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Budownictwo wiejskie jest g ałęzią, wiedzy technicz~;
nej na pozór łatw$; łatwość ta jednak jest tylko pozorI
ną.
Zastanawiają się nad iśtotąi tej nauki p^zycho&si^
ay do wnioslra* t e msi ona liczyć się z bard .50 wielu
trudnościami, warunkujgcymi pomyślne rozwijanie kxe»
stji, i nie jest wcale tak łatwg, jak

|q u& pier#*^

szy rzut oka wydawać może.
Budownictwo nie może "być uniwersalne, kasiden te&
kraj ma swój odrębny typ budownictwa wiejskiego przyeto
sowany do miejscowych warunków klimatycznych 5 ekono
mi oznych.
Maj&c w pamięci to przystosowani© c i ę bu&nmiotwa
wiejskiego do miejscowych warunków, winniśmy ataraó się
o to aby budowane obecnie przez nas budynki odpowiadał}
charakterowi danej miejscowości.
Hieumiejętiiośc przystosowania wznoszonych budowli
do charakteru wytworzonego miejscowemi warunkami jest
znamienny cechę, naszego budownictwa, lat ostatnich.
Właściwość ta naszego budownictwa ostatnich czasów
jest wynikiem braku odpowiednich specjalistów zdają
cych sobie jasno sprawę s wielkiego znaczenia umieję
tnego przystosowania budowli do warunków danej miejsco
wości. Stosowanie sposobów budowania przyjętych zagra-
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nicą wyrobionych w zależności od miejscowych warunków
bywa u nas często nieracjonalne ze względów klimatycz*nych i ekonomicznych naszego kraju.
Sposobów konstrukcji jest bardzo dużo, lecz nie
wszystkie mogę. mieó zastosowanie ze względu na miejscowe
warunki
RODZAJE /Podział/ BUDOT/NICTWA WIEJSKIEGO.
Budownictwo wiejskie dzielimy na l/budownictwo budyń
ków gospodarskich i 2/ budownictwo budynków fabrycznych.
W ostatnim wypadku najlepiej jest udać się odrazu
do ludzi fachowych, a nie rozwiązywać kwestji sposobem
gospodarskim, co może spowodować nieraz znaczne straty ;
wywołane przez niekompetencję odnośnych przedsiębiorców
w tej sprawie.
Warunki ogólne wznoszenia celowo i umiejętnie
budynków g-ospcdarskich.
Bardzo ważną kwestią, warunkujący pomyślne rozwiązać
ni(j budowy danego budynku, jest umiejętność zastosowania
materjałów któremi rozporządzamy. Brak umiejętności eko
nomicznego zużycia materjałów budowlanych prowadzi częstc
do rzekomych oszczędności, powodujących wadliwość kon
strukcji.
Często np. w C3lu zaoszczędzeń a materjałów budowla
nych, budowane bywają budowle o zbyt cienkich ścianach,
zbyt słabych belkach i krokwiach i t.p.
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Bardzo ważn$ rzeczą jest także wybór odpowiedniego
miejsca.
Cnodzi tu głownie o to aby miejsce było względnie wj'
sokie_i suche,

0

i
ile miejsce przeznaczone pod budowlę jest zbyt niz

kie, to należy je podwyższyć przez nawiezienie ziemią
/najlepiej piaskiem/.
Podwyższenie takie raa na celu ułatwienie odpływu wód
deszczowych /opadowych/
Grunt podbudowie»
Obrawszy odpowiednie miejsce możemy z koleji przystą
pić do założenia fundamentów.
Fundament winien byc założony na głębokości przynaj
mniej 1 - 1,2

hu

pod powierzchnią gruntu* ewentualnie na

sypu /patrz rys. 1 ,2/,
Fundamenty naszych budynków wiejskich są zwykle zbyt
płytko zakładane co powoduje rysowanie się ścian budynku
przy rozmarzaniu gruntu na wiosnę. Powodem rysowania się
ścian jest nierównomierneśc zamarzania i odmarzania grun
tu, powodowane lokalnymi warunkami /np.szybssem rozmar
zaniem gruntu od południowej strony budynku/*

Stąd

więc wynika praktyczny wniosek że fundament winien byó
zakładany na takiej głębokości, żeby przy najsilniejagroh
nawet mrozach spoczywał na gruncie aie zmarzniętym.
Dla naszych warunków jak to już wyżej wskazano wy
starcza głębokość 1 - 1,2 m.
Jeżeli budując jakiś budynek zmuszeni jestesmy do po-
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stawienia go na nieodpowiednim grancie, to musimy zmie
nić

o ile możności charakter tego miejsca przez przepro

wadzenie odpowiednich ścieków i t.p.
Najlepszym gruntem dla budowy większych konstrukcji
jest piasek* a to dlatego, źe jest on mało ściśliwy /co
zapobiega osiadaniu budynku/ i bardzo przepuszczalny /eo
zapobiega gromadzeniu się wód deszczowych około budynku./
Jeżeli mamy grunt dobry lub odpowiednio wzmocniony,
to masimy zakładać fundamenty tej szerokością żeby obcięr
żenie tak samej konstrukcji jak i obciążenie użytkowe nie
9
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przenosiło 2i - 3» kg. na 1 om. Jeżeli d8my obciążenie
za duże w stosunku do wytrzymałości gruntu, grunt będzie
się osiadał i przez to powstaną rysy i pęknięcia w ścia
nach budynku.
Ważnym jest ażeby obciążenie było równomieime* albo
wiem nierównomierne obciążenie gruntu powoduje nierówno
mierne osiadanie budynku a zatem pękanie ścian. Dobre obliczenie obciążenia ma na celu moc konstrukcji i ekono
miczne zużycie materjału.
B A T E R J A L T

B U D O W L A HJ8.

Do budowy naszych budynków gospodarskich powinniśmy
używaó przedewszystkiem materjałów miejscowych. Materjały
budowlane sprowadzane z dalekich stron są zwykle ze wzglę
du na znaczny koszt przewozu droższe od miejscowych.
Materjały budowlane używane w naszem budownictwie

-7
wiejskiem dzielimy na trzy główne kategorje: I/kamienie
11/ materjały wiążg,oe i III drzewo, metale i materjały
dodatkowe*

1/

dzielimy na dwa rodzaje: I- kamienie na

turalne i 2- kamienie sztuczne.
Do pierwszej kategorji zaliczamy minerały występujące
w przyrodzie pod postacią większych lub mniejszych mas
odznaczających się odpowiednią spoistością i twardością,
iamienie takie mogą czasami tworzyć jednolite pokłady
znacznej wielkości. Pokłady takie występują bądś to jako
jednolite warstwy, bądź też jako oddzielne złoża w posta
ci różnego rodzaju skał pochodzenia wybuchowego lub lodow
cowego.
£ pośród kamieni naturalnych używanych w naszem budo
wnictwie wiejskiem należy wymienió przedewszystkiem gra
nit, piaskowiec i wapień.
Granit jest najlepszym materjąłem budowlanym dla 'fun
damentów z pośród naszych kamieni naturalnych, następnie
idzie piaskowiec, wreszcie wapiefc używany i na ściany bu
dowli. Główną wadą niektórych wapieni jest to, że są one
dość miękkie i łatwo laanją się /Ga Gpj - Ca E C03/ pod
wpływem działania wilgotnego powietrza.
^Kamienie sztuczne. Jak sama nazwa wskazuje są to materjały budowlane otrzymywane sztucznie przez odpowiednią
przeróbkę gliny,(piasku, cementu wapna, i t.p.
najpospolitszą a zarazem najstarszą forną kamienia
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sztucznego jest cegła. Pod nasw$ cegły pojmujeu^ kamień
sztuczny określonego kształtu /prostopadłościan/.
Ze względu aa charakter materjału użytego do wyrobu
cegły rozróżniamy cegły :1 - z gliny, 2 - z wapna i piasku
i t.p.
Oogła z gliny jest najpospolitszym rodzajem cegły używanej w naszem "budownictwie wiejskiem, przytem jest tu
stosowana prawie wyłącznie cegła palona.
Oegła palona jest "bardzo dobrym materjałem budowla
nym. Ważn$ zalety cegły dla naszego budownictwa wiejskie
go jest to, że daje się łatwo przewozie, a przy odpowied
nich warunkach możemy wyrabiać 33 na miejscu,tforma cegły /właściwie jej wymiary/ nie jest u nas
obecnie unormowana,Dawniej wymiary cegły wynosiły długość 12 califszero
kość 6 cali i grubość 3 cale polskie. Obecnie staramy si
wprowadzić cegłę jednego wymiaru - 27 cm.długości, 13 cm
szerokości i 7 cm.grubości, która jest najodpowiedniej
szą dla naszych budowli, ze względu na grubość ścian.
Cegła z wapna i giasku jest materjałem budowlanym
mniejszej wartości i z tego powodu nie znalazła szersze
go zastosowania w praktyce
Ce^ła sementowo-piaskowa jest dużo lepszym materja
łem budowlanym aniżeli cegła z wapna i piasku. Jest to
jednak materjał dość drogi i pod względem hygienicznym
gorszy od zwykłej cegły palonej . Mury z tej cegły sę. zi-
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mniejszo od murów tejże grubości z c e g ły palonej.3
*
Do 1 m. muru z cegły wymiarów 27 cm. - 13 cm.potrze
ba średnio 325 sztuk cegieł. Przy obliczeniu ilości ce
gieł odlicza się 5$ na potłuczenie.
Grubość murów z cegły wymiarów 27 x 13 x 7 cm.wynosi;
Mur grubości 0,5 cegły
»
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M a t e r j a ł y _w i ę ż ą c e „
Należy tu różnego rodzaju zaprawy służące do wi^za-
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nia materjałów "budowlanych. Zapraw takich używanych pow
szechnie w budownictwie wiejskiera znamy kilka rodzaj i.
Najważniejsze z nich są. następujące;
Zaprawa z wapna i piasku.
Dla otrzymania dobrej zaprawy należy przedewszystkiem dokładnie zlasowac wapno. Najlepiej jest zlasowa6
wapno na jakiś czas przed użyciem i przecshowaó takowe
w dołach.
Szczególnie ważnym jest uwzględnienie tego warunku
przy robieniu zaprawy dla wypraw ścian i sufitów, gdyż
użycie Świeżo gaszonego wapna powoduje odpryskiwanie za
prawy wskutek lasowania się powstałych w wapnie niezła*
sowanych kawałów wapna.
Dla 1 m.

zaprawy potrzeba:

Ciasta wapiennego

- 1/3 s 0*333

Piasku

1 - 1,000

Jeżeli chcemy raiec zaprawę ktćraby prędzej stężała,to do
dajemy do wapna cementu.Zaprawę cementowo-wąpieon^ powinno się robi6 w ten
sposób żeby zmieszać oddzielnie cement z piaskięmtoddzieC
nie zaś wapno z wod$ a następnie zmięszaó razem. Bardzo
niewłaściwem jest dodawanie cementu do gotowej zaprawy
wapiennej, gdyż nie daje się dokładnie wymięszaó. Zapra
wa wapienno-cementowa bywa używana często zamiast zapra
wy cementowej nawet przy większych budowlach.
Ilośó oementu używana do ząprawy wapienno-cementowdj
bywa różna.
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Zaprawa wapienno-oementowa używana do murów.
1 cz.cementu, 1 cz. wapna, 6 cz.piasku, lt35 oz.wody
Dla 1

zaprawy potrzeba:

cementu

-

ciasta wapiennego
.piasku

-

1/6 m3 = 0,167 a?
1/6

s

0,167 s?

1 n?

* 1,000 nP

Zagrawa cementowo-wapienna mocniejsza używana_do
wypraw :
1 część cementu,05 części ciasta wapien.,5 części piasku
1,35 części wody dajg. 4,9 objętości zaprawy

3

Dla 1 m

zaprawy potrzeba:

cementu

=

0,204

ciasta wapiennego 0,5/4,9 v r -

0,102 w

piaska

5/4,9

1,02 "

wody

1,35/4,9

"

0,28 w

Zaprawy cementowe^.
I cz.cementu, 3 cz.piaslra

1 cz.cementu,2 cz.piasku,

1 oz.wody.

0,75 cz.wody dajg. 2,25 ob
jętości zaprawy.

