u e1ementarnem z zaznaczeniem, ze 811 pot w i e r d z 0 n e
przez teorj~ sprE:tystosci i doswiadczenie. Tworzenie nowych, jako punkt
wyjscia pracy teoretycznej, a tembardz!ej poslugiwanie sl~ wyl1jcznle
prawami mechanlk! elala sztywnego, bez uwzglE:dnlenia fizycznych
wlasnosci. dla "wyjasnlenia" pewnych zjawisk,'- jest wldocznie nledo' puszczalne i nienaukowe.
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Wszystkie trzy kierunki byly na zjeidzie reprezentowane.
Z posrM 50 wykladow, jakie si~ odbyly rzeezywiscie,
(kilkanascie odpadlo z powodu spoinionego ~g;loszenia lub
nadeslania streszczenia po przeplsanym ternll111e) przypada
11 na dwa posiedzenia ogolne, a reszta na 6 posiedzen sek·
cyjnych. Sekcja I obejmowala .przewainie wykl~dy ~ mech~:
niki ogolnej w liczbie 11; sekcJa II wykl~dy z dZI.ed zmy teorJI
spr~iystosci i wytrzymalosci (16); nakomec sekCJa III z hydro
i aerodynamiki (12) 6).
Przechodz~ teraz do streszczenia pok~6tee niekt6ryc~
najwainiejszych wykladow z zakr~su ~aukl 0 ~pr~~ystos~1
i wytrzymalosci, oraz tych wykladow z tnnych dZI~dzl11, ktoremi si~ bliiej zainteresowalem. Przytem b~d~ Sl~ trzymal
koJejnosci wygloszenia.
..
Prof. B. C. B ie zeno przedstawIl swoJ'l metod~ wykreslnego wyznaczenia reakcji belki ciqglej na spr~iystyeh
podporach, opisan'l szczeg610~0 w zesz. 2 tomu 4 (z r. 1~24)
Zeit. f. ang. Math. u. Mechamk; a nadto metod~ przybltio·
nego rozwiqzania zagadniell zgi~cia plyt, zast~pujl:}eq znanll
metod~ W. R i tz'a i mniej znan'l, nowszq metod~ petersburskiego profesora B. O. 0 a I je r kin a.
Prof. E. G. Coker z Londynu,demonstrowal liczne
technicznie waine przypadki eksperymentalnego wyznacze. nia rozkladu napr~ien, rnetodCl optycznll, polegajl:}C1l na od·
krytem przez Brewster'a, w r. 1816 (Philos . fransact. 8,
str. 156), zjawiska podw6jnego zalamania swiaita. wsku ·
tek stanu napi~cia w cialach rownolderunkowych, Jak np.
szklo 7).
.
Metoda optyczna rna nieWl:}tpliwie jeszcze wielk4 przyszlose przed sobq. Niestety celuloid, kt6rego gl6wnie uiywa
prof. Coker i jego wspolpracowni~y do s~yeh ba~an, okazal
si~ w najnowszych czasach matefjalem lllezupelllle pewnym
ze wzgl~du na wlasnosci optyczne. Znacznie doskonalszem
jest szklo, uzywane przewainie w badaniach fotoelastycznych
przez prof. A. Mesnager'a, ktory jest wielce zasluzonym pioni~.
rem tego kierunku badal'i techniczno· naukowych we Franc)!.
Prof. L P ran d t I z Oetyngi, wyglosil ogolny referat
o stanie napi~cia IN cialach plastycznych, kt6ry obudzil wielIde zainteresowanie. Jakkolwiek de Sa i n t· Ve nan t byl
prawdopodobnie pierwszym, ktory spr6bowal oblec t~ za
gadnienie w szat~ matematycznfj, to jednak Prandtlowl zawdzi~czamy pierwsze ro zwi'lzanie konkretnego zadania dwu ·
wymiarowego z tej dziedziny, rozwijanej obecnie z powodzeniem przez jego uczni6w i wsp61praeowllikow, pp.:
H. Hencky'go , Caratheodory'ego, E. Schmidt'a, A. Nadai'a
i E. Trefftz'a.
Dr. A. A. Oriffi th z Farnborough, opisywal i demonstrowal doswiadczenia popierajqce jego teorj~ p~kania cia!
kruchych, 0 ktorej jui poprzednio wspomnialem. Wykazawszy, :ie obserwowana wytrzymalosc na cillgnienie takich
materja16w jak szklo (wytrzymalosc techniezna), jest
znacznie mniejsza od t.zw. wytrzymalosci fizykalnej,
wyznaczonej na drodze teoretycznej z wartosci sil mi~dzy~
cZqsteczkowych, przedstawiJ swojq teorj~, kt6ra da si~ strescic
mniejwi~cej w taki spos6b:
Poniewai bezposrednio przed powstaniem p~kni~cia
panuje w ciele stan niestalej r6wnowagi molekularnej, przeto tnusi energja potencjalna sit mi~dzyczqsteczkowych bye
6) Nie mog~ tulaj oczywisrie zdac sprawy z wszystklch wykladow, jui chocby z powodu Ich Hosel, a nadlo ponlewaz wylclady trzech
sekcji odbywaly siE: jednoczesnie I ruusialem zrezygnowac z I I III na
korzysc II-ej, jako poswlE:conej dzledzinie w kt6rej najchE:tniej pracujE:.
Tam lei; mialem sposobnosc zabrac dwukrotnie glos w dysimsji, nie 010g1jC sam wyg!osic referatu z mych studjow teoretycznych nad zgiE:elem
plyt ortotropowych, jako zgloszonego po termlnle. Zg!oslwszy bowi , 111
uczestnlctwo w zjeidzie, slab1j mialem nadzlej~ pokonanla trudnoscl
pieniE:~nych I paszportowych zwi1jzanych z podrM1j do Holandji. bezposrednlo przed wprowadzeniem zlotego. Na mlejscu zas, patrz1jc na sprE:'
~yst1j I dokladnll organlzacjE: Kongresu, nle lIczylem jui wcale na to,
aby si~ dalo przemycic spoinlony referat w dyskusji. Ten "trick" wykonall jednak poinlej dwaj Rosjanle, prof. J olfe z "Leningradu" I za·
lozyclel iaboratorjum aerodynamicznego w Kuczynle pod Moskwll, p.
R jab u s z y n ski j. W katdym razie skorzysta!em z dyskusji nad refera!em D·ra H. Hencky'ego z teorjl odksztalcen p1astycznych, aby
zaznaczyc. ie hlpotez~ - 0 ktorej poprzednlo by!a mow a - stanowi1jC1j
punk! wyjscia jego wlelce InteresuJ1jcych badan, sformulowalem jut
w r. 1904.
7) 0 tej metodzie ukazal sf~ w M 47, 48 i 51, P. T. (tom 62 ,
1924) wyborny artykul prof. Mesnager'3.
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m a x i mum. Ale energJa wewn~trznych sil spr~zystosci,
·okreslona teoretycznie potencjalem spr~iystym, jest, jak
wiadomo, przy rzeczywiscie zachodz1lcym stanie na pi~cia
i odksztakenia min i mum. Trzeba tedy przy p~kaniu
i uwzgl~dnic jeszcze inne formy energji. Z nich najwazniejszq
rol~ gra wedtug Grifith'a, energja napi~c powierzchniowych,
kt6ra w chwili rozpocz~cia si~ p~kania moie znacznie przewyiszyc tamt q. Bezposredniq przyczyn~ powstania p~kni~cia
widzi Griffith w licznych niewidocznych szczelinkach, kt6re
:sprawiajq, ie wytrzymalosc "techniczna" np. szkla jest
20 do 100 razy mniejsza od wytrzymalosci "f i z Yk a I ne j.,
. czyJi mol e k u I a r n e j. Szczelinki takie powstajll przy kry:stalizacji, a niema icb w6wczas, gdy pr~cik szklany lub
kwarcowy bardzo powoli ogrzejemy blisko do temperatury
-topliwosci i nast~pnie nagle ostudzimy. Takie pn:ciki obja'wiajll wytrzymalosc na ciqgnienie si~gajqcq do 60000 kg/cm 2 ,
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a wi~c lO-krotu1l wytrzymalosc wyborowej stali. Skoro jednakie, po pewnym czasie, wskutek wywolanej najliejszem
dotkni~ciem krystalizacji wewI1~trznej, powstanq drobniuchne szczelinki, to, jak demonstrowal G., wytrzymalosc spada
do zwyklej wartosci.
lni. J. C zoe h r a 1s Ie i z Frankfurtu nad Menem, przed·
stawil slicznq kolekcj~ plastycznie zdeformowanych olbrzymich krysztal6w aluminjum, wyhodowahych przez tego zasluionego badacza metali metodami nowoczesllemi. Nadto
demonstrowal interesuj1lce modele diagram6w zaleinosci
wytrzymalosci krysztal6w miedzi od kierunku rO,2ciqgania.
Wreszcie bronil swoich poglqd6w na odksztalcenia plastyczne kryszta16w metali, ktore jego zdaniem polegajq na odksztalceniu samej siatki molekularnej, czemu oponowali
w dyskusji dL Polanyi i dr. Schmidt.
(d. n.).

