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Inžinieriaus Kalias Pūsle 2

I/

Nr.7

DIENOS "K LOSIMAIS

Paskutinėmis savaitėmis musų tremtinių, o kartu ir.inžinierių gyvenime prasidė
jo naujas laikotarpis.Butent ,amerikiečių zonoje sudaromos darbo kuopos, dirbti ameri
kiečių žinioje. 5

Pati akcijos pradžia buvo gerokai anksčiau,bet jos eiga buvo lėta ir. tik dabar 
sis organizavimas įgavo konkrečias fermas.

Tiesa,aiškaus.-vaizdo mes^apie šias darbo kuopas dar neturime#Atrodo,kad šalia 
paprastų darbo kuopų,kurių nariai vykdys įvairius&pakr.ovimus-: sandėliuose, tranaportuo- 
ęe ir. pan#, yra vadinamos inžinierinės kuopoe&Jų sąstatas nėra vienodas. 
Oia-pagrindų sudaro techniškieji amatininkais įvairūs mechanikai,Šaltkalviai,elektro
technikai, staliai dailidės,mūrininkai,betenuotojai ir. t.t# Vykdomi darbai yra įvairua 
pastatų remontai bei smulkios:statybos.montažai#

Visiems tokiems darbams reikalingi ir įvairių specialybių inžinieriai,technikai 
Minėtų darbų pobūdi s rodo, kad inžinieriai, ei amteli gražu neįsijungia į intensyvų šar
vo specialybės darbacVisti#- profesinio darbo galimybės.pasidaro žymiai didesnės, kaip 
stovyklose,kur visi inžinieriai daugiau ar mažiau dirba,bet dažnai labai tolokai nuo 
savo srities. *

Mūsų visuomenėje dar nėra vaizdas isryskejąs, ar sios inžinierines kuopos visi 
kai atatinka savo pavadinime,ar inžinierines funkcijos turi tik antraeili vaidmenį# 
Be abejo, gyvenimas greitai isryskins Ši klausima# v ,

Sudarant Šias kuopas vienas amerikiečių atstovas pareisime,kad jų sudarymas 
' yra nusu tautinės garbės ir reprezentacijos prieš amerikiečius reikalas. r ( 

. • Mūsų DP jau įvairiai mėtytas ir vėtytas,todėl linkės į viską atsargiai žiūrė
ti ’ir vis nesiskubinti.Jau ir būdas toks lietuvio'is seno*.©Todėl nenuostabu,kad 

. dažnai matome savotiškas skepticizmą^ naujumams. ■
.Tautinės reprezentacijos klausimas čia visai aiskus"Visokeriopos paramos mes 

tik iš amerikiečiu ir besitikime#Todėl jųjų teigiamas, palankus vertinimas mums labai 
svarbus# -■ - ... ’ . '

" - ■ Gyvenimo materialinė pusė mums vis aiškiau rodo,kad tik darbas pas amerikie
čius toliau tegalės būti rimta bazė musų pakenčiamai egzistencijai.įsijungdami i vo
kiečiu ūki,mes būtume visiais atžvilgiais vargingesnejo būklėje už juos#

Moralinis svoris tokio Įsijungimo į darbų ir yražymus.Musų dalis tąją perei
na ie šelpiamųjų i dirbančiuosius.Tai kekvienam sveikam asmeniui gali suteikti tik 
pasitenkinimų* v

I Taigi, dabartinėse niūriose musų gyvenimo sąlygose ir prie tokių pat niūrių
artimos atsities perspektyvu mums teikiamas galley bes ir sąlygas turine vertinti tik 
teigiamai#

. Anglų zonoje tuo pačiu mesiu vyksta žymiai didesnis DP gyvenimo posukisol'cn 
pradėta DP perkėlimas ir Įkurdinimas dideliu mastUcApie galimybes įsikurti Anglijoje 
mūsų pfofesinėj e srityje praktiškai kol kas nieko nežinoma.Of icial ioj e anglų inf orma
cijoje- tepasakytaykad'zik techniškųjų profesijų inteligentai gali turėti vilties 
dirbti savo srityj e. Taigi, inžinieriams perspektyvos nors tiek palankioj kad. gal ne
teks iž esmės keisti prof esi jos .Be abejo, svetimame krašte;, kuri ame nebūna tos rūšies 
specialistu trūkumo,visada tenka imigrantui degraduotis del kalbos nemokėjimo,įsta
tymu nepalankumo,nepalankios aplinkos.Netenka manyti,kad Angli joje butų kitokia pa

dėti s'. Bet esamose aplinkybėse ir turima i alas galimybes žiūrėti su viltimi.,

J.Y0

Viršelyj 63 inž.arch.V.S v i p o projektuoto miesto gyv.namo vaizdas}projektas 
eskiziniame konkurse laimėjo II premija^.

Šio numerio kliŠėe yra ’‘Žiburių’* (Augsburg).

—s—i—£—j-:-’--*.--j-j-x-x-x-x-x-c—t—s-x—x—j—t—i—t—s—t — t—s—c—t—1—1—i—»—>—j—
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Dipl.inž,J.DANILIAUSKAS

LIETUVOS UPIU VANDENS JĖGOS NAUDOJIMO SUMANYMAI.
. . PROJEKTAI ANT NEMUNO.

Didžiausioji musą upė Nemunas sudaro didžiumą Lietuvos upią 
energijos. Nemuno vidutinis statistinis metinis (Q 6 mėn) galingu
mas yra 150.000 kW, kai Neries - 71.000 kW. Be abejo, didžiausias 
vandens jėginės bus ant Nemuno. Istoriniai įdomu, kad šio šimtme
čio pradžioje pradėjus plisti vandens jėgos naudojimui caristinė- 
je Rusijoje tinkamiausia vieta pirmajai .galingai vandens jėginei 
rasta Nemuno Kilpa ties Birštonu.

Kaip ir šio straipsnio pirmoj.e dalyje ("Inžinieriaus Kelias" 
Nr.5-6, 1946m. pslp.29-37) čia bus nagrinėjama keltieji sumanymai 
einant Nemunu aukštyn, nors tas ir neatatiktu chronologinę eigą.

Būdingesni duomenys sutraukti į lentelę.
Nemuno ruožas žemiau Kauno del nuolydžio mažumo nelabai pa

lankus upės energijos naudojimui, nors vandens debitai oia dideli, 
nes turime Nemuno ir Neries bendra^ nuotakį.

Tarp Kauno ir Gardino Nemuno' nuolydis ir slėnis palankesni 
energetiniam naudojimui. įdomiausia vieta čia yra garsi Nemuno kil
pa. Jos problemos sprendimas paskutiniais metais igavo kitokia^ 
formą, nei anksčiau jau po-puliarus Kilpos trumpinimo metodas. 
Nors 'projektuojamas energetinio išnaudojimo laipsnis nuo'to tik 
pakilo. ’ ■ ' ■ 1

Nemunas .aukščiau Gardino mums, nebuvo prieinamas studijuoti. 
Nepasieks mus ir žinios, kad lenkai ten butą ka nors projektavę^

- - 0 - -
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Hr.7 inžinieriaus Kelias Pusi.4

v.r.-.' •■■' ■ ■
Santraukos paaiškinimai ir.pastabos.

Geresniam bendram, vaizdui ir nuolatiniu kartojimu^tekste iš
vengimui kai kurie projektuotu VJ^. duomens sutraukiami -į' lentele. 
Visi surašyti duomenys yra imti iš autorių duotu prie projektu'pa
aiškinimu nedarant jokiu principiniu^ pakeitimu.

Sutraukti duomenys' paprastai patogu-ir logiška- tarpusavyje 
lyginti. Šiuo atveju toks lyginimas neturėtą būti daromas, arba 
daromas su didžiausiu atsargumu bei dideliais rezervais, nes duo
menys nėra redukuoti vienodoms sąlygoms. Svarbiausia tas 
liečia kainas. Pirmiausia projektai sudaryti skirtingais metais 
todėl kainos turėtą būti perskaičiuotos vienodiems indeksams, ant
ra - kas jau žymiai blogiau- skirtingu asmenų darytose kalkuliaci
jose nevisada jaučiamas visiškas objektingumaš, bei rūpestingumas. 
Perskaičiuoti visus projektus vienodoms sąlygoms del kai kurią la
bai menko išvystimo ir nepakahkamą pavarto'tu duomenų nėra prasmės.

Taigi, santrauka sudaryta orentaci jai,' bet ne 'išvadai, kuri 
VJ butą pigiausia.

Patvankos dydis /?/ daugumoje skaitytas nuo 6 mėn. trūkimo 
debito /Q6 men. arba. Qso^/ horizonto. ♦ a. * j,

duodamas autorių priimtas Q5o$ /4-/ galima palyginti su insta
liuojamu debitu /5/. Maksimalinis debitas /6/ leidžia sprąsti apie 
pro jektuojamą pralaidą dydį. ■ •

Salia autorią duotą instaliuotą galingumą/7/ paskaičiuota 
pagal ją' duomenis ..galingumas atatinka^tis $50^. Tas geriau tiktu 
jėginią palyginimui0

Į duodama metine gamybą. /10/ reikia žiūrėti kaip į labai ru
piai paskaičiuotą, pav., neėts'iž.velg.ta į horizontu žiema'pasikeiti
mą, tvenkinio horizonte- kitimą ir t.t.,' ant .turbinos vele.no. P.av,, 
Turniškių VJ rupiai skaičiuota vidutine metine gamyba sudaro 86 
milj. kWh, o ivėdus'Įvairias pataisas gauta 75 milj,kWh galimos 
naudoti gamybos. ’

Be bendros VJ kainos /ll/ duodama ir VJ kaina atmetus laivi
ninkystės įrengimus /12/, nes daugeliu atveju nebuvo /ir dabar nė
ra/ aktualu iš karto stalyti ir šliuzus. Vienam kilovatui ir vie
nai kiloVatvalandai tenkanti statybos suma skaičiuota nuo bendros 
VJ kainos. ’ . r..

‘ ' Vienos kilovatvalandos gamybos savikaina /16/ išvesta pri
imant visa brutto gamyba. Metinėms išlaidoms daugiausia imta 13$ 
ir 12$. '

Skirtumą tarp tvenkinio ploto /17/“irA užliejamos naud, ž.e - 
mes /18/ sudaro, unės vagos plotas, :

- — . . i . * ' j r

Naudingo tvenkinio sluogsnio aukštis /21/ autorių parinktas 
enpyrihiai, be energetinio ūkio skaičiavimu,'

VJ veikimo stabdymas, paprastai del žemutinio vandens hori
zonto pakilimo potvyniu metu, 722/ nurodytas autorią.

Kur numatyta tik šliuzai /2?/, tai jie paprastai skiriami ir 
laivams ir sieliams, *

5
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PROJEKTUOTŲ ANT NEMUNO VANDSNS 5EGINIŪ^DUOMENĮ! SANTRAUKA
• ■ U.. • ■ • • - A v . > k“ . ' -J i’* .* : • K. •. •*' ''
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* Dar apibudinama panaudoti pagrindiniai duomenys projektai 
/24.25.26/ : npyt,- apytikri; igsk,- išskaičiuoti, tikslus; žeml?-

< žemėlapiai 1x25.000 ar ir 1x100.OOOį nuotr,- stambesnio-mastelio
- topografinės nuobraukos; grez.- gręžiniai?

--■-F - - Q •- .

Nemunas žemiau Kauno.

Nemuno zemupis turi palyginti naža^kritimai vidutinis nuoly
dis Kauno-Smalininku ruože 0,00012; o Alytaus-Kaūno ruože- 0,00023. 
Nuo žiočių iki Jurbarko vaga yra sureguliuota būnomis. Anksčiau 
skaityta, kad reguliavimu^ bunomis reikia tęsti iki Kauno. Sis pla- 

_nas kol kas vykdomasher lėtas darbu tempas verčia manyti, kad 
tai bus baigta tik uz keliasdešimt me'tų. m

Vėliau kilo sumanymu panaudoti ir šio ruožo vandens jega.Ta<- 
. da laivininkystei tenka statyti šliuzus. Šliuzai bendrai laivihin- ' 

.. kystei yra kliūtis, bet Nemuno šliūzavimas turi ir visa eile^ pri
valumų, įkuria svarbiausiai-gaunama energija, nereikalinga regulia
vimui išlaidų, greičiau įvykdoma.

Pirmas pasiūlymas yra statyti VJ ties Jurbarku., apie 83,5km 
upe nuo Kauno /Dipl.inž,J,Smilgevičius, Nemuno hidroelektros sto- . 
tis ties Jurbarku ir Lietuvos elektrofikacija, "Technikos Apžval
ga” Nr.l, 54pslp,, 1935c/, kurios patvanka svyruoju nuo 10,15 iki 
ta ir siekia iki altitudėsv19,90m. Autorius skaito, kad Jurbarko 
VJ galėtu viena padengti išaugusį iki 95miljt- kWh pareikalavimų. 
Nedidelių galingumo papildymu irs130 milj. kWh gamyba.

Projektuojama užtvanka 185m ilgio su 6 pralaidomis^ ptų25x9,50 
- m uždaromis dvigubais MAN uždarais, laivams ir sieliams šliuzas 

180m ilgio ir 18m pločio; be normaliai statomų 3 Kaplano turbinų 
po 150mvs manoma rezervuoti vieta ir ketvirtai, kuri išlygintų 
krintantį del potvynio horizonto pakilimo galingumų; slėnis butų 
uždaromas dar 800m ilgio žemės pylimu; ledams pavasarį tvenkinyje 
sulaužyti numato 2 ledlaužius, •

Kartu projektuota krašto aukštos įtampos tinklas su pastato- 
-,-jais, J u samata apie 12 mil j. litų,

Idėja - Nemuno žemupį kanalizuoti, bet nesitenkinti vien va
gos reguliavimu yra a k t'u a 1 i . Nemunas yra mums svarbi susi
siekimo arterija į Klaipėdos uosta, todėl jos sutvarkymas spren
džiant energijos gavima ir ekonomihgumo atžvilgiu turi daug priva
lumų. Pasiūlyta Čia sprendimą^ negalima laikyti visai pavykusiu.

Vidutinis vandens horizontas Kaune^ties Vytauto D. tiltų yra 
apie 21,90m. Grožio ir uostų įrengimu atžvilgiais 'palanku turėti 
Kaune Nemuną patvenkta, pa v J, iki 24,u0m. Siūloma Jurbarke patvan- 

rkn iki 19,90m yra per maža, nes praktiškai Kaunas šios patvankos 
nejaustų. Be to, numatytas tvenkinio horizonto 2n Svyravimas^pa
reikalautu Žemiau Kauno nemaža ruožu vis tiek sureguliuoti bunomis, 
kad nebūtu' sutrukdyta laivininkystė.', v

Taigi, normaliai vandens jėgines žemiau Kauno patvanka^turė
tu būti bent iki 24,00m. Tiesa, tada vidutinis patvankos aukštis 
Jurbarke būtu apie 14n. Toks dydis kartais gali būti nepriimtinas,-

7



Nr.7 -s-:-:-:-:-:-:-: Inžinieriaus Kblias Pusl.7

pav0, del užliejamu plotu, vietovių, grunto nepakankamo atsparumo. 
Tada natūralu si ruožą; panaudoti dviem pakopomis, kurios, .būtu maž
daug dvigubai mažesnės'patvankos, Laivininkystei tas beveik įta
kos neturėtu, nes 14m kritimas greičiausiai vistiek būtu nugalimas 
dviejuvšliužu; energijos ūkis nukentėtu del galimumo kritimo pava
sari ir nuotakio išlyginimo galimumu sumažėjimo,

' šią minti atatinka sumanymas s'tatyti užtvanka ties Zapyškiu 
/R,Kačinskas, dipl. projektas, "Nemuno žemiau Kauno laivybai pri
taikymas", 1943/, patvenkiant vandeni iki 2 5,20ii.\ Vidutinis patvan
kos aukštis apie 6mj Q5o^ = 420 rr/s? Instaliuojant 450 n5/s gau
nama galingumas apie 22000 ^kW.

Ties Jurbarku ar aukščiau būtu galina statyti antrąja, VJ pa
kopa su patvanka iki 19,00a su vidutiniu kritimu apie 8,5m,' ir tuo 
ši ruožą pilnai sukanalizuoti ir jo, vandens jėga,,panaudoti,

Siūlomas Zapyškyje patvankos horizontas atatinka Kaune vidų-.' 
tini pavasario potvynio, hotizonta, todėl jokiu užliejimu mieste 
nepadarytu. Lieka dar išaiškinti kiek tas paveiktu grunto .vandens, 
horizontą 'ir kaip derintųsi su Kauno kanaiizaei jos ir vandentiekio 
Įrengimas'. \ -
' Įdomu ir tas, kad tokia patvanka, žemiau Kauno sureguliuotu 
ir Nevėži iki Kėdainių bei Neri iki Kleboniškių, " . -r-' ' •

■ . . • ■

Nemunas aukščiau Kauno,. ' • s-/;

Kauno miestas ankštai įsispraudė į Nemuno ir Neries santaką,,- 
todėl yra jautrus pastarąjį Horizontu svyravimui, .Pavasario hori-- 

. zontįO kilimas graso nemažaii-nuostoliais, Vandens ūkyje’•Kaunasi 
varžo Žemiau jo projektuojamu patvankų dydi, todėl ties Kaunu .'tu
rėsime dvieju naudojamu upės ruožu ribą, Kaunas yra mūsų-didžiąu- . 
šia šios energijos sunaudoto jas, todėl natūralu, kad buvo 'ir bus 
stengiamasi pirmoje eilėje ji aprūpinti upiu energija. ’Tuo tarpu- . 
gausiausia sumanymu ir yru pirmąja didele vandens jegihe statyti 
prie-Kauno>’

1932-34n prie Susisiekimo Minister!jos veikusi minėta;,komi’->,;'. 
sija palyginti labai detaliai išnagrinėjo vandens jėginės ant'Ne
muno ties Petrašiūnais paruošiamaji projekta,/"IIydroelektrdstotis— 
Mergaičių Sala" , projektuotojai: 'dipl, in ž; A/Šulcas ir dipl.inž., r 
L.Kaulakiš /elektrinė dalis// ■ '■ ■ '
: Pradžioje mėginta vandens jėgin^ pritraukti visai 'prie .

no, projektuota vadinamoji Usšilia VJ 10km nuo Nemuno ir Neri’ėą.a - 
Santakos /maždaug Basanavičiaus šilo pradžia, Karią, kapai/ patven
kiant iki-alt, 28,00m.

Projektuota užtvanką 1 75m ilgio su 5 pralaidomis’.po 30x3,pOm. 
uždaromomis atlapiniais uždarais ir 1 pralaida 10x9m'.-dvigubu MAN - 
skydu numatoma tiktai sieliams praleisti 12m pločio. takas ■, joginė
je - 2 Kaplano turbinos. '„ y

Tokiosvmažos patvankos- nuo 5,8m iki nuliaus- VJ turi dažnai 
sustoti del žemutinio vandens horizonto pakilimo,todėl eksploata-' 
cijoje, ypaS dirbant tokiam dideliam suvartotojui kaip Kaunas, nė-
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;4: ! •
labai patogi. Todėl ši VJ buvo atnešta, 

. v Didesnės, patvankos -9n-vatsisakyt 
šiunus išilginiu pylimu 
ti ir projektuota VJ ti

Si vieta iki 14kn

tsisakyta, nesvtenka saugoti Petra- 
iimu nuo užliejimo. Todėl šie varijantuį ntmes- 
’ ’ ",es Petrašiūnais kur yra vad. Mergaičių sala. 
14kri nuo Kauno /Neries žiočių/, patvenkiama iki 

/px’xv li^/s/• Pradžioje numatyta statyti 2 Kapluno tur
binas po 100 m7s ir tik energijos suvartojimai išaugas - trečia.
„ „ __L_ ,__ i nfirint visai atskirti projektuojamus šliu

zus 85xl2x2n ir sielių takį 12m pločio su Baziko dantimis ir 1(12 
nuolydžio nuo užtvankos, bo to prie salos manyta lengviau vykdyti 
statyba. Užtvanka 140m ben< ro ilgio turi 5 pralaidas po 24x9m už
daromas' dvigubais MO skydiis. Slėnis uždaromas 500n ilgio pylimui 

kas. ' . ,
;ę. kad yra didelis pavojus tvenkiniui bu
deliu. Atatinkamai pro jektuotos,pralai- 

kartax ar ir daugiau teks visiškai is- 
?. Duomenų apie mūsų upių nešmenis 

autoriaus baime reikia laikyti perdėta, 
ar gali efektingai padėti, neaišku kas 

pasidarytu su upės vaga žedįau užtvankos, o jėgines eksploatacija 
butu keletai ar ir keliolikai dienu sutrukdyta.

Projektuotojas atmetaį bet kokius nuotakio reguliavimo gali
mumus. Skaito, kad vasara tai kliudys laivininkystei žemiau Kauno, 
kuriai vasara vandens paplaktai per maža, o Žiema kliudys ledo re
žimas. Manoma'*, kad tvenkįnid horizonto svyravimas žymiai atsilieps 
į ledo storuma, kas blogai Veiks pavasariorpotvynį. 

Paros reguliavimas .žymiai padidina jėgines efektingumą^, ji 
gali dengti trumpa laika trankančias viršūnes, todėl taip lengvai 
nuo paros nuotakio* perregullavino neverta atsisakyti, nors esant 
tik xien&i-uztvankai žemiau Vykstanti laivininkystė sud— 

Negalima sutikti aų'autoriaus teigimu, kad Mergai

Vieta ties sala parinkta n 
č _ i. ,
nuolydžio nuo užtvankos, b 

numatoma Denil tipo žuvu tij'
• Projektuotojas skalt 

ti greitu laiku užneštam si 
dos ir nematyta, kad kasme-VLL7C3 XX AAUX1GL Ujf V tip ILcL U .A.CLO14C7 IV-fc-X 
leipti tvenkinį del jo pašai lovimų. 
nebuvo /ir dabar nėra/, bei autor:
Numatytas praplovimas varg

tik yien&i_užtvankai žemiau Vykstanti laivininkystė sudaro kilusiu, 
Negalina sutikti sų’autoriaus teiginu, kad Mergaičių Salos 

VJ patvanka iki alt, 53,QOn Atsilieps iki Verknės, vadinasi, bus 
išnaudotas visas ruožas iki Birštono kilpos. Narūno ties Verknės 
upeliu vidutinio horizonto alt, yra apie 39,50m, taigi, patvankos 
kreivė tiek niekad nesiektu ir liktu tain tikras upės ruožas neiš
naudotas, nes sekančia^VJ projektuotojas numato Verknės žiotyse. 
Parinkta patvankos dydį negalina laikyti sudegintu su bendru Neno
rto jėgos naudojimu. ' I

Siame projekte smulkiau paliečiama ir elektrinė dalis. Nepa
sitenkinta v t ik energijos tinkino Kaunui suplanavimu, bet padaryta 
krašto ankstos įtampos bęi svarbiausiųjų vietovių pastočių planai. 
Pradinis krašto'tinklas ir pasiotys iš'kalkuliuota apie 7 nil j, li
tų. Autorius skaitė, kad elekttofikacija pas mus turi būti vykdoma 
palaipsniui, kas geriau atntiktų mūsų, ekonominį pa j ėgunat.v Schema
tiškai numatyta būsimos vandens jogines ir jų t'ipai, Skaičiuota 
energijos ęuvartojimo dydis ateityje ir energijos kainos tiek van
dens jegineje, tiek pastotyse tiek ir pas vartotoja, šiuos visus 
klausimus nagrinėjo įvairios komisijos. Gaila, skad įirma karta 
taip plačiai nagrinėtas klausimas pasibaigė kažin kaip nežymiai.

