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Piec zrobił 397 spustów i, zwłaszcza w pierwszych
miesiącach swego biegu, wykazał bardzo dobre wyniki.

Przebudowa pieca N? I na system Maerza nastąpiła
w marcu r. 1914 według rys. 3. Przebudowy pieca JMś I ną
system Maerza dokonano już po doświadczeniach, zrobio-
nych na dwóch innych piecach, przyjmując za typ piec
N° III po jego remoncie w grudniu r. 1918. Wprowadzono
dwie tylko zmiany do tego typu:

1) gaz poprowadzono z komór dwoma przelotami,
a następnie dopiero połączono w jeden, jak to widać z rysun-
ku (przekrój CD), w celu uniknięcia wypalenia się organów
pod pojedynczym przelotem,

2) powiększono przekroje przelotów powietrzowych.
Przekroje przelotów gazowych 700 X 300

. , 400 + 820 . , n A„ „ powietrzow. 5 X 400 .
Ci

Objętość komór: powietrzowych Vv — 43,88 m3 Vs

„ _ „ gazowych Vg = 39,99 m3 ~Vg~
=

W pierwszym miesiącu, po puszczeniu w bieg, piec

dał bardzo dobre wyniki: średnia produkcya w ciągu 24 g.
wynosiła . . . . g — 4700 pudów
w drugim miesiącu, g — 4322 ,,
w trzecim ,, ^ = 4015 ,,

Piec został zatrzymany z powodu wojny.
Drugi i trzeci miesiące' wykazały bieg gorszy. Ponie-

waż piec, z powodu powiększonych przelotów powietrzo-
wych, zdradzał dotąd tendencyę do przegrzewania się ko-
mór powietrzowych i ponieważ nie przestrzegano dostatecz-
nie, aby utrzymać komory powietrzowe przy normalnej tem-
peraturze przez trzymanie w pieeu krótkiego gazu, więc
też nie umknięto przegrzania się komór. Komory powietrzo-
we miały tak wysoką temperaturę, że aż cegły powytapiały
się w bocznych ścianach, nie mówiąc już o tem, że cegły
w organach w górnych rzędach były stopione. Trzymanie
w piecu krótkiego gazu jedynie ochroniłoby komory po-
wietrzowe od przegrzania się, ale radykalnym środkiem by-
łoby powrócenie do mniejszych wymiarów przelotów po-
wietrzowych, co też i zamierzano zrobić, a czemu przeszko-
dziło zatrzymanie stalowni. p . n.).

W sprawie ustalenia miar i wag.
Podał Czesław Domaniewski, atoli.

Ustalenie miar i wag ma niewątpliwie pierwszorzędne
znaczenie dla ładu życia gospodarczego. W Polsce, tak jak
i w innych państwach, miary i wagi ulegały zmianom w za-
leżności od potrzeb życia. Ostatnie zmiany miar i. wag
w Rzeczypospolitej uległy z mocy konstytucyi w r. 1764.
W Królestwie Kongresowem wprowadzone zostały nowe
miary i wagi przez Namiestnika Zajączka w r. 1818.

Doba obecna wymaga nieodzownie i jak najrychlej
nowych zmian, gdyż obecnie stosowane miary i wagi nie
odpowiadają zmienionym warunkom życia ekonomicznego
i przemysłowego. Uważam za bardzo pożądane, ażeby eko-
nomiści, technicy, handlowcy i kupcy wypowiedzieli się
w tej sprawie; tą di*ogą nagromadzi się materyał, wywiąże
się wymiana zdań i wyłonią się potrzeby różnych gałęzi
pracy i życia społecznego.

Sprawa ta poruszona została na Zjeździe Techników
w Warszawie na posiedzeniu w d. 14 kwietnia r. b. w refe-
racie p. Zdzisława Rauszera, a niżej podpisany podczas tegoż
posiedzenia złożył na ręce Komisyi Wykonawczej Zjazdu
opracowany przez siebie referat dotyczący tej sprawy, część
którego dla publicznego omówienia poniżej podaję.

Dla należytego wyjaśnienia obecnie proponowanych
miar i wag nieodzowne jest przytoczenie dawniejszych.

Miary i wagi wprowadzone w Rzeczypospolitej Pol-
skiej z mocy konstytucyi r. 1764 były następujące. Miary te
nazywamy mianem „miary dawne".
1 sążeń=3 łokciom=6 stopom =1,78662 metra
1 łokieć—2 stopom==24 calom =0,59554 metra
1 stopa=1/2 łokcia=12 calom =0,29777 metra
1 pręt=7;5 łokciom =r4,46655 metra
1 sznur=10 prętom=75 łokciom =44,6655 metra
1 pręt kwadratowy =19,9500689 metra kw.
1 morga=300 prętom =5985,0207 metr. kw.
1 funt koronny=32 łutom' =405,228 gramom
1 kamień=32 funtom =12,967296 kilogram.
1 centnar=5 kamieniom = 160 funt. =64,83648 kilogramom

