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cji prasowania i do wydzielenia z niej wody bez
przenikania jej samej poprzez użyte powierzchnie
filtrujące,

Teoretycznie biorąc, przy 100-procenk'wej
sprawności na całym przebiegu operacji, możliwe
jest odparowanie wody, zawartej w torfie, a fia-
stępnie wyzyskanie ciepła zużytego do- tego, przez
zużytkowanie otrzymanej pary. Praktycznie biorąc,
nawet przybliżone osiągnięcie tego rodzaju spraw-
ności nie jest możliwe, zupełnie niezależnie od ro*

- dzaju zastosowanych urządzeń, wyzyskanie zaś
tej energji cieplnej, która jest zawarta w otrzyma-
nej parze, wobec jej niskiego potencjału cieplner
go, stanowi sprawę tak trudną, iż mało, jak się
zdaje, można mieć nadziei na uzyskanie rozwiąza-
nia na tej drodze.

W przeciągu ostatnich 25 lat (był poczyniony
•szereg prób osiągnięcia całkowitego lub częściowe-
go odwodnienia -torfu w drodze zastosowania pro-
cesów, opartych na zjawisku osmozy elektrycznej,
jednakże jak dotąd nie osiągnięto jeszcze wyni-
ków, nadających się do zastosowania przemysłowe-
go. Jako warunki wstępne pomyślnego wyniku eks-
ploatacji torfu, musimy uświadomić sobie fakty na-
stępuj ące:

1. Jak wykazał wynik niezliczonej ilości prób,
początkowa zawartość wilgoci w torfie inie może być
obniżona poniżej pewnego stosunku, przy zastoso-
waniu metod opartych na działaniu ciśnienia i stucz-
nego ogrzewania, ,pOza wypacUkiern użycia takich
ilości .sztucznego1 ciepła i tak kosztownych urządzeń,
że przy ich zastosowaniu cały proces staje się go-
spodarczo niekorzystnym;

2. Normalnym produktem, otrzymywanym
z torfu, jest paliwo o niskiej wartości opałowej, za-
wierające od 20 do 40% wilgoci, 3 do 5% popiołu,
60 do 70% części k>tnyoh (przy analizie w stanic
bezwodnym) i posiadające wartość opałową od 3600
do 4800 Kal, a więc o 45 do 65% poniżej wartości
opał. węgla;

3. Dla celowego gospodarczo wyzyskania tor-
fu, wilgotność jego musi być obniżona poniżej 50%,
a lepiej jeszcz-e — poniżej 30%;

4. Urządzenia, w których torf ma być zużywa-
ny, muszą być odpOwiedtóo 'zaprojektowane i przy-
gotowane do właściwości tego rcdzaju paliwa.

Okoliczności powyższe prowadzą do konieczno-
ści używania tylko prostych i niekiosztowćnycn urzą-
dzeń, aby koszta ich utrzymania i odsetki od włożo-
nego w nie kapitału nie były zbyt wysokie. Jeśli
zastosowane są urządzenia skomplikowane i drogie,
produkcja musi być odpowiednio znaczna, o ile ma
być zapewniony (korzystny gospodarczo wynik. Zna-
czne koszta kapitału i wydatki na utrzymanie, przy-
padające na tonnę torfu przygotowanego w zakładach
dlrdgą prasowa<nia, ogrzewania i działania elektro-
osmotycznego, łącznie ze zwykłemi i toieuniknione-
mi trudnościami, związanemi z wydobywaniem tor-
fu, dowodzą —• wecfłuig zdania autora, —• że uzy-
skanie korzystnego gospodarczo rozwiązania, tak
często obiecywanego w związku z podobnego rodza-
ju urządzania mi, jest bardzo wątpliwe, zaś z, dru-
giej .strony, w świetle dotychczasowego doświadcze-
nia, należy szukać właściwego rozwiązania zagad-
nienia w nieco może: prymitywnych, lecz dających
dobre wyniki metodach suszenia na powietrzu.

(d.n.) ,

Matematyka dla inżynierów.
Praca badawcza i twórcza w dziedzinie nauk

technicznych wymaga znajomości znacznego za-
kresu matematyki wyższej. Potrzeba ta jednakże
nie jest dostatecznie uświadamiana, a zakres i spo-
soby jej zaspokojenia nie są dostatecznie ustalone.

-Matematycy, będąc pod urokiem abstrakcyj-
nych metod i pojęć swe'} nauki, nie wyczuwają po-
trzeb i nastrojów inżyniera, który szuka w mate-
matyce przedewszystkiem narzędzia do rozwiązy-
wania swych zagadnień.