Iš tų skaidriu čia tepaminėsime, kad numatyta 1942m suvarto
jimas 35 nilj, kWh /be Klaipėdos ir Vilniaus/, iš kurių Mergaičių 
Salos VJ būtu padengusi 21vmilj. ir vienos kWh savikaina VJ trans
formatoriuje 8,2 cento. Nežiūrint didelių skaitytų eksploatacijos

J ■■ f X * 1*11*^? __  * __  L * n ; m ;.n * M I > l * _ * Į I * ,1 Į ■ ■ * ■*— —
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išlaidu /p'av, , metinėms VJ išlaidoms 13%/ ir 5-6 kartus mažesnio 
- Pūna ado j imo kaip V J^ gamina, visi tarifai- tavo iškalkuliuoti bent, 
'pusantro karto pigesni nei tuomet. Lietuvoje tavo. v ■ ir

'..“-r • Kaipgalime vertinti “vykdymo atžvilgiu.Mergdiciu Šąląs pro
jektą, -pirmauji detaliausią pas mus paruošta vandens jogines pro
jektą? ■

.. .Patys autoriai savo pro jektą apibudino taip: .-/’Vadinasi, į -pa
tiekiamąjį hydroelektrostoties projektą, reikia žįurėti ne kaip oį 
tinkamiausia^ Lietuvos elektrofikacijos •sprendimą, bot kaip-į piry-- 
mav bandymą^ arčiau ištirti klausima^ ar bendrai išsimoka-pradėti .di^- 
dėsnis, užs'imojimu vandens jėgos naudo j ima" ir t.t.. ,K o;'’

Projektas savo laiku davė daug įdomios medžiagos vandens nau- 
- dojimo klausimu. Prie dabartiniu pakibusiu sąlygų .savo reika.ęįeš; yro 

nustojęs,“ Praktiškai projektą negalima laikyti vykdytinu del tokiu 
svarbiausiu priežasčius ■ \

1. nepakankamai suderinta su viso Nemuno jėgos naudojl’rhi/-X
• 2, per maža butą realia duomenų projektavimui, kad būtu ga-s 

iijąa priimti. pasiūlytus sprendimus, pnv.,-. grunto. įnirti i'- 
nimas schematinis be reikalingiausia bandymu? nešpienąnšf 
klausimas neišspręstas, energetinis■ūkia nepilnai nągri- 

„ * . v nėtas ir pan, į - -
Šiaip šis kaip p a r a o s i a n a s i s projektas toli prašoka - 

-eilinį eskizinį projektavimą.' . • ••
>■ v1932-33m "Hidroel.stoties statymo reikalu.komisija" nustatė,
kad artimoje ateityje /Lietuvos didesniu miestu elektros energijos 
aprūpinimai bendras elektriniu galingumas turės.būti apieml5,000ktfį 
Norėta suprojektuoti tokia..vandens jegine,--kuri niekados nebūtą u. 
stabdoma irvdidžiausio potvynio metu turėtu 15.000 kW galingumą, 

„ Vadinasi, išsivėrSiama be rezerviniu šilumihią jėginiu, Tokia min
tini sudarytus eskizinis VJ ties Varnių kaimu kiek aukščiau Mergai
čių salos projektas. m:. -... -.1 ■’

Normaliai patvenkiama iki ai t,. 38,50mv Tokia vandens horizon
to altitudę autorius /Dipl,inž,A.B,Šulcas/ skaitė esant prie Verk
nės. Tada Nemune ruožas iki Birštono kilpos butu isna.udeft'as. Potvy
niu metu tvenkinio horizontai butu leidžiama dar pakilti dar:l;5m. • 
Tuo" budu kritimo aukštis liktu 10,5n ir turbinos galėtą normaliai- 
veikti ir jėginė-turėtu 15,000' kW galingumu dirbant.dviems agrega
tams. Galutinai numatyta statyti 3 Kaplano turbinas po 120 nP/s, 
' ■ • Projektuota masyvinė, betoninė užtvanka sir-5 pralaidoms 

30x3,10m viršuje, kurios uždaromos atlopiniais uždarais' ir 18 dug
niniu anga 2x1,20m skiriamu tvenkinio praplovimams, laivams ir sie
liams' praleisti daromus kairiame krante vienos kameros šliuzasslė
nis dar uždaromas 8Q0n ilgio ir iki 13m aukščio žemės .pylimu.

Paros nuotakio reguliavimo del laivininkystės .žemiau liauno 
.nenumato, kaip ir-Mergaičių Salos VJ projekte. Skaito, kad bus. ga
lina pavasario, ir rudens potvyniu, metu tvenkinį., pripildyti ir jo 
dali -vėliau panaudoti mažu debitu padidinimai. Šiaip manoma tvenki
nį panaudoti pavasario potvynio bangos sumažinimui, beu vasarą de
bitu padidinimui laivininkystei _ . • ~ v

Autorius nurodo, kad Varnių VJ būtą ekonomiskęsnė už kitus 
varijantus, bet energijos.sunaudojimas turėtu būti žyniai didesnis, 
už komisijos numatytąjį. į -- -a ?.
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1931m buvo sumanymas projektuoti VJ ties Pažaisliu ir Susi
siekimo Ministerija padare maždaug prie Pažaislio vienuolyno 14 
gręžiniu. Pagal schematinį projektą /Dipl.Ing.J.Smilgevičius, Bau 
eiįier hydroelektrischen Station am Nemunas, "Wirtschaftliche Infor
mation dės Pįnanždepartaments dės Rėpublik litauen", Nr,-19y 1931; 
į0„10,, 11-12 iRslp,- tekstas ir Nr.20,19.31,10,25.-1 brėžiniu lą- 

' pas/,, numatyta 10m patvanka. Statoma 3.- Kaplano turbinos po 150.m5/s 
bendro apie 38.000 kW ’ir vidutinio nertinio 22.000 kW galingumo su 
180’iįil j. k?h gamyba'. Bendra kaina apie 40 mil j, litu, kilovatyalan- 
Tibs. savikaina 3-4' centai,. - . .

’ Projektuota 4 pralaidos po 20m pločio,.iki dugno uždaromos 
MAPI .dvigubais skydais, Šliuzas laivams 120xl5m, sieliu takas 15m 
pločio 'Jr U.12' nuolydžio, Žemės py 1 imąs apie 1250m ilgio, žuvų ta
kas. . v ;■ ; • *

Tas pats autorius vėliau davė šioje vietoje ir kita phįiūly- 
/knygelė: Dipi.inž,J,Smilgevičius, Nemuno hidroelektros stotis 

ties Pažaisliu,.1934m., 34 pslp.Ąjau kiek daugiau apdirbta. Pat- 
^vahkai’šiuįoma iki alt. 37,5m, kritimo aukštis svyruotų nuo 14n 
r/Q=120 m.3/s / iki 8m./Q=2300 n’/s ./, yidut, po vagos suregttliavino- 
13#/giame- pasiūlyme yra panašumo į minėtos Varnių. VJ projektą^

-Bę nprmaliai statomą. 2 ’Kaplano turbinų po .150 m<7s numatome 
statyti ir trečia, kuri dirbtų tiktai potvyniu metu, būtų pasiekia
mas minimalinis galingumas 15.000 kW ir nereikalinga šiluminiai’'rė- 

*^5ėi»vąi, . Pro jektuota betoninis, masyvinis slenkstis, kurio viršuje -5 
pralaidos pų. 30x3’,20n uždaromos atlapiniais. uždarais, viena 10n 
pločio'pralaida iki .dugno ir 20 dugninių angų 2x1,5m, Vienos kame- 
ros—šliūžai skiriami ir sięliams ir laivams. - 7 < < '

Autorius mano, kad ši vi ta turi daugiausia privalumų lygi
nant su kitomis. Manoma, kad. Pažaislio VJ su reguliavimu galėtu, be 
kitų jėginių pagelbos dengti iki 120’ mil j. kWh metinio pareikala
vimo', o be reguliavimo iki 87 milj, kWh.

Be pačios vandens jėginės yra planuojama ir kalkuliuojama ., 
kainos krašto aukštos įtampos tinklo, atskirų miestų pastočių,; Skal-; 
Šluojama miestų elektros tinklų eksploatacijos išlaidos, energijos 
savikainos, tarifai, pelnas, bendra reikšmė krašto ūkiuio

Statybiniu-hidroelektriniu atžvilgiu reiklų pastebėti, kad 
pasiūlymas ir nėra pakankamai suderintas su Nemuno ruožo iki Verk
nės išnaudojimu, Nors autorius teigia, kad rastas gruntas numato- , 
,nal: statybai tinkamas', bet nieku to neparemia /Galimų būtų nurody
ti kitų inžinierių ’ir priešingu nuomonių/. Jaučiama, kad duomenų 
turėta nepakankamai ir pasitenkintu kai kurių klausimų paviršuti-, 
niu sprendimu. Savo pobūdžiu projektas žymiai daugiau eskizinis už 
Mergaičių. Sglos projektų, - .. ■

Buvo padaryta schematinis pasiūlymas ypro jektuoti vandens je- 
ginę ties Ranšiškiais /dipl.inž.A,B,Šulcas/ apie 32,5km nuo Nemunę- 
Neries santakos. Tai atatinka sumanymų, visa Verknės.Kauno ruožo kri- 

. tinų naudoti dviejuose pakopose, kurių pirmoji butu ties UsšilĮais 
su 5m patvankos aukščiu. J .. / . ‘z*

Normaliai patvankos aukštis numatyta 12m, instaliuojamas de
bitas 240 nVs, galingumas 23,000 kW. Betinorint potvynių metu tu-- 
rėti 15.000 kW galingumą reiktų instaliuoti 480 ų/g, Toks spren
dimas rastas neekonomiškas ir mintis nevystyta.
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Birštono kilpa, • * * ' , . "

Toliau nuo Kauno yrą žinoma Nemuno kilpa ties Birštonu, Vi
suose minėtuose vandens jėginiu ties Kaunu projektuose lyg ir de
rintųsi prie būsimos VJ Verknėje, kuri gali būti laikoma kilpos pa
baiga. Apie pačią Nemuno kilpa, ne karta rašyta, todėl smulkesnio 
apibudinimo netenka daryti, kol kas išsamiausią žinių galina rasti 
prtkf,S,Kolupailos straipsnyje ’’Nemuno kilpa, Nemuno elektrofikaoi- 
jos klausimu.’’/ "Kosnos", ly29n, Nr.5, 169-200 pslp, yra ir atski
ras atspaudas/, kur yra beveik visa bibliografija iki 1929m.

Si vieta energetiniai įdomi tuo, kad galina gauti galingiau
sia Lietuvoje vendens jėgine, o pati problema gali turėti daug 
sprendimo varijantu.

19O9n Rusijoje kilo mintis pradėti plačiau naądoti upią joga, 
ir prof.J.MerČingas atkreipė dėmesį į Nemuno kilpą, kurini pradėjo 
ruošti projektą, bei daryti tyrinėjimus. Si vieta ypatingai tiko tu 
laiku, vandens jeginiu projektavino krypčiai: manyta, kad trumpinant 
natūralu upės ilgį, vad., upe tiesiant ar kilpas perkasant geriau
sia ir pigiausia panaudojama 'upiu jėga. Šiuo atžvilgiu Nemuno kil
pos 50kn sutrumpinimas 4kn kanalu yra ypatingai viliojantis. Dabar

- hidrotechnika t'kins vadinamus kanalo tipo VJ laiko antraeilės 
reikšmės, nes jos neturi tvenkinio nuotakiui reguliuoti. Todėl dau
geliu atveju suprojektuota VJ pačioje upės vagoje ar slėnyje bus 
pranašesnė, nes ji automatiškai sudaro dideliu turią tvenkinius. 1 
Smulkesniam buvusiu, pasiulynu apibudinimui išskirsime du principi
nius galimus kilpos ruožo sprendimus: . ‘ ,

1, naudojamas kanalas VJ vandenį tiekti, _ .....
2, VJ statomos upės vagoje ar slėnyje, ’ -/K

Kilpss perkasime projektai.-

Pirmas ir isviso musą upėms seniausias pasiūlymas buvo prof. 
Meroingo, kaip "Rusijos vandens jėgoms tirti komisijos" pirmininko. 
Jo projektu Nsnunas ties Nenaniunais 10,6m patvenkiamas ir statoma 
pirmoji VJ, kuri naudotu puse vidutinio Nemuno vasaros debito ir tu
rėtu apie 7.000 kW galingumą,/prie Q=90 n/s /, Kanalas projektuo
jamas pro Bučiuną kaina į Verknės slėnį ąr tolinu Verknės slėniu 
iki Babroniu kaimo kur 'būtą statoma didžioji jėginė apie 15.000 kW 
galingumo. Kanalas taikomas ir laivininkystei; Verknėje statomi 
šliuzai. Bendra kaina numatyta apie 5 milij. rubliu,/apie 25 milij, 
litu/; 1 kWh savikaina kalkuliuota apie 0,2 kapeikos /apie 1 cen
tas/. Padaryta kai kurie tyrinėjimai: hidrometriniai stebėjimai, 
gretinai, nuotraukos, • ,

Kiek pats projektas buvo detalizuotas neturime žinią,ninona 
tik, kad pats sumanymas čia statyti VJ sukėlė visuomenės susidomė
jimą, 1912m "Varšuvos"Pramonds ' iniciatyvosvbendrovė" norėjo gauti 
koncesija^. 1917n prof .K. Pomianowski lenku žurnale "Przegladu Tech-
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hiczego" ajfea'š^ prof.Meroingo pasini yna /’’Žaklad wodny w- Bįrszta- • 
nach"/, kalkuliuoja už kiek pati jėginė' galėtu atiduoti i Sinkia 
energijai /60 millj. kWh po 1,2 kap, 60 nilij. kWh po 0,4 kap, ir 
128 nilij. kWh po 0,3/. Paro išyadą, kad kilpos VJ^labai rentabi-

• lingosj bei šiaip turėtu didelės krašto akiui reikšmės. (
Į922-23n bendrovė -1,ę-alybė" /jos: tikslas buvo upiu jegbs nau

do jinaš./ atlikinėjo kai‘kuriuos tyrinėjimus. Pagal tuos' duonėiiis. 
•-.-.-.prof. S/Kolupaila padarė kfe kariuos pas i Si ynus. Mintys panašios i
* MėrŽingo-, tik patvanka"tffgi Nemanįanais. numatyta 12n. ■

. 1923n iškelta vadinėtas, tunelio varijantas /Kolupaila įrBa-.
„nėnas/, Šiauriausioje vietoje kanalo siūloma kasti tunelis* Si idė
ja pasisekimo neturi, nes toks tunelis sunkiai sprendžia'laivinin
kystės plausimus,' o ’svarbiausias, kad toks varijantas visais atve
jais skaitomas brangiausiu.

Vėliau kilo mintis Veirknes slėnyje pilti žemes pylimą ir ‘ 
Verknę paversti, reguliavimo ..tvenkiniu /K,Rinkaus ’diplominis pro
jektas/. TiW*Nbnaniunaįš tvenkiąs naudo janas. apie 130 nVs.
debitas ir gaunama ąpie 13.000 kW galingumas,. Kita jėginė Verknės, 
žiotyse, kur naudojamas 100,n>/s debitas, kritimas -22,3m, gauna- 
na apie 18,000 kW galįngūnas. Vandens tiekimas Verknės jėginei nu
matyta kanalu ir dalinai tuneliu. Bendras galingumas 31,000 kW, 
sąmatą - 75 nilij. lituc •„ \

' . Svarstant energetine Birštono; VJ dali /1934m A.Klygio dipl*
darbas/, prieita iŠ vadu/ Kad patvanka gerįctu '• dar keletą metru pa
didinti, visa instaliuojama^ debitą /260 n-ys / leisti į Verkne ir 
Neęaniunuose j ė ginė s nestatyti. . ' ‘ ’ ...

Paminėtus kilpos 3 pr end imu pas i ui ynus 1939mO.Šalkauskas 
dipl.' projekte sukondepsavo ir dare drąsesniu pasiūlymu. Nemunas 
ties Nemaniilnais patveriamas iki alt. 69,5m'/ž. santraukos VII/, 
ola statoma pagalbinė joginė, nes nenorima kilpos vaga palikti be 
vandens, Irojektuota betonine masyvinė užtvanka 168m ilgio, 5 pra- 

... laidos 3O,4x5,lm uždaromos sektoriniais uždarais; žemės pylimai 
iki 18fSri aukščio ir 2300n bendro ilgio. Nemaniūnų jėginė naudotu. 
30-80 n-'/s debitą, žiema butu visai staįdomac • * ' ' '-c

-■ Kanalas projektuotas žemiausiomis vietom!: 
Buoioniu ir Pinsiu kaimus Verknės kryptini. Normaliai kanalu lei
džiama 20o m^/s< bet del ledo žiema skaičiuotas 250 m3/s. Kanalu 
vyktų ir laiv&x judėjimas. - ' ' ’

'Verknės slėnis uždaromas ištisiniu 300n ilgio ir. iki 33n 
aukščio žemės , pylimu^, čia statoma pagrindinė jėginė ir .mechaninis 
keltuvas laivams iš vieno vandens horizonto į kita kilnoti, Verk- 
n®s tvenkinys naudojamas paros nuotakio reguliavimui.

Energetiniu atžvilgiu nepalanku leisti trumpinamąja vaga 
30-80 dvs debitą^ ir turėti nuolatinius energijos nuos^oliuse 
.Birštono kurortui' geriau įrengti paprasta patvankos užtvanka mau
dykles, kur retkarčiais^, vanduo b fit u pakeičiamas, Abejotina ar’yra 
tikslus pasiūlymas viąiškai sustabdyti sieliu praleidimą, apdirbti 
miško medžiaga vietoje ir toliau gabenti gaminiusc Siulpma patvan
ka iki alt. 69,50m dar nėra galina aukščiausia. Ja aukštįnantgerė- 
ja vandens, energijos, ūkis , ,. : •. į ’ •’

f . f. • I-- S -
pro Nemani finu,

Kanalu

ištisiniu 300m ilgio ir. iki 33m

13
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Patvankos vandens jėginių projektai.

1916a vokiečiams valdant Lietuvos kraštav ir buvo atkreipta " 
dėmesys i Nemuno kilpa. Problemos sprendimui vadovavo prof .Symphen 
Jis kilpa traktuoja kaip paprasta upės vaga ir nesinaudoja jos 
sutrumpinimo kanalu idėja. Numato'’ dvi užtvankas: viena apie 2.5kn 
aukščiau Darsūniškio, patvenkianti vandenį iki alt, 60,Om /kriti
mo aukštis iki 25r/, o antha- 60kn aukščiau, žemiau Siponiu k,, 
patvenkianti vandeni iki alt. 80, Qn /kritimo aukštis 20-28m/.

Kilpos perkasimas numatytas'laivininkystės reikalams Nema
ni unu-Birštono^rajone. v 2 -

/ Abiejų užtvankų užliejamus plotus^Sympher skaitė 249km . Bu
tu užlįeta Birštonas,' Prienai, Balbieriškis ir dalis Alytauso

Čia Siekta sudaryti milžiniškus tvenkinius ir turėti visiš
ka^ metinio nuotakio išlyginimą /pav., prie 10n naudingo sluogs- 
nio/, kas vandens energijos akyje visada yra idealas.

Musu akinis žiūrint Sympher kai kurie užsimojimai yra per 
drąsus: užliejama apgyventos vietovės, ypač Birštono kurortas, 
kas mums neatrodo priimtina, iš viso neatrodo, kad butu'galima ab
soliučiai vykdyti Sympher sumanymo} permaža turėta ir turima pa
grindiniu duomenų, pav., apie grunto sąlygas. Žinoma AEG firma 
1942m ėmėsi nagrinėti ir vykdyti tyrimu darbus pagal principine 
Sympher idėja, bet su kuklesniais užsimojimais. Vėliau del kafo':- ■ 
sąlygų tie darbai pertraukti,

Pendrai dar reikia nuodugnesnių studijų apie kilpos jėgos 
naudojimo geriausias galimybes. Tokio nagrinėjimo pradžiax padanė 
A.Kiaušas diplominiame projekte /1943m/. Provizorinės išvados ro
do, kad dviejų užtvankų statymas kilpos ruože energetiniai ir kai
nos atžvilgiu palankiau už kanalo pobūdžio sprendimą; paranka pa
lankiausioje vietoje- Siponyse geriausia tiktų iki nlt. 80,Om, 
Antroji užtvanka butu tuoj aukščiau Birštono ir jos patvanka apie 
10m, iki alt. 52,Om. Siponiu VJ bfitų taupomoji, o Birštono - iš
lyginamoji. ' ' ; ■ 5

Prie 10m naudingo tvenkinio sluogsnio 6,4$ vidutinio meti
nio nuotakio /0,6 nuo 9,1 km-V dar liktų neiŠlygįnta ir negalėtu 
būti išnaudota,, bet reguliavimo reikšme 'didelė ir vidutinis paros 
galingumas nekristų žemiau 55.000 kW, ,

Pats projektavimas tokios palyginti didelės patvankos /apie 
30m/ ant mfisų mišrių modernių gruntų sudaro nemaža techniškų sun
kuma, ypač kačl tenka praleisti didelį maksimalinio -potvynio van
denį/pav., 3000m-vs - 700 metu tikimybės/, todėl reikalingos di
delės pralaidos /suprojektuota S po 21x5,15n/.

Numatyta betoninė masyvinė užtvanka iškelti į slėnį/“ o pa- 
čia. upės vaga ir, likusia slėnio dalį uždaryti pylimui J.ėginės na
rna^ projektuoti uŽ užtvankos ir vandenį tiekti vamzdžiais.

Dar paminėtina pasiūlymas statytai VJ ties Prienais /knyge
lė: Dipl.inž.J.Smilgevičius, Nemuno hidroelektros stotis, į930m., 
19 pslp./ su 10m patvanka ir 12.000 kW galingumu. Tolimesnė VJ 
kilpos jėgai naudoti butų ties.Punia 12m patvankos ir 15.-0QPkW_' 
galingumo. Autorius sk-ait'ė, kad toks sprendimas iš viso butų pi-
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gesnis bei nereikėtu is karto didelio 7O-8O milij. lt, kapitalo 
•-ir gaunamas energijos kiekis gerinu derintųsi su esamu pareikala

vimu. Duota schematiniai projektuojamos VJ brėžiniai 
/j pralados po 20xl0m su MAN skydais5 2 agregatai po 10*000 AJ^ir 
vienas- 5.°00 A-J, šliuzas/* Sudaryta sąmata 26 milij. lt*, krašto 
aukštos^Įtampos tinklas ir pastatys kalkuliuoja 10,5 milij* lt.

Iš Šio pasiūlymo Įdomu tik pati 2 užtvanka idėja. 
Aukščiau Nemuno kilpos /Nemaniūnu-Punios/ nebuvo jokiu.sumn- 

. nymu statyti vandes. jėg±asH„ .

Baigiamosios' pastabos.

' a. Po. padarytos sumanymu ant Nemuno ir Neries apžvalgos lengva 
pastebėti bendro planingumo'' trukumų. Upe ar jos atskira ruožą rei-

• kia laikyti užbaigtu energetiniu vienetu. Racionalus vandens 'jėgos 
naudojimas bus tada, kai ne viena- to vieneto dalis nelieka nepanau-

■ data, arba vienaųdali naudojant nebus kenkiama kitos dalies naudo- 
jimui, o ir bendru sprendimu bus siekiama optimalinių rezultatu.
Buvusieji sumanymai dažnai liečia viena vandens jeginę, nėra de- - 
rint-i su kaimyninėmis VJ, arba tas derinimas miglotas. Aukščiau

• -Kauno ant Nemuno turime keletą pasiūlymų su skirtingomis patvanko
mis. Tuo tarpu svarba, kad• toj'e vietoje patvenktas horizontas de- 
rintusi su aukščiau busimomis VJ, -pav,, Birštono kilpos. Vadinasi?

