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DIENOSKLAUSIMAlS

Inžinierius yra kvalifikuotas darbininkas,bet ne tik tiek.Permaža tai 
tu^ypaS tiems,kuriu diplomus puoSia universitetu^ ,aukštųjų mokyklą antspaudai*Is 
tokią.asmenų reikalaujama * luoti ir ką nors kurybinio.Inžinieriui tenka dirbti 

labai įvairiuse sąlygose.Dažnai del iŠo'rinių veiksniąnelaimės ar ir klaidos pasi
daro keblios ar sunkios sąlygOBaSugebėjimas šia, keblią padėtu suvaldyti ir atlik
ti pozityvu, darba yra bene geriausia inžinieriaus atestacija* (

Tremties g'yvenimas-gyvenimas sunkiose sąlygose.Kiek čia mes galime padėti 
savo tautiečiui,savo tautai,kiek mes savo asmeniu galime pasirengti būti naudin
gesniais savo krašto piliečiais?Pagaliau kiek mes patys galime padaryti pažan 
gą?

Mūsų pozityvi visuomeninė veikla matoma visakerlopuose techniškuose kur
suose, techni'šk ose,amatą mokyklose.Amato mokome, mes čionai ne del to,kad Lietuvo
je trūko amatininku»Nenaujiena,kad tremties metai kartais pasidaro ilgi,o.tremti
niui paliekami visi nuo Vietinių krašto gyventoju, atliekami SaYtai .Geresnio dar
bo pasirinkimui reikalingas, kvalifikaciją,Atrodo,kad šį darbą, mes turėtume kuo 
daugiausia išplėsti.Tai iš vienos.pusės.Tuo tarpu iš-kitoaZMęs(nuolatos skaito
me mūsą laikraščiuose apie reikalą tokiu,amatu mokytis ir nuolatos stebimės^kiek 
mažai žmonių mokosi,ypač rimtai moVosi.Mes nuolatos skaitome ,kad įvairiausios 
hiiTnanitąrlnĄaj,kp.rinšn^valdininkavimo profesijos sunkiai pritaikomos svetur ir nuo- 
latos-;matome,kad tokią žmonių musu kursuose nėra .Gal manoma už mėnesio ,antro 
grižti atgal ir rinktis vakuojančias direktorių,referentą vietas.Nors mes nepri 
simename,kad kada nors.tokioms vietoms kandidatą t pritrukdavo.

Ir kyla klausimas,ar tie kurie neša visą tokią kursą našta,, dar turėtą im
tis ir propogandos įtikinti savo tautiečius jau esančius apo ūsu” ir dažnai jau 
turinčius, nemažą bendrą išsilavinimą ,kad tas yra naudinga?

Praktikiniam savo specialytčs vykdymui ar gilinimui šiandien sąlygos 
sunkios.Mūsą stovyklų ribose galimybes dažnai ribotos .Nors.netrukstant iniciaty- 
vos^matome atliekamąir visai imponuojančią darbąpaV.,didžiulių salią įrengimą 
didelio mąsto centralinią Šildymu, įvairiu mechaninių dirbtuvių ir. pan.Ui stovyk
los ribų įtilpti į praktinį darbą yra atskira problema.

Visa, laika mos galvojame apie atskiru statybos ar kitokią darbu grupių 
sudaryma.bet tik porai inžinierių grupių pavyko praktiškai tai realizuoti.Reikia 
pripažinti,kad atatinkamai susidariusios palankios aplinkybes turėjo Ionian šios ' 
reikšmės* ,■

Kada* norime sudaryti statybine ar panašia grupe mums vįsada pritrūksta 
amatininkųjdarbininką,bet ne inžinierių.Ar šia reikia įžiūrėti tragėdija,abejoja
me.Oie toks darbininkas yra savo kasdieninio pragyvenimo uždirbėjus.Todėl nature • • 
lu,kad veikia paklausos-pasiūlos dėsnis.Jei savo kasdieninį pragyvenimą, jissturi 
kuriuo nors kitu būdu lengviau,tą kelią jis ir pasirenkaoVadinasi ,išorines sąly- 
gossdar nėra tokiems užsimojimams pribrendąeAr jos:ateis?JaUciame,kad ateis.

Nors-ir gražiai skamba* sava tautinė grupė-darbų vykdytoj a, bet reiktą 
paklausti objektyviai,kada- ji gali išsilaikyti.Vokiečių firmą gausu, jos-.visos 
turi inventorių, ir darbo priemones.Arbeitsantams tvarkant darbo jdgat,jost ir. čia 
turi tam tikrą privaluma,.Taigi,ir atrodo,kad tokia tautinė darbo grupė gali gerai 
egzistuoti tada,kada ji 'specialiai paremiama .Jaučiama,kad tokie, peršama galina bus 
turėti.Todėl akstinas organizuoti tautines darbo grupes būtu.Bet lieka, išspręsti 
kaip nugalėti pačios.darbo jėgos inertiškumą.

V i r I e 1 y j et
Architektūrininiame konkurse laimėjusio I premiją.kaimo 
gyvenamo namo vaizdas. Autorius*dipl.inl»J. M ui okas. 
Klišė ’ Z i bu r 1 ą«. •
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Dr,inžt Ad.DAMDSIS

LENGVOSIOS, STATYBOS MEDŽIAGOS.

Jau plačiai yra įsitikinta, kad medį kaip statybinė medžia
ga pas mus turi pakeisti murinę statybą. Ir tas įvyks nevien del 
gaisro pavojaus ar mūro ilgesnio amžiaus, bet svarbiausia del ky
lančios medžio vertės, kaip labai brangios cheminės žaliavos.Bet 
būtą labai nesuprantamas kraštutinumas, jei po tp tikslingo per- 
sil'aužymo statybai būtą imamos vien sunkios molio ar silikatinės 
plytos. Tada lengvas medines sienas pakeistą sunkus ir storas mū
ras. Tam nebūtą jokio rimto pagrindo. Priešingai šiuo metu visur 
įsigali moksliniai ir praktiniai patikslinta kryptis - naudoti 
lengvesnės statybos medžiagas,

Gyvenamąją būstą medžiagos geriausia atlieka savo paskirtį;, 
kai jos tenkina dvi pagrindines sąlygas - konstruktyvinę ir izo- 
įiącinę. Taip čia ir yra mėginama 'tas medžiagas rūšiuoti, Bene/ 
bus tiksliausia ją charakteristikai imti tūrio svorius bei ak y- 
tumą. Ak .ytumas savo ruožtu jau apytikriai nusako medžiagos šili
mos laidumą. Mineralini tą medžiagą tūrio svoriai bei ak.,ytumai 
leidžia spręsti apie jų mechaninius atsparumus ir tokiu būdu su
sidaro galimybė jas paskirstyti į konstruktyvines ir šilimos izo
liacinės medžiagas. •

Brėžinyje atvaizduojamas ryšis tarp medžiagos ak. ytūmo bei 
tūrio svorio ir šilimos laidumo. >

■ 4O$.akjLturną tenka laikyti kaip aiškiai kons.truktyyinią me
džiagą ribą. 4O-6O70 akytume tarpan itelpa pus iaukons truktyy.ini ą 
medžiagą grupę. Toliau akytumui didėjant, įeinama į grynai tęr- 
moizoliacinią medžiagą sritį.

Normali molio plyta su mechaniniu atsparumu spaudimui 
100-200 kg/cm2, tūrio svoriu I7.OO-I9OO kg/nP ir šilimos laidumu 
0,6-0 7 • oCa^“ > yra "tipiška konstruktyvine statybos medžiaga. 
v Iš Si^os^puses stiklo vata su tūrio svoriu 250-350 kg/nč 
šilimos laidumu 0,05-0,07 kcal/m°Cvai ir visai be praktiškai pa
naudojamo mechaninio atsparumo yra tipiška termoizoliacine me
džiaga.

Terminį sieno.s pasipriešinimą mūsą sąlygoms nustatyti imame 
sausio men. pasitaikančia vidutinę tempera'turą - 6°C ir an- 

' ■ efekty¥i^ že“lau3i^
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2,4

2,0

1,8

1,6

1,4

granitas

' 2,2

Šilimos 
laid.koef

1,0

0;8

0,6

0,4

0,2

Tūrio svoris

’• Akytume s
0! 
i

70% akytume molio plyta

— J—--'-J--- '■ I. 1 — -J-Tr-žfefi-J
1 000 2

• 50.- 25 ...

sunkus betoną

betonas

/?5 % 
o molio plyta. -

Odako betonas 
, 56% akyt. molio plytą
2 % akyt* molio plyta •

1^00

Ts = 0,4 Tvid + 0,6 Tmin = O,4^6^O,š£.?56| = -24,0 °C
'Tokiai anūkeieiliotai temperatūrai terminis sienos pasiprie

šinimas pagal patyilmą^ trr i būti lygus -l.jQ§.. Papras tam
tinkuc+am. mūrui' tinka sekanti terminio pasipriešinimo formules

al + a2 a3 . ' 'R = -.-t + r •
N '*3 . .

a-, išorinis tinko storis 0,02m
• ai _■ muro sienos storis m . ■ •’

v aį - vidaus tinko storis 0,02m
Šilimos laidumo koeficientai.* • •

tinkui = A} = Aj= °,5 kcal/m°Cval
t murai ^,7 kc?l/m°Cval • 't .
r - terminis šilimos perdavimo pasipriešinimas tarp, sienos ir 

oro =0,2.
Pagal tuos duomenis gauname mūro sienos stor^

ag = 53,9 cm. ’ Taigi, dvieių.
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plytą siena is abieįįą pusią padengta saitu tinku musą klimatinėse
- sąlygose čaltesniomis dienomis gali perbalti. - v

Bet Šalia plytą panaudojus tiktai 5cm storio izoliacinę plokš
tu su šilimos laidumu 0,1 kcal/m°Cval , terminiam sienos pasiprie
šinimui (11=1,05) gauti; užteks vienos plytos sienos ir net bemin
ko, Cia. ir gludi šilimos izoliacinią plokščią, naudojimo -reikšmė 
ypatingai musą klimatui.

EkGnoąįngump atvejis vartojant lengvąsias statybos medžiagas 
yra labai'.‘ryškus.- ?usą plytą pakeitus lengvomis izoliacinėmis me
džiagomis labai palengvėja statybos medžiagą atsigabenamas nuo 
plytiniu, labiau nutolusioms sritims.

Plytas pradžioje teks labai taupyti, nes ne taip greit pa
vyks pristeigti reikalingą plytinią. Ypatingai turint galvoje , 
kad, vartojant ir izoliacines medžiagas, plytą gamyba reiks padi
dinti keturis penkis kart, t.y. nuo dabartinės gamybos 
120.000.000 plytąjį metus.iki numatomo metinio sunaudojimo apie 
5OO.OOO..OOO plytų.. Be to, paskaičiavus matyti, kad izoliaciniu me-', 
džagą gamyba bus žymiai ekonomingesnė už plytą gamybą.

Bvieją plytą storio mūras šaltesnę žiema,, mūsą klimate yra ne
pakankamas, tuo tarpu vienos plytos su izoliacine plokšte siena 
bas gana šilta ir kartais žymiai didesnio terminio pasipriešinimo 
negu 'apskaičiuotasai.

Todėl aiškiai tenka pasišakyti už kombinuotą plytą ir ,ižolįa- 
■ cinią medžiagą vartojimą. Mūsą-ateities^statyboje silimo's izolia

cinėms medžiagoms tenka numatyti labai žymią vietą.
Lengvosios izoliacines, statybos, medžiagos gali būti vadina- 

mos Šiltomis, nes kuo jos lengvesnes, tuo mažesnis ją šilimos lai
dumas. v v

Absoliutiniai tankią medžiagą salimos laidumai nėra lygūs, 
bet priklausę nuo medžiagos rūšies?

Medžiagos rūšis
Y 
oilimos laid.

koef.A=kcal/rf°C vai
Lyginamasis 

svoris
? • ' " • •

Organinės.medžiagos 0,25-0,35 0,7-1,6

Mineralinės medžiagos 
/amorfinės ir smulkiai 
kristalinės/

2,8-3,0 2,2-3,5 .

Mineralą atskiri krista
lai

iki 5,0 5,6

Metalai 50,0-350,0 (V
) 

1 ro
 

ro
 

vn

Izoliacinių medžiagą šilimos laidumą labinu nulemia ne me-
• džiovos rusis, bet jos akylumas, Čia turi įtakos mažas šilimos

1 idūmas X =0,02 kc-'l/'m°Cval . Svarbu, kad oro pūslikės medžia
goje būtą labai mažos 0,1-0,5mm. Akytumo pūslikėms didėjant oro 
kaip šilimos iznliatoriaus verte minėja — 2mm akutėms šilimos 
laidumo koef. pakyla iki 0r027. Toliau tas 1 .idump didėjimas del 
susidarančią konvekcinią sr■••’ ią kyla daug staigiau.

6
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Oro sluogsnio 
storis, cm

Šilimos perdavimo koefici
entas kcnl/m .°C.vai

0,01 0,02
1 0,06
2 0,10

- ■ 5 0,25 ' '
10 0,50
20 1,00

Iš tų duomenų visai yra aišku,, kad tuščiavidurės plytos ne
pasižymi mažesniu šilimos laidumu. Taip pat tuščias oro tarpas 
sienoje yra labai nepageidaujamas, visuomet bus geriau jį užpylus 
kad ir sausu smėliu.

Pačios geriausios^šilimos izoliacinės medžiagos būtų, tos,ku
rių. šilimos laidumas būtų, kiek galint artimesnis ramaus ir uždaro 
oro Šilimos laidumui.

Organinės medžiagos pagelba, atrodo, būtu lengviausia gauti 
geriausia izoliuojančių medžiagą., kadangi jos šilimos ląj durnas 
net dešimtį kartų, yra mažesnis kaip mineralinės■tankios masės. 
Smulkaus kamštinio užpylimo šilimos laidumas ir yra apie 0,055 
Scal/m .°C.val., taigi neką didesnis už oro Šilimos laidumų 0,02.

Pagal savo kilme Šilimos izoliacinės medžiagos yra dažnai 
grupuoj.amos į organines ir mineralines. Dab~r yra sunku pritaiky
ti tokį rūšiavimų, nes daugeliu ątveju įvairios organinės nuobi
ros yra sucementuotos mineraline rišamąja medžiaga ir sudaro dar 
mišria izoliaciniu medžiagų grupą.

Čia ieškoma jų tikslesnio subūrimo stambesnėmis grupėmis, 
ypatingai išryškinant tas, kurios Lietuvoje gali rasti platesnį 
panaudojimų. v

žvarbesni os i os Šilimos. JLz.oįiaoinės med z i agps:

Medžiagos rūšis Tūrio svoris 
kg/m-5

1. Durpines plokštės ,
a. presuotos 170-280
b. nepresuotos 75-100

2. Šiaudų plokštės 300-360
3. Kedento medienos bei ki

to augalinio plaušo
a. plokštės 250-350
b. stipriai presuotos 500

4.Surištos organinės nuobi ^00-250 
ros - spaliai,piuvanos, '

Šilimos lai -Atsparumas
durno koef.
kcal/mzoC.

vai.____

lenkimui 
kg/ cm^

0,06-0,07 2
0,05

0,06-0,09 ’ 6-10

0,04-0,07 2-10
0^10 -0,12 60-100
0,04-0,06 10-15

kamštis
5.Stiklo vata

a. iškedenta 50
b, presuota 25O-35O

6.Lengvasis betonas
n. dujų . 500-600
b. putų 4OO-8OO
c. keramzitinis 600-800

0,04.
0,06-0,08

0,12-0,14
0,12-0,16
0,15-0,18

6-I4 
4-12 

30-50

7
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7.Dibrolitinės plokštes 350-450 0,10-0,15 5-10

Gyvenamųjų namų statybai parinkus kombinuotų plytų ir izo
liacinių. plokščių, būdų, su 500.000.000 plytų. į metus butų galim-’, 
gyvenamųjų namų, atstatymų vykdyti pilnu tempu.

Kaip molio taip silikatinių, plytų gamyba turi geriausias ga-. 
limybes pas mus plėstis, nes molio klodai didesne dalimi vr.a iš
tirti,’ nėra sunkumų ir su smėli ais. K >.smet statant po .aštuonetą 
stambių pramoninių plytinių 5-10 milijonu plytų metines gamybos 
kiekviena ir tiek pat' smulkesniųjų, 4 metų bėgy je būtų galima-pa
siekti reikalinga užplanuotų plytų kiekį.

Nemažiau intensyvaus rūpesčio turi susilaukti ir izoliacinių 
statybos medžiagų įmonių steigimas, Pagaminus Į.metus apie 2 mili
jonus m~ įzpįįa.ci.nįų plpkš_ęį.ų, 'jų paklausa irgi būtų patenkinta.
Tų imonių tinklas turi vystytis tampriai suristas su plytinių stei
gimu. "
<■ įzplį.Ocįni.ų s.tatybps. medžiagų galimybės Lietuvoje.

1. ■QQrpinę.s__plokštės ypatingai pas mus gamintinos. Tam rei
kalui įmone yra nekomplikuota. Jos svarbiausios d^lys yra kedeni- 
mo, formavimo ir terminio apdirbimo įrengimai. Tokių įmonių tin- 

. j. ,klas gali būti išskirstyt as visame krašte prie durpynų. Kurui ne- 
' tinkamas jaunųjų durpitųviršutinis sluogsnis galėtų būti sunaudo

jamas izoliacinėms plokštėms. Taip Šalia plytinių, kurias papras
tai stengi‘naši steigti prie molynu ir durpynu, atsirastų ir izo
liacinių plokščių įmones. v % /į

Durpinės plokštės Šiuo metu igauha vis, didesnės reikšmes,ka
dangi tiksliu terminiu apdirbimu pavyksta visai pašalinti j u hi- 
groskopiškumų. ■ . •

■ .. v 2. Šiaudų plokštės marinėje kaimo statyboje, kiek tiktai 
.* ištekliai leis, turėtų susilaukti, ypatingo dėmesio. Jų paruošimas 

yra nedaug, painesnis uz ankstybesnių Šiaudų paruosima^ stogu dan
gai - tereikia tiktai minkštos, vielos ir Šiaudams riš'ti staklių, 
kurios lengvai gali būti pagaminamos statybos vietoje. Tiktai ap
saugai nuo graužėjų reiktų panaudoti prieinamas ir tinkamas prie
mones.

3. Kedento ncdicnos_b^i_kįti augalinio plaųso__dirbiniai.. - 
insglitas, lignoĮitas,. cclotcksas" ir kiti galėtų būti gaminami 
ten, kur tekTų perdirbti organines liekanas. įmones įrengimas 
šiuo atveju yra daug painesnis ir reikalingas didesnių investi
cijų. Čia reikalinga cheminiai pašalinti klijuojantį ligninų, 
našų dezintegruoti grūstuvuose, po to jų suformuoti į ištisinę 
juosta, supiaustyti plokštėmis ir jus terminiai apdirbti spe
cialios c kamerose.'

K irtais tos plokštės buna impregnuojamos konifoline arba 
klijų emulsija. Tos plokštės yra naudojamos brangesnei miestų

• salių ir auditorijų Šilimos ir garso izoliacijai. Stipriau,su
presuotos plokštės tinka taip vadinamam "sausam tinkui". Turėti 
porav tokių įmonių ypatingai miestų statyboje labai praverstų.

4. Spalini ypatingai ių_ūzpylime.i^kalkėmis gali rasti pla
toka^ pritaikymų srityse prie stankesni uj augalinio pluošto per
dirbimo įmonių. Veikiant pirmais spalius galima suformuoti į 
plokštės.

Kumštinės izoliacinės plokštes yra vartotinos tiktai labai 
specialioms fasoninems įrengimų dalims izoliuoti, Jos tevertoti-

• • • • t _ ’ — " _ • _ S _ 2_ i _ 2 _ 5 _ t _ • _ " _ 2 __ . . . . . . . . .
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Nr,5-6 Inžinieriaus Kelias Pusi.8

jaos tiktai tiek,vkiek lieka nuobirų, nuo kamščių gamybos. Šia im 
portuo jamrjn medžiagų yra bandoma pakeisti medžio Žieve, bet tai 
vargiai ar galės sulaukti platesnio pritaikymo.

5. 3tiklo„bei_skakų_vątos_. gamyba neabejotinai bus reali
zuota Lietuvoje. Si izoliacinė medžiaga gerai tinka pastogių izo
liacijai, ji visai nebijo drėgmės, yra lengvai suformuojama 
plokštėmis. Jai pagaminti gali būti vartojama ta pati stiklo ma
sė, kaip stiklo gamybai. Taip pat gali būti sulydomi molingi do
lomitą z uoti mergeliai. Tokių natūraliųjų mišinių pas mus yra Bir
žų, Šiaulių apskrityse. Jų lydymosi temperatūra yra visai žema - 
apie 1000 C. Užsienyje tam tikslui plačiai yra naudojami aukštų
jų krosnių rūgštie j i šlakai.

Sulydinta masė yra išpučiama stipria, suspausto' oro srovė ar
ba garais net iki 10 mikronų storio plaušelių.

6. Lengvasis betonas paskutiniausiais laikais labai plinta
Vakarų Europoje, mums yra labai įdomus del pritaikymo būdų įvai
rumo: is joįyra gaminami blokiniai akmenys bei plokštės, yra pa
siteisiną mėginimai gauti armiruotas stygines sijas, ne mažiau 
įdomus yra jo panaudojimas skiedinio pavidale tinkavimo darbams. 
Lengvasis tinkas platų pritaikymų gavo įvairiu rezervuaru šilu
minei apsaugai. - ' .' v

Iš lengvųjų betonų ypatingai yra išskirtinos trys jų rūšys:
1. dujų betonas, . *
2. putų betonas, .

v 3.vbctonas su. lengvąja pripildymo medžiaga.
Ir is ju čia yra minimos tiktai lengvesniosios rūšys su tū

rio svoriu mažesniu kaip 800 kg/m9 ir akytumu apie 60$. Sunkes
niosios rūšys priklauso prie pusiaukonstruktyviniu ir yra dides
nio mechaninio atsparumo.

Dujų_betonas_ rinkoje yra žinomas esokretOj. s.i£orekso',_si- 
ma-betono, turito vardais. Jis yra gaminamas į cemento ir malto 
smėlio skiedinį pridedant lengvai skylančių cheminių medžiagų, 
kaip vandenilio peroksidų o^lcrk0!1ri ų aliuminio dulkių, kalcio 
karbido. Jos reaguodamos su vandeniu išskiria dujas, kurios skie
dinį išpučia. Dauguma tų cheminių medžiagų gali būti gaminamos 
lengvai pas mus. v

Dutų_bętonas_ yra gaunamas į skiedinį įmaišant specialių 
putojanėių miltelių. Miltelių gamybos būdai yra slepiami, bet 
jau žinoma, kad ten sudaro pagrindų kamfolinis muilas ir kliji
nes medžiagos. Tai taip pat vietines medžiagos, ir mūsų labora
torijose buvo gauti su jomis geri rezultatai. Rinkoje putų beto
nas yra užtinkamas iporitbetonoj. betocclio vardais. Tie putojan- 
tieji milteliai į rinkų ateina sausoje būklėje ir specialiose 
betonietese lengvai galų būti panaudoti statybos vietoje.

Kaip iš dujų taip iš putų betono gaminant akmenis, tenka 
panaudoti greito kietinimo ’kameras .. Tos rūšies įmonės labai 
tinka miestuose prie didesnio suvartojimo, vietovių. Tokio akme
nys dažniausiai yra naudojami kombinacijoje su tos pat rūšies 
pusiaukonstruktyviais akmenimis. Si putojanti medžiaga ypatingai 
panaudotina šiltiesiems tinkama, kario mūsų klimatinėse sąlygose 
gali labai pasiteisinti.

v Trečioji lengvojo betono rūšis yra gaunama, kaip pripildymo 
medžiaga, naudojant Šlakus, tufus, pemza bei pūstų degta molį - 
keramzitu. , ■ . .

• f ■ 9 M. * M * ■— * —«• * & . * X * *1* , ° _ 3 —* • e • • • e O • • • • C » P ° * °
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itr5-6 Inžinieriaus Kalias Pusi,9

Keramzitas pas mus gali būti labai lengvai gaminamas, tinka
mų tam molių mes turime daug.