Informacyjny Kurs Psychotecl1niki i Naukowej Organizacji Pracy.
Naplsal J. Wojclecbowski. into
(DokoI1czenie do str. 557 w Nr. 49 r. ·b.).

dczyt inz. He u man n a z licznemi pokazami rilmo· 1'ych naciD;gnit:)cie mozna zmienia6 tak, iz badacz wie, kt6re
wemi i przezroczami, dotyczyl z a s t 0 sow ani a pasmo i 0 ile jest wiElcej nacia;gnit:)te. Badany musi wyczuc
p 0 c z t y 1ink 0 w e j i P n e u mat y c z n e j do rElkq, kt61'e pasmo jest silniej naciBtgniElte.
urz~dzen biur centralnych, urzt:)dow banDla robotnikow, obsluguja;cych samoprza;snice w6zkowe
:k 0 w yeh, po CZ t 0 wyeh i t. d; l'!Geczy te s!\ technikom dose (selfactory), spos6b badania polega na tem, ze w pudle, w kt6~~nane, wit:)c tylko pobieznie wspomnEl 0 nich. Poczta linkowa
raga g6rnej ramie sBt naciStgniElte nitki w odstt:)pach 100 mm,
zasadniczo przedstawia system linki (lub tasmy stalowej) bez trzeba spina6 nitki umie.szczone nieco niiej pomiEldzy nitkami
,konca, obiegaj~cej szereg krlltzkow kierowniczych i przechodz!\· g6rnemi, tak jednak, aby l'Elka; nie dotknStc sBtsiednich niei (na. cych przez te sale 1ub ubikacje, kt6r~ musz~ pozostawae ze so- sladowanie wa1'unk6w pracy wiq,zania na selfactorze); ka:2:de ·
b!\ w statej l~cznosci. W kazdem takiem miejscu przy biur- dotknit:)cie nitek wywoluje dzwonek elektl'yczny, a wi~c daje
·kach silt przyrzlltdy do wysylania i odbierania papiel'ow.
mo:2:nosc notowania bl~dllych pol'uszen. Te typowe i specjalne
Na lince w pewnych odstt:)pach silt urzlltdzone chwytacze, badania sa; uzupelniane badaniem ostrosci wzroku, zdolnosci
da.i~ce moznosc utrzymania pliki papierow z silEft do 5 leg.
odr6zniania bal'w, szybkosci rElki it. p., jakw badaniach innych
Chwytacze te s~ urz~dzone tak, ze otwieraj~ siEl samoczynnie rzemieslnik6w. Z wykladu tego godnD; zanotowania byla mew chwili dojscia . do stacji odbiorczej i pozostawiaj~ trzyman q "toda kinematograficzna szkolenia niewpl'awnych robotnikow
paczkt:) w specjaln~j pionowej skrzynce.
do wiqzania nitek. Film wskazywal naJprzod kolejne fazy twoKiedy zas pl'ozny chwytacz pl'zeehodzi pl'zed takSt skrzyn· l'zenia wElda) nastElpnie widac bylo rl;jce wprawnego l'obotnika
,k q, w kt6rej jest wlozony papier, zabiera go samoczynnie i prze- wia;~a;cego wolno nitkEl (kilkakrotnie powt61'zonflt czynnosc),
nosi az do tego miejsca, gdzie. spotka nowllt stacjEl odbiorcz~. a nastt:)pnie odtworzenie tej czynuosci tak prEldkie, jak siEl od·
'Tego rodzaju poczta ogromnie skraca czas manipulalji z prze- bywac winno; dalej uwidoczniono czynnosc, wykonywanllt przez
kazami, czekami, l'achunkami, kt6l'e musz~ przejsc przez rt:)ce mniej wprawnych lub calkiem niewpl'awnych robotnikow, aby
kilku nieraz urz~dnik6w.
uczen widzial r6znice i wystrzegal siEl ruchow wadliwych.
Daleko szybciej dziala poczta pneumatyczna, kt6ra stoso·
Dalsze l'eferaty dr. Piol'kowskiego dotyczyly zagadnien.
wana jest zagra.nic~ nietylko w komunikacj i blizszej alei dalszej. nast~puja;cych: l)metody badan ul'zEldnik6w handlo ..
Potwierdzie tu mU8zEl umiejt:)tnosc, z jakSt Niemcy two- . wy ch. S~ to badania inteligencji, uwagi, domyslnosci, sprawnol'z~ filmy, wyjasniajqce dzialanie wszelkich przyrzl\d6w i mesci w czynnosciach biuro wych, w pmcy us maszynach do liczenia,
·chanizm6w. Obejl'zenie takiego pokazu kinematografieznego pisania it. p. Zajmujl\ce byly przyklady prowadzenia l'ozmowy
zastElPuje dlugie i nuz~ce objasnienia. Opr6cz transportel'ow li· probnej ekspel'ymentatora z osobf\ badanq, w celu przekonania si~,
nowych, oglqdalismy transportery pasowe do paczek i kores- czy kandydat na handlowca posiada dostateczn!\ e~okwenojEl, aby
pondencjipocztowej, stosowane w gl6wnej centrali pocztowej dany towar zaehwalie, przekonac klijenta 0 dobroei i uzyteczw Berlinie.
nosci danego przedmiotu it. p. 2) g16wne zasady rekla·
Z innych odczytOw, wspomnEl 0 wygloszonym pl'zez p. my przemyslowej i handlowej.Najciekawszebylyfilmy
.Quiel'a, kt6ry objasnial sposoby badallia psychotechnicznego kinematograIiczne, wyjasnia.i!,\ce eel i dzialanie r6znych Ul'zStrobotnik6w w pl'zemysle wl6kiellniczym.
Pr6by zostaly dzen w celu ieh rozpowszechnienia, oraz filmy humorystyczne,
·obmyslone na zasadzie analizy pracy w przEldzalniach majq.ce na ceiu sklonic nabywcEl do wydatku pl'zez wprawienie
i tkalniach. Robotnikow mo:2:na podzielic na kilka zasadniczych go w dobry humor. oraz 3) 0 s p 0 sob a c h c wi c zen i au wag i
grup,posiadajD;cyeh niekt6re wspolne, a niekt6re r6:2:n~ ~ub i pam i El oi, 0 zastosowaniach mnemoniki do pracy umyslowej.
cspecjalne cechy. Tak np. robotnik przy szarpaczach Wllllen
Uczestnicy kurs6w zwiedzili nadto urz~dzeniawielkiego
miee inne uzdolnienia, niz robotnik przy gremplarkaeh, ten domu handlowego (Gl'iinfelda, na ul. Lipskiej), . gdzie wlasci ·
:zas inne i mniej wysokie cechy, ni:2: robotllik do samoprzqsnic ciel tego przedsit:)biorstwa, wytwarzajqcego bieliznEl, zaczynalub tkacz. Wszyscy jednak.naog61 musz~ miee pewien stopien jqc ad pl'zer6bki lnu, w specjalnie urzlltdzonej sali odczytowej
.·czulosci wzrokowej, uwagi, dotyku i odpowiednio do l'odzaju zf\,znajomil zebranych z przebiegiem ob1'6bki lnu. urzStdzeniami
-obslugiwanych maszyn mniejszSt albo wiElksz~ sprawnosciszyb. -przt:)dzaini, tkalui, farbial'ni i t. d., kt6re to zaklady posiada ten
kosc ruch6w. PrzytoczEl tu tylko niekt6re przYl'zlltdy do badan. dom handlowy, oraz z wytw6rnillt bielizuy. Organizacja magaRamka z nacil\gniEltemi nitkami ro:2:nej gl'ubosci. Badany zynu jest bardzo ciekawa i eelowa. Wymienit:) tu szerokie zastowinien wskazac najgrubszSt i najcienszq nie, .a dalej uszer'ego- sowanie poczty pneumatycznej do ' przesylallia probek, listow,
wac pozostale od najgrubsz'ej do najcienszej, wskazuj~c numery kwit6w it. d., maszyny do masowego kl'ajania, systemksi~go
llapisane nad nitkami na ramce. Czulosc wzroku na odcienie wosci i kontroli zamowien i w. in. Dalej zwiedzono urz~dzenie
bawelny lub Inu bada siEl. dajStc kilka szpul (10) l'oznych od· biurowe w magazynie nOrga" (gablotki do kartotek, maszyny
·cieni. Badany powinien ulozy6 jE;l w kolejnosci stopniowego do masowego naklejania znaczkow pocztowych, doprzecinania
'zmniejszania sit:) intensywnosci barwy.
kopert i in. pomyslowe urzlltdzenia).
Pozatem ogl~dano wystawEl przYl'za;d6w kontl'oluj3tcych
CZU{OSC dotyku badana jest w ten spos6b, ze robotnik
musi wyczuc r6znic~ gl'ubosci nitek okolo 0,001 mm. Przy- urzlltdzenia zabezpieczaj,\ce odwypadk6w i. elektryczne przyTza;d sHada si~ z pudelka. z naci!\gniEltemi pasmami nici, ktO- l'ZD;dy pomial'owe w fabr. Siemensa w Wernerwerk pod.
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. Berlinem (ciekawe. byly zwlaszcza automaty, ostl'zegaj~ce
o niebezpieczenstwie dla kopalni i fabryk, oraz precy·
zyjne zegary ,e lektr. i in, przYl'z!:\dy 01'3Z labol'atol'jum psy·
choteohniczne w fabryce zarowek Osram G. m. b. H, Mal:e
to (2-pokojowe) laboI'atol'jull1 posiada kiel'ownika ·psychologa,
kt6ry nam wyjasnil: metod(l dokonywania pl'ob i ooeny wynikow przy zastosowaniu krzywych liczebnosci i kl'zywej
ealkujfltcej, zbudo wa'l1(lj dla kMdego pl'zyrzqdu 1).
Opl'OCZ Pl'zYl'z~d6w zwykl:yeh, jak optometl', podzielnik,
tremometr, podzielnik kBttowy,silomierz z kinogl'afem, poka·
zano nam specjalne, a wi~e ramk~ z cienkiemi dl'ueikami, ktore
bad any musi uszel'egowa6 na oko wg. gl'uhosei, przyI'zqd do
· sprawdzania szybkosei ruehow (ulIladanie kulek w zagl:~bie .
niach blachy obydwoma l'Gkami, uldadanie drueil{ow w pewnym porz~dku szczypcami jeeln~ I'Gka,), przYl'zfltd do spl'awdzan1a zrGclmosei, potrzebnej przy lutowaniu:drobnyeh pl'zedmio.
tow; Pl'zY1'zl1d do badania "podzielnosci uwagi" (ukladanie
· dl'obnych przec1miot6w i segl'egowanie ich, a jednoczesnie odwracanie 2 klepsydr piaskowych). Laboratorjum bada uzclolnienia nowych kandydatow do fab:ryki i sprawdza tych robotni·
k6w, ktorzy poc1czas pl'acy w fabryce wykazujflt male postf)py.
Ponowne badania pociagajflt za soba, cZf)stokroc przeniesienia
l'obotnika z jednego oddzialu do drug-iego, ezasami po clwubotnem baclaniu-zwolnieniez Iabryki.