' netikslu kalbėti apie patvankos horizontą^ aukščiau Kauno neturint; 
'• pidncipinio. Birštono kilpos sprendimo* Panašini vietos pa
trinkimu! turės Įtakos žemiau.Kauno patvenktas horizontas,,

IŠ santraukos lentelėje aiškiai matyti, kad didžiulė daugu
ma siūlomų projektų labai menkai duomenimis paremti, I lentele ne- 

' Įtrauktiems pasiūlymams tuo labiau ju trūksta. Tiksliai sutvarkyti 
hidrometriniai duomenys atsiranda nuo 1957-1959m. Jie reikalingi 
ir galinguma parenkant ir energijos ūki skaičiuojant. Pastarasis 
dalykas tik ipora atveju sulaukė rimtesnio dėmesio.

Be tiksliu topografinių duomenų sunku daryti atskirų VJ sude
rinimų, ,

Blogiausią padėtis buvo su grunto duomenimis, Vieninteli! 
Turniškių VJ grunto tyrimai daryti pakankamu mastu ir su tinkamu 
technišku' supratimu. ' - ų, ■ v

Nuo pagrindo- grunto priklauso Įtvarų pamatai ir net paoio 
itvaro konstrukcija, bepakankamai geras gruntas duoda keliolikos 
milijonu..litų nuostolius, ir rizika Čia mažai rekomenduotina. To
dėl bet "kuris'vandens/jėginės' pro jektas be grunto duomenų nėra re
alūs, Hidrometrinių ar topagrafinių duomenų nepakankamumas katast- 

~ rofos nesudaro* Galimi-tik didesni ar mažesni nuostoliai, vad,, 
veikia i ekonomingumh, EIūbu sa-Slio ir aolio gruntai iš viso yri 
silpai, 'o jų chaotiškas sus'imaišymas neleidžia daryti rajonams ar 
viet sems bendrų išvadų. Grunto tyrinė jimų technikoje ne tik hi
drotechnikoje, bet ir visose kitose inžinerijos srityse, esame 
smarkokai atsilikę.
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Kai kurie projektai lyg ir paremti grunto tyrimais, būtent, 
gręžiniais, Deja, tais atliktais darbais tenka nusivilti, Ju masą 
tas visada badavo nepakankamas: mažas grąžskyliu skaičius, nedide
lis gilumas, Gautu rezultatu Įvertinimas būdavo labai primityvus. 
Nebuvo daroma,jokiu grunto atsparumu, vandens laidumo bandymu, pa
sitenkinta inžinieriaus "jausmo matu". Net paprasčiausiu gautu re
zultatu kvalifikuotu geologiniu aprašymą ir fiksavimu profiliais • 
nesir&plnta, todėl dabar tu atliktu gręžinią iik pėdsakai telikex.

Iš visu sumanymu-pršjektu realus ir tinkamas vykdyti suminė
tais rezervais yra tik' turniskiu vandens jėgįnės, Iri ją tautu inžl- ■. 
nieriu skirtingi sprendimai tik rodo, kad užtvankų projektavimas 
dar teoėra labai sudėtingas ir priklausomas įvairiu objektyviniu 
ir subjektyviniu aplinkybių. ' ' r

■ Visi kiti projektai yra įvairaus laipsnio p a r u o si a - 
m i e j i projektai. Daugiausia vispusiškai išvystytas "Morgai- .

* žiu Salos" VJ projektas jau buvo smulkiau nagrinėtas. Galima dar 
pastebėti, kad statybiniu atžvilgiu jis turi ir daugiau abejotiną" 
vieta, nors tokio pobūdžio paruošiamuosiuose ar ir principiniuose 
projektuose visiško detalizavimo nesiekiama. Projektu autoriuj už
sibrėžta tikslą "... duoti pirmax mėginimą" reikia skaityti pavy-* 
kusiu, ypač kad' ir gana, nepalankiai kalk uliąo j ant vandens joginės, 
eksploatacija, įrodyta visiškas statymo pateisinimas, --y..'į

Kituose'1 projektuose dažnai daiigiau liepiama tik kuri viena / 
klausimo pusė, arba liečiant visus klausimus nagrinėjimas per daug 
schematinis, bei kai kurias išvados per daug lengva ranka padary
tos. Tu projektu esme^reikia laikyti ją iškeltą pagrindinę idėją: 
pav., naudoti Nemuno žemupį, duoti jėginę su mažiausiais reikalin
gais rezervais ir pan. Taigi, jie mums lieka i‘d e j i n i a. lys 
sumanymais. . -

; ■ ■f" • .

■ _ _ - 000 - -' -
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AUTOVEŽIMIU REMONTAS,
Susisiekimo bei transporto priemonių ekonomiškumą rodo jos km/keleivio ar.km/tonos kaina, '• • ■ . .
Kilometro, kaina susidaro iš šią pagrindinių komponenčių: ■’
1, amortizacijos išlaidos, .

•į); f- 2, remonto ir profilaktikos iš laidos,
t ’3. kuro 'ir tepalo išlaidos, V ..

't : 4. padangų ir kamerų išlaidos, ,
- 5.- aptarnavimo personalo išlaidos (šoferis, konduktorius), •.

6. administracijos personalo išlaidos, ,. , .■,■■■
7* mokesčiai, draudimas.
Čia norima paliesti vien tik "remonto ir profilaktikos išiai- 

_ dos*1, I šia^ pozicija^ įeina visos išlaidos surištos su profilaktika 
ir remontu, t,y, išlaidos autovežimio patikrinimams, reguliavimams 
ir įvairiems remontams, iškaitant medžiagos ir atsarginių daliu 
kainas.

Normaliai sios išlaidos yra gan žymios ir sudaro lengvam au
tomobiliui apie 40-50$ jo pirkimo kainos, *■

Praktika rodo, kad netinkamai atliktas remontas ir nerūpes
tingai atliekami periodiniai patikrinimai didina? 1) amortizacijos 
išlaidas, nes autovežimio amžius mažėja, 2) remonto išlaidas, nes 
laikotarpiai^tarp atskirų remontų trumpėja, 3) kuro ir tepale iš
laidas, 4) išlaidas padangoms. Dažnai del blogai atlikto remonto 
išlaidos kiekvienai minėtų pozicijų didėja iki 25-50$ daugiau nor
malių, kas kilometro savikaina padidina gan žymiu procentu,

'Negalima pasigirti, kad autovežimiu remontas musų dirbtuvėse 
Lietuvoje buvo tinkamai atliekamas.

Tas faktas yra gerai žinomas kiekvienam musų automobilistui. 
Kokios gi buvo priežastys nevisuomet tinkamo autovežimiu re

monto atlikimo?
Svarbiausia priežastimi reikia laikyti didelį autovežimiu 

firmų firmų ir tipu skaičių, kuris, atrodo, siekdavo 7O-8O,
Kiekviena firma savo autoyožimius kai-kurioms dalims naudoja 

kitos rūšies medžiaga, kitokia konstrukoia, nurodant kitokius men-

t
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tažo bei laisvumo dydžius bei budus ir kitokia^ profilaktika.
Jei priminti, kad Lietuvoje be įvairiu^ šaliu^ benzininiu^ va

rikliu buvo plačiai paplitę dizelvarikliai, pusdizeliai ir dujj\ 
generatoriai autovežimiai,' tad lengva suprasti, kad dirbtuvių 
meistras, atlikdamas koki nors autovežimio remontą^, dažnai matyda
vo šį modelį ar konstrukcija^ pirima kart savo gyvenime ir, neturė
damas specialiu^ firmos nurodymu (prospektu), atlikdavo rc-nontrf ne- 
visuomet tinkamai, ■ '

■ Del tos pačios priežasties rimti autovežimiu pardavė jai jau
tėsi, del didelio skaičiaus nelauktu konkurentu, nesaugus savo 
biznyje irvnerizikavo organizuoti normalaus parduodamu masinu at
sarginiu daliu^ par&pinimo bei profilaktikos organizavimo,

Autovežimiu firmų atstovai, kurie--kartais--net neturėdavo sa
vo kontoros, pas mus buvo neretas atsitikimas.- Tokiems atstovams 
tas biznis buvo atsitiktinu, ir parduotu autovc-žimiu likimas ne
įdomus . .

Prie tokios padėties autovežimiu ats. daliu parūpinamas ne
galėjo būti normaliu ir ju kaina pigi/ .

IŠ kitos pusės reikia pripažinti, kad geru autovežimiu re-, 
monto dirbtuvių su techniškai gerai paruoštu personalu ir gerais 
įrengimais pas mus beveik nebuvo.

Tik nekurtos dirbtuvės turėjo tikslius-matavimo prietaisus, 
be kuriu negalima gerai atlikti kapitalinį remontą. Teoretiškas 
ir praktiškus dirbtuvių darbininku paruosimas vidutiniai buvo ga
nu silpnas, tuo tarpu beveik visos' dirbtuvės atlikinėdavo kiekvie
na^ pasitaikiusį remontą. Todėl nenuostabu, kad klientas nepasiti
kėdavo dirbtuvių atliktam darbui ir duodamiems nurodymams,

Autosunkve'šimiu ir autobusu dėžėms veikdavo atskiros dirb
tuves; kaikurios iš j'u laikui bcgb.nt specializavosi šio je. srityje 
ir. atlikdavo darbu gori gerai. .

Tendencija mažinti autovežimiu modeliu skaičių ir standarti 
zuoti atskirus autovc-žimiu dalis pastebima, ypač dabar, visame pa 
šaulyje, Atfodo, kad 2-3 lengvu automobiliu ir 3-4 kroviniu auto
vežimiu modeli ’.i butu visai pakankamas skaičius Lietuvoje. y

Esant tokiam pertvarkymui autovežimiu pardavimas bus pa
skirstytas tarp nedidelio skaičiaus stambesniu vietiniu firmų, ku 
rios bus suinteresuotos parduodamu autovežimiu^ likimu, 'jiems pi
gesniu atsarginiu daliu parupinimu ir reikalaus iš savo klientu 
pildyti profilaktikos taisykles.

Neatsakingu, pripuolamu autovužimiEų pardavė ju neatsiras, 
Autovežimiu remonto., esant maišam modeliu skaičiui ir didesniam 
Įrengimą, ir'daliu standartizavimo laipsniu;., galima taip suorga
nizuoti/kad jis 'bus žymiai suprastintas ir pagreitintas ir tuo 
budu atpigintas, ’

Parduodančios firmos bus suinteresuotos išleisti populio.- 
rlus jos parduodamo modelio konstrukcijos aprašymus, nurodant 
specifinius reikalavimus remontui ir Įvairiu įrengimu reguliavime 
bfldus, kurie gali būti lengvai išstudijuoti 'kiekvieno dirbtuvės 
darbininko,

Autovežimiu taisiklingos eksploatacijos kontrolei pageidau
tina, kad parduodamosios firmos organizuotu "service" dirbtuves,
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kurioms kiekvienas jos klientas turi, tam tikrais laiko tarpais pri
statyti savo, nutovežimį.profilaktiniam apžiūrėjimui ir gauti atatinkamus nurodymus., . ’ ■ 1 ■. ,. . "

Lygiagrečiai turėtu būti pertvarkytas ir remonto dirbtuvių 
klausimas,; .■ . • . -

Meistru ir automechanikų kvalifikacijai kelti turi būti ren
giami kursai.’Tokie kursai gali būti steigiami prie Technikos mo
kyklos r amatų mokyklų, bei stambesniu, modernišku, dirbtuvių, .Ten 
dėstoma apie modernius remonto metodus, medžiagos apdirbimų, mo
derniškų matavimo prietaisų naudojimą, ir pan.

Dirbtuvės turi būti įrengiamos su reikiamo tikslumo staklė
mis ir matavimo instrumentais. Neturinčioms pakankamai tikslaus 
įrengimo ar pakankamai gerai paruošto personalo dirbtuvėms negali 
būti duodama teisiu, vykdyti kiekvienos rūšies remonto^

NETIESIOGINIAI VALDOMI ELEKTROS JUNGTUKAI,

Su elektros jungtukais tiek jau esame apsipratę, kad ne ne- ■ 
falvojamo apie tuos nepatogumus, su kariais surišta elektros ap- 
vietimo instaliacija gyvenamame bute, Urba dirbtuvėse,"

Paprastas, mums is seniau gerai pažįstamas elektros jungtu
kas - vieno ar kito pavidalo - tikrai labai patogus, jei vienu 
jungtuku aptarnaujama tik vienas šviesos taškas. Bet tuoj kyla 
sunkumai, kai norime viena* šviesos tašku, aptarnauti (įjungti ir išjungti) iš 2 arba 3 vietų. Turime, tiesa, ir tokiems' reikalams ; 
jungtukus ir jungimo schemas, vadinamus keičiamuosius bei kryžmi
nius jungimus, bet tokie jungimai labai.komplikuoju instaliacija, 
ir sunaudoja daug medžiagos (vario!) laidams, ypao jeigu atskiri’
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jungtukai yra thįi vienas nuo kito Dar didesni sankanai kyla, kai 
reikia jungti grupinį arba serijinį apšvietimu, pav.,. sietynus’■©■u 
kėliomis lempu grupėmis, 0 jei dar reikalinga lempu grupes nungfti 
iš Įvairiu vio’tą, tai instaliacija'pasidaro itin paini, o jungi
mus tarp ‘sietyno ir jungtuku, sunaudojama ypatingai daug medžiaga* 
(žiur. brež,6), Prie Šią nepatogumu dar reikia paminėti, kad tokiom 
se instaliacijos© sunkiai Įvykdomi.bent kokie schemos papildymai' 
bei pakeitimai, / K ’ . . a:

Paskutiniais motais prieš ŠĮ kr.ru, apyvartoje pasirodė naujo
viški jungtukai, valdomi ne tiesioginiai žmogaus ranka, bet n^tic- 
.sio£inląį per silpnos srovės tinklą., Labiausiai Vokietijoje' pnplf- 
tąš t'okios rusios jungtukas buvo Sicmenso tipas ’’SSP” (Sohwr.ch- 
strom - Starkstrom - Femsohaltc-r). Manau, kad naudinga suajuo su
sipažinti, nes ateityje, pagerėjus Europoje ūkio sąlygoms, tokios 
rūšies jungtukai barbėjo' bus planini naudojami elektros instalin-
cijojo,

SSF-jungtuką sudaro elektromagnetas N3 su apvnja A (1. br.). 
Elektromagneto poliai šakoti, dvioją šakų kiekvienas: a-b ir o-d. 
Tarp poliu ant ašeles o sukiojasi inkarel'is I ir svirtis Sv su 4 
genbelemis x, X]_n yj ir y, Inknrclitf I yra geležinis, o svirtis 
Sv - nemagnetines medžiagos, InkarrfLis ir svirtis ant rsolės gali 
sukiotis nepriklausomai vienas n ’kito. Prie svirties Sy nejudo- 
.mai pritvirtintas gyvsidabrio j^oiklis, kaip br,2 atvaizduotas: 
stiklinis vaizdelis su.gyvsidabrĮu ir Įleistais kontaktiniais »le 
elektrodais Et ir E_. Sis jungiklis sukiojasi kartu su svirtimi 
Sv, tuo budu”gyvsi?rabriE vamzdelio viduje yra arba tokioje padėty
je, kaip kad brėžinyje parodyta, tada jis užleja elektroduenir su*- 
jungia prie ją ori j ungta st ipri »s srevės grandinę, arba, pasvyrąs 
svirčiai kitaĮp, gyvsidabris vamzdelyje nubėga labiau Į viena, ga
lą, nubėga nuo elektrodą ir nutraukia stiprios.srovės grandine. O 
patį svirt Šv sukiojama elektromagneto sekančiu budu (1, ir 3. 
br
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Br.l parodytoje padėtyje svirtis Sy pasvyrėsi kairėn ir gem- 
belčs x ir y -yra arti magneto poliu saką ą ir d. Jei dabar suves- 

* ■ ti silpnos srovės grandine per apva'ja. A, magnetinis sriautas eis 
’ per X-uoliaus saka a, gembelę x, per inkare^! I,. gombelę y i S-po- 
liaus Šaka d, Inka'rėlis- i pasukamas laikrodžio rodyklio kryptimi 
ir atsistoja tarp poliu Kakų a ir d, Kartu pasukama svirtelė Sy* 

--'■■’kpl atsirems .1 -atramėlė' z. Nutraukus srove ęer apvajav A, svirtis 
' tjje padėtyje' ir pasiliaka (pasvyrąs! dešinėn), o 'inkarėlis I 
-•T', splruoklio.atitraukiamas!.'.į horizontalia padėti- (tada turime 3,br.

palodyta padėti).Iš naujo sūyedus silpnos srovės grandine per.ap- 
- va ja .inkarėii-s'I vėl.pasukamas, šį kartą, prieš 'laikrodžio rodik- 

> lį,' nes magnetiniam sriautai trumpesnis kelias dabą-r- per gęmbeles 
-- x] ir yi. Kartu pasukamą ..svirtis. Sv su gyvsidabrio jungikliu. Tuo 

; badu stijDrio.s srovės grandinė ir-l^.jdngiama' ir Įjungiama vienu ir 
.’-tuo pačiu veiksmu: suvedant ■'silpnos; b rovės grandinę per apvaja^A.

' Paprasčiausią, vieno stiprios srovės imtuvo instaliacijos' 
schema..su vienu: jungtuku rpda br,4, kur į yra elektros imtuvas, 
J I ‘jungtukas, kaip anksčiai} aprašytasis, K --mygtukas ir Tr -* •. 

, ■■ transformatorius »*'Kadangi jungtukas Valdomas silpnos srovės, tai 
■ S'i'a tinka paprąs-tas. maŽąp -skambučio transformatorius, o mygtukas 
irgi paprastas-skambučio.. Ir visa silpnos sroves grandinė gali bu- 
*tf paprastos skambučio vielos, (

Jaw iš br,4 schemos’aiškėja Įrengimo paprastumas ir taupumas, 
-’tiek darbe , tiek medžiagos ^atžvilgiu, Bet’.dar bus.aiškiaujei pa
niūrėsime . į br, 55 Kur;sugretintos, "vieno šviesos taško jungimo is 
Ž’.(I) ir .5 '(II; 'vietą schemos. Su aprašytuoju- jungtuku tokios'inSta- 
liacijoą.iąengickiąs. yiąąi paprastas, b be to, mygtuku skaičius vi- 
sad'a .dar gali’bliti'padidintas, kiek tik norima. Ir la'bai komplikuo- 

- tos-ihstalia.c'ijos, pvz, serijinis 2 grųpią jungimas iš kelią vietų, 
SSF-jungtukais Įrengti labai’--lengva ir papraster (6,br,).,

Netiesioginio valdymo jungtukai gerai tinka taip pat pai
nioms irištaliadi jcpis'.ląiptą po.talpose, '.radio -imtuvui per atstumą 
įjungti ir bendrai* visur-,-kur paprastu ’.jungtuku statymas kartais 
sukeldavo rimtą sunkumu, . -. ' • .

Vieno jungtuko'dydis':.5Jx51x77mm. Visi vieno buto jungtukai 
paprastai renkami ."baterijon" ir montuojami tam tikroje lentoje 
prie skaitiklio. Taigi, gyvenamose patalpose nėra jokiu stiprios 
srovės grandine pertraukiančia Įrengimą.

Visa.--sutraukus netiesioginiai valdomi jungtukai teikia šią 
pirmenybių: . .." •)

- paprasta instaliacija,, paprastas aptarnavimas; y
- visiška tyla darbe, nesukelia radio priėmimą 'trukdančią

kibirkščių; x . . '
neribotas 'mygtuku Skaičius; f

- visiškas rįepavojingumas L(ir dragnose patalpose), nes žmo
gui prieinamose vietose dirbamaT-tik su 6-8 V Įtampa;

- sutaupoma dabar' rotos laidu medžiagos (vario),,'■ r ■ x t
Prie neigiamą savybių^ reikia skaityti palyginti aukštoka kale

na: vienas jungtukas kainavo apie^10-11 markiu, o transformatorius 
apio 5 markes. Taigi, elektros apšvietimo įrengimas su aprašytojo

21
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tipo jungtukais atseidavo’ kiek brangiau už paprastą instaliacija,. 
Bot netiesioginiai valdomu jungtuku, teikiamos technines pirmeny-. 
bos, atrodo, jiems užtikrina ateiti.

Pabaigoje paminėsiu dar kita panašiu jungtuką tipą., būtent, 
elektromagnetinį (7.br.): '

PuB-į. 22

V
x

4 h
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Br.7,

Silpnos sroves grandinėn jungiamas elektromagnetas, kurio 
ritės R viduje laisvai slankioja 2 geležinės šerdys a ir b. Brėži 
nio daTis I rodo padėti, kada, stiprios sręvės ėmėjaš”X išjungtas. 
Paspaudus mygtuką JĮ, ritė R įtraukia ibi serdis, kurios šauna 
aukštyn. Šerdis a savo galvele y įsispraudžia tarp plunksnelių n 
ir suveda, stiprios sręvės kontaktą g ^padėtis II), Mygtuką-palei
dus, šerdis b krenta žemyn, o šerdis a palieka įsispraudus'! tarp 
plunksną n -""kontaktas z lieka suvestas (III), Jei dabar vėl^pa^- 

. spaudus mygtuką-suvesti silpnos sroves grandinę per ritę R, šer
dis & iš plunksnelių £ išplėšiama. žemyn - stiprios s rovė s"~khn.  t ak
tas išjungiamas. Tik šiuo atveju mygtuko paspaudimas turi tęstis 
labai trumpą Idiką, nos priešingu atve juvšerdis' a iš apačios .- da 
bar su'šerdimi b - vėl bus traukiama aukštyn ir vėl įvyks kontak
to s suvedimas! ins'jbaĮia oi ją schemos,ir šio tipo jungtukams to
kios pat, kaip ir pradžioje aprašytojo gyvsidabrio jungtuko.

- 000
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MEDINIU PERDENGIMU PROBLEMA.

Masyviniai pastatų perdengimai buvę ir liks idealu Lietiivbje 
ir visuose kraštuose. Ypatingai karo nusiaubtoje Europoje jie tenka 
skaityti idealu, t.y. sunkiai įgyvendinamu: reikalu beųt šiuo metu, 
kei toks didelis metalo, kuro ir įrengimu trukumas.>.--S

Mediniai perdengimai lengvai degantys,.reikalaujantys daug .J 
taip labai vertingos miško medžiagos, turi visa eilų neigiamų, 
privalumu, bet ir daug teigiamu savybių. Jie greit pastatomi, jiems 
iŠaikvojama mažiau darbo jėgos, jie gal'i būti lengvos konstrukcijos. 
Miško medžiaga beveik visur randama ir b^dos atveju griebiamasi jos 
atsargu, kad atstačius sugriauta kraštų ūkį ir palengvinus butų tru
kumo varga. Tokiu būdu, ir Lietuvoje teks pirmoje eilėje griebtis 
medžio, kaip savos statybinės medžiagos.