Miary i wagi wprowadzone w r. 1818 z mocy postano-
wienia Namiestnika Zajączka, zwane „nowo polskie", oparte
zostały na jednostkach miar metrycznych i były następujące:
1 sążeń=3 łokciom = 6 stopom =1,728 metra
1 łokieć=2 stopom—24 calom =0,576 metra
1 stopa=24 calom • =0,288 metra
1 cal=12 liniom = 2 4 milimetrom
1 linia = 2 milimetrom
1 pręt=7,5 łokciom =4,32 metrom
1 sznur mierniczy=10 prętom ' =43,20 metrom
1 pręt kwadratowy = 56,25 łok. kw.=18,6624 metrom kw.=

= 0,186624 ara

1 morga = 300 pręt. kw.=16875łok. kw.—5598,72metr. kw.=
=0,559872 hektara

1 włóka=30 morgom • =16,796160 hektarów
1 kwarta = 1 litrowi
1 garniec=4 kwartom = 4 litrom
1 korzec=32 garncom =128 litrom

.1 beezka=25 garncom =100 litrom
1 funt=32 łutom =405,504 gramom.

W r. 1848 rząd rosyjski wprowadził miary i wagi ro-
syjskie jako obowiązujące, jednakże miary i wagi nowopol-
skie nie wyszły całkowicie z użycia. Z pomiędzy tych miar
i wag najwięcej przyjęły się:
1 sążeń=7 stopom = 84 calom =2,13356 metrów
1 stopa=12 calom =0,304794 metra
1 cal =25,4 milimetrów
1 wiorsta=500 sażenów =1,06678 kilometrom
1 mila=7 wiorstom =7,46746 kilometrom
1 funt=32 łut.=l,009 funta nowopolsk.=409,52363 gramom
1 pud=40 funtom =16,38094 kilogramom
1 kwarta =0,8199 litra
1 wiadro =12,299 litrom.

Miary metryczne w Królestwie Polskiem były dozwo-
lone przez rząd rosyjski. W ostatnich więc czasach mieli-
śmy w użyciu trzy rodzaje miar i wag, t. j . miary i wagi no-
wopolskie, rosyjskie i metryczne. Ta różnorodność stosowa-
nych miar i wag wprowadzała ogromny chaos w życiu go-
spodarczem Polski i domaga się jak najrychlejszej reformy
wprowadzonej drogą prawodawczą.

Zdaje się, że nie może być nawet dyskusyi, iż jedynemi
miarami i wagami mogą być tylko miary i wagi systemu
metrycznego, wprowadzone już jako obowiązujące w całej
Europie, za wyjątkiem Anglii, Rosyi i Turcyi, w których to
państwach miary metryczne są-dozwolone, lecz nie obowią-
zujące.

Porównywając miary i wagi nowopolskie z dawnemi
polskiemi, widzimy; że nazwy pozostały też same, lecz
zmieniły się ich wielkości.

Wprowadzając obecnie miary i wagi systemu metrycz-
nego, należałoby również ze względów praktycznych wiele
jednostek miar i wag polskich pozostawić, dając im tylko
zmienione wielkości współmierne z systemem metrycznym.
Takie pozostawienie dawnych jednostek widzimy również
w państwach zachodnich, gdyż praktyka wykazała, że nie
wszystkie jednostki metryczne wielkością swą są dostosowa-
ne do potrzeb życia praktycznego.

Wobec tego, że miary z r. 1764 nazywamy „dawnemi"
a z 1818 „nowopolsłriemi", proponowałbym nowo wprowa-
dzone miary i wagi nazwać „nowożytnemi".
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nego
Przyjmując zasadniczo miary i wagi systemu metrycz-

„ i pozostawiając niektóre jednostki miar i wag polskich
oraz dając im proponowane przeze mnie wielkości współ-
mierne z jednostkami metrycznemi, otrzymalibyśmy nastę-
pujący system miar i wag „nowożytnych".

Miary Unijne.

System metryczny. Oprócz tego miary polskie dla po-
miarów gruntów:
1 pręt=5 metrom zamiast obecnie stosowanego pręta nowo-

polsldego=4,32 metrom.

Miary powierzchni.

System metryczny. Oprócz tego miary polskie dla po-
miarów gruntów:
1 pręt kwadratowy=25 metrom kwadratowym zamiast obec-

nie stosowanego pręta kwadratowego=19,9ó metr. kw.
1 morga=200 prętom—5000 metrom kw. zamiast obecnie

stosowanej morgi no.wopolskiej = 300 prętom=5598,72
metr. kw.

1 włóka=SO0 morgom=6000 prętom = 150000 metr. kw.
zamiast obecnie stosowanej włóki nowopolskiej =
= 167 961,5 metr. kw.

Miary objętości.

System metryczny. Oprócz tego miary polskie.
1 kwarta — 1,2196 kwarty rosyjskiej = 1 kwarcie nowopol-

skiej=l litrowi.
1 garniec=4 kwartom-- 4 kwartom nowopolskim=4 litrom.
1 wiadro =2,5 garncom =10 kwartom = 10 litrom zamiast

obecnie stosowanego wiadra rosyjsk. = 12,299 litrom.
1 beczka = 25 garncom = 10 wiadrom =100 kwartom=100.

litrom.
Wagi.

