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Lärarepersonal:
A. Äldre lärare.

Ernst Qvist, direktor; lärare i kemisk teknologi.
Karl Leonard Lindeberg, prodirektor ; fys. math, kand.; 

kansliråd; lärare i teoretisk mekanik.
Henrik Pantsar, fys. math, magister; lärare i matematik.
Rudolf Kolster, ingeniör, lärare i maskinbyggnad och 

teoretisk maskinlära.
Conrad Reuter, ingeniör; lärare i praktisk geometri.
Frans Anatolius Sjöström, arkitekt ; lärare i arkitektur.
Henrik Alfred Wahlfors, filos, licentiat; lärare i allmän 

kenn.
Karl Fredrik Slotte, filos. Doktor; lärare i fysik, allmän 

och tillämpad.
Michael Strukel, ingeniör, lärare i ingeniörvetenskap.

B. Yngre lärare.
Max Seiling, ingeniör; lärare i mekanisk teknologi, all

män maskinlära och maskinbyggnad.
Karl Gustaf Nyström, arkitekt; lärare i byggnadskon- 

struktionslära samt frihandsteckning och linearritning.
Karl Evert Palmén, filos, mag.; lärare i deskriptiv och 

projektivisk geometri.
Läraretjensten i grafisk statik och ingeniörvetenskap va

kant.

C. Extra lärare.
Carl Sjöstrand, skulptör; lärare i figurteckning och mo

dellering.
Carl Probus Solitander, filos, mag., bergsingeniör; lä

rare i mineralogi och geognosi samt metallurgi.
Karl Gustaf Nyström, arkitekt; lärare i konsthistoria.
F. Ahlman, Senats translator; lärare i svenska och finska 

språken.



Herman Paul, E. o. lektor; lärare i tyska språket.
GreStre Alexander Cronhjelm; lärare i ryska språket.
August Furuhjelm, språklärare ; lärare i engelska språket.
Friherre Hugo af Schultén, filos, mag.; lärare i franska 

språket.
Friherre Òtto G. af Schultén, juris utriusque kandidat ; 

lärare i nationalekonomi och industriel lagstiftning.
Theodor Forssell, agronom; lärare i agronomi och skogs

hushållning.
Niklas Hertz, ingeniör vid öfverstyrelsen fór landtmäte- 

riet; lärare i landtmäteriförfattningar.
Frans Viktor Heikel, öfverlärare i gymnastik vid Uni

versitetet; lärare i gymnastik.
Martin Wegelius, filos, mag.; lärare i sång.
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Sekreterare: Edvard Wegelius, notarie vid skolöfver- 
styrelsen.

Ekonom: Karl Wegelius.



UNDERVISNINGSPROGRAM
för

POLYTEKNISKA INSTITUTET I FINLAND
under läseåret 1884—1885.

Den 23 Maj 1884 af Finans-Expeditionen i Kejserliga Senaten 
gilladt och till efterrättelse faststäldt, dock så att närmare 

förordnande kommer att framdeles meddelas rörande 
undervisningen i elektroteknik.

Matematik.
Magister Pantsar.

I. 3 timmar i veckan. Obligat, fór l:sta årskursen 
af samtliga fackskolor.

A. Repetition af elementarmatematiken (aritmetik, 
algebra, planimetri, stereometri, trigonometri).

B. Sf eriste trigonometri.
Sferiska trianglar. Polar triangeln. Sferisk excess. 

Lösning af rätvinkliga trianglar. Gauss’ och Nepers form
ler. Lösning af snedvinkliga trianglar.

C. Högre Algebra.
Imaginära qvantiteter och operationer med dem. 

Lösning af 3:dje gradens eqvationer. Hvarje likhet har 
en rot. Sönderdelning af en algebraisk funktion i lineära 
faktorer. Sturm’s metod att finna en likhets reella rötter. 
Regula falsi.

IL 5 timmar i veckan. Obligat, för 2:dra årskursen 
af fäckskolorna för Maskinbyggnad odi Ingeniörväsende 
samt under höstterminen äfven för 2:dra årskursen af fack
skolorna i Landtmäteri, Kemisk teknologi och Arkitektur.
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A. Diffei-entialrähning med en oberoende variabel.
Konstanta och variabla storheter. Algebraiska och

transcendenta funktioner. Explicita och implicita funktio
ner. Kontinuerliga och icke-kontinuerliga funktioner. Oänd
liga serier. Differential och derivata. Differential funk
tion. Derivator och differentialer af högre ordning. Om
byte af den oberoende variabla. Taylor’s och Mac-Lau- 
rin’s serier; resttemen. Newtons binomialteorem. Ut
veckling af funktioner i serier. Neper’s logaritmer. Moivr’es 
teorem. Maxima och minima. Sanna betydelsen af ut
tryck, som framstå i en obestämd form.

B. Tillämpningen af differentialkalkylen på Analy
tiska geometrin i planet.

Om kroklinier. Bågens differential i såväl rätliniga 
som polära koordinater. Eqvation fór tangenten och nor
malen. Subtangenten och subnormalen. Kurvors krökning. 
Krökningscirkeln och radien. Tillämpning på kurvorna af 
2: dra ordningen, cykloiden och spiralerna.

C. Integralräkning med en oberoende variabel.
Integralräkningens ändamål. Bestämda och obestämda

integraler. Framställning genom ytor. Bestämda inte
gralers egenskaper. Omedelbar integration af några enkla 
funktioner. Integration af rationella bråk; sönderdelning 
i partialbråk. Integration af irrationella funktioner. In
tegration af transcendenta funktioner. Integration genom 
utveckling i serier.

D. Tillämpning af integralräkningen på geometrin.
Uträkning af en yta, begränsad af en kurva. Kur

vors rektifikation. Uträkning af rotations kroppars yta 
och kubikinnehåll.

III. 3 timmar i veckan. Obligat, fór 3:dje årskursen 
af fackskolorna fór maskinbyggnad och ingeniörväsende.

A. Differentialräkning med flere oberoende variabla.
Partiella derivator och differentialer; deras beteck

ning. Totala differentialer. Partiella derivator och diffe-
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rentialer af högre ordningen. Taylor’s serie. Maxima och 
minima.

B. Tillämpning på geometrin å rymden.
En kurvas Mgdifferential. Eqvation fór tangenten 

och tangerande planer, normaler och normalplaner. Oscu- 
lerande planet och krökningsradien.

C. Integralräkning.
Dubbla och tredubbla integraler. Uträkning af ytor 

och kubik innehåll. Integration af differential uttryck. 
Integrabilitets vilkoret. Differential eqvationer. Allmänna 
och partikulära integraler. Singulära lösningen. Eqva
tioner af l:sta ordningen. Simultana eqvationer af l:sta 
ordningen. Några eqvationer af andra ordningen.

Fysik (allmän).
Filos. Doktor Slotte.

I. 4 tim. i veckan. Obligat, för l:sta årskursen af 
samtliga fackskolor. De vigtigaste principerna ur meka
niken ; teori fór vågrörelsen; akustik; optik; läran om mag
netismen, elektriciteten och värmet. Det absoluta mått
systemet, lösning af fysikaliska räkneuppgifter; repetitioner.

II. 4 tim. i veckan, fördelade på två eftermidda
gar. Obligat, fór 2:dra årskursen af fackskolorna fór 
landtmäteri, kemisk teknologi, maskinbyggnad och inge- 
niörväsende.

Föredrag om de vigtigaste qvantitativa bestämnin
gar i fysiken. Laborationer, bestående af experiméntala 
studier af de vigtigaste fenomenerna, äfvensom af följande 
qvantitativa bestämningar : justering af längd- och rymd
mått, vägning, justering af vigter, kroppars täthet, ela
sticitetsmodulen, pendelförsök, ljudets hastighet i olika 
gaser, fotometriska mätningar, brytningsexponenter och 
våglängder, vinkelmätning med tub och skala, jordmagne
tismens konstanter, elektromotoriska krafter och lednings- 
motstånd, termometerns fundamentalpunkter och kalibre-
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ring, specifikt värme, öfning i anställande af meteorologi
ska observationer.

Tillämpad Fysik.
Filos. Doktor Slotte.

3 tim. i veckan. Obligat, fór 4:de årskursen af fack
skolorna fór maskinbyggnad och ingeniörväsende.

Mekanisk värmeteori.
Inledning. Första grundsatsen. Särskilda slag af 

tillståndsförändringar. Tillämpning af företa grundsatsen 
på permanenta gaser. Andra grundsatsen. Tillämpning 
af de begge grundsatserna på blandningar af ånga och 
vätska.

Elektricitetslära.
Allmänna grundprinciper. Elektrostatik. Läran om 

den elektriska strömmen samt dess verkningar i och utom 
strömbanan. Magnetism och elektromagnetism. Induktion. 
Magnetoelektriska och dynamoelektriska maskiner. Det 
elektriska ljuset. Tillämpningar af elektrolysen. Telefonen.

Teknisk Mekanik.
Kanslirådet Lindeberg.

6 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra årskursen af 
fackskolorna fór maskinbyggnad, ingeniörväsende, ke
misk teknologi och arkitektur.

Geometrisk rörelselära. Punktens rörelse. De kine- 
matiska begreppens härledning; rörelselagar; analytisk och 
grafisk framställning. Rörelsers sammansättning. Oför
änderliga punktsystems rörelse. Relativ rörelse. Tillämp
ningar.

Materiela punktens mekanik. Grundbegrepp, grund
principer, lärosatser. Fri och tvungen rörelse. Tillämp
ningar.

Fasta koppars statik. Begreppsbestämningar, läro
satser. Krafters sammansättning. Jemnvigtseqvationerna.
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Tyngdpunkten. Understödda kroppars jemnvigt. Frik- 
tionsmotståndet. Tillämpningar.

Fasta kroppars dynamik. D’Alemberts princip. Vir- 
tuela hastiglieternas princip. Tröghetsmomentet. Tyngd
punktens rörelse. Rotation omkring fasta axlar. Fria 
axlar. Svänghjul. Kroppars stöt. Tillämpningar.

Elastiska kroppars statik. Begreppsbestämningar. Er- 
farenhetssatser. Relationer emellan elastiska kroppars geo
metriska och fysiska egenskaper, på dem anbragta kraf
ter, samt deraf framkallade formförändringar och spän
ningar vid förlängning, sammantryckning, böjning och 
vridning. Sammansatta spänningar. Tillämpningar. Be
räkning af tak- och brokonstruktioner.

Elastiska kroppars dynamik. Spänningar vid paral
lel rörelse. Spänningar vid likformig och föränderlig ro
tationsrörelse. Tillämpningar.

Flytande kroppars statik. Begreppsbestämningar. 
Hydrostatiskt tryck. Simmande kroppars jemnvigt. Ma- 
riotte’s, Gay-Lussac’s och Poissons lagar. Jemnvigt emel
lan vätskor och gaser. Flytande kroppars relativa jemn
vigt. Tillämpningar.

Flytande kroppars dynamik. Vätskors utströmning. 
Hydrauliskt tryck. Inverkan af plötsliga tvärsnitts för
ändringar. Vätskors rörelse i rör och kanaler. Gasers 
utströmning. Tillämpningar.

Analytisk Mekanik.
Kanslirådet Lindeberg.

4 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje årskursen af 
fackskoloma för maskinbyggnad och ingeniörväsende.

Analytiska mekaniken genomgås i hufvudsaklig öf- 
verensstämmelse med : Lärobok i analytisk mekanik af A. 
F. Sundell.

Analytisk Geometri.
Filos. mag. Palmén.

3 tim. i veckan. Obligat, fór l:sta årskursen af samt
liga fackskolor.
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Under läseåret genomgås Lindelöfs hela Lärobok i 
Analytisk Geometri.

Deskriptiv Geometri.
Filos. mag. Palmén.

I. Föredrag 3 tim., konstruktionsöfningar 6 tim. i 
veckan. Obligat, för Usta årskursen af samtliga fackskolor.

Ortogonal parallelprojektion: Punkten, räta linien 
och planet jemte lösning af dervid förekommande problem. 
Sträckors och vinklars sanna storlek. Nedvridning af 
plan. Skuggan af plana figurer för såväl parallela som 
centrala ljusstrålar. Affinitet och kollineation vid plana 
system. Framställning af enklare kroppar ss. pyramiden, 
prismat, reguliera polyedrarna, konen och cylindern, de
ras skärning med plan och genomtränguing sinsemellan. 
Skuggkonstruktioner; Slagskugga och sjelfskugga. Tredje 
projektionsplanet. Halfveringsplanen och halfveringsax- 
larna jemte dervid förekommande problem. Triedriska hör
net. Transformation.

Axonometri: Ortogonal och sned axonometri. Pohlkes 
sats. Kavaljer perspektiv. Axonometrins användning vid 
lösande af geometriska problem och framställande af krop
par, och deras genomträngningar sinsemellan. Skuggkon
struktioner. Framställning af det reguliera systemets kri
stallformer. Axonometrins tekniska betydelse.

Kroklinier och devéloppabla ytor: Allmän teori fór 
kroklinier, deras duala uppkomst och singulariteter. Krok- 
liniens developpabla ytor. Tangentytan. Rigtningskonen. 
Koniska och cylindriska ytor betraktade som developpabla 
ytor och deras utveckling i ett plan. Geodetiska linier. 
Skruflinien och dess tangentyta samt denna señares ge
nomskärning med sig sjelf, med ett plan och utveckling i 
ett plan. Utveckling af developpala ytor med derpå be
fintliga krokhnier i ett plan. Rektifikation och cyklifikation. 
Skärning mellan koner och cylindrar sinsemellan. Ge- 
nomträngningskurvans ordningstal, singulariteter och af-
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arter. Kubiska koiiiska sektionerna, samt vilkoren för 
deras resp. uppträdande. Sambandet mellan kroklinier af 
dubbel krökning, deras projektioner och developpable ytors 
tracer. Plückers formler.

Bugtiga ytor, specielt rotations ytor och skrufytor: 
Allmän teori fór bugtiga ytor, deras indelning och afarter. 
Rotations- odi skrufytornas framställning genom axel och 
alstrande linie. Meridian och parallel cirkel. Meridiantan- 
gerande cylinder. Parallelcirkeltangerande kon. Tangen- 
tialplan. Normal. Tangentkon. Rotations ytornas skär- 
ning med plan och genomträngning sinsemellan. Skugg- 
konstruktioner. Intensitets linier. Framställning af de i 
tekniken använda skrufytorna.

II. Föredrag 2 tim., konstruktionsöfningar 4 tim. i 
veckan under höstterminen. Obligat, fór 2:dra årskursen 
af fackskolorna för maskinbyggnad och ingeniörväsende.

Centralprojektion: Bestämning af centrums läge ge
nom hufvudpunkt och distanscirkel. Projicierande linier 
och plan. Genomskärnings- och flykt-element. Räta li
niens, punktens och planets framställning. Lutningscn- 
klar. Första och andra parallelplanen. Lösning af pro
blem om punkten, räta linien och planet. Ritplansordiuat. 
Sträckors och vinklars sanna storlek. Nedvridning af 
plana figurer. Kollineation vid plana sj^stem. Kollinea- 
tionscentrum och axel. Motaxlar. Delningspunkter för 
linier. Konstruktion af perspektiv. Transformation. Kon
struktion af stereoskopiska bilder. Skuggkonstruktioner. 
Rymdsystems kollineation. Kollineations plan. Motplan. 
Reliefperspektivet och dess användning.

Projekti visk Geometri.
Filos. Mag. Palmén.

Föredrag 2 tim., konstruktionsöfningar 4 tim. i vec
kan under vårterminen. Obligat, fór 2:dra årskursen af 
fackskolorna fór maskinbyggnad och ingeniörväsende.



Grundbegrepp: Projektiviska system. Dubbelforhål- 
lande likheter. Projekti vitet utan perspektivitet. De geo
metriska grundbilclerna. Grundbilderna af l:sta graden. 
Harmoniskt och anharmoniskt dubbelförhållande. Full
ständiga fyrhörningens och fyrsidingens harmoniska egen
skaper. Konstruktion af nya element i projektiviska punkt
rader, strålknippen och planknippen. Förenade projekti
viska punktrader, strålknippen och planknippen. Involu- 
toriska punktrader, strålknippen och planknippen. Cen- 
triska kollineationens karakteristiska dubbelförhållande. 
Affinitet, likformighet, symmetri och kongruens betraktade 
som specialslag af kollineation. Kollineation med singu- 
lära element. Dualitets el. reciprocitets principen.

Teorin för leoniska sektionerna grundad på projek- 
tiviska egenskaper: Cirkelns projektiviska egenskaper. Ko- 
niska sektionerna alstrade genom projektiviska punktrader 
och strålknippen jemte deras konstruktion ur fem element. 
Pascals och Brianchons satser jemte användningar. Kon
struktion af dubbelelement i förenade projektiviska och 
involutoriska punktrader och strålknippen jemte använd
ningar. Desargues sats jemte användningar. Teorin för 
pol och polar. Involution af konjugerande poler och po
larer. Tripel af konjugerade poler och polarer. Medel
punkt. Konjugatdiametrar. Axlar. Brännpunkter. Kon
struktion af krökningscirkeln. Knippen och skaror af ko- 
niska sektioner. Imaginära element. Reciproka polar- 
figurer.