•> Daugeliu atvejų kartu rišis ir medinių sienų panaudojimo 
klausimas, žinoma, skėlėtinio tipo. Tokioms sienoms galimi panaudoti 
tik'mediniai perdengimai. Tiesa, čia galima panaudoti lengvas fe įmini < 
tipo plienines siieles, bet Čia turimas reikalas su importine 
medžiaga ir sudėtinga gamyba. Pradžioje medinius perdengimus teks 
dažnai panaudoti ir virš masyvinių sienų. ' /

Telieka spręsti klausima ir ieškoti kelių, kaip miško medžiaga 
tiksliau ir ekonomiškiau panaudoti s. ■ ' ;

Didelės ekonomijos galima atsiekti parenkant galimai mažesnes 
perdengimų angas-ir parenkant tinkamus profilius. Skaičiuojant 
kreipiamas' dėmesys, kad sijų prof iliai pirmoje eilėje suristi su 
leistino Įlinkio reikalavimais* (leistinas įlinkis f » 1: 3oo, kur 
1- skaičiuojamai angai om) Pilnai leistinos lenkimo įražos išnaudoja
mos tik tada, kai_sija. pakankamo aukštumo, kai sijos aukštumas 

į; 16. Tokiu būdu, 4 m angai sijos aukštumas = P,5 cm. Kai sijos 
aukštumas netenkina šių sąlygų, tenka atstumus . tarp sijų suma. - 
Sinti, nąišnaudojant lenkimo įrašų, kad tik įlinkis gautųsi lei
stinose ribose. Tas reikalauja papildomų medžiagos išlaidų

Skaičiavimo pavyzdys. Perdengimo svoris naudingus apkrovimas 
- 19o+2oo - 39o .kg/mĮB, ‘perdengimo šviesangis 3,oo m, tada 
skaičiuojamoji naga l',s 3,oo.l,o5 = 3,15 m. sijos profilis 6/20 cm, 
atstumas, tarp si jųo,£J4 m. •

Randams lenkimo momentas ties sijos viduriu: . .-
1/8.0.84.390.3,15^ = 4to7 kgm = 4o7oo kgcm '■ ’• '

Sijos atsparumo momentas T7 »“bh2: 66,2o2: 6 = 4oo cm3 , •
Lenkimo įraža-^ įęnk ~ M : W « 4o7oo;4oo = lol,7 kg/cm?,>p00' t
Korėguo j omas atstumas tarp sijų, kad lenkimo iraža būtu ?■ •:5 

leistina, ' ~ ■ ’’ v-. K , /'
b = b.looilol,7 = o,84,loo:lol,7 » o,82 m ■

_ lOOk ' v
lm® perdengimo reikalingas sijų medžiagos kiekis =..... ’ - .

o,06.o,2o.l,oo : o,82 = c,ol47 m3 ■ -
T.ebūr.ic tam pačiam perdengimui 4,oo anga, Tikrinama sijos 

aukštumo sulygai 
4,oo0l,o5 : 2o - 21> 16 . Orientuotis pagal leistinas lenkimo 
iraŽas negalima.- Imamas ryšis, priklausomas nuo inercijos momento!

I = c,462 (fl^, kur sijos 1 m^- apkrovimas kg/m
1 - perdengimo sviesangis m. Tada

0,46213'.
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Paliekamas tašn^ats sijos profilis 6/2o cm. Jo inercijos mementas
I •- bh3 : 12 " 4oob cm4 ■■/

■ • ęf = 4ooo:_ o,462.4.o3 - 135 kg - - '
Atstumas tarp sįjue = g; $ ~ 135 : 39o c d,346 m. .
Jei imsime profilį lo/2o cm, tai atstumas tarp gegnių galima didinti 
proporcingai siju^ platumui . >'■ >

oj = .0,346, 1 o'6 =0,577 m= 58 cm .
į m2 sunaudotas miško medžiagos kiekis gaunamasi . .

0,10X0,20,1,00 ?o,-58 = o,o345 m3 ’ .
Palyginus su 3,oo m anga, gaunama • '

o, o345 : o j 0147 S 2,35 karto daugiau išeikvotos 
medžiagos, arba^135$ daugiau miško medžiagos negu' 3,00 m angai! 
Jei lenkimovįražos butu išnaudotos ir 4,o m angai, tai vistiek 
gautus! virs '100$ skirtumas, ■ •

Matome, kad tuo atveju, kai turimo 3,ox4,oo m patalpa, 
visiškai nevisviena, kuria kryptimi parinkti perdengimo sijų 
klojima.' Tai irodo, kad projektuojant reikia galimai i-iboti pu Galo
pu plotus.

v Toliau tenka atkreipti dėmesys į tai, kad kuo: perdengimo sijos 
aukštesnės, tuo sijusmedžiagos išlaidos mažesnes. Tai irodo Žemiau 
dodama lentelė. Jojo apskaičiustž, daviniai perdengimui Ksu apkrovimu 
35o kg/m2, 4roo m s v£ e s anglui,- Duomens pažymėti ženklais: ^profilio 
plotas F,atsparumo momentas Wx, inercijos momentas Ix sijos lmx 
apkrovimas q’, atstumas tarp sija e, medžiagos kiekis m lenkimo 
įražos . ■ ■ ,

Eil. Sijos profiliai Fg Ix. • e m 1 m 5b į
Hr. " cm cm3’ .-.cm4 kg/m ■; m m3 % ■ kg/oET
1; ' 12/18 cm 216 648' 5832 197 0,56 o,o388 loo 67
2 i lo/2o cm 2 00 667 6667 -. .225 0,64 o.oSll 78 74,5
3. 8/ 22 cm . ■ 176 664 7o98 24o 0,68 o,o257 66 80
4; 6/26 cm 156 676 8785 297 0,85 o,el84 48 97-
5, Dviteinis klijuo . \ ■ ••

tas profilis 2o ■ '
• om aukštumo 136 624 624o 211 0,60 0,o226 58 76

6. Toks pats 22 om
aukščio. 161 811 _ 892o 3ol 0,86 0,0I88 49- 82

7, Toks pats 24 cm . . . . . . -•
aukščio 185 1017 122oo 412 1.17 0,0158. 41 89,5

Daviniai kalba patys uz save ir.rodo; kokia nauda butu galima 
atsiekti, joi butudaromos bendros pastangos šia kryptimi, 'Jei 
paimsim! looo butu statyba pb loo m« kiekvienam butui, gausime su
naudotos medžiagos kiekius:
12/18 cm sijos sunaudos loo,000,0,o388 = 388o m3 
dviteinbs klijuotos 24
om aukštumo loo.ooo»o,o,158 = 158o ma

‘ Skirtumas 23oo m3
Si priemone leidžia įvykdyti dviguba perdengimu plota.

Duoti daviniai yra teoreti'Ški. Juose neįtraukta medžiaga, 'kuri 
reikalinga a tram ccs. .-a v a,
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Galimai aukštų ir siaurų sijų, panaudojimas yra daug žadantis-, 
bet dar daugiau žadantis yra dviveinių profilių panaudojimas, kuriu 
paprasčiausias tipas šalia esančiame braižinyje parodytas.
D- 15 cm ___ B- 2C cm

Sentų storų medžių medžių panaudo
jimas ateityje bus. vos įmanomas ‘Vertingi 
kamienai "bus skiriami langų, durų ir baldų 
gamybai. Sudėtingų profilių panaudojimas 
duos galimybės jauno miško panaudojimui, 
Taip,pavyzdžiui, iš 15 om storumo kamieųo 
galima pagaminti 2o cm aukštumo. dvi t einą 
siją, o is2o cm-net 28 om aukštumo. 15 cm 
storumo medis užauga.:per 4o-metų, o 2o om 
per 5o metų 27 oš storumo medis užauga- 
tik per loo metų.

,Sio fakto išnaudojimas palengvins
miškų eksploatacija^ ir leis j spiesti-statybų. " r.- ■

Klijuoti profiliai gaminami stalių dirbtuvėse,. Jų gamybai 
įrengimai nesudėtingi* įprastas lentpjūvių gaterių išplovimas cią . 
netinka. Beikalingasvtikslesnis išplovimas' juostiniu pinklu. Klijuojar? 
medžiaga turi būti išdžiuvusi J Dirbtuvdnis dvi te indų profilių 
"gaminimas aiškiai sakokad šia prisideda ir imonines išlaidos, 
paudojami specialus drėgnes nebijantys klijai-.' Jei buvo mėginta 
klijuoti'f e rainio, arba arkinio tipo.sijelės iš smulkių profiliui ų 
tai tučtuojau susidurta,su nepateisinamomis darbo ir Įmonės išlai
domis, šiuo atveju to nėra, nes gamyba labai paprasta. Butų reika
lingas didesnis statybos planingumas, ' • •

Bėdos atveju vietoje klijuotuprofilių galima panaudoti ir ; th 
vinimis sukaltus profilius. Jiems tenka sunaudoti 25 $ daugiau miško 
medžiagos, nes sukaltas profilis nėra tiek vienalytiekas, .kaip klijuo
tas, 4,2 m ilgumo sijai sunaudojama, aulo 2 kg vinių, Del minėtų - './ 
e ūmo timų sukalti profiliui lieka visiškai racionalūs ir vartotini,.- 
Tokios sijos paruosimasreikalauja šiek tiek daugiau darbo laiko, 
negu stačiakampės sijos, bet ekonomija pilnai pateisintų ir 
prekybininkas ' . ...... {1

Toliau lieka aptarti kitus medinio perdengimoyolemcntus,’’:^:' 
kurioms iŠaikyojama dvigubai.ir trigubai miško'medžiagos, negu" 
sijoms/-' ■ .U;'-.-- -- ; ' . '. ■

Grindys seniau gamintos -3o iki • 4o mm.'stūi’umo. Sumažinus atstumus- 
tjarp sijų, ju storumas mažinamas iki 25 mm, "'Kai p'pakai t alas galima 
numatyti kietai presuotos: p^uoštdneų-jže.dsiųgos- plokštes, nersųjos . 
visų laika^ buš brangesnės uz .paprastas medines grindis. 

v v" v
Tarp perdengimo dedamos juodgrindys is 2o mm storumo mažaverčių 

lentgalių. Jų atrėmimui .reikalingos šoninės' juostelės, .Užpylimas ■■ 
tąrp perdengimo b-utųųą-i reikalingas-'' del šilimos- ir garso''IzoliacijoBip: 
Klausimas gali būti, kaip panaudojus1 lengvesnės ir "efektingesnes 
izoliuojančias..medžiagas, . kad palengvinus-perdengimo, svorą, kartu 
ir konstrųkpijų. Vokietijoje naudojama šlako, stiklo vilna ir pa
našios lengvpsi6s; medžiagos, Lietuvai- tektų jas'importuoti. Pas nūs, ■ 
juodgrindis ių užpylimą./ galėtų pakeisti 5 cm storumo gipsinės plokštes, 
kurioms žąlj-.avcų patruktų .Šoninės juostelės atpultų; , jei; būtų nau
dojami klijiiŠti’ ūVji.teiaial profiliai. Juodgrindis galima atremti, 
ant apatinių'p riųnaų, ■ '■ ‘ "• r

Lubų’tinko nešėjas paprastai daromas iš skaidytų lentų, kurios 
arpkalomos balanomis. Galima pasitenkinti tiesiog medinių 1 o lėlių- 
apkalimu (ju profiliai 2/2, arba 1,3/2.3 om), kurios tiesiog
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’'' ' ■ ; . 
tinkuojamos. Dažnai Žemiau loteliu. tiesiamas švendrių audinys. - 
Jei tiesiamas dvigubas švendrių audinys ir gerai pritvirtinamas, 
pakanka lotoliųkas 2o-25 cm. Švendrių panaudojimas leistų ( 
atsiekti Žymios'ekonomijos ir Lietuvoje, nors nepriklausomybes 
motais ju nenaudota statyboj oa

Geru tinko nešėju gali btiti ir paprasto heraklito plokštės, 
..kuriu gamybai išeina tik 2o$ tos miško medžiagos, kuri sunaudo

jama apkalimui. '
Šie trumpi samprotavimai aiškiai rodo, kad parenkant 

tinkamas konstrukcijas ir panaudojant pakeičiamasias medžiagas, 
galima lengvai atsiekti 150 $ miško medžiagos ekonomijos 
Žinoma, kainos atpiginimas taip Žymiu mastu neįmanomas, nes 
pakaitalai dažniausiai reikalauja didesnių darbo jėgos išlai
du ir nemažu kapitalo investicijų, kas trukdo visų sumanymų 

.,yykdymav. Pirmoje ėileje teks siek'ti tos ekonomijos, kuri be
žvelk nieko nekainuoja. Jų andarys kiekvienas, kuris gerai susi
pažins su konstrukcijomis ir elementariniu skaičiavimu. Dar 

...didesniu rezultatu atsieks gerai orientuota statybos kontrolė, 
organizuotas planingumas,.
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' ' AKUSTIKA IR PATAIRU ĮGARSINIMAS ' ' " ? /■'"

Jvadgs. . ' .
Iki XIX šimtmečio pabaigos mokslas apie garsą arba akustiką, 

galima sakyti, buvo "grynojo" mokslo^stadijoje, nes bet kokiu tech-' 
niniu garso pritaikymu nenagrinėta, žinoma, jei neskaityti muziki
niu^ instrumentu technikos, kurios tačiau nagalima pavadinti inžinie
rine technika, - ji', greičiau, buvo virtuozinė,,,

1876m Bel 1-i s išranda telefoną^.
1877m Edisonas pagariiina fonografą.
šie išradimai iškėlė akustikos problemas, 'turinčias inžinieri

nę bei technikinį.zpobudį. Pirmiausia susirūpinta neiškraipyto me
chaninio garso problema? Ji nepersUnkiausiai davėsi įveikiama, nes 
kuriamu garsu stiprumas buvo nedidelis. Patys esame liudininkais 
gramofonu bei' patefonu, technikos pažangos. įr pradėjus

Atsiradus elektriniams garso stiprintuvams veikti radiofoni
nėms stotims, akustikos problemos virsta elektroakustinėmis. Iškilo 
garsintuvu galingumo padidinimo reikalas,- reikalas tiksliai išaiš
kinti reiškinius, kurie vyksta ties mikrofonu radijo studijose, ar^r 
ba garsintuvu, aplinkumoj e- įvairios paskirties klausomose bei kon-3 
certinese salese. •

Tuo būdu akustikos problemos pasidaro aktualios ne tik elekt
ros bei radijo inžinieriams, bet ir architektams. Akustikos proble
mos atskleidžia plačia dirva psichofiziologinėms garso savybėms tir
ti - jos pavergia ne tik fiziką, bet ir mediku protus...

Uietuvią kalboje. atrodo, visiškai mažai' teturėjome rašiniu 
akustikos klausimais, žemiau patiekiamas pluoštas žinių bei duome- . 
nu, tenka manyti, bus labai, pravarius visiems besidomintiems nū
diene elektroakustikos pažanga ir patalpų įgarsinimo technika.
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Pagrindinės garso ir klausos savybės.

Fiziniu požiūriu garsas yra atskiras virpančiorjudesio at* 
f . ve jisJi galima apibudinti^ stiprumu, sudėtimi ir dažnumu. 
'• ' .......... 'Psichofiziologiniu požiūriu garsas yra pojūtis, kurį api

brėžiame garsumu, tembru, aukštumu, 1 '•/.<

Dažnumo ribos, kurios duoda garso įspūdį, apskritai imant, 
yra 16 ir 16.000 virpesiu per sekunde,-arba he'rzu (Hz)«

Garso stiprumui irgi yra ribos.'Mažiausias garso stiprumas, 
kuri ausis sugeba nugirsti, duoda? t&ip vadinama, girdėjimo riba 
Gi iabai stiprus garsai nebepakenčiami ausiai,- jie kuria skaus- 
mo jausmą. Todėl stipriausieji garsai, kuriuos ausis begali pa- 

r- kęsti, duoda skausmo pojūčio riba. įvairiems dažnumams abi tos 
. ribos turi įvairius dydžius. Normaliai sveikai ausiai tos ribos 

dažnumu funkcijoje duoda budingas dvi kreives (br.l), kuričs apii 
visu girdimu garsu dažnuma/ir stiprumą. tv

' Mechaniniu požiūriu plokščia akustinė banga apibrėžiame jos 
v akustiniu slėgimu p ir akustiniu greičiu v.

Efektyvinis akustinio slėgimo dydis išreiškiamas? ■

• V - .1; ■ , S = 2lU^.e.^ . - -■ -

kurs f - garso virpesiu dažnumas, . ' ” ■ • ■
tankumas aplinkos, kurioje garso banga plinta;

- ’ orui prie 0°C, = 0,00129 gr/cm*
k ‘J . ... " 14 C, = 0,00125 • iv

c - garso, arba akustinės bangos sklidimo greitis,- ore 
j-, '. z . ,v • prie 760mmHg ir 0°C, c=531 m/sec , i 
t. • n n - n ii14°0, c=540 m/sec j

vandenyje 0 = 1450-1500 m/sec 
geležyje c = 5O00 m/sec

A - virpančiu^ aplinkos (oro) dalelyčiu slinkio amplitudė.

Tokiu budu prie normalios temperatūros (ca.l4°0) ir atmosferinio 
■ slėgimo: , p __ .... .......... ... ... . = 185.fA.djmcm arba j-fb

( 1 baras = 106dyn/cm2 , taigi lįdb - 1 dyn/cm2 )’ '
......... ■ — — ' - * — •• - - , - ■■

Efektyvinis akustinio greičio dydis reiškiamas:

V = -«E— cm/seo
fo°

Prie normaliu oro temperatūros (ca.l4°C) ir atmosferinio 
slėgimo sąlygų: " ”■ '

ęoo = 42 gr/om2 Oseo
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Xlime Įžiūrėti, kad yra pr’ip^rningąnn, koeficientas tarp 
p 13 j taigii ' ■ "• j-;,-.'

{^c = ir vadinamas ak.ąątine tjUpkcs .(oro),

Varfra, sutrumpintai ir imt'xoįanas "ak. Omais". ,-, ,

teigi, orui. (ca.l4°C ir c-- 42 ak. SZ
vandeniui ‘» c - 144,000 ak. & 

u 3F> geležiai ............................ . > o = 4.000.000 ak.£Z

„ .Asldėmetina, kad ^kastinis greitis fiziniai susietas su oro 
dalelytes judėjimo greičio akustinės bandos sklidimo kryptimi. Su
prantam, kad akustinis dalelytes greitis yla visiškai skirtinga 
garso: ėraičiui o sąvoka. \ i.-^.-

.Aptartos f or mulės, nusako,kad akustinis greitis bėgančios- 
plokščios bangos kiekviename tas* .e į kiekvienu moment'1 yra propor- 
binga_g akustiniam slėgimui.

Akustinio slėgimo ir greičio sąvokos įgalina apibrėžti gar
so stipruma,. ' ' •

Akustinęs bangos garso stiprumu vadinama visas energijos 
kiekis", kari neŠa banga per om2■ sekundės metu, t.y., p.v.Oos 
Kadangi del .taprastomo nagrinėjama tik plokš Čiod bangos atvejis.- 
(kas* praktiškai dažniausia-ir esti), tai y = 0 ir garso- stipruma ė 
tas: 2 . ‘2 ' p

:J = p,v = = y.c.v2- erg/cm .sec s

?aigi, garso stiprumas apibrėžiamas plintančia 1- erg/seo garsi
ne energija, kuri veria įom2 plokštumos, statmenos garsinės ban 
^os plitimo krypčiai. Jei akustinį galinguma, verianti lcm2,-.iŠ 
į'eikSti vatais, tai garso stiprumas bus: ‘ ' V.-l ‘ '

į J = p.v.iC^w/cm^ = 0 ,i,p.v w/em^ 11
' X- ~ • t ' !-Gia patiekiama f lentelė, kurioje duoti p, A ir J y va-i ri'ams 
vdb girdimiems (girdėjimo ribos) dažnumams.

Dažnumas
------- ----- -J-____

ak. slėgimas Slinkis G-arso stipru-
■ ■ - - f ' " t A mas J’

Hz -^b IO'6nm w/ <3m^
■ jf 2,5 450,0 1,5 . 10"2

6 z 0,12 10,8 . 5,4 . 10'-
■ 12c 0,021 0,94 1,0 . 10'6 ,

0,0039 0, 6s8 5,6 . .10 ~s
512 ' 0,001 0 ,011 2,5 , 10'9

1024) 0,00052 0,0029 6,5 . 10 “10
2048' 0,00041. 0,00115 4,0- . 10“10
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- ' -“ ‘- ■ ■ ■ • ■ ■'■■■.' .•■■■ š ■■ ■-

t • - •■>< ‘ ■ į.’ '•
4096-A . .....
8192

. j. -; •’ 16384

0,00042 0,00059 v4v,2 . 10“10
0,002 A . / -• ;Q,0014 9,5 . 1079 . . ;
0,10,035’-- 2,3 . ,10"5

Matome, kad. ausis jautriausia yra dažnumams 2.3000 - 4.000 
■Hz juostoje, gi oro dalelyčiu slinkio amplitudė A yra dešimterio
pai mažesne už. ju^ skersmenį., Ir vis tik, ir tokio mažo? oro dale- 
•lyčiu/krus'telejimo užtenka, kad sukurti ausyje, garso pojūti (!). 
Ausis yra vienas, jautriausiu žmogaus jutimo organą. Iš girdėjimo 
rifelį kreiviii (br.l) galime matyti, kad silpniausias garsas, kuri 

.- ausis jau sugebą pajusti, teturi tik 4.10"iew/cm2_ stiprumo-, giA

Br. 1- •' -. ' . . . ‘ ■ - - ••
■ . ' ’ ’ -.... • - - • ’ii"*’’-• - • • r - - . ■

stipriausias art?. 0,01 w/cm . Tokiu.budu pagal garso stipruma 
■ausis sugeba aprėpti 10±4i ąr net 1Q-1-4 garso stiprumo "dktayu"/

Jei seksime pagal slėgimą, tai rasime: '•
■ n S ., >< ’ ' y

- -—ES*- fe 106 arba 1O.\ • \
P min 0,6.10“’ ’ “

• -t
akustinio slėgimo "oktavų". ' . _

Žodžiu, nepaprastai' plačias garso kitėjime ribas, tiek pa
gal stipruma, tiek pagal slėgimą, ausis pakelia. 6, taeiau, psi- ' 
chofiziolcginiai ar mums taip atrodo? Juk niekad nejaučiame mes 
"milijoniniu bei milijardiniu" garso stiprumo pakitėjimą!,.
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Pojuciu garso stipruma^ mes įvertiname garsumu. Garsumas 
grynai subjektyvinis įvertinimas.vGarso stiprumo ir garsumo kie
kybinis palyginimas, duoda skirtingas išdavas.

Pagal Veberio-Pechnerio psichofizinį at- 
radimą, ausis, kaip ir visi pojūčio prganai, garso garsumą atjau
čia pagal logaritminį dėsnį.

Garsumo pojūčio prieauglis bei pakitėjimas proporcingas įo- 
• -garitmui santykio dvieju palyginamųjų garsumo pojuciu.

1 Garsumas matuojamas fonais. ' •' v
Pagal Veberio-Pechnerio dėsnį garso garsumas:

. L = lO.lg —k— fonu. . - - _
d o

' 2 ■ < •
■ Kadangi J = —2— , tai išeinant iŠ akustinio slėgimot. -

L = 20.lg £ foną. ......... . ■ -
Po -

Tokiu būdu, girdėjimo riboje garso garsumas lygus nuliui 
fonu. ■ , v

Ribinis garso stiprumas Jq nėra standartinis žmogaus klau- • 
sai. Todėl tenka sutartinai nustatyti pradini, taip vadinama, 
nulini garso stiprumo lygmenį Jq . ,

Tarptautinėje akustikos konferencijoje Paryžiuje 1957m nu
statyta, kad prie akustinio slėgimo p=2 b, garso garsumas dažnu
mui 1000Hz, turi būti L=80 foną.