Z tych odmiennych nastrojów wynika cały
szereg nieporozumień i cały szereg nieodpowied-
nich zarządzeń w 'dziedzinie nauczania matematyki.

•Sprawa ta posiada już swoją historję (której
etapem jest utworzenie Ecolle Polytechnaąue) i
posiada różne sposoiby jej załatwienia.

Jeden z takich sposobów sformułował prof
H, Loreńz (Gdańsk) i ogłosił w! Zft, f. angewandte
Mat,he!matik u. Mechanik w tomie V, 1924 r., pod
tytułem „Punkty wytyczne kształcenia matema-
tycznego inżynierów". Treść tego sformułowania
(bez osobistych komentarzy) jest następująca:

1,, Pioitrzelbue w ka<żdym ziawodzie iriaiuki podstawpwe
oraz ich niezbędny zakres, 'Ustalane są .przez znanych z dzia.
ła.lniaści naukowej i pracujących 'twórczo zawodowców, w
danym więc razie — iprrez iimiżyniarów.

2. Inżynierowie ci uznlaiją jedn!O'my,śkiie za najważ-
niejsze z nlaufc podislbawiotwych dla studiów wtózy t̂lkiteh dzie-
dzin techniki — rnateimiajtykę i mechanikę.

3. Nauczanie mattematyki lolbejinwiije w ipoeząlkacli stu-
djów geometrię wyikrelślną .(© ile ta nie jest wyikkidana w
szkołach średtniich iprzygotoiwawczych), podstawy rj.c,.wn-
ku iweiktorowedo i wyżiszą maitematykę, 't. zn, geometrię ;uia-
liiyczną aż dto gtówinych własnoiśoi poiwierachni. 2_go rzędu,
jak róiwmież nachusaek róiżnłczikowy i całkowy z zastoso-
waniem do geioimetrjj,

4. Od tego zasadniczego wykładu ^matematyki wyma-
ga się uidaieleinlk słuchaazoiwii Bulpełinieigo iziroiziuanieinlia najważ-
niejszych p'Oldistaw, wymienionych w <p. 3 działów oraz bie-
głego ich istosowamia w fachuintiu (w 'szczególnioiści różn.icz-
'koiwania i całkowania oraz algebry wektotrów), oo anolżna
osiągnąć jedynie drogą doistatecznej ilości ćwiczeń, iprowa-
dzonycfh róiwnolegle z wykładanĄ

5. Te' tpierwsze wyMady ipowinny pomdnąć ,'wszieil-
kie daleiko idące baldainila wairiośoi gtótóoznyoh, s.tatecz-
nioiścii, waruników zibiilażinoiśai, wyiralzów reszty szere-
gów oraz dowody istnienia całek, ikitóre — jaik wykazuje
doświiadcz«iilie — aie. .są rozumiane przez początkujących,
natomiast odistraisizają ich od miatemaityki i nie prowadzą d'o
(Osiągnięcia zamierzonego ce'ki, t. :zn, dto iwiładaraia paichun-
kieni. ,

6. Dla imatem/aityków i dla stadeiitów 'szczeigólnie
iiizdtolmiioinydh w tóeinuiniku teanjlil, ipolwilnlny być pnowadzlotoe,
obok wykładów pod'sbarwiolwiyich, jeislztcize diodatkawie wylkl|ai-
dy matemaityki, iktóre byłyby obieralnie i • obejiiwowiałyby
•w&pominiane iw >p. 5 działy, .szczególnie dz'tś wyróżniane przez
malt etoaltylk ó w.

7. Wymienione w p. 3 podstawy miaftematyki powinny
być iprzyswojone, łącznie .z geotmi, wykreślną, w ciągu pier-
wszych 3-ch semestrów, tak, ńelby w wykładach mechaniki,
ipirolwadtoonyeh począwszy od »em, 2-igo irównlalelgle, imlogły
być te padfetawy stosbwane.

8. 'Szczieigólinie dzlilddizlłny wyżiszej matematyki, jaki:
całkowite i cząjstkoiwe równania różniczkowei, analiza wek-
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a, wy&lza geometrija, (krzywe Ipirziesitraemmie S tearija
powierzchni), iteoTJai funlkcyj i potencjału, włączając funkcje
BesseTa, rachunek różnicowy i warjacyjny i t, d., ipoiwib-
ny być studiującym technikę wykładanie później (po pół-
dyiplomie), jato stotpień wyższy —iprzytem wybieralny przez
sluidemtów. Wykłady takie służyłyby zara-zem do przygoto-
wania naukowego takich matematyków, którzyby chcieli
przyigolboiwiać 'się idioi nauczania w .Politechnikach ilub w in,
wyższych izalkł. naukowych,

% Jeist .rzeczą pożądaną, aiżaby .podstawy analizy,
geoirneitoję wykreiślną i wyżiszc zagadnienia. 'Specjalne uniate-
mialtyki wykładali kolejno, ma zmiianę, wszyscy iprzedstawi-
ciielie matematyki w Piolitecihmślkalch. Do tego pottirzelba
naiqgół 3-ch profesorów -zwyczaijeydh, którzy pod względem
kwaliifikacyj naukowych- piowisnni odpowiadać takim samym
wyonaigainiom, jakie są stawiane przez luniwersytety,

10. Mechanika, powinna być reprezentowana w Po-
Klteohnikach zasadniczo przez inżynierów, którzy sami pra-
ddwalii nia polu techniki i wykazali isię samodlzieilneimi pała-
cami naukoweimi, ;Pio|d!z»ł wykładu oiełchaniki na .kursy
wiekłł. wydziałów Bolitechniiiki (budowlany, metihanibzny, bud,
okrętów i i, d.), lnie jesit ze względu na jednolitość tej nau-
ki ani poltTzebny, ami pażądainyl, iNIaltómiialst w Piolitechnikadh
o dużej liczbie słuchaczy, należy organizować kursy równo-
ległe, powierzanie różnym profesorom mechaniki i zaczy-
nane w różnym ćzaisie (przesunięte względem siebie o se-
mesltr)",

W dalszym ciągu autor przytacza uzasadnie-
nie i kończy swój referat nast. oświadczeniami:

,,W związku z .wywodami powyższemi, wydaje
się celowem zwrócenie uwagi na jeszcze jedną o-
ko'liczność, do której niedość jeszcze przywiązuje
się; wagi: w Niemczech, .a która jednak ma duże
znacznie dla dalszego rozwoju kształcenia in-
żynierów w zakresie matematyki. Jest to
fakt niezaprzeczony, że (politechniki nie mogą by-
najmniej opierać się w nauczaniu matematyki tyl-
ko, na matematykach, kształconych w uniwersyte-

tach, lecz muszą koniecznie szukać w tym celu
naukowo przygotowanych inżynierów, jak .to już
oddawna przyjęto we Francji. Okoliczność tę trze-
ba tembardziej mieć na względzie, że uniwersyte-
ty niemieckie, od paru dziesięcioleci, przyjęły w
mateimatyce kierunek czysto abstrakcyjny, odrzuca-
jący zupełnie zastosowania i dowody poglądowe,
o co rozbiły isię wysiłki reformatorskie F. Klein'a.
•Nie możemy więc wcale oczekiwać od uniwersy-
tetów pizygotowania matematyków stosowanych,
na których technika położyła w swoim czasie tak
duże nadzieje, a zatem, wprowadzane dziś ikształ-
cenie pedagogów w politechnikach staje się palącą
potrzeibą. Możemy się spodziewać, że na tej dro-
dze uzyskamy w niedługim czasie również należy-
cie przygotowanych nauczycieli matematyki dla
wyższych szkół technicznych; dopóki 'wszakże ich
nie będziemy mieli, powinni (być sami inżynierowie
gotowi wypełnić, w razie potrzeby, tę lukę".

W bezpośrednim z tem związku jest sprawa
kształcenia nauczycieli matematyki (jak również
mojem zdaniem, nauk, przyrodniczych) dla szkół
średnich, a w szczególności dla szkół technicznych;
gdy fcowiem np. w Niemczech nauczyciele szkół
średnich kształcić się mogą .tak w politechnikach,
jak i w uniwersytetach, u nas —• widocznie w myśl
zasady — jak było, tak i .niech będzie — mogą się
kształcić — z małemi wyjątkami — tylko w uni-
wersytetach.

Te i tym podobne sprawy, związane z bu-
dową naszej kultury technicznej, powinny być in-
tensywniej i skuteczniej, — niż dotychczas — poru-
szone w kołach matematyków i w kołach techni-
ków, a terenem tych dyskusyj mogłyby być nasze
zjazdy matematyków i techników, które wkrótce
mają się rozpocząć we Lwowie i które powinny
tę sprawę wyjaśnić,

H. Czopowski.

PRZEGLĄD PISM TECHNICZNYCH.
BUDOWNICTWO,

Budowa miasta Canberra, stolicy Australji.
W 1900 ir. ipiowlziięto zamiar pfzeruiiesieniia właldlz na-

czelnych z Mellibouinne do tanego twiejsca, przyozieim pairla-
.nranit postanowili mową stolicę umieścić w loldległości „nlte
mnie!) nfiż 100 mlii" o d Sydiniey. Z wiilelu miejlscowioiśdi, za-
lOifJainowaniych w tym celu, wyibran-O' w <n 1909 w Nicwiej 'Po-
łlurtnlŁoiwej Wailji w 'dbiSlzalr.zie. Ylaiss-Ćanibenra oblsizair o po-
wierzohnlt 2300 km'2, odległy od Sydney o 320 km. a od Mel-
bourne o 680 km. iSaraio miiaisto ma zajmować 31 km"—
= 31000 ha.

W 1912 ir. 'Oigtosaoinio koinlkur.s ma noiziplamowlainfe miasta,
wyzwaiczalj ąic znaiczime magmoidy (najwyiżisza 18001 funt, isziŁeri,,).
Pieitiwlstoe trzy nagirody otnzy,mald; aJrchiiteikci: GralfiMn z Chi-
cago, iSaair.Łtaen z HekSIniglioiiisu i Agaiche z Planryaa. RozIpO'-
•częta w r. 1914 wloijna nie .polziwiolliła n a midltychmfeisitiolwe pnzy-
stiąpienie 'd'o budowy nlowego miiasta. Cały czas od 1914 do
1920 poświęcono na oipitoowamie sBiozegófoweigio planu i .piro-
j.eB#owanite poisziczeigólmych fcddiowli, ooi powienzonlo. laureato-
wi (kionkiurisu, Uir.zacKylWiistaianlile pmoljelkitów n a s t ą p f c do-
pieirio w r, 1920. Całość ma stanowić miaisto-Oigród. Ani jedeia
dloim miiesKklailiny nie bęidizie pioisliadiat piętra, tylkla przy-
aifemie, Dotychczais wykonano tnzy mobty ma rzece Malonga,

(dopływie Mutiumlbigee), pszieipioliawAaijącej miia.stor trzy dwor-
ce kolejowe z projektowanych siedimitu, gdyiż kolej p^zeoho-
dyi pffiziez całe miasto, wytkaricza się buidlowę pmowlifeoiryiczine-
,go parfatmemilu, roizipioczętą w 1923 r., odikłaidaijąc budowę
imoinumienitlafaeigo .gmaohu parliannelnlt'.a'nnie!g!o .ria. przylszłość, ze
względu niai fcastoty, jalkfich Ludowa ł a wymagać będzie; rów-
nież na ukończeniiu isą budyniki, p:rae2itaczone n a miisszkanie
gelncirailniego gubeimialtora i pieuwszego mitaistea, a w tnikłowfe
®ą igmaohy urzędów ipulhfczintyeh, 'które mają być zupełniie
ukończone w r. 1930. DinulkainniSa państwowa, buldynfeik poiczty,
tellegnaifu i teleloinu są już abudiolwatie i użytkowane, do te-
gp w krótkim cziaisie dojdzip Taitusiz., dbserwąitiOTJUTn fizyczne,
szkoła woijislkloiwa, akadenija ludowa, muzeum aoiologfczin.e, a
nlaistępnie uiniilweinŝ yiteltl, Budbwa 4' botdli d'la 400 prizyij.eizjdnych
i 4-ch Boiaindlifag Hiouses na. 200 osób są /prawiie skończone.
W budowie znajdują się urządzienda wodbdiągioiwe ze zbibiriidi-
Iflłeni, piotożiotnym nla wagóirzu, paniuljącyim nia'd miastem, urzą-
dzeraia Ikatoailiilziacyijlnc z osadnikami i, szalkłady do zialopatry-
wlamła m'iiaslta w prąjd dtaktirycany. Zbiudlolwainio diotychcz,as
przeszło 500 dbmów mfeszlkafeyeh poldłuig 27 typów. Każldy
'Urzędnik może icrtfzyniać maj iwłaismloiść dlom, płacąc czymsiz
igirunit'Otwy i zwinawaljąc Icdslzity budlowy, lulb wyntaljmiowac dom
tąa ip«winą kwioitę, C«na 8|po-.zieda>ży waha si^ od 36 000 d o
80 000 zł., klonłorte za wynajęcie o d 46 do 100 zł. tygodniio-