NEKROLOGJA.

s.

1924

Poniewaz labol'atorjum posiada luzywe 1iczebnosei dla
kazelego Pl'zYl'Z~elu, moze wiflC pl'zy ocenach uzdol,nieil wyrazac wyniki w postaci liezb lub punkt6w. Po zbadamu,robotnik
otl'zymuje kurtkfl oeen, zawierajqca, nast . rubl'yki: ostrosc
wZl'oku, wytl'walosc wZl'oku, okomial', poc1zielnosc uwagi, szyb.
koM l'uch6w, wl'azliwosc dotyku, pewnoS6 pOl'Uszeii r~ki, lekkose ruch6w rElki, szybkosc oddzialywania, skupienie uwagi,
ce111086 l'~ki, pojf)tnosc techniczna, pojemnoS6 pluc. Na podstawie ocen liczbowych, zanotowanych na km·tee, biuro wynajmu
kieruje l'obotnilca do odpowicdniego zaj(lcia.
Na zasadzie tego co udalo mi siQ widziec i slyszec na kul'sach, wnioskuj~, ze ch06 Polsce brak jeszcze sl'odkow na 1'01.woj psychoteehniki i instytutow na duzllt skalEl, nalezaloby juz
tel'fl.Z stworzy6 zawi<lzek jednego labol'atol'jum . do badail psychologji pracy i bez wielkich wysilk6w materjalnych stworzyc
pl'zy Ministerstwie W. R. i O. P. organ (chocby specjalny
l'ererat) do kiel'owania sprawami psychotechniki w Polsce.
Jestesmy w tem dobl'em polozeniu, Z.e dost~pnllt nam jest lite~
l'atUl'a nietylko niemiecka, ale franeuska i angielska. Mozemy
wi~c korzystac ze wskazowek i eloswiad0zenia narodow, stoj~
cych najlepiej pod wzgl~dem rozwoju psychotechnild; nie zwolni to nas jednak oel obowiStzku w~asnych badan i wlasnej pracy,
bo racjonalne stosowanie wynik6w badallia opierac si~ musi nil. .
setkach prob z osobami danej nal'odowosci, wieku, zawodu it, p.

p. J6 ze f S tee e wi c z
rnzynier Ilomunikacjl,

Z szeregow ' zasluzonych pracownik6w kolejowych, wyrwala smierc niedaWllO S. p. J6zefa Stecewicza, jednego 11, tyeh,
. co po kilkudziesiQcioletniej pl'aoy ita obczyznie powl'ocili do
kraju, by oddac mu swe doswiadczenie i wiedz~.
Urodzony W 1'.1851 w ziemi Miiisldej, ukoiiczyl: S. p. J. Ste·
cewicz Politeehnik~ w Rydze i Instytut
Komunikacji w Pete1'sburgu, poczem ad
1'. 1880 pracawal w Ministerjum Dobl' Paiistwa zas od 1'. Hl84 w Ministerjum Komuni·
kacji.
W tym ostatnim zawodzie sp~dzil tez
· cale zy<Jie, p1'zewaznie ne budowie drog
zelaznych, zajmujqo siG zarazem pl'acami
baelawczemi, w szezegolnosci badaniami wyt1'zymal:osci nawierzchni toru.
Mi~c1zy innemi, brallldzial: w budowie
kolei Sybel'yjskiej, kolei Moskwa- Windawa
· (jako naczelnik wydz. techn.\ PetersburgWitebsk (porn. g16wnego inzyniel'u blldowy),
' wl'eszcie dr. zel. Wschodnio-Chinskiej (konsultant).
Po obronis rozpl'awy w Instytucie Ko·
:munikacji, uzyskal stopiet] naukowy adjunkta Instytutu; pozniej zostal mianowany ntl.
.czlonka Rady Inzynieryjnej i, jako ta,ki,
:mianowany byl g16wnym inzynierem buda~
wy tl'amwuj<lw elektl'ycznych w PeteI'slmrgu,
a potem (1911 r.) - gl. inzynierem budowy mostu Palacowego na Newie (z ramienia Zal'za,du miasta Petersbl11'ga).
Pl'zedtem jeszcze byl: powolctny napl'ofesol'anadzwyezajnego dr6g zelaznych Politechniki tegoz. miasta, zas w r. HH2
zostal profesorem zwyczajnym tego zakladu.
Juz jednak w nastQpnym roku, naskutek nadwl\tlonego
zdl'owia, opuscH Politech nikf) i budow~ mostu, pozostajfltc tylko
konsultantem.
W 1'. 1918, po kr6tkim pobyciena Ukrainie, jako doradca
tamt. Min, Komunikacji, powl'aca 9. p. J. Stecewicz do kraju,
gdzie jeszcze przed wojnl\ (1913-1914) kierowal: opracowaniem
:projekt6w elektl'yfikaeji wQzl:a Warszawskiego w promieniu 50
.km. MiQdzy inneini, byl: wowczas Opl'ucowany projekt kolei
elektl'ycznej ala 1'l1C)hu pos}Jiesznego Wal'szawa - Minsk Mazo·
wiecki, kt61'eg'o wykonanie zostal:o z powodu wybuehu wojny
zaniechane;
.
. '. I) Zasauy . badan i sposoby wykreslania krzywych Sll opisane
" czasopismie" Die . Praktische Psychologie", 1923.

profesor.