Visu, tų trijų, lengvojo betone rusių. įmonių tinklas turėtų' 
apimti visų kraštų, , v

7. Pibrolitįnių_ plokščiu, naudojimas sėkmingai plinta. Tipiš
kiausias' ju atstovas heraklit.as galėtų, būti plačiai gaminamas ir 

pas mus, surišimui naudojant ne mngnozialinį cementų, bot port- 
įandcementMedžio drožlių, paviršių prieš sucementavimų tektų 
siek tiek cheminiai paveikti. Mišinys yra. formuojamas į ištisinę 
juostų, kuri būna supinustoma į plokštes. Pastarosios yri kietina- 
mos specialiose greito klotinine kamerose.

Trumpai peržvelgiantį kiekviena lengvųjų statybos medžiagų 
grupę, norėta atkreipti dėmesį, koks milžiniškas darbo baras čia 
mūsų laukia. Krašto atstatymo uždaviniai ir darbo ekonomingumas 
verste verčia tų sritį labai intensyviai vystyti. Mėgstantiems 
pramonės darbų yra patartina tos rūšies medžiagomis ir jų gamyba 
čia tremtyje labai domėtis,

Nurtingen, 1946.12,2

PASTABOS DEL LIETUVIŠKŲJŲ GYV.NAMŲ STOGŲ FORMOS.

"Inžinieriaus-Keli o" Nr.4 įdėtame inž.arch.VI.Svipo straips
nyje iekeltos .mintys lietuviškąsias architektūros studijas pagy
vinti ir ruošti jų rezultatus praktiškai yra mums aktualios. Ta
tai dėkingas uždavinys musų architektams bei statybininkams.

Busimosios lietuv. architektūros. pagrindas yra, be abejo, 
musų senoji kaino įiaudies_(etnografine) statyba. Jos palikimų 
pirmoje eilėje galėtume pritaikyti naujoje kaimo architektūroje, 
o kai kuriais atvejais ir miestui. Tad tik sistemingas senosios 
kaimo statybos studijavimas galėtų padėti isspręsti Šiuos svar-

10
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blausius klausimus: 1) .originalumo. problema - kuo skiriasi ir ką 
bendra turi lietuv. archL-t^čtura su kitą tautą etnogr. arch.,.
2) įietuv^. s_ti.liaus_atkurj.mas_ - ką iŠ paveldėtoji etnografinio^ 
lobyno ctągrąži nti*-moderniam gyvenimui. Tiems klausimams is-

ti visą pirma reikia turėti pakankamai autentiškos invento
rizacines medžiagos: matavimą brėzinią, aprašymą, fotografiją,

.ią. Fėja, tremtyje gyvendami, naujos medžiagos rinkti nega- 
Turime tenkintis iš Lietuvos atsivežtąja medžiaga, labailine 

atsargiai papildydami ją gyvais prisiminimais.
Kaimo pastatą inventorizavimo darbas Lietuvoje bup vykdomas 

Vytauto D.Kultūros Muziejaus Etnografinio Skyriaus ir oiaulią 
"Aušros" Muziejaus, deja, tik paskutiniuosius trejus metus iki ka
ro. Tesuskubta matavimais užfiksuoti apie jOO-įOO trobesią. Fo- 

tofrafiją rinkiniai, drauge su privaliais, buvo jau gana turtin
gi. Tašiau ta medžiaga liko moksliškai neapdirbta ir nepaskelbta, 
išskyrus atskiru objektą.aprašymus "Gimtajame Krašte" ir dar vie
na kita straipsnį perijodikoje. Namotyros literatūroje randame 
svetimtaučių, darbuose užuominą apie lietuviškąja^ liaudies archi
tektūrą, kuriose pripažystamas jos savitumas ir didele verte et
nografijos mokslui. Tik spaudoje paskelbta musu medžiaga suteiktą 
galimybę pasinaudoti ją platesniems suinteresuotoją sluogsniams. 
Tad lauktume ir praėjusiame "Inž.Kelio" nr-je paminėto Vl.Svipo 
"Lietuviu liaudies architektūros" rankraščio išleidimo, kad ir 
šiose^sunkiosc sąlygose.

Šiuo straipsneliu norima šis tas pastebėti del svarbiausios 
trobesio dalies - stogo - formos. Primytyviam Žmogui stogas buvo 
visas trobesys (palapine). Šią dieną etnografinėje statyboje sto
gas yra įdomiausioji ir sudėtingiausioj! konstrukcijos dalis, o 
savo forma nulemia viso trobesio architektūrą.

Lietuvos kaime^susiduriame su penkiais stogo formos tipais: 
A. ]£cturšXaitis_ (tfalndach, Vollwalmdach), B, ciukurinisx C. 
s.klęs.tinįs_rKr'(ippelwalmdach), B. laužtiniu, E. dvi,^įai_ti.s_(Sattel- 
dach, Gicbeldach). /Schemos 1-5/.

Schama J

11



Nr.5-6 Inžinieriaus Kelias Pusi.11

Kiekvienas iš šią formos tipą pasireiškia keliais varian
tais, besiskiriančiais galušlaičiu nuolydžiais, stogeliu aukš
čiais ar. iš viso nevienodais stogo' galais (asimetrija). Pirmieji 
5 tipai (A,B,C) yra iš seno paplitę visose Lietuvos dalyse, o taip 
p.at ir šiaurės, rytu bei pietų kaimynuose ir toliau. Laužtinis 
stogas D yra charakteringas Vakaru Lietuvai (Žemaičiams ir Maža
jai Lietuvai); ta forma rečiau teužtinkama kituose kraštuose.Dvi
šlaitis. stogas Lietuvoje yra jauniausioji forma nustelbusi senuo
sius stogo tipus, vartojama^ir naujoje statyboje. Daugelis senąją 
kaimo' trobesiu (is 19-tojo šimtmečio) tebeturi vien tik keturšlai
čius stogus ar ju evoliucines formas B,C,D, tuo tarpu naujakuriu 
statybose doninuoxja dvišlaitis. Kaimyniniuose kraštuose, ypač Vo
kietijoje, toks stogą modernėjimus yra toliau pažengęs; ten jau 
vyrauja dvišlaitis stogas ir senuose kaimuose, kur seniau yra bu- •• 
vą Walmdach’ai,

Grynai lietuvišką stogą f oriuos tipu neras visi jie' yra ma
žiau, ar daugiau bendri ištisoms tautą grupėms. Tačiau tam tikri 
formu.niuansai yra originalus vienai ar kitai tautai,. Ir kas lie
tuviu, buvo sava iš gilios senovės, tas visai pagristai gali būti 
laikoma lietuviška ir ateityje. Tik svarbu, kad paskiri lictuviš-r 
kos architektūros elementai nebūtą aklai kopijuojami neatsižvel
giant Į viso trobesio sąruzgą ir medžiagą, bet butą išlaikomi 
architekto riškįcji._sąntykiai_’ tiek du t ale's e tiek visumoje.. Tie 
santykiai yra Įvairūs paskiriems trobesiu tipams (gyv.numanę,klė
tims, kluonams, tvartams...) ir sielą tiek' skiriasi pagal etnogra
finius regijonus (Žemaičiai, Aukštaičiai.,.) . Tačiau ir visai 
Lietuvai galina padaryti kaikuriuos apibendrinimus: .

1) Stogu nuolydžio (p-linkimo) kumpus didėja iŠ rytu i vaka- 
ruš.. Aukštaičiuose 35O“4°° (kraštutiniai'; 30°-45°), Vidurio Lie
tuvoj ir Žemaičiuose 40° (35-45°), Užnemunėje (Suvalkijoje) ir 
Maž.Lietuvoje 45°.

2) Trobesio &oltis . yra didesnis už viso trobesio aukšti; ' 
tas santykis gyv.nan.-.ns, tvartams, daržinėms yra 1.2, klėtims 
1-1,1, kluonams ir jaujoms - didesnis (1,2 iki 1,8).

3) Konstruktyvinis stogo aukštis yra didesnis už sienų 
aukšti 1-1,5 karto, o kluonu net 3-5 kartus (AukŽtaiČiuošcT.

4) Matomasis stogo aukštis įtrodo dar didesnis, lyginant su 
matomuoju sienų, aukščiu, nes dideles išorines pastoges (pašaliai) .. 
uždengia sienos" dalį; tas santykis yra 1,5 iki 2,5, o kluonams

-net iki 10,
Pastovią santykią trobesio ilgiui nustatyti nepastebime.
5) Ciukurinią stogą čiukuro trikampio aukščio santykis su 

visu matomuoju s'togo aukščiąyra 1/6 iki 1/4.
6) Škic s tini o„ stogo (Schema 3, forma c) stačioj o trapeci

nio stogelio- aukštis siekia. 0,5 iki 0,5 viso stogo aukščio, 
GalužlaiČiu nuolydžiai labai įvairus.

7) Laužtinio stogo apatinis trapecinis stogalys siekia 1/2 
viso stogo aukščio, o viršutinis čiukuro trikampis - apie 1/5.

8) Lietuviški stogai yra paprasti, be iškyšią, antstogiu, 
laužymą plane. Tik prieangiai (gonkos) ar po pratęsta išorine" 
pastoge pakištos pašiurus paįvairina įprasta stačiakampi plana.

1) Apie Mažosios Lietuvos lietuv. architektūr- ž, autoriaus' 
straipsnį su iliustracijomis "Aidu" Žurnalo 1946m Nr.Nr.3 
ir4. '
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Čia duotieji santykiai yra. apibendrinti, remiantis tipi
niais pavyzdžiais iŠ iv. Lietuvos vietų, tačiau pasitaiko ir nu-.- 
trypiau nuo šių skaičių. s .

Naujoji adsu kaino statyba turės būti masyvine (nuros, molis, 
iv. fabrikatai). Pasikeitus medžiagai, turės, kisti ir forma. Ta
čiau, mano įsitikinimu, stogams galina butu, palikti senąsias for
mas - skįcstiįnc C ir įaųŽtinęD. Ir tai butų bene vienintelis bu- 
d'S išlaikyti lietuviška architektūros charakterį. Tokiems togai 
tiktu, ant bet kokių sienų ir bet kokiai stogo dangos medžiagai. 
Še stiliui Įprastų našiu proporcijų jokie dekoratyviniai elemen
tai , iŠdrožinejinai ?.r ornamentui o?nt tinko lietuviško stiliaus 
nesukurs, kaip del to_nepasidarė lietuviški keli dideli mūro m- 
j.ai Kauna, paivyirinus ju fasadu paviršius lietuviškais audinių 
raštais... x s '

Liet, senųjų stogų nuolydis (40-4-5'’) prie normalaus trobesio 
pločio (6-8:.i) leistų įrengti pastogėje ("ant aukšto") gyvenamąsias 
p.įtalpas. Joms apšviesti pakanka langų stogeliuose ir, jei rei
kia, truputį išgaubtu žemu stoglangiu,' kokių galina užtikti M.Lie
tuvos gyv, namuose ir klėtyse, Žemaičių tvartuose, ir kt.-Cia ten
ka prisiminti, kad ir senajame Lietuvos' kaine aukšta's yra įsnaų- 
dojamaa. seniems daiktams, o neretai ir javams, vaisiams, linams, 
rūkytai mėsai susikrauti, kartais atsarginei lovai pasistatyti ar 
samdiniui miegoti. Tik aukšto įrengimas, nebuvo tinkamas gyven. pa- 
■'■Ipoms pagal Žiu dienų reikalavimus, Pajūrio žvejų ir Mažosios 
-istuvos kaimo gyv, namuose jau 19 amžiuje užtinkame gerai.įreng
tų kambarių, del to nekintant išorinei architektūrai. Tad ir nau
jojo kaimo statyboje neturėtume apsiriboti gyven. patalpų išdės
tymu vien tik pirmajame aukšte, apačioje, kaip tatai siūlo inž. 
arch.Vi.Svipas. Tinkamas aukšto pastogės išnaudojimas atpigina 
naudojamojo kūb.,qetro kaina ir neprieštarauja tradicijoms. Būtų 
visai tikslinga miegamuosius Kambarius įrengti ant aukšto, kaip 
tatai jau daroma mūsų kaimo ir miesto naujakurių. Tai tik butų na
tūrali evoliucija: jau iš sena naudojamos patalpos butų patogiau 
įrengtos (sii grindimis, sienomis, lubomis, krosnimis..?). Aukštui 
apšviesti senuosiuose gyv. namuose tiko čiukuro angos (seniau du- 
. its išleisti), o sklęstinių bei laužtinių stogų trapeciniuose 

. įgaliuose - angos sienoje arba ir tikri langai. įrengus gyv.pa- 
r ipas "ant aukšto"^ susidarytų lyg ir trečias,aukštas virs jų lu
bų, tai pastogei apsviesti tiktų langeli ai laužtinių; (forma D)

?) Stpgolys - naujas (194-5) terminas stogo galui, kalbininkų pa
tvirtintus (iš "stogngalio"). Kiek man žinoma, lietuviško et
nografinio pavadinimo stogeliui neturime; Žemaičiai sako "gi- 
belis", "gčvelis" (vok. dėr Giebel)., aukštaičiai ir suvalkie
čiai "ščytas" (lenk, sezyt). Arch, Svipas , ^atrodo, tam tiks
lui klaidingai vartoja leki, nes lėkiais -žemaičiai vadina 
Žėglius (=sukryŽinotus pagalius ant stogo kraigo, kad jo ve
jas nedraskytu), kaip kad jau 19O5m J.Tumas užrašė savo 
str ipsnyje apie žemaitiška nona iš Telšių n., Kulių parapi
jos (Kalendarz nadbaltycki, Mintauja 1905), o vėliau J.Kon
čius ir P.Ruokis minėjo "Palangos Krašte", 1926,"iŠ Švento
sios pajūrio". Kita lėkio prasmę: stogo galuose prie grebės
tu prikaltos, viršuje sukryžiuotos ir papuoštos lentos, taip 
p.at stogo dangai apsaugoti iš kraštų (por. Kretingos a., Pla
teliu v. užrašyta 1958a).
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*s-įogu čiukuro trikampiuose, \ '
aukšto (pastoges) išnaudojimo klausimu oponuodamas arch. Švi

nui, turiu pažymėti, kad jo slalomas hadas padidinti aukšto patal
pas, keliant pirmojo aukšto sienas virš lubu, nebtftą priimtinas, 
norint ncprasilenkti su musu senosios■architektūros tradicijomis. 
Mat, tuo atveju, nedidinant stogo nuolydžio ir trobesio pločio, 
sienos išeitu aukštesnes uŽ stogą ir pagrindinai pakeistą ,,-visą tro- 

■besio architektonika^. Pastaruoju laiku (pries II pas. karą^,pradė
jo plisti Užnemunėje^ ir Vak. žemaičiuose Gkio trobesiai su šitokiu 
budu paaukštintomis sienomis (su "drumpeliais" - Jrcmpelwand) yra 
iš Vokietijos atkeliavus. reiškinys. Jei jau reiketą paaukštinti 
pastoges patalpas, mažiau nusižengtume, didindami stogo nuolydį 
iki 45° -'r net truputy daugiau.

Dvišlaiči.aį stogai (Satteldach) su stačiais stogeliais tech
niškai yra paprastesni, bet.mums svetimi, perdaug internacionalus. 
Lietuviu etnografijos žinovas prof. Ign.Končius, apgailestaudamas, 
kad Lietuvoje nyksta stilingi stogai su laužtais galais, rašo: 
"... jąvieton stojasi nejaukus, nemušiŠki,. stačiais galais trobe
siai. kurie mums rodosi tarsi nepabaigti." ("Palangos Kraštas" , 
1926), v

Lietuviški stogai turi dideles (plačias) išorines pastoges 
(pašalius). Jos dengia sienas nuo lietaus - pavaduoja marines sta
tybos karnyzus, Vakarą Lietuvoje tos pastoges’kiek pakeliamos,ati
traukiant nuo sienos gegnini ("kazclkčl^") rastą., gulintu ant iš
kištų^ skersiniu siju ("balkiu") galą (schema 6). Tokiu budu, ne-

Schema 6

irmažinant pastogės pločio., stogo kraštai taip žemai nenusvyra 
neužstoja Šviesos langams. Del.to pasikeičiąs stogo, ir sieną 
a ukŠ Čitą santykis kompensuojamas, didėjant stogo nuolydžiui nuo 
40° iki, 45,° ir, tuo, patim stogo aukščiui. . , . . ' .Toks konstruktyvinis sprendimas yrš charakteringas, lietu- • 
viams, lyginant su vokiečiu stogais, kurią gegnes remiasi tio - 
siog į skers, sijų atsikišusius, galus. Skląstinio arba laužtinio 

■ stogo stogalys ncs'udaro su trobesio galinu siena vienos plokštu
mos: jis kiek išsikiša priekin ir tokiu bildu sudaro lyg ir pasto
ge^, arba virš sienos įtaisomas stoginelis (Pultdach, Simsbrctt,' 
z. 3Cįg^u5^ig^c-b(«!ti Į,aa R, De thief sen.., M,Lietuvos ir Rytprūsių 
kaimo'’statybos, tyrinėto jas, laiko laužytąja,, stogo formą (D) su 
truputi atsikišusiu stogeliu "labai charakteringa lietuviškam na
mui" (išt. is. Dethlefscn, Bauernhauser und Holzkirchen in . Ost- 
PTeussen, 1911, psl.22 ).
. . _ • 0000
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čia, turbiną galinguma 
lumas, tai isterižoms s 
nukreipiamosios sieneles

Kaip Žinoma, hidrometrinis malūnėlis tiksliai matuoja vandens . 
sroves greitį, kai’jos kryptis sutampa su sparneliu suki
mo so. ašimi o Todėl, matuojant debitą,, skersinio profilio "kryptis'. • 
parankama tokia, kad srove btttiį jai s t a t m c n i Š k a . Tada 
malūnėlis matuos tą patį greitį v ,. nežiūrint to, ar Jis paverž
tas prie štangos ir su ja. laikomas statmeniškai skersiniam/ profi
liui, ar laisvai nuleistas ant Štangos ar ant lyno ir vairas nu
kreipia sparnelius prieš srovą (fig. l,a)„

Kartais negalima parinkti tinkamo skersinio profilioj ar sro
ves. turi skirtingas kryptis i v a’ iriose vietose, Kanaluo
se prieš turbinas, pvz„, dažnai susitinkama su įstrižomis srovė
mis paliai so nūs ir dugną, o matavimo vieta labai ribota,. Kadangi 

bandant, reikalaujamas labai aukštas tiks- 
rovems išvengti kartais įtaisomos laikinos

2« Krypties matavimas ir greičio projekcija

Jei srovė yra įstriža skersinio profilio atžvilgiu, tinkamiau
sia matuoti greitį vo srovės kryptimi ir skaičiuoti grei
čio p ’r o j e )s o i j ą į statmenį vo , reikalingo, debitui rasti:

_ ’ ■■■ ’ Vo . 003^;. -. •’ .

šia t - kampas tarp srovės, ir statmens (fig. l,b), . ?
lialunelis šiuo atveju nepriverŽiamas prie štangos, bet pats 

orientuojasi prieš srove; jį nukreipia, vairas ar uodega. «
Kampui -matuoti yra .’specialus instrumentai, ■ vad. ’f 1 i.u’g'je- 

r i a i, ir malilneliai su įtaisytu kompasu (Ekmano malūnėlis), 
ir elektrine transmisija (Ott'o VI h ir VII h tipai,,Ritchie-Has- 
koll’io malūnėlis) arba be kampaso (Ott'o Potomąc); visi jie bran
gus ir labai komplikuoti^S, Kolupaila, Hidrometri ja, lit, Kaunas -1940, 
psl. 123.}Tie instrumentai tetąikomi juros srovėms tirti; upėse ir 
ypaš kanaluose jie turi ta% yda, kad srovė nukreipia vairą, įtaisytą 
užpakalyje, o sparneliai sutinka kitos krypties srovį - prysakyje; 
dažnai gaunami iškreipti rezultatai, nepateisiną sudėtingą matavimą

Wottingeno (Šveicarijoje,-ties Zurichuj joginės turbinoj.kanalo 
nebuvo galima rasti kito skersinio prof ilio; buvo matuojama- ne toli

J.;-.-.-J-;-.-.-.,
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slenksčio, kur apatinės srovės buvo pakrypusios ligi.26 ’ nuo hori
zontalės. Ten buvo pritaikytas s p e o i a 1 u s srovės kryp
čiai matuoti fliugeris - vairas su elektrine krypties transmisija.' 
Išmatavus sroves kampą , į ta pat- tašką-buvo nuleidžiamas malunė- ' 
lis, pritvirtintas prie Stangos į s t r i Ž ai tuo pat.kampu. 
Nedideli srovės iškrypimai ir "svyravimai neišeidavo is reikalingo 
tikslumo ribąą CLIk Strciff und H., Gerber, ■ cine neue Anwendung dos 
Bliigolmessverfahrens bei den Abnabmeversuchen im Limmat-Kraftwerk - ■ 
v7<httingenu. Sohweizerische Bąuzeitung, 103 (1934), Nr. 3, psi 36;.
Ziiriobo) - '

Matuojant greičius upėje, kai malūnėlis nuleidžiamas ant lyno, 
galima jo uodegos nukrypimą matuoti paprastomis priemonėmis, ^vz. 
matlankiu (suprantama, tik 'paviršiuje, kol matyti). AmoYikieolai 
turi paprasta priemone oos 'f rasti savo lauko žurnaluose (plg.. Hid- 
rometrijos irt, psl«. o58)« Pataisą 1 (cos^ - 0,99) atitinka kam- 
pąf- 8® 7‘, pataisa 2 % - kampą^ = 11° 28’; Praktikoje, kol 
srovė nenukrypsta daugiau, kaip 5 , ji laikoma statmeniska ir 
matavimai netaisomi.

3. Greičio projekcijos matavimas

Paprastai manoma, kad malūnėlis reaguoja į įstrižas sroves pa
gal vadinama cosinuso dėsnį. v‘= vo oos^ , tcy.. matuoja kaip tik. 
reikalingą greiČio projekciją v’0 Todėl debitui^matuoti instrukoi—. 
jos pataria malūnėlį, laikyti pritvirtinta prie stangos s t a t - 
meniskai skersiniam profiliui ir skaiefiuoti debitą pagal 
išmatuotas greičių projekcijas be jokiu pataisą.

Tai butą teisinga, jei malūnėlis tikrai atitiktą cosinuso dėsnį, 
bet, deja, to nėra, Malunėlią konstruktoriai daug metu mėgina pa-. , 
gaminti tokius, vad, k ompo ne utinius sparnelius., ku
rie teisingai matuotą greičio projekcijas.

P.. Anlauft,{Hydromuėrische Piiigel bei sohragėr Anstrdmurg 
Mitteilungen dės Hydraulischcn Instituts der Tischonisohen Hoch- 
sobulo Miinohen, 5,Muncben - Berlin 1932A magino tam tikslui prit’aiky 
Ott’o malūnėlį IX tipo su apsaugos žiedu aplink sparnelius Kiek 
paplatinant žiedą jam pavyko pasiekti, kad malūnėlis, nukreipiamas 
ligi S.15®, laikėsi cosinuso dėsnio (fig. 2). Toks laimėjimas, 
tačiau, nėra didelis; be to, atsirandą nepatogumą tokį malūnėlį 
naudoti. Tokie mėginimai.klausimo neišsprendė ir tuo keliu toliau' 
?ebceinama. Dabar laikomasi įsitikinimo, kad komponentiniu , . 
sparnelią visai negali'būti.

Belieka ištirti tuoas dės^-’us, kurią laikosi malūnėliai 
įstrižose srovėse, ir mėginti t"? ?>ti ju matavią

17
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. >' . 4O Malūnėliu tyrimas įstrižose srovėse

k Malūnėlį galima tirti dviem budais; a) tarnoti laboratorijoje, \ 
važinėjant su nustatytu įvairiais kampais instrumentu, b) matuo
ti greičius taisyklingojo- srovėje, nukreipiant malūnėlį įvairiais 
kampais. Taravimas mažiau-veikiamas pašaliniu^ priežasŠiiį, kurios ' 
galimos matuojant įstrižai kanale - del greičiu^'nevienodumo, srovės 
pulsacijos ir tct. ■ ' .