Dla 1

zaprawy potrzeba:

cementu 1/2,25 n$« Qf444n?

cementu 1/3 = 0,333
. fiasku 1
wody

n

1,0

Dla 1 w* zaprawy potrzeba*

”

1/3 s 0,333 "

piasku 2/2,25 " * 0,838"~
wody 0,75/3*25 H = 0,333"
.•'•

;
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B eton.
Beton jest materjąłem budowlanym bardzo starym. Juź

za czasów Rzymskich beton był stosowany do budowy róż
nych konstrukcji. W późniejszych czasach zarzucono go
i dopiero w ostatnich czasach zaczyna się beton znowu
coraz więcej rozpowszechniaś, w szczególności przy wzno
szeniu budowli z żelazo-betonu.
Obecnie odróżniamy dwa rodzaje kcnstKkrfi betonowycł

1 - konstrukcje ze ścian ubijanych z betonu bez dodatku
żelaza i 2^ konstrukcje żelazo-betonowe.
Zelazo-beton i beton zwykły znajduję, dziś coraz szei
sze

zastosowanie w budownictwie miejskiem.
W budownictwie wiejskiem natomiast materjały te sę,

mało rozpowszechnione, ze względu na trudności natury
technicznej i ekonomicznej.
Ze wzglądów hygienicznych w nrurach zewnętrznych be
ton również ustępuje cegle zwykłej. Mury takie sę. zwykle
zimniejsze,, gdyż robiemy je zwykle cieńsze ze względu
na ich znaczną wytrzymałość na Ściskanie.
Do wyrobu cegły cementowej używa się piasku grubo
ziarnistego i cementu. Używany bywa w tym celu i beton
z wapna.
Beton wytworzony z granitu mało przepuszcza wody,na
tomiast beton z cegły przepuszcza łatwo wodę.
Do konstrukcji żelazo-betonowych używa się betonu *
z drobnego żwiru granitowego, lub drobno stłuczonego
granitu /około 2 cm.średnicy/ Zasada racjonalności kon
strukcji żelazo-betonowej polega na tem że spółczynnik
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rozszerzalności żelaza i betonu jest prawie jednakowy,prsy
tem materjały te łęczę, się chemicznie na powierzchni wkła
dek żelaznych.
1 częśó cementu9 2 cz.piasku

1 cz.cementu, 3 cz-piasku

6 cz.żwiru.

8 cz, z?dru:

Ola 1

betonu potrzeba:

cementu

- 0»18 u?

cementu

- 0,13

piasku

- 0 r36 "

piasku

- 0,40 "

żwiru

- 1,05 "

żwiru

- ls05 "

Wytrzymało śc murów.
Mury wyprowadzone z powyższych materjałów posiadają
różną wytrzymałość.

Mur musi prócz własnego ciężaru wy

trzymywać jeszcze itme obciążenia^ od stropów,dachów i
obciążenia użyteczna. Wytrzymałość muru. zależy w znacznym
stopniu od gatunku c e g ły /od stopnia dobroci wiązania się
cegły z zapraw^/- Cegła zwykła daleko lepiej łączy się
z zaprawę, aniżeli cegła maszynowa, wskutek czego mury z do*
brej cegły zwyczajnej bywaję, nieraz lepsze od murów z ce
gły prasowanej
Wytrzymałość murów na ściskanie.
Kur z wapienia na zaprawie wapiennej

5 kg/l cn£

"

z cegły zwyczajnej na zaprawie wapien.6-7 kg/l cra^

w

półce lont. 9 kg/l cm2

st
it

n
trocinowej

11

cementowej 1 1 kg/l cm^

n

wapiennej

3 kg/l

n

cementowej
wapiennej

4 kg/l ck^
5

n
u

dziurowanej

gu?
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Mur a cegły dziurow&nej na zaprawie cementowej 7 / k g / l om"
Beton z szabru granitowego

20 kg/l .ci^

Ażeby uzupełnić wiadonosci o powyżej wymienionych materjałach budowlanych należy dodać jeszcze kilka słów o nor
mach przyjętych w handle teni materjałami. ffapno sprzedaj«
,
si§ obecnie na korce.
1 korzec wapna niegaszoneg© waży 100 kg - 6 pudów 4 funty
n

**

w

posiada ebj§teśó - 0$ 125 ir^,

"

Cement sprzedawany jest w beczkach.
Ciężar beczki cementu wynosi u nasi

1 1 pudów

Ji

180 k g ,

10 pudów.
168 kg1.

7
if J
Beczka cementy lusno nasypanego posiada objętasó 0,14 m°.
«r>

f

Ciężar 1 af5 cementu luźno nasypanego wynosi 1200 kg>
Cement wyrabiany u nas jest bardzo dobry i nie ustępujesa
nawet przywyźsza niektóre marki cementu zagranicznego®.
Przy przechowywaniu cementu należy pamiętać o tem4aby
nie pozestawiać go w miejscu wilgotnem, gdyż cement który
przez dłuższy czas znajdował si§ w miejscu wilgotnom traci
na zdolności wiązania się.
Cegła bywa sprzedawany na tysiące.
Długa strona cegły /2 1 cm/nazywa się wozówka /rys<>24/
Krótka

11

"

/13 cm/

”

" główka /rys,25/

Trzy czjarte cegły/20 cm/

tł

" dziewiątka /rys .23/

Drzewo,
Drzewo wycinane w naszych lasach jest zwykle obrabiane

-

15 -

bardzo nieracjonalnie i dopiero wysłane zagranicę bywa.
tam racjonalnie obrabiane,~
Ażeby z pnia drzewa wycig& jat najwytrzymalszy bel
kę, Husiniy zużyć ten pień jak najekonomiczniej„ W tym
celu postępujemy w sposob pokazany na rys. 7.
Wytrzymał©ac belek jest bardzo r^żna w zaleAnoścl
ad f p r z e l p r o$®, czyli profilu belki.
Belki

ną wysoki kant wytrzymują* przy tej sa

mej powierzchni przekroje# obciążenie daleko większe
od zwykłych /o przekroju kwadratowym/. Ażeby nie wprewa
dzaó zamętu w profilach belek drżymy do ustalenia ich
wymiarów. Podane niżej przekroje drzewa s$ wzięte zprss
pisów niemieckich, U nas sę. one również prsyjęte jako
profile normalno.
Drzewo do wiązań dachowych;
10/10 cm ; 10/14 cm ; 12/12 cm; 12/16 cmj 14/14 cmi.
14/18 cm.
Brztwo belkowe:
14/20 cm; 16/22 cm; 18/24 ca; 20/26 cm; 22/28 cm; 24/30
cm.
Słupy;
16/16 cm; 18/18 cm; 20/20 cm; 24/24 om; 26/26 cm;28/28
cm.
Wytrzymałość drzewa.
Drzewo sosnowe

Drzowo dębowe/na pod^
p
kładki/
115 kg/ 1 enr
140 kg/l cm^

Na rozciąganie

” ściskanie l/do włókien/ 20 kg/l cm2

40 kg w

w

80 kg- "

IX v "

"

65 kg

"

-
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drzewo sosnowe

Brzw o dębowe
/na podkładaj
Na ścinanie X/rys.5/dc włok./2Q kg 1 ca?
20 % 1 ąpf'
II

*f

"

55 kg "

8 kg "
100 kg.

Z e 1 a s ©.
Żelazo jeot jednym z najwięcej wytrzymałych mate:’ja~
r
J*
łów używanych w naszem budownictwie wiejskiem. Żelazo u
żywa się w budownictwie lane i walcowane.
Wytrzymałość “belek żelaznych jest zależną od profi
lów takowych,
Odróżniamy zwykle belki fcaowe /rys„3/, dwuteowe /rys.
4/, ceowe /rys.5/ i kątowe /rys,6/. Okrągłe pręty żela
zne używane są prawie wyłącznie przy budowlach żelazo-be
tonowych. Wysokość 'belek żelaznych /rys.4/ wyrabianych
u nas waha się od 8 do 48 cm,/numery parzyste/.
Żelazo lane bywa stosowane w budownictwie, głownie
na kolumny i podkładki, dzięki dużej wytrzymałości na
sciskanie i odporności na rdzawienie. Należy zawsze epmw
dzac grubość ścianek w kolumnach.Żelazo walcowane wyrabiają obecnie prawie wyłącznie
tak zwane zlewne jako najwięcej wytrzymałe na obciążenia
O
'
Ciężar żelaza - 1 dcm.
- 7,85 kg.
Wytrzymałość.
Na rozciąganie
" -ściskanie
"
ścinanie

Żelazo zlewne
1000 - 1200 kg/l cm2
900 kg

"
n

Żelazo lane
250 kg/l cc?
500-750 kg/lcm2
200 kg "

Najlepiej jest gdy drzewo posiada odpowiednią długość, jednakże często zmuszeni jesteśmy do łęcsenia ka
wałków dla otrzymania żądanej długości.Sposobów Jęczenia belek znamy kilka1/ Zakładka prosta /rys*8/,

3/zakładka ukośna /rys.I^/

łączenie na śrubę konstrukcyjną / r y s -,9/ / j e s t bs-rJsso
one połączenie/*na czc

••

/rys,1 1 / 9 c.a skośny saJcładkę

/rys.12/, na klin dębowy /rysunek 13 i 14/, / J e s t to je
den z najlepszych sposobów łączenia belek/ Czasami tanią
wypada łgozenie za pomocy żelaznych ściągaczy aniżeli
niektóre inne sposoby łączenia.l i g a n i e

m u r ó w . Mury pełne.

Najtrudniejszy rzeczy przy wiązaniu murów jest wią
zanie naroUników.Wiązanie cegieł w murze dla każdej grubości muru
jest inne.
1/ Wiązanie w 1 cegłę /rys.16,17/, 2/wi$zanie w 1,5 ce
gły /rys*18,19/, 3/wi$zanie w 2 i w 3 cegły /rys.20,22,
28,27/, 4/wiązanie w 2,5 cegły /rys.27,26/.
Mur z warstwę, izolacyjnąWiązania tego rodzaju są znacznie trudniejsze od zwy
kłych, wymacają. więcej pracy a zaoszczędza się nie wi#*|ClBLtOTGK Aj

1a ^ Ó M L ^ P MIEJSKI S.ARK .2-gi.

*
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le cegły, nie zawsze więc jost ekonomiczna* Sposób ten
mpże być polecany tylko przy budowlach £ cegły piaskowo
-cementowej« Mury izolacyjne mogą być stosowane w budyn
kach parterowych lub jednopiętrowych
Zaletę, murów z izolacyjajcdjrzy dobrem ich wykona
niu, jest to że są suchsze i są gorszymi przewodnikami
dla ciepła
^p;SfebCTf więa&nia mrów izolacyjnych j.-jsi kilkalNajtf&iiiiejsjae z ni.oh podajemy niżej .
1/ Mur 1 1/4 cegły z jedną warstwę, izolacyjny /rys.31/
3/ Mur 2 cegły z dwoma warstwami izolacyjnemi /rys.30/
Ja wsiach zwykle robi się mury nie grubsze aniżeli 2 ce
gły /l,75 muru i 0,25 izolacji/. Warstwy izolacyjne co

1 m.wysokości powinny być przewiązane - to samo dotyczy
i kierunku szerokości.
F_u_n_d a_m_e_n t_o w_a n i e *
Przy wznoszeniu budowli winniśmy wybierać miejsce
w którym grunt jest suchy i ścisły. Jeżeli jidnak z jakiegokolwiek powodu zmuszeni jesteśmy do zakładania fun
damentów na nieodpowiednim gruncie, to staramy się wzmo
cnić grunt sztucznie naprzykład przez nasypy piaskowe,
palowanie lub botonowanie. Do najlepszych gruntów nadają
cych się pod fundamenta większych budowli należę, przedewszystkiem grunty skaliste piaszczysta /suche/ \ żwiro
wate
Do gruntów ściśliwych nie obsuwających się na boki

-

19 -

należy glina, piasek z glinę, i ziemia rodzajns. Do ści~
śliwych a usuwających się na boki należy torf,. iły. grun
ta bagnisto i nasypowe •Ghcęc należycie zabezpieczyć się przed e?i?entualn?si
osiadaniem budowli musimy zbadać grunt na głęboko i kil
ku metrów* Warstwa gruntu na której zakładamy fr^damonty
musi być odpowiedniej grubości, zależnie od charakteru
gruntu,.- Np. Żwir i glina - £ m, piasek Z - 3 rn, glina
na piasku lm.
•
.
Glina z piaskiem może być obciążona do

2

kg.cm.

Piasek wytrzymuje obciążenie do 5 kg /! ca?.
2wykle kopiemy dc stałego gruntu, jeżeli stały grunt
jest bardzo głęboko, to zasypujemy doły piaskiem warstwa
mi grubości 15 - 20 cmpolewająja takowy wodę. i ubijając.
Najlepiej nadaje się do tego celu piasek rzeczny.
Betonowanie terenu do grubości 1 - 1,5 ni.jest dość
kosztowne.
Przy budowie na gruntach bagnistych stosujemy zwykle
palowanie. Pale drewniane pogrążone w wodzie mogę. trwać
•

wieki, ale jeżeli woda opadnie, gnij$„ Pale drewniane wbi
jamy jedno ód drugich w odległości co 3 - 5 średnic pala.
Przy średnicy 25 -30 cm,odległość /rys.33/ wynosi 0,8 -1,8 ra. Pale takie mogg. byó do 4 m.długie, jeżeli pale sę
dłuższe, to doliczamy od wymiaru do średnicy 1,5 cm. na
1 m.długości pala. Wierzchołki pali obcinamy na jednym
poziomie.
Obciążenie pala drewnianego wynosi do 17000 kg.

Obecnie csęsto stosujemy pale

Łtóre

ko -

gą byś Wbijane tak w grantach mokryoh jakoteż i suchych,
Na tak »M&ocnionym gruncie palami kładziemy warstwę be
tonu granitowego grafeoaci przynajmniej 0,5 m.»prEyczea
końce pali imisz??, tkwió przynajmniej 15 cm.w warstwie 'be*
toan. W betonie wapiennym drzewo mirssaje* Dla zmniej
szenia obciążenia gruntu rozssersaKy spód fundamentów
dając tak zwane bankiety czyli odsadzki /rys.32/ Często
stosujemy 2 1 3 odsadzki /kąt 45 - 60°/. Przy dobrych
materiałach stosujemy odsadzki o pochyleniu 45°/rys*35/
Ściany wewnętrzne zazwyczaj są więcej obciążone
przez obciążenia od podłóg, dlatego chcąc zapobiedz
większemu ich osadzaniu się stosujemy tu większe od
sadzki aniżeli w ścianach zewnętrznych /rys.37/.Ściany
zewnętrzne budujemy ze względów klimatycznych nieco
grubsze od wewnętrznych.t

Zabezpieczenie budynku od wilgocią
Nawet przy gruncie dosc suchym ;?oda deszczowa wsią
ka w dolne warstwy muru i podnosi się w górę na sasadzie włoskowatościo Ażeby skutecznie ochronić mury od
nasiąkania wodą stosujemy warstwy izolacyjne z asfaltu
albo tektury 3iaołowcowej /2 warstwy / /rys .37 - 42/.
P o d ł o gi.
Podłogi w domach mieszkalnych kładziemy zwykle w ten
sposób, że w miejscu gdzie fundamenc się kończy a za
czyna się ściana /rys.39/, kładziemy warstwę gliny Tob
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betonu, dalej warstwę izolacyjną, a sa niej legary na
których spoczywa podłoga. Podłoga robimy zwykle

hł

wy

sokości cokołu /rys .>39/, to jest około 0,5 do 1,0 me
tra powyżej ziemi.,
f

i

Piwnice nie podnoszą zdrowotności mieszkaaiajffiiesy
kanie na piwnicy jest zwykle nieco chłodniejsze.Z tych
względów lepiej jest robie piwnice oddzielnie, tymbardziej że koszt budowania piwnie oddzielnie nie jest
wiele większy. Piwnice powinny byc 1,9 - 2,0 m.wysokie
/rys,47/. Dla zabezpieczenia się od wilgoci kładziemy
warstwę izolacyjną /rys.4? - 50/.
Zostawianie pod podłogą pustej przestrzeni jest
uiepraktycznem, gdyż w zimie przenika przez nią chłód,
a gdy otwory /rys.50/ zatkamy, to belki murszeją. Wogóle pusta przestrzeń pod podłog§ jest siedliskiem dis
myszy i szczurów i stosowanie tego sposobs kładzenia
podłóg winno byc zarzucone
Ściany. Ściany

murowane.

Ściany naszych budynków gospodarskich budujemy zwy
kle z cegły lub kamienia. Budując ściany z kamienia
stosujeray często izolację z cegły /rys.43/.
Grubość ścian jest zależną od materjału i przezna
czenia danego budynku.
Grubość ścian zewnętrznych w naszych domach miesz
kalnych wynosi 2 ~ 2,5 cegły. Na ogół ściany grubsze
są rac; malmeisze, gdyż zyskujemy tu znacznie na kosz-

tacfc opału.Grubość ścian jest w znacznym stopniu zależną od wa
runków klimatycznych danej miejscowości. Naogół na wsi
w miejscach odkrytych stawiamy ściany grubsze ze względu
na silniejsze wiatry. Przy grubszej ścianie zabezpiecza
my się więcej od wilgoci, gdyż grubsze ściany mniej się
ochładzaj a i para na nich mniej się kondensuje.Buch powietrza w grubszej ścianie jest powolniejszy
i różnica 0,5 cegły ma duże znaczenie.
Wentylacja jest u nas "a mało brana pod uwagę, odby
wa *3i§ ona głownie przez sciany i dlatego nie powinniśmy
ścian malować na olejno.Grubość ścian w oborach i stajniach stosujemy 1,5 ce
gły. Wewnątrz budynku grubość ścian można doprowadzać do
minimum kons trukcyj nego.,3elki mogę, leżeć na murze grubośći 1 cegły, ale po~
n i w*.?, m r grubości 1 ce~'j
ma liche wiązanie, powiększa/
t;y zwykle grubość isuru f>cd belki do 1,5 cegły,
— ———

——

0

^y^oaane z v,dobrego
materjału
•

i dobrze skonstruowane, są zdrowe i ciepłe. Jednakże do
brze zbudowany dom murowany i cięgle zamieszkiwany /opa
lany/ jest- również zdrowy i ciepły. U nas obecnie drzewo
jest tak drogie i liche, że budowanie domów drewnianych
jest ryzykowne. Dom z lichego drzewa po 5 lab 6 latach mo
źo byc zupełnie zrujnowany. Drzewo obecnie jest tak sła
bo, £o stosujemy go tylko tam, gdzie mamy należyty dostąp

powietrza.
im miej jest dostępu powietrza do drzewa w budynku,
tem prędzej drzewo gnije lub mtirszaje.Grzybem drzewo zaraża się w budynkach. Jedynym spo
sobem walki z klęskę, grzyba* jest możliwie częste przewi etrzani e budynków
Drzewo jest złym przewodnikiem ciepła i dlatego ścia
ny drewniane mogę* byc znacznie cieńsze od murowanych.i
Obecnie drzewo używamy tylko ka wiązania dachowe /ja
ko materjał dostatecznie mocny i lekki/ oraz na belki i
słupy. Budowanie ścian drewnianych jest coraz rzadziej
stosowane.
Ściany drewniane bywaję. rożnej konstrukcji,
ściany drewniane z ryglówki z oszalowaniem obustronnem i
wypełnianiem pustej przestrzeni martwicy /&phagntua/lub
trocinami /rys.44/. Ściany takie ną. ciepłe,lecz do budowy
budynków o charakterze trwałym, iiie nadaję, się. Ozęsto sto
sujemy inny sposób przedstawiony na rysunku 45.
Najczęściej ściany drewniane budowane s$ u nas z bali
układanych poziomo, prżytem co pewn§ odległość /zw ykle
przy drzwiach i oknach/ dajemy słupy dla wzmocnienia kon
strukcji /54/* Ha rogach budynku,słupów zwykle nie dajemy,
lecz łączymy bale na zamek.- Ro\ynie£ dajamy często ściany
tak zwane w ryglowkę /53/; między słupy wpuszcza się ba
le grub*7 c/m,od zewnątrz szaluje deskami a od wewnę.tr?,
■.

!

V

robi się wyrzutkę z gliny na listwach a na tem wyprawę wapienaę.
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Szalowanie ścian zewnętrznych robi się w kierunku
proslopadłyia, jednostajnie od góry do dołu, zgodnie z cha
rakterem bndowi?ict’?a polskiego, a aa spoinach desek na
bija się listwy. Sposob ten umożliwia łatwiejsze ocieka
nie wody.
Podobnie jak szalówka,tak też okapy i szczyty posia
dają pewne charakterystyczne cechy właściwe budownictwu
naszego kraju /49, 50, 51, 52/. Powinniśmy

zwracać ba

czną uwagę, aby przy budowaniu domów nie pomijać tych
charakterystycznych szczegółów.Ghcąe nadać ścianom budowli pozór murowanych wypra
wiamy je zaprawą-. W tym celu należy ścianę obić dranicą
lub trzciną i tak przygotowaną ścianę narzucić wyprawą.
Słupy.
Wewnątrz budynku stawiamy często słupy. Słupy powin
ny byó tak ‘zbudowano t aby mogły pewnie podtrzymywać znaj
dująca się nad nimi części budowli, przytem powinny znaj
dować się,w zależności od przeznaczenia,na odpowiedniej
odległości i mieć dostatecznie duży fundament, aby obcią
żenie gruntu nie powodowało osiadania się. Fundament pod
kolumny powinien rozszerzać się ku dołowi, pod kątem
nie mniejszym jak 45°. Dla oddania ciśnienia na więkssą
powierzchnię gruntu, stosuje się czasem między fundamen
tami 3łUpów odwrotne arkady,W budownictwie wiejskiem spotykamy najczęściej słupy
drewniane, stawiane zwykle na podmurowaniu lub dużych ka-

mieniach w celu zabezpieczenia od gnicia.
Belki kładziemy na słupach w ten sposób, że połą
czenia podciągów wypadają. w punkcie w którym belka
przechodzi nad słupem /61/ Dla wzmocnienia połączenia
podciggów drewnianych,dodajemy zwykle w punkcie połą
czenia kawałek belki »kt<5ry ściągamy śrubami z podcią
giem po obu stronach połączenia /62/.
Obecnie ze względu na trudność dostania dobrych słu
pow drewnianych, jak również przy zastosowaniu sklepień
coraz częściej spotykamy słupy murowane żelazo-betonowe
z żelaza lanego,lub belek żelaznych.-Słupy murowane są bardzo dobre i trwałe; grubość
ich powinna wynosić przynajmniej 1,5 cegły w kwadracie
/55 , 56, 57 , 58 , 59 , 60/.
Kolumny z żelaza lanego są dla budynków wiejskich
*
*'
i
lepsze niż z belek żelaznych, gdyż nie rdzewieją tał
łatwo, nie wymagaj ą więc tak częstego malowania.
Kupując kolumny lane powinniśmy zwracać baczną, uwa
gę na grubość ścian i średnicę kolumny. Trudność dostarnia gotowych kolumn lanych odpowiednich wymiarów jest
jednym z poważniejszych warunków utrudniających stoso
wanie ich w naszem budownictwie wiejskiem.Kolumny z żelaza walcowanego najczęściej używane są
z tfelek żelaznych dwutec^oh , z przynitowaną podstawą
i głowicą. Kolumny takie są bardzo łatwe do wykonania.
Kolumny z belek żelaznych powinny być obetonowane.
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Kołomy żelazne powinny byo zaopatisoce se wagiadu na po
żary w odpowiednia podstawy i zako&caenia /w-głowico/*
S t

p y.

W budownictwie wiejskiem stosujemy 3 rodzaje stropów:
1/ drewniane, 2/ csgl&ne i 3/ betonowe.
1/ Stropy drewniane, pomimo wysokich, cen drzewa są
dość często stosowane w nasze® budownictwie wiejskiem.
Przyczynę, tego jest, źe stropy drewniane kalkuluję, się ta
niej od nitrowanych, przytam są. lekkie i łatwe do wykona
nia. &e względu na niebezpieczeństwo po&aru należałoby
jednak stosować raczej nieco droższe stropy sklepionef
szczególnie w stajniach i oborach.
Przy budowie stropów drewnianych winniśmy zv:raoa<? uwagę na to, aby słupy nie były rozstawione zbyt rzadka,
stosunek wysokości belki do odległości rozstawiania słu
pów powinien równać się 1/24./rys8Ę'Maksymalne rozstawie
nie belek nie powinno przenosić 1,7 zn„ /rys.83/Najpospoliciej stosowany w naszem budownictwie wiej
skiem jest strop składający się z belek drewnianych z po
wały ułożony po polsku i nad nię polepa. Zaletę: tego stro
pu jest jego szczelność. Deski stropu powinny byc niehebloT/ane, gdyż - wtedy przy bieleniu wapno lepiej trzyma,
przez co bielenie jest trwalsze., ..

W domach mieszkalnych wykwintniejszych stosujemy kon
strukcję stropu/rys *8^ 1*belkami niewidocznemi. Konstrukcja

ta jest cieplejsza.Konee belek umieszczone w murze łatwo murszei$»prJ5e«
to powinniśmy zostawiać w ścianach otwory /86 /umożli
wiające dostęp powietrza do belek. Dobrze jest końce be
lek nasycać karbolineum.Na polepę używamy najczęściej glinę grubości około
- 7 o/m. Ra glinę kładziemy czasem podłogę drewniany, co
zabezpiecza glinę od uszkodzeń.