Teorin för ytorna af 2: dr a graden grundad på pro
jektiviska egenskaper: Koniska ytorna af 2:dra graden al
strade genom projektiviska planknippen och strålknippen. 
Linierbara ytorna af 2: dra graden alstrade genom pro
jektiviska planknippen och puhktrader. Asymptotkonen 
och strupellipsen. Icke linierbara ytorna af 2:dra graden. 
Pol och polarplan. Medelpunkt. Diametralplan. Diame
trar. Konstruktion af axlarna och principaldiametralpla- 
nen. Polarreciprocitet i rymden.

12
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Praktisk Geometri.
Ingeniör Reuter.

I. Mindre kursen. Under höstterminen anställas, 
såvidt görligt, praktiskt geodetiska öfningar på fältet.

Dertill hörande föredrag 2 tim. i veckan.
Ritning under hela läseåret 2 tim. i veckan. Obli

gat. fór 3:dje årskursen af fackskolan i arkitektur och 
för 4:de i maskinbyggnad.

Allmänna kursen. Föredrag 3 tim., ritning 8 tim. i 
veckan event, öfningar på fältet. Obligat, för 2:dra års
kursen af fackskolan i landmäteri och för 3:dje årskur
sen i ingeniörväsende.

Under första delen af höstterminen sammanfaller 
föredraget med mindre kursen.

Allmänna geografiska begrepp ; förberedande lärosat
ser ur optiken (katoptrik dioptrik); Instrumentlära: de 
geodetiska instrumenternas teori och beskrifning, profiling, 
justering och användning. Mätningslära : kurvstakning 
(Cirkel- och parabel-kurvor) ; olika metoder för horizontal- 
mätning af mindre jordsträckor medelst teodoliten, landt- 
mätaretaflan, kompassen, mätkedjan, mätstänger, distans
mätare m. m.; Grafisk och trigonometrisk triangelmätning, 
koordinatberäkning, excentrisk vinkelmätning; Pothenofs 
problem : vertikalmätningar ; geometriska, trigonometriska 
och barometriska höjdmätningar, afvägning; ytmätning 
(polar- och linear-planimeter) teori fór kart- och plan-rit- 
ning; nivå-kurvor; topografi. Situationsritniug ; praktiska 
öfningar på fältet.

Specialkurs. Föredrag j ernte geodetiska utarbetnin
gar och beräkningar 3 tim., ritning 4 tim. i veckan event, 
öfningar på fältet. Obligat, fór 2:dra årskursen af fack
skolan för landtmäteri.

Gränsreglerings- och egodelnings arbeten; utstakning 
af den ny indelade planen ; nivå-kartor; utarbetning af 
reglerings- resp. planeringsforslag, längdprofiler, tvärpro
filer, arbetsprofiler. Allmänna grunddrag ur läran om af-
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fattning af större jordsträckor, dervid förekommande mät
ningar och beräkningar, använda instrument samt projek
tionsmetoder.

Situationsritning ; praktiska öfningar på fältet.

II. Föredrag 2 tim. Geodetiska utarbetningar på 
grund af anställda öfningar på fältet 2 tim. Obligat, för 
4:de årskursen af fackskolan för ingeniörväsende.

Beskrifning af större och komplicerade mätningsin- 
strument, deras enskilda delar, sammansättning, profiling, 
justering och användning; skrufmikroskopet, normalmått, 
komparatorer, basapparater, heliotroper, qvicksilfver- och 
aueroid-barometern, strömqvadranten, Pitot’s rör, hydro- 
metriska apparaten af Woltinan och Amsler-Laffon, chro^ 
nometer, tacheometri; himmelsglobens indelning; jordens 
dagliga rörelse såsom tidmått; stjerntid, soltid; tidbe
stämning genom observation af korresponderande sol
höjder jemte korrektion; bestämning af en orts meri
dian och polhöjd; refraktionens och parallaxens inflytande 
vid höjdbestämningar; affattning af större jordsträckor 
jemte dervid förekommande mätningar och beräknin
gar (rekognoscering, basmätning, vinkelmätning, vinkel-fe
lens utj emning, triangelsidornas beräkning, koordinatbe- 
räkuing); elementema af gradmätning; sferiska trigono
metrins tillämpning ; praecisionsnivellement ; stereografiska, 
orthografiska, koniska och cylindriska projektioner; pro
jektion enligt Merkator; geodesins utvecklings historia. 
Geodetiska utarbetningar och beräkningar.

Praktiska öfningar på fältet. Situationsritning.

Kemi.
Filos. Lic. Wahlfors.

I. Anorganisk kemi. 6 tim. i veckan. Obligat, för 
l:sta årskursen af samtliga fackskolor.

Till grund för undervisningen lägges kort lärobok i 
kemi af Roscoë. Deri förekommande satser åskådliggö-
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ras genom förevisning af mineralier och kemiska produk
ter, samt talrika experiment.

II. Organisk kemi. a) 3 tim. i veckan. Obligat, 
för 2: dra årskursen af fackskolan i kemisk teknologi. 
Föredrag och förevisning af preparat.

b) 1 timme i veckan. Obligat, fór 2:dra årskursen 
af fackskolan i maskinbyggnad.

Encyklopedisk kurs omfattande de vigtigaste de
larne af organiska kemin.

III. Teoretisk kemi. Två timmar i veckan. Obligat, 
för 4: de årskursen af fackskolan för kemisk teknologi. 
Eepetition af organisk kemi och teoretiska kemins all
männa läror.

Analytisk Kemi.
Direktor Q vist.

2 tim. i veckan under höstterminen. Obligat, fór 
2:dra årskursen af fackskolan för kemisk teknologi.

Biåsrörets användning ; qvalitativa analysens all
männa gång; metallernas indelning i grupper; dessas all
männa egenskaper ; metallernas och metalloidernas förhål
lande till reaktionsmedel. Vid lämpliga tillfällen beskrif- 
vas qvantitativa skiljometoder och operationerna vid qvau- 
titativ vigtsanalys. Titer-analys.

Praktiska arbeten i kemiska laboratorium.
Direktor Q vi st.

Obligat, fór eleverne i fackskolan fór kemisk tekno
logi; 2:dra årskursen under 12 tim., 3:dje årskursen un
der 15 tim., och 4:de årskursen under 25 tim.

Förberedande öfningar; qvalitativ analys, omvexlande 
med syntetiska arbeten inom oorganiska kemin; qvantita
tiva bestämningar såväl enligt vigtsanalytisk metod, som 
medelst titrer-analys ; elementar-analys och organiskt syn
tetiska arbeten. Öfver utfördt arbete afgifves skriftlig
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beskrifning. Till elevernas bildningsmal tages vid dessa 
öfningar tillbörlig hänsyn.

Kemisk teknologi.
Direktor Qvist.

I. 2 tim. i veckan. Obligat, fór 2:dra årskursen af 
fackskolorna för kemisk teknologi, ingeniörväsende, maskin
byggnad och arkitektur.

Vattnets kemiska teknologi. Kalk, cement, gips. 
Konservering af trä. Krut, nitroglycerin, dynamit.

II. 3 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje årskursen 
af fackskolan fór kemisk teknologi.

Svafvel, svafvelsyra; soda, natronhydrat, klorkalk 
och andra blecksalter, alkalimetri, acidimetri och klorimetri. 
Glas; lergods. Bränvin och sprit. Lysgas.

Mekanisk teknologi.
Ingeniör Seiling.

Föredrag: 3 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje års
kursen af fackskolan i kemisk teknologi samt fór 2:dra 
årskursen i maskinbyggnad och ingeniörväsende.

a) . Bearbetning af metaller och trä efter allmänna 
teknologins grundsatser.

Metallernes och träets egenskaper. Medel fór att 
fatta och fasthålla godset, medel för afmätning, indelning 
och liniers dragning. Gjuteri. Deformerande verktyg. 
Skärande verktyg och tillhörande verktygsmaskiner. Me
del fór förbindning af arbetsstycken. Arbetets fulländning 
och prydande.

b) . Öfversigt af arbetsprocesserna vid spinneri, väf- 
veri och papperstillverkning.
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Allmän maskinlära.
Ingeniör Seiling.

Föredrag 3 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje års
kursen af fackskolan i maskinbyggnad samt för 4:de års
kursen i ingeniörväsende och kemisk teknologi.

Beskrifning af äldre och nyare konstruktioner af:
1) . Maskiner afsedda för mätande och räknande, så

som urverk, slagräknare, vågar, dynamometrar, indikato
rer, manometrar, m. m.

2) . Maskiner afsedda för förrättande af mekaniskt 
arbete:

A. Kraftmaskiner: maskiner för upptagande af men- 
niskors och djurs muskelkraft, vattenhjul, turbiner, vat- 
tenpelaremaskiner, vindhjul, ångmaskiner jemte ångpan
nor med tillbehör, varmlufts- och gasmaskiner.

B. Arbetsmaskiner: lokomotiv och ångfartyg, hiss
verk och kranar, pumpar och Mästerverk.

(Arbetsmaskinerna fór formförändring behandlas i 
mekaniska teknologin.

Maskinbyggnad och teoretisk Maskinlära.
Ingeniör Ko Is ter.

I. a). Föredrag 3 tim., konstruktionsöfningar 8 tim. 
i veckan. Oblig. fór 3:dje årskursen af fackskolan för 
maskinbyggnad. Föredragen, obligat, äfven fór 3:dje års
kursen af fackskolorna för kemisk teknologi och ingeniör
väsende, samt konstruktionsöfningarna under 2 tim. i vec
kan obligat, fór sistanförda årskurs och fackskola. Före
dragen behandla: maskinelementernas konstruktion.

b). Föredrag 2 tim., obligat, fór 3:dje årskursen af 
fackskolan fór maskinbyggnad.

Läran om kropparnes hållfasthet och elasticitet; dess 
tillämpning vid konstruktion af maskinelementerna, äfven- 
som mera detaljerade undersökningar angående några en
skilda af dem. För hvardera föredragen förutsättes kän
nedom af teknisk mekanik äfvensom differential- och inte
gralräkningens grunder.

2
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Vid konstruktionsöfningame begagnas de under fö
redragen utvecklade reglerna fór att enligt dessa kon
struera och upprita ofvannämnda maskindelar.

II. Föredrag 4 tim.; konstruktionsöfningar 12 tim. 
i veckan. Obligat, fór 4:de årskursen af fackskolan i ma
skinbyggnad.

Teoretisk undersökning äfvensom utveckling af kon
struktionsregler fór hissverk, vattenhjul och turbiner, vind
hjul, pumpar och Mästerverk, ångmaskiner, ångpannor 
med tillbehör, lokomotiv- och fartygsångmaskiner.

Vid konstruktionsöfningame utarbetas detaljerade 
projekter till hissverk, olika slag af ångmaskiner med till
behör, vattenhjul och turbiner, enligt åt eleverna medde
lade program.

Ingeniör Seiling.
Föredrag 1 tim., konstmktionsöfningar 3 tim. i veckan.
Angfördelningsapparater, svänghjul och regulatorer.

Grafisk Statik.
Vakant

I. Föredrag 2 tim., konstmktionsöfningar 3 tim. i 
veckan, under vårterminen. Obligat, fór 3:dje årskursen 
af fackskolorna fór ingeniörväsende, maskinbyggnad och 
arkitektur.

Grafisk räkning. Addition, subtraktion, multiplika
tion, division, potenzering och rotutdragning at sträckor 
och förhållanden. Ytberäkning.

Om krafters sammansättning och fördelning. Gra
fisk framställning af krafter i allmänhet, sammansättning 
och fördelning af krafter i planet. Kraft- och linpolygon. 
Om krafters momenter och deras grafiska framställning; 
kraftpar. Momenter af högre ordning; tröghetsmomentet; 
tröghetskurvor ; konstruktion af centralellipsen och kärnan 
af plana figurer. Sammansättning af krafter i rymden. 
Tyngdpunktsbestämning.

Den enkla bjelken. Bestämning af de yttfe och inre 
krafterna. Bestämning af böjningsmomenter och trans-
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versalkrafter för permanent belastning. Maximal-momenter 
och transversalkrafter härrörande ifrån rörliga belastningar.

Fackverket. Statiskt bestämda och obestämda fack- 
verkskonstrnktioner.

Bestämning af spänningarne i statiskt bestämda fack
verks- och takstolskonstruktioner vid permanent belastning.

II. Föredrag 2 tim., konstruktionsöfningar 4 tim. i 
veckan. Obligat, för 4:de årskursen af fackskolan för in- 
geniörväsende.

Fackverket. Bestämning af maximalspänningar i enkla 
statiskt bestämda, och sammansatta fackverksbärare med 
parallela och krökta bommar, vid rörlig belastning. Be
stämning af spänningarna med tillhjelp af influens kurvor.

Elastiska linien. Grafisk bestämning af elastiska 
linien. Genomböjning af enkla bjelken. Genomböjning 
af från ena och från hvardera ändan inspända bjelkar, 
och bestämning af dervid uppträdande böjningsmomenter.

Kontinuerliga bjelken. Maximal-momenter och trans
versalkrafter för permanent och rörlig belastning.

Kontinuerlig bjelke med ledgångar. Bågen och båg- 
fackverket med 3, 2 och utan ledgångar.

Teorin för hvalf.
Teorin för jordtrycket och bestämning af stödmurars 

dimensioner.

Ingeniörvetenskap.
I. Yäg- och vattenbyggnad.

Vakant.
Föredrag 5 tim., konstruktionsöfningar 6 tim. i vec

kan. Obhgat. för 3:dje årskursen af fackskolan för in- 
geniörväsende.

1. Fundamenterings-byggnad. Föredragen under 
höstterminen äfven obligat, fór 3:dje årskursen af fack
skolan för arkitektur

Olika slag af byggnadsgrund. Olika sätt att under
söka byggnadsgrunden, beskrifning af dervid använda ap-
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parater. Principerna för de olika fundamenteringssätten. 
Fundamentering utan och med rost. Fundamentering med 
beton, betonens egenskaper och beredning, betonering i 
vattenfri byggnadsgrund och i vatten, olika slag af be- 
toneringsapparater. Fundamentering med sänkpelare, med 
brunnar, pneumatisk fundamentering.

2. Byggnadsarbeten. Pålning: Pålar af trä och jern, 
dessas dimensioner och bärförmåga. Olika slag af pål- 
kranar. Nedförande af skrufpålar. Afsågning och ut- 
dragning af pålar. -- Muddling. Stensprängning. Upp- 
rödjande af grund. Dykareapparater. Vattenuppfordring.

3. Jm-dhyggnad. Teoretiska undersökningar angå
ende jordbyggnaders stabilitet. Anordning af dosseringar, 
dessas revetering, och skydd emot grund- och dagvatten. 
Stödjemurar och bollverk.

4. Vattenbyggnad.
Inledning. Uppkomst af källor, bäckar, floder, grund

vatten. Vattenmätningar.
Cisterner och brunnar.
Dambyggnader. Teoretiska undersökningar angående 

vattnets gång öfver dammar och genom damluckor. Däm- 
ningshöjd och vidd. Dambyggnaders stabilitet och täthet. 
Fasta dammar af trä och sten. Rörliga dammar: Nål- 
dammar, bjelksättar-, trumm-dammar. Falluckor och vänd
portar. Dragluckor. — Fångdammar.

Vattenledningar. Vattnets rörelse i rörledningar och 
öppna rännor. Ledningsrörens diameter och styrka. — 
Ledningsvattnets egenskaper för olika ändamål. Bestäm
ning af erforderliga vattenmängden. Ledningar af olika 
slags material. Rörens pröfning och läggning. Disposi
tion och konstruktion af filtra, reservoarer, vattentorn, 
aquadukter m. m. Vattnets fördelning i städer.

Kanalisering af städer. Kanaliseringens historiska 
utveckling, dess ändamål och hygieniska betydelse. Af
ledning af förbrukadt vatten ifrån bostäder, af dagvatten 
ifrån gator och torg, och af grundvatten. Olika kanali-
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seringssystemer. Olika kanalprofiler, dessas form och di- 
mensionsbestämning. Anordning af ränstenar, infailsbrun- 
nar, instigningsschakt och spolningsinrättningar. Kana
lers ventilation. Kanalanläggningars praktiska utförande.

Meliorationer. Sanitärt och ekonomiskt värde af 
tondäggning och bevattning af landsträckor. Torrläggning 
af mossor genom sänkning af vattennivån. Dik- och 
dräneringsanläggningal’. Sjöfällningar. Tondäggning ge
nom grundens höjning (kolmation). Bevattning af land
sträckor.

Kanalbyggnad. Kanalers fór- och nackdelar fram
för öfriga kommunikationsanstalter. Kanalers tvär- och 
längdprofil, trassering, tätning och förseende med vatten. 
Kanalers vattenbehof. Kanalbroar, luckor, tnunmor, re
servoarer m. m. — Anläggning af kanaler för qvamar 
och fabriker.

Slussbyggnad. Slussars ändamål och funktionering. 
Slussars allmänna anordning. Olika slag af slussar. Kam
marens dimensioner vid enkla slussar. Sten-, trä- och 
jernkonstruktioner fór slussbyggnader. Anordning af port- 
falsar och slusströsklar, slussportars konstruktion och ma
növrering. — Lutande planer.

Flodregleringar. Flodregleringars olika ändamål. 
Regleringsverkens konstruktion och utförande.

Hamnbyggnad. Hamnars ändamål och allmänna an
ordning. Konstruktion af kajbyggnader af trä och sten. 
Disposition af kranar, magasiner, spår m. m. Vågbrytare, 
torrdockor, flytande- och lyft-dockor. Hamndockor och 
hamnslussar. Fyrbåkar.

5. Vägbyggnad. Kort öfverblick öfver landsvägars 
utvecklingshistoria. Landsvägar jemförda med öfriga kom
munikationsanstalter. Förhållande emellan rörelsemotstånd 
och dragkraft. Stigningsförhållanden och krökningar. 
Landsvägars trassering. Tvärprofilens form, bredd och 
anordning. Farbanor af slagen sten, grus, sten- och trä
läggning, asfalt, beton, jern m. m. Gångbanor. Anord-
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ning af gator i städer. Ledstänger, afvisare, milstolpar. 
Landsvägars utförande och underhåll.

Konstruktionsöfningarne omfatta: Detaljer till olika 
fundamenteringssätt och detaljerade projekter till funda
mentering af bropelare landfästen, m. m. anläggning af 
dammar, slussar, dockor m. m. enligt åt eleverna medde
lade program.

II. Brobyggnad.
Ingeniör Strukel.

Föredrag 4 tim., konstruktionsöfningar 8 tim.i veckan. 
Obligat, för 4:de årskursen af fackskolan för ingeniörväsende.

Inledning. Broars olika ändamål, lägen och beteck
ningar. Broars hufvudbeståndsdelar. Brobanans fria vidd. 
Konstruktion af pelare och landfästen. Brobyggnaders 
inverkan på vattendragen. Spannens antal och placering. 
Anordning af broars längdprofil. — Permanent belastning 
för landsvägs- och jernvägsbroar af trä, jern och sten. 
Rörlig belastning för stadsbroar, landvägs- och jernvägs
broar. Snö- och vindtryck. Centrifugalkraft vid jernvägs
broar. — Elasticitet och hållfasthet, samt den tillåtliga 
specifika spänningen hos de till brobyggnader använda 
materialer. Wühlers resultat angående materialens upp
repade ansträngningar. Jernets, stålets och trädets ar- 
betshållfasthet; formler af Launhardt, Weyrauch och 
Winkler. Olika konstruktionssystemer för broar. Broar 
af olika slags material. För- och nackdelar af trä-, jern- 
och stenbroar.

Broar af trä. Konstruktionselementer för träbroar. 
Farbanans konstruktion vid jemvägs- och landsvägsbroar. 
Beräkning och konstruktion af enkla, förstärkta, fördym- 
lade och laxade brobärare. Tvär- och vindsträfvor. — 
Fackverksbroar: Anordning af fackverksbärare efter syste
mer Town, Long, Howe, Rider. Spännverks- och båg- 
broar. Bropelare och isbrytare för träbroar.

Broar af jern. Jernbroars uppkomst och utvek- 
lingshistoria. Användandet af stål till brokonstruktioner.
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Konstruktionselementer för jernbroar: Valsade jernsorter 
och förbindningsmedel för brokonstruktioner. Anordning 
och beräkning af bult- och nitförbindningar. — Beräk
ning och konstruktion af enkla valsade och sammansatta 
massiva bjelkar. Plåtbärares förstyfning. Lämplig maxi- 
mal-spännvidd hos plåtbärare. — Tvärkonstruktioner: Far- 
banans konstruktion vid jernvägs- och landsvägsbroar. 
Anordning1 och beräkning af tvärbärare och sekundära 
längdbärare. Tvärförbindningar och vindsträfvor. An
ordningar vid sneda broar och i kurvor. — Lagerkon
struktioner: Lagrens ändamål. Temperaturens och belast
ningens inflytande. Olika slags lager, deras konstruktion 
och dimensionsbestämning. — Farbanans öfvergång till 
fasta landet. Dilatationsapparater fór jernvägsbroar. — 
Fackverksbroar: Primära och sekundära spänningar i fack- 
verkskonstruktioner. Allmän analytisk bestämning af pri
mära spänningar i statiskt bestämda fackverksbjelkar. 
Beräkning af statiskt obestämda fackverksbjelkar. Kon
struktion, beräkning och kritik af olika systemer fór fack
verksbjelkar, som: parallel-, parabel-, Pauli-, Schwedler- 
bjelkar m. m. Sektionsformer af bommar och sträfvor. 
Knutpunkter och öfriga förbindningsdetaljer. — Bågbroar 
Dessas beräkning och konstruktion. — Rörliga broar. 
Dessas allmänna anordning, beräkning och konstruktion. — 
Bropelare af jern.

Broar af sten. Hvalfbroars och trummors konstruk
tion och praktiska utförande.

Konstrnktionsöfning arne omfatta detaljerade projek
ter till: En större takkonstruktion, en plåtbro och en 
större fackverksbro eller bågbro af jern, en mindre bjelk- 
bro och en fackverksbro af trä, jemte en hvalfbro, enligt 
gifvet program.

Ш. Jernvägsbyggnad,
Ingeniör Strukel.

Föredrag 4 tim., konstruktionsöfningar 4 tim. i veckan. 
Obligat, fór 4:de årskursen af fackskolan för ingeniöi'väsende.
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Inledning. Jem vägames historiska utveckling. Spå
rets och fordonens allmänna anordning. Jernvägar jem- 
förda med lands- och vattenvägar. Olika slag af jern- 
vägssystemer. Spårvägar. Inflytande af spårvidd, antal 
spår, och tåghastighet. Jernvägarnes klassifikation.

Underbyggnad. Undersöknings- och utstakningsar- 
heten. Längdprofil och tvärprofiler för bank och skärning. 
Olika metoder för ytberäkning af tvärprofiler. Massbe- 
räkning. Massors fördelning. Konstruktion af bankar 
och skärningar. Jordbyggnaders deformationer och deras 
reparation. — Underbyggnadens utförande.

Öfverbyggnad. Lokomotivens och vagnars dimensio- 
sioner, vigter och oregelbundna rörelser i spåret. Hjul
ringens konstruktion och inflytande på skenans läge. Nor- 
malprofll för fria utrymmet. Spårutvidgning och sken
förhöjning. Öfvergångskurvor. — Olika slag af skenor. 
Skenprofilens lämpligaste form och dimensioner. Tempe
raturens inflytande på skenors längdförändring. Skenors 
skarfning. Skarfskenors ändamål, konstruktion och be
fästning. Skenors beräkning och profning. — Tvär- och 
långsyllar af trä. Skenors underlag af sten. Skenors be
fästning vid underlagen. Underlagsplåtar. Olika syste
mer af öfverbyggnad af jern. Ballasten. Spårets stabilitet.

Vexlar och korsningar. Vexlars ändamål. Olika 
slag af vexlar. Olika slags profil för vexeltungor. Tun
gans anslutning och befästning. Vexelstolar. Olika slag 
af vexelställapparater. Signalapparater och andra säker- 
hetsinrättningar fór vexlar. Vexlars koncentrering. Cen
tralapparater. Vexelspårens beräkning. — Spårkorsnin
gars allmänna anordning och korsplåtarnes konstruktion. 
Skenors och syllars fördelning vid vexelanläggningar.

Vändskifvor och skjutbord.
Stationer.
Tunnélbyggnad. Stollar och schakt. Olika tunnel- 

byggnads-systemer. Utförande af tmnelhvalf. Tunnel
byggnad i jern. Borrmaskiner.
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KonstruMionsöfningar.
1. För en enligt program faststäld kortare jem- 

vägslinie med gifvet nivellenngsprotokoll och gifven syft- 
linie utarbetas : Banans längdprofil, de erforderliga tvär
profilerna, massprofilen, massfördelningsprofilen (grafisk 
fördelning af massorna), massors beräkning, jemte kost- 
nadsförslag för jordarbetena.

2. En detaljerad jernvägsöfverbyggnad.
3. En fullständig vexelanläggning med korsplåt och 

öfriga detaljer.

Encyklopedi af ingeniörvetenskaperna.
Vakant.

Föredrag 3 tim. i veckan. Obligat, fór 4:de årskur
sen af fackskolan i maskinbyggnad.

Fundamenteringsbyggnad. Olika slag af byggnads
grund. Undersökning af grunden. Olikafundamenteringssätt.

Byggnadsarbeten. Pålning. Utdragning och afsåg- 
ning af pålar. Stensprängning öfver och under vatten. 
Upprödjande af grund under vatten. Muddring. Vatten
uppfordring. Dykareapparater.

Vattenbyggnad. Hastighetsmätning och bestämning 
af vattenmängden i floder. Cisterner och brunnar. Damm
byggnad. Kanal- och slussbyggnad. Vattenledningar. Ka
nalisation af städer.

Jordbyggnad. Jordtryckets teori. Stödjemurar och 
bollverk. Anordning af dosseringar.

Vägbyggnad. Förhållande emellan kraft och last 
vid olika vägar. Vägars stigningsförhållanden och krök- 
ningar. Tvärprofilens form, bredd och anordning. Olika 
vägar med afseende på banans material (sten, beton, trä, 
asfalt, jem). Konstruktion af ledstänger, m. m.

J ernvägsbyggnad.
Inledning. Jernvägars förhållande till öfriga kom

munikationsmedel. Olika jernvägssystemer.
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Underbyggnad. Profiler för bank och skärning. Mass- 
beräkning. Kostnadsberäkning.

Öfverbyggnad. Anordning af spåren. Skenor, syllar 
och ballast. Vexlar, korsningar och skjutbord.

Brobyggnad.
Olika brosystemer. Broars egenvigt. Trafikbelast

ning vid landsvägs- och jernvägsbroar. Belastning ge
nom snö. V indtryck. Bestämning af yttre och inre kraf
ter vid ogynnsammaste belastningar af bjelkbroar.

Broar af trä jern, och sten.

Byggnadskonstruktionslära.
Arkitekten Nyström.

I. Föredrag 3 tim., ritning 4 tim. i veckan. Obli
gat. fór 2:dra årskursen af fackskolorna i Arkitektur och 
ingeniörväsende samt fór 3:dje årskursen af fackskolorna 
i kemisk teknologi och maskinbyggnad ; föredragen i trä-, 
samt fórra hälften af stenkonstruktioner obligat, äfven för 
2:dra årskursen af fackskolan fór landtmäteri med 2 tim. 
ritning i veckan under höstterminen.

A. Stenkonstruktioner. (Murare- och stenhuggare
arbeten).

a) . Murar, med tillhörande rökgångar, dörr- och 
fönsteröppningar samt listverk.

Murar af konstgjord och naturlig sten, antika mu
rar. Stampada och gjutna murar. Rökrör. Hvalfringar. 
Grundmurar, isoleringsarbeten. Taklistens konstruktion.

b) . Murars styrka.
Fristående murar. Stödjemurar. Murar, hvilka om

sluta rum.
c) . Hvalf.
Historiska utvecklingen. De inom husbyggnadskon

sten förekommande hvalformerna; deras detaljering. Större 
utförda halfbyggnader.

d) . Putsningsarbeten.
B. Träkonstruktioner. (Timmermansarbeten).



27

a) . De enkla hopkuggningarne ; kophuggning af bjel
kar i samma ock olika planer. Bärbjelkar. Laxade och 
armerade bjelkar.

b) . Hängverk. Spännverk. Hvalfstommar. Anord
ningar och detaljering.

c) . Väggar.
Blockväggar med olika slag af knutar, korsverks- 

väggar, väggar af plankor och bräder.
d) . Bjelklag och golf.
Olika slag af bjelklag, deras styrka, upplaget på 

muren, vexlingar, ankare, hängseljern, golf och inre tak.
e) . Takstolar.
Inledning. Takformer. Enkla takstolar med stående 

och med liggande stödkonstruktioner. Åstakstolar. Flata 
tak. Mansardtak. Takstolar med genomgående och för
sänkta bjelklag. Takstolar utan genomgående bjelklag 
(af raka bjelkar, samt med böjda sparrar). Kupoltak. 
Pulpettak. Valmtak. Tornspiror. Klockstolar.

C. Jernkonstruktioner.
a) . De enkla jemförbindningarne.
b) . Jernvägsskenors användning vid husbyggnad.
c) . Bärbjelkar.
Gjutjernsbärare. Valsade smidjernsbärare. Plåtbjel- 

kar. Gallerbjelkar; deras form- och konstruktionsdetalje
ring samt användning fór uppbärande af frontmurar, mel
lanväggar och bjelklag.

d. Jernet såsom stöd.
Stöd af gjutjern; olika former och detaljer. Stöd 

af smidjern.
e) . Konstruktioner af inre tak.
Halft eldfasta tak. Fullständigt eldfasta tak. De

taljer samt exempel.
f) . Takstolar.
Takstolar af trä och jern. Takstolar af gjutjern. 

Takstolar af smidjern. Olika konstruktioner samt detaljer.
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П. Föredrag 3 tim., ritning 4 tim. i veckan.1 Obli
gat. fór 3:dje årskursen af fackskolan i arkitektur.

A. Trappkonstruktioner.
fl). Trappor af trä.
Allmänna anmärkningar, benämningar. Trappanlägg

ningar. Understödda, frittbärande, raka och brutna trap
por samt sväng- och spiraltrappor. Olika anläggnings- 
och konstruktionssätt.

b) . Trappor af sten. Fritrappor. Konstruktioner 
för erhållande af dager i källarrum. Inre trappor, med 
fulla och genombrutna spindelmurar. Trappor, hvilkas 
steg uppbäras af hvalf. Frittbärande trappor.

c) . Trappor af murade och gjutna steg.
Trappsteg af tegel och beton. Hvälfda trappsteg.
cl). Trappor af jern.
Gjutjern och smidjern användt till konstruktioner af 

raka och brutna trappor samt spiraltrappor, med steg af 
trä, sten och jern. Handräcket.

B. Taktäckning.
Taktäckning med tegel, skiffer, metall, glas. Tak

ljuskonstruktioner. Taktäckning med papp, filt och trä. 
Vattnets afledande från tak, utkastare, stuprännor.

C. Byggnaders inredning.
Konstruktioner af dörrar och fönster med deras be- 

slagning. Parketgolf. Rikare vägg- och takbeklädna
der. Fönsterluckor och jalousier af trä och metall.

D. Uppvärmning och ventilation af byggnader.
fl). Lokaluppvärmning :
Periodisk, kontinuerlig; magasineringsugnar, ugnar 

med reglerbar förbränning, ventilationsugnar, kaminer 
(spislar).

b). Centraluppvärmning :
Uppvärmning med varm luft; uppvärmning med 

varmt vatten ; lågtrycks, högtrycks samt medeltrycks vat
ten-uppvärmning; uppvärmning med ånga. Kombinerade 
systemer.
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Allmänna anmärkningar om centraluppvärmning. De 
skilda systemernas fördelar och olägenheter.

c) . Köksspislar och bakugnar.
d) . Ventilation af byggnader.
Om föroreningarne af den atmosferiska luften samt 

den erforderliga luftomsättningen för olika ändamål. Ven
tilation genom temperaturdifferens. Mekanisk ventilation. 
Om valet af ventilationssystem.

E. Material och kostnadsberäkningar.

Arkitektur.
Arkitekten Sjöström.

I. Föredrag 2 tim., ritning 8 tim. i veckan. Obli
gat. fór 2: dra årskursen af fackskolan i arkitektur.

Arkitektonisk formlära och ornamentik.
A. Arkitektoniska lemmar, deras former, ornering 

och olika ändamål, regler fór bildandet af listverk i all
mänhet.

B. Delar af lodräta väggar, sockler, yttertrappor, 
terasser, postamenter, fotlister, antika baser.

C. Väggytor och deras begränsningar, qvadermu- 
rar, putsade och oputsade. Tegelmurar, träväggar, inre 
väggytor, fyllningar, taflor m. m.

E. Den grekisk doriska stilen, den grekisk joniska 
och attisk joniska stilen, den grekisk korinthiska stilen 
och det grekiska ornamentet. Den romerska stilen och 
det romerska ornamentet.

II. Föredrag 2 tim., ritning 15 tim. i veckan. Ob
ligat. fór 3:dje årskursen af fackskolan i arkitektur.

A. Olika slag af hufvudlister, band och infattnings- 
lister, listverk af trä och oputsadt tegel, inre taklister etc.

B. Kolonn- och pilasterställningar a) med vågräta 
bjelklag, b) med bågar, kolonn- och pelarformer af jern 
och trä.
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C. Portaler, dörrar och fönster med vågräta och 
hågformiga öfverstycken, nischer.

D. Inhägnader, bröstvärn, gallerverk af olika ma- 
terialier och former, balkonger etc.

F. Inre tak, vågräta tak af sten och trä, tältfor- 
miga tak, hvalf af olika former.

G. Byggnadens grundformer och läge, fasader m. m. 
Med ledning af föredragen utarbetas enklare byggnader 
och arkitektoniska föremål.

III. 30 timmar i veckan ritning. Obligat, fór 4:de 
årskursen af fackskolan i arkitektur.

Utkast till enklare byggnader efter gifna program, 
mindre ornamentala kompositioner, eskiss ritning. Eskisser 
och utkast till mindre offentliga samt monumentala bygg
nader, större boningshus, ornamentala kompositioner, per
spektiv ritning af arkitektoniska föremål, landskapsteck- 
ning och aqvarellmålning.

HIFrihandsteckning och linearritning.
Arkitekten Nyström.

I. Ritning 8 tim. i veckan. Obligat, fór Usta års
kursen af samtliga fackskolor.

a). Frihandsteckning. Öfningar hufvudsakligast ef
ter gipsmodeller, samt lavering af föremål efter 45° be
lysning.

i). Linearritning. Öfningar. Kopiering af plancher 
samt föremål.

II. Ritning 6 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra års
kursen af fackskolan i arkitektur.

a) . Frihandsteckning samt lavering af ornament 
från olika konstepoker.

b) . Arkitektonisk ritning. Kopiering af byggnads- 
detaljer, samt af hela byggnader, öfningar i skuggkon- 
struktioner och lavering.



Maskinritning.
Ingeniør Seiling.

6 tim. i veckan. Obligat, fór 2:dra årskursen af 
fackskolan fór maskinbyggnad. 4 tim. i veckan. Obligat. 
fór 3:dje årskursen af fackskolan fór kemisk teknologi.

Ritning af maskindelar i naturlig storlek efter skis
ser och modeller. Ritning i mindre skala.

Figurteckning och modellering.
Skulptören Sjöstrand.

I. 3 tim. i veckan. Obligat, fór 2:dra årskursen 
af fackskolan i arkitektur.

II. 3 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje årskursen 
af fackskolan i arkitektm’.

Mineralogi och geognosi.
Bergsingeniör Solitander.

I. Föredrag 2 tim. i veckan. Obligat, fór 2:dra 
årskursen af samtliga fackskolor.

De kristallografiska systemen åskådliggjorda genom 
en derfor lämpad kristallsamling. Förevisning och be- 
skrifning af de mineraher, som konstituera bergarterna 
samt af några andra i tekniskt hänseende vigtiga mineral. 
Bergarterna inom primära formationen i Finland, öfver- 
sigthgt framställda; samt likaså en allmän behandling af 
den qvartära formationen och dess utbredning i landet.

II. Föredrag 2 tim., öfningar 2 tim. i veckan. Ob
ligat. fór 3:dje årskursen af fackskolan i kemisk teknologi.

Genomgående af mineralkabinettets samling af mi
neralier med ledning af en deröfver upprättad katalog, 
hvarvid mineraliernas kristallografiska och öfriga fysiska 
egenskaper särskildt beaktas. Mineralkabinettets berg- 
artsamling genomgås likaså och bergarternas sammansätt
ning i mineralogiskt hänseende beskrifves. Af den histo
riska geologin behandlas hufvudsakligen endast den ar-
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chaeiska och qvartära formationen, hvaremot en särskild 
uppmärksamhet egnas den tekniska geologin, afseende 
bergarternas och mineraliernas praktiska nytta och an
vändning.

Praktiska öfningar i bestämning af mineralier och 
bergarter. Utförande af något slipprof, samt, på våren, 
exkursioner i trakten af staden. Litteraturanvisning.

Metallurgi.
Bergsingeniör Solitander.

2 tim. i veckan. Obligat, för 4:de årskursen af fack
skolorna i kemisk teknologi och maskinbyggnad.

Bränslet och dess användning i metallurgin. Sjö- 
och myrmalmer, magnetit och blodsten samt öfversigt af 
öfriga jernmalmer och deras förekomst. Beskrifning af 
några grufvor i urformationen och framställning af olika 
brytningssätt. Tillverkning af harkjern vid Mästerverken 
i Finland samt harkjernssmidet, dess uppkomst, utveckling 
och närvarande ståndpunkt i landet. Malmernas röstning. 
Tackjernet och masungsprocessen; tackjernsgjutning; härd- 
smide i tysk-, lanscashire-, franchcomte- och vallonhärd, 
puddling; pakettering och vällning; bessemer; öfriga göt- 
jernsmetoder. Hammarverk och valsverk; Jernets egen
skaper och olika jernsorter. Litteratur.

Nationalekonomi och industriel lagstiftning.
Friherre O. G. af Schultén.

2 tim. i veckan (icke-obligat. ämne).
Nationalekonomins grandbegrepp. Läran om pro

duktionen. Produktionsmedlen. Vilkor, som äro nödvän
diga eller gynsamma för produktionens utveckling. Ut
bytet, cirkulationen. Kredit, bank och försäkringsväsende. 
Fördelningen af produktionens resultat; arbetets andel 
deri, kapitalets andel och nettovinsten. Konsumtionen. — 
I sammanhang med kursen i nationalekonomi framställes 
den i Finland gällande nationalekonomiska lagstiftningen



33

till den del den berör ingeniörers, arkitekters, kemisters 
och maskinbyggares yrken.

Konsthistoria.
Arkitekten Nyström.

2 tim. i veckan. Obligat, fór 3:dje årskursen af 
fackskolan i arkitektur.

a). Konsten i Österlandet.
Framställning af byggnadskonstens utveckling mider 

de olika konstepokerna, samt derefter, så långt tiden med- 
gifver, bildhuggare- och målarekonstens historia.

Agronomi och skogshushållning.
Agropomen Forssell.

2 tim. i veckan. Obligat, fór 2:dra årskursen af 
fackskolan i landtmäteri.

Inledning. Vegetabilisk och animalisk produktion; 
vexternas organisation oeh näring; jorden som säte för 
vexterna och de olika jordmonerna; svedjebruket som jord
brukets föregångare för produktion af säd och bete; 
hägnader.

Landthushållning. Åker och äng; nyodling; sköt
sel af naturliga ängar; kärrodling; åkerjordens af dikning; 
dess bearbetning och dertill använd redskap: trådning 
och gödsling; sådd och skörd; de hos oss allmänt odlade 
vexterna; åkerbruksmetoderna samt begreppet af vext- 
följd och omloppsbruk. Husdjuren, deras näring, vård 
och produkter, samt förädling.

Skogshushållning. Våra vigtigaste trädslag; om 
skogsbeståndet: olika afverkningssätt; föryngring genom 
sjelsådd, handsådd och plantering; skogsvård och skydd; 
skogprodukternas användning, tillredning och transport; 
skogsmarks och ståndskogs uppskattning; grunderna för 
skogshushållningsplaners upprättande.

3
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Landtmäteriförfattningar.
Ingeniör Hertz.

2 tim. i veckan under vårterminen. Obligat, för 
2: dra årskursen af fackskolan i landtmäteri.

Lagens stadgande rörande jäf emot domare och 
vittnen samt målsmanna rätt i allmänhet; hvad till Jorda- 
och Byggningabalkame hörer; om hemmans- och jord
lägenheters natur och egenskaper samt deraf härflytande 
besvär och förmåner; ej mindre samtliga nu gällande för
fattningar om landtmäteriet, skattläggningsverket samt 
måttsystemet, än det väsentligaste af äldre stadganden i 
dessa delar.

Svenska och finska språken.
Magister Ahlman.

3 tim. i veckan. Obligat.
I. Höstterminen: Hufvuddragen af Stilistiken; äm- 

neskrifning på modersmålet (svenska eller finska) och dik- 
tamenskrifning. — Muntliga och skriftliga öfningar i öf- 
versättning till det andra inhemska språket.

II. Vårterminen : Handledning i uppsättande af 
tjensteskrifvelser medelst diktering af särskilda formulär, 
både på modersmålet och det andra inhemska språket. 
Öfversättningsöfningar såsom om hösten.

Ryska språket.
Grefve Cronhjelm.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne, l.-sta årskursen.
Repetitionskurs i formläran. Satsläran. Öfningar

i utvidgning och sammandragning af bisatser. Ordfölj
den. Skriftliga och muntliga öfversättningar af motsva
rande stycken ur Lindforss’ praktiska lärobok i ryska 
språket. Smärre talöfningar.