Jei, matuojant sroves kryptimi (arba taruojant normaliai) gauti 
■duomenys; greitis vo ir sparneliu^ apsisukimu skaičius per sekundą 
no, o matuojant ar tarno j ant kitu kampu gauta v- ir n,, skaišiuo- 
jamoa santykis- k = n< kuriuo visi matavimai redukuojami

‘ ~ ' V "• ■ -• - - ’

vienetui, ‘ "
Pvze, vo = 1,816, n0 = 7,20; kai kampas « 10 ;

v4 = i>802, U| = 6,91;

santykis <K = 6,91 Į,816 -0,9684 . .......... ....
| 1,802".’*’ 7,2^"j . i į ;

Santykis k rodo;, kaip kinta malūnėlio matuojamoji greičio proį
>. jokoi ja v,« k..v0\ Jo kitimaJSU'kampur galima atvaizduoti grafiškai - 

stačiakampėse (pvzf i g. 2) -’’arba poliarinėse kobrdinatose (fig.3).
U Palyginimui nubrėžta ir linija, kuri atitinka c'osinuso dėsnį; fig,. 2 

ji yra cosinusoida, fig.,: 3 - apskritimas.. Toms kreivėms "brėžti 
s duomenys: • ■ •. . ........ • " i ?

. * •* * - . ’ - ' - . . ♦ • . v *

f = 0 10 20 ' 30 40 50 60 70 8 0 90 

./cosy?- 1,000 0,988 0,940 0,866 0,766, 0,643, 0,500 0,342 0,174 0;000

Kiek toli nukrypsta nuo co sinuso .dėsnio kai kurie sparneliai, 
vaizduoja, 'pvz., fig. 4; (Šia gauta netaisyklinga nesimetriška' krei- . ; 
ve, -dargi skirtinga pr.ie;..įvai riu grei ciu- toks malūnėlis,--supran-. ...ę 
tams, visai netinka is.trižiį greičių^ projekcijai matuoti: Ved* į
turbinines formos sparneliai neiškaiko kritikos. ____... ■

• / Žymiai geriau laikosi s r a i g t- i n i n i sparneliai; jie 
duoda beveik tiksliai simetriškas kreives, be to, vienodas bori- 
zoatalioje ir vertikalioje plokŠtumojoe Tuo remiantis įstriži 
laipsnis.. x pasirodo -esąs įvairus; sparneliai be stipinu turi x 
apie 2, sb stipinais - apie 1,5; -specialus, ypatingai iškreipti., 
losraigtir.iai sparneliai gali ’tureti x ligi,.3-ir net 5." Moder- a' . 
aiški, tiksliai frezuoti sraigtiniai sparneliai~-(be stipinu), 
kurio Žada ateityje išstumti visus kitokius, gan tiksliai laikosi 
kvadratinio dėsnio, ir tai labai plačiose ribose, beni;
ligi 50 į abi puses; tokiems sparneliams tinka formule: 

v = v * cos ;
jos tinkamumo, rodo įstrižu tapavimų^ duomenys (fig.5) Tokį dėsnį 
buvo nustatys* teoriniu keliu ir patvirtinus bandymais L,G T r ę - .« 
v i r a n u s jau 1858 metais.
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taravimai horizontal io j e plokštumoje (taip pato
giau nusuatinėti kryptį!) geli būti stačiai taikomi ir tam atve*— ■ 
jui, kada srovė nukrypsta vertikalioje plokštumoje. .

• 5, Malūnėlio dėsnio’ forma
Jei paprastas cosinuso dėsnis netinka; galima pritaikyt! kita 

formą,.
L.Ott pasiūlė tinkamesnį malūnėlio sparnelią dėsnį:

vo cosf- a V&(1 - sos’f );
daugiklis a. kiekvienam sparnelią tipui skirtingas, turetą.būti . 
pastovus-’bet: kuriam kampui f • tas daugiklis,, paprastai, turi reiks- 
mą tarp 0,3 ir 1,0;■ypatingai iškreipiant sparnelius galima pasiek—, 
t i a ligi . 2 - 3-, į

Jei matuojama, paeiliui. įstrižo greičiu projekcija, dviem.malu-...' 
nėliais, kurie turį skirtingus a, gaunami nevienodi rezultatai:

v* = ve ob s - aį%(l ' cos'f); .
vo 00£<1f " a4Vo (1 " oosf);

tada tikroji greičio projekcija v' - v^ cosf gaunama iš lygties.:

JltYxZ JikY-L
ai~ ax

v.^ ) .
C2 • Q1 >

Tokią mintį JCM. M o u s s- o n pritaikė debitui matuoti Safe 
Harbor hidroelektrinėje stotyje (prie Baltimorės, J.-A.V. ); ten . •" 
kiekvienoje angoje matuojama iš karto 27 malūnėliais, pritvirtin—. 
tais prie bendro rėme. Matuojamą, tuose pat taškuose paeiliui dvie~' 
ją skirtingą tipu sparneliais su’ ą*” 0.60 ir ’ą>= 0,36į pagal 
gautą greičiu ski'rtūmą v^- v^ skaičiuojama • tikroji greičio pro- 
j ekoi j a v' x) v

Tas originalus būdas yra, suprantama, brangus ir gan kompli- . -r 
knotas,, . ų--— .

1945 metais turėjau progos tirti maldnėlią sparnelius A. Ott 
firmos laboratorijoje Komptone.; ieškant ųvbvliausios sparnelius 
formos jie buvo ta’rttojami įstrižai' įvairiais kampais (per 10°)„ 
Bandymai:, parodė, kad sraigtiniai sparneliai neblogai seka dėsnį: 

ą - v<$ o’os f? ‘ >
laipsnis x pasirodė esąs įvairus; sparneliai be stipinu vuri x 
apie 2, su stipinais - apie 1,5; specialus, ypatingai iškreipti^ 
nesraigtiniai sparneliai gali turėti x J.ięi 3 ir net 5. Modernihki, 
tiksliai frezuoti sraigtiniai sparneliai (,bo stipiną), kurie žada 
ateityje išstumti visus kitokius, gan tiksliai laikosi k v a d r a- 
t i n i o dėsnio, ir tai labai plačiose ribose, bent ligi 50° į 
abi puses; tokiems sparneliams tinka formule: 

v.į - v0 oos%‘f ; '
jos tinkamumą rodo įstrižą kuravimą duomenys (fig»5). Tokį dėsnį 
buvo nustatęs teoriniu keliu ir patvirtinus bandymais L. G. Tre
vi r a n u s jau 1858 motais x),.

lOJ.MoMcusson, Water gauging for low head units of high capacityo 
Transactions of the American Society of Mechanical Engineers, 57 
(1935) Nr0' 10; N.Iork, Wassormossungen in einem Gjtosskraftfferk. 
Z.VDL, 78 (1934), Nr, 46; Berlin.-
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x) L.(rn Trevi r'mus, iiber Verbossorungen in dor Konstiukzion und 
ia G-ebmuohe des Woltmann'sohon hydronictrischen Flugcls. Forsters 
.llgoaeine' B-auzeitung, 26 (1861), psi, 125.

bosnio laipsnis kiekvienam sparnelių tipui (ar individualiai) 
gali/ būti tiksliai ištirtas laboratorijoje ir iš anksto žinomas; 
jį verti tu Žymėti taravimo atestatuose,,
' Jei matuojama įstrižos sroves greičio projekciją v f) laikant . 

malūnėli įtvirtintų stntmeniškai skersiniam profiliui (fig0 1, c)l-
V{= Vo COS ....... a

galima rasti’ reikalingų greičio projekcija^ v’ •
v’= vo cos'f = v, « v. cos^

< ° < cos*? ’ *
jei žinomas" kampas ir laipsnis

j?ėi

gal II o u s s o n o metodų, matuojant paeiliui dviem spcruc- 
‘ kurių dėsnio laipsniai x ir y būtų skirtingi, galima gauti 
ingų projekcija^ nežinant kampo. : .

v^= *vQcosr‘<$
vl= v0cos^ 
v’ - vocos'^- v -i

pvz„, x = 2,0, y = 1,5; •
v’ «■ v?

7 <
<?■

kaujas «standartinis:|- metodas

liusu siūlomas metodas’leidžia išvengti kampo matavimo ir no- 
reikalingos dvieju skirtingų sparnelių; tereikalingas paprastas 
įroa-vinas malūnėlio ašiai n u o T a- t i n i u kampu pakreipti, 
pvz/30® į šono,, viršų ar .paSių". Kur jaučiama ar spėjama įstriža 
srove, ten po normalaus matavimo statmeniskai profiliui (projek- 

kita projekcija (va, brož. į, d), pakreipiant 
žfalį iš"kur jaučiama įstriža srovė. Tada iŠ

/’SO° į šono., viršų ar .paSio.'. Kur jaugiama ar spėjama įstriža 
ten po normalaus matavimo statmeniskai^profiliui (projek

cija v#) matuojama 
malūnėlį 30° į t-, 
dviojvų rezultatų:

srovė. Tada iŠ

V v0cosX (30 -yj)

galima rasti tiek kampų V':. x u.
tgf- 2 - 2 cos 30* =■ 2^^ - 1,732,

tiek tikrąjį greitį
Ve = Vj (1 f tg^f)
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I'vz. , ^ai x = 2 : ____ — • •
v'= v^l v - 1,732)2' --

*dtaudnrtinis* kampas 3 0° parinktas del to, kad ji lengviau , 
nustatyti paprastomis priemonėmis (sin 30* = 0,500); įstrižu sro- , 
via. kryptis, paprastai, neišeina is tokios ribos (kaip išimtis, w 
3afb Efcrbor joginėje, kampai sieke-38°).. Nedidelis pakeitimas maįu- 
\elio įrengimo leidžia jo ežį nukreipti tiksliai 30 aukštyn ar 
žemyn; 'į Malį malūnėlis gali bttti sukamas su visa stanga.

Sis metodas yra nebrangus ir nekomplikuotas. Kai malūnėlis pri
tvirtinamas prie '’srovinio* piuvio Štangos, pakanka^ autoriaus 
siūlymu, movoje padaryti dar viena skylutę, kad malūnėlis butrų 
■;a..iaa tiksliai orientuoti 30,. aukštyn ar, apvertus movą, žemyn-

Tar imu sparne lirų dėsni, s (laipsnis x) turi tniti žinomas; jis 
gaunamas,; t.ar uo j an t malūnėlį papildomai 30 kampu orientuota; .<

Ig 2°. aao • • •x = _v30; = Ig kąp . ..
ig GOS30 D'0625 .* -

Įstrižo greičio matavimo pavyzdys; išmatuota v- = 0,760, 
v?- 0,830; v^; v* = 1,092. y " . e - 2

iš gąu ’Irų prie įvai r itų greičių* duom entų 
Pavyzdys; sparneliu^ Z. laipsnio

k^ imamas vidurkis* 
radimas.

Nr. vo ’ n° V30
į dešine.

113o
į kairc(

3 V3O n30
1
2
3

0,556
1,050
1,816

2,179 0,563
4,147 1,063
7,20 1,838

1,652 
3,098 
5,29 
vįdo

0,749
0,745
0,727
0,740

0,738- 1,631
1,048 3,045
1,809 5,13

vid.

0,747
0,745
0,716
0,736

vidųrkis k^6= 0,738; Ig k = - 0,132 • = 5xX3.2 — p
’ 0,0625

1) priimtas i = 2,11 ■ ■ V
m = 2 A/17092 - 1,732= 2,082 - 1,732 = 0,350 ^į-- 19®3;

Vo -• 0,760 (1+ 0,1225)$t = 0,760 .. 1,130 = 0,859; . < .
v’ = 0,760 (1^ 0,1225 = 0,760 .. 1,065 = 0,810 arba
V* = 0,859 gos 19°3 = 0,859 . 0,944 = 0,8|0„

-.,) priimtas apskritesnis laipsnis x - 2 : ■
tg»f - 2AA,092 - 1,732 = 2,090 - 1,732 = 0,358; f = 19?7;
vo =0,760 (1+ 0,1282) = 0,857;
v* =0,857 gos 19®7 - 0,8 5 7 . 0,942 = 0,808,

Skaičiavimams išvengti paruoštos takeles, iŠ kuritų pagal argu
mente v.; t gali luti stačiai paimti visi reikalingi santykiai.,

Naujas matodns gali,būti taikomas slenksčiuose, turbinų kana- 
luošo, užtvankų angose ir tnto . ■
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pati-kz.

Musu, metodu susidomėjo vokiečiai«L.Treiber,žymus turbi
nų specialistasjToeging o hidroelektrinės direktorius,pasiūlė 
mūsų.metodą pritaikinti dviejų žemutinio Inno hidroelektrinių 
turbinų kamerose.Ten srovė yra įstriža iš-virč-aus,ligi 36 .Nu
manoma atlikti eilę matavimų nukreipiant malūnėlius paeiliui 
10',20 ,30° .ir 40° ,Apie ' tą įdomų darbą ir jo rezultatus patiek 
tieksime smulkesnių informacijų.

vOo 

ižo K.KAUNAS

PrJBDENilIMą EKONOMING-JMO DAVIKUI. -

Perdengimai yra labai ręikšraingas pastato elomeiitas. Jų 
statybai reikalingos brangios medžiagos: plienas., cementas, plytos, 
medis.. .:

Šio karo 'rezultatai rodo liūdnas pasėkas. Pastatai netiek 
sprosstanoių bombų suardyti, kiek daugumoje atvejų gaisrų sunaikinti, 

■■ masyviškiems pastatams, o medinės 
tusu mediniais por-- 
iena griaučiai, kurie

konstrukcijos liko visiška 
do-.gimais teliko tik mažai 
taip pat nugriautlni.

Pastatai su masyviniais perdoųgimais išliko,, Telieka 
atnaujinti stogo konstrukciją, -atlikti būtiniausi remonto darbai , 
ir jie jau įjungiami naudojimui. . *

$iuo metu keliami klausimai sumasyviati stoge konstrukcijų., 
vįniais perdengimais. •

airius konstrukcijas, tuojau.išryškėja dideli 
kaioiavimui■parinkta 

"kai nesprendžiamai 
mental gaunami

Tuo labiau tenka- idomau
Skaičiuojant iv 

medžiagų sunaudojimo 
dažniausiai pasitaikanti 4,5 m anga, kaip stati 
sistemai ant & atramų.. Tada didžiausi lenkimo m 
pagal formule:

kgm
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kur q' yra sijos 1 m apkrovimas: kg/m, - skaičiuojamoji 
anga metrais3 Naudingas apkrovimas nearmiruotoms plokštėms skai
tytas 200 kg/m2, o visiems kitiems perdengimams 275 kg/m2,. Prie 
pastarojo apkrovimo laisvai leidžiama ant perdengimo statyti 6 cm. 
storumo pertvaras,.

100 m2 perdengimams sunaudota medžiaga'ir darbo laikas:

Eil, Perdengimu^ charakteristika 
Kičo ir medžiagą pavadinimai

Vie- Kiekis Plie- Gemc Kai- Pastabos 
netai no % % nt^ %

lo Plieniniu^ sijų Kr 14 kons- 
strukoija, kas o,8o m tar
pais su šlako plytomis 12 cm 

. aukščio be armatūros:
q=a 475 kg/m2 

plienas 
skiedinys 1:4 
šlako plytos 
šlako užpylimas 
klojanių nuostoliai 
cementas kg 45oo 
darbo laikas

kg
m3

n
m2

vai

199o 
4,o 
12,6 
6,o

25

36o

100
100

loo

2O Plieniniu sijų Kr 16 konstr,. 
kas l,2o m.su tuščiavidurėmis 
plytomis be armatūros:

q= 55o kg/m2 
plienas 
tuščv. m plytos 
skiedinys 1:4 
liesas šiaktetonus 
klojinių nuostoliai 
cementas kg 244o 
darbo laikas

kg 
m3 n
K
m2

valc

164o 
lo,5
3,6
8,o 

25

.52o

82,4
96

54,-2

3. Plieninių, sijų konstr,. (Nr 16) - - \ 
kas 1,5 ms su lengvojo betono ; •
(šlako plytų) armiruota 
plokšte; q= '45o kg/mJ : . , , - g0.

plienas kg. 1523 76,5 • ”
šlako plytos m3 16,8 - s
skiedinys 1:4 . ” 4,8
kibo jinitų nuostoliai m 2 25 ,
cementas kg 29oo 64,5 ū j.
darbo laikas vai 38o

25

m.su
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Bilo Perdengimą charakteristika Vie- 
Iir„ ir medžiagą, pavadinimai net£.

Kiekis Plie- Cem. Kai- Pstūbos 
ną */'no % %

85
895 45 fa’® ' '

16,o
25 <

96
516 . ’ ' '■ ■' * ■’ . ' •• ■ *

4,. Plienobetonine plokštė 15 cm
storumo; g® 735 k^mSa

plieno orui; kg
betonas 1:5 m3 '
kl o j... nu os toliai m2
cementas kg 432o
darbo laikas vai

5O Briaunuota plienobetonoxplokš
tė 19 cm storumo su tušeiavi - 
duromis Makbetą *Rem.y’’ plyto
mis 5ox25xl4 cm.' Briaunos kas 
o,5o m; q= 635 kg/m3; ...

plieno, arm. kg 582
"betonas 1:5 m3 6,5
šlako plytos . * 15,o
klojj nuostoliai m2 lo
cementas kg 376o
darbo laikas vai 36 o

6r. Briaunuota plienobetoninė 
plokštė 2o cm stor. su Iriau- ■ 
nomis 8 'cm platumo kas o,5om 
(IJoblsteg). Briauną klojinys 
metalinis.. Tinkas laikomas me- ■ 
dines konstr, kuri priankeruota 
prie briaunos; q = 57b kg/m2 

plieno arm.. kg 48o
betonas 1:5 m3 7,6
klojinio nuostolliai m2 25 

. cementas kg 2o6o
darbo laikas vai 2oo

7„ Patentuota ^Boselę* Sistemos 
konstr. iš plieno - tušov,, plytų 
(bo viršutines ho-hnno juostos) ■ 
Storumas 18 -cm; q~ 563 kg/m2 j

plieno arm kg 675
tušev. mtplytos m3 17
skiedinys 1:4 c 4, o 
kloj. nuostoliai m? lo
cementas kg 1296 
darbo laikas vai* 2'oo

Prie kai
nos pri- 

63 skaiciuo ■ 
84,2 tinka^

nešanti 
konstr.

45,7

33,9
62

Daviniai 
is sumetą 
knygos

28,8

8, ledinis perdengimas su sijo
mis 12x24 cm kas o,8o m su . 
juodgrindžią užpylimu lo cm 
storuxmo; q= 525 kej/m8 •

medines sijos m3 4,o 
kita medžio medžiaga* 5,2 
darbo laikas v?.l» 143

72
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Pastabos; 1. Gridys į perdengimu., vertą nesakai Šluotos
2. Neigiamiems momentams padengti plieno kiekis 

■padidintas 12 %
3e gijų medžiagos kiekiams ties atramomis įvertinti 

įvedamas koeficientas 4, 6/4,3
4. Kaina rasta pagal vokiečių normas.,

Galima daryti išvadas: . '

1, Plieno išlaidos didžiausios plieninių si jų konstrukcijoje., Jų. 
tenka skaityti pasenusia. Tai akcentuojama ir vokiečių litera
tūrojeTarp sijų didinami atstumai ir nearmiruotų.plokščių nau
dojimas leidžia numušti plieno sutartoj imu max iki 8o%. Papras
tai plieno'plokščių konstrukcijai reikalinga tik 45 0 reikalin
go sijoms plieno. Briaunuotoms plienobetono plokštėms reikalin
ga 25 - 29 Naudojant plieno stygų betone gatavas konstrukci
jas, galima atsiekti lo %,’ sunaudojamo plieno sijoms.
(žiftr Stegemann. ^Bausroff, Bauarten, Bauwirtschaft*.

M
2, Cemento išlaidos taip pat ęudaro reikšmingų poziciją., Slakbeto-- 

nio panaudojimas cemento išlaidų nesumažina, Plienobe toninei 
plokštei reikalinga lygiai tiek pat cemente, kiek sumūrinto 
šlakbetono plytų plokštei tarp plieninių sijų. Vokiečiai labai 
rūpestingai tyrinėjo plienobetoninių plokščių panaudojimo 
galimumus bu tų statyboje ^Baustof f, Bauarten, Bauwirtschaf t* ) 
ir priėjo j ores palankių išvadų,

Oemento išlaidos efektingiausiai sumažinamos, kai pa
naudojamos tuščiavidurės molio plytos (plieno - plytų konstr., 
kur nededama gniuždomoji betono plokštė virš plytų sluoksnio) 
Plytų išdegimui reikalinga daug kuro, kas faktiškų ekonomiškumų 
daro problematiškų?

3, Medžio išlaidos beveik visiems perdengimams labai žymios, Plie-
1 ainių siju konstr, klojinys reikalingas plokštės statybai. Turi
ma tik toks patogumas, kad atpuola statramšbių miškas,. kuris 
reikalingas grynai plienobetonnems konstrukcijoms. Normaliai skai
čiuojama, kad susidėvi 25 % medžiagos vertės. Nerūpestingai dar
bus vykdant, lengvai prarandama iki 5o %. •

Konstrukcijos parinkimas ir. rūpestinga darbų organiza
cija klcjinių išlaidas gali reikšmingai sumažinti. Didžiausi 
nuostoliai gaunami, kai klojiniųlentos netvarkingai įvairiais •

•'ilgiais sukalamos. Tokio klojinio nuėmimas sunkus ir pavojingas.
\ Nuiamant daug medžiagos sulaužoma. Likusios lentos valomos, kar

tu ištraukiant vinis. Nuostoliai lieka visai maži, kai klojiniams 
naudojami įvairaus dydžio skydai, kurie gali būti daugelį kartų

■ : panaudoti, stipresnes konstrukcijos, obliuotų lentų skydai 
naudojami dešimtis kartu. Šiomis paprastomis priemonėmis 
klojinius galima .paversti inventoriniais. Aišku, tose kons
trukcijose, kur skiedinys neliečia klojinio (”fiemyn ir kitos 
tušev plytų), medžio išlaidos dar mažesnės. Visai jos sumažė
ja, kai naudojamos gatavų dalių konstrukcijos.
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) Visai kitas reikalas, kai neudojami medžio perdengimai. 
Parenkant statiškai vertingesnius profilius ir lengvinant paties 
perdengimo svor^L galima atsiekti žymios ekonomijos. Kartu su 
medžio ekonomija atsiranda papildomos išlaidos: statiškai idealus 
profiliai reikalingi žymiai didesniu darbo'*1 
klijuotu^ profiliu dar prisideda dirbtuvės : 
sų izoliuojančios lengvosios medžiagos yra brangios

Normalus medinis perdengimas su įprastais juodgrindžių 
užpylimais sveria 25o- 300 kg/mž, Medžio išlaidas sumžinti iki 
8 m' naudojamą 100 m2 perdengimų, nėra lengva,, Mėginta imituoti 
fermas, 4 be t tu pači ų w išrado jų“' 'dauguma suprato, kad darbo ir 
dirbtuvės išlaidos prašoka bet kurią ekonominę nauda,• * . > **
4, Darbo jėgos išlaidos sudaro 3o- 4o j)e r dengimų vertės.
Darbo laikas priklauso nuo konstrukcijos sudėtingumo ir- m^.Sy- 
viškumo. Tvirtai ji nustatyti neįmanoma,.Darbų mechanizacija, ' 
taisyklinga organizacija statybos elementų tipizaoija gali į- 
nešti reikšmingų pakeitimų. Aiškiai galima sprąsti, kad lengvos- ' 
nes, paprastesnės konstrukcijos ir darbo išlaidas pusiau..sumažina.. 
Medinių perdengimu statybai, reikalingos mažiausios darbo laiko 
išlaidos, ' s

5, Statybos laikas surištas netik su darbo kiekiais, bet ir su 
medžiagų savumais, Juo daugiau statyboje panaudojama skiedinio, • 
juo daugiau reikalinga laiko'pastato išdziovinimui. Taisykles .reika
lauja, kad plienobėtono konstrukcijose klojiniai btitų išlaikyti
bent 3 savaites. Ir prieš šia negerovę yra priemonių: gatavų. *• -• 
dalių masyvines konstrukcijos šų klausimų teigiamai išsprendžia,

6, Perdengimų kaina, kaip.matoma iš lentelių didžiausia plieninių 
sijų konstrukcijoms., įvairios priemones vos numuša kainų, iki 9o %, 
o naudojant menkavertę nearmiruotų plokšte (max p= 2oo kg/m2)
iki 80 %. Plienobetono plokštei kaina 85 %, o briaunuotoms plok
štėms 6o - 65 .Tai-galima skaityti reikšmingu laimėjimų. Normalus
medinis perdengimas kainuoja apie 70%, tuo tarpu kai jo verte 
visapusiškai mažesnė už masyvinių perdengimų, ka liudija Europai 
tragiški karo rezultatai.