Podbijanie stropu siatkę

żelazną, z wyprawę, cementowy, w ostatnich czasach zaczęto
stosować ze względów ogniowych.- •
.Stropy sklepione robi się zwykle nie grubsze, jak na
0,5 cegły. Stosunek wysokości łuku sklepienia do odległości pomiędzy belkami nie powinien przekraczać 1/8 / 87 /»
Cegły w sklepieniach wypukłych kładziemy w dwojaki sposób
/88, 89/. il-gi rodzaj /89/ kładzenia cegieł jest lepszy,
gdyż cegły są. tu lepiej związane i sklepienie je3t przez
to trwalsze.Oprócz sklepień zwykłych łukowych stosujemy jeszcze
sklepienia z cegły płaskie, systemu Kleina.Ilf sklepieniach systemu Kleina,w dolnej części spoin
między cegłami kładziemy wkładki żelazne od opory do opory
z żelaza płaskiego o przekroju 3 x 30 mm. /90, 91/. Skle
pienia tego rodzaju robi się zwykle z cegły dziurowanej.
Sklepienia takie są. wytrzymałe i możemy je dawaó przy roz
stawieniu belek jedna od drugiej do 3-ch metrów .W sklepieniach żelaao-betonowych mamy również w dolnyjb

częściach belek pręty żelazno przeciwdziałające sile
rozciągania, kiedy gome warstwy betonowe pracuję, na
ściskanie /92/.
Wiązania

dachowe.

W małych stodołach włościańskich wiązania dachowe
są zwykle bardzo prosto zbudowane. Dla lepszego amocowa
nia krokwi stosujemy różne dodatkowe połączenia jak
grzędy /9? /, podpory boczne /101 f ramy i t.p. W kon
strukcjach tego rodzaju mamy zwykle w środku słup pod
pierający belkę poziomy wiązania, co znacznie upraszcza
całe wiązanie
W stodołach szerszych,, słupów pośrodku budynku nie
mamy i całe wiązanie dachowe opiera się na bocznych
ścianach. Istnieje kilka typów wiązań dachowych tego
/113 -13 S/rodzaju, mniej lub więcej odpowiadajęcych naszym
wymaganiom. Najlepszym dla naszych warunków jest typ
wiązania przedstawiony na rysunku.W konstrukcjach wiązań skomplikowanych krokwie pod
pieramy co pewną odległość tak zwanymi wiązararai. Wiązary rozstawiamy zwykle co 5 - 5,5 m.
Następująca tabelka wykazuje minimalne przekrój©
krokwi w stosunku do odległości punktów podparcia kroJmi
Do 2,5 m

włącznie

10/10 cm.

2.5 - 3 m

10/12

3 - 3*5 "

10/14 "

3.5 - 4 M

12/16

”

"
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Odległość punktów podparcia w krokwi nie powinna prze
chodzić 4,0 metr.
Krokwie przy uwzględnieniu warunków rozstawienia po
danych w powyższej tabelce wytrzymuj£ ciśnienie wiatru

2

do 150 kg. na 1 era .
K_ r__j_c__i_ e d a o h o w.
Przy kryciu dachów należy zwrócić baczny uwagę na
kę.t pochylenia dachu i szerokość rozstawienia krokwi
w zależności od rodzaju materjału którym kryjemy dany
dach.
Odległość krokwi od krokwi pod d&chówfcf 1,0 - 1,1 m. .
"

»

«

»

« blachę,

1,0 - 1,2 "

H

"

"

"

" gonty

1,2 - 1,3 "

w

w

"

n

" słomę,

1,3 - 1,45"

Stosunek wysokości dachu do szerokości dachu nad całym
budynkiem nazywamy pochyleniem dachu. W tabelce umiesz
czonej po&iżej mamy wymienione pochylenia dachu odpowie-^
dnie dla różnych rodzajów pokrycia.
Dla tektury smołowcowej

= 1/8 - 1/20

" blachy metalowej

n

” 1/5 - 1/6

n

”

” 1/4

szyfru

”

” dachówki walcowanej

1/3,5 - 1/2,5

Tektura smołowoowa jest matarjałe® dokrycia dachów
bard*o rozpowszechnionym u nas. Zalety tego rodzaju po
krycia jest jego lekkość, ścisłość i szczelność. Szcze—
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golnie praktycznem jest stosowanie togo rodzaju pokryais
jeżeli nie dajga^ stropu* a dach zna zabezpieczać od zi
mna. Dobrze jest wtedy pomiędzy szalowaniami obustronnemi krokwi zapełnić trocinami lub martwicą /sphagnum/dla
izolacji od zimna.
Taniość krycia tekturę. smołowcow^ jest względna,gdy£
odpowiedniej grubości /l,5 cala/ jest bardzo
H*og^.- Smarowanie dachu jest również dość kosztowne i
kłopotliwe, gdyż powinno bj'6 powtarzane co 3 lata.Ze względu na niebezpieczeństwo pożaru także nie mo<~
żna polecać krycia tekturg. smołowcow§.s gdyż dach taki
wprawdzie od głowni nań spadających trudno się zapala,
lecz w razie pożaru w samym budynku,pali się dość szybko
Krycie tekturę, 3mołowcowę. uskutecznia się w dwojaki spo
sobi 1/Pojedynczo na szalowce z desek, na tak zwane lis
twy trójkątne. 2/ Podwójnie lub kilkakrotnie kryjemy zwy
kle dachy bardzo płaskie; tekturę używamy w tym celu nie
co cieńszę, i kładziemy arkusze na zakładkę /10 cm./ , skle
jając je w miejscach zakładek odpowiednim lakiem asfal
towym, /130 -* 132/.
Ruberoia jest materjał bardzo podobny do tektury sms
łowcowej i różniący się od niej tam, że nie wymaga sma
rowania. Materjał ten jest przesycony substancjami .tru
dno wietrzejśicomi. Jest to materjał bardzo dobry, lecz
droższy znacznie od tektury smołowcowej. Go się tyczy
palności to posiada on te same wady i zalety co tektura

smołowcowa.iSternit jost te mieszanina azbestu i cementy praspwana pod wielkiem ciśnieniem. Jest t© materjał dobry
lecz drogi /przeszło 2 rb. 1 v ? */ Obecnie mamy już kra
jowy eternit, który jest nieco ta»3zy.Daehy. oholccementowe są. u nas bardzo rzadkie ze
względu na brak odpowiednich specjalistów. Polegaj9,one
La kryciu carstwami arkuszy bibuły nasyconej ah^lcceB.en
vOaU
Dachówka^z gliny palonej jest bardzo starym i do
brym materjąłem do krycia dachów.Jest to materjał bardzo dobry ze względu na zabez
pieczenie od pożaru. Dachy kryte dachówką są. bardzo lawa*
łe, mogę. przetrwać 100 lat bez znaczniejszych reperacji
o ile dachówka jest z dobrego materjału, jak to widzimy
na starych bardzo dachach. Frzy kryciu dachówkę, powin-.
niśmy

zwracać uwagę na to, żeby pochylenie dachu było

przynajmniej 1/3, najwyżej 1/3,5 .Obecnie mamy kilka rodzaj i 'dachówki, przytem każda
prawie cegielnia wyrabia dachówkę innych wymiarów, co
jest bardzo niedogodne dla budownictwa.- Najczęściej
spotykane wymiary wynoszę. 36,5 x 15,5 cm. i 12 ram.grubości.Najstarszą formę, stosowanej u nas dachówki jest kar*
piówka i Łolenderka /133 /, obocnie stosujemy i dachów
kę falcowanę. / 41 / tak zwanę. marsylskę., która coraz
więcej ma zastosowania.
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Ponieważ gęstość łat jest ścisła zależną od wielkości
dachówki, przeto powinniśmy uskuteczniać tę czynność
po sprowadzeniu dachówki na miejsce.Przybijać łaty powinien sam dekare, gdyż wtedy sta
ra się on o dokładniejsze wykonanie roboty, nie maże
bowiem zwalić na innych winy wadliwego przybicia łat.
Kryjąc karpiówką kładziemy dachówkę w ten sposób,
że dach jest kryty podwójnie. /Ł36 - 13?/e
Tego rodzaju pokrycie daóhu jest ciężkie* Obecnie
stosujemy takie pokrycie przeważnie na kościołach,gdzie
chodzi o to, żeby dach był dość ciężki»2
Dla pokrycia 1 a. dachu w -1'uskę /3 warstwy/ potrze
ba dachówki karpiówki wymiarów 36,5 x 15,5 cm, -50 szt.
p
1 m.J pokrycia waży 120 kg.
o

Dla 1 m. dachu krytego karpiówką podwójnie nie
w łuskę potrzeba - 58 dachówek.
zaprawy 0,03 m , łat 385 ra.b., gwoździ 4 szt,
- ciężar 1
- 130 kg.
Z
Oiężar 1 m, dachu krytego holenderką - 90 kg.
Widok takiego pokrycia sprawia dobre wrażeni®, jest
,;ono żywsze od pokrycia karpiówką.Krycie holenderką jest obecnie rzadko spotykane
'Obecnie stosujemy powszechnie krycie dachówką falcowaną* Dachówka ta jest wyrabiana obecnie w wielu ce
gielniach, pod nazwę, dachówki marsylskiej .Istnieją Z typy tej dachówki: mniejszy i większy.
Mniejszy jest o tyle lepszy, że łaty idą gęlciej ijrzez
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to dachówka trudniej ulega, uszkodzeniom od rzucanych
na ni§ przez chłopców wiejskich kamieni /141

/Kwest}®

zapełniania szpar pomiędzy dachówkami jest rozstrzygana
w dwojaki sposób: Zapełniamy zaprawę, szpzeliny zewnętrz
ne horyzontalne,albo kładęc dachówkę po ułożeniu od środ
ka poddasza. Zapełnienie szpar ma na celu zabezpiecznie dachu pd zawiewania przez śnie^;* Ka saesy >;acfc
Kładziemy półokrągłe dachówki, zwane gąsiorami
. ćOfttHO W>KM,
Krycie dachow^cementowę. jest ryzykowne, gdjż ,-<si
ono bardzo zaleSnem od gatunku materjałow użytych do
fabrykacji i sposobu zrobienia. Dachówka cementowa kru
szy się łatwo*, przez cc przewóz jest utrudniony. Pokry
cie tego rodzaju może się opłacić tylko wtedy jeżeli
przeznaczamy do jej wyrobu specjalnego robotnika, co no
że się opłacić tylko w większych majątkach.
Krycie blachę ż&laznę cynkowana jest dość dobreru ro
dzajom pokrycia, gdyś jest ono dość szczelne i względnie
trwałe.
Przy kryciu blachę, qy»k)v«4aę. powinniśmy zwracać bac^n-i
uwagę na to, aby arkusze blachy ni o były Uczone 7,0 soV
za pomocę, lutowania, gdyż blacha kurczy się i wydłuża
przy zmianach temperatury. Najlepszym jest sposób łącze
nia arkuszy blachy polegający na spiralnem skrgcanir ich
brzegów / rys. 144 /.
W miastach krycie blach# cynkow&j nie jest trwało zi
względu na duże ilości siarki znajduj ę,ce się w dynio

BUDOWNICTWO WIKJSKIR. ARK. o-oi
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z węgla kamiennego, co ujemnie wpływa na blachę t.j.
przegryza ją. Na wsi ze względu na odmienne warunki po
krycie tego rodzaju jest trwalsze i może byó stosowane
w wielu wypadkach, szczególniej jeżeli chodzi o lekkość
pokrycia.Blacha cynkowa jest zła ze względu na niebezpieczeń
stwo pożaru, gdyż cynk łatwo się topi i powoduje tak zm
ny deszcz cynkowy, co utrudnia w znacznym stopniu ratunsk.
Sżalówka pod blachy powinna byc 1 cal gruba, cieńsze
szalówki są niepraktyczne, ze względu na wyginanie się
dachu, co może spowodować uszkodzenia Iblachy. Arkusze
blachy najczęściej u nas stosowane posiadają wymiary
1,5S0 x 0,762 metr.
Dachy gontowe są dość dobre, szczególniej jeżeli u&y
wamy materiału przesyconego smołą lub karbolineum. Da
chy gontowe powinny byc co kilka lat smarowane. Karbolineam jest o tyle lepsze, że nie zmienia koloru drzewa,
przez co dach posiada ładniejszą i żywszą barwę. "Jadę.
tego rodzaju pokrycia jest łatwa stosunkowo palność i
stosunkowo wysoka cena /w naszych warunkach/. Dach taki

jest jednak dość szczelny i lekki, przytem względnie
trwałyo
(fonty powinny posiadać tale zwane wpusty, czyli wgłę
bienia, w które wchodzą grzbiety sąsiednich gontów.Wymiary najczęściej u nas spotykane wynoszą 60 x 10
x 2,5 cm.