Iš šia nulinis lygmuo:

b arba JQ '2 cm ■»o = 2-1O‘4|
Prie įvairiu kitu dažnumu;garsurnas nustatomas palyginamai 

garsumui prie lOOOHz. Tuo vadovaujantis išvedamos vienodo 
gars ūmo kreivės (žr.lbrž). v ,

Skaičiavimai įtikina ir iš brėžinio (l.brz.) galime matyti, 
kad stipresniems tonams ir aukštesniems dažnumams (ypač 2000Hz 
juostoje) ausis yra.jautresni. j -■ -r

kątome, kad ~fopu juosta aprėpia tik 120-1JO , viėnetą. f
Vienas fonas tai ir yra minimaliais garso pakitėji

mas, karį Žmogaus ausis sugeba išskirti bei-pa jus tizĮa v-
Zš vienodo garsumo kreiviu galime padarytį išvada, kad bet 

kurie tonai, sakysime* 64, 128, ’Pūė, 1024 ir Hz, s'ukurti 
10 'c stiprumu turės labai artimo dydžio garsumus (ca.90 foną). 
Gi, jei stipruma^ sumažinsime iki 0,1to b, tai'garsumas sumažės ne
proporcingai; Žemiems dažnumams- daugiau, aukštesniems daŽnumams- 
mažiau (Žiur. br.2) . ■ "

Taigi patvirtiname, kad ausis žemesniems.dažnumams ir stip- ■ 
resniems garsams mažiau, jautri. Todėl silpnu pajėgumu kuriamas 
įvairiu dažnumą muzikinis veikalas gali nustoti savo pilnumo, kai 
pasiekiantieji ausį žemųjų tonu garsai bus nebegirdimi. Tai leng
vai stebime; praktikoje, įklausydami,-sakysime, orkestrą .is tolimo
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atstumo; tašyk stebime, kad orkestro kūrinys atrodo "plokščias",
"be "apimties", nes negirdime žemųjų, tonu. ,

štai kodėl garsintuvu^ garsumas turi būti vidutiniškai apie 
.80 fonu, Vaizdingesniam garsumu palyginimui čia duodama lentelei

Garsu rūšys Garsumas Muzikinis 
fonais garsumas

Vos girdimas garsas (girdėjimo riboje) 0 -
Tyliausia kalba (šnibždomis apie
l,5m atstumu).............. .......................  10 pppp
Smulkaus lietaus šlamesys .................  20 ppp
Laikrodžio tiksėjimas................  50 pp
Tylus pasikalbėjimas arba popieriaus 
plėšimo garsas....................... 40 p
Paprastas gatvės ūžesys.............. 50 mf
Garsi kalba (paskaita), arba triukšmas 
vagono viduje......... ..................................  60 f
Stiprus garsintuvas arba silpnas auto

• signalas......................... .. ................................... .. f f
Riksmas arba triukšmingo fabriko sa- ’ '
lės ūžesys,..................... ..................  80 -iyfff
Stiprus spiegiantis auto signalas ar
ba pneumatiško grąžto triukšmas...... 90 ffff
Motociklo be duslintuvo triukšmas,.., 100 -
Lėktuvo motoru ūžesys apie lom aukštu® 110

" " " 5-4 m -" 120
Ribiniai, skausmo pojūčio garsai 150
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Pakankamas kalbos garsumas skaitomas apie 60 fonu. Riksmas 
t siekia 80 fonų, gi tylus pasikalbėjimas - 40 fonu, atseit, kalbos 

metu garsumo svyravimai yra 40 fonu ribose.
Simfoninio orkestro garsumo svyravimai apima 60 fonu.
įgarsinant patalpas garsintuvais, jie turi pakelti garsnno 

svyravimus iki 80 fonų. Tokiu budu iškyla nuovoka apie reikalinga 
garsintuvams stiprintuvų galingUma’

Elektroakustikos technikoje 'turime reikalas su garsinės ener
gijos i elektrine atvertimu ir atvirkščiai.Todėl'atitinkamus elek- 

■ trinės'energijos'pakitėjimus, sakysime, energijos sustiprinimo 
laipsni arba energijos slopinimą įvairiuose energijos perdavimo 
prietaisuose bei įrengimuose, ta'ip pat įvertiname pagal logarit
mini dėshi. Taigi,'' elektrinės energijos stiprumų arba slopinimų . 
apilsrežiaiže nau žinomasis formulėmis, tik vertiname decibe
lais (db), būtent!

L s.- IO lg = 20 lg db
o o

ir Eq bus nulinis elektrinio galingumo ir Įtampos lygmuo.
Decibelas savo absoliutiniu dydžiu tolygus: f o - 

n u i... v _ ; ■ .•
laidinių ry.sių praktikoje slopinimo bei stiprinimo .laips - 

nis arba, taip'vadinamas, "perdavimo (transmisijos) lygmuo" įver
tinamas stambesniais vienetais - rz epe rials, gaunamais 
pagal bendra^ dėsnį, tiktai vietoje lg’imama ln, t.y.:

t i E ' I ' 1 n W ,L = ln ~rr- = ln —j— = —x~ In . nepenų.
o o 2 o

Decibelių sistemai galingumo, srovės bei įtampos nulinis 
lygmuo.skaitomas s 6 mW, 3,46 mA ir 1,73 v prie'linijos varžos

Reperių sistemai: 1 mW, 1,29 mA ir 0,775 v prie varžos 600jJ,
Taip, pavyzdžiui, jei sakoma, kad bet kurio stiprintuvo ga

lingumas yra 4 neperiai virs nulinio lygmens, tai reiškia, kad 
go atiduodamas galingumas, išeinant is formules ' ,

t 1 , W . , 1 , -?■D = —. ln arba 4 = -y~ ln ,
•_ - . ■ o / x

bus: . W = 10. e4r2 = 3w '

Eiektroakustikos technikoje labai svarbia raa sudaro
ivyiriausių garsų'bei muzikos tonu tinkamas atk bei jų at
vaizdavimas ir vienodai geras bet 'kurio dažnumo r ’urnas per- 
stiprinamuosius prietaisus,

Ryšium su tuo yra padaryta visa eilė etet bandymui
Vienas svarbiausių? tai išryškinimas kurie dažr yarbiau-
si aiškiam ir suprantamam garsu atvaizdavimui. k u -
1 i a c i j a i, •
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J ■ ■ Artikuliacijos laipsniui arba pakankamumui nustatyti, per 
atitinkamus koštuvus siunčiami (perduodami) sutartiniai garsai- 
logatomai , t.y. atskiri garsai sudaryti iš priebalsio 
+ balsės + priebalsio. v v

Koštuvų nagalba palaipsniui išjungiami dažnumai, sakysime 
pradedant aukščiausiais ir juosta išjungiamų dažnumų vis plečia 
mariki žemiausių (br.3, kreivė a), arba pradedant žemiausiais 
dažnumais ir toliau išjungiant vis platesne ir platesne dažnumu 
juosta (br.3, krevė b)~ir kiekvienu atveju sekama koks skaioįus 
(%) teisingai nugirstų logatomų prie kiekvienos praleistų dažnu 
mų juostos. '

artiku-
liaci 

7° 
100

a

X

80 ■

60
T... *

40 •

2q -

0 ‘
-I---'

-4 -5
■ 62,5 '125

?---- gu^ae kalbos

atvaizdavimas

_ _jaken<5iumas

nepatenkinamas 
kalbos atvaizdavimas

-2
250

~~0
1000

-1
500

Br. J

-1 - 2
2000 4000

- 5 oktavos
8000 Hz

a o

Gautoš a r t i k u 1 i a c i--------- — . _ _------ _ _ j o s rkreives (3.brz») ro
do., kiek svarbios reikšmės suprantamam (aiškiam) garsu, priemi- 

, mUi turi aukštųjų, dažnumu juosta. Nukirtimas žemų dažnumų iki 
500Hz bemaž nekenkia tiksliam garsų perdavimui (artikuliacija 
qa» 95%). Sulaikius žemųjų dažnumų juosta iki 1500Hz, artiku- 

’ " liacija nebepatenkinama (vos 60$)/
Panašiaiyir su aukštaisiais dažnumais: silaikymas dažnumi 

virš 8000Hz maž'ai teatsiliepia į artikuliaciją, tašiau išjungi
mas visų ankstesniųjų dažnumu, virš 1500Hz, artikuliacija, daro 
nebepatenkinama.

Kreives rodo, kad 1000-2000Hz dažnumų juosta yra labai 
svarbi vaizdžiam bei suprantamam kalbos perdavimui. Todėl, ei
nant tarptautiniu susitarimu, telefoniniai kabeliai privalo 
efektyviai praleisti dažnumus tarp 300 ir 2400Hz. Skaitoma, ka< 
dažnumas tinkamai praleidžiamas (perduodamas), jei jo slopinimi 
neviršija 10db palyginamai,su 1000Hz praleidžiamuoju dažnumu.- 

Patenkinamam muzikinės melodijos atvaizdavimui reikalingi 
dažnumų juosta 100~5000Hz tarpe.

-z
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Vispusiškai aiškiam kalbos perdavimai reikalinga 8O-SOOOH3 
d uostai tokia aukšta dažnumu riba reikalinga prie balsia.?'^ u, f$ S 
tinkamai atvaizduoti, neg, pavyzdžiui, gomurio- dantinis priebal- 
aisSruri formantu, kurios siekia SOCOHz,

Visiškai geram muzikos atvaizdavimui reikalinga ’■O-lOOOOHz'" 
juostai nors aukščiausi nematiniai muzikos tonai (pav., fleitos 
ar rojalio) nesiekia 5000Hz, tačiau jei nepraleisti aukštesniu 
harmonika bei formantu tai, pavyzdžiui, fortepijono aukštieji to
nai skambės kaip "mediniai" dGžiai, gi įvedus aukštesnes forman
tas gaunama skambantis melodingas garsas.

Žemieji tonai suteikia muzikiniems garsams pilnuma? "apvag
iamo ‘ bei "išbaigimo" įspūdi.

Pįį ?nlbdLoku-8tik.a.

’ Patalpų? akustikos problema yra labai plati ir sudėtinga, 
Pasistengsime’išryškinti pagrindinius veiksnius, nuo kurii^ pa
reina tinkamas garsinės energijos išsidėstymas uždarose'patalpose 

Pirmiausia reikia turėti galvoje akustiniu bangu interfę- 
įjos reiškinius, o antra- patalpų aiduma arba reveYberacijog 

(Hachhafl) dydi, '
Akustiniu bangiu interferencija pasireiškia kiekvienu atve

ju, kada įvirpintos oro dalelytės, bėgančia banga viena krypti
mi, patenka atvirkščios krypties (atsilaužusiosT bangos Įtakon. 
Tu dvieju bangiu susidėjimo išdavoje, oro dalelyčiu judesio ampli
tudės gali padidėti arba sumažinti, arba atsidurti'rimties būse
noje. Atskirais atvejais padidėjusiu bei sumažėjusiu amplitudžio 
sritys erdvėje gali įgauti stacionari veikslą ir sukurti, taip 
vadinamas, stovinčias bangas.

Praktikoje akustiniu reiškiniu raida ir būsena patalpose . 
dažniausia esti išdava labai sudėtingos bangiu interferencijos,

Akustinis reiškinys vystosi nepriklausomai nuo to ar kito
kie akustiniai reiškiniai reiškiniai toje pačioje -erdvėje jau ; 

. yra pasireiškę, ar ne. Todėl persiklojimas, pavyzdžiui ■, čviejtį 
nesuderintu rėzonansan dažnumu duoda akustiniu bangu piakimisi\ 

■ arba garso svyravima- ' ' ' .
Uždarose patalpose su kietomis (garso neslopinančiomis) 

sienomis, grindimis bei lubomis geli susikurti stovinčios bangos, 
t.yt patalpos erdvėje susidarys taškai, kuriuose bus garso 
g‘ tl b r i ai (maksimom akustinio slėgimo ir minimum akustinio 
greičio) ir mazgai (minimum p ir maksimom v). Žiūrint pa
talpos formos, atsilaužosįcs garsinės bangos geli kurti stiprius 
pagrindinio garso aidus. Šiuo požiūriu nemažai tenka sasirupinti 
ir architektams, projektuojant koncertines arba teatru sales bei 
auditorijas. Tokiais atvejais stengiamasi bent grafiškai pasiek
ti bangu plitimo ir ja atsilaužimo takus ir numatant Žalingas at- 
silauŽianč iu bangu kryptis, atitinkamas sienas iškloti garso. slo
pinančiomis medžiagomis. Kitais atvejais, tuo pačiu tikslu s'ten- 
ęiamasi atsilauziončias bangas kiek galima daugiau ir vienodžiau 
išblaškyti bei išbarstyti, darant sienas nelygias, su briauhi-
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niais ir dekoratyviniais išsikišimais (4.brž»). Ypatingai svar
biais atveja-iš,--daromi patalpų modeliai ir tiriami interferenci
jos bei aidą reiškiniai pagalba vandens bei oro bangui

Bro 4

Iš viso, patalpos, kurios specialiai skiriamos elektroakus- 
tiniam į g a r s i n i m u i arba per radi j a^ perduodamiems gar
sams kurti, turi ypač atitikti visoms sąlygoms', kurios užtikrina 
tikslu ir geras garsiu perdavimą. Tokios specialities patalpos va- 

- dinamos studijomis/-- -
Badijo studija, pirmiausia, turi būti tinkamai izoliuota 

nuo visu pašaliniu akustiniu trukdymu; antra- ji turi būti tinka
mai pritaikinta, kad kuriami' joje akustiniai reiškiniai nebūtą iš
kraipyti prieš patenkant į mikrofoną, Studijoje turi būti nustelb- 
ti pašaliniai garsiniai trukdymai tiek, kad ją nebejaustą studi
joje naudojami mikrofonai, Taip, pavyzdžiui, angliniams mikrofo
nams pašaliniai garsai turi būti nustelbti iki 0,01 b akustinio 
slėgimo, gi jautresniems mikrofonams dešimteriopai daugiau nu
stelbti, Be to, , studija turi būti akustiniu požiūriu žaip irengta, 
kad siunčiami iŠ jos garsai duotu kiek galima tikresni, malonesnį 
bei estetiškesni įspūdi, Juk iŠ praktikos visi esame patyrė, kad' 
estetiniu požiūriu gaunasi įvairus Įspūdžiai, žiūrint to, ar me
nišką kuriniu perdavimas vyksta iš didelės, akustiniai nenustelb
tos salės, ar'iš mažos akustiniai nuslopintos patalpos, Pirmuoju 
atveju gaunasi įspūdis neryškaus, suvelto bei aidinčio garso, ant
ruoju atveju- garsai "suslėgti", be apinruieso Abu šie atvejai es
tetiniu požiūriu nepatenkinami.

Šio klausimo nagrinėjimai privedė prie nustatys apibrėžto 
fizinio reiškinio} vadinamo r e v e r b e r a o i j b j Reverbe- 
racija vadinasi reiškinys pasiliekančio garso po to, Kai akustinis 
šaltinis nustoja velkes0 Beverberacijos dydis apibrėžiamas laiku. 
ir vadinamas "standartine reverberacija", kuri išreiškiama sekun
dėmis, kuriu metu apibrėžto dažnume garsumas duotoję patalpoje su
mažėja per 60 fonu palyginamai su savo pradiniu dydžiu.

Tinkamiausias' reverberacijos laikas pareina nuo patalpos tū
rio ir nuo garsinio kurinio (žr. bą.5).
v Studijoms imama mažesnio dydžio reverberacija (15-30$ ma
žiau), kaip netarpinio klausymo salėms,

^Taigi, studija turi būti aprūpinta garsa^ Sugeriančiais (slo
pinančiais) įrengimais s atitinkamos medžiagos sienomis, kilimais, 
užuolaidomis'. Slopinamasis įrengimas turi būti įtaisytas taip, kad 
galima butu jo efektingumą^keisti ir išgauti optimaline reverbe- 

■ racija^kiekvienai siuntimo'rūšiai: kalbai-jnazesne reverberacija, 
kamerinei muzikai bei solistams- didesnė,,didesniems orkestram^

37



Nr.7.Inžinieriaus Delias ---- iusx,>7 ..

sek.
• ... 2,50

2.00

l,5o

1,00

0.50

0,00

dar didesne
Dideliuose radiofonuose įvairiems siuntimams įruošiamus at

skiros, atitinkamos reverberacijos studijos,
Reverberacijos laikas skaičiuojamas ir? formulės. . ’ “

' T60 = 0’162-<T7s ’
Sial V - patalpos turis m^ '

aC.S - garso sugėrimo vienetu, skaičius, lygus sumai sandaugų, 
sugėrimo koeficientoo4 iš atitinkamos medžiagos pa- * 
yiržiausm2, t.y.

e S — , O -į + 2 . S 3 * 5 *’ * * '

vidutinis sugėrimo koeficientas, t„y.

' + cZo.SQ 4. oC .S~ + ...
= 1 1______ £_ c-__ t>________

S-, -f S,_ + S_ -f- • o.- : 1 d. į

S - bendras sugeriamasis paviršius, t.y.

S = Si" + S2 t 8^. + .c • ,

Sugėrimo koeficientą vienetu imama, atviro lango lm2 ploto 
gars a, sugeriamoji savybė.- -

čia duodama garso sugėrimo koeficientu lentelė (512Hz daž
numui) . ' ... ■
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- •-' " ^ r4---* ----- » —*

■f. ~ <-■•■ ,.A.:e.A - ''f;'“'

■- . ~ Sugeriamieji- objektai ■ lsl2 p-.kiršiui

Atviras -langas j,.* , > . .1,0 ■ ' ■ '■■'
• ■ . _ An - JC- '•Marmuras* f..• a.. e.... »i •>.>,♦ -.0,01 . .
Betonas . . *. .... . , .......«. 0,015 ' 5 y4

Stiklas (paprasto storumo) 0,027
■ - Tįnkas' , ......»... , t.. . »•, .■.■»... . .0,025-0,053

Plytine siena (su siūlėmis arba gryna) 0,025-0,032 .
Medis (žiūrint apdirbimoi.., 0,06- 0,10v .

.'Linoleumas (laisvai*ant, grindų) . , 0,12 ; ;
Kilimas (Žiūrint svorio) 0,17 ^0125

Ą Apmušalai (žiūrint storio) .. ,......,.
A Uždanga .• •»in» • *.

Tubas (2,5cm storio, lengvą medžiaga . ' 
. r te -TT ~r: .; pad engtas) ' 7, .Ą ; y A < 7 t • .

A Kretonas .(medžiaga 182gZm2) :. .. ..► '
Oeldtax (normal) ....,,. /.-į .«..... . .».
0 ei o tax BB ........ ....... o.

0,20 -0,-29

.-^55-.: /A
<0,15 - ;

0,26 .
0,70

Byckerhoffo akustinės plokštės ....... 0,46
Scenos anga .......................... 0,25 -0,45
Klausytojai (publika) ,......... 0,96,

— 23^—— — — — l ■■ ■ H MO M» — i—- —• —- «M. *— W ~ -• — — —» —“ *— ** —

' . Pavieniams daiktams vįe?1ntui

Medinis suolas su atlasu: . . r.
1 žmogui,..., O,Gj;-r
5 Žmonėms ... 0,0>9

Poliruotas suolas su odos apmušima ir
atlosu! 1 žmogui .... 0,28

5 žmonėms A 1.10 r - ’ ■■ 
Medinė kėdė 0,0082-0,01
Poliruota kėdė su odos apmušalu . . . 0,30 " -
Portepionūs (rojalis) ?.. .. 0,60
Klausytojas (publikos 1 asmuo) ,.. >. 0,44 t?
'Moteris .į- • . 0,54-
7yras .-.i . . .-,4....<>, «< .0,40
Kambarinės gėlės (lm^) 4 ,. 0,11
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Reverberacijos laikas tari nemaža įtakos į nrtikuli-.eij?., 
Tyrimai parodė, kad prie Tg0 = 3sek. artikuliacija’dar siekia ' 
viri 80$, tačiau prie Tg0 - 6sek, artikuliacija krenta iki 60$, 
•taigi, pasidaro nepatenkinama. „

Reverber.acija pareina nuo dažnumu, tikriau tariant, įvairiu 
garsą, slopinančiu, medžiagų, sugeriamos savybės pareina, nuo dažnumu,'..; 
įvairios medžiagos (bajus,' repsas, pliusas ir kt.) pirmosiose stu
dijose plačiai vartotos, gerai sugeria aukštesniu, dažnumu garsus 
mažiau efektingos Žemesniems tonams, todėl ir atvaizduojami gar- . 
sai gaudavosi "suslėgti", be "skambesio".

Nūdien stadijoms garsą, slopinančios medžiagos imamos spec
ialios (saugios priešgaisriniu požiūriu ir higieniškos), pavyz
džiui,- įvairios korėtos plytos bei,ištisi lapai iŠ augaliniu,, ar
ba mineraliniu, pluošta, Įvairus korėti bei akyti pinkai, kurie 
jau gerai absorbuoja aukštuosius ir vidutinius tonus; Žemesniems ' 
tonams nustelbti, naudojamos perforuotu arba rezonuojamuoju, skydu, 
bei lapu, speoialinės konstrukcijos. Apačioje tu plytų bei lapu de
damas vatos sluogsnis.

į garsiu atvaizdavimo tikslumą turi įtakos ir tinkamasv tech
ninis studijos įrengimas: mikrofonu ir veikiančiu dalyviu, išdės
tymas, Vadovaujamieji dalyviams išdėstyti samprotavimai turi būti 
šie: 1) atitinkamas reverberecijos parinkimas kiekvięnam okust^ 
niam veikalui; 2) tinkamas instrumentu, sugrupavimas: arčiau mikro
fono talpinami styginiai ir kontrabasai, toliau seka mediniai ins
trumentai, dar toliau metaliniai ir užpakalyje- būgnai; 3) tinka
mas mikrofonu^lldestymas, kad. išvengti stipriu atsilaužusiu bangu 
(pavyzdžiui, žiur.br, 6s- ir 6"0) c. . '

Patalpų įgarsinimas,

Patalpa, Įgarsinti tai reiškia pripildyti ja, garsine energija, 
Iš akustinio šaltinio paplitusios akustinės bangos/ atsilauždamos 
ir sudėtingai susiplakdamos, Žiūrint šaltinio galingumo, pripildo 
patalpa, tirštesne, arba skystesne garsine energija. Patalpa bus 
tinkamai akustinės technikos požiūriu įrengta, jei akustinė ener
gija joje išsidėstys kiek galima vienodesnių -tirštumų, kitaip ta
riant, garsinis laukas joje turi įgauti vienalytį pobūdį. Be to, 

-i-.: — :-.; —j-.: — :-.: — : — :—:-:-:-*: — s-: — :- : —— : — : — —
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garsinis laukas turi turėti ir atitinkamu stipruma, reiškia- akus
tinis Maltinis pakankama^ galingumu., .
• Tuo . tikslu ^a„g .ę. r i s patiekia formule, kuri ri.aa--.gnrr 
s iries energijos tirštuma E .(w/ m-') su garso saitin$o-:galįngumu-.P(w) 
būtent J ' / . • ■■■'. .. . . ; _r. ■ -•.

ola J : A jntCC.S -
■ C -

Y . r-.y - ’ • 

s ’H!įT< -

patalpos garso -sugėrimo VĮėnėtUuėkūioiušį 
garsą greitis, 
garsinis galingumas

• • -' r • : r f
“taigi

patalpoje
•••

•’J"

P = E .
4

- I’. ■■ ' .. .....

'Kądangi reverberacija iTg0 =0,162- see,:

tai A = 0,162- —L. -
. . 6o

ir P .^ŽjO'.'s . U.. „ 1?.,3. B.
4 -6o

V
" T6o' (v?)

IŠreikšime E garso garsumo funkcijoje: kadangi J = E,o, 
tai r. " .

o o ? •• ? '
J : - E =---- £—-- = 7,10"7«P2 (erg/om5)

• o. po,o ,341oJA)^742 •

.„2
E = 10..1g fonu -Garso garsumas:
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arba
\įr-i‘6 

E = 28.10'10 ■ ’ ' w/m-5

Garsinis galingumas patalpoje bus:. .

. P =.13>8,28.10 4-i 39.10 -15] v
--M- Watu 

x6o

Jei sakysime^ kad patalpa turi būti Įgarsinta n=80-fonu • 
garsumu,tai:

P = 39.10“7,. JL- Watu ■ .

Imkime, pavyzdžiui. lO.OOOm^ sale su standartine reverbe- 
racija l,3sek..Tokiai patalpai iki 80 fonu Įgarsinti reikalinga 
bus tiktai; .

—7 *1 a—2
P = 39.10"''. = 3,10 Watu^ garsinio galingumo,

, Pirmu akies metimu, tai menkas galingumas- vos 30mW.! Bet . 
pabandykime tai susverti, kad ir tokiu pavyzdžiu:- Kokis skaičius 
dainininku "bendra sutartine".’tąjd .energija galėtu. pripildyti sa
le? .. • ■

Kalbos metu žmogus atpalaiduoja nuo lupu 10-15 garsini 
galingumu^ Dainininkas , žinoma, pavartoja ir 'fortissimo garsus, 
tašyk atpalaiduojama energija'šimteriopai pakyla, bet--gi, pana
šiai, piano metu energija šimteriopai.krenta, Žodžiu, vidutiniš
kai skaičiuojant, pastatytam klausimui išspręsti tenka pasilikti 
prie 15 M garsinio galingumo, vidutiniškai kiekvieno dainininko 
atpalaiduojamo, ■

Tokiu bodu: •: 15 f-ftf* = -2.000 dainininku (!),
Šita skaičių Čia isredeme, kad susverti bei "apoiupti" pa

talpų išgarsinimo galingumą. Paskaičiuoti 2.000 dainininku visai 
' nepaneigia..praktišką galinguifu debituo.ti nagrinėjamoje salėje ma

žesniems .•.ansambliams ir/net ph'vieniems solistams, Tioiaii, tokiu 
atveju.'nebetiks .samprotavimai r-pie .vienn.ly tiška garsinio lauko 
paplitimu salėje; klausytojai tenkinsis garsine energija, tiesio- 
gincaia kryptimis j u ausis pasiekusio, v

Nūdien didelėse salėse prelegentu, solistu ir mažesniu an
sambli ū" garsinė energija, verčiama į eie'ktroakus tinę, ir garsintu
vu pagalba salė' tinkamai užpildoma'garsais-.- : . ......

Galutinis techninis uždavinys ir yra surasti reikiliriga 
elektriniu stiprintuvu galingume,, kuris per garsintuvas kurs pa
kankamo tirštuma akustinius laukus salėje.
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Garsintuvu našumas yra mažas, nes visa dauguma stiprintuvu 
energijos eikvojama šiluminiems ir elektromagnetiniemš reiški
niams garsintuve, ir tik 1-rlO^ virsta akustine energija.

Garsintuvu akustinis našumo koeficientas fa skaitomas:
seniesiems, ruporini<ąms.....» 10$

■ magnetiniams ................ 4<-5 $ 
seniesiems dinaminiams. ...... 1-3 $ 
nJdieniems dinaminiams ...... 4 $ 
nudieniems padidinto našumo,, 10 $ .

Žinodami garsintuvo našumo koeficientą ir reikalingu/ 
akustinį galinguma, randame stiprintuvo paduodama i garsintuvą 
galinguma: ' . ' ' .

\ * . ’ ■ . • X - P/n tatjį.

; Praktikoje pagal sia^ formule paskaičiuotas galingumas bus 
permažas. Peikia atsiminti*, kad nors 0 fonu garsumas yra pakan
kamai didelis, tašiau muzikiniuose beT vokaliniuose kuriniuose, 
atskirais momentais, viršutiniai galingumai dar privalo neiškrai- 

//pbmai išnešti 10-15 fonu viršaus, kas atitinka nuo 10 iki 32 kar* 
tu padidėjusi galinguma/ '

- ’ * . Tokiu būda,vgalutinai, stiprintuvo atiduodamas galingumas
. busi . ' , / V-*“-’ - ■

= (10 iki 32). P/h. Vatu.

i pati galinguma patalpos tūrio V (m^): ir jos 
(sek) funkcijo'je, turėsime formule:

/. n =

Reikšdami ta 
reverberaoijos Tgo

- K = . JO'’ Watu ' <■ : '
’ . 6o ■ - ' '

Pastarojoje formulėje paimta aukštesnioji galingumo riba, 
nes praktika rodo, kad pasirinkimas didesnio galingumo stiprin
tuvo niekad nekenkia, v

Paskaičiuokime, pavyzdžiui,.kokio galingumo rekaldngas 
stiprintuvas anksčiau minėtai 10*m/ patalpai (su,1,3 sek rever- 
beracija) Įgarsinti: skaitykime, kad panaudoti moderniški dina
miniai garsintuvai, reiškia jt\ = 4%, tašyk:

r = -SdįmįoLi*. 10-5 = 24 ratoi .
4. 1,3 • '

Visi aukščiau isdestyti samprotavimai ir formulės taikin
tos patalpoms,- kurios apsaugotos nuo pašaliniu garsu bei triukš
mo. Tačiau, įgarsinant patalpas, kuriose vyksta subuvimas bei 
svečiavimasis, reikalinga stiprintuvu galinguma padidinti nuo 
5 iki 20 kartu. '

-s-:-:-
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Dipl«štai.inŽ »K .KAUNAS 

... NO-EINES-OONCRETE - VIENODO GRODEUIį SĄSTATO BETONAS,

Šio betono angliškas pavadinimas rodo, kad jis pradėtas nau
doti Anglijoje. .

Normalus betonas gaminamas iš įvairaus grūdelio sąstato ir

Juo tas’ grttdingumaš įvairesnis, tu~ ------ ------- 4—'
oks betonas yra labai masyviškas,

mos-ŠąlŠio' izoliaoij 
a'

35
18 . .

34 iki 76
32 iki 54'

tuo betonas gaunamas tvirtesnis. ■
~—M MMVMMMM J -M. ' U

v Butą statyboje svarbu netik medžiagos tvirtumas, kiek sili- 
mos-saloio' izoliacija. Kas panaudojo paprastą betoną sienų*statybai 
skaudžiai apsiriko, nes tokios sienos 1,5 karto laidesnės šilumai 
uz plytą mūra, to paties storumo.

Tyrinėjant izoliacines medžiagas, susiduriama su pagrindine 
ją savybe- poringumu ir mažu torio svoriu/ Juo medžiaga lengvesne,; 
tuo jos izoliacinis efektas didesnis, . ‘

Pastangos pagaminti betoną poringesnį ir lengvesnį jau seniai 
daromos. Padaryta "visa eilė išradimu, kur to atsiekiama cheminėmis 
priemonėmis, primaišant medžiagas, kurias kietejankiams betone ga
mina dujas ir taip sudaro jo poringame,,

Neseniai kilo mintis to atsiekti' natūraliomis priemonėmis, 
panaudojant vienodo grŪdingumd medžiagą, Cementas neužpildo-.Visą 
tuštumą ir grūdelius tik suklijuoja. Jo svoris turi tik 2/3 norma- 
Ž aus betonorsvorio ir atitinka plytą, muro svorį. Taip pat snlcio- 

ilumos izoliacija atitinka plytą r*—4
Pagamintas iš Žvirgždo grudel 

ta to .1:10, 
stulpas kg/cmH

. Žvirgždo betonas
plytą skaldos betonas;- '
palyg'inimui plytų mūras su cem 

... skiediniu 1:3 ■
. -mūras su kalkią skied. U? '

; Tinkuota siena iŠ Šio betono pasižymi mažu vandens laidumu. 
Vanduo Įsiskverbia dvigubo grūdeliu stambumo gilumon, Kapiliariniu 
jėgą:veikimas mažas, šio betono slugimas mažas, Slugimo sitiiės da
romos kas 15m. Garso izoliacija atsiekiama pakankamose ribose. Tai 
Įrodo,Šio betono pritaikomumą, • ‘
' • Grūdeliu forma privalo būti artima kubikui, .Netinka .plokščia 
forma ir skeveldros. Išorinėms betono sienoms siūlomas sąstatas 
1:8, o plytą skaldos betonui 1:6, (šio pastaro jo izoliacinės' savy
bės didesnės už plytą muro), ' ■

Ii priežiūra klo'jimią pastatymui ir ypatingai’ties langą, doru an
gomis, ties instaliacijos kanalais, Gaminamas betonas jokiu būda 
neplukiamas ir nevibruojamas, o tik išmaišomas. Vandens panaudoji
mas labai saikingas, kad cemento košė nenusėstą į žemesnes tuštu
mas, Virš langu, durą angų dedama lengva armatūra per, visa^ pasta- 
tą, kaip įprasta lengvojo betono konstrukcijose. Pries įklojima, 
armatūra aptepama cemento pienu del apsaugos nuo rūdijimo. Kloji- 
niai nuimami po 3 dieną. Mažiausias sieną storumas lOcm. Vengia
mos vertikalės darbo siūlės, nes jos blogai risasi.

loio-
-----------r— -n mūrui, .
i Žvirgždo grudelią "10-20 mm stambumo betonas, sąs 

,po 3 mėnesiu turi’gniuždinimo atsparumą 46x46x244 cm

i.io pastaro jo izoliacines' savy- 
didesnės už plytų mūro;. ' "

Darbininku apmokymas jo gamybai yra lengvas. Reikalinga tiks-
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Numatomi ir mažesniu vienodo dydžio grūdelių, panaudojimo 
galimumai. Pavyzdžiui 1-5 mm grūdeliai turi savybes prie sąsta
to 1:10 :

skaldytos plytos
57 ... ,••••

■ 150
37

x gamtos sielis
Tuštumu turis , 34 %
tūrio svoris t/mi , : 1-,71

J-cemento kiekis kg/nr „ 14O ■
tvirtumas po 28 dienu kg/cnn 47

Panaudojimo galimybes Lietuvoje.
Paskutiniais metais betono panaudojimas Lietuvoje smarkiai 

plito, nors jis nevisaua buvo tikslus. Tai nusvėrė ir ekonominiai 
sumetimai, nes 'jis buvo pigesnis už-plytų mura^. Neabejotina, kad 
Lietuvos atstatyme jis Slivaidinš’,labai žymią role. -

Kaip Žinoma, teko ir teka‘susidurti su didėliais kuro me
džiagų trukumais^ Jei bus išplėšta plytų gamyba, teks importuoti 
dadg kuro iš užsienio ir jo padengimas savais produktais bus sun
kus. Hgą_ laika Europoje bus "chroniškas anglių trukumas. Teks 
kreipti dėmesio':, kiek kurių medžiagų gamyba kainuoja, kuro. M

Plytų gamyba kuro, išlaidų atžvilgiu nėra palanki: 1000 st., 
plytų pagaminimas; reikalingas 200 kg anglių. Siek tiek palankes
ne kalkiniu plytų gamyba: 1000. Št. kainuoja 100 kg anglių. Cemen
to 1000^kg kainuoja apie 250 kg anglių. ■ 3 -

Iš 1000 gt. molio plytų galima-,pastatyti apie 2,5 r muro. 
Jei bus atmestos skiedinio kuro išlaidos, tai iš 200 kg anglių 
bus galima; pagaminti tik apie 2,3 m^ plytų muro. Iš 800 kg cemen
to galima pagaminti apie. 7 nr betono-. Tai sudaro trigubai didesne 
mase. Iš to galimą daryti plačias ir aiškias išvadas. Plytų gamy
ba reikalingą '.dideliu ir. brangių. Įrengimu. Plytų kaina Lietuvoje 
buvo didelė, nors Žymiai perdėta'* 'Kuro-kalk ui iac-'ija rodo, kad ir 
ateityje jos nebus.pigios,

Vienodo grūdeliu sąstato betonas Lietuvoje reikalaus taip 
pat papildomų įrengimų, ifaturalaus stambaus žvyro Lietuvoje trtto- 
ta. Tėkš jgaminti iš' akmens ir plytų.laužo. Tam reikalingos 
skaldymo mašinos, bet jos nėra brangias. Mažai betono gamybos Įmo
nei ji-kcinuoja 6000 BM, o vidutinei lOt/OO HM, Visi mažos betono 
gamybos imones įrengimai kainuoją 39.000 HM. o vidutinės 85.000 
HM (pastarosios^galingumas. 1-5-0”in'- per-diena)Pastatų vertė olą 
neiŠkaič’iuoia. Šie duomens rodo, kad organizuota visuomenė gale- 
tų lengvai Šiuos įrengimus igyti, kaK vaizdžiai rodo kooperatinių 
pieno perdirbimo pavyzdys. ' . . ,

Lietuvos atstatyma planuojant, betono gamybos,Įmonėms teks 
skirti rimto dėmesio, nes jų ekonomiškumas labai vaizdus. Be to, 
joms teks sudoroti sugriautų pastatu statybines medžiagas, kurių 
praradimas butu nepateisinamas.

Naudota: "Bauen u. Wohnen" Nr.2, 1946.

' ■ ♦ -___ 000 --------
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GYVENAMŲ NAMŲ PROJEKTŲ KONKURSUI PASIBAIGUS.

. Vienas iš pirmųjų konkrečių darbų pasiruošti Lietuvos at
statymui - gyv. namų, projektų konkursas - susijaukė didelio susi
domėjimo ir. davė gerų rezultatų. Konkurso ruošė jams’rūpėjo gauti 

■" ne. tik racionaliai suprojektuotų miestams ir kaimams taikomų gyv.
* ! - namų,-bet taip pat rūpėjo, kad juos projektuojant būtų ieškoma 
" .mūsų architektūros lietuviško charakterio. • -■ •

- Konkurso dalyvių dauguma patiekė miestams taikomų namų pro
jektus, tuo tarpu kaimų namams, projektų patiekta nedaug.

Mieštai taikomų namų racionalaus išplanavimo reikalavimai 
ir tokio'išplanavimo raida ateityje daugiau ar mažiau visiem^ bu- 

-. ' vp žinoma, Tos rūšies namų projektų pagaminimo sunkesniųjų^ uzdavi 
nio dalį be abejo sudarė tie t ųviško'charakterio suradimas,'nes t 
•je..Srityje iki šiol tikrai mažai tepadaryta,

Kaimui taikomiems namams to charakterio suradimas sudarė 
žymiai mažesnį sunkuma^ nes tokio charakterio bruožų apstu mūsų 
liaudies architektūroje. Tikslinu išsireiškus, čia sunkumų suda
rė tik- medinės architektūros lyčių pervedimas į murinės nrchitek- 

t taros lytis. ”
Užtat Čia sunkumų sudarė kaimui taikomųjų namų reikalavimu, 

suvokimas ir tu reikalavimų kiek skirtingas pobūdis, turint gal
voje atskiras mūsų statybiniOvkraštovnizdžio sritis.’ Be to, nei 
namu dydis, nei kambariu skaičius konkurso sąlygose nenusakytas 
(tani nustatyti hektaru skaičiaus nepakanka). '. ... '■

Konkurso išdavoje matome, kad miesto namams patiekta daug 
gerai išplanuotų projektų, tuo tarpuvlietuvisko charakterio su
radimas tiems ,namams liko'problematiškas (tik vienus, kitas da- 

7 torius įstengs priartėti prie tos problemos sprendimo).,
Kaimo namams savo charakterio bruožus surasti sekėsi žy

miai gerinu, bet patys namų planai (dydis, patalpų skaičius bei 
ju dislokacija) yra reikalingi stambių korektūrų, y

Kalbant apie ■ reikalauta, išplanavimo racionalumų, tenka iss: 
tarti del gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų santykio'. Tobulame 
namo' plane gyvenamosioms patalpoms' skiriama kiek galima daugiau
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ploto, negyvenamoms - kiek galima mažiau. Čia reikia atsiminti, 
kad be pakankamai erdviu ir reikalingo skaičiaus negyvenamųjų pa
talpų negali būti tobulo'* plano, priešingai,, be tokiu patalpą 'jis 
bus blogas ir neatitiks reikalaujama išplanavimo racionalumą.,. Bu
to raidos istorija mums sako, kad jis palaipsniui buvo suraolonu- 
lizuotas, Įnešus, i jo planav atitinkamos paskirties ir reikalingo 
dydžio negyvenamąsias patalpas. Čia ypačiai reikia pabrėžti,"kad 
į tipinius projektus būtinai reikia inešti daugiau sieniniu spin
tų, kaip miesto, taip lygiai ir kaimo namams. Kilnojamųjų spintų, 
ypačiai didžiųjų, vieta viso civilizuoto pasaulio kraštą'butuose' 
yra užėmusios sieninės spintos. Taip pat reikia būtinai reikalau
ti, kad tipiniuose projektuose butą atvaizduotas baldą išdėstymas,

Šia proga, man rūpėjo grįžti prie "Inžinieriaus Kelio" Nr.4, 
str. s "Lietuvią arohitektfiros 'ateities bruožai" iškelto sumanymo 
lietuvią architektūros klausima^ studijuoti Įš esmės, i kuri jau 
imama atsiliepti musu spec, spaudoje ("Technikos Pasuulo" ilr.l, 
str.: "Lietuviškos architektūros problema") ir pasvarstyti ji kon
kurso rezultatu šviesoje. ( v

Konkursas' pozityvaus davė tai, kad su šia problema teko su
sidurti kiekvienom konkurso dalyviui, teko ieškoti Savą bruožą, 
teko svarstyti, kokie gi jie yra,

Jury Komisija savo bešališkuose sprendimuose del patiektą 
projektą nurodė į ją gerąsias ir blogąsias puses. Trukumams pa
salinti ji nurodo budus, 'bet,tai daugiausia lietė išplanavimo pu
se. Ji negalėjo (ir neprivalėjo), betgi nurodyti kaip reikią .pa
gauti lietuviu architektūros bruožus tiems autoriams y kuriu dar- . 
tuose ją nerasta. . •

Panagrinėkime ta skaudama^.klausima^.
Jei paimsime nedidelį, vi'eno aukšto pastota^ su prieangiu 

arba su prieklėčiu, kurio s'togo forma atitiks Lietuvoje naudotas 
stogo formas, be to, jei tas pastatas turės nedidelius langus su 
langinėmis, turės lietuviškos (medžio) .rohitektaros elementą 
(kolonėlės,_ arkliukai, ornamentika), visi sutiksime su tuo, kad 
jis turės musu liaudies architektūrai bfidingu^ elementu „ir. todėl 
bus charakteringas'musą kraštui. > . '

Tie bruožai dar neišnyks, 'jei sieną statybos medžiaga nebe- 
buą-medis, bet mūras. Jau bus blogiau, jei mfiras bus hotinkuotas, 
nes plytą spalva ir faktūra sudaro stipru, savaiminga Įspūdi pas
tato vaizde, -Net, jei iš savo konstruojamo pastato vaizdo elemi- 
nuosime medžiaga, bet paliksime tik gryną forma, tai tie bruožai 
juk neišnyks.^ ' - ., . >

Lietuvos kaimuose buvo,gyv, namu, kurie neturėjo prieangią 
ir buvo- kiečiu, kurios neturėjo prieklęčią - tą žaviųjų musą ar
chitektūros lycią-, taip, pav., buvo žemaičiuose, -ir 'kitose pa
dangose.

Viso krašto plotą imant, tokios beasmenes lytys hera- jam bu
dingos, nes daugumoje vietą namai buvo^su prieangiais ir klėtys 
su prieklėčiais-. Čia nenoriu sifilyti is to daryti kokią apiben
drinančią išvadą. Tipiniu projektu reikale tai.reikštu, kad rei
kia tipu,' btldingu atskiroms krašto' sritims (kas ir buvo konkurso , 
sąlygose' pageidautina), \ w- .

"Dabar, jei minėtas^pastatas, kuriam buvo pripažinti charak-’ 
, teringi bruožai, ims kitėti, pav., a). i& vieno aukšto pastato jis
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pavirs 2-ju, 3-j u ir daugiau aukštu arba b) pasidarys 2,3 ir dau
giau kartu ilgesnis ir platesnis, negu musu įsivaizduotasis. Ne- 
nagrinėdami tokiu pastatu galimumo,. ju paskirties bei medžiagą r 
panaudojimo klausimu, a priori galime pasakyti, kad jis išaugo is 
sugalvoto prototipo rėmu ir todėl nustojo būti musu architektūrai 
bddingu pastatu (nors jis tebeturis visas lytis, ka'ip ankščiau).
Kodėl? • v '

Pabandykime atsakyti i šį klausima^, Daugelis žmonių, pasa
kytu, tor bet, kad tada pastatas bus per aukštas, per ilgas ir 
per 'platus. Architektas atsakys, kad tokio pastato proporcijų 
tarpusavis santykis bus blogas, kad jis bus išaugės mnstelq, kad 
visos architektūrines išraiškos priemonės-, -kurios buvo reikšmin
gos mažo pastato pavidalui, pasidarys visai nereikšmingos (bet 
net juokingos) dideliam pastatui, žodžiu, kad buvo suardyta "aki
mis suvokiamu dydžiu sudaryta visuma daliu, sujungtu tarpusavy 
matematikos dėsniais' " (H.Taine, Meno Filosofija).

IŠ čia galima daryti išvada, kad norėdamiišlaikyti pasta
to liofavlŽke oharf j i o; . ’ <-ai_.;2iaagti iŠ remtį.
Kas'IIeŠia prieangi, jį 'tegalime naudoti tik prie aukšto"nedide
lio namo, nes savo’matais tjis negali būti nereikalingas didelis) 
tik prie tokio namo jis bus reikšmingas aukščiau aptarta prasme. 
Jo stogelis reikalingas organiško ryšio, su paties namo ..stogu, o 

.' ' tai atsiekiama ne tik konstruktyviai jungiant jį prie didžiojo 
-'■•J stogo, bet ir būtinai naudojant tokia pat medžiaga jo,stogeliui 
~ (dangai)-* Prieklėtis yra giminingus antikiniam portikui ir jo 

~ "formos pobūdis ne*daro klinčių panaudoti ji prie didesnio/riet 
monumentalaus pastato. ' ■ ■ . -

_ ,r ■■ Dar keletas žodžiu^ del architektūrines išraiškos.' priemonių^ 
saikingumo musu drohitekt&rojc. Bet koks eks t remi skomas, didelis

- /-dinamiškumas, forma slopinanti ornamentu gausa ir,-.šiap eks'cent-': 
riskumas mums yra svetimas. Kaip Lietuvos - šiaurės krašto -1.. ' 
gamta, taip lygiai pats lietuvis yra ramūs, ..išlyginti, rimti,. 
Lygiai taip pat rimtai lietuvio kūrybai yra svetima bet kokia 
ekvilibristika, o būdingas saikingumas.

' Šio laiko meno tendencijos bendrai, kaip Žygiai tendencijos 
modernioje architektūroje,- siekia rimtos, logiškos formos/'kaip

- laiko dvasios^iSraiškos. t-;
-■ Siųjju įsrai&kps priemonių taikymu, tipiniuose projektuose 

tenka labai-apgalvoti;. Si - individualinės kūrybos .- sritis, ma*“ 
no ^nuomonę./ neturėtu atsispindėti tipiniuose projektuose labai 
ryškiai, Uiąr galima butu, nurodyt i-;tik "limitus", Pnoią mažaja 

-ę forma nustatyti reiketu palikti pačiai liaudžiai, kur>ji galėtu^ 
išreikšti savo individualu^ skonį ir tokiu badu,, butu išvengta, su- 
Šablonejimo, tipinius projektus'taikant yvenimui.

Vadinasi, norint išsaugoti, o ne nuslopinti liaudies kūry
ba, į tipinius projektus nereikėtų Įnešti užbaigtu puošybos ele
mentu, Žymu vaidmeni šiame reik'il-e'ateity turėtu^ suvaidinti ii 
atitinkama propogand*a, •" ■

Utilitariniam pastatui negalima naudoti sakralinio pastato 
emblemų (kryžiaus), kaip tai padarė vieno konkursui patiekto gyv, 

-r—; namo projekto autorius, . -
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Bendrai suglaudus, tenka pasidžiaugti, kad konkursas šusi- 
laukė verto dėmesio ir davė konkrečiu išdavu, žinom, jis nebus 
paskutinis, nes yra dar visa eilė neišspręstų problemų, kurioms 
spręsti bus reikalingi tolimesni konkursai bei lietuvių archi-

3 tėkt'ų suvažiavimai, Jeigu sąlygos leistų) pravartu butų sujauk
ti architektu kongresą jau įvykusio konkurso išdavoms ir<sekan-

. cių konkursų gairėms aptarti. \-U -

- - _ 000 - - -

Dipl.inž,J.MUIDEAS i

. • - ■ ■ - - . ' ..; '.f
SODYBOS ISI’ĮANAVIMAS AUKSTiMCIUOSS.

Vienas is kolegų inžinierių, rašydamas apie konkurso laimė
toju darbus, mano padarytų vienkiemio išplanavimų .palaikė origi
naliu, Is tikro tai yra visai neoriginalus planavimas, to ir ne
buvo siekta, bet yra bandymas vienkiemio sąlygose galimai pasiek
ti senų lietuviškų. Aukštaitijoj© sodybų iaplariavimų,

AukŠta'icia vienkiemis yra, palyginti, labai jaunas: J0-50 
metų amžiaus, susikūręs masiškai kaimus skirstant į vienkiemius, 
po rėvoliuoijų, didesnių naujenybių ieškojimo laikais. Sis vien
kiemis susidarė perkėlus tuos pačius-kaimo trobesius i naujas 
vietas, naujai pergrupuojant pagal naujai kuriama•dar nenueisto- 
vėj asla’ tvarka, kiekvienas elementas atyidurės; naujoje vietoje 
nustojo' savo paskirties, naujai prikergti elementai nesuspėjo 
prigyti U dėlto Šitokį vienkiemio išdėstymą, nelaikiau sektinu. Vė
liau žemės ūkio*rurnaf sudarydami tipinį vienkiemio išplanavimų, 
atrodo, irgi ieško naujenybių praktiškumo, mažai kreipdami dėmė
si į'senąsias statybos tradicijas. - -- • ■ ■

Todi»l darydamas sodybos ispląnavlma; ėmiau pavyzdžiu ne 
nauja, aukštaičių vienkiemį, ar žemės ūkio'rūmų siūlomus pavyz
džius', bet ieškojau jos formų kiek atmintis le'ido^ senose aukš
taičių kaimo ar seno vienkiemio sodybose, kurių išplanavimasvtu
ri labai daug geru privalumu, ir Įdomus, originalus formos atžvil
giu, ' '

Pridedu keletą tokiu sodybų išplanavimu kaipo pavyzdžius 
(brs 1,2 ir J), " ' ' ' •• -
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Čia matome (br. 1 ir 2) iš kelio ..pina įvažiavimas pro var
tus kartais pro Bromą*į priešakinį kiemą, kurio kairėje pusėje 
yra gryčia su gonkomiš,' dešinėje klėt.isą vežiminė su prieklėčiais, 
užpakalyje palieka vartai su kryžiniai.,. priešakyje, gi, priešakinį 
kiemą uždaro šulinys sfu svirtimi ir -keletą krūmu patvoryje. Toliau 
už sulinio - tvartai, daržinė ir malkinė sudaro ūkiškąjį' (juodąjį) 
kiemą*; dar toliau kluone'klojimas. Ūkiškam kieme stovi' lovys gy- ' 
vuliam girdyti, ūkio padargai,., plūgas, akėčios, mašinos ir prie 
tvarto mėšlyne<• Visa tai atskirta nuo pryšakinio kiemo tvora apau
gusia krūmais (žemais). Pryšakinimm kieme*vyksta švaresni darbai; 
prieklėtėįj dalge plaka, vežiminėje ratus įaiso. Pryšakin.is kiemas 
yra labai graži^lietuviška architektūrinė aikštė, labai origina
liai apstatyta, puikiai architektūriškai, išspręsta,. Kiekvieno pas
tato elementas pritaikintas patogiam naudojimui' su sena nusisto
vėjusia architektūrine forma. Si.aikštė visu savo:didihgūmu apgau
bia ateivį. Paimkime atskirus elementus. Kryžius Su vartais ar bro
mą puošia įvažiavima į kiemą (ūkią darbams Įvažiavimas yra kitas). 
Toliau gryčia su atkreiptu į'., kiemą gražiuoju fasadu, kurio vidury
je simetriškai pastatytos, gonkos, 'įspūdingai sutinka svečia* įei-• ‘ 
nantį į vidų,. Priėjai s gryčią, beveik'vieno didumo su atgre'žiiu 
puikiu'gryčios fasadu, kietis' vežiminė su prieklėčiais. Klėtis 
svariausias pastatas ir dažnai kasdieninįems..reikalams naudojamas, 
prie vežiminės yra ūkio reikalams dirbtuvė,' kuričją yyįai pralei
džia. besidarbuodami didesne nuo lauko, darbu atliekamąiąiko dali. 
Beito klėtis yra netoli gyvenamo namo r.; r^ą.'reikią dą'žhąį'Vaikščio
ti. Kieme vykstančiu darbu patagumuiį.;.į:įėąiai yrą■'įrąliktn didelė 
pašalė, kuri yra įgavusi tik lietUvd’jensutinkama prieklėčio;formą. 
Ir, puošnus ir .pątdgus sprendimas. ’ ~ -į -..f ...

Šulinys įrengtas tarp-gyvenamo namo ir tvartu, nes' i abi 
■vietas yra vienodai reikalingas. Kantraus darbo medinis didelis 
•kryžius gražiai išbaigia šį malonu apdainuota* .uošvės kiemelį, tė
vo dvareli. Tai yra lietuviškos arčhitektūroplpaslKldžiįyįmas,lie
tuviškas formas turįs amžių sukurtas formasijįf- tra'dįciąas .-Nežinau 
kur yra gyvene tie, 'kuri.b .nemato lietuviško stiliaus- Ir. tik. dabar 
nori pradėti "kurti" kokį.-tai lietuvišką"štiliu-,; kėOtuo: tarpU; jis 
jau prieš -šimtus me tą; lietuvio •• sūkūrtąį,»'>ą* h-.a'i * --’-į .į’•

Siojė aikštėje yyksta.'.lietuviėįp'aČios.reikšmingiausios ir 
kasdieninės gyvenimo valandos, apvilktos..'įvąitią:ph'pfočiu forma, 
pritaikintu tik šiai so'enai,-<-siam kiemui.'Pro. papuoštus vartus * 
įvažiavę, jaunavedžiai sutinkami -'-iškilmingai gonkose su duona ir.* 
druską, 'Čia pat iš: seklyčios isveddė ant.prieklėčio kariamas pirš
lys,. Čia išlydima piįmieji kūmai, čia pagaliau paskutinį syk visi 
atsisveikina.su amžinastin nukeliavusiu. S'ubatvakariu* su "rmonika 
gonkose, su Sutartine .praviroj klėtyj.prisiminimas ir dabar, gal 
būt,-.neviena* iŠ musu atgaivina.. S į lietuves gyvenimo pasaka,onkš- 
tai ..surišta šd aplinka, įgauna didingumo šios savos harmonizuo
jančios architektūros šešėliuose. v _ .. '■'

Tuo tarpu naujasai aukštaičiu* vienkiemis Žemės ŪkiovRomu ap
dailintas nustojo šio puikaus architektūrinio ansamblio. Čia pri~n 
dedu pagal Žemes Ūkio Bumu nurodymus naujai išstatyto vienkiemio- •. 
plona pavyzdį (br.4), Čia nuo kelio įvažiavimas veda į bendra di-. 
delį kiemą* su šuliniu viduryje. Gryčios gerasis- fasadas atsuktas 
i soda, kietis pastatyta prieš tvora. Tolumoje klojimas šu daržine * . K — - ”7 K

52

atsisveikina.su


K-e 1 i as

Br, 4 ■ - y- ■

' Guzo sodyba,Sodeliu km«,Rokiškio apskr. ___

* ■ ■ >1 ■ ' ' ‘ ' 

užbaigia didele, keturkampe aikštę. Aikštėje riogso laikinai pames
ti ūkio padarge!, prie tvartu, mėšlynas,; viduryje gyvuliu nutryptas 
klanas bu suliniu; drauge^ir Senoji klėtis su prieklėčiais ir pur
tinai palangėj* Viskas kažkaip primenavdaugiau bavaru, kiemo "gro
žį".- Anos lietuviškos aikštes neliko. Šulinys viduryje kiemo dau~ 
fiau'primena klasiškus pietų Europos kiemus. Gražus prieklėtis prie 
ąis tvartu, su mėšlynu nustojo savo įspūdingumo* Gryčios gonkai 

nusukti į sodo pusą liko tikfkaip re^ai naudojama veranda. Visa 
seno kiemo romantika išblukde didelis kiemas su mėšlynais, neęuor- 
ganizuojama tvarka, neįmanoma visur palaikyti švara, perdidėlis 
atstumas tarp trobesiu.

Pažiūrėkime kaip ciavvyksta gyvenimas. Iš lauko atgenami gal
vijai įštyošką bėga prie šulinio, jo aplinka teršia. Tik atvežti 
ūkio padargai, vežimai laikinai palikti stovėti kieme.pabrėžia ne- 

? tvarka.*'Kiemas labai didelis, tad visas Švariai išlaikyti neįmano
ma. Svariau tik prie gryčios ir klėties,^gi visas kiemas atrodo ne
švarus (nesuorganįzuotas)i Atvažiavę svečiai sustabdo arklius ši ar 
me kieme prie gryčios juoduju duru, nebesutinkami iškilmingai gon- 
kose, nes jos paliko jau So'de' ir užpakalyje. Išbėga šeimininkas 
pro juodąjį išėjima ir nebepatogu nuo siu durių vesti aplink per 
soda, pro gonkas. Jodei dažniausiai vedami pro juodąjį įejima», pro 
virtuve. į seklyčia.. Štai tau ir moderniška, patogu? G'onkos savo 
paskirties nustoja' ir tik del tradicijos joą dar paliktos trūnija, 
dažnai ir padori doru, rankena pamirštama įdėti. Jos atrofuojasi. 
Nebesusįdaro to harmoningo malonaus įspūdžio, kuris vyko, anam se
nam "uosvės kiemęlyj”. Nėra čia ir praktiškumo, nors sičs sodybos 
forma naujai kurta peikiant-kas buvo sena ir giriant kas yra nau
dinga, praktiška.
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Del siti mano pripuolamai surinku ir^daugelio kitu nepaminė
tu sumetimu, naujasis aukštaičiu sodybos išplanavimas yra nevykęs 
ir keistinas laikantis senu formų, derinant nauju laiku reikalavi
mus su sena tradicija ir musu dar gyvais nuotaikingais gyvenimo 
papročiais, ' ■ .

Tokiais samprotavimais ir vadovavausi, darydamas 15ha ūkio 
išplanavimai ....
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Augsburgas ,* 1946m gruodžio men. 16d Jury komisija sudėty Pir
mininke Docento Vytauto Žemkalnio ir nariu Do-ento Kazio Krikščiu
kaičio, Dipl.inz, Jono Jasukaioio, Dipl.inz. Jurgio Gimbuto ir Cent 
ro Valdybos atstovo Dipl.inz. Broniaus Galinio susirinko Įvertinti 
ir premijuoti bei rekomenduoti užpirkti gautus projektus.

Skirtas L,T,B. komiteto atstovas gen.Rėklaitis ir kviestas 
Agronomu S-gos atstovas i posėdžius netavyko. —

Komisija nuodugniai apsvarstė konkurso sąlygas, patikrino 
projektu Įteikimo terminą ir konstatavo, kad visi dalyviai projek
tus iteike savo laiku, isskyras dalyvi A.Paltu, kuris išsiuntė pro
jektą XII. 3d, t.y. po nustatyto termino^

Pries pradedant svarstyti konkurso darbus komisija randa rei
kalo pasisakyti, kad namu verte Įkainuojama ne vien tik santykiu 
tarp naudingo ir nenaudingo ploto, t,y, koeficiento K, bet ir pa
talpų erdves konfigūracija atitinkamai savo paskirčiai. Butas no 
tik leidžia žmogui jame gyventi, bet jis taip pat formuoja ir pati 
žmogų, nuteikdamas ji vienaip ar kitaip, Apitamsi ir nejauki patal
pa veikia žmogų slegiančiai ir atvirkščiai, saules spinduliu užpil
dyta patalpa veikia gaivinančiai žmogų, o platus horizontai,matomi 
pro langus, praplečia žmogaus akirati ir Įgalina ji toliau matyti, 

Lietuviškumas miesto Architektūroje gali atsispindėti Vii-- 
niaus bei Kaune ir kitu musu miestu architektūroje XV-XIX šimtu 
laikotarpio, dvaro ir kaimu pastatu elementuose, o dekoratyviai - 
tinkamai pritaikintoje lieudies ernamikoje.

Ieškant savitume moderniojoje architektūroje reikalinga ba
zuotis musu Nepriklausomybes senąją epocha, t,y, kuri turi neabejo 
tinai savistoviu, ryškiu bruožu, kuriuose atsispindi musu išgyven
tas ir užbaigtas istorijos laikotarpis. Tie bruožai jau nebepasi
keis ir todėl jie yra lietuviškai stilingi,.

Visiškai atitinkančius technikinem konkurso sąlygom projektu 
nėra, tačiau komisija rado gulima išskirti projektas premijavimui 
bei pirkimui, atsižvelgiant i pastangas, karias dėjo projektu au- 
toriai, ieskx?dumi tinkam-1 e^Ter’/k'-tu, _
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Pristatyta 45 projektai.
Projektu tyrinėjimu išdavos yra surašytos čia.pridedamoje 

lentelėje, . . b y, . n V: "---'- * ’ ........
Pas.įremdama nagrinėjimo išdavomis komisija rado 'galimu Įver

tinti- ipTO jek’tus sekančiai:'..... ..... .•«. .......... ......... i...

Kdmisija atidarė vokus čia nuro;dytu fflapivairdžiu aut.oriu it
. konstatuoja, kad' k- ‘ ' "' .

• Uz miesto gyvenamu namu projektus". .••«» ’ '• '
I premija skiriama '’Jurgiui OKŲNIUI • .
Š*’1-

.O■ ; IX! i-; ».

Vž

Vlad-ui '.SWUI-* ' .
: Jurgiui .

kaimo gyvenamu namu projektus . , • • . ’. • ■ 'r ' ■ ’ '
' • ‘ r- ’" ’’ ■' . . : ■ ' į-Z.. : . r,: . ■.

Jonui. WL0KUI ’ ’ •' ’ '
..Karoliui .BEItfONji

a-v Vladiii‘ ŠVKPUI ‘

to, komisija siūlo idėjiniu žvilgesiu Įdomius projektus 
kurie pagal.. geruma eina • Š i a ■ tvarka:

1. Tulpės piešinys
2. DPI
5. Žirgeliu piešinys .
4_. Seno jus,’ 1

- •■'•5.- (Kryžių, tūzas) ’

I! 

n -

.1.1-

I premija’skiriama 
n.-,. ' / n 
i!-; *■ n..

Be 
pirkti7

l.

•' KOxiXSZ j C3 PIRMININKaS ■

. , ■; NARIAI’
Ėėdakoij.oš pastaToa;
Del vieno siūlomo pirkti projekto 
y ienas komisijos, daįyy-is yra paraiškas 
atskira,nepr-itarifencie nuomonė prio '&io' akto., 
o kąta’š. pritariančia? . ' 1 -~
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IŠTRAUKOS' '■
IŠ JURY KOMISIJOS PROJEKTU ĮVERTINIMO PROTOKOLO 

(Duodama ištisi išrašai iš skilties "įvertinimo motyvai)

A, Miestu gyvenamieji namai,.

Ženklagl trikampis virs keturkampio (autorius J.Okunis).
Pręmljuotinas, Siek tiek plikas, trūksta gonkų; langu, 
proporcijos ir forma keistina. Namas suprojektuotas la
pai racionaliai. Tipinis, Skirti pirmauja premija.

Ženklą®: "Atgimimas” (autorius V.Svipas),
■ PremijuotInas. Taisytinos langu properoijos ir forma;

■praturtinti lietuviškais motyvais ir forma gonkas. Iš
vietės apšildymas neišspręstas. Turi lietuviškumo bruo- 

. šu, suprojektuotas labai ekonomingai, paprastai. Tipi
nis, Skirti antraJa^ premija.

Ženklas: trispalve (autorius J.Okunis), (
Premijuotinas, Išvaizda šiek tiek barakine del nebudin
go, mums neįprasto stogo. Planavimas gerai, racionaliai 
apgalvotas. Reikia mėginti surasti tinkamesnį stogo 
sprendimą. Skirti trečiąją premija.

B, Kaimo gyvenamieji namai.

Ženklag: dviguba A (autorius J.Mulokas). r
z Premijuotinas del lietuviškos arohitektGres pobūdžio,

tašiau planavimas nepavykęs: 1, virtuve pergili, trūks
ta duonkepio virtuvėje, 2.' perdidelis valgomasis kamba
rys, 3.' laiptu projektas netinkamas, teohni&kai klaidin
gas, 4. trdksta vidaus kapitaliniu^siena, 5, Gkio pasta
tu matomumas Įsigyvenamojo namo nepilnas', reiktu virtu
vą'projektuoti ukiniu pastatu link, 6. kvadrat&ra mazin- 
tina, ' ' „ ..

Išorinio vaizdo atžvilgiu - grynai lietwisko eha- 
rakterio ir labai rekomenduotinas. Dol to"premijuotinas 
pirmąją premija, Projekto planas būtinai turi būti per
projektuotas. ,\

Zqnklaa: "Viitis" (autorius K.Reisonas).
Premijuotinas. Pastogės laiptai pertvarkyti, kad pakopos 
butu bent 18x25om, Virtuvėje spintelės pertvarkytinos. 
Trūksta sandėliuko prie virtuves. Suprojektuota santū
rioje lietuviškoje nuotaikoje, Premijuotinas antrąja 
premija.
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3, Ženklas: "Aukštaitis" (autorius V,Švipas).~ .
Įremijuotinas. Trukumai: 1, 25ha ukiui narnas permažas, 
gal tikta 15ha, 2, prieangio (gonku) fasadas tautiniu

■ v motyvu .atžvilgiu kiek taisytinas, 3.'. ^peržema^.. stogas, 
Premijuojamas treoiaja premija.

o .............. ‘

---------- 000 - - - . . ■ ...

JURY KOMISIJOS NARIU. -PAS ĮSAKYMAI. DEL * KONKURSO. ;
• ’ ' . . ' ' . .7 -*V »*•-*’ . •*' r.'

Tuoj po Jury Komisijos projektu Įvertinimo "Inžinieriaus Ke- Jį 
lio" Redakcija pateikė'komisijos nariams eile'klausimu. Čia duoda- *’ 
me gautus atsakymus. • ' '

Buvo pateikta tokie klausimai: ' ; •
ar laikote konkursą pavykusiu kiekybiniai- bei kokybiniai;
kiek pavyko lietuviškos architektūros motyvu pritaikymas 

.kaimo .bei. miesto projektuotiems namams; - ’ ■ ~ '
•• ar padarytas Įnašas lietuviškos architektūros stiliaus kury-- 

bai; • . . -..
kiek b utu^ galima šiuos projektus; įgyvendinti--masinei staty

bai Lietuvoje vykdant atstatyma; ... /. ' ... • .......
Kiek šie pro jektai. tinka m&su reprezentacijai, . . / \

- 000

Dbo.K.KRISCIUKAlČlO atsakymai-, ■ ’• ' ' .

Turint galvoje-šiuo metu •• sunkias darbui :salyg;isį konkurso’3rę- 
zultatus^ m..no nuomone, reikėtų laikyti garais, "horf? nei'-v'iėnaš 
projektas ir neatitiko 100^ konkurso reikalavimu. •’ ■ ."k ' ,

' Kalbant apie lietuviškos architektūros charakteri ypač kaimo 
gyv. namuose, tenkę nurodyti, kad jis gali būti- pasiektas pilnai, 
vien tik vieno sulesto namuose, nes svarbiausias'■ jo’požymią’yrį. sto
go aukščio santykis su^sienu a.ukšoiu (maždaug T,-5 • 1),' tuo .b-fxdu
aukštesniuose-namuose Šio s htykio pasiekti 'negalima ir IfeĮtuviskas 
charakteris/gali būti pabrėžtas jau nebe manose, o; tik detalėse, to
dėl ir aiskUj kodėl pro j ektuv autoriams pasisekė lietuviška^ charak- : 
terį duoti .vien tik kaimui skirtuose projektuose, tuo tarp'u kai 
miestams skirtuose projektuose'mes sioki toki lietuviškumą matome
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» ' v - - ' ■*vien tik detalese, ir tai toli gražu nekiekviename projekte, o 
t kaikuriuose ta lietuviškumą buvo manoma pasiekti visai dirbtinai 

tas detales naudojant, -
Kalbėti čia apie koki nors dideli įnašą lietuviškos archi

tektūros kūrimui, atrodo, netenka, nes'stiliaus kūrimas yra išti
su kartu darbas, ir tai tik normaliose^sąlygose, tačiau, nežiurk 
i tai, kai kuriems autoriams pasisekė šį 'ta pasiekti, suderinant 
su trobesio masėmis vien tik Lietuvai būdingas detales.

Racionalus planavimas, atrodo, buvo pasiektas daugiau mies
tui skirtuose projektuose, pav., I ir III premijas gavusiuose 
projektuose, o , be to, dar ir kai kuriuose pirkimui pasiūlytuo
se projektuose, tuo tarpu kai kaimui skirtuose projektuose mes 
daugumoje tokio racionalumo pasigendame, nors premijuotus projek
tus lengvai galima pataisyti, negriaunant pačios' ją idejos0 Tokie 
pataisyti projektai pilnai galėtumus reprezentuoti'užsienyje kai 
po lietuviškos architektūros pavyzdžiai, ir galėtu būti vykdomi 
masiniai, nes pilnai atitinka krašto gamtovaizdi.

Miestui skirtus projektus, be didelio ju fasadu perdirbimo, 
negalima, atrodo, skirti reprezentacijai bei masinei statybai,,

000 - - -

Lipi,inž.J,GIMBUTO atsakymai, ’ '•

Džiugu, kad daug, net 45, projektu gauta! Suprantama, kad 
’esamose lagerinėse DP sąlygose projektu kokybė išėjo- vidutinišknf 
Išorines sąlygos visiškai nepalankios t'obulam kūrybos darbui,

■A Kaimo' gyv, namuose jaučiama lietuviškos etnografinės archi
tektūros formą stipri įtaka; daugumoje išlaikytos lietuviams cha
rakteringos masių proporcijos (stogo, sieną), panaudoti dėkingi 
prieongią(gonkeliu), stogu arkleliu ir kiti motyvai, nenusižen
giant modernaus gyvenimo reikalavimams. Sunkiau pritaikyti lie
tuviškas kaimo architektūros tradicijas miesto gyv, namams, nes 
neturime išryškejusio lietuviškos architektūros charakterio. Ta
tai jaučiama konkursui pristatytuose 2-jąaukštu gyv. namu pro
jektuose, kurie atrodo internacionalus. Tuo tarpu vieno aukšto 
namukuose ir miesto sąlygoms kai kam pavyko sėkmingai ikūniti 
Ii e tuvi liaudies arch'itektūros pobūdį,

. s Užsienyje reprezentuotis net ir premijuotieji eskiziniai 
projektai dar nepribrendę; juos reiks taisyti, kaip tatai ir 
konkurso sąlygose numatyta. Vargu ar daigumas konkursui prista
tytą projektą tinka net parodai lietuviškajai visuomenei, nes 
tai tik pirmieji žingsniai ieškant rakto moderniai lietuviškai 

. :architektūrai ir galėtu nuvilti nespecialistus žiūrovus.
Be abejo, ir pirmieji mėginimai kurti lietuviškos archi

tektūros stilių teigiamai vertintini. Turime neužmiršti, kad ar
chitektūros stiliai kuriami generacijų ir Šimtmečiu,. Mums dar 
pirmiau reikia giliau pažinei ta lobyną, kurį paveldejome iš ke-
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Liu šimtmečiu. Tai butu modernios kūrybos išeities taškas,
Vienas kitas projektas iš visu pristatytųjų turi planus be 

priekaištu, bet daugumas netinka masiniam panaudojimui kaip tipi-r 
šiai namai, nes trūksta racionalaus išplanavimo ir pritaikymo ma- 
3in. r.i statybai, _ ‘

- - _ 000 --------

Dipl.inž,B,GALINIO atsakymai.

įvykusi architektūros konkursą tenka vertinti teigiamai, 
nors jis ir nedave pilnai atitinkančiu konkurso sąlygom sprendimą.

Savojo stiliaus sukūrimas nėra vienu konkursu atsiekiamas, 
bet įdėtas kūrybinis darbas ir kilusios diskusijos lietuviškojo 
stiliaus ugdyme suvaidins atatinkamu vaidmenį. Prisiminkim, kad 
Lietuvoje įvyko per JO architektūros Konkursu. Artimiausias savo 
dvasia, čia'tremtyje pravestam konkursui atitiko Lietuvoje L, 3. 
S-gos paskelbtas konkursus "Tautos namams" suprojektuoti. Lietuviš
kasis pobūdis šiandie konkurse žymini geriau pagautas nei aname. 
Nemaža nusvėrė šia ir toji aplinltybe, kad atsidūrus svetur geriau- 
gulima buvo susivokti musu krašto" statybos skirtingumuose ir tra
dicijose. Be to, konkurso, sąlygos palietė tik tam tikra, gyv. na
mu rūšį, o ugdant lietuviška'j.a architektūra. dar lieka paliesti 
gausybe kitokiu, pastatu. rusiu,' kur yra galimybes kūrybiniai pasi
reikšti ir žymiai^dokingiau, kaip pav, miesteliu, svetainės, vaiku 
darželiai.ir panašus pastatai.

Nemaža reikšmės turi planavimo racionalumas; šia konkurso re
zultatai yra teigiami.

Tenka pasisakyti už šio konkurso rezultatu panaudojimą atei
tyje krašto atstatymo darbe, kol susidarys sąlygos tobulesnius 
projektus taikyti šiam reikalui.

Pats konkursas teigiamai paveikė inžinierius, kurie gavo pa
dirbėti projektavime ir tuo palaikė profesinio paruosimo lygį.

Susidomėjimas konkursu iš visuomenės pusės buvo užtektinai 
gyvas. Pasirodė eilė straipsniu spaudoj ir tas paskatino didesni 
skaičių projektuotaju dalyvauti' jame.

Beorganizuojant konkursą nemaža organizacinio darbo nudirbo 
Centro Valdybos žmones, pav. vien geležinkeliais padaryta kelio
nių. J875km. Jury Komisijos nariai, kad atvaž’iuoti i Augsburgą, tu
rėjo padaryti gelež. IJJCkm kelio. v

Tat visi šio darbo talkininkai įnešė savo dali krašto at
statymo reikalui. Norėtųsi, kad sekantis konkursas d'ar sėkmin
giau butą pravestas,

Pirmoj eile j pasisakyčiau už tema., kur butu, paliesta kons
trukcijos parinkimas ir statybiniu medžiagų, panaudojimo klausimai.

- - - _ 000 -------- ■ ■ ,
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PAAIŠKINIMAI PRIE PROJEKTU BRĖŽINIU. . . ’
(Eskizini konkurso dalis). : .

. Stengtasi išsiversti kuo mažiausia; skaičiumi klišiu,- to
dėl nei piuvitų nei. dcugumos^pastogės^ar rusiu^ planu^ neduodama. Pa
talpa^ paskirtis ir matoma iš baldusišdėstymo.

A. Miesto gyvenamieji namai. .

I premija (J.Okunio). Kambariu aukštis pirmame aukšte ir gy
venamoje pastogėje - 2,65m, rūsio patalpų; nulestis - 2,20m.

II premija (V.Švipns), Kambariu^ aukštis pirmame aukšte 2,80m
ir pastogėje. 2^,20m. Pastogėje numatyta vienas miegamasis 2 lovo
mis (?ni ir 15,4-Dr), kambario sienosjnelaužtos, Antroji patalpa 
pastogėje negyvenama. Po visu namu rūsys, kuriame yra sandėliai, 
skalbykla ir ten pat vonia. '

III premija (J.Okunia). Kambariu aukštis 2,80m, Pastogė ne
gyvenama. Rūsys po namu nenumatomas. ' ■• '

B, Kaimo gyvenamieji.namai.:

I premija (J.Mulokas). Kambariu aukštis pirmame aukšte 2.,80m. 
Pastogėje suprojektuota; 2 gyv. patalpos skirtos miegamiesiems iri- 
sandėliui. Rūsys po dalimi namo. v ■

Pastaba: del susidariusiu^ technišku sąlygų Čia, pateiktas 
plano "B" varijantas, ne tas kuris buvo, pristatytas 
konkursui.; * . . • ‘ ; ■ .

II premija (K.Reisonas). Kambariu aukštis pirmame aukšta
. * m. Pastogėje suprojektuota 1 gyv. patalpa ir sandėliukas, Rū
sys nenumatomas.

IUpremija (V.Svipąs), Kambariu aukštis pirmame aukšte £,80r 
ir pastogėje .2,Om. Pastogėje suprojektuota du miegamieji 12,Om^ ir 
13,' >- • . ,

— 000----
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lipi. inz. JURGIS OKUNIS 
laimėjęs uz miesto namu 
projektus I ir III premijas

J, OKUNIS, miesto gyv. namo projektasI premija

J. OKUNIS, I aukšto planas,-1 premija
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J. O KU N IS, namo fasadas is kiemo puses; I premija

J. O K U NIS, pastoges planas1 premija
i

J. O K U NIS, rūsio planas1 premija
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-V -

J. M U LOK AS, 15 ha ukiui gyv. namo-projektas; I premija

Dipl.inz. J. MOLOKAS 
laimėjęs uz kaimo gyv. namu 

projektą I premija

□ e p?. <:«
J. MULOKAS, sodybossisplanavimas

15 ha ukiui; I premija
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- III -

J. O K UN I S, miesto gyv. namo fasadas is gatves pusės,- IH’premija

J OKUNIS, miesto gyv. namo izometrinis planas,- III premija
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- IV -

K. REISONAS, 15 ha ukiui gyv. namo pirmo aukšto planas,- II premija
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- VI -

Inz. Archit. VLADAS SVIPj 
laimėjęs uz miesto namu 

projektą II ir uz kaimo nam 
projektą III į premijas

V. S VIP A S, 25 ha ukiui gyv. namo projektas,- III premija

V. Š V IP A S, miesto gyv. namo projektas,- II premija
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V.ŠVIPAS,25 h* Ūkiui gyv.namo 
pirmo aukšto planas;III premija-
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Gonkos
I Aukšto pląna 
Varijantas "B*

J«MULQKAS,15 ha ūkiui gyvenamo 
pirmo aukšto planas; I prnint jo
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Nr.7 Inžinieriaus Kelias —x—s— Pusi.61

!I HW 3 VAU ya B MA..
b. '

A.A. Dipl.inž. Eugenijus FRANCAS. >

Š.m. vasario mėn. 9d. Wiirzburgo Area. Team IO49 stovyklos 
ligoninėje širdies liga staiga mirė di'pl. Technologijos inžinie
rius Francas Eugenijus, gyvenantis Seligenstadto bei Wurzburg 
stovykloje. Inž.Francas E. ginė Rygoje 1887m gegužės mėn. 25d. 
Ten pat baigė Politechnikos ^Institutą 1912m, gaudamas dipl, Tech
nologijos Inžiniėriaus diplomtu-Nepriklausomos Lietuvos metais 
dirbo kaip lektorius Karo Mokykloje Kaune, vėliau dirbo Amerikos- 
LietuviiųAko. Bendrovėje ir pagaliau turėjo Kaune (Laisvės Aleja- 
Ožeškienes gatviių kampas) automobiliu^ daliu, radijo aparatu ir 
foto aparatu atstovybę.

Velionis buvo Lietuvos Inžinierių Tremtiniu Draugijos, 
Wiipzburgo Skyriaus narys. ' .

Lietuvos Inžinierių Tremtiniu^Draugijos Centro Valdyba 
reiškia giliax užuo jautax giminėms ir artimiesiems.

_ _ 000 -

PERKAMI KONKURSAN PRISTATYTI PROJEKTAI.

Centro Valdyba nutarė pirkti nepremij uotus, bet idėjos 
atžvilgiu įdomius, projektus pagal Jury Komisijos pasiulyma. Mo
kama po 500' RM už projektą, .

> Atidarius vokus paaiškėjo šių projektu autoriai:
1. Doc.aroh.Kudokas , , < . 'I

. 2. Arch.Zebaurs ‘ .
5. Doc.aroh.Kudokas

v .
4. Inž.arch.J.Svipas
5. Dipl.inž.arch.B.Lukštaitė

Lėšas užpirkimui paskyrė Lietuviu TrenrtAniu Benr. Centro K cm i te tas 
--------  000 ------------- ™ .
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Nr.»7 Inžinieriaus Kelias Pusl;52

MEHTNTC LIETUVOS INŽINIERIŲ'TRENT IN HI DRAUGIJOS
Suvažiavimo augsburge programa;-

PIRMOJI DIENA 1947 M. GEGUŽES 17 D, . _7
J . ( Ėaunstętteno Stovykloje).’- . /• 17 4.;

14.00 vai. .Suvažiavimo atidarymas ,■ '. ' j
1. L,I.T,D0- O.V. Pirmininko •■•Žodis,.*’.'- ’

; 2» Garbės prezidiumo kvietimas, ' ' '
’.'f- 5. Darts prezidiumo. rinkimas• ' . ' ' • 7:7 '

■ '’.... . •1''74» Sveikinimai,
15,30 vai. Komisijų rinkimai ' ■
’7?77 ■' - 1, mandatu, ’7 k •

2. rezoliuoiju, ■
16.00 val, L.I.T.D' Gyvenamumuamukonkursu projektu parodos ati

darymas, ' ' ' : • i • . ■/•.-/ '
* ■■ ■ * . ' •

’ . • / ' . . ' ■ :< • *. •• ■

ANTRO JI DIENA 1947 ,M„" GEGUŽES 18 D. -/ . ;c’7 •
: ( Hoohfeldo Stovykloje ) ■ ■ -\-r

i. . DARBO JOS ijį I S ■ - ■
,**. *

9.00 vai. Centro organu pranešimai ’ 7- ^?' ^
1, Centro Vladybos, ■ ' 7 :
2f ’’Inžinieriaus Kelio1, Redakcijos,^ :■ 'r•

, 3, Revizijos Komisijos,
4, Garbes Teismo,/ . i- ■'•■-7/.'. - ...

, ’ ■5, Paklausimai del pranešimu. .<‘ V<

u ka

T A S A

11.00 vai.
12.00-14c00

14.00 
15.00 
15.10 
15.30

vai, 
vai, 
vai, 
vai

17.30
. *18,00

18,30

10,00 vai, - Skyrių pranešimai •• 
Pamaldos Hochfęldc bažnyčioje

vai. P i-e t tų p e r t r a

DARBO POSĖDŽIO 
•Diskusijos del pranešimu 
Mandatu Komisijos pranešimas 
Valdomųjų organu rinkimai 
Draugijos veiklos apturimas

1, Musių pasiruošimas Lietuvos! atstatymo darbams, 
2» Profesinis švietimas,
3, Technikine spauda,
4, įsijungimas i profesini darbą.

Klausimai, sumanymai. '
Rezoliucija priėmimas. 
Suvažiavimo uždarymas.

- 0 - > '

vai 
vai 
vai
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PIRKOJI TECHNIKOS DIRBINIU PARODA.

Lietuvos InžinieriuTremtiniuDraugijos’Jiirz- 
burgo kyrius s„Q> kovo r.ėn, 19d antra,karta šventę savo tradicinę 
įęchnikos^iobejo-. Šv,Juozapo šventę. 'Si karto, su InzinieriuDrau- 
gija sy\.šventę sutiko mielai švęsti ir visi stovyklos technikos 
darbuotojai, o taip pat dail, C.Jonušo,- jau antri notai ‘vadovauja
mu, dai_.es stadlja< „Inžinieriai ir technikos darbuotojai, įvertiri- 
dar.ii ir pagerbdami sv,Juozapa, kaip senūju laiku techniškos spe
cialybes atstovo, įsteigs Technikos Globėjo- sv,Juozapo švente ir 
ja atutinkonai įminėjo;

trasioje ir jaukioje, stovykloje gyvenančiu dailininku, tau
tiniais ornamentais ir didžioj u Lietuvos ir Latvijos piesta Her
bais bei tautinio stiliaus koplytėle dekoruotoje salėje, įvyko * 
l arzburgo Inžinierių Draugijos iniciatyva-surengtos’ pirmosios Tech
nikos dirbiniu^ parodos atidarysiąs, „ .
v. Inz,D-jos 3k. Pirmininkas dipl,inž.K.Kralikas, atidarydamas
šia, pirmąja bandomąja Technikos dirbtuvių paroda, apibudino sios 
dienos prasmę ir re'ikšmę, o taip pat paaiškino apie šios parodos 
staigu suorganizavimu- ir apie vertingu eksponatu,kruopščias tech
nikos ir dailės darbuotojus, Buvo paminėta, kad ši parodu yra ban
domoji, nes jai iš anksto nebuvo rengiamasi,. Visi 250 eksponatu bu
vo surinkta iš sumaniu..technikos ir dailės darbuotoju per viena, sa
vaitę laiko try, tik tai, kas buvo atsitiktinai, bet su meile s'i z 
skoniu laiko bėgyje padaryta, Paroda sudarė šie skyriai: .medžio 
dirbiniu skyrius su 52 eksponatais, Rndio-elektros- 9, metalo stik
lo- 29, Poto-technikos- 20, dailės studijos- 25, techstiles- 27% 
Technikinės spaudos- 12, ’Vnrzhurgo stovyklos kiti leidiniai- 12, *• 
Seligenstadto stovyklos inžinierių'ir technikos darbuotoju- 40 
eksponatu ir dailininku gaminti herbai, koplytėle ir pašte bei 
šventes paminėti ženkliukai,' '

Pirmoji technikos darbininku, paroda abi dienos buvo gausiai 
lankoma stovyklos gyventoju ir svečiu^ o įvertinimas buvo tikir.i 
geras. Parodos lankytoju dėmesį ypatingai patraukė tekstilės spe
cialisto ki.IriŠmanto ranku darbo didžiulės audimo staklės ir sko
ningu vingiu bei raštu tautinės juostos ir kaklaraiščiai, 1,Jur
gaičio Seligėnstadte sukonstruoto karuselinio vėjo malūnėlio natū
raliam dydyje modelis, J.Nefiodovo elektrinė tabakui piaustyti ma
sina, P, Niekaus dirbtuvių radio aparatai, K.Meiliuno’ir E,Zakioįte
kinti- stiklo bei metalo dirbiniai ir ypatingai skoningi ir meniški 
pagaminti dailininku ir dailės studijos mokiniu suvenyriniai dai1-, 
bai: medinės smulkiai ir krupščiai.bei meistriškai dekoruotos lėkš
tės ir skrynelės. Sunku išvardinti ir apibudinti visi vienas už ki
ta gražesni .ir vertingesni ekspon.ataį.

‘ Ypatinga padėka iniciatorių- Inžinierių Draugijos vardu buvo 
pareikšta siu gausiu ir tikrai vertingu eksponatų gamintojoms, pa-

........................... ..... : : —: —: —: —: —: —: —: —: —: —; —: —: —: —: —: —: — j — s — į — s —fi
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- ■ •.Ur.7 Inžinieriaus Kelius -j-;-®: —s —s-i- Pusi. 64-
• ■ • » . - • . . . . X- . 1 ’ X ' '

rodos "bei kultūrinės inžinierių draugijos veiklos rėmėjams, skau
tais if policijos pareigūnais, Visa parodos rengimo darbo atliko

.. Inžinierių D-ios 'Valdyba,;'tįpHai ir D-jos nariai rėmėjai/ iš kurią 
ypatingai nesigailėjo darbo5 ir pagelbos Stalių Dirbtuvių Vedėjas 
A,Kapeikas, i ' ‘ '

K,K,

, ••• - -------- 000 --------

. AUGSBUBC-. •• -

. Aukštesnioji Technikos Mokyklą veikia -su. I ir II kufsu.Pir
mame -Kurše Šiuo rietu yra 15 mokiniu ir antrame- 19. Pusmetis bai- 
S ienas gegužės 1d antrajame Kurse i'r gegužes 15 d pirma jame Kurse.

iepos mėnesi numatoma pradėti II kurso klausyto jams praktikos 
darbus ir tik vakarinėmis valandomis tęsti teoretini kursą, Prak- 
tikos darbai bus- Augsburgo. vokieaią firmose. ' '■ " . į;

. ‘ Moksleivių darbo sąlygos- yru ganu sunkios. Mokykla' yru, . , 
■'■ŪNBRA’bs oficialiai pripažinta, moksleiviai nuo darbą kolonijoje

: “?’atleidžiami. Bet tai maždaug ir visos lengvatos,"Savaitinis -moks- 
...,’leiviu tvarkaraštis yra labai didelis, nes. einama pagal Kauno .A.T.

. Mokyklos programas, o laikas sutrumpintas. Žymi dalis moksleiviu 
labai uoliai dirba, o- mažiau pasiryžę po truputi' atkrenta.; .

Inžinierių Draugi jos nariu iniciatyva Mokykla turi Įrengusi 
pakankamai''"erdvia klos e, bei pagelbiną maža IclaSe, Pirmasis kur- . 
sas naudojasi pradžios 'mokyklos patalpomis.'

■’ Maždaug mėtų patyrimas parodė, kad Technikos Mokykla turi
f era pasisekimą; Žyniai padidėti neduoda ta aplinkybė, kad suvar
ytas persLkeliflas iš kitu stovykla,^Technikos Mokyklos mokslei

viai yra jau-kiek vyresnio'amžinus/ Žymi daliszyra baigė gimnazi-
■ 4^3, : '

. • Technikos Mokykla kuriant ir organizuojant antrąja laida^ . 
daug pasidarbavo dipl,ihž.J,lenkevibius, Mokyklos Direktorius' 

.yra doo<, Aolurskis^inspektoriai dipl,inžinieriai Petraitis ir Jur- 
... kūnas. .

’ ’ j Dhn
<'■ ■' - - qoo --r -

= Balandžio viduryje baigėsi clektroinstaliatbrią kursai.Tąo
- tarpe egžąminus išlaikė 10 asmenų; Kursu vedėjas buvo inž.Stanoi- 
.- kas,' I'Oktorinvo dipl.inž.Iir'intns. . . 1 ■ •;

■ •' = .Doigiari uutonechaniku 600 vai, kursai. Kursantu dauguma 
nuOlotaniais darbininkais dirba' Motor Pool dirbtuvėse. Kursu ve-- 
dejas 3ipl..in?r,J/Lenkevicius. lektoriui dipl.inžinierini K.Dami- 
jonui tas ;Xr. K, Binkis, . ’f-j-.?

- ■ - *• “ ’ ' ’• ’ a,/".
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Nr. 7 Inžinieriaus Kelias,Pusl.65

KEMPTEN’, ■ ' . - *

Aukštieji Statybos Kursai pradėjo treciąjį semestrą. Be*"In
žinieriaus Kelio" Nr.5 minėtų dėstytoju ir jų'skaitomų dalykų 
šiuo momentu skaito ar skaite\rdar siuos dalykus: Bendrąja chemija- 
adj.Vųitiekunas, Statybos medžiagas- doc.A.Darnusis, Tapombtrija- ' 
prof. S.Kolupaila, Hidraulika- prof .S.Kolupaila, Miestųplanavima- 
-doc.K.KrišČjiukaitis, Medžiagų atsparuma- .Vyr.asist.V.SŠesnulevi- 
Čius, pradedama skaityti Grunto mechanika- adj.J.Daniliauskas.

-------- 000 --------

\ LIETUVOS ANKSTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO PERSONALO 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS.

v .Laik.'Liet.Tremtiniu Profesorių Tarybos iniciatyva š.m. gegu
žės mėn. 5d. Niirtingene sušauktas visu, zonų Lietuvos^ . 
profesūros atstovu suvažiavimas, kuriame aptarti’tremtyje esančio 
aukštųjų mokyklų mokslo personalo profesiniai reikalai bei užda
viniai *dr visuomeniniai klausimai.

v įsteigta "LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO PERSONAID SĄJUN
GA UZSTENYJE", kuri tokiu budu, apima ne tik.tremtyje esančius 
lietuvius profesorius bei.ankstųjų, mokyklų dėstytojus ir asisten
tus, bet.ir visus tuos lietuvius, kurie yra mokomojo personalo 
nariai užsienio ankstosiose mokyklose.

Sąjungos Valdybon išrinkti: Prąf.S.DIRMONTAS,.G.GALVANAUS- 
<kaš, j.Grinius, Stankus ir Juozapavičius.

- - - ooo — - ‘-
• '- PARUOSTI SPAUDAI LEIDINIAI - '

1. Dipl;inz.V.TAMOSIUNAS, VDU Statybos Pakulteto vyr. asis
tentas paruošė spaudai

" TEKSTILES APŽVALGĄ " *
(Žaliavos, gaminiai, rubai). Knyga turi 120 mašinėle rašytų pus
lapiu. ir 80 figūrų.

Knyga patarnautų siuvimo-kirpimo kursams ir kiekvienam,ku- 
' riam ..teks dirbti tekstilės srityje, ' ■ ’

Leidėjas knygai ieškomas.

2. Dipi.ijj-z.J.0IT3N1S, VDU Statybos* Pakulteto vyr.asisten
tas paruošė spaudai »

" DIE TOHNHAUSER VON HEUTE ".
.. 125 pusi., 150 iliustrJ, formatas DIN A4.
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Tusie66Hr.7 Inžinieriaus Kelias

a, j* 
Turinys apima gyvenamųjų narni, planu sudarymo ir jų ekonomi

nio ivertininb principus ir konstruktyviniu sprendimu industriali
zacijos sąlygose apžvalga. Apie 50 projektu*su ju analizu ir įver
tinimo santraukomis ilitlstruo ja patiektų medžiaga^ '

- ------  000 - - -• .

■ - IŠLEISTI LEIDINIAI -
/

1. Dipl.inž.Br.GALINIS, ARCHITEKTŪROS KONKURSAS IB JO LAIMĖ
TOJAI. Atspausdinta iš’nžiburiu" Nr.4. Tiražas 15 egz,, formatas 
DIN A5, 15 pusi., Augsburg, 1947h. •

2. — H — VTENIJjtJ NORMAS BUVDARBIEM (Vienetines normos 
statybos darbams), Regensburg, 1946. Spausdinta rotatoriumi, for
matas DIN A-5. I dalis-3 171 pusi., II dalis- 1225 pus!.'

Latviai išleido ši leidinį pagal savo turėta "statybos kaino
raštį" 9 Duodama įvairiems statybos dA-rbąms vienetui atlikti reika
lingas laikas, bei tam vienetui reikalingų medžiagų kiekis, Antros 
dalies didžiausia^ dalį (100 pusi.) užima įvairios lentelės: medžio 
kuliatųrosy-’gelež'inių'profilių, statybos medžiagų svoriai ir t.t.

Sis latviškas leidinys primena masu kai kuriu inžinierių. . 
keltas mintis' išleisti J ištraukos iš lietuviško "Sta'tybos Kainoras-, >

. T,- • - - 000 -------- '•’
--iv. u,.c

KLAIDU. IŠTAISYMAS "INZ,KELIO" Nr.5-6. ' r.

Pusi. Eil, ' I š s p’a u s d i n t a ,. Turi būti. 
(J.Gimbutas, Pastabos del lietuviškųjų gyv.namu Stogu 
formos) '' '• . '

11 2 virš. s t.o geliai stogeliai
ir 12 17 virš(Sis naujas terminas paaiškintas to straipsnio išnašoje.

Prašome ištaisyti, nebokitaip iškraipoma mintis).
. (S„Kolupaila, Naujas įstrižoms srovėms matuoti metodas).
18 1-11 apašo Kai. kuriuose egzemplioriuose 11 eilučių iš apačios 

pakartotos iš kitos/teksto vietos. Prašome jas nu- 
. braukti. Sis puslapis tūri baigtis žodžiais "Tuo 

remiantis įstriži..."
(J.Daniliauskas,' Lietuvos upių vandens jėgos naudojimo 
sumanymai) r

55 Santraukos 4 vunkte po Eiguliai I
.. . - 420r 150
(Badiomechaniku kursu programa) , ;

II 14 virš, praleista cialis sakinio šioje eilutėje, turi beiti 
.... organinės (šilkas, vilna, galalitas, vaškas), 
mineralinės (marmoras, šiferis,.asbestas...)

- - - 000 - - -
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