Pl'acujfltc na~ wymienionych poprzednio stanowiskachr
byl pal'okl'otnie delegowany w celach naukowych zagl'anicQ:
do Hiszpanji i Algieru, dla zazna.jomienia siEl z robotami irygacyjnemi, do Fl'ancji, Anglji i Niemiec, celem poznania tamt.
stanu budowy tl'umwujow i in.
Za prace swe naukowe uzyskiwal niejednokrotnie nagrody i odznu-czenia, zas za
jedna, z nich, mianowicie za l'ecenzjG dziel:a.
prof . .Frolowa a budowie kal. Astraehailsldej
n9. eleleie 1'11,. Walgi, otl'zymal nagl'odG Petersburskief Akademj i UmiejGtn. (medal zloty),
Po powrocie do Polski, zostal: powolany
do zOl'ganizowania Depal'tamentu Budowy
M. K, Z., ktol'ego to departamentu byl dyl'ektorem do 1'. 1921. NastGpnie piastowal
urzlltd Prezesa DYl'ekcji Budowy kol. paiistw.,
a ostatnio - - pl'zewodnicz~cego komisji Bn- .
dowy nowych kolei Rady Kolejowej.
Prac i artykulow Zmadego ukazal:o si~
w clruku okol:o 30, z tych wiQkszosc. w jElzyku:
rosyjskim. Nie moga,c tu, z bl'aku miejscu,
wymienic ich wszystkich, wyliczymy kilka
wazniejszych: 0 trwalosci szyn stalowych
(1889, nagroclzona przez Min. Kom.),Odksztalcenia nawierzchni toru (189:2),o nasycaniu elrzewa i tl'walosci poclkladow
nasyconych (1894), - 0 wytrzymalosci nawierzchni toru (praca nagl'Odzona, 1896)- Usuwanie sift
podtol'za (1897), - 0 sprf)z.ystosci toru kolejowego (1897), --,Nowy typ szyny, zastosowany na dr. zel. Syberyjskiej, Mosk.Windawskiej i Witebskiej (1898), nagrodzona, medalem
sl'ebrnym na wystawie Pal'yskiej (1900), - Ochrona torow"
oel zasp sniei;nych (1899 1'.), - 0. nowej teorji nawierzchni'
toru prof. Pietl'owa (1904), - 0 budowie tl'amwai elektrycznych w Petersburgu (1907), - 0 wynikach badaii oclksztalceii,
tOI'U i belek mostowych (1909), - 0 dopuszczalnych napl'Qzeniach ,~ szynach i in. ()z~scia()h skladowych tOl'U kol. (1916), Drogi ZeJazne (wyklady w Politechnice, 1909/J 0).
W iEJzyku polskim drukowal autol' swe prace w "Pl'zeglq~
rlzie Technicznym", gdzie ukazaly siG nast. jego al'tykuly: Za-·
rys budowy nowych linji kolejowych w Polsce w latach 19191921 (1922), - 0 l'ozstQpieosi parowozowych i ich naciskuprzyczynelc do l'acjonalnej budowy pal'OWOZOW (1924) i in.
Zmarl:y byl czl:owiekiem gruntownej wiedzy i niezwyidej,
gOl'liwosci pl'acownikiem,
Ciese Jego pamifjci.
P. T.
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bye ulozone llapochylosci 120/00 ku srodkowemu jazowi (rys.IJ),
o dl:ug-osci 23 km.
Nowy projekt potl}:czeuia kolejowego pomi~dzy
Ten ostatlli stalby na podstawie 0 wysokosci od 20 m
'Calais a Douvres 1).
(Pl'zy koncach) do 53 tn , w ('zp,sci srodkowej kanalu Pas de Oalais.
Jaz t ell jest tez ciekawego ustroju, gdyz .skl:adae aiEl mial
Jak wiadomo, juz IV r. 1865 pOlVstal we Francjiprojekt
budowy tunelu pomiEldzy miejscowosciami powyzszemi, przy· z nasypu kamienllego, twol'za,cego na glElbokosci 20 'In podstajElty przez pal'lament francuski IV r. 1875. Wobee nieprzyehyl- WEl, na ktorej mialy spoczywac skrzynie zelbetowe (kesony)
nej jednak temu pl'ojektowi upinji publicznej w Angji, spl'awa o wysokosci stalej 20 m i c11ugosci 250 112 , tworzl\ce now~ podta, 'aczkolwiek wielokl'otnie poruszana, pozostawala wcil:\z w sfe· stawEl, na poziomie morza w czasie odpJ:ywu. Skrzynie te miaty
. rze projekt6w, dotyczl\cych b~dz tunelu, ba,dz wiacluktu, 2) bye wykolly\\'ane na brzegu i splalViane podczas przyplywu n:1
i tl'wa w tym stanie dotychezas. W ostatnich czasaeh zdalValo mi'ejace ustawienia, gdzie b,ylyby zatapiane. W gornej cZElsci
skrzyn
miescil:yby siEl
otwOl'y dla pl'zeplywu wody, kt6ra miala bye zuzytkowana jako sila napl}dna
turbin wodnych.
Na g6rnej powierzehni s1n:zyn stae mialy
dalsze eZElScl jazu, 0
pl'zekroju
trap ezowym,
Rys. 1. Schemat pol~<zenla ko/ejowego przez ciesnin~ Pas de Calais.
zelbetowe. zanurzone w
wodzie w ezasie przyplysiEl wpl'awdzie, M mysl ta doczeka si~ wkrotce urzeczywistnie- wu, 0 3·ch tunelach, odpowiadajl:lcych tuneloD'l ' w scianach
nia, po znanem oswiadczeniu Sir Wiliama Dull'a w Izbie Gmin przybrzeznych, utrzymywane na podstawach przez zapelnie(w odpowiedzi na zap:ytanie), iz obecne metody strategiczne nie wod~ komor dolnyeh.
Materjalu na nasypy kamienne dostarezyl;yby wykopy,
tak s~ 1'6zne od dawnych, ze polt'\Clzenie "IV. Brytanji z konty·
nentem nie zaszkodziloby ob1'onie narodowej . Atoli pel'trakta- ktore trzebaby bylo porobie na obu brzt'gach, przy \mdowie
cje yv tej sprawie utlm~ly znolVu na mar!;wym punkcie.
nawierzclmi, dworcow i t. p.
Koszta. buclowy tego rodzaju polf\czenia wyliioslyby ok.
W zwia,zku z. nadzieja, zrelizowania omawianego pola,cze·
nia ,, 'LeGellie Oivil" ogtasza nowy projekt tegoz, kt6ry jako cie- polowy tych, jakich wymagataby budowa tunelu pOdIHOl·skiego.
kawy ze wzglEldu na niezwykle swe rozmiary i ustr6.i, stl'escimy
Nale;!;y wspomnie6, ze firma Schneider et Hersent opra ·
tu po·kr6tce.
cowala jU7. IV r. 1889 projekt c1rogi napowietrznej pomi~dzy Oa ·
Pl'zedewszystkiem tecly zaniechano teraz projektu tunelu. lais a Douvrem. Sldadala sil} tu droga z metaLowego wiacluktu,
natomiast wysuni~to mysl budowy wiadukt6w zelaznych o prz~sla:ch 300 m i
i jazu, przegradzajf\eego kanal. Zmiana ta powstala wobec
500 m rozpiEltosci.
. . . - . - _.
trudnosci tak budowy, jak utrzymania tunelu, do kt6rego W owczas oeeniono tl}
przesqczac aiEl bEldzie zawsze woda ' m0rska, pod cisnieniem, budowl} na 900 miljo .
~I
. . dalej wobec tego, ze 2-torowa ko- now frank6w. Projekt
""- I
lej nie wystarczylaby dla prze- obeeny przewiduje ten
wiclywaneg'o napiElcia ruchu, ze sam koszt robot; tunel
dlugos6 pol~czenia tunelem jest zas wymagalby 2 razy
wiElksza 0 15 km (na zjazd i wy~ wil}kszego w,yc1atku s).
jazd z iunelu tej glElbokosci); ze
Mialby on jednak,
potrzebaby bylo 2-krotnie zmienia6 jak wspomniano, 2 tory
lokomotywy i wreszcie, ze w razie tylko, zamiast 4 · ch,
uszkodzenia tunelu (podezas woj- dluzszllt drogq i nie darny) bylyby ogromne · trudnosci by moznosci wyzyska·
z napraw~ .
nia
energji wodnej
Natomiast jaz i wiadukty by- przyplywow. ZWElzenie
lyby wybudowane w linji prostej, kanalu, wskutek prze11a najkr6tszej drodze, dlugosci gl'oc1zenia go jazem i
33 1/ 2 km (rys. 1).
filarami wiaduktu, wyRys.2.
Rys. 3.
Ustroj projektowanej drogi wolaloby WZl'ost pl'EldPrzekr6j mol.o.
Przekr6j jazu.
skl:adaiby siEl z dwuch molo przy- kosci pl'zeplywu do 16
brzeznych (z obu stron eiesniny), km/godz ., co spowodozelbetowych, na podstawie utworzonej z nasypu z kamieni. waloby pewne trudnos ci dla zeglugi, lecz 'p rojektodawcy
Kazda sciana takiego mo 10 . za wieralaby 3 tunele, dajR,ce sa;dz8;, ze nie bylyby one zbyt wielkie, a nadewszystko oplamoznoS6 urozenia 4 ch torow kolejowych (rys. 2). Od strony catoby sil} je ponosic, uzyskujllt e ogromnlt ilosc energji wzdluz
brzegu angielskiego, molo mialoby dIugoM 11/2 lon, od atrony 23-7cm· owego jazll .
•
zasFr.ancji - 3 lan, z powo.clu odmiennego uksztaltowania
·dna. Dalszy . ciqg seian przybrzezn,Ych, tworzylyby prz~sla
'l'ECHNlJ{A CIEPLN A.
dwuch wiaduktow, zelaznych, 0 budowie wspornikowej (cantilever), na wzor ustroju mostu na FOl'th, Mississi ppi i t. p.
PostQPY i moiliwosci dalszl'go l 'O Zli oju technikl ciepluej4).
RozstElP pomi~dzy filarami wynosic mial ok. 500 m, zas
W zIVla,ku z dorocznem zebrariil! n Wydzialu gospodarki
wzniesienie pomostu nad poz. morza najmniej 40?n. Wszystkie
4 tory przy ,vejsciu nil. wiadukt bylyby umieszczone w kanale cieplnej (Hauptstelle fur Wi1rmewi,tschaft), ktore odb~'lo
o wysokosci ok. 20 m i szerokosci ok. 5 m, z belek ci3tg1ych. siEl w kOl'lCU wrzesnia r. b. w Berliolie, wygloszono szel'eg
DlugoM kazdego wiaduktu . wynosilaby 3 'em, by tory mogly ciekawyeh refer'atow, ktore zamieszeza czasopisma V. D. I.
,

Le Genie Civil. 1924,28 czerwca Str. 617-619.
.
Ob. P. T., r. 1888, str. 163, r. 1889, str. 317-3 18, r. 1894 str.
222 - 224 en most pod\vodny" w postaci rur ie\betowych, u!oionych na
dnle ciesniny; wewnqtrz fur mialy chodzic pociqgi), r. 1904, str. 610,
r. 1907, st. 62.
'-)

2)

~

B) Koszt "mostu pndwodnego" wed}, p~oj~ktu z r. 1894 mial wynosic 375 milj. fr., zas most IlRpowletrzny-900 mllj fr. Por. P. T. 1894,
str. 234.
') Z. d. V. I., 1924, sir. 11 79. .
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drotechniczneg'o jest 280 punktaw, gdzie moznaby stworzyc
elektrownie wod~e 0 mocy ogolnej 1 000000 KM. Z przytoczonych liczb wynika, iz w najblizszej przyszl:osci Japonja powinnaby miee okolo 1 900 000 KM; jedllakM nie zadowalajl:\c
siEl tym powaznym zasobem sit, Japonczycy stworzyli nowe
ogl'omne pl'zedsiElbiorstwo "Daido Elec~l'ic Power Co~pany",
cos W l'odzaju trustu e1ektl-yc'lnego, maJ~cego za zadame U1'zeczywistnien'ie calkowitego i .celowego wyzyskania zasobaw
energji wodnej Japonji centralnej. Kapital tego przedsiElbiorstwa wynosi n70 000000 jen (okolo miljarda zlotych polskich).
IAczy one w sobie 14 pl'zedsiElbiorstw wytwarzaj~cych energjEl
i 13 l'ozdzielczych.
Opracowany pl'zez S~kEl Daido (przed katastrof~ trzElsienia
ziemi z dn. 1 wrzesnia 19231'.) plan elektryfikacyjny dzielil
Japonjfl centraln~ na t1'zy ol{l'(~gi.
Z prograll1u tego w cia,gu d wuch latistnienia S-ki Daido 20stalo wykonane, lub jest na drodze do urzeczywistnienia: 1)
5 e1ektrowni (obecnie ju~ w 1'uchu) 0 mocy l'azem 48000 7c Wj
~) 6 elektrowni (obecnie w budowie) 0 mocy razem 119 000
Ie W; 3) 9 elektrowni, ktGrych budowa rna bye w bliskiej przyszl:osci zacz~ta, 0 mocy 82 080 lc W.
Z ul'zi\dzen wodnych, szczegolnie waznym jest znajdujRtcy siEl w budowie, w celu wYl'ownania p1'zeplywu l'ocznego
rzeki Kiso, zbiornik Otaki 0 pojemnosci 350 000000 m S przy
100-metrowej wysokosci jaw . Da on mOl,nosc wyzyskania '
zapasu wody, odpowiadajl:\cego 320000000 Ie Wh przy ogolnej l'ocznej produkcji zakIadu po ukonczeniu rozbudowy
823 000000 .Ie Who
Poza tem osobno opracciwywane St\ pl'ojekty elektryfikacji
wyspy FOl'mozy.
.
Pl'ojekty i majl:\ na widoku uzyskanie 140 000 KM, co
po kl'yloby calkowite zapotl'zebowanie enel'gji na Formozie.
R6wilOl'z~dnie Z ogoln3t elektryfikacjf\, idzie praca nad
elektryfikacj", kolei, wchodzfltca l'owniez w program prac Daido.
Wskutek uJdadu geograficznego Japonji, linje kolejowe nie
HYDROTI~CHNIlU.
mog~ bye zbyt .dIugie . .Tednakze Japonja centralna posiada
22757cm linji kolejowych, dla ktorych elektl'yfikacji potrzeba
Wyzysl{anie sit woduych w Japouji 1).
bE}dzie 2'26 300 leW (125 7cWna tcm dla 502 kilometl'ow i .p o
193 dla 1773 km). Plan odpowiednich robOt przewiduje ich
Stan zaopatl'zenia J"aponji IV zasoby energietyczne jest l'ozlozenie na okres dziesiElcioletni. Poza Daido, caly szel'eg innast()pujqcy:
nych kompanji pl'acuje nad elektryfikacj~ kolei-iloM ich do- .
NaftyJ"aponja nie posiada i pod tym wzgl()dem zalezy cal:- chodzi do 65.
kowicie od zagrauiey. Co si~ tyczy wElgla, to posiada ona tylko
Panstwo energic'lnie popiera prace elektl'yfikacyjne. Oaly
killea kopaln, ktorych wyczel'panie siEl jest bliskie. Jest wiEle
szereg linji Pal1stwowych juz zelektryfilwwano, przyczem
kl'aj ten zmuszony do llsilnego wyzyski wania wszystkich innych
osiBtgni~to jalmajlepsze wyniki.
TrzElsi'e nie ziemi w znacz·
zasobow enel'gietyczl1ych, mogfltcyeh Zl'OWIlowMye brak paliwa
nym stopniu uszkodzilo roboty, pomimo to jednakze na.lezy
mineralnego, w szczegolnosci 'las do intensywnego wyzyskania
uwaZae za pewne, jz w l'oku 19-26-tym 75 % wszystkich lil1ji
swych sil WOdllych. .
kolejowych bEldzie juz 'lelektl'yfikowane. Koszta elektryfikacji
W sHy te Japonja jest wyposazona bardzo bogato, zwlaszwynosz~ ad 11280 do 15 040 jen (34000 do 45 000 zlotych) na
cza cala g16wna wyspa Hondo. Jak wynika ze swieM przepro- '
kilol1letr.
wadzonej ankiety panstwowego Biul'a Hydl'otechnicznego,
ogatne zasoby enel'gji wodnej calej Japonji mozna oceni<l na
10 000 000 kilowatow, z ktol'ych 7 000000 pl'zypada na wysp~
Hondo. Z tych ostatnich siedmiu miljonow wyzyskanie
5 500 000 jest w wal'unkach obeenych mozliwe i to ok.4 550000
JeW w samej tylko centralnej ez~sci wyspy (pomiEldzy Osaka
a rrokjo) . Ilose energji wodno·elektrycznej, ktora moglaby bye
Mechanlsche Technologie der Metalle In Frage und Antwort, von
u'lyskana, wynosi dla calej Japonji srednio 44 KM na km2, dla
wspornnianego zal-'i obszaru centralnego 124 KM na 7cm 2• Bo- Dr. Ing. E. Sachsenberg,ord. Professor ·an der Technischen Hochschule
gactwo to w energjEl jest szczeg61nie wazne, poniewaz obszal' Dresden. Berlin, Springer, 1924.
JUi objasnlenle tytulu. ie ks i ~ika uloiona jest w pytanlach i odpowyzszy jest najgElseiej zaludniony i najbardziej upl'zemyslo·
wi.ony. Dzi~ki temu wiEle wlasnie w tym okl'Elgu zostal:y poczy- powiedziach, w zestawienlu ze stanowlsklem autora, jako profesora polinione pierwsze powaZ,ne kl'Oki, celem dopl'owadzenia w pl'zy- techniki, I to w Dreznie, pachnie sensacj~. Zarzucony jui powszechnie,
szl:osci do ul''leczywistnienia ogt'ornnego pl'zedsi~biorstwa, obej- a tembardzlej w technlcznej llteraturze podr~cznlkowej, katechizmowy
mujBtcego prawie calkowite wyzyskanie zasobow sil wodl1ych system nauczanla odiywn tu pod tak powain~ flrmlj,-a powaznlj nie zt!
wzgl<;du na nazwisko autora, nleznane dotljd w Iiteraturze technologlczkl'ajn.
Wyzyskanie w~gla bialego w Japonji centralnej, osif\' nej, ale ie jest on profesorem wlelklej nlemleckiej politechnlkl.
A moie to podr~cznlk dla elementarnych ' szk61 rzemleslnlczych,
gnElto juz wysoki s"\opien rozwo.iu . Moc og61na czynnych obecnie elektl'owni tego olm'lgu dosiE}ga 780000 KM.
gdzie wbijanie \V ' paml~c pewnych wiadomoscl drog~ ustalonych pytan
Po ut'Uchomienill zakladow zllajdlljqcych si~ obecnie i odpowIedzi moie przedstawiac pewn~ korzysc? Nle, - autor w przedw budowie, Japonja centralna w najblizszej przyszlosci bEldzie mowle wyra:tnie oswladcza, ie chcqc sluchaezom swoim za o szcz~dzlc
juz rozpol'z~clzara mocf\ 1 340 000 KM. Pozatem juz dano po- trudu notowania I skuple Ich uwag~ na wyklady, "do kt6rych uzywa
zwolenie na budow~ dalszych 78 zakladow 0 mocy ogolnej okoto 1000 obraz6w projel{cyjnych", napisal t~ ksillik~ aby "gl~bieJ"
565829 KlVI, a wedlng danych wilpomnianej ankiety biUl'a hy- nli dotychczas m6g1 opracowac materjal wyldad6w. Ma tei nadzlej~,
te oddaje przyslug~ czytclnikom chc~cym sl~ ' "wpracowac" w og61nll
I) "La .sci~nce et In vIe" N.! 83, maj 1924 r.
technologj.El mechan!cznCi, a takze nallczyclelom pracujllcym na tern polu.
1YIi~dzy

innymi, dr. Scllack omawial nowe idee w zakresie
promieniowania ciepla i duze :maczenie tego zjawiska, inz.
Schulte opisal postflPy stosowania paliwa vylkowatego
w Niemczech, in:;:. Ebe) -- badania nad spalaniem wElgli
matowartosciowych na l'usztach posnwowych, wspolzawoclnicz~cych pod wzgl~r1em spl'a wnosci z paleniskami na pyt
wElglowy,
Prof. ZerkolVitz ~ lVIonachjum dal przeglqd post~pow
W clziedzinie bndowy tmbin, pl'acujl:\cych z przeci wcisnieniem,
zazllaczaj~c, ie tmbina parowa., dzi~ki pl'acom inz. Lasel'a
w Brnie, zyskuje nowe zalety, osi~gajf\c juz wysoki\ sprawnose
tel'modynamicznf\ w obszarze wysokich prElznosci.
Inne l'eferaty dotyczyty kontl'oli pracy kotlowni omz
od waduiaczy (prof. Gl'amberg')' IVreszcie w plyWll wysokicfL
cisniell na l'ozwoj instalac,ii parowycl1. Zapoczl:\-tlwwane niemal
pl'zell100 h.1.ty pl't106, clopl'owadzi1:Y clopiel'o tel'az do wynikow
pm wie zadowalniaj~cychl. w clziedzinie wytwal'zania wysokopr~zne.i pary, dajlltc wiele 1'0z\Vif\Zal'l tl'uclnych zagadniel1. tech·
nicznych.
Referent zastanawia siEl dalej, czy jeclnak skok z 12 20 at do 100 at jest uspl'awiedliwiony, i dochodzi do wniosku,
wypowiadanego juz zresztfl przedtem, l,e przy pracy ze skl'aplaczem stosowanie prElz,nosci ponad 35 at jest nieracjonalne.
Natomiast w tazie pracy 'f, pl'zeciwcisnieniem, jest wskazane
isc znacznie dalej, zaleznie od wysokosci pl'zeciwcisnienia, do
60 -100 at, stosu.i~c t . zw. silniki czolowe (Vol'schaltmaschine),
wzgl. diawiqce (Dl'osselmaschine).
Dalsze postE}PY techniki cieplnej scisle wi~zf\ siE} z roz·
wojem Pl'aC bac1awczych nad przewodnictwem, pl'omieniowa
niem, uleps~eniem obiegu tel'modynamicznego, przebiegn spa1ania, ulepszeniem wlasciwosci materjalow do budowy koHow
i maszyn i in.
Naj bliZilz8m zadaniem praktyki jest lflczenie instalacji
silo wnianych z gl'zejllemi.
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Po przejrzenin kshliki powstaje wqtpliwose, ezy autor nie jest hu·
morystq i ezy pod pozomie powainq formq nle cheia! soble za:l.a rlowac
z ezyte1nika. A moze jest on tylko bardzo wie1kim optymistq w stosunku
do slebie? Ksiqzka zawierajqca Da 213 stronach 912 pytan i odpowiedzi,
obejmuje caly zakres technologji metali, a nawet jeszcze wi~cej. Oto tytuly rozdzial6w: Mierzenie, paJiwo i spalanie, wyr6b ielaza i stall, ochrona
od rdzy. wyr6b metali i stopow, materjaly do szlifowania, smary, waleowanie, kueie, haitowanie, formowanie i odlewanie, spawanie, wyciljga·
nie I tloczenie, toczenie, frezowanie, struganie (Hobeln), wystrugiwanie
Raumen \, szlifowanie, slusarstwo, blacharstwo, zabezpieczanie powierzchni
wyrobu, przyklady. To wszystko na 213 stronach rna sluzy c do "pogl~
bieni a" i "wpracowanla si~" w przedmiot.
Dla przyk!adu owej ngh:bokosci" uj~cia przedmiotu cytuj~ Idlka
pytan i niektore odpowiedzi. Pyt. 6. Jak sl~ rozdziela materjal? Odp.
Przez krajanie, przecinanie, szlifowanic, ci~cie pilq i pilnikiem. 13. Opisac miar~ tasmowq . 17. Objasnic dzialanie nonjusza. 27. Oplsae libelt:
(Wasserwage). 89. Pyt. Co to jest proees spalania? Odp. Polqczenie jakiegos ciala, zwykle wt:g1a, z tlenem powietrza. 99 Czy paliwa dostarcza przyroda, czy wytwarza si~ je sztucznie? 132. Jak wygl'lda wiellq
piee? Na to jest odpowiedi w 11 wlerszach I szkic wewn~trznego profilu pieca. 215 Pyt. Jakie Sq wlasnosci olowlu? Odp. Latwo topliwy, odporny na dzialanie kwasow, c1 qgliwy, ntakie" w stanie zlmnym, mit:kki,
cj~:l.ki. Nattlralnie, ie nie podaje si~ ani temperatury topliwoscl, ani ci~ 
ianl wlasciwego. Tak samo jest z innemi metalami, tylko 0 bialym suroweu mawi autor w pyt. 117, ie jego punkt topllwosci jest nwyiszy'
(nie pisze od czego) I wynosi okolo 1100. 245. Pyt. ezy odpornosc che ·
mlczna stopaw jest wi~ksza niz metali skladowych? Odp . Rozmaicie,
u jednych wi~ksza u drugich mniejsza, 270. Pyt. Czy jest takie naturainy szmirgel? Odp Tak, znaleziono go na Naxos I w Azji mnieJszej,
nie jest tak dobry, jak sztuczny_ 377. Do czego sluiy kuinia przenosna
i jak wyglqda? 390. Co to jest mlot kowalski i do czego sluiy? 466.
Pyt. Co to jest hartowanie? Odp. Zmiana budowy stali przez zarzenfe
a nastt:pni!! szybkie lub powolne studzenie. To jest wszystko co
w kslqice mowi si~ studentowi politechniki 0 istoele hartowania. 484.
Pyt. Sklad ielaza odlewniczego? Odp. Zelazo, wt;giel, krzem, trocht;
manganll; zanieczyszczenia fosforem i siark q. W pytanill 561 jest sprawa
napr~ien w odlewach zalatwiona w 7 wierszach. 653. Pyt. Co jest karbid? Odp. Wt;giel i wapno wypalone w piecu e1ektrycznym. Pyt. 702.
Traktujqce 0 wyciskaniu naezyn z blachy, brzmi: Czy moina za jednym
nacisklem nadae iqdany ksztalt. Odp. Nie, materjal przez proces wyciqgania staje sit; twardym i p~ka. To jest wszystko w ksiqice 0 dziabniu
zgniotu . 837. Czem si~ raini Slusarstwood toczenia, szlifowania, stru·gania, frezowania? 843. Jak si~ uzywa pilnika w robode slusarsklej. Na
to Jest 15·to wierszowa odpowiedt, pouczajqca jak sit: pracuje plInikiem.
.
Na wysokosci podobnych pytan i odpowiedzi utrzymana jest cala
ksiqika. Nigdzie autor nie wnika w przyczyny, przcz ktore zmieniajq
si~ wlasnosci materjalu, jednem s!owem nie wspomina 0 budowie krystalicznej metali i stopow, ani jednego obrazu struktury, ani jednego
wykresu termieznego stopow. Wszystkie zmiany materjalu wskutek procesow technologicznych Uomaczone Sq odpowiedziami dogmatycznemh
podanemi uczniowi do wlerzenla bez wskazania przyczyn. Pozlom calej
kslqzki przeznaczonej dla politechniki stol, co najwyiej, na wysokosci
szko!y rzemieslniczej, dla szkol technicznych srednich bylby zlIpelnie
niewystarczaj!\cy.
Ponadto ksiqika zawiera wiele blt;dow i nieseisloscL Part; przyIdadow: 115. Stal 0 zawartosci w~gla 0,5-1,6% jest "jeszcze" odlewalna, a poniiej - nle.· 116. Wt;giel w karbldzie ielaza jest "zwi'lzany z krysztalem ;l;elaza". 120. Zelazo zlewne dzleli sit: wedlllg procesow wytwarzania na bessemerowskie i thomasowskie (0 martlnowsklem milczenie),
pierwsze z nich jest .Iepsze". 161. W procesle bessemerowskim nie
mozna usunqc fosforu, .ktory zresztq zniszezylby wylotenie pieca·. W proees/e Thomasa dodaje sit: "trocht:" wapna dla "wytworzenia iUila u - 0
wiqzaniu fosfosu wapnem ani wzmlanki. '175. Jako "no we ulepszenia",
ktaryeh "probowano" w plecu Siemens - Martina, e.vtuje autor uzywanie
p!ynnego surowca i rudy. 353. W procesle Mannesmanna trzpien sluiy
tylko do gladzenia wn~trza rury, nie do rozdzielanla materjalu. 949. Hartowanie wywo!uje dlatego twardose sta1i, ie przez .to utruduia sit: wydzlelenie w~gla w postae! krysztalow". 460. Stale szybkotnqce ogrzewa
si~ do hart6wania: cienkie na 900 - 950°, srednle do 1200°, grube do
1300°; temperatura hartowania takiej staH zaleiy wl~c tylko od grubosci
narzt;dzla 594. Formy na odlewy stalowe nie mogq bye roblone z pia sku
(Formsand), tylko z gliny (Ton) z koksem i "trochq" piasku. W dziale
obrablarek jest wiertarka mechanlczna zupelnie pomini~ta, a wyllczone
szczegolowo r~czne przyrzqdy do wiercenia.
Strona zewn~trzna ksiqzki jest plerwszorz~dna, papier bardzo dobry, druk doskona!y, kllsze wykonane i odblte znakomicie. Pozazdroscie
takiello nakladcyl
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Za diugo i za duio rozpisaletn si~ 0 i<siqice tnk malej wartosci.
Ale musiaiem da e wyraz zdllmicniu, ie na jakiejs politechnice moze bye
profesorem czlowiek 0 takim zakresie i stopniu wledzy, i i e pod allto rytetem szkoly nkademiekiej mogla si~ ukazac taka I(siqz[{a.
St. Anez!Jc.
Dr. Rudolf Schafer:

Die Konstruktionsstahle und ihre Warme-

behandlung, 270 stron, 205 rycin, Springer, Berlin, 1923.
Autor znany z tlornaczenia a raczej opracowania, jUi w trzecielll
wydanlu, angielsldej ksi:jild Brearleya 0 stalach narz~dziowycl1, zapragnql napisae wlasn,! rzecz i wybral lemat tarntemu pokrewny, .-. stale
konstrukcyjne.
S!usznie oparlszy swaj przyklad na mil(ros\(opowej budowie i elaza i wplywie poszczegalnych rodzajaw obrobki, zwlaszcza termicznej,
omawia raine rodzaje wyrabianych dzisiaj stali do celow budowy i w ten,
zupelnie logiczny sposab, przcprowadza program swej ksiqild. Sklad fl .
si~ ana, pracz wst~pu, z 19-tu rozdzial6w, i pod wzglt:dem tresei rozpada na Irzy ezt:sci: I. budowa rnikroskopowa, sUad i wlasnosci mecha niczne staH wogale, (roz. 1- 5), II. procesy techno!ogiczne (roz. 6- 12)
i III. stal w~glista i raine rod zaje stall konstrukcyjnycll speejalnyeh
(roz. 13 - 18).
Szkoda, ie tresc tak dobrze pornyslanej pracy nie spclilia zam[e rzonego przez autora celu, aby konstruktorowi "wyJasnie" wlasciwosci
staIi i z olbrzymiej IIteralury wydobyc "ziarnko prawdy". Niedopisaly
tu dwie Izeczy: nieopanowanie przez samcgo alltora w wystarczajqcej
mierze tego niezmlemie skomplikowanego materj<llll, jakim jest telazo,
i usilowanie, by na podstawie samej, CZ!;sto niezgodnej, 1ub jut nieaklu·
alnej, a bardzo obfitej literatulY, przedstawie dla eelow pral(tyld rai lle
rodzaje stali konstrukcyjnej, z ktaremi autor ani w przemysle, ani w pracownl badawczej n[e lIIial widocznie do czynienia w sposob wystarczajqcy. Ze si~ w ielazo nie wpracowal i nie wczul, swiadezq bardzo IIczne
niescisloscl, sprzecznosci i niedokladnosci w przedstawieniu jego budo wy i wlasnosci. 010 nlektare przyk!ady z cz!;sci pierwszej:
W mikrosk. obrazie perlitu, zdaniem autora j as n e pasma oznaczajq ferryt, c i e m n e cementyt, ,albo odwrotnie" (str. 18).
Na rys. 16 (str. 27) przedstawiaj'lcym ielazo lane, okreslono typOW'l eutektyl(~ fosforowlj jako 1I1edeburyt".
Omawiaj'lc przebieg stygnit:cia czyslego ielaza (str. 37) mowi, ie
przy 15280C plynne ielazo "zaezyna" tt:iee, a przy 140l o jest "eallwwiele" ~tale.
Temperatura topienia ielaza elektrolitycznego wynosi 16500 C
(str. 256).
Dla braku miejsea podajemy tylko nieliczne przyklady takich curios6w.
Cz~s e drugn obejmuje termiczne procesy technologiczne, jak kucie,
zgrzewanie (spawanie), wyci'lganie, zarzenie, hartowanie, cementowanie
i ulepszanie termiezne; autor nazywa je procesami "czysto chemicznemi"
(str. 48 i 156). Przewertowawszy skrupu1atnie obszeruq literatur~ , robi
z niej dr. Schafer (a g16wnie z Oberhoffera: Das sehmiedbare Eisen)
chaotyczne zestawienie, nie wprowadza krytycznie uzasadnionveh. jednolitych wnioskaw, i przez to nie nle daje konstruktorowi dla poznania
istoty tych proces6w. Na kaidym kroku spotykamy znaw niescislosci,
swiadcz'lce, jak niepewnie autor stllpa po Iym gruncie. Znowu Idllf8
przyk!adow:
Poniewai przy zgrzewaniu ielaza posypuje sit; piaskiem miejsce.
spojenia ,nalezaloby przypuscic, ie wi!;ksza zawartose krzemu ulalwia
zgrzewanie"; autor to swoje twierdzenie uwaia jednak tylko za "warun kowo s!uszne", bo "sposab wyrobu ielaza gra tu pewnll rol~". A po tern
mglistem wyjasnieniu stwierdz8, ie praktyka dopuszcza male tyfko ilosei
krzemu w ielazie przeznaczonem do zgrzewania (str. 125).
Temperatur~ regeneracji przegrzanego ielaza podaje na 8600C
(sir. 152), w innem mlejscu (str. 222) na 880-900oC, nie zwracajqc ZlIpclnie uwagi na decyduji\C<l 0 tem zawartose wt:gla.
Ulepszanie termiczne (hartowanie i odpuszczanie) stall konstrukcyjnych, zapowiedziane w tytule, jest zalatwione na kilku stronach
w spos6b rownle chaotyczny i ogolnlkowy, z dodatklem roinych z literaillry powyrywanych przykladaw mechanicznych w!asnoscl stali przed
i po ulepszaniu. Jak wsz~dzie, tak i tu autor, powtorzywszy za j~dnym
autorem jalnes twierdzenie, przeczy I11U w innelll miejscll, pod wplywem
zapewne inn ego iradla, zwykle zresztll uiewymienionego.
Na str. 197 mawi np., ie ulepszanie termiczne /lie wywiera na
stal w~g1ist'1 takiego wp/ywu, aby je wade bylo stosowae, a na str. 210
twierdzi, ie mo:l.na si~ obejsc bez drogleh slali specjalnych, gdyi stale
w~gliste najl! si~ nleraz tak ulepszyc, ie bywaj~ wybitnle stosowane
w konstrukcjach.
Na str. 262 uwaia stale specjalne za daleko wrazliwsze od w~
gUstych na termiczne procesy, aby cztery wlersze dalej dac przyklad, ie
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przez nagle ostudzenie stai wE;glista staje siE: tward~ i IUllch,! 0 wiele
wi~cej nit specjalna.
Wystarczy przyldad6w, nloinaby je dIngo cytowa c.
Ostatnie rozdzialy, omawiaj'lce r6ine stale stosowane IV konstrukcjach, tak wt;gliste jak specjalne, nawe! tytanowc i aluminiowe (~oz.dz.
18) Sq lak samo jak cala ksil\zka kompilacj~ bezkrytycznq odnosneJ ltteral~ry przed i powojennej, lIie zawsze wymlenianej; CZt;sto przestarza!ej,
g!6wn[e opactl! na ksl~ice G. Marsa: "Die SpezialsUihle", w pierwszem
wydaniu z r. 1912; dla kOIlSlruktora, pragnqcego wyrobir sobie zdallie
o tych stalach, Sq te rozdzialy zupe!nle bez wartosci.
Ksi~tka wydana jest wspaniale, 1111 wybornym kredowy m papierze, klisze wykonane wzorowo z doslwnaiych mikrofotografij. Widac:2:e
wydawca nle szcz~dzit koszt6w,-szkoda :2:e na talq ksil] i k~.
St. Anczyc.

KRONIKA.
POLSKA AKADEMJA NAUK TECHNICZNYCH.

Ustawa 0 utworzeniu polskiej Akademji Nauk Technicznych, opracowana przez rZqd dla wniesienia do sejmu, opiewa w streszczeniu:
Celem pieh;gnowania, popierania i szerzenia nauk technicznych,
tworzy siE; jalco najwyisz~ instancjt; do spraw nau kowych z dziedziny
technikl w panstwie polskiem, PolskI! Allademjt; Nauk Technicznyeh
z sicdzib q w Warszawie. BE;dzic ona zespolem os6b, praellj~eyeh tw6rczo 118 oolu n,:uki i tcchnilli, pod opickij panstwa polskiego.
Polska All3demja Nauk Technicznych d~zy do osiqgni~cia swych
cel6w przez rOlwa:2:anie zbiorowe zagadnien naukowyeh, podejmowanle
inicjalywy prae naullOwych badawczyc h z dziedziny technild, dostarcZ8ni e srodk6w do wykonania tych prac, oglaszanie ieh wynik6w, wydawanie dziel naukowych i podn;cznik6w, oglaszanie konkurs6w naukowych i przymawanic nagr6d , wydawanie opinji 0 zagadnieniach nauko
wych, b~di z wlasnej inicjalywy, bildi na iyczenie nacze[nych wladz
panslwowych (ub lnnych insty tucji naukowych.
Czlonllaml czynnyml mogq bye tylko obywatelc panslwa Polskiego; czlonk3ml korespondentami oraz czlonllaml honolowymi moga bye
r6wniet obywatele panstw obeyeh. Liezba czlonk6w ezynnyeh nie
mote bye mniejsza od 24 i wi~ksza od 120. Liczba czlonk6w korespondent6w nie moze prlekraczae 120, a honorowych . 16.

Pierwszych czlonk6w czynnych Polsldej Akademji Nauk 'l'echnicznyeh, w liczbie najmniej 24, powoluje Rada Minislr6w na wniosek Ministra oswiaty, wyborn nastepnyeh dolwllywa walne zebranie.
Walne zebranic cz!onk6w ezynnych Polsldej Allademji Nault Technicznych jest naczelnym organem Akadcmji.
WybOr prezesa Po\sldcj Akadcrnji Nauk Technicznych wymaga
zatwierdzcnia prezydenta Rzeczypospolitej ; wybor czlonl16w korespondent6w i honorowych, nieposiadajilcych obywa lclstwa polskicgo , zatwicrclza Minister Wyznan Religijnyeh i Oswicecnia Publicznego. w porOZlimienill z Ministrem Spraw Zagranicznych.
KONKURS NA OBSADF; KATEDR NA WYDZIALE
MECHANICZNYM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ.

Na wydzia le Illech. Polit. Lwowskiej majij bye wkr6tce obsadzone katedry w zakresie: maszynoznawstwa og6incgo, kotl6w, mas7.yn
i turbln parowych, llli1szyn g6rniczych, nwszyn rolniczych. Ewentnailli
nowi Ilandydaci winni zglosic sit; w czasie jaknajbliiszylll w Dzicllllnacic wydzialu mcchanicznego Polit. Lwowskiej .
KURSA ORGANIZACJI PRACY.

Towarzystwo Kurs6w Technicznych (Warszawa, Mokotowska 6)
rozpoczyna szereg kr6tkich doksztalcajqcych speejalnych kurs6w wieczorowych z dzi'edziny nowoczesnej orgnnizacj! pracy I admlnistracji
fabryczncj.
Kaidy kurs b~dzie poswit;cony oddzielnym zaj~ciom adll1inistracjii
a wit;c dla: technik6w billroWych i warsztntowych, kalkulator6w. akwizytor6w, majstr6w, \wrespondent6w, archlwist6w, buchalterow, bittralisl6w, ekspedytor6w, kontroJer6w. kasjer6w, rachmlstrz6w, statystykow
i

t. p.

Wobec postE:p6w wicdzy przell1yslowej na zachodzie, wkrotce i
u nas wyll1ngalllj b~dzie od pracownik6w znajomosc nowoczesnych metod
pracy i leehnlki IV aUIllinistracji. Ulalwlajil one spelnianle pmcy, oszczr;dzajq czas. a zwlt;ksznJq sprawllosc i produllcyjnosc wytwtirni. W5};azllnelll wiE:c jest, by olinosni pracownicy jlli obecnie przygotowali si~ do
tych wymagali i Z,1 poznali sit: ze zdobyczallli wicdzy w tej dziedzinic.
Zaplsy przyjlllllj e codziennie kancelarja kurs6w, w godzinach od
6 do 8-cj, til. Mok'Jtowska 6. Zaswiadczenla 0 wy~luchaniu kursu bE:d"
wydawane. Sluchac mOina kilka r6tnych kurs6w kolejno.

OD REDAKC]l.
Rok pl'zyszly zapowiadn ella P1'zegl~du Technicznego dalsze pomyslne zmiany, ktol'emi pragniemy juz elzis
podzielic siEl z naszymi Ozytelnikami. Pl'zewidywane zmiany dotyczyc bEldq zal'owno stl'ony zeWnEltl'Znej pisma, jak
tei j ego tl'es'li.
A wiElc: 1) zmieniony zostanie format P l' Ze g 1 q d u 'r e c h n i c z neg o· na zblizony do ustalonego juz p1'zez Polski
Komitet NOl'malizacyjny fo1'matu no1'malnego, ktOl'Y wprowadzimy cfLlkowicie W 1'. IH26, nal'azie zas ustalimy format pl'zej
sciowy, cokolwiek wiElkszy (sze1'szy) od znormalizowanego.
2) Dqz!\c stale do l'ozszerzenia naszego pisma, zwi(;)kszymy W l'oku p1'zyszlym jego objEltoM do 16 st1'OI1 dl'uku
(zamiast dotychczasowyc11 12-t.u) .
. 3) Na skutek uchwaly Walnego Zebl'ania Stowal'zyszenia 'Eechnikow W Wal'szawie, z dn. 19-9o b. m., P l' Z e g I q d
Te c h n i cz n y dostarczany b(;)dzie w s z y s t kim czlonkom tego Stowal'Zyszenia od poczqtku l'. 1925, pocenie znizonej do
20 zl:. 1'ocznie (zgodnie z naszf.\ odezw~ 0 prenumeracie zbiol'owej, p. P. 'E . .M 41-421'. b.).
Witaj~c z radoscia; ten pow1'6t do dawl~ych t1'adycji, la;cza;cych pismo llasze ze Stowal'zyszeniem wal'szawskiem, wi·
dzimy w nim zdl'owy qbjaw z1'ozumiehia potl'zeby nalezytego l'ozwoju naszego pismiennictwa technicznego, oraz dbwcSd oceny
j ego-znaczenia.
Z dl'ugiej strony u\\'azamy, ze wzrost liczby prenumerator6w Pl'zegla;du Technicz nego obowia;zuje nas do tem
wiQkszych staran 0 dalszy 1'ozwoj pisma, ktol'e pragniemy nietylko udostQpnic przez obni~enie ceny, leez takze zbogacie pod
wzgl~dem tresci.
"
,
4) W zwiqzku z tern d~zeniem naszem, zamiel'zamy l'ozszerzyc znacznie dotychczasowe dzialy P l' g 1 ~ d u T fl c'hni c zn ego, a zwlaszcza "Pl'zegla,d pism". Nadto p1'ojektujamy utworzenie nowych dzial6w l jak n'Eechnika budowlana", "Ohe mja", "W!okit'l1nictwo", nGospodarka pl'zemyslowo·techniezna" i in. Pl'zygotowywane zeszyty specjalne, ujmowac
b(;)dq mozli \Vie }aknajszerzej szel'eg' osobnych dziedzin techniki i przemyslu.
5) Wydawnictwo p. t . "Technika Oieplna«, ktore dotychczas bylo pl'owadzone wspolnie z Pl'zeglqde~ rEech o
nicznym, od l'oku 1925 zacznie wychodzie jako pismo samodzielne (miesiElcznik). Jeduakze, za zgodq tego wydawnictwa b(;)dzie
'
ono dola;czane nadal do "Pl'zegl~du Technicznego".
6) vVl'eszcie od roku 1925 ukaze si(;) w Przeglqdzie 'l'echnicznym nowy dzial: pod nazw~ "Wiadomosci
Pol ski ego K 0 mit et 1.1 Norm a liz lJ., cy j neg 0", zawiel'aja;cy pl'ace, ktorych donioslosc dla wszystkich dziedzin wytwOl'czosci
jest juz povvszechnie oceniona. NacHo znajd3t si(;) tam wiadomosci 0 podobnych pracach pl'owadzonych zagl'anica;. Dzial ten
zajmi.!3 4 strony, wiQc z nim l'azem kazdy zeszyt Przegla;duTechnicznego z!1wiel'ac bEldzie 20 stron tekstu.
ZawiadamiajE\c 0 powyzszych zmianach i pl'ojektach, sa;dzimy, ,M szerokie kola technikow polskich spotkaja; je z za·
dowoleniem i obdarz~ pismo nadal swem popal'ciem i wsp61dzialaniem, ktol'e skutecznie siEl przyczyni do utl'walenia dalszego
rozwoju Pl'z:eglEldu Technicznego.
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