Gonty dajemy zwykło na zakład /około 35

obu /tak,aże-

by koniec wyżej leżącego gonta spoczywał na pocE->tI'T» po
przedniego. Do przybijania używamy zwykłe cienkich gwoź
dzi
Bardzo trwałem pokryciem jest słoma. Największy wadę.
dachów słomianych jest łatwa palność.- Zwyc^Łj nasycan:a
dachów słomianych glinę,,o;~praktykowany często w łtcoji.n
nas się nie przyjął, prawdopodobnie ze wz^ięClu r>a
czny ciężar.Dachy słomiane są dość lekkie, względni.e-.taiłie i
szczelne. Nie wymagają, one częstych napraw i saarowr^ua;
dobrze zrobione dachy słomiane mogą przetrwać kilkanaś
cie i więcej lat, bez kosztów naprawy.Materjały tego rodzaju jak szyfer i inne nie nadają
się w naszych warunkach do krycia dachów. Są to-nat.orjały najczęściej zbyt drogie i trudne do przewosu, cr.^rćo
też nie nadają się ze względu na odmienne warunki kiłaatyczne naszego kraju**
Ściany

i budynki

z gliny,

ściany z gliny są naogćł dość liche, lecz w braku
innych materjałów budowlanych i przy dokładnem wykopią niu roboty, budowle takie są względnie trwałe i tanie,
istnieją dwa sposoby budowy ścian z gliny: 1 /ściany
ubijane w formach, 2/ściany s cegły surowej.Drugi sposób jest nieco droższy, lecz be2 porówna*.
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nią lepszy, szczególnie ze względu na łatwość wykonania
roboty.Dobrza jest używać cegły wysuszonej, co niewiele
zwiększa Hszt a daje znacznie lepsze rezultaty
Jeżeli s$ trudności z wypalaniem oegły, to lepiej
jest "budować z surówki wysuszonej, aniżeli z niedopalonej, lub ubijanej z gliny w formach.
Fundament winien byc zbudowany z kamienia lub co.gły betonowej i wznosie się przynajmniej na 50 cm.ponc-u
poziom terenu,
W przewodach dymowych musiemy dawać cegłę palonę..
Cegłę surówkę kładziemy na zaprawę z gliny
Ściany powinny byc wyprawione zaprawę, piaskowo-wapienn^o. Najlepiej wysmarować ścianę smołę., obrzucić pia
skiem i na tak przygotowany ścianę dać zaprawę. Zaprawa
taka trzyma się dobrze* przytem nie przepuszcza tak ła
two wilgoci.Smarowanie smoła może byc stosowane i do zwykłych
ścian z cegły palonej, szczególnie od strony zachodniej
ze względu na silne nasiękanie ścian wodę. deszczowcu
Ubijanie ścia$. z gliny jest robotę, dość trudny do wyko
nania i dlatego lepiej jest unikać tego rodzaju budowa
nia. Koszt jesfenie wiele mniejszy niż przy budowie z surowki. Ściany takie dobrze wykonane, mogę,'byc jednak
dość trwałe.Ściany
I— . W

W

w am — I iw

i budynki

—i*——

z wapna
mm.mm. mm m ^immm mmmtrn^mm.m m wm tm m m m m t-

i J2 i a. s_k u.
W braku zwykłej cegły palonej możemy używać do bu-

dowy naszych budynków gospodarskich mieszaniny wapna
z piaskiem.

0

Ludowie ścian ubijanych wapienno-piaskowych możnmy

powiedzieć to 3&moB co o ścianach ubijanych z gliny,
Cegła wapienno-piaskowa wyrabia się albo sposobem fabr^z
nym, lub też formuje się ręcznie i suszy tylko na powie
trzu. Cegła wapienno-piaskowa wykonana sposobem fabrycz
nym jest dobra; sprasowywanie jej odbywa się pod Wyso
kiem ciśnieniem i następnie poddaje się działaniu pary wo
dnej w kotłach specjalnych. Cegła taka nie jest tańszą
od zwykłej cegły palonej «~
Obecnie mamy kilka krajowych fabryk tego rodzaju ce
gły, jednakże jest ona jeszcze dość drogim materjąłem
budowlanym i z wielu względów natury technicznej ustępu
je zwykłej cegle palonej.
Cegła wysuszona tylko na powietrzu jest materjąłem
lichszym lecz tańszym i dla tego może w razie potrzeby
oszczędności mieć zastosowanie* Mależy tylko suszyć ją
przed użyciem przez kilka tygodni.Twierdzenie jakoby mury tego rodzaju nie wymagały
wyprawy jest błędne, gdyż cegła taka pod wpływom atraosfo
rycznem na powierzchni wietrzeje» co wywołuje potrzebę
naprawy.
Przy budowie budynków z cegły wapienno-piaskowej
ys, v k z OTł * >
dość duże trudności nastręcza przechowywani eYcegły,
szczególnie jeżeli pora jest słotftia, w szczególności su-
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nie- deszczu może się zlasowac.itury z cegły wapienno-piaskowej powinny być przynaj
mniej o poi cegły grubsze od zwykłych murów z cegły pa
lonej .
Kury cementowo-piaskowe s£ o wiele lepsze, lecz ze
względu na znaczny koszt materiałów i trudność

dobrego

wykonania nie mają szerszego zastosowania.Wady murów cementowo-piaskowych polegaj3.głównie na
trudrtósći dobrego wykonania i że przy jednakowej grubo
ść?.

zimniejsze od zwykłych murów z cegły palonej.BUDYNKI

GOSPODARSKI

5.

Budynki gospodarskie powinny byc przedewszystkiem
leiśle przystosowane do warunków miejscowych, zarówno
klimatycznych, jak i charakteru rodzimej architektury.
Wybór tego lub innego ra^.rjału budowlanego zależy prze
dewszystkiem od przeznaczeni& budowli i kosztu, ftaogół
u nas rozpowszechniają się coraz więcej budyniei murowa-s T)s, jednakże często ze względów ekonomicznych wznoszona

3$ budynki drewniano,w miejscach lesistych, gdzie mater'jał jest tani na miejscu.Drzewo jako materiał budowlany stosujemy głównie przy
budowie szop i stodół na zboże, szczególnie wtedy jeżeli
'możemy'uży£

okrąglaki jako materjał tani, lekki i mo

cny, 'i>alej powinniśmy zwracac baesnę. uwagę na odpowie-

dnie skonstruowani o ścian iv ili&sań dachowych
Ważną rzeczg jjest io>ładno obliczenie ilości i wy
&. także U9&$rtzenie odpowiedniej

miarów okion *
wentylacji.-

V

Okna powinny byc umieszczone na odpowiedniej wyso
kości, tak aby promienie Świetlne z nich padające nie
raziły w oczy zwierząt, dotyczy to w szczególności krów
mlecznych, Drzwi poY/inny byc urządzone w ten sposób, że
by ilość ich umożliwiała łatwe wprowadzanie inwentarza
i wywóz obornika. Powinniśmy także strzedz się przecią
gów.
Drzwi

i okna.

Drzwi powinny przedewszystkiem znajdować się w odpo
wiednich odległościach tak, ażeby możliwo było szybkie
usunięcie inwentarza w razie pożaru.
Wielkość drzwi i rodzaj materj&łu budowlanego zale
żę, w znacznym stopniu od warunków miejscowych i przezna
czenia danego budynku gospodarskiego. Dlatego też uważa
my, że lepiej będzie zwrócić uwagę na szczegóły ich roz
mieszczenia i wielkości przy opisie poszczególnych ro
dzaj i budynków gospodarskich.Okna powinny przedewszystkiem dawać dostateczny ilośc światła i znajdować się nieco powyżej linji oczow
zwierząt gospodarskich, znajdujących się w danym budyńku, t.j.około 2.0 m # nad podłogą. Ogólna powierzchnia

okien powinna mniej więcej równać się Q *1 -0,^5 pc~
wierzchni zajmowanej przez podłogę. Dobrze jest robią
okna w tsn sposób5 aby u dołu była niewielka szczelina
ułatwi ająca wentylację /145/

ł
Dla parapecie winny byc rowki sprowadzające wodę do

jednego wspólnego wgłębienia, najczęściej zakończonego
rurką .Yyprowadzr.jącą wodę nazewnątrz / 147 /.Okna robimy drewniane lub żelazne. Okna drewniane cą
lżejsza i tańsze, lecz o wiele raniej trwałe od żelaz
nych- Okna żelazne bywają lane lub kute. Lane okna są
mniej trwałe, lecz znacznie tańsze i mniej rdzewieją,
co posiada szczególne znaczenie dla stajen i obór gdzie
ramy są narażone na silne opary, bardzo łatwo powodująoo rdzewienie żelaza. Okna mogą by6 nieruchome lub ru
choma /145/
Okna ruchome są lepsze wtedy, jeżeli okna zastopu
ją wentylatory. Obecnie z powodu drżenia do urządzania
specjalnych wentylatorów w ścianach i stropach, okna
ruchome są mniej używane; częściej stosują się tylko
w oknach otwierane lufciki.
Parapety okien robiemy zwykle cementowe. Parapety
aein^n^owe są dość dobre, lecz są one trochę przesiąkliwe.'Zapewnie nieprzesiąkliwo są parapety terrakotowe,
lecz są one znacznie droższe od cementowych
Y/entylacja*
Bardzo waiiym warunkiem zdrowotności danegc budynku
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i suchości jego ścian jest dobre uradzenie wentylacji.
Ważną rolę odgrywa sposób wentylacji, tak zwany naturalny
polegający na przechodzeniu przez szpary drzwiowe i okien
*

ne. Obecnie kładzie się duży nacisk na ten sposób wentylcji, chociaż wentylatory rożnych typów znajduję, szero
kie zastosowanie.Najprostsze urządzenie wentylacji w ścianach polega
na umieszczaniu w górnej części ścian soczków

drenaiv

skich, wmurowanych w ścianę. Przekrój sączkom wynosi oko
ło 10 - 20 cm. Wentylacja tego rodzaju jest nie zła i spo
tyka się dość często w oborach starego typu /obora w Te
resinie i w Kaskach/. Wadę, tego rodzaju wentylatorów jest
zbytnia krótkość drogi odbytej przez powietrze, przez co
do wnętrza dostaje się powietrze zbyt zimne.Daleko lepszy typ wentylatora przedstawiony jest na
rys.14$. Jest to kanał przechodzący wewnątrz ściany o
przekroju 14/20 ora. Wylot kanału od zewnętrznej strony
ściany jest niżej umieszczony, niż po stronie wewnętrznej
Powietrze wchodzące przez tego rodzaju wentylator ma moż
ność ogrzania się, prżytem dostaje się do górnej części
budynku i spadając stopniowo niżej.ogrzewa się jeszcze
więcej. W ten sposób unikamy wpuszczania do budynku prą
du zbyt zimnego powietrza i unikamy przeciągów, powodowa
nych przez umieszczanie wentylatorów sbyt blisko podłogi.
Wentylatory w stropach budynków gospodarskioh.szczegolnie obór i stajen są dobre i może najwięcej u nas roz-
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powszechnione. Jodynę, wadę. ich jest trudność zabezpiecEenia od zaciekania i względnie duży koszt urządzenia.
Wentylatory tego typu przechodzą zwykle przez dach i za#

konczone s$ daszkiem drewnianym. Powietrze dostaje się
z beku przez specjalne otwory, przytem w celu zabezpie
czenia wentylatora od zaciekania robimy często żalu*je
drewniane zasłaniające wnętrze wentylatora od wody desz
czowej i śniegu.Wentylatory tego rodzaju nosz«L pospolicie nazwę dym
ników* Szczegóły konstrukcyjne ich są. dosyć różne, lecz
naogół konstrukcja da się sprowadzić do rury drewnianej,
służącej do usuwania zepsutego powietrza i przyjmowania
świeżego
Ka rysunkach 149, 15C lfle 152 iiamy przedstawione ró
żne rodzaje wentylatorów tego typu.Bardzo dobry jest wentylator c^terokomorowy /150/.
Mamy tutaj to udogodnienies źe świeże powietrze wchodzi
jedneiai konofcarai, a drugi emi wychodzi .epsute.Ażaby prąd zimnego powietrza nie wywierał ujemnego
wpływu na swie&gta znajdujące się bezpośrednio pod wen
tylatorem, dobrze jost umieścić pod jego otworem deskę
czworokątną, o któr$ rozbija się pręid powietrza i roz
prasza się pod stropem.-*
Ażeby zabezpieczyć wentylator od zawilgocenia* dobrze
jest dawać ścianki podwójne i obijać je tektury smołowe®wą. Przestrzenie między ściankami wentylatora móźeay za-

pełnie trocinami z*#rśewa lub sphagnum*-

0

góry wentylatora Bloiiej# dawać deski skośne, w cel

ułatwienia przypłrywu powietrza,W razie bardzo dużych mrozów, dobrze jest zapychać
wentylatory słomę, •
Ssybkośo prądu powietrza nie powinna przekraczać 1 m.
na sekundę*Ilość wentylacji potrzebna na 1 sstukg waha się od

10 - 60 m^ powietrza, zależnie ©d gatunku i wielkości da
nego zwierzęcia.Ściany i stropy naszych budynków gospodarskich powin
ny być wybielone, w szczególności dotyczy to stajen,obór
i chlewów*- Szpary pomiędzy cegłami należy zatrzeć zapra
wą wapienno-piaskową i pobielić* Zwykła wyprawa jest nie
trwała, ze względu na wilgoć i dość kosztowna.*■

*

Stropy drewniane powinny być oszalowane deskami nieheblowanemi, ze względu na łatwość bielenia, gładkie de
ski trzeba częściej bielić, gdyż zaprawa gorzej się trzy
ma.Stropy w budynkach gospodarskich robimy zwykle drew
niane. W stajniach i oborach powinniśmy dawać pelepę
s gliny i nie zostawiać otworów w stropie dla zrzucania
ściółki do wnętrza, gdyż w razie pożaru ogień może się
s łatwością dostać do wnętrza.
Obecnie z powodu znacznego rozwoju hodewli oydła8is
tnieje dążenie robienia w oborach stropów sklepionych.Hobienie dachów © mniejszym kącie pochylenia bez sfaro-
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pu podbitych szalówk§ a desek i służących jednocześnie
za strop, nie jest jeszcze zupełnie wypróbowane pod weglę
dem trwałości, gdyi trudno j.eSt sprawdzać w jakim stanie
są. krokwie, które w tych warunkach, ze względu na mały
dostęp powietrza łatwo raog^i nmrszeó .T<& same dotyczy dachów podbitych siatką żelaznę, i wy
prawionych .
Podłogi w naszych budynkach gospodarskich powinny byc
odporne na uderzenia, mało przesiąkliwe i powinny posia
dać odpowiednio urządzone ścieki„~
Podłoga z gliny, jest tania, lecz ze względów hygieniąznych i czystości nie należy do najlepszych.- Podłogi
z gliny s§ stosowane prawie wyłącznie w przejazdach sto
dół; w stajniach i oborach s$ mniej praktyczne, gdy?- przy
mniejszych spadkach gnojówka zatrzymuje się na n

fcro-

dłoga nasiąka i rozmięka, przez co staje się śliska i nie
równa, potrzebuje ażeby na niej leżało dużo ściółki
Podłogi drewniane są dobre, lecz dość drogie i st®.-v
sunkowc nietrwałe. Dobre sę. podłogi z bali lub cegiełek
drewnianych, kładzonych na warstwę betonu i zalanych pa
kiem.

'w ‘

Podłogi z kamienia ciosowego kłar zcnego na piesek lub
beton są bardzo dobre lecz drogieJ3ruk z kamieni zwykłych
•

jest o wiele gorszy, głównie ze względu na trudność spły
wania gnojówki i powinien byó stosowany najwyżej w przeje
ściach.

Podłogi "betonowe powinny posiadać nacięcia w rólnych kierunkach w celu zapobieżenia ślizganiu się zwia-r.
rz^t. Podłogi to posiadają tę wadę, ża łatwo ulegają wy
bijaniu od uderzania kopyt końskich, przytam reparacja
jest bardzo trudnę. i kłopotliwy; lepsze więc s$ w obo
rach jak w stajniach, a doskonała w chlewach. *Podłogi
z terrakoty s$ bardzo dobra ze względów hygianicznyoh,
lecz zwierzęta gospodarskie łatwo ślizgają się oa nich,
pomimo nacięc.Kwestja wyboru tego lub innego rodzaju podłogi jest
zależny od nakładu i waruaków hygienic z&yeh./
/ f
^oby s§ zwykle ściśle dostosowane do gatunku zwie
rząt* rodzaju pasz i obecności lub nieobecności grubszej
warstwy obornika. Ponieważ dogodniej będzie wspomnieć o
tern przy opisie poszczególnych rodzajów budynków, przeto
tutaj wspomniemy tylko o tern, że żłoby w naszych budyn
kach gospodarskich s$ przeważnie drewniane, chociaż is
tnieje obecnie dążność do urządzania w stajniach żłobów
żelaznych, kamionkowych lub betonowych; w oborach wobec
dążności do robienia żłobów ruchomych,stosuje się prze
ważnie żłoby drewniane
§ t o d o ł y.
Stodoły s$ to może jedyne budynki naszych gospodarstw
lolnych budowane przeważnie tylko z drzewa, lub też

z drcewa ze słupami rourowanemi.
Taniość drowsianych stodół jest głownie spowodowana
możnościę. ograniczenia grubości ścian do minimum kon
strukcyjnego .Wa rysunkach 109, 110 1 1 1 mamy przedstawiony typ
stodoły dla gospodarstw mniej asych włościańskich, Ha ry
sunkach 117, 118* 121, 129 marsy kilka typów stodół nadaj$cych się dla większych gospodarstw rolnych- Kóżnica pc
loga głównie na rozmiarach i rozplanowaniu oraz ilości
przejazdów.W ostatnich czasach zaczęto w wielu miejscowościach
szczególnie w Kiernozach stosować s£:>py na zboże budowa~
ne z okręglaków, co znacznie zmniejsza koszt budowy* Da
chy takich szop s$ dość płaskie i kryte zwykle tektury
smołowcowę,, ze względu na lekkość pokrycia® Na rogach,
tego rodzaju szop stawiamy ukośne słupy wzmacniające
konstrukcję i przeciwdziałające działaniu wiatru /114/.
Obecnie mamy kilka typów tego rodzaju szop9 przeważ
nie autorów niemieckich. Szopa wykonana w Niemczech we
dług projektu £~ra Schuberta przy 8 ,8suwysokośći,12 ffi.
szerokości i 25 m. długości kosztowała 2444 marek.Szopa
projektowana przez pr.Millera jest nieco tańsza, lecz
konstrukcja jest słabsza- Nadaje się głównie do budynknv
szerszych.Dachy dla naszych stodół powinny by6 lekkie i zabez
pieczone cd zaciekania i zawiewania śniegiem. Najlepsze

będą tu dachy kryte gontem, słom$ lub ze względów ogaiowych tekturę, lub dachówkę,.
Dachówka okazuje się tu mniej praktyczny z tego po
wodu, że przy układaniu zbo*a, dachówki łatwo pękaj ę. od
i■ .
1 *■
uderzenia widłami, a szalówki z desek zabezpieczające
dachówkę od uszkodzeń s$ dosc drogie. Śnieg łatwo dosta
je się przez szpary pomiędzy dachówkami, jakkolwiek mo
żna temu zapobiedą przez podmazanie szpar zaprawy cemen
towo-wapienny.
Klepiska /przeiazdy/ robi się zwykle ubijane z gliny
e piaskiem. Bobrze jest kłaść warstwę gliny z piaskiem
grubości 10 om, na podmurówce z cegły lub kamienia pol
nego

g
Wrota powinny posiadaó wymiary 3,8 - 4,0 m. /szero-

.kos6 / i 3,5 - 3,7 m. /wysokość/. Ilosó wrót zależy od
ilości przejazdów.
Ściany dajemy zwykle drewniane z murowanemi słupami
lub w ryglówkę.Jeśli dajemy sz&lówkę z desek to lepiej jest nie za
bijać szpar listwami,dla ułatwienia wentylacji. Przy te
go rodzaju ścianach urządzanie specjalnych wentylatorów
jest w zwykłych warunkach zbyteczne.Stare nasze stodoły s§ zwykle względnie nizkie, da
chy zaś posiadają strome i wysokie. Obecnie istnieje d$ż
nośc

do budowania stodół wysokich, o dachach mniej stro

mych. Jest to dogodniejsze dla układania zboża, lecz ze
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względów klimatycznych ais zawsze jest praktyczna,szcze
gólnie wtedy, jeżeli dach jest zrobiony z materjału nie
zbyt szczelnego.Bardzo ważną zaletą tak zwanych stodół sochowych
/121 / jest to, źe niemamy pośrodku budynku słupów, kto re często znacznie utrudniają pracę
Wielkość stodół powinna byc ścisłe zastosowaną do
przypuszczalnej ilości sprzątanego zboża.Według danych niemieckich sprzęt wynosi:
3
*3
z 1 morga polskiego przeciętnie 58 m./l nft 75 kg/żyta,
psaenioy i jgosiuie&ia
"

"
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S t a j n i e.
Stajnie nasze budujemy zwykle drewniane z bali 4-ca
lowych /ścian dla taniości zwykle nie szalujemy/,z cegły
surowej.palonej oraz z kamienia*-

2

kamienia budujemy zwykle tylko wtedy, kiedy many

go na miejscu. Pod względem hygienicznym ściany z kamie
nia są gorsze od ścian z cegły i drzewa, gdyż wilgoć ła
two się na nich kondensuje, dlatego lepiej jest dawać od
wnętrza ściany izolację z cegły palonej.Robimy takie ściany z cegły wapienno-cementowo-piaskowej i betonu. Materjały te jednak nie zawsze mogą być
zalecane zarówno ze względów hygienicznych,jak i praktycz
nych.-
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O sposobie wyprawi ani a ścian mówiliśmy już w opisie

budynków gospodarskich, nale&y tylko dodać,że

na wysokości 1,5 ra» nalepy dać wyprawę cementowy.
Stropy

ab

względów oszczędnościowych dajemy zwy

kle drewniane z belek, powały ułożonej po polska i
z polepą z gliny.
Dobrze jest.podbić strop od spodu siatką żelazną
z blachy ciągnionej, wyprawić zaprawą cementową lub
oółcementową.
Podłogi w stajniach powinny być nieprzysiąkliwe
i mieć odpowiednie spadki i kanały odprowadzające
gnojówkę. Wa£ną rzeczą jest to, żeby podłoga była Ddporną na uderzenia kopyt końskich.
Najlepsze więc będą podłogi z piasku, bali i ce
giełek drewnianych oraz kamienia ciosowego kładzonych
Ba warstwę betonu. 0 wadach i zaletach tego rodzajr
podłóg powiedzieliśmy ju£ w opisie budynków gospodar
skich.
Okna w naszych stajniach są zwykle zbyt małe i
daleko jedne od drugich umieszczone. Szczególnie do
tyczy to starych stajen.
Okna żelazne są kosztowne i trzeba je często ma
lować /szczególniej kute/ dla zabezpieczenia od rdzy.
Drewniane są mniej trwałe, lecz nie wymagają tak czę
stego malowania.Ckna powinny być umieszczone na wysokości 2 m.od
BUDOWNICTWO WIEJSK-IS Ark. 4-ty
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podłogi, azsfcy światło nie raziło zbytnio koni.
Wsatylecja powinna byc odpowiednio urządzona i
dostarczać 40 - 60

xg

powietrza na godziny.

Najodpowiedniejsze będę tu wentylatory w stropach,
czterokolorowe, z deską czworokątną u wylotu /150,151,
152/ Dobre są także wentylatory w ścianach /148 / ,
żłoby u nas robi się zwykle drewniane. Obecnie
często spotykamy żłoby żelazne emaljowano* Wadę tego
rodzaju ,'łobów jest łatwość odpryskiwania eraalji.
Słcby betonowe są dobre, lecz dość kosztowne. W Niem
czech spotykany obecnie bardzo często żłoby kamionko
we, u nas są one rzadko stosowane
Kształt i wymiary żłobów stałych są pokazane na
rysunku /153/*
Kwestja ruchomości lub nieruchomości żłobów jet>t
głównie zależną od sposobu przechowywania obornika.
W naszych stajniach na ogół przeważają żłoby drewnia
no i betonowe lub żelazne są jeszcze mało stosowane.
Wielkość stajen jest bardzo zależny od ilości i
jakości koni o Według danych niemieckich, dla majątków
rzędowych w Prusach szerokość stanowisk wynosi średnic
dla 1 konia - 157 - 1,9 n. Długość stanowisk razem ze
-

-

-

-

-

-

-

żłobem dla stajen o l rzędzie kcni

4,4.-* u,Om.

dla 2 koni - 2,6 - 3,1 m. Dla st.o 2 rz.k.7,8 - 9,lm,
Przy większej
ilości

-----------------------------lr3 -1,4 m. ” 1 źrebaka

3,4 - 3,9m^
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~ Dla matki

Prsy więksssej ilości
dla dużych koni

are-

es

M ocieia 3,lr3,I •‘3'#4x'S,4 a.

1,4 ~ 1,6 m.
i

Dla małych stajen

2,3 - 3,1 a.

tt stajen 10 - 30 koni

3,4 - 4,0 m„

CT

5,0 - 6,0 a<

”

o większej ilości koni

ft-aepisy zalecane prsy budowie stajen w prywatnych mai

sseroko śó
iił'i)g<>- ó
stanowi sir
Konie średniej wielkości
"

dużo

1,3 - 1,5 m.

2,5 - 3,0 a

.
1 ,6

3,0

1,8

«

3,3

M wyścigowe i koT&s szlachetnych 2,3

ii

3,5

n

cugowe

Matki w klatkach /boksach/
Źrebak:!

**

3,0 - 3,1 "

Dla 4 - 6 źrebaków 5r

_Wjsoko ec^stajen^
Dla 1-10 k. 3,2-3,4 e.
••

•

*'

"•

■ ' ■

;

■’

m.

4,0 - 5,0 a?
?»
3,5

" więksaych ilości5’

*'

2

10,0

"

"
■

3,3 ~ 4,1 ”
na satukę
n
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V

Prawi*
Dla 20 - 25 koni 1 ftr s m .
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Szerokość przejść.

1,8 m.
2,8 "

n

li

1

i»

li

ii

2

n

c
o•
ca

Dla staj 3n o 1 rzędzie koni roboczych
it
u
n
n
ii
2
«
ił
rt
"
cugowych
1
ii
it
n
ił
2 n

3,3 "

2,2 "

" wyścigowych i ras
szlachetnych
n
»i
n *

3,8 "

Sposoby ustawiania koni w stajniach są przedsta
wione na rysunkach 154, 155, 156.
Jeżeli stajnie są bardzo szerokie, to boczne oświe
tlenie jest niewystarczające i musimy dawać oświetlenie
górne, co jest bardzo kosztowne i stosowane bywa w wiel
kich stajniach miejskich, na wsi rzadziej bywa stosowa
ne *
O b o r y^
Dane dotyczące budowy ścian, podłóg, stropów, wen
tylacji i oświetlenia są prawie identyczne z wymienionemi w poprzednim

rozdziale o stajniach.

Stropy stosujemy w oborach coraz częściej sklepione
ze względu na zabezpieczenie się od przedostania się ognia do wnętrza budynku w razie zapalenia się dachu.
Budowa drogich murowanych sklepień w oborach opłaca nam
się dla tego, że zwykle hodujemy duże ilości drogiego
f

<

bydła , stąd też koszt poniesiony na zabezpieczenie od
wniknięcia pożaru z poddasza do wnętrza jest rzeczą bar
dzo celową.

Wielkość obory zależy od ilości i wielkości szttsi
bydła a wysokość i od tego, oay nawóz przechowajsmy
pod bydłem, czy też wywozimy go codziennie n* gnojowni
Jeżeli nawóz leży stale pod bydłem, to wysokość obory
i
należy powiększyć przynajmniej o 2/3 przypuszczalnej
grubości warstwy nawozu, znajdującego się w oborze,
t.j. około 0.6 do 0,8 metra.
Dla łatwiejszego orjentowania się w wymaganiach
stawianych co do wielkości obór podajemy dane wzięte
z przepisów ministerialnych pruskich oraz obór prywa
tnych. Przepi^rministerjalne są. dość s ^ e i ze względu
na zmianę warunków nie zawsze konsekwentne.
Przepisy ministerialne pruskie
dotyczące budowy obór.
Szerokość stanowiska
Dla 1 krowy

1,6 m.

,! 2 krów
" "
"

2,5-2.8 m.

" większych 2,6-3,0 "

1 wołu

Wysokość obór.
Dla 12 szt.2,8 - 3,1 m.
" 12-30" 3,1 ~ 3,8 "
" 30 i więcej do 4,5”

1,3-1,4 M

"jałowizny na 1 sztukę 0,9 "
Długość stanowisk bez szerokości żłobu,
ale z przejściem za korytem.
Dla 1 rzędu krów

3,3 - 3,4 m.

" 2 rzędów "

6,3 - 6,9 n

ze środkowem przejściem

" 1 rzędu wołów

3,4 - 3,t

i)Li 2 rzędów wołów 20 środkowem przejściem 6,9 - 7,5 ra.

2„8 m,

" I r.zę.du jałowi sny
u 2 rąędów
"

w

"

s?

”

5,5 - 5,6 m.

na 1 ssttt&ę

1,4 - 1,6 rat

okość przejść do rozdawania paszy.
jadnyin iłobem

1,4 - 1,6 a.

Z dwoma żłobami

1,9 - 2,0 m.

O b^o r y p_r_jr w a t n e.
Szerokość

Długość stanowjska l?ea &%obow i ścieków

stanowiska,
Pia stadników i wołów opasowych

1*4 m.

2,8 a.

Dla średniej wielltęśei krów i wo~
łow roboczych•
Dl,' całych krów

1*25 a,

2,5 "

1*1

2,3 "

Dla 1-no i 2 letnich sztuk

0,95 "

Dla młodych sztuk

3,0 - 3B5 b£ ”

n

2,2 n
o
Dla cieląt w zagrodach. /3-4 3stuk/ 154 - 1,6 suńa

.-l":;■?X ókość przejazdów do w wo&enia nawosra
licząc wraz ze ściekami .

1,2 - 1„5 m u

Dla 1 rzędu

1,8 - 2,2 "

f; Z rzędów
ti

uff

Szerokość przejść do rozdawania pasaj.
Podniesione przejście zbędnym żłobem
"

z dwoma .tłoband

1,6 - 1,3 m.
2„7 - 2,9 ra.
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Pia cieląt

S 95 - 2,8 a
~ 3,2 ,s

Dla krów do 12 sztuk
"

"

12 - 30 "

" 30 -100

,ł

3,2 ~ 3*6 ’•
3,6 - 4,0

"powy#9,1 100w
W oborach wybudowanych z uwzględnienie® powyisaych
przepisów, przestrzeń przypadająca na 1 sztukę powinna
średnio wynosić 595 - ?,0 ni?
U nas pomimo przykładu zagranicy istnieje tendencja
do budowania niakich i małych obór. Jest to wielki błęd,
gdyfc przy budowie większej obory koszta ej. niewiele wi§k~
sze4 a zdrowotność budynku wyrasta smacznie.
Prsy bardzo szerokich oborach boczne światłe jest niewystarczające i zmuszeni jesteśmy da?/ać górne oświetlenie.
Podłogi. Obecnie w większości naszych obór w których
nawóz jest przechowywany stale pod bydłem „marsy podłogi

3 piasku. Podłogi z piasku
wno a© względów hygienicznychj
..

bardzo nieodpowiednieP zaró
jak i &konoałoaaych .
ł

Przy przechowywaniu nawozu na podłodze $ piasku, iraciisy
bardzo du£o

wartościowych składników nawozu„ strata jest'

tak snacana, Se danie podłogi niepraesi§kliwej m ois s ię
bardzo opłacić.7? ostatnim esasie saezeto w naszych oborach stosować
podłogi betonowe. Podłogi betonowe sę, bardzo odpowiednie
dla obór, trwają tu one dłużej jak w stajniach, gdy*, fc•

dło nie będęc podkuwane9 nie psuje ich tak łatwo jak
konie, przytem po pewnym czasie baton staje się pra
wie niepr^esiękliwym dla gnojówki /rys.157, 158/.
Żłoby w naszych oborach robimy zwykle drewniane,
ze względu na podnoszenie żłobów /jeżeli nawóz jest
przechowywany stale pod bydłem/.
Obecnie zaczynaj3. rię coraz więcej rozpowszechniać
żłoby betonowe, o ile nawóz jest stale usuwany.
Na rysunkach: 159, 160, 161, 162,, mamy przedstawio?
ne kilka konstrukcji żłobów.
Ze względu na rozpowszechnienie się indywidualnego
żywienia krów mlecznych, zaczęto u nas w ostatnich cza
sach stosować w tym celu specjalne drabiny. Ra rysun
kach 163, 164, 165 przedstawione sę najwięcej u nas
rozpowszechnione typy drabin do indywidualnego żywięnia krów mlecznych

0 w czarnie.
Jeżeli wogóle dla wszystkich budynków gospodarskie!
trzeba wybierać miejsce suche, to dla owczarni w szcze
gólności, ponieważ owce sę zwierzętami bardzo wrażliwy
mi na wszelkie szkodliwe wpływy wynikajgice z braku od
powiednich warunków hygiemcznych.
Owczarnie powinny być dobrze przewietrzane i dosta
tecznie oświetlone. Ważnym warunkiem jest utrzymanie
odpowiedniej temperatury w owczarni. Temperatura w ow-

czarni powinna wynosić dla: owieo 10 - 12,5°C., małych
jagniąt 12*5 - 15°0., opaśćw 14°Q.
Ponieważ ilość oparów w owczarni jest mniejsza ni4
w oborze, możemy tu ubywać materjały budowlane mniej
trwałe. Grubość ścian z cegły powinna wynosić - 1 | cegły,
z gliny 60 cm.
Z powodu znacznej nieraz szerokości naszych owczarń
musimy do podtrzymania podciągów stosować słupy. Słupy
stawiamy zwykle na podmurówce, z cegły lub ociosanym ka
mieniu polnym*
W ostatnim czasie zaczęto u nas stosować podmurówki

betonowe. Podmurówki betonowe są lepsze od podmurówek
z cegły, gdy! cegła gni je w nawozie, beton zaś jest .zna
cznie odporniejszy.
Kwestja wyboru rodzaju podłóg, okien, drzwi i rodzaju
wentylacji jest bardzo zbliżoną do takowej rozpatrzonej
w rozdziale o budowie obór. Dla 1000 sztuk owiec potrze
bne są 4 kanały wentylacyjne 14 x 20 cm.
Wielkość owczarni jest zależną od ilości i jakości
owiec. Poniżej podajemy niektóre dane dotyczące wymiarów
miejsca potrzebnego dla jednej sztuki, oraz ogólnych wy
miarów całej owczarni w zależności od ilości owiec miesz
czących się w takowej
Dla l-rocsnych sztuk potrzeba 0,5 - 0,6 m? na 1 sztukę.
”

skopów

”

0,6 - 0,7 "

« "

"

M matek

"

0,7 - 0,8 " " "

"

,ł baranów

?l

1,0 - 1,2 " " "

f*

-

58 -

Dla całej owczarni bez przejścia przypada przeciętnie
9
n
0,6 - 0,7 m. na 1 sztukę, z przejściem 1,1 m. .
Długość koryt_i drabin_na 1 sztukę:
Dla 1-rocznych sztuk

15 - 20 cm.

”

skopów

30 "

,ł

matek

40 "

”

baranow

50 »

Wysokość owczarni mniejszej 3,1 m. Większej /Sowyżej 500
sztuk/ 4,00 m.
Szerokość owczarni 9,4 - 21 nu
G. h .l e w
Chlewy znajdujące się w naszych gospodarstwach wiejskich sę. przeważnie bardzo nieracjonalnie budowane gdyż,
dotychczas z powodu małego zainteresowania się ogółu rol
ników hodowlę, trzody chlewnej mało zwracano uwagę na spo
sób budowania chlewów. Obecnie z powodu niezwykłego oży
wienia się w hodowli tesody chlewnej zaczęto i u nas pojmo
wać to, że racjonalny i korzystny wychów trzody może być
prowadzony jedynie w racjonalnie zbudowanych chlewach9texahardziej jeżeli mamy zamiar żywić nasz$ trzodę wyłącznie
systemem korytowym.
Bardzo ważnę. kwestję. przy budowie chlewów jest wybór
odpowiedniego miejsca. Wybór miejsca gra tu większy rolę
niż przy budowie innych budynków gospodarskich, gdyż świ
nie sęi bardzo wrażliwe na wszelkie ujemne wpływy otoczę-

wynikaj

.1

’^ 5 o n ninodpowiedniego miejsc* pod budowę

całemuMieraoe przeznaczone pod obławy powinno być nieco

wzniesiona ażeby gnojówka mogła dobrze odpływać , a ier er;
ni a

podr;«kał * 0 ile nien/i?. naturalnego iTznieHienia, to ko-

aieczri* je s t r robienie sztucssrego nasypu
Oblewy powinny się znajdować w pobliżu miejsca pro
dukcji pas&y.
Front budynku, powinien być zwrócony ku południowi
lub północy. /Dla chowu front na południe lub północowschód. Din karimikó* - na wschód Jtub zachód/.-Przy zwró
ceniu frontu ku południowi cietsło słoneczne przedostaje
się przez drzwi i ukna, wakutek czego chlewy w zimie 3$
cieplejsze i zdrowsze.
Ażeby zabezpieczyć budynek od zbytniego nagrzeutńa
przez 3łońco, dobrze jest zasłaniać okna odpowiedniemu
zasłonami, lub też obsadzać

front gęstolistnemi drzewami

Ściany zewnętrzne budynku Łująco na celu zabezpieczenie
świń od znacznych zmian temperatury budujemy zwykle z ce~
giy lub drŁ.ot?a. Zimę. dobrze jest ogrzewać budynek piecami
przeznaczonymi do gotowania paszy lub też obkładać ścia
ny warstwą ściółki z liści, tak zwaną zahatę.. Mo&na ró
wnia i przybudowywać niewielkie chlewy do ścian obór lub
stajen, przez co zyskujemy wiele na cieple podczas zimy.
Ściany murowana z cegły powinny nieć grubość 1,5 do
2 cegieł i wyprawiane od vre;mątrz zaprawą cementową.
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ścianki bucht robimy zwykle drewniaka ze względu na
ich. tfmiość, nie iest to jednak fcygienicznem.Ni^tanif? 1 kalki?tują się u nas 3Cianki przedziałowe,
grubo, oi 0,5 cegły na zaprawie półoamentowej i wyprawio
ne m i” awą półcementową. Zanrawa wapienna jest zbyt sła,
,
' bą.
Dach raoie byc kryty dachówką, lub tektura smoło ową< ta ostatnia jest jednak gorszą od dachówki * ?a wzglę
du na większą zapalność. Dla tej samej przyczyny uiaod-r
powiednie jest krycie słomą i gontem, chociać ze względów
ra bardzo słabe przewodnictwo ciepła, byłyby to bardzo
rlobro rodzaje pokrycia.-Stropy buaujemy zwykle ae względu na niubezpieczeń*
stwo polaru - murowane * Stropy drewniane są nieodpowie
dnie, jako niehygieniczne, zbyt łatwo palne i nietrwałe.
Najlepsze są stropy ielazo-betonowe. Wobec tego, że
strop może byó podparty gęsto stojącymi słupami, które
służą jednocześnie jakc c*ęśó ogrodzenia - konstrukcja
wypada względnie tanio.~
Podłogi i ścieki

powinny byó nieprzesiekliwe i trwa

łe. Najlepiej nadaje się do tego beton; jest on jednakże
trochę przesiąkliwy. Podłogi drewniana powinny byc wyłą
czone, jako nietrwałe i drogie. Podłogi z cegły zwykłej
palonej także nie są dobre, gdyż są zbyt wsiąkliwe.
Spadek ścieków w buchtach powinien wynosić 1:10 - 1:TjO
”

”

głó^mych

Szerokość ścieków n buchtach
głównych

"

rł

1:100

5 - 7 cm.
20 - 30 cm.
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Drzwi i okna. Drzwi główne powinny się otwierać na
soraytrz. Czasami robię, drzwi podzielone na górne i dol
ne,

żeby górne otwierać dla powietrzr:. zostawiając dol

ne zamknięte, ażeby trzoda nie mogła wyjść z chlewów.i
Wymiar? drzwi.

Drzwi główne

szerokość

▼ysokośc

1,2 - 1,4 m.

2

B

dla przejść

0,85 -0,90 11

"

" bucht

0,60 -0,80 "

Okna w chlewach powinny być dość duże, aby przepuszcza
ły do wnętrza dostateczny ilość światła,, niezbędnie
potrzebnego dla świń przeznaczonych do chowu.Sposób roz*
ideszczema i wymiary okien 3$ takie same jak w staj
niach i iborach.

3®s“ równie£ taka sama jak w stajniach
i jbcraol:.Lla 50 sztuk iiałych potrzeba przeciętni5 : 4 kanały
: o przekroju
” 30
" dużych
11
«
: 14 x 29 cm.
Korytka drewniane nie nadaję, się tutaj: są one zbyt
wsiękliwe i nietrwałe. Dobre są. żłoby z lanego żelaza
emaljowan^, lecz emalja łatwo pęka i odpryskuje, przez
co ż>ób szybko się niszczy. Najlepsze sy-2łoby kamion
kowe .
Tiy.Aarg kołatek.
szerokość
Dla duńych sztuk

30 - 35 cm.

n matek i prosi$‘'40 - 45 w

głębokość
25 - 30 cm.
15

r- f
V

.

Na rysunkach I66„ 7, 8 , 9 i 170 mamy prsedstawione k>.
ka typów korytek;- całkowitego urządzenia bucht craz planu .
chlewów.
Poniżej podaj-- :y wymiary bucht i całych chlewów wr.ięte z przepisów pruskich dla domenow«
Dla świeco odsądzonego prosięcia potrzeba 0,5~C,6 m^ne Isz.

11

0,8

” lr "

"

1,0

" “ M

lł matki z prosiętami

15

3,5

"

*' ”

" knura

"

3,4 - 3,9"

” ”

" tucznika

"

1,6 - 2,3" *' "

"

1,2 - 1,6” ,f "

” młodych sztuk n u ajszych
'*

"

większych

’T w buuhci-3 io 4-ch sztiik

11 mntek w oddzielnych buchtach
’* knurów

P

- 3*5' nu

ltCx^,l - 1,0x2,?-* --3,4 -~3,9ro
/
?
nchta nie powinna rjć mniejsza jak 4,4 m"1- 2,C x 2,2 n,

tł

”

" 1 ,8x2 ,2t

”

dla ras lepszych

"

5,5 ’’ - 2,0 x 2t75ł*

Wymiary bucht stosowane w chlewniach prywatnych.
m mmm

m mmmmm

mmmm

mm

mm —

"la prosiąt do 8 tygodni
”

mmm m mm_

mmmmmim

m mm ,

~ mm. mm mm mm mm mm mm mm W —r wm mm mm

0.5 - 0,6 m'"

na sztukę

”

l-rocznyoł

0,7 - 0„8 ”

"

"

"

2-letnicli

0,9 - 1,1 "

"

"

samców

3,5 - 4,0 "

"

"

to jest 1,6 - 1,7 iu. szerokości i 2,2 -« 2 t5 nu długości
dla matek

4,4 - 5,5 ra^ na sztukę

to jost 2,0 m. szerokokx i- 2,2 - 2,7 nu długości
»
2
u;,a karmników - 2 sztuki i? buchcie 3,2
•»

«

4

"

"

4,9 m2

Ważną rzeczą, przy budo warau oblewów j«st odpowiednio
rozmi eszczenie buch t.
Buchty powinny być r ten sposób rozmieszczone, aże
by obsługa chlewów była możliwie ułatwiona i żoby
buchty nie dotykały ścian zewnętrznych budynku ze w gl;od

du na zabezpieczenie 3ię szkodliwego w swych skutkach
dotykania się świń do zimnych ścian w porze zizwwej.
Ba ry s. 156 a , b, o, i d jinamy przedstawione kilka
planów rozmieszczenia bucht w chlewach.G n o j o w n i o.
Gnojownie starego typu znajdujące się jeszcze

d-

bocnie w większości naszych gospodarstw, są to ^wykłe
doły wykopane w ziemi, w których nav:óz leży ^rubg war
stwę.. Gnojownie tego rodzaju są bardzo nieracjonalne
ze względu na ogromne straty powodowane przez wsięka-ś
nie gnojówki w ziemię.
Dobra gnojownia powinna posiadać spód i boki nie
przepuszczalne .Najlepsze są gnojownie betonowe, Trocnę gorsze
lecz znacznie tańsze 35.gnojownie wyło&one warstwą,
gliny 30 - 40 cm. grubą i wybrukowane-. Gnojownia po
winna mieć boki z muru przynajmniej na 1,5 cugły grubp*ro/mur oień szy

zbyt słabo związany/ W końcach

gnojowni powinny być urządzone wjazdy pozwalająca na
łatwo wjeżdżanie i wyjeżdżanie wozów., Gnojownia nowiu:
na znajdować się w miejscu zacienionem, a więc naile-
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piej od północnej strony budynku, lub tefc powinna być ob
sadzona cienistemi drzewami. Brak odpowiedniego ocienięi.xa. gnojowni powodujo zbytnie wysuszenie ‘
./iorzchnich
warstw nawozu i utrudnia rozwój bakterii korzystniej dzia
łających na reakcjo chemiczne zachodzące w nim, bowiem
promienie słoneczne działają zabójczo na więksaosć togo
rodzaju bakterji.

DOMY MIESZKALNE.
Dcr.y mieszkalne powinniśmy zawsze starać się budo«ac
na wzgórkach. 0 ile niema wzgórka naturalnego, to

■

niśmy zrobić sztuczny nasyp z ziemi.. Budowanie domów n-i
wzgórzach posiada wiele zalet. Dom stojący na itzgorzu
jest zawsze suchszy od innych*stojącyoh na równinie i
leko łatwiejszy do aVanalizowania. Prócz tego dom stoją
cy na wzgórzu wydaje się zawsze większym i ładniejazyń'*
7/zględem stron świat*. dom mieszkalny powinien być Ze
stawiony w ten sposób, żeby kierunek północ-południe prjre
chodził przez przekątną domu, wtedy bowiem do wsz^stkoh
ien dochodzi sło.ioe
Podłoga powinna "hyc r wysokosci prsynajnnioj

om.

/licząc w to i podsyć .$/ ponad poziomem terenu.
Naokoło budynku powinniśmy dac pas bruku lub płyt ka
miennych, zabezpieczający fundamenty :i ściany od nasią
kania wodą opadową, spłycającą z dachu,
.Mieszkania powinny być wysokie i dostatoczr:~e wirre.

Wysokość mieszkań powinna wynosić dla dworów 3,2 - 3,5 m
dla czworaków 2,75 -.2,9 m.
Pokoje cieplejsze i widniejsze powinniśmy przeznaczać
na sypialnie, pozostałe zaś na inny użytek.
i

Pokoje sypialne powinny się znajdować na wschodniej
lub południowej stronie domu. Strona zachodnia domu, jako
najsilniej ogrzewana przez głęboko wchodzące promienie
zachodzącego słońca powinna być przeznaczona na pokoje
w ktorycli spędzamy tylko część dnia, jak naprzykład ja
dalnie, salony i t.p*
Okna naszych mieszkań powinny być duie, aby mogły
przepuszczać dostateczną ilość światła.
Światło okien powinno wynosić przynajmniej 1/8 do

1 ,/lG powierzchni podłogi.
Obecnie stosujemy często okna weneckie /używane i da
wniej/* Okno weneckie ma tę zaletę, źo rozproszenie świa
tła jest bardzo przyjemne. Pokój o jednem weneckiem oknie
jest przyjemniejszy,aniżeli pokój o dwóch oknach, których
powierzchnia równa jest powierzchni weneckiego okna*
Firanki również rozpraszają światło i dla tego przy
firankach pokój jest sympatyczniejszy, gdyż oświetlenie
nie jest tak ostre»
Okna powinny być podwójne /zimowe i letnie/,Pojedyn
czo '/kne są bardzo niewłaściwe, gc.yt zimą osiada na nich
para wocia.
Dla ułatwienia wentylacji powinniśmy robić w oknach
BUDOWNICTWO WIEJSKIE. Ark. 5-ty.
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lufciki.
^Podłogi ubijane z gliny, spotykane najczęściej w do
mach dla służby folwarcznej, są nieodpowiednie ze wzglę
dów zdrowotnych. Podłogi w pokojach mieszkalnych powin
ny być drewniane. Podłogi z cegły możemy dawać jedynie
w komorach.
Schody powinny być robione w ten sposób, aby chodze
nie po nich było wygodne. Schody wogóle nie odpowiadaj?,
naszym przyzwyczajeniom i dlatego powinniśmy unikać bu»dowania, przynajmniej na wsi domow piętrowych.
Poniżej podajemy kilka wzorów określających stosunek
wysokości do szerokości poszczególnych stopni,.
Litera a - oznacza wysokość, b - szerokość.
2

a 4 b r 60 cm. /najczęściej stosowany w Warszawie/

1,5 a 4 b = 54»5

cm. wzór Brahmsa /lepszy od poprzednie
go/*
Schody podług wzoru__Brahmsa.

12/36.5,

13/35,

14/33.5,

18/27.5,

20/24.5 cm.

15/32,

16/30-5,

17/24,

Schody wykonane podług' wzoru Brahmsa s$t nawet przy
dość znacznej pochyłości., wygodne.
Przy budowaniu dworów wiejskich powinniśmy starać się
przedewszystkiem o to, aby budyn.ek był ściśle przystoso
wany do warunków miejscowych*Domj mieszkalne dla 3łużby folwarcznej«
Są. to budowle dające łatwiej ująć się w pewien szablon.

Zwykle budujemy demy cztero lub ośmio-mieszkaniowe.
b*'

Pierwszy rodzaj jest lepszy, gdyż tutaj ka&de mieszka
nie może mieć swój ogródek okalający róg domu, Czworak

i ośmioraki winno się budować tak, aby ka&d? mieszkanie
miało oddzielne wejście*- Jest to szczegół bardzo ważnJ» gdyś gospodynie wiejskie s$ zwykle dość swarliwe i
dlatego winniśmy unikać dawania dla miększej ilości
mieszkań wspólnej sieni*
Obecnie są. różne zdania co do tego* czy dawać służ
bie jednę. izbę,czy dwie- Ze względu na trudność utrzy
mania robotnika na miejscu, powinniśmy starać się za
chęcać służbę do pozostawania na miejscu przez dawanie
jej dobrych mieszkań
Dachy domów dla służby powinny być dość wysokie,
aby można było chodzić po poddaszu.
Krycie tekturę smołowcowę, jest tu niepraktyczne,
gdyż dachy takie sęi zwykle więcej płaskie i z tego po
wodu znsuszeni jesteśmy dobudowywaó ścianę, co znacznie
zwiększa koszt pokrycia.
Rajodpowiedniejsze sę dachy z dachówki falccwancj.
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