System metryczny. Oprócz tego wagi polskie.
1 funt=Vs kilograma = 500 gramów zamiast obecnego fun-

ta rosyjskiego = 409,504 gramów.
1 centnar=100 funtom=50 kilogramom zamiast obecnego

centnara—120 funtom rosyjskim=49,14048 kilogramów.
1 korzec=2 centtiarom=200 funtom=100 kilogramom.
1 kamień = 20 funtom=10 kilogr. zamiast obecnego karnie-

nia=24,4 funtom rosyjskim.
Korzec w miarach nowopolskicłi jesfc jednostką miary

sześciennej, jednakże obecnie w życiu praktycznem korzec
powszechnie jest stosowany jako jednostka wagowa, przy-
czem różnej wielkości dla różnych materyałów i produktów.
I tak korzec węgli, wapna, kartofli przyjmują 6 pud. rosyj-
skich=240 funtom rosyjskim=:98,28096 kilogramom; ko-
rzec pszenicy, żyta, owsa i t. p mają różne ilości funtów.

Oprócz tego proponowałbym podział funta dla celów
kupieckich:

1 funt nowożytny =40 łutom=500 gramom
V2 funta =20 „ =250 „
V4 funta =10 „ =125 „
V8 funta (V2ćwierci)= 5 „ = 62,5 „
1 łut = = 12,5 gramów za-

miast obecnego łuta rosyjskiego o 12,797 gramów.

Zestawiając powyższe dane, otrzymujemy następującą
tablicę miar i wag nowożytnych polskich.

Miary Unijne.
1 metr=10 decymetrom=100centymetrom=:1000 milimetr.

1 decymetr=:10 centymetrom =100 milimetrom"
1 centymetr=10 milimetrom.

1 kilometr=.1000 metrom
1 pręt=5 metrom
1 8znur=10 prętom = 50 metrom.

Miary powierzchni.
1 metr kwadratowy—100 decymetrów kwadratowych

1 decymetr kw.=100 centym, kw.
1 centym. kw.=100 milimetr, kw.

1 ar=100 metr. kw.
1 hektar=100 arom.
1 pręt kwadratowy=25 metrom kw.=7.i a r a -
1 morga==200 prętom kw.=Y2 hektara=50 arów=5000

metrom kw.
1 włóka=30 morgom=15 hektarom.

Miary objętości.
1 metr sześc.~1000 decymetr, sześciennych,

1 decym. sześc.=1000 centym, sześć.
1 centym, sześć.==1000 milimetrom sześć.

1 litr=:1000 decymetrom sześciennym
1 kwarta—=1 litrowi
1 garniec=4 kwartom=4 litrom
1 wiadro—10 kwartom=2,5 garncom
1 beczka=10 wiadrom=25 garncom=100 kwartom.

Wagi.
1 kilogram=1000 gramów,
1 funt=72 kilograma=500 gramów,
1 centnar=100 funtom=50 kilogramom,
1 kamień=20 funtom=10 kilogramom,
1 korzec -2 centnarom = 200 funtom = 100 kilogramom= .

= quintalowi, czyli 1 centnarowi metrycznemu,
1 tonna=1000 kilogramów.

1 funt=40 łutom—500 gramom,
1j2 funta=20 łutom=250 gramom,
V4 „ = 1 0 „ =125 „
7s u i1 li ćwierci) = 5 łutom = 62,5 gramom,
1 łut=12,5 gramom.

KOŁA SPRĘŻYNOWE.
(Ciąg dalszy do str, 280 w H 83 i 34 r. b.)

Na obręcz działają, jak to wyżej wyjaśniono, oprócz mo- P <ISb—2ro\ . . \
mentu M jeszcze siły Ti Q, które dla wszechstronnego zba- y = #?"o(ro ") + -^— <I ^ f iz~̂ ~) C ? S a "T ^ a s m a j '
dania pracy obręczy we wszystkich szczegółach, pożyteez-
nem będzie rozpatrzeć. Podstawiając w wyrażenie dla B
znalezioną wyżej wartość i przyjmując pod uwagę równa-
nie (7), znajdziemy:

1 f2

-\--~- kb — sin2 a .
2 r 0

B = ?^— \Q -k(
4 it

Z równania tego znajdziemy Qt, a mianowicie:

P

0

Ostatni wyraz z prawej strony, zę względu na małą
wartość /, która tu wchodzi w 2-gim stopniu, można pomi-
nąć. Podstawiając n i — zamiast a, znajdziemy odpowied-

2
nie ciśnienia w obręczy Q2 w punkcie O i C3 w 4-ej części koła,

i i i
4-

2ro—b

a mianowicie:

podstawiając tę wartość Qt w wyrażenie (4), wyprowadzone
wyżej dla Q, znajdziemy:


