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Dla wydostania z rzeki przeciętnych części konstrukcji
wbito w dno szeregi pali, na których ułożono pomost z bali
i desek.

Posiłkowano się przytem wspomnianemi już poprzednio
podnośnikami śrubowymi, zwiększając ich liczbę do dwu dla
każdego końca dżwigaru czyli do 28 dla każdego zespołu.
Liczba ta nie była zbyt wielka, jeśli się zważy, że za-
topione konstrukcje, pod wpływem własnego ciężaru, pogłę-
biały się coraz więcej w piasczyste podłoże rzeki, co zwiększa-
ło opór przy ich podnoszeniu. Zauważono również niejedno-
krotnie, że opadnięte zespoły zczepiały się z napływającemi
przedmiotami, jako to: konarami lnb pniami drzew it. p. i przez
to utrudniały pracę. To też musiano dość często zmieniać
łańcuchy lub poszczególne ich ogniwa, łatwo w tych warun-
kach podlegające zniekształceniom.

Pewną trudność stanowiło przytwierdzenie łańcuchów do
zatopionych zespołów. Postępowano niekiedy w następujący
sposób. Do końców łańcuchów uwiązywano krótkie belki dre-
wniane, które zrzucano do wody w niewielkiej odległości od
przęseł, nieco w górze rzeki. Belki podpływały i przeciągały
za sobą łańcuchy, dzięki czemu zespoły udawało się uwiązać.

Posiłkowano się również pracą nurków, zwłaszcza w miej-
scach głębszych, gdzie w inny sposób nie można było sobie
poradzić. Praca nurków była utrudnioną ze względu na silny
prąd rzeki; starano się prąd ten osłabić, budując czasowe
ścianki poprzeczne w górze rzeki przed przęsłami.

Rozbierane żelazo i stal układano na barki i łodzie i prze-
wożono do brzegu; podczas kry i silnej fali uciekano się do po-
mocy holowników. Wyładunek odbywał się bądź zapomocą
czasowych żórawi ruchomych, bądź w sposób, polegający na
przesuwaniu zespołów na okrąglakach, umieszczonych na bel-
kach drewnianych.

Otrzymano z rozbiórki ogółem około 3 000 t żelaza i stali,
t. j . 92$ całkowitej wagi teoretycznej czterech wysadzonych
przęseł.

Z liczby tej mniej więcej przypada: na konstrukcje po-
zornie mało lub wcale nieuszkodzone około 2000 t; na kon-
strukcje zupełnie zniekształcone około 1000 t.

Nie od rzeczy będzie zauważyć, że z ilości żelaza pierw-
szej kategorjij t. j . pozornie mało lub wcale nieuszkodzonego,
jedynie pewna część może być użyta do przyszłej odbudowy
mostu. Pozostała część musi być bezwarunkowo odrzucona ze
względu na powstałe w niej skutkiem wybuchu bardzo wyso-
kie naprężenia, które niewątpliwie zmieniły wewnętrzną budo-
wę materjału, zmniejszając spoistość jego cząsteczek.

Roboty rozpoczęto w pierwszych dniach października
1915 roku, ukończono zaś w ostatnich dniach czerwca 1916 r.,
zaś ogólny koszt robót wyniósł rb. 196 850.
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Nasze rodzaje paliwa. Paliwo w postaci pyłu. Spro-
szkowane paliwa są podobne do ciekłych przez to, że są
spala.ne przy wtłaczaniu przez zawory w taki sam sposób, jak
oleje. Od dawna już pył węglowy używany jest w paleniskach
przy wyrobie cementu. W Ameryce daje się zauważyć silną
tendencję w kierunku zastosowania pyłu węglowego, jako pa-
liwa pod kotłami.

W tym celu koniecznem jest wysuszenie węgla do bardzo
małego procentu wilgoci—następnie zmielenie na pył, tak aby
można było przesiać przez sito o gęstości 200 oczek na cal.
Technika suszenia i mielenia rozwinęła się znakomicie i wpły-
nęła na obniżenie kosztów produkcji, jednak przy budowie
zbiorników i rur powstają nieraz wielkie trudności.

Jest rzeczą zupełnie możliwą, że sproszkowany węgiel
mógłby być sprawnie spalany na rusztach —- wątpliwości są
tylko, czy koszta instalacji nie byłyby większe od oszczędności,
uzyskanych na cenie paliwa. Amerykanie zastosowali pył wę-
glowy na kolejach i zbudowali kilka stacji do wyrobu pyłu.
Największe trudności powoduje magazynowanie pyłu, który
okazał się materjałem łatwo wybuchowym, w szczególności,
kiedy pył był wyrabiany z antracytu. Amerykanie przezwy-
ciężyli te trudności, stosując mieszankę 40$ antracytu i 60%
węgla brunatnego.

Suszony i sproszkowany torf jest używany z powodze-
niem na kolejach szwedzkich, lignit zaś wspólnie z olejem
stosują na kolejach rumuńskich. Wobec Avielkich pokładów
torfu, lignitu i węgla brunatnego u nas w kraju, paliwa
te mogłyby mieć szerokie zastosowanie w naszem kolejnictwie,
co byłoby źródłem znacznych oszczędności.

Ptiliwo kolojdalne. Zważywszy, że produkcja nafty nie
może zastąpić światowej produkcji węgla, pożądanem byłoby
stosować mieszanki, z wysoko wartościowych pod względem
wartości cieplikowych olejami i pyłem węglowym, torfowym
lub lignitowym. Doświadczenia wykazały, -że pył węglowy
przesiany przez sito o gęstości 100 oczek na cal,, zmieszany
z olejem, nawet po paru dniach nie osiadał. Przewóz takiej
mieszanki nie przedstawia żadnych trudnością może by<5 ona
przewożona w zwykłych wagonach—cysternach, bez obawy, że
po paru dniach postoju wagonu, pozostaną jakiekolwiek tru-
dności przy wypompowaniu mieszanki z cystern—naturalnie
cysterna powinna być zaopatrzona w rurę dziurkowaną, przez
którą można wpuszczać sprężone powietrze lub gaz. Firmy,
które obecnie używają paliwa płynnego na stacjach cen-
tralnych — mogłyby bez żadnych zmian w instalacji używać
paliwa naftowo-pyłowego, gdyby mieszanka tego rodzaju, prze-
choAYując wysoką wartość cieplikową, mogłaby być dostarczaną
po niższej cenie aniżeli nafta.

Najświeższe doświadczenia w kierunku otrzymania pyłu
węglowego z niskich gatunków węgla zapomocą sposobu Eł-
more stwierdzają, że sproszkowany węgiel (lignit) może być
utrzymany w olejach w stadjum zawieszenia; jednak produkcja
jest dotychczas dość kosztowna. Pożądanem było, aby mie-
szanki tej dało się użyć jako paliwa do silników Diesla i Semi-
Diesla. Próby wykazały jednak ujemną stronę mieszanki: wy-
soki procent osadu i popiołu, wobec czego zamiana części
silnika zniszczonych przez osad pochłaniała większe
sumy, aniżeli można było oszczędzić na koszcie paliwa. Paliwo
dla silników spalinowych nie powinno dawać więcej niż 0,06$
popiołu i osadu, z czego wynika że węgiel kamienny z 3% po-
piołu nie może być stosowany, jako składnik mieszanki.

• Inż. Feliks Kaim, M. of I. M, E. •
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We wstępie autor podnosi potrzebo, i wysokie znaczenie, jakie
posiada dla techniki współpraca teoretyków i inżynierów nad roz-
wiązaniem zagadnień technicznych. W tem zjednoczeniu, powiada
autor (str. 7), tkwi rękojmia przyszłych wielkich zdobyczy nauki
i techniki. Bezultatem tej idei jest wymieniona wyżej praca, w któ-
rej autor, posiłkując się. rozległemi środkami teore tycznemi, roz-
wiązuje zagadnienia techniczne w sposób czyniący zadość wymaga-
niom naukowym i potrzebom praktyki technicznej.

• Wykład swój autor rozpoczyna opisem wytrzymałościowych
własności materji i na ich podstawie daje okiekle-nie sprężystości, ja-
ko właściwości oddawania nagromadzonej energji oraz przytacza pra-
wa empiryczne wpływu czasu, ciepła, zmienności obciążeń na od-
kształcenia i wytrzymałość materji. Po zbadaniu „rozciągania i ści-
skania" rozpatruje autor „ścinanie i skręcanie", a nostąpnie „zgina-
nie prostych prętów". W dziale tym. (część III) po daniu wiadomości
wstępnych mówi autor o rozkładzie (rozmieszczeniu) naprężeń ścina-
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jących i głównych belki zginanej, ilustrując te rozmieszczenia odpo-
wiedniemi wykresami (trajektorjami naprężeń); podaje następnie za-
stosowanie tych teorji do obliczenia belek nitowanych, do b«lek zło-
żonych drewnianych (klockowych) i do obliczeń płatwi. W, dalszym
ciągu podaje, autor sposoby obliczania linji ugięć dla różnie umoco-
wanych i różnie obciążonych belek; obliczenia te, jak zwykle dla
początkujących, oparte są na skróconym sposobie wyrażania promie-
nia krzywizny. Drugi sposób obliczania linji ugięcia opiera autor
na sposobie przyjęcia wykresu momentów, jako linji obciążenia,
a linja momentów tego nowego wyobrażalnego obciążenia będzie li-
nją ugięcia. Sposoby te są nadzwyczaj praktyczne i przystępne dla
studiujących, za mało jednakże mojem zdaniem zaznacza się, że to
wszystko jest słuszne w przybliżeniu, wynikającsm z przybliżonego
wzoru dla promienia krzywimy; z pominięcia bowiem tego zastrze-
żenia wynikają błędy. Obliczenie belek statycznie niewyznaczal-
nych opiera autor nasamprzód na geometrycznych stosunkach, •wy-
nikających z odkształceń, co ułatwia nauczanie; liczne przykłady ilu-
strują ten sposób i dają początkującemu obrazowe pojęcia o zacho-
waniu się sprężystem tego rodzaju ustrojów. Przeprowadza następnie
autor obliczenie belek ciągłych na podporach sztywnych; na podłożu
spr<jżyatem i belki ciągłe] na podporach sprężystych, opierając ten
rachunek na obliczeniu belki, spoczywającej na podłożu sprężystem.
Zginanie belek z materjału nie podlegającego prawu Hookea, wyzna-
czenie naprężeń normalnych w belkach żelaznych nitowanych i wy-
trzymałość złożona z obliczeniem wału korbowego wyginanego (wy-
korbionego) zakańcza część III-cią.

W części IY-ej wykłada autor pracę sił sprężystości; a więc
podaje: określenie układów statycznie niewyznaczalnych; określenie,
energji potencjalnej, określenie uogólnionych spółrzędnych i uogól-
nionych sił. Te ostatnie pojęcia są jednakże, mojem zdaniem, nie-
dostatecznie jasno wyłożone, wielkości bowiem (str. 191) kątów obro-
tu przekrojów belki i jej ugięcia są przecież związane geometryczną
zależnością, co również wynika z równań 192-gich, a nie są nieza-
zależne; jest tu przeto coś w przykładzie niedopowiedzianego. Lagrange
przecież, od którego czerpiemy te pojęcia, dał określenia ścisłe.
Pozwolę sobie tutaj zaznaczyć, że sposób wprowadzenia do rachunku
sił fikcyjnych (nazwałbym je wyobrażalnemi), jakie dał nam Casti-
gliano a przytacza autor (str. 198), jest. dla mnie niedostatecznie wy-
jaśniony; przyzwyczailiśmy się bowiem w matematyce, że, jeżeli chce-
my usunąć" jakiś czynnik z naszego rachunku, to przyrównujemy od-
powiednią wielkość do zera i w ten sposób otrzymujemy wynik bez
udziału tego czynnika; w danym zaś razie pomimo przyrównania
siły fikcyjnej do zera, obliczamy odkstałcenie, jakie ona wywołuje;
takie postępowanie choć doprowadza do wyników słusznych, powin-
no być jednakże mojem zdaniem bliżej omówione. Następnie autor
wyprowadza twierdzenia o najmniejszej pracy statycznie niewyzna-
czalnych układów oraz wzajemności przesunięć i wreszcie wykłada
metodę Mohra; obliczenia przykładów prostych ilustrują te twierdze-

' nia. W rozdziale XV-tej części podaje autor zastosowanie metod
przybliżonego liczenia, powołując się na prace Brayn'a, Rayleigha
i Ritza »).

Metoda ta polega na tem, że zamiast szukać funkcji, któraby
odpowiadała warunkom maximum lub minimum, obieramy pewną,
do pewnego stopnia dowolną, funkcję, która czyni zadość warunkom
krańcowym i zbliża się do szukanej funkcji; w funkcji tej przyjmuje
się pewną ilość parametrów nieokreślonych, które następnie określa
się z warunku, że wartość tej funkcji ma być maximum lub mini-
mum czyli zagadnienie rachunku •warjacyjp.ego zastępujemy oblicze-
niem zwykłego maximnm lub minimum danej funkcji.

Funkcję, odpowiadającą tym warunkom krańcowych wartości
(mas. lub min.), wyprowadza autor na podstawie zasady pracy możli-
wej, wyrażającej, że w razie równowagi układu suma prac sił ze-
wnętrznych i wewnętrznych psdczas dowolnego przesunięcia równa
się zeru (równ. 190-te). Wzór ten pisze autor w postaci symbolu wa-
rjacyjnego o (S Pj (p,- — V) = 0, gdzie V oznacza wartość energji po-
tencjonalnej układu sprężystego. Foppl w tomie V-tym swego dzieła
(rok 1907 na str. 270-ej) powiada, iż równanie to powinno być po-
stawione na czele całej teorji sprężystości, wszystkie bowiem inne
związki, które wynikają z tej teorji, dają się'z tego równania wypro-
wadzić co też czyni, wyprowadzając twierdzenia Oastigliano!a, Bet-
ti'ego i Menabre'a. Liczne też przykłady, jakie autor „Wytrzymało-
ści materiałów* przytacza w tem dziele, przekonywają nas o płodno-
ści tego wzoru. Z zadań trudniejszych podaje autor obliczenia
sposobem przybliżonym: zgięcie belek na sprężystem podłożu, obli-
czenie belek (stropów) skrzyżowanych; zgięcia płyt i obliczenie sta-
teczności układów.

W części V-ej wykłada autor o napięciach i odkształceniach
prętów zakrzywionych i przytacza szereg przykładów, wziętych z prak-
tykit eehnicznej. W części VI-ej rozpatruje autor gięcie cienkich płyt,
ilustrując otrzymane wyniki przykładami i tablicami liczbowemi.
W części VIII-ej rozpatruje autor zagadnienia dynamiczne układów
sprężystych i w tym celu oblicza najpierw przykłady proste, w któ-
rych bezpośrednio ujawnia się wpływ sił bezwładności, jak w korbo-
wodzie, w wirującym pierścieniu, w wirujących krążkach i w wieńcu
koła zamachowego. Następnie przechodzi autor do „drgań układów
sprężystych" o jednym stopniu swobody, poczem oblicza, drgania
przy oporze środowiska, drgania wymuszone i wyjaśnia następnie
praktyczne znaczenie zjawiska współbrzmienia, wreszcie oblicza drga-
nia skręcające i drgania wału Laval'a. Następnie mówi ' o napręże-
niach występujących przy uderzeniu. .

W części VIII-ej wykłada autor , 0 stateczności układów sprę-
żystych". Dział ten jest, ze względu na ważność jego dla konstrukcji
skutecznie rozwijany w ostatnich dziesiątkach lat, do czego prof. Ti-
moszenko znacznie się przyczynił.

Metoda postępowania podana przez autora z powołaniem się na
prace: Gr. H. Brayn'a i Rayleigh'», daje się w krótkich słowach w na-
stępujący sposób wypowiedzieć. Warunkiem równowagi wszelkich
układów jest równanie, wyżej już stosowane, wyrażające zasadę pra-
cy wirtualnej, które wyraża równość prac sił zewnętrznych i we-
wnętrznych dla wszelkich wirtualnych przesunięć. W równanie to
wchodzą wielkości sił zewnętrznych, które wyobraża sobie autor
zmiennemi i szuka dla nich wartości, któreby były najmniejsze,
Taki sposób szukania obciążeń krytycznych — powiada autor —
umożliwia stosowanie przybliżonego rachunku. Podobnie jak w przy--
padku przybliżonego obliczenia zgięcia prętów przyjmuje autor, na
podstawie danych doświadczalnych i warunków odporowych, przy-
bliżoną funkcję odkształconej i przy pomocy tej funkcji tworzy wy-
razy pracy sił zewnętrznych i wewnętrznych, przyjmując parametry
obranej funkcji za nieznane i z tego równania oblicza najmniejsze
wartości obciążeń. Postępowanie to jest tak ogólne i tak ściśle sfor-
mułowane, że nie sądzę, ażeby jakie z zadań na obliczenie obciąże-
nia krytycznego oparło się tej metodzie. Dla przykładu oblicza autor
obciążenie krytyczne pręta, znajdującego się w sprężystem środo-
wisku, i stosuje te wyniki do obliczenia stateczności pasów górnych
mostów otwartych (jest to zadanie, zwane zadaniem E. S. Jasińskie-
go); oblicza następnie .warunki stateczności prętów złożonych; — wa-
runki stateczności okrągłego pierścienia i walcowej rury — warunki
statechności ściskanych płyt z zastosowaniem do obliczenia teówek
i blachownie. Wyniki tych obliczeń, które rzeczywiście wprowadzają
nas w najskrytsze, stosunki zjawisk sprężystości, ujęte są w formę
tablic liczbowych dla bezpośredniego użytku konstruktora. Wobec
tych metod' dział o stateczności układów sprężystych jest dziś tak
przystępny, jak — ciągnienie, gięcie i t. d. W wykładzie tej metody
brakuje omówienia, dlaczego autor pracę sił wewnętrznych przyło-
żonych do układu sprężystego wyraża iloczynem z siły i przesu-
nięcia, gdy dla takich układów należy bezwarunkowo stosować
połowę tego iloczynu, jak to czyni autor np. we wzorze Pf. 2 na
str. 189-ej, a inaczej we wzorze 219-ym. Sprawa ta w metodzie
Ritz'a, którą streszcza Lerenz (Technische Elasticitats-Lehre) na
str. 397-ej jest głębiej ujęta; Ritz mianowicie dowodzi, że w ukła-
dach sprężystych różnica pracy sił wewnętrzuych i podwójnej war-
tości pracy sił zewnętrznych jest krańcową wartością i stosuje do wy-
rażenia pracy sił zewnętrznych połowę tego iloczynu; sprawa więc ta,
wymaga wyjaśnienia.

Na tem zakończył autor swą pracę „ Wytrzymałość materia-
łów". W całej pracy panuje prostota myśli i jasne jej wypowiedze-
nie. Wszystkie pojęcia oparte są, na obrazach rzeczywistych i zja-
wiska zawiłe ilustrowane są przykładami najprostszemi; sposób taki
ujęcia złożonych zjawisk łącznie ze sposobem wypowiedzenia przez.
tłómacza językiem prostym a ścisłym, daje nieocenioną wartość
dziełu temu; wskutek tych zalet powinno się ono znaleść tak w ręku
studenta, jak również w ręku konstruktora. Podana literatura źró-
deł wyłożonych twierdzeń zamyka całość dzieła. . . .

Ważnomi są uwagi prof. M. T. Hubera, odnoszące się do uzu-
pełnień i wyjaśnień czy to myśli czy też literatury podanej w pod-

_ ręczniku. Szczególniej ważne są uwagi o stopuiu bezpieczeństwa,
' o dokładniejszej teorji obliczenia rozpiętych cięgni, o obliczeniu
naprężeń w belkach żelazo-betonowych. A wypowiedziana przez
prof. Hubera uwaga, że prawdopodobnie zjawiska wytrzymałości
nie dadzą się określić analogicznie do zjawisk sprężystych, jest bardzo
słuszna i powinna, mojem zdaniem, skierować badania zjawisk wy-
trzymałościowych na inną drogę, przypuszczam, na drogę mniej ma-
tematyczną a bardziej—przynajmniej na razie—na drogę raczej empi-
ryczną. (Sprawa ta była w swoim czasie dyskutowaną w Przegl.
Techn.)

Kilka jeszcze propozycji w sprawie słownictwa: zamiast dia-
gram stosowałbym — wykres; zamiast naprężenie sprowadzone — za-
stępcze; . formuła—wzór, problem — zagadnienie, zresztą są to dro-
bnostki.

Za przysporzenie tego dzieła naszej literaturze i za pracę, jaką
włożył w nią prof. M. T. Huber należy się Mu wysokie uznanie
i podziękowanie, jak również Władzom naszym za pomoc finansową
przy wydawnictwie tego dzieła.

Prof. H. Czopowshi.

KRONIK A;1

J) Krótką monografję stosowania tego sposobu znajdzie czy-
telnik w podręczniku H. Lorentz'a „Technische Elastizitatstheorie"
1913 r., na str. 667 oraz przykłady na str. 397—tamże literatura. Tę
metodę liczenia przytacza również H. Ozopowslri „Zadania i metody
matematyki wielkości przybliżonych" na str. 32-ej.

Kongres międzynarodowy w sprawie płynnego paliwa. Towa-
rzystwo chemji przemysłowej w Paryżu organizuje w dniach 9—1&
października r. b, w Paryżu kongres międzynarodowy, poświęcony
sprawie paliwa płynnego. Przewidziane są następujące sekcje: 1) nafta,
2) łupki bitumiczne, 3) węgiel brunatny i torf, 4) smoły i benzole,.
5) alkohol i 6) oleje roślinne. Kongres odbędzie się pod protekto-
ratem ministrów: handlu, robót publicznych, rolnictwa i kolonji.
Śród autorów zgłoszonych referatów spotykamy nazwiska D. Berthe-
lotfa i M. Mailhe.

Konferencja międzynarodowa w sprawie źródeł energji. Bry-
tyjski Związek Elektrotechniczny oraz inne pokrewne instytucje
urządzają w lecie r. 1924 w Londynie, podczas mającej się odbyć•.
wówczas wystawy lmperjum brytyjskiego, konferencję inżynierów
w sprawie wyzyskania różnych źródeł energji (Wordl Power Oonfe-
rence). Konferencja ma na celu ocenę możliwości korzystnego zu-
żytkowania źródeł energji do celów przemysłowych. Konferencja
ma się podzielić na sekcje: 1) źródeł energji, 2) przetwarzania energii
3) zastosowania energji i 4) ekonomicznofinansową.

Wydawca: Spółka z o. o. „Przegląd Techniczny". , Redaktor odp. Proż. Bohdan Stefanowski.
Drukarnia Techniczna w. Warszawie, ul. Ozaekiego ł * 3 (Gmach Stowarzyszenia Techników).