Kyla idomus klausimas, kodėl Vokietijoje taip masiškai'naudoti 
mediniai perdengimai net paskutiniais prieškariniais^metais. 
Pirmiausiai gal del to, kad klausimai nesvarstyti valstybiniu . 
mastu. Statybos ekonomika išsivystė tik karo metu. Reikšmingi 
tyrinėjimai pradėti skelbti «A.ademie flir- Bauforschungen’- savame ' 
leidinyje ABaustoff, Bauarten, Bauwirtsohafu’ tik 1943 m pradžioje. 
Dar prieš karą.visas Skis buvo pritaikintas jo ruopradzioje. Dar 
pries kara visas ūkis buvo pritaikintas jo ruošimui ir di ^snis^ 
plieno suvartojimas statybai buvo nepageidaujamas. ledz_o imporišip 
vokiečių ukiui nebuvo čį^dele našta.

-Į-t
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Mas v 71 'x perdengimu panaudojimo galimybės Lietuvos atstatyme. 
Pirmaisiais atbiji-dmo metais statybai sąlygas diktuos vietinės 
sąlygos ir uŽšiliką išbekilai., Medis bus taupomas konstrukcijoms, 
kuriu pake it imas ""masyvinėmis dar sunkiau įmąnėmas. Neapgalvoti 
veiksmai suvaržytų, platesnių darbų,galimybes. Nors masyviniu 
perdengimų panaudojimas nusiris taip palankiai, kaip Vokietijoje., 
jtų panaudo'j imas liks būtinybė,

Tenket numatyti šias kliūtis?

le Masyviniams perdengimams reikalingą daugiau kvalifikuotos : 
darbo jėgos ir rūpestingos teohnik.ihęs .priežiūros„

2. Ilgus metus uŽsikąs plieno 'trukumas^- Vien tai jau nulemia plie?-' 
nobetono konstrukėijųs panaudojimą* ' - ’ ' , •

3 į Cementas kur j. laiką bus importuota prekė. Klausimas palengvės, 
kai bus pradėta savo cemento gamyba, kas esminiai palengvins 

. visus statybos darbus,. . ‘i •
4. Didelis miško medžiagos trukumas, nes musu, kraštas iš miško 

eksportinės Šalies gali eventualiai likti importine,.. Tinkamos ■ 
konstrukcijos ir planingos priemones reikalą^ žymiai sušveIrins,.

išvadoje šie trumpi samprotavimai aiškiai rodo, kad pę.vedant 
Šiuos pažangos privaliai iniciatyvai, palankių^ režulttitų '
reiks-laukti‘daugelį, metų jau vien dėlto, kad jai reikalingas, rimta 

•paruosimas ir stambus kapitalai. Klausima palengvins Visu^ statybos 
darbiu pjbąn’i*s ir sprendimas valstybiniu mąstu* .

• Pridedama, keletas ateities konstrukcijų. pavyzdžiu,, 
BRIAUNUOTOS PLOKŠTES PERŽžNOIMAS (Hehl st eg) .........
-g-.-. ' PLIENO-PLYTU. PERDENGIMAS(Sperle)

meaaie 
lentcs

lienobetono sijale,is anksto 
pagaminta (dalinai atremta)

medines (ev»ma syv.inos )grindy s) 
šlakas .........
plieno stygų plokšti

1 ot os, nendr t inio, a e vtnKas -ą , om
k------5° om------

GATAVU. DALIU PERDENGIĄS
t—7(? °m —

ICO cm

plieno stygųtuaov«sija 
tinka. konstrukcija
tinkam

11111
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LIETUVOS UPIU VANBENS JĖGOS' NAUDOJIMO SUMANOMAI, 

' PROJEKTAI ANT NERIES e

Pradėti'-platesniu mastu vandens jėga naudoti musių krašto 
į nėrgijos ūkyje-mums tavo nuolatos aktualu. Per nepriklausomybės 
I videėimti ta mintis protarpiais buvo lyg ir nustumiama į Šalį, 
I kartais 'ypatingai energingai-ir ne be aistros- svarstoma, 
|lau 19o9 m,kilo mintis naudoti Birštono Kilpa., t taigi, pirmasis su- 
itarymas pradėti didesnio masto Lietuvos upių jėgos naudojimų, Per 
šį netrumpą laikotarpį įvairiųsfimąnymų buvo nemaža, todėl . įdomu 
/padaryti jų apžvalga, 'pažiūrėti kas yra pasiekta. Nauji sumanymai 
dažniausią grindžiami esamais pasisekimais,

Jau galime laikyti, kad vandens jėgos naudojimo srityje-;;';'".“ I? 
E baigime * ieškojimų* laikotarpį ir prade j ome - planingų darbų, 

bar seks konkrečių planų ir įvykdymų laikas. Gyvenimas. jau.
kankamai vaizdžiai įtikino, kad vietiniai energijas šaltiniai 

yra pamatas krašto ūkiui ir būtina sprąsti viso krašto energijos 
iprupinimao Mūsų didžiausias energijos šaltinis -upių jėga praktiš
kai; nepajudintas' ir k.’.’.'.

darėsi panaši į «salų*. - ",
SSSR ypatingai protegavo vandens jeginių statyba, Skaitė 

•netoleruotinais ilgesnius naftos ar akmens anglių pervežimus, nors 
pastarųjų rudau c. luini skėtis negalėjo.

I:

30



Nr.5-6 inžinieriaus- kelias PubI.^q
Vokietija maždaug nuo 1935 m. gyvai,svarto daug didesniu 

mastu išplėsti savo vandens energijos ūkį.
Latvija praktiškai 1939 m, įvykdė savo krašto elektrifi

kacija paleisdama veikti Kegumo vandens deginą su 52.500 kW galin
gumo. Lenkija prieš karas state 3 dideles vandens jėgines, kurių 
viena - Vilniaus krašte.
Vandens jėginių skirstymas pagal galingumą,

Mūšią sąlygose vandens jėgines butų gali i skirstyti į tokias 
tris grupes:

1. mažosios ir magiausiosios. iki -300-500 kW
2. vidutiniosios ~ ls000-3.000 kW
3. didžiosios 5.000-10.000 ,kVZ ir

daugiau

Pirmąja^ grupą galėtume vadinti ’’vietinėmis* vandens jo- * 
gincmis. Jos' paskirai pastatytos aprūpina vietos vartotojus, pav», 
įmone, miestelį švieSa ir pan.

Antrąja grupę vadintume ’’rajoninėms*1 VJ / vandens joginėmis/, 
nes jos mūsų sąlygose jau galėtu dalyvauti atskiro rajono, keletos 
vietovių energijos aprūpinime/išskyrus didžiuosius miestus/

Trečiosios grupės VJ būtų ’’krašto'* VJ. Jos jau pat pradžio
je gali "būti jungiamos į viso ar dalies krašto elektrifikacijos 
tinkis# .v

Paskirstymas yra, be akojo, sąlyginis, Griežtos ribos tarp 
atskiru granitą netenka išvesti, nes jėgines pobūdis priklauso 
ir daugelio kitą vaiksnių. Dabar pas mus esamos VJ visos priklauso 
pirmajai grupei.' < - - ■

Bendrame viso krašto tinkle visu grupių jėgines gali sek- • 
mingai dirbti. Būtų neteisingą:kai kurias iš anksto pripažinti 
visai šiam tikslui netinkamoms. Bet dabar mus domina tokia VJ, 
kuri galėtų visų kraštų aprūpinti energija, ar bent padengti di
džiąją dalį par e i kai v im o. Vadinasi, tokia jegine mes norime pradė
ti krašto elektrifikaciją. Tokiam tikslui manosios jogines netinka 
t ei savo mažos gamybos bei jos nepastovumo. Šiuo atveju lemtas 
los reikšmes turės didžioji-vandens jegine, todeu toliai tokios 

rusies sumanymus ir nagrinėsime.
4 ’v * -

Sumanymu‘iniciatoriai.
Turime trejopą pasireiškusią iniciatyva keliant vandens 

jegosnaudoj imą: valstybiną, bendrovių ir asmeniną.
Planingas viso krašto vandens jogos naudojimas, be abejo, 

piifniausia turi rūpėti pačai valstybei, ji turi tarti savo spron 
ūžiama žodį. Pirmą kartą tokią iniciatyva nors ir neplaninga buvo 
parodyta tik 1932 m., kai Susisiekimo Ministerija sudaro tarpžiny
binę iš keliasdešimts asmenų ^Hidroelektros stoties statymo
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reikalu komisija* Per pusantrų metų komisijos veikimų sudaryta 
keletas paruošiamųjų projektų ir gana detaliai nagrinėta kiek 
pigiau galima butų gauti elektros energijų iš vandens joginių 
UŽ kinkoje parduodamų. Vėliau Įsteigtas 1935 Energijos Komitetas 
ėmėsi, palyginti, rimtai ir pagrindinai sprąsti siuos klausimus. 
Bet darbo intensyvumas galėjo būti žyniai padidintas.

Natūralu tikėtis, kad buvusiose sųLygose šiuos klausimus 
kėlė įvairios bendrovės, kurios, numatydamos tam tikra pelnų, 
organizuotu kapitala, pradėtų statybas, Tokios iniciatyvos buvo 
mažiausia. Tik"1921 m. ako. b-ve «Galybe* sieke tokių tikslų, 
Atrodo, kad jos ir kai kurių smulkių bendrovių fiasko'blogai 
veikė tos rūšie iniciatyvų. Be to, blogi patyrimai su elektros 
konsesininkaįs vėliau vertė iš viso konoesninkų vengti.

Paskiriems inžinieriams Šie klausimai nuolatos rūpėjo,(todėl 
įvairioms progoms ir buvo keliami, nors įvertinimo ne dažnai tęsusi 
laukdavo. Paskiriems asmenims daryti tokios rūšies stambių ob
jektų rimtesnius projektus yra iš viso nedėkingas darbas. Papras
čiausias eskizinis projektas reikalingas daug projektavimo ir 
mechaninio darbo. Nesant paruostu duomenų,-neįmanoma pačiam ju 
pasirinkti, nes tai sudaro žymias išlaidas. Be pakankamų duomenų 
kiek vieno projekto vertė pasidaro menka.

Šion asmeninės iniciatyvos grupon priskirtini ir musų uni
versiteto kai kurių diplomantu, diplominiai darbai. Akademinis pro
jektas paprastai nuo realių sąlygų būna kiek'nutolęs ir sudąro 
tam tikrų teoretinį sprendimą. Šioje apžvalgoje pasinaudosime tų 
projektų'idėjinėms mintims, ypač kai dauguma kitų Šia nagrinėsimu 
pro j ek tų nėra vertingo sni.

Bendra nagrinėjimo tvarka.
Susipažindami su atskiromis projektuotomis VJ, pirmiausia 

jas grupuosime upėmis; o ir atskirojo upėje eisime iš žemupio 
aukštyn. Tas nesutaps su chronologine pasiulymu eile, bet geriau 
derinsis su upes jėgos vientisiniu naudojimu ir daugiau paryškins 
gal imas VJ statyti vietas.

Pagrindinės didžiosias musų VJ galėsime statyti ant didžių-- 
jų musų upių Nemuno ir Neries. Visos kitos upės gali duoti Žymiai 
mažesnio-galingumo VJ /tam tikra,, išimtį gali sudaryti Šventosios 
fcemupis/o Todėl galvojant apie krašto elektrifikacijų pirmoje 
eileje Nemunas ir Ne.^is nagrinėta,. Ant kitų upių, išskyrus Minijos 
aukščiau Salante ruožų, bent kiek išplėstų vandens jėgos naudojimo, 
sumanymų nėra.

Geresniam bendram vaizdui ir nuolatinių kartojimų tekste 
išvengimui kai kurie projektuotu VJ duomens sutraukiami į lentelę 
Visi surašyti duomenys yra Imti iš autorių duotų prie projektų 
paaiškinimų nedarant jokių principinių pakeitimų.

Sutrauktiduomenys paprastai patogu-ir logiška- tarpusa
vyje lyginti. Šiuo atve ju toks xyginimovu neturėtų b&ti daromas,
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arba daromas su didžiausiu atsargumu bei dideliais.rezervais, nes 
duomenys nėra redukuoti vienodoms sąlygoms. Svarbiausia 
tas liepia kainas. Pirmiausia projektai sudaryti skirtingais metai 
todėl kainos turėtų bfeti perskaičiuotos vienodiems indeksams, 
antra-kas jau Žymiai blogiau- skirtingų asmenų, darytose kalkuliaci
jose nevisada jaučiamas visiškas objektingnmas, bei rūpestingumas. 
Perskaičiuoti visus projektus vienodoms sąlygoms del kai kurių 
labai menko išvystamo ir nepakankamų pavartotų duomenų nėra prasmės

Paimkime viena konkretų pavyzdį-Tumiškių VJ. Prieš karo 
pradžią/1938-33 m./ Lenkijos Susisiekimo Ministerijos sudaryta 
samata 15 milj. zlotų- 17 milj.litų, 1940 m. svedųfirmos HSen- 
tab” patiekta sąmata" 25 milj. litų?

Taigi, santrauka sudaryta orentaoijai, bet ne išvadai, kuri 
VJ butų pigiausia.

Santraukos paaiškinimai. * - -
Patvankos dydis /3/ daugumoje skaitytas nuo 6 men.trūkimo 

debito /Q6 m2n« arba Qgo% /horizonto.
duodamas autorių, priimtas Q5o% A/ galima palyginti su 

instaliuojamu debitu /5/. Maksimalinis debitas /6/ leidžia sprąs
ti apie projektuojamų pralaidų dydį.

Šalia autorių, duotų instaliuotų galingumų/7/paskaioiuota 
pagal jų duomenis galingumas atatinkantis Qso%» Tas geriau tiktų 
jeginių palyginimui.

I duodame metine gair'ba /10/ reikią žiūrėti, kaip į labai 
rupiai" paskaito.uotą, uav. neatsižvelgta į horizontų žiema pasikeis 
timą, tvenkinio horizonto kitimą ir u. t., ant, turbinos veleno.Pav., 
Turniškių VJ rupiai skaišluotą., vidutinį metiną gamyba sudaro 86 
miljo kWh, o įvedus įvairias pataisas gauta 73 milj.kWh galimos 
naudoti gamybos. '

Be bendros VJ kainos /ll/ duodama ir VJ kaina atmepis lai 
vinink.ystes įrengimus./ig/, nes daugeliu-atvejų nebuvo/ir dabar 
nėra/aktualu "i š karto statyti ir šliuzus. Vienam kilovatui ir vie
nai kilovatyaiaųdal tenkanti statybos.suma skaičiuota nuo bendros 
V J kainos. ; , . v

Vienos k^ovatvalandos. gamybos savikaina /16/ išvesta Prii
mant visųbrutto gamybų. Mėtinėms išlaidoms daugiausia Amta 13%

Skirtume, tarp tvenkinio ploto /17/ ir užliejamos naud. 
žemes /18/ sudaro upes vagos.plotas. . ■ ■ . . ,

•Naudingo tvenkinio sluogsnio aukotis z21/ autorių parink
tas ompyrįniai^ be energetinio ūkio skaičiavimų.

VJ veikimo stabdymas, paprastai del žemutinio vandens hori
zonto pakilimo notvyniu metu, /22/ nurodytas autorių.

Kur .numatyta tik Šliuzai /23/, tai jie paprastai skiriami , .. 
ir laivams ir sieliams. .■ < <
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PROJEKTUOTU ANT NERIES VANDENS JESINIU DUOMENŲ SANTRAUKA

<

Vandens jogines 
vieta

r. Duomenys .'

gi
gu- 

i

BL- Kle- 
gu- he
liai nis-' 

kis

Klo
to- 

niš - 
kis

Jo
na
va

0 a- 
le- 
ny- 
kai

Tet- - 
niš- 
kės

I II III IV v VI v. n .

Projektavimo metai 1922 1955 1954 1945 1939 195 J 1940

Atstumas nuo žiočių . km 5,5 6 9 10 42 46.

Patvankos aukStis 5 ■ 4,5 8?5 11 16., 8 2° 12,5

Debitas,6 men»tfukimo 
instaliuojamas 
makaimalinis

420
120

I50 150 ' 134
I30 15c 222 

2500 2500 2500

14o
225

2650

90 
"270 

1600

91
155 r

2200

Galingumas,instaliuojamas kW
- ” - atato6menodabitui
- K -> v idut elastinis - -■

Metine garyba,milijsktfhi

2650 5000 8J00 21000
36OO 5coo 8500 I25OO
2500 3800 7200 15700

20 55 65 120

32000
20000
21000

184

42000
i4ooo

(109)

14000
10000
85OO 

86*73

Kainaj bendra,milijelitl^ ' 
-A-be laivininkystės įrėngo

6,5 12,5 22,5
18

24
22 29

25
23

1 ktf kainajinstaliuotojlitai
~>n- atat»6 menodebitui

2450 2500 2650
1800 2500 2650

1140
1920

1100 690 1780
1750 2070 2500

1 kWh tenkanti statybos kaina '52 38 36 20 19 ( 21) 29-34

1 kWh savikaina 5 cent a i 
Tvenkinio plotas,ha 
Užliejama naudoj.Žemes

4 4,9 4,7

720

1,7
1580
1000

2,0
4730
J000

2,1 J
5750

i,5-2,9 
560 
340

Tvenkinio tūris,bendras 
naudingas

Naudingo sluogsnio aukštis nėra nėra nėra

112
26

1,5

280
80
2

258 27
7

1,5

VJ veikimo stabdymas tad.p
r 

taip taip ne ne ne ne

Laivininkystės įrengimai visi ? šliuz;,šlz» žlzenėra &Huz»

Hidrometriniai duomenys 
T op ogra f inia i -
Grunto

a pyt c a pyt m a pyt os ka iŠ ns ka ic oa pyt .ska i& 
nuotr 0žml • Žml p oimotrr žmlp ->žmlp. nuotr • 
nėra nėra grežonAra i-ėra -ėra geri

— • — » — • — ? — ! — ! — J — t ' * — » ~~ • _» a c>’_® — °<3 0 ® r — 0 - * —
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Dar apibudinama panaudoti pagrindiniai duomenys projektui" 
/24,25O26/ ;apyt,-apytikri; išek.-išskaičiuoti, tikslus; žemi,- 
zemela.piai 1:25,000 ar ir 1:100,000; nuotr,- stambesnio mąštelio 
topografines nuotraukos; grež,-gręžiniai.

Neris nuo Kauno iki buvusios demarkacinės linijos.

Antroji musą didžioji^upe Neris turi beveik dvigubai 
didesni išilginį' nuolydį už Nemuną: ruože Kaunas-Sventosios upė 
0,00032, ruože Šventosios u,-Vilnius 0.00042, Neries debitai yra 
apie 2/3 Nemuno aukščiau Kauno,

Pirmąjį vandens jegihės ant Neries projektą sudarė ako, b-vė 
* Galybė’5 1921-22 m, /inž.Vl. Pauliukonls,*Kur Lietuvos ateitis? 
Lietuvos vandeną'galybe,* 1923 m, 28 ps|Į>o teksto ir 28 pslp, 
brežiniąir nuotrauką,/ Vieta- 2 km aukščiau Eiguliąk.- .
yra jau Kauno miesto ribose.

Projektuota betoninis slenkstis apie metrą iškiląs virs 
dugno, 6 pralaidos po 2-7,5 m, laivams šliuzas 40x8 m, sieliams 
nuožulni plokštuma 88x10 m, žuvą takas, jėgines pastatas 6 
agregatams, .

Paruošiamoji medžiaga projektui, atrodo, buvo dar labai menka. 
Pati patvanka parinkta labai jau žema> žemesnė už pavasario pot- 
vynitų horizontą, todėl, techniškai netiltą buvę didesnią sunkumą ja^ 
įvykdyti, Bet tokia mažos patvankos joginė labai priklauso upės 
horizonto svyravimą, kasmet turėtą keletą ar ir keliolika.dieną 
sustoti veikusi ir turėtą svyruojantį galingumą,

■ B~ve K Galybė15 pagal patiektus e s k y z u s 1922 m kovo m. 
6 d, gavo iš Plentą ir. Vandens Kelią Valdybos leidimą statybai,' 
Yra žinią, ^ad buvo sudariusi kontaktą su keletą vokieSią firmą. 
Bet vėliau sis pžrmas didesnis ir gana*"realus sumanymas kažin 
kaip tylai dingo,

1932 m. Susisiekimo Ministerijoje svarstant is viso 
pirmosios vandens jėgines statyba buvo daromi Salia VJ ant Nemuno » 
projektą ir ant Neries,.Buvo kilusi mintis ties Eiguliais tvenkti 
No»4, 4,5 m, Pagal Mergaičių Salos VJ projekto duomenis buvo, 
darytą" energijos savikainos kalkuliacija, priimant, kad vienas in
staliuotas kilovatas kaštuos 2500 lt. Si idėja nedetalizuota del 
tokios mažos patvankos jėgines nepakankamo pastovumo darbo.

Daugiau detalizuotas„buvo vandens joginės ties Kleboniškių . 
projektas /dįpl,inž.A.B, Suįoas ir dipl,inž,L,Kaulakis / - 
Susisiekimo M-jos užsakymo dinepagrindinė mintis buvo:*įgauti 
prie ekonomiškai toleruotiną užliejamu plotą galingumą atitinkan
ti Kauno mieste pareikalavimą,’’

Esamos sąlygos ir patvankos ankstis panašios kaip ir ties ■ 
MergaiČią Sala ant Nemunft projekte, todėl projektuotojai daug 
naudojosi ano projekto medžiaga, Siame projekte ir gana detaliai 
nagrinėta energijos tiekimo Kaunui kainos, suvartojimo prieauglis 
ir t4t.
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Patvanka Kleboniškoje numatyta iki alt.33,0 m; betoninis 
užtvankos slenkstis viršuje turi 5 pralaidas 25x4,20 m uždaromas 
antlarpiniais uždarais^ir eile dugninių angų praplovimams; šliuzas 
laivams ir sieliams, žuvų takas, žemes pylimai panašus i Mergai- . 
oių salos projekto.

Sekanti ant Neries vandens jegines„vieta galėtųbūti tarp 
Jonavos ir Neries-Sventosios santakos., Gia iš karto viena užtvan
ka galima naudoti abiejų upių jėgų. Tiksliam ruožo jėgos naudoji
mui Žemiau esančios yJ. pavs; Kleb.oniškio, patvanka turėtų siekti 
iki šios vietos. Aukščiau minėta "patvanka |ki ai t, 33,0 m priešin
gai autoriaus tvirtinimui šios sąlygos neišpildo, todėl veliu 
pasiūdyta patvanka Kleboniškyje iki alt. 35,3 m/E.Kraujaiio dipl, 
projektas 1943 m/. Jogines galingumas žymiai didėja, ypaO kad 
ir instaliuojamas debitas yra gymiai didesnis.

Projektuota masyvini betonine užtvanka turi 4 pralaidas 
25x4.8 m uždaromas sektoriniai uždarais-ir viena 10 m pločio ir 
10 m aukšlio uždaroma dvigubu MAN skydu.

šis patvanka jau derintųsi su ties Jonava projektuota vandens 
jegine/ J.Daniliauskas,dipl).projektas 1939 m./, kuri numato 
tvenkti vandeni iki. alt. 52,0 m. ir kritimo aukštis svyruotų nuo" 
17,2 m iki 10,8 m /Q-265O mS/s /. Patvankos dydis derinta su buv. 
administracine siena ir Ukmergės priemieoio Smėliai padėtimi, 
nes čia be Neries patvenkiama ir Šventoji. Tuo budu išvengiama 
dviejų jeginių akiems upėms ir kartu gaunama didelis tvenkinio 
tttris.

Platus Neries slėnis uždaromas 1200 m žemes pylimu ir 
masyviniu betoniniu slenksčiu, kuris turi viršuje 4,2 m aukščio 
ir 100 m bendro ilgio pralaidų uždaromų sekuoriniais bei segmenti
niais uždarais ir 9 dugnines angas 5yž3 m. laivams ir sieliams daroma 
3 pakopų šliuzų lai p tai.

Tarp 1932 m. Susisiekimo M-jos inioiatyva įvairių nagrinėtų 
vandens jeginių varijantu buvo pasiūlymas ^tatyti VJ ties 
Salenykais, apie 3 km aukščiau Svertosios zioSių. Projektas 
eskiziniai be tyrinėjimo duomenų sudarytas pagal Mergaičių Salos 
projekto duomenis ir kalkuliacijas, tik si VJ manyta kaip^taupo
moji. Apkrovimo viršūnėms dengti instaliuojama dideli galingumai: 
pradžioje 3 agregatai sumoje 21.000 kW ir vėliau išplečiama 
iki 42.000 kW. Patvanka numatyta iki alt. 56. o m ir butų išėju
si iš tuometines N.Lietuvos ribų Užtvanka projektuota gelžbetoni
ne su 3 pralaidomis 12x4 m viršuje ir 6 dugninėmis angomis 5g;2 m. 
Pati vaga ir slėnis užpilama 2100 m ilgio ir iki 24 m aukščio' 
Žemes pylimu. Metine gamyba prie 14 000 kW galingumo 109 miz.j.k Wh.

Autorius /A,B. Šulcas/ skaitė šių jegine pigiausia is visų 
tuo laiku svarstytų varijantu galinčia tiekti energija ir ilgesnį 
laika nereikalinga siliminių rezervų. Bendra kaina be laivruinkys-ces 
įrengimų skaičiuota 3 agregatams 23 milij. lt., ir 6 agr,-29 mxl*j.
a. *C •*

Principe šim mintis apie taupomoj9 .d po su didesne patvanka 
VJ teiąinga, bet'šiame atvejyje per uaza turėta. duomenų ir duota 
konkrečių išvadų. V .8 _ _ . . - » a . • _ . ft _ • _ •_ft .ft _  • _  ft _  ft _  ft
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Nepriklausomos Lietuves laikais nagrinėjami upės ruožai pasi
baigdavo ties demarkacijos sienomis. Atlietus ola buvusią išimtina^ p 
dėti, turime pripažinti, kad upės vandens jėgos naudojimui talsty- 
bines sienos neturėtą būti pabojamos. Sunkią ras t i kaip tik ant sie
nos visai tinkama vieta vandens joginei. Dažnai vienas krantas 
priklauso vienai valstybeio antras kitai. Turime eile pavyzdžiu^ 
kur bendros upes - vandens jėga^dvi valstybės sutartinai naudoja, pav 
Vokietija ir Šveicarija - Byburg-Sohwoerstadt.

Lenkijos vyriausybe Vilniaus krašto_ir gana seniai Piana^o_ 
upltt jėgos naudojimą. <“ ~ ” " " a’“ a “ ’* a
anksčiau pradėjo veikti / C-omite Polognais de 
d'energiė et leur..exploitation en Poligne, /.k 
buvo leidinią lieoianoią tik Vilniaus kraštą, 
Wilenszozyzny, Vferszawn, 1939; W. Kolli, 
energetyoznnj ?/ilenszczyzny, Lwow? 1S32

Neries ruožo Vilniaus krašte energija buvo į artinta apie 
53000 kW ir pradžioje suplanuota tarp JJŪkstos ir Ašmenos žiodią 
8- pakopos daugumoje su 6-9 patvankos aukščiais. Pagal paskutinį 
planavimą numatyta 6 pakopos su didesniais patvankos aukautais /“ 
prof o 8«Kolupaila. Narutis ir Neris, ®Kosmossi, 1940 m.Nr41—3, pslp.5

galingumo,

Jos Energijos Komitetas daugiau kaip desimtas 
' - ■ - - ■ - > i'Energie, Resources

, .Varsovio, 1925 /, Anksti 
Sts, /H.Jensz, Sily wodne 
Sily wodne w gospodaroe

■, žemiau Panoriu 7 m k 
ies Soides rėva, 10,5 ■

3. Belunai,žemiau Vilniaus 8,0
4, Turniškes, anksčiau Vilniaus 12,5 
5Arvi d

2. Šilėnai

žemiau

6. Barasį'uhu kilpa

Žeimenos 
žiočių- 7,0

13 ? 5

Naručio

ritimo,

„R

15 į 2 oo
7. 400' ■ -r

10.300 -

5,200

6.600

Tr

,<4_

.*t„

Dar buvo sumanymas 
kritimas/ ir Svyrį su N 
SO.OOOkW galingumo ir <--------------  - , , . , -
ruošta Sižjenu VJ projektas /Vilniaus m.savivaldybe/, daryba kai

■ kurie tyrinėjimai. Kai jau vėliau galutinai nutarta arui Vilniaus 
statyti vandens ^jogine del strategini sumetimu^-sakoma- vio^a 
pasirinkta auksoiaus Vilniaus ties Turniškėmis.

padary eile tyrinėjimu, galutinai parinkta tiksli 
ir-pradėti paruošiamieji statybos darbai., 1939 m.- 

ja. del karo sąlygą statyba

‘ los sudarytu- projektu /apie
,palios straipsnyje ’’Turniškių •

- ' , 1939 uą,'Nr.5/ numatyta 
s svvructtųnuo 13.3 m iki 

a 1940 mįpradzioje pavedė šį pro
jektą patikrinti švedu firmai *3venska Entreprenad A.B.?*., kuri

’ - —- — firma «VattenbyggQadsbyran*
ir sudarė naują p.rinoipinį projektu, kuris

crim'f 7'2-3 m .kritimas/s . Ta o bttu; gauta dar ■ 
galima išlyginti Nerias nuotakį. Pirmiausia

ų 1938 m 
užtvankos vieta -i 
pradėta dirbti, ir upes vagoje. Deja, 
šiuo metu yra visai iširusi.

v Lenkijos Susišiekomo Ministeriio 
jį žinių galima, rasti prof s S, išlupai 1 
hidroelektrine stotis R,Technika ir Uį 

/ tvenkti iki alt, 103,0 m. Kritimo aukšt 
8,0 m, Lietuvos Susisiekimo M-ja 
jekta^ patikrinti švedu firmai H. _ 
dirbdama kontakte su konsultuojanti 
rado ji nevisai tinkamu :
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pagrindinai skiriasi kitokią, paaatu sprendimu,,

Suprojektuo&a masyvine betonine užtvanka su 3 pralaidomis 
viršuje 33 x 4,80 m uždaromoms sektoriuiais uždarais ir viena 13 m 
pločio pralaida, kuri gali būti atidaroma iki-dugno, bot normalią! 
apatine dalis uždaryta gelzbztoninemis sijomis. •Dešiniame krante 
butą 800 m ilgio žemes pylimas; ^laivams ir sieliams praleisti 
daromas dvieju pakopą slįįlzas. Jogines namas 2 agregatams projek
tuojamas prie dešinio kranto, kai lenku projekto buvo prie kairiojo 
šlaito. Instaliuojamą masiną.galingumo ir energijos ūkio principiniu 
pakeitimą nedaryta. visiškai skirtingai suprojektuota pamatai.

Lenku projekte numatyta kalti medinius poliu pox- nepralai
dų, bet labai nuo apkrovimo suslėgstanti varvąsluogsnį, Tažp 
pat kala ma prieš ir us užtvankos 12 m ilgio,geležines Špunto 
sieneles. Švedu projektu suslėgsiantis varvą sluogsnis po tiztvankds 
pamatais pakeliamas atspariu gruntu, įrengiama eile drenažinią 
Suliniu is kurią bfttu nuolatos siurbiamas artezinis 
grunto vanduo. Taip butą pasalintas vandens keliantis slėgimas ir 
sumažinama užtvankos mases,

Sovietu specialią projektavimo trestą inžinieriai rado švedą 
pamatu pasiClyma nepriimtinu: skaitė sunkiai įvykdomu nepertrau
kiama siurblią veikimą ir nusiurbimo šul laitą filtrą apsaugą nąo 
agresyvaus vandens gadinimo. Vieta statybai pripažinta nepatenki; 
nukelta 2/3 km žemiau ir pradėta ruošti naujas projektas, kuris musą 
jau nepasieke*

Taigi, pamatąklausimas Turniskią VJ.liko neaiškus, kai visi 
kiti klausimai jau Išsamiai išnagrinėti. Žinoma, prieš realą 
vykdymą^ turės būti isspresti ir pamatai*

-------  t, 00--------0 00  

38



Nrv5-6.-s-:-;-:-:-:-: Inžinieriaus Kelias Pusi, 58

LIETUVOS UPIŲ. SUMARINIO GALINGUMO SANTRAUKA.

Nemunas 
Neris

Ilgis 
km*

365,4
229,0-

Prof.

Kritimas 
m , •

74,4
88,2

S,Kolupaila

Baseino 
plotas 

knr
8.I23O

/194O/

Samaninis 
6 men.

galing.
9 men.

150
71

•310
431

116
■ 52

■395 .
39925 054

Šventoji 242,0 119,7 •6 969 14 210 . -. 9 045 ,
Merkys 198,0. ■ 122,2 3 939 .6 813 - 4 665
Venta- . 168,8 127,8 5 159 5 654 .3 857
Mini j ą 152,7 172,5 1 707 4 174 . 2 156
<
Žeimena 78,2 34,0 2 771 3 776 2 502
Jftra ■ 145,1 105,7 3 885 • 3 613 2 064 .
Dubysa 149,3 • 117,5 2 071 3 395 1 .815
* < ,Šešupe 153,8 < 92,5 ' 3 209 3 080 1 540
Širvinta 116,3 87,7 932 2 861 1 921
Susvis 137,0 110,1 1 181 2 490 . 1 309
Mdša 136,5 69,6 5 160 2 447 1 228

Virvytė 93,9 95,5 1 152 2 295 1 461

Nemunėlis 152,4 107,4 3 850 1 959 1 116
« h
Sesuvis 409,2 124,9 1 880 1 856 1 053
Strėva 79,3 110,9 685 1 847 1 232
Vilnia 59,6 81,1 631 ' 1 833 1 313

Verkn-ė 68,1 84,4 736 1 610 1 074
Siesartis 56,4 92,2 631 1 553 1 036

Nevėžis 218,7 92,8 6 103 1 553 713

Varduva' 92,8 83,3 608 1 227 766

Virinta 66,0 86,3 568 1 150 768

Mituva 101,4 92,2 768 882 501

Baltoji 
Ančia 
Saltuona

54,5
63,0

54,7
83,9

788
551

835
637

558
356

Lakaja 25,6 16,2 415 282 187

G-neda 42,0 25; 3 304 184 126

• Suma kw 293 957 213 156
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KRAŠTO ATSTATYMO KLAUSIMAIS

Ūkinio krašto atstatymo darbe technika ir jos atstovai turi 
viena^ iŠ pagrindiniu^ reikšmę, Tikslingi krašto atstatymo darbai 
daug priklausys nuo vadovaujančiu asmenų patyrimo, pasiruošimo, su
gebėjimo bei noro ieškoti modernišku, racionaliu kelit^ problemoms 
spręsti. Inžinierius yra kuriamojo ir statomojo darbo dalyvis, jis 
tiesioginiai įsijungia į dąrbo procesu. Tremtyje mes negalime daly
vauti savo krašto atstatyme, bet jam pasiruošti yra mestų prievole1. 
Esame aukšto technikos laipsnio krašte, todėl daugiau išmokti, ar 
bent atskira klauskime^ išstudijuoti galina ir prie šiandieniniuvne- 
palankiu benclrtŲtų nttsu^ gyvenimo s.nlygvų

Toliau norime duoti gaires, musus Šios rūšies studijiniam dar
bui. Tai buteų stambiais punktais atžymėtos krašto atstatymo, pramo
nes atstatymo ir jos vystymo, energijos šaltiniu, susisiekimo ir 
transporto sritys.

Kviečiame inžinierius pasirinkti sau. kurį nors klausima, ji 
sįtudijuoti ir savo mintis bei studija rezultatus pasidalinti 'hasu 
žurnalo rėmuose.

* ' Krašto. atstntymo. _už.d vy_įniai-

a) paruošimas statybos įstatymu miestams ir kainui projektų.,
b) urbanistikos kl.ausinų studijavimas Lietuvos miestu atstatymo rei

kalui, .
c) nauju statybos nedži'-.giį ir n u j tų statybos b udtų tyrimas,
d) statybos ir paskiri^ jos elementus standartizacija.,
e) statybos pramones studijavimas ir jos planavimas Lietuvai,
f) statybos aumechaninino klausimai,
g) statybos darbiu organizacija,
h) statybos darbu finansavimas,
k) tipiniu pro jek^tu^ ruošimas,
l) laikinosios statybos klausimai, -•
i) statybai reikalingu darbininku ir technikinio personalo paruosi

mas, - . .
m} architektūros paminklvų apsaugos uždaviniai.

Pramone a... atstutymus ir jos. „auginimo. pl.anas.

Vienas pagrindiniu principu tyutos ūki tvarkyti: gaminti sa
van reikalui ir ypač eksportui produktus gal'inni išbaigtoj formoje, 
panaudojant savas žaliavas, darbo jegeų ir finansavimo išteklius. Lel 
to. gretimai su žemes ūkiu ir kitų, tautos ūkio sričių kėlimu bus tu
tina auginti ir savu pramone. Studijuotini pramones kūrimo šie klau-
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išeinant įš numatomos pokarines pasaulinio ūkio konjuntūros 
•aiškintis, kokios pramonės sritys turėtu realaus pagrindo Lie-tuv 
tuvoje butu% kuriamos ir auginamos,
P ^rinktįį pramonines ganytos sričių^ studijavimas užsienyje, me
džiagos rinkimas įmonių projektavimui, ju eskizinis projektą-

c) musu pramonės organizavimo principai: valstybinė, kooperatinė, 
privatinė . ir. mišrios foruos pramonė,- Pramones įmoniiį išdėstymo 
krašte principai ir eventualiai ju eskizinis projektavimas, 

d; darbo metodu pramones inoneje ir ju organizavimo principu stu
dijavimas, s v

e) pramones kūrino planas ir kūrimo finansavimo klausimai bendrame ] 
planingame tautos ūkyje,

f) pramonei reikalingu^ kadrų, ir kvalifikuoti^ darbininku paruošimas,
g) namu ir decentralizuotuos pramones klausimai.

• ■ -t 'JK
- - - 000 - - -

J.TAMAĮTIS

P PUVENOMIS KŪRENAMOS KAMBARINĖS KROSNYS. ’

Medžio apdirbimo fabrikuose susidaro didesni kiekiai medžio 
piuvenu ar smalkiųjų (mašininių? druožlių, Šios medžio atmatos tik 
labai retais atvejais buvo naudojamos kurui pramoninėse krosnyse, 
kurios aprūpintus įžambiai ar laiptuotai įrengtais ardais. Kai kur 
Lietuvoje medžio piuvenas stačiai išmesdavo lauk, O betgi piuvenos, 
salia kitokio pritaikymu, feali būti sunaudojamos kurui ir kambari
nėse krosneleųe, Kur piuvenu gaunami didesni kiekiai, pravartu yra 
įrengti specialias joms*deginti krosneles. Krosnys gaminamos iš 
skardos, išoriniai panašios į paprastas skardas krosneles, tik ne
turi pakuros durelių. Pirmame brėžinyje parodytoji krosnelė turi 
prie dugno įrengta^ vhmzdį orui įeiti. Vamzdis siekia krosnies vi
durio. Norint krosnį užkurti, jos vidun įstatomas smaigas (kuolas) 
60-i00m/m skersmens? Tarpas tarp smaigo ir krosnies sicniį prigru- 
džiamas piuvenomis ar druožlemis, beveik ligi vamzdžio dūmams iš
eiti, Tada smaigas atsargiai išimamas4 piuvenos iš viršaus užku
ri ano s ir viršaus dangtis sandariai uždedamas, Piuvenos dega iš 
lėto, išvysto didelį karštį.

Antrame brėžinyje krosnis kiek kitaip sutvarkyta. Ji suside
da iš dvieju daliu. Vidurinioji turi dugne skylą 6-10cn skersmens, 
ĮMtav skyle. įstatomas smaigas, aplink prigrūdama piuvenu, smaigas 
išimamas ir piuvenos iš viršaus užkurianos. Karštosios dujos slen
ka žemyn pro dugne esančiu skylę ir^veliau pakyla aukštyn. Degimui 
reikalingas oras paduodamas pro'viršutiniame dangtyje esančia anga.
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Taip įrengtos krosnys, kiek didesnią isnioru, šio karo uotu 
apšildydavo net dideles sales (kino). Pa žyne tina,'kad j tiekiamo
ji šiluma būdavo beveik vienoda, pastovi. Tuo badu sumažėja neigia
moji metaliniu^krosnelių savybe, bfrtent, staigus perkaitinimas.

Aprašytosios krosneles geriau veikia prie silpnesnes kamino 
traukos, tik, žinoma, ši neturi būti pernaža, Degino priežiūra 
kiek skiriasi nuo paprastąjį^ krosnių^ priežiūros, Deginai prasidė
jus naujo kuro nepridedama, Retkarčiais tenka pravalyti piuveną 
sluogsnio viduje esančią skyle. Degimai baigiantis patariama li
kusias nesudegusias piuvenas išimti iš krosneles, kartu su kitais 
kuro likučiais, ir tik paskui uždaryti krosnį, užstumti skląsti 
(juška), "

t>ios ^rūšies krosnys Lietuvoje nebuvo-žinomos, bet, ateityje, 
taupant musu miškus, tektų plačiau panaudoti ir medžio atmatas - 
piuvenas, s . v

100

700

200

000

BrėŽc 2
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IŠ VOKIEČIU TECHNIKINES SPAUDOS

'■Baumcister" Nr.l, Mai - Juni 1946, Miinchen, Verlag Hermann Ruin,
■ Wittelsbacherplatz 2.

"Pagrindai atstatymui" , dipl.inž, Sperle

..... Medžiu ir akmens anglimi mes jau daugiau negalime taip dispo
nuoti, kaip iki šiol. Jau nuo 1937m mūsux mišku rezervai taip sti
priai nukentejo, kad buvęs Reicho butu Komisaras linko išleisti i 
įstatymą, kuriuo miestuose medis perdengimams ir stogams būtą už-

. draustas. Tada dar tikėta galutine pergale ir tikrai negalvojo kiek 
daug medžio bus iškirsta beprasmėms tankių užtvaroms ir atstatymui 
išsprogdintu tiltu, o taip pat kurui ir reparacijoms padengti.

Kas šiandien dar nemato, kad medį reikią n'uditi kuo taupiau
siu būdu, tas dar nesupranta mūsų .šiandienines būkles. > . •

Mes turime išlaikyti musių miškus, 'kiek tas nuo 51nsu priklauso, 
j ei /benorime pavirsti stepių kraštu. Todėl turi._būti. W;d'raustas., 
ligšiolinis £iauto_jnęd.žio nofud.o jim::.s_j>erdengima.ms £De^0Ė7...iT, stjo- 
gamS^.

Vietoje ligšioliniu mediniu perdengimu tenka svars tyki-'masyVin 
nitų perdengimu įvedimą. t>eja, nugalima panaudoti gelžbetonio per
dangų, nes deT anglių trūkumo trūksta ir cemento. Bet cemento gami
nama 'ir tiekiamu tiek', kad gali būti gaminama masyvines dangos ply
tos (Steindecken), kurioms reikia pirmoje eileje panaudoti griuvė
siu^ liekanas , Būtu labai paprasta vykdyti lygias perdangas Kleine 
metodu, bet tas da’bar jau nepriimtina del reikalingu medžiokklojie 1 
nitų, Klojiniai reikalauja daug piauto medžio ir ypač specialistą 
darbo. Abieju neįmanoma įgyti, todėl esame priversti gaminti nerei- 
kaling.as.klo j'iniją masyvines, plytas

"Šiuo laiku neturime pakankamai plieno vis.us perdangas vykdyti 1 
masyvinėmis plytomis be klojiniu (schalungšlose Steindeoke.n). Yra 
galimumu,- as galvoju, pav., apie įtempimą armatūros prieš-betonuo
jant -, kurinis galima 50% geležies'sutaupyti. Bet to nepakanka. Tu? 
tarpu,nieko nelieka, kaip panaudoti pereinamąsias- konstrukcijas.

Šiuo reikalu'jau 1937m esu padaręs pirmus pasiūlymus, būtent, 
a r m i r a v i m a m e' d z i u , kuris specialistą sluogsniuosc 
ir spaudoje buvo palankiai vertinamas, bet "Specialistu naujiems 
statybos metodams komisijos" atmestas. Kas dabar man .atrodo reika
lingiausia, tai medžiu arimįruojtp.s pe.rdauĮgp^JLŠ^r^^^si.u  ̂l.ąuž.o^_ Jar> 
jau nuo 1945m birželio menesio vis didesniu mastu ir sėkmingai ga
minamos.

"Baumcister". Nr.3, 1946

Mažiausį.e j_i butai

... Šios problemos klausimai pirmiausia yra planot bet ypač' 
sunku nuspręsti, iki kiek galins mažinti gyvenama ji plotą smarkiai 
nepakenkiant etiškoms jy.-aino sąly&oms, Kitaip pasakius, sunku su 
rasti racionalu, teisinga santykį tarp ekonomįskomo irjžmogiškųjų 
reikalavimu, šiandien ir dar daug metu ateityje ne tik kiekvienas
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"batas, "bet ir kiekviena nuo lietaus ir šalčio sauganti skyle bus 
tuč tuojau apgyventa. Bet butu musą tautos ateities sveikatingu
mui - fiziniai ir dvasiniai suprantant - pražūtinga beatodairos 
pasiduoti butu badui, kuris kyla iš didelio skurdo, ir iki šiol 
dar nepažintu mąstą sumažinti' butą kokybe^ ir dydį.

Duodamuose pavyzdžiuose musu nuomone pasiekiama žemiausia 
gyvenamo ploto ir aukščiausia asmeny kiekio tam plotui riba. 
Daugiaukščio bloko gilumas yra 9m, o plotis svyruoja tarp 6/15 ir 
7,o ni butui yra nuo 44,4 iki 46,45 kv.m gyvenamojo ploto skirti 
maksimom 4 asmenims. Dažniausiai gyvenamoje virtuvėje numatyta 
dvi gulėjimo vietos, o viename varijante yra net atskira patal
pa virimui. -

Pavyzdžiui, vieno varijanto kvadraturos paskirstymas °, 
gyvenamasis kambarys su virtuve 18,00 m2

.miegamasis • 14,00 "
prieškambaris 5,45 "
indą plovimo patalpa 3,15 "
prausykla ir klozetas 2,70 "
s andeliukas _______ 2.

■ Viso 45,30 m2
Blokai 8,50m gilumo ir 5,00m pločio duoda butą. 36,15 kv.m gyve
namojo ploto 3 asmenims, jei naudojami kaip dvieju šeimą butai 
(atskirai butai pirmame ir antrame aukšte). Pirmąjį ir antrąjį 
aukšta, sujungus vienai šeimai gaunama 72,3 kv.m gyvenamojo ploto 
7 ar 8 asmenims.

Pavyzdžiui, kvadraturos paskirstymas
I aukštas gyvenamasis kambarys 14,80 m2

miegamasis 9,60 "
virimo ir plovimo pa

talpa 8,05 " .
klozetas • 1,40 "
prieangis ............ 2j_30_

1 • Viso 36,15 m2
IĮ aukštas miegamasis 15,95 m2

miegamasis 11,05 "
kamera 5,00 "
prieškambaris 2,95 "
sandėliukas 1,20 ”

Viso 36,15 m2

"Neue Bauwelt", Hoft 11s 1946 (Veri, dės Druckhauscs Tempolhof, 
Berlin-Templlhoh)

Molio, be.tpnįtąį

Molis naują medžiagų, ypač cemento, vis daugiau buvo išstu
miamas. Molio ir cemento'sujungimas ilgai buvo atmetamas kaipo r ei 
neįvykdomas, bet naujieji tyrinėjimai įrodė į kad gaunami visai 
geri rezultatai. Molis rišasi su cementu, kalkėmis ir tam tikrais 
kitais priedais į tvirtą statybine plytą,, arba visai tinkama mo
lio betono mase, kaip tas buvo pademonstruota Lcipzigo mugeje
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firmos Sachsische Lahm-Baustoff-u.Kunststein GmbH.
- Šitos molio betono plytos gaminamos Saitu būdu, panašiai 

kaip briketai mašininiai spaudžiami arba gali būti ir rankiniu 
bildu 31)31 r.gi am , ir ore džiovinami. Jos nedegamos kaip molio 
plytos, turi daug tą pačiu sąyybią, o kai kurią net geresni ą,'- ■' 
Atsparumos slėgimui 150 kg/cm » vandens sugeria tik 8%, kaipo 
tuščiavidure plyia taip pat sulaiko šilumą, ir garsą, atspari 
šalčiui. Gaminama normalios plytos išnieru, ar padidintos 36x 
18x9 su iškyšuliu ir įpiova.

Specialistai gaminant ir sunaudojant nebūtinai reikalingi. 
Plytos gali būti rankiniu būdu statybos vietoje pagamintos.

- - - - OOOOO - - - -

-Ncue Bauwclt", Heft 26, 1946.XII.23

MOLIO SKIEDINYS-MŪRUI IR TIMKUI
(Normą projektas)

1. įžangines pastabos.

Rišamųjų priemonių tinkūi ir nurui trūkumas gali būti su
švelnintas' vartojant molį, Ankstyvesniais laikais, o kaino sta
tyboje iki šią dienu sėkmingai su moliu nuryta mūras iš dirbti
ną ir natūralią akme'ną bei tinkuota. Pagrindas geram darbo pa
vykinu! yra teisingas 'parinkimas, paruošimas ir išdirbinąs mo
lio su kuriuo kiekvienas iš anksto turi gerai susipažinti. *ia■ 
turi tari padėti šis normą lapas.

šiuo normą lapu neliečiama potvarkiai apie molio statybos 
tvarka^ iš 1944,10,4 (RGB1,1.S,248) bei vykdymo nuostatus.

2, Sąvokos ir pažymei jinai

Molis yra natūralūs mišinys iš šlyno (Top) ir nuo smulkiai 
smėlėtu iki akmenuotą pridėtiniu daliu. Jo įvairias spalvas nu
stato chemines pric-na'išos. Pav.,' dažnas geltonas iki rausvai-ru 
das atspalvis pasidaro del geležies priemaišą. Pagal vietą ir 
atsiradimo būdav išskiriame kalną ir šlaitą molius (Bcrg-u. Gc— 
hangelehm) moreninius ir nuosėdą molius (Geschiebe—u. Schvekm- 
lehn, Schlickledin), • loso molius.'

3. Tinkamumas ir jo bandymai

Beveik kiekvienas molis, kuris yra laisvas ar gali būti pa^ 
darytas laisvas nuo akneąą priemaišos, gali - jei reikalinga, 
atatinkamai paruošus - būti vartojamas molio skiedinio gamybai. 
Bet pav., loso molis yra per liesas ir turi per daug smulkaus 
smėlio, todėl molio skiedinio gamybai netinka.

Molio s’melio priemaiša ir tuo. jo tinkamumas skiediniui pa
ruošti yra gretinai esančią karjerą dažnai labai skirtingas. . „ 
Todėl kię,kvienąs_mol_įs__priąš_jo vartojimą turi^bfttį paįikrinįaą 
tinkąn.ą >8_atjv ilgią, ’
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Muro skiediniui molis neturi būti per riebus del darbo su 
juo; tinkui - del traukimosi didesniu plyšių išvengimo, Didėjant

• smėlio kiekiui molio skiedinio atsparumas slėgimui ir rišamoji jo
ga smarkiai krinta. Todėl per liesas nolis netinka mūro ir tinko 
skiediniu gamybai ir todėl negali būti tam panaudotas.

Jei nolis yra per riebus, tai jis gali būti panaudotas tik 
pridėjus trūkstama smėlio kiekį, Reikia naudoti galinai stambes
nį natūralu ar dirbtinai paruošta^ .mūro ar tinko smėlį, tAp pat- 
plytų smėlį', arba iš griuvėsių išsijota^ stambesnio grūdingumo 
skiedinio smėlį,

Turint didesnius kiekius, patariama molį ir smėlį maišyti ma
šinose, Kai tenka mažesnius kiekius maišyti kalkių dėžėje, tai 
pirmiausia molis maišomas su tokiu vandens kiekiu,* kad butu vie
nodas maždaug tinkantis kalne dirbti plaštiškusias, Ir tik tada 
pridėti smėlio ir gerai su plastišku moliu sumaišyti, jei reikia- 
•dar pridėti vandens.

X 4. Kitu rišamųjų priemonių priedas 
prie nolio 'skiedinio.

Mažas cemento priedas prie molio skiedinio pakelia tik jo 
pradinį tvirtumų, bot ne galutinį. Pridėjimas statybinių kalkių, 
karbidinių kalkių, rudųjų anglių pelenų ir kitų yra betikslis. 
Taip pat kai kuriose vietose priprastas trumpo plaušo priemaišos, 
kaip spaliai, akselis, nendres ir p,, apatiniam tinko slūogsniui 
yra nedideles vertes,

5. Molio skiedinio panaudojimo sritys

Molio skiedinys gali būti naudojamas visiems mūro ir tinko 
darbams išskyrus;

a) pastato dalins, kurios yra žemiau, arba 0,5n virš žemes 
paviršiaus,
toliau netinka mūryti;

b) pastato dalis, kurios neša daugiau, kaip 2 pilnų aukštu 
apkrovima. Išimtį sudaro tokių dalių pataisymasjei 
įjungta nauja dalis neturi priimti žymesnio apkrovimo,pav 
užmūryti šūvio ar sprogdinimo angas nešančioje sienoje

c) sienas, kurios yra 12cm ar mažiau storio, jei $olio skie
diniui nepridedama cemento,
taip pat netinka tinkuoti;

d) išorines sienas iš dažniausia veikiamos atmosferos kritu-
\ lių puses, t ~***
e) bet'kurias sienas isskyrus vieno aukšto pastatus, bet ir

čia reikalinga apsaugantis nuo vandens Įsisunkime) sluog- 
snis ant tinko, -

f) visas sienas ir lubas patalpose su dideliu drėgnumu ir 
kur kondensuo jasi garai, pav., gyvulių tvartuose, skal
byklose, pašaro virtuvėse ir k

6, Leidžiamieji įtempimai

Leidžiamas įtempimas mūrui iš įvairios rūšies plytų, akmenų 
su molio skiediniu yra ' ••
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•?: ■ - .< ■ . ■■ '
sienoms............t...,----- .. ' 3 kg/cn2 .
kolonoms su lieknumo laipsniu h/d = 3 2 " " •

h/d .= 4 1 " " ‘Z, . '■ :.
Mįtempimu apskaičiavimui vadovautis; D 1 IJ IO53 - Mūro pasta

tu iš natūraliu ir dirbtinu^ akmenų apskaičiavimo pagrindai.

7.-Vykdymas

a) ...Išorinės..sienos. įrj_drc£nuxpatalpų yidauS_sienos
#olio skiediniu mūrytos -išorines sienos turi turėti išores pu
sėje atsparu vandeniui tinka, arba turi būti su kalkių^arba 
kalkiu-cęmėnto skiediniu išfuguojanos, kad apsaugoti siuliu 
skiedinį nuo drėgnus įsiskverbimo, Tas pats tinka vidaus sie
noms patalpose, kurios" turi dideli oro drėgmės laipsni. Kal
kių-arba kalkiu-ccuento skiedinys "turi būti uždėtas nc'anksčiau 
vichcriu metu p"o sienos ismurijino. .
Molio skidiniai, kiek jie pagal § 5c iš’ viso gali būti panau
doti išorinėms sienoms, reikia uždėti 2 sluogsniais, Plonesnis 
apatinis sluogsnis drebiamas stipriai su kelne >r su bulr.il še
pečiu arba, pirštais-padaromos iš viršaus pražulnios skyles, 
kad viršutinis tinko sluogsnis geriau laikytųsi. ’ Siam sluog- 
-sniui pradžiūvus drebiamas viršutinis tinko s'luogsnis ir su 
lentele lygiai aitrinama.

b) Vida.us__sj.enos . • .
Vidaus Šienaus dažnai pakanka paprasto tinko sluogsnio, kuris 
nulyginamus plonu sluogsniu iš riebaus ■ molio. Darant dvieju 
sluogsniu -tinkav, reikia elgtis pagal straipsnio a) paskutine 
pastraipa. Visus išsikišančius kampus tinkuoti apvaliai,

c) Dubos
Dubos apkaltos tin.kbalaner.is ar pan. pirmiausia tinkuojamos 
plonu sluogsniu, kad padengti tinkbalanes .ir tik Šiam sluog- 
sniui pradžiūvus uždedama antras storesnis sluogsnis.

Flienobetono lubos gali būti taip.pat,tik plonai,tinkuojamos su molio 
skiediniu.Nepatariama tokioms konstrukcijoms,kurios sudaro plyšiu pavoju, 
(p8V.,Hohl-(Flaschen)kehlen) vartoti molio skiedini.

d:-)- Daigianie'jį darbai__
Molio skiedinys.gali būti taip pat lengvai nutrinamas, kaip 
kalkių arba gipso-kalkiu skiediniai. Kad dažymas arba tapetai 
geriau laikytųsi, tikslu Įtrinti skiediniu (Sčhlann) iš kieto 
molio, ar dar geriau iš smulkaus smėlio ir kalkių. Šitie skie
diniai (Schlamme), taip pat ir tapetu klijai neturi būti per 
skysti, kad j u drėgme- neatleistu^ molio tinko. Prieš lipinant 
tapetus, reikia siena su šepečiu" nuvalyti nuo dulkiu ir laisve 
smėlio. n - - ■■,

000
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Centro Vmbk Pranešimai
SVEIKINIMAS J. T.D.' tfŪRZBURGO SKYRIUI

L.J.T.D, Centro Valdyba sveikina Wiirzburgo skyrių švenčian
tį 1946m gruodžio ld savo įsikūrimo ir veikimo vieneriu sukaktį,

Siam musą vic-nam iš energingiausiu skyrių linkimo ir toliau 
savo veikimą tęsti dar didėjančia energija.

- - - ooobo - - -

PRANEŠIMAS VISIEMS SKYRIAMS RUOŠIANTIS 
METINIAM SUVAŽIAVIMUI.

Metinis draugijos suvažiavimas manoma daryti balandžio me
nesio pabaigoje. Pavasario dienomis lengviau pravesti pačia tech
niška suvažiavimo eiga.

'Visi Skyriai turi ruoštis šiam suvažiavimui.
Iki 19.47m kovo ld visi Skyriai turi turi pristatyti pilna

teisiu^ savo nariu s ar aš a. Pagal ši sąrašu bus nustatoma mandatu, 
suvažiavimui skaičius. Sąrašo sudarymui imti padėtį 1947m sausio 
ld, arba vėlyvesnė. Skyrių, seniūnėjos pridedamos atskiru sąrašu.

Taip pat prašoma artimiausiu laiku sutvarkyti Skyrių įnašu 
&ž 194611 reikalą^

- - - ooo- - - . ■»

kurst; programų, sudarymas

Statybos braižytoju kursą programa apsvarsto ;ir priėmė ko
misija iš dipl.inž. J. Sčesnuleviši aus pirm., C,V-bos atstovas, 
dipl.inžinierių J.Muloko, J.Daniliausko, Programos projektą, pa
ruošė dipl. inž.'J. Daniliauskas.

Radiotechniką kursu programa, paruošė doc,A.Gurskis bendra
darbiaujant A.Kulvinskui,Panaudota Hanau skyriaus atatinkamos 
programos.

ooo
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INŽINIERIŲ TURIMOS TECHNIKINES LITERATŪROS 
SARASAS Nr<2

Knygos autorius , pavadinimas Registracijos Nr.Eil.Nr

11 Kolupaila,
12 , Kolupaila,

) 13 Kolupaila,

14 , • Kolupaila,

15 Kolupaila,

16 Kolupaila,

_17 Olšauskas į

18 t

"H H : \
/-'-v Sv i 4

19

įo č; . ‘ • r ’ ’

. 21 - 1 ■ •

22 Barkauskas ir 
Vabalas,

23 Petraitis,

24 Grinkevičius,

25 •Gabrys,

R7 Bunin ir Krug’

R8 , . Grc.gar,

R9 Zittekamilo,

Nemunas,1940 15-2
Nevėžis,. 1936 15-3
Lietuvos hidrografija, 15-7
1924 • • •
Lietuvos upitų monograf i- 15-37- . •
jos,I-1931, 11-1932
Lietuvos upiu nuotakio ba-15-42 ’
lansas
Hidrometrinis Metraštis, 15-63 
1,1929 ir 11,1930 15-64
.Krituliai,oro tcpperatura 15-69 
ir saulėtumas Lietuvoje, 
1926-39m,, 1940
"Technika" Nr.1,2,3 ir 4, .ė . 
Į944 _ . - 21-7 •=
"Technika ir Ūkis" Nr.4-6,'" 
1938 ..(Inžinierių ir A'r&hi- ' ; 
tektų kongresas) ■ " '' "21-8
"Vyriausybes -Žinios"Nr;Nr. ■ 0 ■■ - V- 
614,647 ir 887 ■ - 21-10’
"Statybos Menas ir Tcchrii- ' • ' '' 
ka" Sąsiuvinis 3, 1922m ’ 21-16
Vadovas po Lietuva, 1938 21-41

21-10

" Kintamosios sroves pagrin
dai I, 1939 23-1
Pastatams skaičiuoti da
viniai, 1938 26-1
Sauskeliai Tld.l skyrius’ •-!:j 
(Gruntkeliai) , 193O' ■ ' . -2,6-19 Ų

va,Architckturriaja kompo
zicija gorodov, 1940 21-19

Železnyji konstrukciji •
I ir II, 1930
Gorodskoje stroitelstvo 
s tocki zrenja ego chudo- 
zestvennych principov,1925 21-27

1950 21-19
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37
38

Heilig, Stadt-u.Landbaukundc, 1935
Blaum, Wiedcraufbau zerstbrter Stadte,

1945

21-2

21-35
39 Fauth, Dcr pruktische Lehmbau, 1946 22-7
4° Zimmermann- Einftihrung in die Dinnormcn,1941 23-12

Bdddrich, •

41 Fi<ick-Kncjll,BaukonstrucktionslehrG, 1944 24-2
42 Neufert, < Bau-Entwurfslehre, 1944 26-3

43 Grausnu, Textilwarenkunde, 1944 .27-4
44 ■ Peter,' Grundlagen der Textilveredlung, .

45
" ■ 1943

Thilo,' A.nv7ciaungen und Tafeln (Gauss-
Kruger’ scher Kpordinaten), 1924

27-5

19-1
46 Bal, Vorlaufige Richtlinien fiir don

lasbau der Bandstrassen, 4 Aufl.
1942 18-1' ‘

47 Tochtermann,I)as Maschinenzeichnen I u,II, 1943 23-H
- 48 Klcinlogcl, Rahmcnformeln, 1942 21-25
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Wiedemann., Stollcnbauten, 1944 28-3. ■
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= 1947m sausio 25d baigiama Aukštesniosios Technikos Mokyklos 
I kurso mokslo metai. Nuo sausio 25d iki vasario 1d vyks keliamie- 
ji egzaminai. Vasario 3d prasidės II kurso mokslo metai. Tikimasi 
pradėti naują. I kurso laida^. Mokinią skaičiui padidėti didžiausia 
kliūtis - neleidimas persikelti iš kitu stovyklų.

L.J.T.D. GYVENAMŲ NAMŲ KONKURSO REZULTATAI

Pristatyta į konkursą. 45 projektai; autorių, atrodo, butą 
tarp 20 ir 30, Kaimo gyv. namo projcktų. pateikta '11 ir miesto - 
34. Smulkesnis paskirstymas pagal paskirti atrodo taip:

Miesto gyv. namas
a) 2 kamb. (24-32 m2) 10
b) 3 " (32-48 ") 11
c) 4 " (48-72 " ) 13
Kaimo gyv. namas
a) 8 ha ūkiui •' 2
b J-15 " " 3
■c-).25 " 6

projektu^ t!
I!

projektu
<b

Jury Komisijos (XII,14-17d) sprendimu premijos teko siems 
autoriams.

- .Miesto gyv. namas
I premija- dipl.inž. J.OKUNIS , 4 kamb,

II premija ’ inž.arch. V.SVIPAS , 2 kamb,
III premija dipl.inž. J.OKUNIS , 4 kamb, - ■
Kaimo gyv. namas
I premija dipl.inž. J.MULOKAS , 15 ha ūkiui-

II premija dipl.inž, REISONAS, 15 ha "
III premija inž.aroh, V.SVIPAS , 25 ha 11

Jury Komisija dar rekomendavo pirkti 5 miesto gyv._namu pr< 
jektus. Ju autoriai dar nepaaiškėjo,-nes Centro'Valdyba dar ne
baigė pasitarimu dėl jcų nupirkimo .

Premijuoti' projektai ir smulkesnis konkurso nagrinėjimas 
bus sekančiame žurnalo numeryje. v ■

OOOOO
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WURZBURGAS .

Lietuvos Inžinierių Tremtiniu Draugijos Wurzburgo Skyrius 
š.m, gruodžio mon. 1d šventė Skyriaus isisteigimo vienerių metu 
sukaktuvių šventę (1945.XI.29 - 1946.XI.29).

Siu iškilmių proga buvo atidarytas Suaugusių Švietimo In
stitutus 'Wurzburgo' Stovykloje, kurio įsteigimo iniciatyvos ėmėsi 
Inžinierių Draugijos Skyrius. Institutas mokslo darba^pradėjo 
s.m. gruodžio men, 2d su šiais specialybių skyriais: huto-mecha- 
nikos, elektromonterių, statybinio dažymo bei dekoravimo ir siu
vimo bei kirpimo. Mokslas tęsis 2 semestrus po 3,5 men. kiekvie
nas. Visų skyrių klausyto jams bus privaloma klausyti, be specia
lių skyriaus dalykų, ’ anglų, vokiečių ir lietuvių kalbos, pirmo
sios pagelbos nelaimių atveju ; o technikinių specialybių skyrių 
klausytojams dar bendri dalykai: matematikos, fizikos ir chemijos 
pagrindai, technikines braižybos pagrindai.

Klausytojų įsiregistravo į auto-mechanikos skyrių - 66 , 
elektromonterių - 38 , statybiniu dažymo ir dekoravimo - 19 ir 
į siuvimo-kirpimo - 23 j iš viso 146 klausytojai.

Išrinkta Institutu Vadovybe U Instituto. Vedėju - dipl.inž. 
K.Krulikas, administratoriumi - inž, G.J.Lazauskas ir sekretoriu
mi - stud. Mažulyte Irenai

Šventes proga, Draugijos Skyrius išleido antrų neperiodinį 
leidinį- žurnalu "Technikos Pasaulis" Nr.l.

K.K. > ■

- - - 000 - - -

Karlsruhe?s Aukš;to.ji Technikos Mokykla.

Tai buvusius Badeno valstybes Aukštoji Technikos Mokykla 
(Pridriciana Technische Hochschule Karlsruhe/Baden),

Po karo pradėjo veikti š.mc vasario 15d ir dabar jau tęsia 
trecia semestrą. Veikia šie fakultetai:

1, Gamtos 'ir humanitariniu mokslu fakultetas su
a) Matematikos ir gamtos mokslų ir
b) Humanitariniu (Geisteswissenschaft) mokslų skyriais;

2. Architektūros ' '
3.Statybos
4. Mašinžinystes su ' ‘

a) Mechanikos (Maschinenbau) ir
b) Elektrotechnikos skyriais, ir

5. Chemijos.
&antos_ir Humanitariniu mokslų_fakųltete_ greta privalomų 

kitų fakultetų klausyto jams dalykų (matematikos, mechanikos, fiL 
zikos, chemijos,, ekonomijos bei teises mokslu) dėstoma visa eilė 
mokslo disciplinų, reikalingų dipl.matematiko, fiziko, chemiko, 
geologo, botaniko', mikrobiologo, meteorologo ar farmaceuto vardui 
įsigyti. Baigė šį fakulteto^ ir dar papildomai paraše mokslinį
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darbą "bei išlaikę^ nustatytus egzaminus gali gauti Dr.rez.nat. 
laipsni; Pažymėtina, kad kai kaikuriuose skyriuose (matematikos, 
fizikos) šiame fakultete doktorato egzaminus galima laikyti^tie
siog vietoje diplominiu egzaminu ir gauti daktaro laipsni is kar 
to. Taip pat šiame fakultete galima Įsigyti matematikos bei gam
tos mokslą mokyto jo varda^ bei teises^dėstyti aukštesnio joje mo
kykloje. y • - v

£rchilektūros fakultetas ruošia•dipl,architektus. Čia dau- 
gaiu dėmesio kreipiama į architektūros bei'meno dalykus. Aukšt. 
matematikos, fizikos ir''mechanikos dalykai, išskyrus braižomąją 
geometrija ir per 2 semestrus išeinamą (po 2+1 sav./val.) stati
kos bei medžiagų atsparume kurs.ą, šio fakulteto klausytojams ne
privalomi. ' . '

Statybę.s_fakultete_ galina įsigyti šią specialybią dipl. 
inžinieriaus vardą/. įžeminęs ir antžemines statybos (Tief-uo 
Hochbau), vandens keliu ir sauskeliu, geodezijos, hidrotechni
kos, urbanistikos ir dipl.inž. konstruktoriaus.

Mašinžinystęs fakulteto Mechanikos skyriuje veikia šie po
skyriais technikines mechanikos ir termotechnikos. Mechanines 
technologijos ir masinu konstrukcijos. Elektrotechnikos skyriuje 
šiuo metu veikia tik energetikos (ir ryšią technikos 'poskyriai, 
šio skyriaus planuose numatytas šviesotechnikos poskyriai dabar 
neveikia.

Chemijos fakultetas ruošia: dują ir kuro chemijos, maisto 
produktu chemijos ir liejininkystes dipl. inžinierius,

•’ Mokslas visuose fakultetuose išeinamas per 8 semestras.
_ Pirmuose 4 semestruose kaip ir visose vokiečiu aukšt, mokyklose 

einami daugiausia bendro pobūdžio dalykai ir juos baigus laiko
mi daliniai egzaminai (Diplom - Vorprūfung). Aukštesniuose se
mestruose einami specialūs dalykai pagal pasirinkta^ specialybę. 
Juos baigus ir atlikus diplomini darbą laikomi baigiamieji egza
minai .(Diplom - Hauptpriifung). i£ai kuriuose fakultetuose šiuos 
egzaminus galima laikyti ir prieš įteikiant diplominį darbą, o 
kituose, susitarus su fakulteto vadovybe, dalį galima laikyti 
prieš'diplomini darbą, o likusius po, ' 1

Norintieji savo specialybes žinias pagilinti ir įsigyti 
mokslo laipsnį turi dar susitarę su fakulteto vadovybe'ir ntatin 
kanu profesoriumi papildomai išklausyti (2-5 serą) specialius 
dalykus, parašyti teoretinį arba atlikti■laboratorijoje ekspe
rimentini mokslo darbiu ir išlaikyti doktoranto egzaminus. Lietu
vos- universiteto diplomai Čia pripažystani. Taip pat Lietuvos- 
universiteto technikos fakultetuose išeiti žemesniąją kursą daly 

- kai' ir išlaikyti egzaminai pristačius autentiškus įrodymus 
(stud, knygele ir jos patvirtinta^ vertina.) užskaitomi vietoj 
Vorprufungu be didelią sunkumu. Tačiau su aukštesniu kursu da
lykais kiek'" sunkiau. Priklauso'' nuo- atskirą profesorių nuožiūros: 
ar autinka pripažinti išeitus dalykus savo' skaitomiems dalykams 
lygiais, ar ne. Kadangi bent iš dalyku pavadinimu puses vis tik 
šiokių tokiu skirtumu pasitaiko, tai kartais susitarti būna sun
koka. Nors esminiu skirtumą tarp mūsą universiteto atatinkamu 
fakultetą mokslo planąir programą ir šioje mokykloje dėstomą 
dalyku, atrodo, nėra. Be to, baigiantiems musu studentfans nori
ma taikytį mokyklos statuto paragrafas, pagal kurį persikėlę iš 
kitur aukštąją mokyklą studentai, norintieji čia laikyti baigia-

t • f . 1 . f
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muosius egzaminus ir Įsigyti diploma, turi dar šioje mokykloje 
išklausyti nemažinu dvieju semestrą,' nors ir visus privalomus 
dalykus butą prieš tai išklausą. Toks nuostatas anksčiau, rodos, 
buvo visu Vokietijos aukštąją mokyklonstatutuose, tačiau dabar 
kitur, atrodo, daroma šiuo atveju nuolaidu.

Išklausytu dalyką bei išlaikytu egzaminu užsknitymas žy
miai palengvėtu, jei batą galina gauti ir išvertus į vokieČią 
kalbasmokyklos vadovybei pristatyti rusą universiteto technišką
ją^ fakultetą mokslo planustbei programas su atatinkamais paaiš
kinimais, Tai, atrodo, galėtu padarytimmusu universiteto atatin
kamą fakultetą p.p.profesoriai bei dekanai, kurie šiuo metu yra 
Vokietijoje. Tai butu žymus.palengvinimas musą studentijai. Pa
našiu klausimu del išklausytu dalyku, užsienį tymo, kiek teko gir
dėti, kyla ir kitose Vokietijas aukštosiose technikos .mokyklose.

Šiaip lietuviai studentai, tiek savo turimą mokslo žinią 
atžvilgiu, tiek del savo laikysenos Mokyklos vadovybės ir atski
rą profesorių akyse yra susidarą, neblogą^ vardą iy sudaro stam
biausia, svetimšaliu studentą grupe. Si semestrą, čia studijuoja 
per 100', lietuviu. Gyvena daugumas privačiai mieste, o dalis - 
UNRRA išlaikomame studentą bendrabutyje (UNRRA Students’ Home, 

, Meidingerstr,13), Maitinasi beveik visi UNRRA^išlaikomo je stu
dentą valgykloje. Tik naujai atvykstantiems iš kitą zonų arba 

. persikeliautiems iš amerikiečią zonos kitądlstriktą sunkoka i 
šia, 23Sffi±±:as valgykla, patekti. Reikia gauti Stuttgarto UNRRA’og 
distrieto sutikimą, - ■

Lietuviai studentai čia yra susibūrę į Lietuvią studentu 
.......................................................................................i 

iviešos"

draugija, kuribbene bus vienintelė visoje Vokietijoje lietuviu 
organizacija oficialiai nmcrikiocią karinės valdžios Igistn. V 
to, veikia stud, ateitininką Korp. "Grandis" ii 
organizaciją skyrius. Organizuojasi ir skautai

Įstojimas i mokykla„atliekamas per mokyklos Auslandernmt ?av 
(ved. prof. Soffhnuser). Si semestru iš stojančią DP buvo rei
kalaujama Studitgarto distrieto SURRA sutikimas, kuris,buvo gau
namas atsivožus savo stovyklos UIIRRA vadovybės pasirašytą 
"Students Application". Mokyklos vadovybė gali priimti užsienie
čius studentus ir be^šio sutikimo.

Dabar einamus žiemos semestras baigsis 1947.n kovo men, 1d. 
1947n vasaros semestras numatoma pradėti balandžio 14d. Nauji 
studentai greičiausia būs priimami kovo pradžioje. Suinteresuo
tieji reikalingus formuliarus ir tikslesnes informacijas gali 
gauti mokyklos sekretoriate ar auslanderamt’e. Arba _per Lietu
viu^ Studentą Draugi ja (Lithuanian Students Association Karls
ruhe', Meidinger Str. 13, Karlsrubo/Baden).

- d.b,.-

00000
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- AMERIKOS LIETUVIU PATARIMAI NORINTIEMS VYKTI Į JAV

. ' • "Kalifornijos Lietuviai” Nr.10 duoda tokii\
patarimu ir informaciją. .

Daugelis tremtiniu laiškuose klausia patarimą, kas n^ndin- 
glausis butą mokytis prieš atvykstant i'JAV, kokios čia pragyvenimo 
ir uždarbiu sąlygos ir t,t. Aišku, kad svarbiausias dalykas yra vo
kytis anglu kn'lbos, be kurios bus sunku Amerikoje gauti .goresni dar
bą, ypač is'taigos darbo. Toliau s.cka profesija iš kurios turėsite 
j pagyventi, Geriausiai apmokamos profesijos: mūrininką, mašinistu, 
oferią ir net kirpėju, kurie gauna doleri ir daugiau už plauku nu- 

kirpimą. Bendro atlyginimo taisykle yra tokia: kuo sunkesni darbą 
' dirbi ir kuo turi daugiau patyrimo, ilgesni laikav dirbi toj'c pačio

je vietoje, tuo daugiau atlyginimo. Štai koletas pavyzdžiu: Kalifor- 
_ nijoje mūrininkams moka po 2,25 del, per valandą, už plasteriavimo 

ir statybos darbu po 2 dol; mašinistams dirbtuvėse (mechanikams ? 
Red,) po 1,6 ir 1,8 dol, per valanda^, o šeštadieniais pusantro kar- 

. to ir sekmadieninis du kartu daugiau. Taip pat kai dirbi daugiau 
40 vai. savaitė je,moka pusantro karto dauginu už papildomas valan
das,’ Tad nenuostabu, kad čia Įstaigos darbai, arba mokytoju darbas, 
yra du kart mažiau apmokami negu bemokslio darbininko fizinis sun
kus darbas. Iki šiol mokytojai gaudavo mažinusiu atlyginimą (1.500 
dol. per metus), dabar per siu metą balsavimus atlyginimas jiems pa
keltas iki 2į00 dol, per .metus',. ' '•

Geriausia lietuviams, jeisąlygos leidžia, butu pasimokyti au
tomobiliu važiavimo, Įvairiu masinu dirbtuveje taisymo, statybos 
darbu, elektros, motoru taisymo, elektros Įvedimo 1 namus, spaustu
ves darbu, kaip pnv,-, linotipu raidžiu rinkimo, darbo prie preso ir- 
1.1,. Kas., moka km nors gerai’dirbti, tas priskiriamas prie "skilled, 
labor"■(patyręs darbininkas, kvalifikuotas darbininkas) ir yra-ge
rai apmokamas. Labai pinti ateitis Amerikoje yra chemijos ir fiži-, 
kos srityje,-nes čia plinta vadinamieji "plastics" dirbiniai. .Stu
dijuoja^ chemiją., medicina ar inžineriją turėtu ją baigti ir tik tuo
met vykti i Amerika, arba, bent■gauti tam tikra skaičių kreisu (už
skaitų) ,11 • ' . .. '

• "Neturėkite iliuzijų, kad Čia gatvės auksu grįstos ir kad len
gva visokiems avantiūristams praturtėti, kaip pasakose vaizduojama. 
Gal taip pasitaikydavo seniau bet ne dabar. Tiesa, čia yra daug 
aukso, bot ji gautireikia labai sunkiai dirbti. Viena' tikrai gali
ma užtikrinti, kad čia turėsite visas galimas laisves: spaudos, žo
džio, religijos ir politines. Turėsite laisve vykti tenai, kur nore- 

. site, pasirinkti darbą, kuri labiausiai mėgstate ir kuri geriausiai 
mokėsite atlikti."

‘ ' ( ELTA , 1947.1.5 )

Red,pastaba. Mūsų inžinierių tremtyje dirbamas profesinio mokymo 
, darbo naudingumas šiais praktiškais patarimais dar '

kartą, patvirtinamas.

ooo
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77 pusi, su brėžiniais tekste. Spausdinta Oldengurge,•1946m.

Knygutė vertėtu., pavadinti "Kas reikalinga žinoti autovežimio 
vairuotojui", t.y. žmogui,-iš kurio nereikalaujama^autovežimio da
liu.-priežiūros ir pamatiniu kliuciu, pašalinimo mokėjimo. ,

Tačiau ir vairuotojui 'buri būti žinomos pamatinės autovežimio 
daliu aptarnavimo taisyklės: tepimo ir aušinimo sistemų, elektros 
insta'liaci jos, padangų. Siu. taisyklių, knygutėje nėra.

Rašant pirmąja, knygutes dalį "Auto-Technika" autoriui nerei
kėtu rašyti ją, per 'daug populiariai, nes tokį darbų galį atlikti 
tik geras šios ..srities specialistas. Todėl knygutėj'e .pasitaiko ne- 
tiksliųir neaiškiu, apibūdinimu, bei tvirtinimų, kaip pav.:
11 pusi. "Smagratyje yra iŠpiova-starterio iškyšuliui". Matomai

čia galvojama apie dantrati smagračio periferijoje. 
"Sankabos tikslas motoro jėgą, pamažu perduoti toliau", . 
Tai nėra vienintelė, sankabos paskirtis. Sankaba naudoja
ma variklio nuo varomųjų, ratų at jungimui.

12 pusi. Kardano velenas pavadintas "'lazdele ar vamzdelis" (?).
Barnirų reikalingumas paaiškintas taip; "kad šita plieni
ne lazdele ar vanzdeles nuo sukrėtimų nei ūžtų., jo j e būna 

, dažniausiai- du sąnariai..."X
25 pusi, autorius supainioja mišria tepimo sistema su motociklų 

varikliuose vartojamu tepimo būdu - tepalo maišymu, su 
• benzinu. • »

38 pusi, parašyta:"pav. Bosch MI45TI keičiama į M175T1". Turėtų bu 
ti atvirkščiai. Toliau nurodyta žvake DM225T1 retai var
tojama benzino,varikliuose.
Judėjimo taisyklės išdėstytos žymiai geriau, ženklai at
spausdinti ryškiai ir tvarkingai. Kiek neaiškiai aprašy
ti šviesos žibintuvai, nepaminėta apie didž, leistus va
žiavimo greičius, mažai atkreipta dėmesio į pirmumo teisę 
Vartojami automobilizmo srityje terminai gan plačiai yra 
žinomi ir autorius lengvai galėjo si savo vadovėlio tru- 

’ kurna, laiku pašalinti.
Negalima vadinti degimo kamera, - tuštuma degimui, purkštu 
•ką.- vamzdeliu, vožtuvų. - vent'iliu, negalima prieš, auto- 
vežimio žibintuvus vadinti prožektoriais.
Šiaip vadovėlis yra naudingas žmonėms perkantiems automo
bili savo reikalams.

- N.B -00
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Inž.v.MINIUKAS, "AUTOMOBILIS" Antroji laida.

164 pusi., 514 P-av., formatas BIN A5. Spausdinta Wtirzburge 
1945m. - . . ■ . ; ■

Inž,V,Miniukas išleido savo vadovėlio antrąją laidą spaustu
vėje spausdinta knyga. Knyga išleista švariai, tvarkingai, gausu 
fotografiją ir schemą, kurios ryškios ir lengvai skaitomos. Knygu
tės tekstas, lyginant su pirmąja laida, dalinai praplėstas, dali
nai papildytas aptamavimd taisyklėmis, Knygos gale įdėtos sutrum
pintos judėjimo taisykles.

Knyga galima pavadinti labiau autovežirnio daliu aprašomuoju 
kursu negu vadovėliu skirtu pradedančią mokymuisi, nes kaip ir pir
mojoje laidoje joje nepakankamai aiškiai ir pilnai aprašyti pagrin
diniai atskirą autovežirnio dalią veikimo principai; priežiūros ir 
montažo., taisyklės vietomis išdėstytos šykščiai ir be plano.
Jude jiūo taisyklių trumpinti nevertėtu.

Vadovėlyje pasitaiko neaiškią, ir netechnišką išsireiškimą, ne
atsargią tvirtinimą ypač teikiant techn. duomenis'įr klaidu,

■ • - • Keletas pavyzdžiu^. _ą , - . ' .
Y Y ’ 1 v • > '

10 pusi. "Šita gautoji šilumine energija išvysto .dideli slėgimą 
cilinderyje ir per variklio judamąsias dalis gaunamas su

kamas mechaninis darbas” arba .
12 pusi. "Darbo taktas yra naudingas taktas, kuris duoda judamo

sioms dalims ,jėgas ir jis paverčiamas į mechanini sukamą 
darbą" arba . ' ' t - . . '

114 pusi. "Vartojant mechanine jėgav, elektromagnetinės indukcijos 
pągclba, galima sukelti elektros energiją, gaudami in
dukcine elektrą"

4O pusi. "Tarp pakaliko ir^vožtuvo koto turi būti tam tikras tar
pas .įss.iurbimo vožtuvams 0,1-0,2 mm. Išmetimo vožtuvams 
O,25mm. Tarpai duoti per daug griežtose ribose: Pav.Ford 
Model OP'? ¥4 duoda ūbiems vožtuvams 0,55mm (šaltas) , 

'• Lodge TM9-8O8 abieju vožtuvu tarpas O-,25mm (šiltas)
KM pusi."Automobilyje praktiškai naudojama tik indukcinė elektra", 

bet toliau
-106 pusi. "Automobilio tiesioginis energijos šiltinis yra akumulia-

. . torius". ’
108 pusi. "Tuo pačiu principu, kaip dinamo, padarytas starteris". 

Konstruktyviai taip, bet veikimo principo atžvilgiu - ne.
106 pusi."Omo dėsnis t Srovė didėja augant įtampai ir mažėja, didė

jant varžai" per daug laisvas ir netikslus dėsnio formu
lavimas. :

12 pusi. "Kuro-oro mišinys sprogdamas išvysto.didelį slėgimą nuo 
22-23 atm." Tas pats 25 pusi . ' ' . .

56-57 p. Aprašant karbinr .toriaus "Zenith” veikimą pasakyta:"Lai
svo ėjimo purkštukas veikia tada, k.ai norime*variklį pa
leisti į darda", bet toliau*57 pusi. ''"Paleidžiant variklį, 

• gaunamas riebūs kuro-oro mišinys, nes benzinas gaunamas
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iš dvieją purkštuką laisvo ir pagėlbinio purkštuko". Kaip 
žinoma, paleidžiant veikia laisvo ėjimo purkštukas. Toliau 
duotas stabdančio oro veikimo aiškinimas yra sunkiai su
prantamas kaip "Zenith" taip ir "Solex" karbinratoriu.

68 pusi. Neaiškiai aprašytas membraninio siurblio veikimas: atgal 
-membrana spaudžia spiruoklė, bet ne pakėlikas.

76 pusi. "Priekiniai batai turi tam tikra palinkimo kampą nuo 2-4°' 
taitreikalinga tam, kad ratai geriau prisitaikytu kelio pa 
viršiui”. Si klaida jau buvo nurodyta pirmojoj recenzijoj 
("Inž.Kelias" Nr.2). Puodu paaiškinima^ paimtą iš Pord Mo
tor Company TM-1O-1J49 (-model GP.7 74) montažo knygos;
"The purpose of camber is to more nearly place the weight 

-■ of the vehicle over the center of the steering knuckle
pins and facilitate easy steering". Geriau įsižiūrėjus į 
autoriaus duota schema N 136 galima ta suprasti. To kampo 
dydis Ford Model GPW 74 yra lygus 172°.

Vadovėlis yra naudingas šoferiams ją kasdieninėje praktikoje 
ir tolimesniam tobulinimuisi ypač dėlei savo aiškiu schemą ir fo
tografijų. . ' ” \

' \ . ’ • ' - N, B -

- - - - 0000 - - - -

Doc.inž.dr. J. JANKAUSKAS, " V& ŽINE J IMO; MENA S "

56 pusi., 19 brėš., 4 lentelės, 40 eismo ženklu; Spausdinta 
Miinchene 1946m.

Vadovėlis parašytas kiekvienam šoferiui suprantama kalba. Va
dovėlyje išdėstyta, labiau taikant lengvo automobilio šoferiui, va
žiavimas lygiu keliu, nuo kalno,kį halna^, stabdymas, lenkimas. Ypač 
smulkiai sustota ties stabdymu ir lenkimu duodant stabdymo ir lenki
mo kelio lentelą (pralenkimo lentelės duomens apskaičiuoti pagal au
toriaus formule), įrodant šoferiui skaičiais greito važiavimo pavo
jingumą.

Toliau vadovėlyje lengva. įdomia atpasakojimo .forma, iliustruo
jant schemomis ir ženklais, isdėstomi judėjimo nuostatai.

Kaip turinio, taip ir rašymo formos ’žvilgsniu, vadovėlis įdo
mus ir naudingas kiekvienam šoferiui bei vairuotojui, nežiūrint jo 
kvalifikaciją.

» Šiaip prie šios knygos^tektų, padaryti tokias pastabas.Autorius 
savo knygoje išnagrinėjo važiavimą jo dinamikos ir saugumo atžvil
giu, tačiau nenagrinėjo ekonomingo' važiavimo principu', nepaminėjo 
ypatingą atveju vairuojant autosunkvežimius ir autotraukinius, bei 
važiavima kreive. Gan plačiai išnagrinčje.s autovežinio užnešima, au
torius maržai sustojo ties padangą ir stabdžiu būklės įtakos į užsė
simą^ ^nevienodas padangą pripūtimas, nevienodas stabdžiu veikimas, 
susinėsi o j imas).
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Nagrinėjant lenteles 2 ir 4 (stabdymo ir lenkimo kaliai) duo
menis, reikia konstatuoti, kad jos sudarytos per daug teoretiškai, 
našai atntinkn bendra knygos charakteri ir todėl šoferi-skaityto- 
j.\ gali jos klaidingai nuteikti. Pav.: '

1/ Autorius laiko autostradose nepavojingu stabdyti prie 
80-120 km/val esant apledėjusiam ar šlapiam keliui (lentele N 2), 
nors 23 pūsi. pats pažymi “užtat įr'nesmarkus stabdymas slidžiame 
kelyje iššaukia ratų užblokavima ir užnešiau."

2/ Lenkimas prie 90-120 km/val. (lentele'N 4), nors yra "važi
nėjimo menas", tačiau praktiškai yra rizikingas.

3/mStabdymo keliai (lentele N 2) apskaičiuoti prie praktiškai 
gan aukšto lėtėjimo J autovezimiai normalėse- eksploatacijos sąly
gose (metinis kilometražas 4OOOO-6OOOO km) vidutiniai turės mažiau 
tvarkingus stabdžius, todėl praktikoje šoferiai tonka skaitytis su 
aidesniais kaip Lentęleje nurodyti-stabdymo kelinis. Autoriui su- 
d-.rant lenteles reikėjo laikytis labiau praktikoje patariamų grei
čių, ( k

Atvirkščiai lentelės N 3 (leidžiami greičiai priklausomi esamo 
matomumo) greičiai ir matomumo tolini kai-kur praktiškai yra per 
maži.

53. pusi, kalbant apie nelaimingus atsitikimus pasakyta "vi-* < 
suomet geriau pačiam pranešti policijai...". Bet vokiečiu ir mūsų 
judėjimo nuostatai griežtai reikalauja per 24 vai. pačiam' praneš—'" 
ti policijai apie įvyki, • ' .

Neaišku, kodėl autorius pasirinko knygos pavadinimu "Važinė
jimo mc-nns“ vietoje "Važiavimo menas".

x - N.B,- ' •

- - - - 000000 -c T- - ~

PARUOŠTI SPAUDAI LEIDINIAI

Dįpl.inž. JURGIS GIMBUTAS, Vyt.D.Universiteto vyr. asist., 
paruošė spaudai studija^ iš lietuvių etnografinės 18-19 amžių 
statybos

" DAS DACH BES LITAUISCHEN BAUERNHAUSES- " • ■ . ■
(Ein Beitrag zur Geschichte dės Holzbaues). Mašinraštis turi I5O 
psl. teksto, 47° iliustracijų, ju tarpe 90 fotografijų ir 3 kar
togramas. Naudotasi iki šiol niekur neskelbta V. D‘. Kultūros Muzie
jaus, Šiaulių "iusros" muziejaus ir paties autoriaus rinkta in
ventorizacine' medžiaga. '

turinyje; lietuv. sodybų ir trobesių tipų apžvalga, stogų 
konstrukcijų tipai ir elementai, ,st. dengimo budau, st. formos' 
ir puošmenos'^ palyginimas su kaimyninių tautų stogais, etnografi
nių terminų žodynėlis, lituanistine namotyros' bibliografija.Vei
kalas del esamų sulygo. rašytas vokiečių kalba, bet tuo jis bus 
prieinamas baltų kultūra besidomintiems' mūsų kaimyninių tautu ir 
Skandinavijos moles liniukams. • ' ' . '

000
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Dipl.inž. PRANAS DRASUTIS, Vyt.D.U-to adjunktas, paruošė 
spaudai ■,

" ĖLEKTROINSTALIATORIAUS VADOVĖLĮ
Vadovėlis paruoštas atatinkamai L.J.T.D. programa. Tekstas turi 
510.000 ženklų, 154 brėžiniai.

Vadovėlio išleidimui dar nenugalėta leidimo, popieriaus kliū
tys.

' ' • - - - - ooo - - -

LAIŠKAI REDAKCIJAI

" Technikinio Vadovo 11 įeidimo. reikalu.

"Inž.K," Nr.4 paskelbta apie paruošta spaudai "Technikinio 
Vadovo" I-ja dali s"Matu sistemos ir matavimo vienetai".

Tokios apimties leidinys lygiai bus naudingas ir kiekvienam 
inžinieriui bei technikui,vo ir šiaip technikos darbuotojai, irga 
kiekvienam kur nors dirbančiam tautiečiui. Pasinaudoti juo gales 
ir technikos mokyklų ir gimnazijų moksleiviai. Tuo labiau, kad 
šiuo metu neturima nei lietuviškos nei svetimomis kalbomis tos 
srities literatūros *

Antroje dalyje pasiryžęs surinkti matematikos santrauka, pra
dedant aritmetika, baigiant'dif.-integraliniu skaičiavimu.

0 dar vėliau, esant galimybei, eiti jau^ppie specialiu tech
nikiniu sričių dalyku, pav. muro, tinko, medžio darbai ir t',t.

Šiaja proga, siūlyčiau Inžinierių Centrui paskatinti kitus 
-įvairia sričių inžinierius imtis ruošti kitu technikos skyrių da
viniu rinkimo.'Būtu dar geriau, kad Centre būtu sudarytas planas, 
suskirstant^iš anksto dalimis ir nurodant dalia apimtį.

Mano ir, neklystu, daugelio technikos darbuoto jų'noras buvo 
jau senai turėti tokį vadova, kaip tai nes žinome turint Vokieti
jos specialistus "Hutte" , "onmnlung GSschen" ar "Handbuch" pava
dinimais. ,

Aš iš savo puses kviečiu visus pavienius įvairiu sričių colle
ges inžinierius ar inžinierių^ grupes imtis šio'didelio, naudingo ir ' 
labai reikalingo darbo, d ypač tuos kuriems yra prieinamos univer
sitetiniuose miestuose bibliotekos su įvairiausia technikine lite
ratūra.

Del redakcijos pastabos, kur siūloma nubraukti "Technikinis 
Vadovas" I dalis pavadinimą, nenorėčiau sutiKti ir štai del ko:

Ten sakoma, kad dabartinėse sąlygose nėra galimybes išleisti 
enciklopedines knygos keletą^ knygų,' todėl būtų gerinu ir tiksliau 
leisti užbaigtus bet kurios srities leidinius.

Tiesa, sunkios sąlygos, bet imantis šio darbo įvairiu techni
kos sričių specialistams dalimis, tai ir metams nepraėjus 'turėtume 
jau surink'tas ir paruoštas visų sričių dalis, bendru tituliniu pa
vadinimu. Tai būtų didelis ir reikalingas darbas atliktas. Išspaus-
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dinti nors ir būtuv šunkūatų arba ir visai neįmanoma, bet jau' turo*-’ 
tume paruošą t.y. svarbiausia darbą atlikej o dar geriau - nuolat 
galėtumo papildyti naujais daviniais ir tinkamai iskoreguoti. Są
lygoms pasitaisius, galima butą tuojau atspausdinti.

Kiekviena*gi dalis, šalia pavadinimo "Technikinis Vadovas", 
turėtu dar dalies numerį ir antrąjį apimančio technikinio sky
riaus ’dalyko pavadinime^' Teigi; išvado'jturėsime kiekvienos tech
nikines srities ar dalies pilnai užbaigta leidinį, beveik nieko 
bendra neturintį su kitomis dalimis, apart titulinio pavadinimo 
"Technikinis Vadovas", v

Tai priimant dėmesin, skaitau, kad ir mano paruošto rankraš
čio I-oji dalis yra pilnai užbaigtas dalykas ir nieko netrukdo ar 
bus tolinu kitos dalys paruoštos ir išleistos ar ju nebus, kaip 
ir ligi šiol nebuvo.

Kviečiu colleges tuo klausimu pasisakyti, o ypač' pagalvoti 
apie- šio darbo reikalingumą^ ir n audri’ mums ir mūsų tautiečiams.

Dipl.inž. K.Krulikas _

1946, XI. 20 , tfūrzburges. • ;

x ------- ----------OOOO - - - - . , .•

ATSIŲSTI LEIDINIAI

"TECHNIKOS PASAULIS"'Nr.l, 1946m. 54 pusi. L.J.T.D, tfiirzburgo 
Skyriaus neperiodinis leidinys (žurnalas)’. Redaktorius; inž.G.J. 
Dnz -.uskas. ...

Turinyje: K.Kruliko, Lietuviškosios architektūros problema, - 
G.J,Lazausko, Pakulą panaudojimas vilnoniu audiniu 
gamybai ir Vilnoniu audinią susitraukimo nomogro.ma, 
Wiekard, Medis ateities žaliava .(vertimas).
Atomines energijos panaudojimas (kronikos žinios), 
Technikine kronika (iš spaudos) technikos pasauly- 

.. jo ir tremtyje.' ; . '
, -^nug vietos ' skirta technikinio gyvenimo tremtyje-aprašymui, 

ypač vykusiam Uurzburgc: inžiniorią suvažiavimas, Skyriaus vieno- 
r:H'K Syvcnimas; remonto dirbtuvės^ir 1.1. Duota išleistą tech- 
nikmią leidiniu sąrašas, išvardinti žuvusieji^ bei mirusieji inži
nierini. ' ' •

Leidinys rotatoriumi spausdintas ant gerorpopieriaus, virše
lis spausdintas spaustuvėje ir 2-5 pslp, papuoštas 6 nuotraukomis 
is /urzburgo technikinio gyvenimo. '

^Leidinys savo forma daro gera įspūdį, turinyje randame nemaža 
.aprašymo is bene veikliausio musą Draugijos skyriaus gyvenimo, kas 
ateityje, be abejo, bus labai -įdomu tremties gyvenimo^ nagrinėjant.

Tai jau antras Skyri'.us leidinys žurnalo forma ir jis Samiai 
Pirmoji yra pralenkęs.’

Abejotina ar buvo reikalinga pakartoti eile žinia iš kitu, musu 
įcidiąivų.. . , .
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Priedas prie "Inžinieriaus Kelio" Kr.5-6.

Profesinio Švietimo Komisijai pateikus 
Lietuvos Inžinierių Tr.P-jos Centro 
Valdyba tvirtina šia programa^ ir siūlo, 
ja vadovautis. ' -

Augsburg, 1946.XII .19,.

RAUIOMECMIKŪ KURSU PROGRAMA

Tikslas: Paruošti jaunesniuosius radioinechanikus, sugebančius: 
a) instaliuoti radijo aparatus, stiprintuvus, transliaci
jos įrengimus ir antenas; b) pašalinti radijo trukdymus 
paprastuose elektros-įrengimuose bei įvairiuose mažuose 
motoruose ir c) patyrusio mechaniko vadovybėje sėkmingai 
remontuoti bei montuoti radijo .aparatus.

Skiriama. I. Matematikei ir kitoms bendrybėms........................... 26 vai. ■
II. Elektrotechnikai...................... .. ................ ......... 54 "

III. Radiotechnikos teorijai.,...................................  60 "
IV,V. Radiotechnikos praktikai.

a) laboratorinio pobūdžio darbams.....:.... 43 "
b) ^sistemingai radįomechanikc pratybai. . .... 126 • "

VI. Supažindinimui su radiomechaniškos remonto .- 
dirbtuvėlės organizaoija ir eksploatacija.$., ,6

iš viso: 5OO vai.

, I. MxTEJį.CTIK<x IR KITOS BENDRYBĖS. (26 vai.) '■

1. aritmetinis veiksmų apibendrinimas, -■ apibrėžtų skaičių keiti
mas raidėmis. Formulių bei reiškinių ir lygčių sudarymas. Al
gebra. ' '

2. aritmetiniai veiksmai algebrinėje formoje. Veiksmai trupmeno
mis. •

5.'Kėlimas laipsniu arba laipsniavimas ir šaknies traukimas. 
Jjaipšniu bei šaknų daugyba ir dalyba.

4. Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai. Absoliutus skaičių didu
mas . • . , ‘

5. Lygtys. Jų sudarymas' ir jų sprendimas. Pavyzdžiai (iš elektro
technikos arba radiotechnikos formulių).

6. Geometrinės figūros. Trikampiu rūšys. Trikampio kampų suma.
Trikampių lygybė. ' .
Statusis trikampis* jo savybės. Pitagoro^dėsnis. (Pavyzdžiai 
iš elektrotechnikos, pav. inpedanso skaičiavimai).

7. Sąvoka apie trigonometrines'funkcijas, išeinant iš stačiųjų 
trikampių savybių. Sin, Ccš, Tg ir Ctg.

8. Pagrindinių figūrų plotai: stačiakampio, lygiagretainio, tri- 
•kampio, trapecijos', apskritimo, žiedo (apskritimo ilgis).
Kūnų paviršiai ir^tūriai; stačiakampio gretasienio, prizmė-s, 
ritinio, ritinio žiedo, rutulio, hune svorio apskaičiavimas, 
Lyginamasis svoris, *

62



'.Ą

L1

Sąvoka apie logaritmus. Logaritminė, liniuotė.
Č, Ortogonalinč koordinatą sistema. Grafiku bei nomogramu sudary 

mas ir ją skaitymas. . '/ ' ""'
ii. Supažindinimas su braižybos technika. Sąvoka apie projekcijas. 

Schemų braižymo taisyklas. ' .’ - ‘ .
Radiotechnikoje" vartojamą medžiagą apžvalga,-- ją taikinimo sri •- 
tys. v
Moralai• varisžalvaris, skaistvaris, nikelis, cinas, cinkas, 

.. Švinas, aliuminijus, geležis, platina, sidabras, gyvsidabris ir 
kt. ■ Varžiniai lydiniai .(nikotinas, manganinas, konstanthhas, 

^ohromcni-kelis). '• •••.•_
Izoliacines medžiagos: augalinės (medvilne, guma arba kaucu- 
.kas, šolakas, smala, alyva)} augalinės perdirbtos ( ebonitas, 
■fibra, .ccluloidas, prcsspanas ir kt.) organinės (marmorąs, ši
feris,- asbestas, žėrutis, parafinas, asfaltas ir kt,); dirbti- 

. - nes (stiklas, porcelanas, keraminės medžiagos). Patentuotos . * 
izoliuojamosios medžiagos ("calit","condensa","frequenta" ir 
kt. )

II. ELEKTROTECHNIKA (54 vai.)

1’ Energija ir, jos rūšys. Jėga ir jos vienetas. Mechanises dar
ias, galingumas ir ją vienetai. Kalorija, Mechaninis šilimos 
ekvivalentas. Energijos pavidalai.. Mašiną našumo koeŽ^ciento 
sąvoka, EįLcktrcs energijos" privalumai. ' .

2._ Elektros srovės grandinė: elektros energijos šaltiniai, imtu- ~ 
vai ir jungiamieji laidai. Srovės šiluminiai, cheminiai ir 
magnetiniai reiškiniai. Elektros energijos perdavimas’laidais 
ir be laidą,. 1 -

5. Elektros prigimtis. Elektronas. Teigiamos ir neigiamos elek
tros sąvokos. Kanu įelektrinimas: teigiamas ir neigiamas elek
tros užtaisas (įlydis). Elektrinis laukas. Potencialas, Poten-

1 cialą skirtumas. Sąvoka apie kondensatorią.
4. Elektros kiekio vienetas, Kolonas. iLmpersekundė. Ampervalanda, 

Elektros^srovės stiprumas ir jo vienetas. Varža ir jos viene-
. įas. Vąržos kitėjimas su temperatūra. Įtampa ir jos vienetas.' 
Šaltinio elektrovaros jėga. Elektros galingumas, tfatas (w), ki
lowatts (kw). Ome dėsnis ir jo taikymas.'.Elektros darbas, Vat-

• sekunde, vatvalanda, kilovatvalanda. Mechaninio ir. elektrinio- . 
galingumo vienetu sąryšis. . 1

5. Galvaniniai arba pirminiai elementai. Elementu įtaisymo ir vei- 
kifco principai. Elemento elektrovaros jėga ir įtampa. Elementų, 
nuoseklus, lygiagretus ir mišrus jungimas.

6.. akumuliatoriai arba antriniai elementai. Švino arba rūgštiniu 
akumuliotoriu įtaisymo principai. Akumuliatoriaus pagrindinės’’ 
elektrinės savybes: jo elektrovaros jėga, vidine varža, talpu
mas, maksimalinė srovė, našumo koeficientas.
-••kumuliatoriu užtaisymo (prikrovimo) ir išsitaisymo (iškrovi
mo) eiga: rūgštingumo kritimas užtaisymo motu, issitaisymo

- techninė riba, akumuliatoriaus vidutinis amžius^ Akumuliatorią ■ 
užtaisymo budai: iŠ nuolatinės srovės tinklo, iš kintamos sro
vės tinki per lygintuvus ir spccialiniiądinamo masinu pagalba.

indinės
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III

Akumuliatorių priežiūra. .
Šarminių akumuliatorių įtaisymo ir veikim: savybės. Jų palygi
nimas su švino akumuliatoriais» . *

7, Sroves paskirstymas bei išsišakojimas. Kirchhoffs dėsniai.
Įtampos kritimas varžoje

-girnas

. S^viindukcijos įtu- 
Indukcine varža. Savi 
os ir jo matavimu vie

______v- . TWj. Varžų nuoseklus ir lygiagretus jun- 
G-retvoržės (suntai). Wheatstone- tiltelis*

, e.' -
8. Magnetizmas ir elektromagnetizmas ... Magnetas ir jo poliai. Mag- 

gnetinis laukas.Magnetinio•lauko linijos, ju kryptis. Žemės ■ 
magnetizmas, Solenoid as, Elektromagnetas, Imperijos. Magneti
nis sriautas . Magnetine skverbtis. Magnetine indukcija. Įmagne 
tėjimo kreivė, liekamas im?gnetejim^s. H ysterėzis

9. Magnetinio lauko veikimas į laidininka.su srove. Jėgos kryptis 
nuo ko pareina jėgos dydis Elektros motoro, veikim? principas.

10, Elektromagnetinė indukcija. Indukcinės elektrovaros jėgos su
kūrimas, jos kryptis ir dydis. Kintamosios sroves generate-'

■ riaus veikimo principas.
Kintamosios srovės bei įtampos efektyviniai dydžiai.

11, Saviindukcija. Snviindukcijus pasireiškimai ritėje, nuolatinės 
srovės grandinė suvedant arba nutraukiant 
ka į kintamosios srovės grandinės varža. ' 
indukcijos dydžio (koeficiento) ivertinim .
netas,. Henris (H), mH, u H" ir "cm". Kintamosios srovės dažnumo 
reikšmė. ’ . .•
Ričių saviindukcijos koeficiento paskaišiavimas. S-viindukci- 
jos ričių jungimas. Variometr.es, 
brovęs ir-įt'-mpos raidos išsiskirimas grandinėje su savilnduk- 
cij_a, (Kazių skirtum<s).

12, Kondensatorius. Kondensatbi’i-nus 4"taisymo principas ir jo Savy- 
. bes. Imlumas, Dielektrine konstanta. Imlumo vienetai: farades"-

(E), frt E, pE ir "cm". Kondensatorius nuolatines ir kintamos 
sroves grandinėje,.Imlumine varža. Kazių skirtumas. Kondensa
torių j tingimas , atstojamasis imlumas.

15, Kintamosios srovės grandinė su omine, indukcine ir imlumine 
varža. Omo dėsnis kintamosios sronės grandinei. įtampos skai
dymasis.; Kazių skirtumas.-Eazinis kampas-. Rezonanso reiškinys. 
Kintamosios .srovės galingumas,

14. Transformatoriai. Rransformatoriaus veikimo principas. Pirminė 
. ir antrinė apvajos., įtampų ir srovių santykiai. Transformaci

jos koeficientas', ^ut.otransformatoriai. Transformatorių tipai, 
įtampas dalykliai. įtampos keitikliai. Patenciometras. Srovės 
keitikliai. Umformeriai, ju rūšys ir paskirtis,' Lygintuvai,- 
ju rūšys ir veikimo principai. ■ 
Kintamos srovės verstuvai.

15. Matuojamieji prietaisai: srovei, įtampai, varžai, galingumui, 
dažnumui matuoti. Prietaisų tipai: sukamos ritės prietaisai, 
minkštos geležies-, elektrodinaminiai, indukciniai (Ferrari), 
šiluminiai ir statiniai prietaisai.
Prietaisų įtaisymas, jų. taikinimo būdai ir sritysl Termoelemen 
tų taiki; ’mas.
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III. RADIOTECHNIKOS TEORI J.. (60 vai*)

1, Virpesiai. Mechaniniai, akustiniai ir sviesos virpesiai. Ją 
dažnumu, rib^s. Virpėsią plitimo greitis. Bangos ilgio apibre- 
žimas, Elektriški virpesiai. Suvesta virpanti grandinė. Nuo
savi '(laisvi) grandinės virpesiai*-
Rezonansinis dažnumas. Nu seklus ir lygiagretus' rezonansas, ' :

■s Užtveriamo ji grandinė. Skatinamieji virpesiai. . -
2 i Atvira virpanti grandinė. Dipolis, antena. Pamatinė banga ir 

harmonikos. įžeminimas. Atsvara. -
3. Elcktrotaagnetinįą bangą spinduliavimas ir plitimas. Atviros

antenos spinduliavimas suvestos rėminės) antenos.kreipiamas 
spinduliavimas. _
antžeminės ir erdvinės banges. Kreipiamosios 'antenos. Trumpą 
ir .ilgą bangu savybes. Ralingas. (

4. Gęstamieji ir nogestamieji virpesiai. Virpėsią gesime prie
žastys. Rezonanso kreives,- ją išvaizda ir nuo ko ji pareina. 
Rezonanso kreivią gavimas bei nuėmimas. . •

“5. Surištos virpančios grandines. Sąryšio būdai. Sąryšio laips
niai. Rezonanso kreivią aštrinimas virpančią grandinią skai-

. ciu didinant. Selektyvumas. Juostinis filtras (koštuvas).Slo
pinimo bei stiprinimo įvertinimas. Decibelai ir neperiai,

6. Virpančią grandinią derinimas: kintamieji kondensatoriai,, va- 
riometrai, indukcinis priderinimas, imluminis priderinimas
(trimmcriai). v
Kintamąją kondensatorią tipai: apskritiminią plcks'telią kon
densatoriai, bangos ilgį seka kondensatoriai, dažnumą seka 
kondensatoriai. . -

7. Virpėsią suplakimas. Negęstamą virpėsią priėmimas. Heterodynas. 
' Virposią/plakimasis. Blakimosi dažnumas. Gretimą pagal dažnu-,

ma siunčiamąją bangą persiklojimas.
Sąvoka apie moduliacija. Moduliacijos gilumas (koeficientas), 
Radiofcnijos principas.. Moduliuotą virpesiu atkūrimas arba 
iemoduliacija. .. '

8. Elektroniniai vamzdeliai (radijo lemputes). Dvieją elektrodu 
vamzdeliai.- Elektrodai:- anodas, ka-todas. Vakumo reikšme. Ka
todo rūšys bei įtaisymo budai. Tiesioginio ir netiesioginio 
kaitinimo katodai. Diodas. Diodą pritaikinimo sritys.

o Triodas,- jo- įtaisymas. Trys pagrindįnes grandinės . Trio do- pa- 
" rametral: skverbtis (D), statumas (S) ir vidine varža (Ri).

Trioda-charakteristikos. Barametrą suradimas iš charakteris
tikų. Stiprinimo koeficientas. Dinamines charakteristikos.Ano- 

. do priešveika (reakcija), Triodas kaipo įtampos arba srovės 
stiprintuvas (principiniai samprotavimai ir schemą elementai), 

10. Dnugekic elektrodą vamzdeliai (lemputes). Tetrodes, Erdvinio 
tinklelio reikšme. Ekraninis tinklelis, 
Bc-ntodas. Jo elektrodai: -katodas, vedamasis tinklelis, ekra
ninis tinklelis, stabdomasis tinklelis ir anodas. Beirtodo pri
valumai. Aukšto ir žemo dažnumo petodui.
Hexodas. Du vedamieji tinkleliai.
Oktodas. Bodėdamasis anodas.
Specialiuos lemputes: Bruno vamzdelis, "magiškoji akis".

65



11. Virpėsią kūrimas, Grįžtamasis sąryšis. Audionas. Principines 
virpėsią generatorią schemas. Kvarco žadintuvas. Virpėsią ra
šys • A B ir C klases virpesiai',

12, Lempiniai imtuvai. Vienas grandinės imtuvas - aūdi 'nas. Virpe
siu • detekcija. Žemo dažnumo stiprinimas,Dvieją grandinią im
tuvas, Aukšto dažnumo stiprinimas. ' ,

15. Euperheterodynai ( superhetai arba "superiai“). Tarpinis daž
numas. Tarpinio d'ažnumj stiprinimas.

14. Stiprintuvai. Plačios juostos (aperiodinis) stiprintuvas. Var- 
žinio sąryšio reikalingumas, Rezonansinio stiprintuvas.' Lygia
gretus galiniu lempą jungimas,
Dvitaktinis ("Push - pull1') lempą jungimas: A - stiprintuvas, 
B - stiprintuvas.
.Iškraipymai. Linijiniai ir nelinijiniai iškraipymai. Klirr- 
faktorius. -■ * • ’ . . '

15. Imtuvą maitinimas. Tiesioginis ir netiesioginis kaitinimas. 
Kaitinamąją siūlėllą'jungimas. 'Anodo įtampos šaltiniai. Nuo
latines sroves įtampos kėlimas pertrauktuvu (vibratorius). _ v 
Tinklo ūžesio pašalinimas. Koštuvai (filtrai).. Tinklelio pries 
įtampią sudarymas, .

16. Imtuvą veikimo reguliavimas. G-arso stiprumo valdymas (įvairūs
budai). Selektyvumo bei pralaidumo juostos reguliavimas, Auto- 
.matiškas imtuvą derinimas. Imtuvą skales, .

17. Mikrofonai, telefonai ir garsintuvai. Anglinis mikrofonas, 
Juostelinis mikrofonas. Kondensatorinis mikrofonas. Telefonas 
(klausiklis). Magnetinis garsintuvas. Dinaminiai garsintuvai.

IV. LABORATORINIO POBŪDŽIO DIRBAI (48 vai.)

1. Nuolatines srovės ir įtampos matavimai. Matuojamąją prietaisą 
jungimas ir pritaikymas (matavimo ribą praplėtimas).

2. Ominiuvaržą matavimas. Omo dėsnio patikrinimas. įtampos kri
timo išryškinimas.

3. Kintamosios sroves grandine. Sroves ir įtampą matavimas. In
dukcinės, imiūmines ir tariam.sios varžos išryškinimas,

4. Akumuliatorią pavyzdžiu nagrinėjimas; AkuJhliatorią užtaisymo 
ir išsitaisymo itampos kitėjimas (kreivią nuėmimas ).

5. Kondensatorių.imlumo matavimas. Kondensatorių pavyzdžią nagri
nėjimas'. Elektrolitiniai kondensatoriai.

6. Saviindukcijos ričią pavyzdzią nagrinej imas, ju^saviindukci- 
jos koeficiento matavimas. Atskirą ričių pavyzdžiu gaminimas 
(vyniojimas),

7. Elektroniniams vamzdeliams (radijo lemputėms) bandyti aparato 
mcntavymas arba nuodugnus susipažinimas su. jo įtaisymu.

8. 'Elektroninią vamzdelių charakteristiką nuėmimas, parametrą
suradimas, ’ . . •

9. Paprasčiausią imtuvą schemą nuėmimas ir ją braižymas.
10, Paprasčiausiojo osciliatoriaus, imtuvo bei 'stiprintuvo monta

vimas .
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LI. Bmgonatis ir jo taikyje^*.
L2.v Imtuvų pavyzdžių nagrinėjimas 

ninas, ’ ■
jautrumo ir selektyvumo išryškii

V. RADIOMECMIAO;PRLTte (126 vai.)

1, Mechaniku pagrindinių matuojamųjų, ženklinamųjų ir metalo bei
' medžiu apdirbimo prietaisų ir įrankių pažinimas ir panaudoja- . 

mas. Monterio įrankiai. Vielų ir kabelių sudorimai ir litavi
mo darbai, 
ousipažinimas su tekinimo ir frežavimo staklėmis ir jų panau-

■ d._, j imas.
2, Priimamųjų antenų įtaisymas. Paprastos "T" arba “L“ antenos 

įtaisymas t medžiagos ir atskirų dalių bei prietaisų specifi- . .. 
kacija. įžeminta.? badai ir jų įtaisymai. Antenų elektriškas 
pailginimas bei sutrumpinimas. Ekranų tos antenos įtaisymas. 
Kolektyvinių antenų įrengimas,

3, Garsintuvų įrengimas Transliacijos, punktų arba mazgų įrengi
mas. įgarsinamųjų patalpų reverberacijus (Xachhnl) ir. slopini
mo įvertinimas ir stiprintuvo galingumo apskaičiavimas, Insta
liacijos medžiaga ir prietaisai.
Pavyzdinių schemų nagrinėjimas. Patefonu ir mikrofono įjungi-' 
mas.

4. Imtuvo atskirų dalių patikrinimas.. Elektroninių vamzdelių 
(radiju lempučių) varžų, .kondensatorių ir ričių patikrinimas. 
Jungtukai ir perjungčiai,- jų tipai ir paskirtis. Transforma
torių tikrinimas. Aparato griaučiai ir dėklas bei Geze. Deri
namosios skales,- ju ženklinimas. Garsintuvai,

5. Sistemingas gedimų ieško jimas tiesioginių grandinių aparatuo
se ir superhetuose, Schemų skaitymas ir sutikriniaias. Grandi
nių derinimas arba suderinimas. Dažniausiai pasitaikančių ge
dimų sisteLk?.*tika,

6. Sugedusių elementų bei detalių keitimas naujomis, Pakaitalų 
parinkimus atsižvelgiant į paskirtį; varžos turi išlaikyti pa
kankama apkr u v im” j kondensatoriai - tinkamo imlumo ir pakanka
mo .atsparumo j saviindukcinės ritės parenkamos žiūrint veikian
čia dažnumo ir p.wiaž.,

7. Aparatų montavimo taisyklos. Grandinių suskirstymas : aukšti;, 
akustinio ir žemo dažnumo grandines. Tinkamas laidų parinki
mas ir jų išdėstymas atsižvelgiant į grandines paskirtį, at
skirų grandiniu arba jų elementų ekranavimas:ir įžeminimas. 
Žalingų grįžtamųjų sųryšių išvengimas.

8. R-dilo trukdymų pašalinimas bei nustelbimas. Atmosferiniai 
trukdymai Ėringas. Vietinių arba pramoninių trukdymų nustel
bimas; jų susikūrimo vietoje. Trukdymai, pareinu nuo imtuvo 
įtaisymo trukumų. Trukdymai, ateina is siųstuvo.
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• »

VI. RADIOMBCIIANlŠni REMONTO DIRBTUVĖLHĮ '
■ ' ĮRENGIMAS IR EKSPLOATACIJA ( 6 vai.)

1. įrankių ir prietaisą komplektavimas.
Nešis jamų jų įrankiu rinkiniai.
įrankių spintos ir stalčiai.

2. Dirbtuvių planas ir darbo vietog:
a) matuojamasis bei tiriamasis stalas;
b) mechaninių, darbu varstotas; ..
c) aparatų montažo 'hei remonto varstotas;
d) standartinių prietaisą ir detalią tikrinimo stalas;
e) projektavimų ir administracijos.stalas.

3. Elektros energijos tinklas, įtampų paskirstymas į darbo vietas.
Apšvietimo išdėstymas, ' . .

4. Dirbtuvių bendros organizacijos aptarimas, Inventarizacija.Bu
halterija bei atskaitomybe, Kalkuliacija, Korespondencija.’ San
tykiai su tiekėjais ir klientais.
Reklamos budai.ir jos reikšme, .

68



ALp(LKA)3234 
1946, Nr. 5 - 6

69


	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0001
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0002
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0003
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0004
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0005
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0006
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0007
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0008
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0009
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0010
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0011
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0012
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0013
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0014
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0015
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0016
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0017
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0018
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0019
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0020
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0021
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0022
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0023
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0024
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0025
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0026
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0027
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0028
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0029
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0030
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0031
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0032
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0033
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0034
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0035
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0036
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0037
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0038
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0039
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0040
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0041
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0042
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0043
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0044
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0045
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0046
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0047
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0048
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0049
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0050
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0051
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0052
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0053
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0054
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0055
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0056
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0057
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0058
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0059
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0060
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0061
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0062
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0063
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0064
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0065
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0066
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0067
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0068
	C1BC10000051034-1946-nr05-6-DPSPAUD-INZINIERIAUS-KELIAS-page-0069