II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne. Öfversätt- 
ning af lättare prosa. Ämneskrifning och talöfningar.
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Tyska språket.
Lektor Paul.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne. l:sta årskursen. 
Öfversättning ur Pauls läsebok, lista delen, hvartill

anknytes repetition af grammatiken.
II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne. Öfversätt

ning ur Pauls läsebok, 2:dra delen, jemte tal- och skrif- 
öfningar.

Engelska språket.
Språkläraren Furuhjelm.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne, lista årskursen. 
Öfversättning från engelska till svenska ur Furu-

hjelms engelska läsebok. Herléns engelska grammatik. 
Skriföfningar. Nybegynnare begagna Kjellbergs engelska 
lärobok.

II. 2 tim. i vekan. Icke-obligat. ämne.
Läsning af någon framstående engelsk författare.

Sjelfständiga skriftliga uppsatser. Talöfniugar.

Franska språket.
Friherre II. af Schultén.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne, lista årskursen. 
Öfversättning jemte grammatikens enklaste regler

med ledning af dir Carl Plötz franska elementarlärobok.
II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne. 
Öfversättning till och från Franskan jemte skriföf

ningar. Som läseböcker begagnas korta biografier öfver 
naturvetenskapsmän såsom Cuvier och Arago.
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Studieplaner.
A. Fackskolan för arkitektur.

Första året: Matematik: Repetition af elementarmatema-
tiken, högre algebra, Sferisk tri
gonometri; 3 tim. i veck. Ana
lytisk geometri; 3 t. i veck. 

Fysik: 4 t. i veck.
Deskriptiv geometri: 3 t. i veck. föredr., 6 

t. i veck. öfningar.
Kemi (oorganisk): 6 t. i veck.
Frihandsteckning och liuearritning: 8 t. i

veck.
Ryska, eller Tyska, eller Engelska, eller 

Franska språket ; 2 t. i veck. 
Andra året: Matematik: Differential- och Integralräkning;

5 t. i veck. under höstterm. 
Teoretisk mekanik : 6 t. i veck.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck. 
Byggnadskonstrnktionslära ; 3 t. i veck. fö

redr., 4 t. i veck. konstruktions- 
öfningar.

Arkitektur: Formlära och Ornamentik; 2 t.
i veck. föredr., 81, i veck. ritning.

Frihandsteckning och linearritning; 6 t. i
veck.

Figurteckning och Modellering; 3 t. i veck. 
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.

Tredje året: Praktisk geometri; 2 t. i veck. föredrag, un
der höstterminen; 2 t. i veck. 
under hela läseåret ritning. 

Grafisk statik; 2 t. i veck. föredr. och 3 t.
i veck. konstruktionsritning un
der vårterminen.



Ingeniörvete nskap ; Fimdameuteringsbygg- 
nad, 5 t. i veck. foredr. under 
höstterminen.

Byggnadskonstrnktionslära ; 3 t. i veck. fo
redr., 4 t. i veck. konstrnktions- 
ritning.

Arkitektur: Formlära och Ornamentik; 2 t. i 
veck. föredr., 151, i veck. ritning.

Figurteckning och Modellering; 3 t. i veck.
Konsthistoria; 2 t. i veck.

Fjerde året: Eskiss- och projektritning, samt Ornaments-
och Dekorationsritning, Land- 
skapsteckning, Perspektivrit
ning; 30 t. i veck.

B. Fackskolan för Ingeniörväsende.
Första aret: Samma kurs, som fór Arkitekter m. fl. un

der första aret.
Andra aret: Matematik: Differential-och Integralräkning;

6 t. i veck.
Fysik: Arbeten i Fysikaliska laboratorium; 

4 t. i veck.
Teoretisk mekanik; 6 t. i veck.
Deskriptiv geometri; 2 t. i veck. föredr.; 4 

t. öfningar under höstterm.
Prqjektivisk Geometri; 2 t. i veck. föredr., 

4 t. öfningar under vårterminen.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Mekanisk teknologi; 3 t. i veck.
Byggnadskonstrnktionslära; 3 t. i veck. fö

redrag, 4 t. i veck. konstruk- 
tionsritning.

Mineralogi och Beognosi; 2 t. i veck.
Tredje året: Matematik: Differential-och Integralräkning;

3 t. i veck.
Teoretisk mekanik; 4 t. i veck.
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Praktisk geometri; 3 t. i veck. foredrag, 8 
t. ritning.

Maskinbyggnad; 3 t. i veck. föredrag och 
2 t. ritning.

Grafisk statik; 21, i veck. föredr. och 31, kon- 
stmktionsritning under vårterm.

Bro-, väg- och vattenbyggnad; 5 t. i veck.
föredr., 6 t. konstruktionsritning.

Fjerde aret: Fysik, tillämpad; 3 t. i veck.
Praktisk geometri; 2 t. i veck. föredr., 2 

t. ritning.
Allmän maskinlära; 3 t. i veck.
Grafisk statik; 2 t. i veck. föredr., 4 t. kon

struktionsritning.
Bro-, väg- och vattenbyggnad; 4 t. i veck.

föredr., 81, konstruktionsritning.
Jernvägsbyggnad; 4 t. i veck. föredr., 4 t. 

konstruktionsritning.

C. Fackskolan för maskinbyggnad.
Första året: Samma kurs som för arkitekter m. fl. under

första året.
Andra året: Matematik: Differential- och Intregalräkning;

5 t. i veck.
Fysik: Arbeten i fysikaliska laboratorium ; 4 

t. i veck.
Teoretisk mekanik; 6 t. i veck.
Deskriptiv geometri; 2 t. i veck. föredr., 4 

t. öfningar under höstterm.
Projektivisk geometri ; 2 t. i veckan föredr., 

4 t. öfn. under vårterm.
Kemi: Organisk; 1 t. i veck.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Mekanisk teknologi; 3 t. i veck.
Maskinritning; 6 t. i veck.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.
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liedje aret: Matematik : Differential-osh Integralräkning1;
3 t. i veck.

Teoretisk mekanik; 4 t. i veck.
Allmän maskinlära; 3 t. i veck.
Maskinbyggnad; 5 t. i veck. föredr., 8 t. 

konstruktionsritning.
Grafisk statik; 21, i veck. föredr. och 31, kon

struktionsritning under vårterm.
Byggnadskonstruktionslära; 3 t. i veck. fö

redr., 4 t. konstruktionsritning.
Fjerde året: Fysik: tillämpad; 3 t. i veck.

Praktisk geometri; 2 t. i veck. under höst
term. föredr., 2 i veck. under 
hela läseåret ritning.

Teoretisk maskinlära; 5 t. i veck. föredrag, 
15 t. konstruktionsritning.

Encyklopedi af Ingeniörvetenskaperna; 3 t. 
i veckan.

Metallurgi; 2 t. i veckan.

D. Fackskolan för Kemisk teknologi.
Första året: Samma kurs, som för arkitekter m. fl. under

första året.
Andra året: Matematik: Differential- och Integralräkning;

5 t. i veckan under höstterm.
Fysik : Arbeten i fysikaliska laboratorium, 4 

t. i veckan.
Teoretisk mekanik; 6 t. i veck.
Kemi: Organisk; 3 t. i veck.

Analytisk; 2 t. i veck. under höstterm.
Arbeten i Kemiska laboratorium; 12 

t. i veck.
Kemisk teknologi: 2 t. i veck.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.

Tredje året: Kemi: Arbeten i Kemiska laboratorium ; 15
t. i veck.
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Kemisk teknologi; 3 t. i veck.
Mekanisk teknologi; 3 t. i veck.
Maskinbyggnad; 3 t. i veck. föredr,
Byggnadskonstriiktionslära; 3 t. i veck. fo- 

redr., 4 t. konstruktionsritning.
Maskinritning; 4 t. i veck.
Mineralogi och (leognosi; 2 t. i veck. före
drag, 2 t. öfningar.

Fjerde året: Kemi: Teoretisk; 2 t. i veck.
Arbeten i kemiska laboratorium ; 25 t. 

i veckan.
Allmän maskinlära; 3 t. i veck.
Metallurgi; 2 t. i veckan.

E. Fackskolan för landtmäteri.
Första året: Samma kurs, som fór arkitekter m. fl. under

första året.
Andra året: Matematik: Differential-och Integralräkning;

5 t. i veck. under höstterm.
Fysik; Arbeten i fysikaliska laboratorium; 

2 t. i veck.
Praktisk geometri; 4 t. i veckan föredrag, 

12 t. ritning.
Byggnadskonstruktionslära; 3 t. i veckan 

föredrag, 2 t. konstrukt. ritning 
under höstterm.

Mineralogi och (leognosi; 2 t. i veckan.
Agronomi och Skogshushållning; 2 t. i veck.
Laudtmäteriförfattningar; 2 t. i veck. un

der vårterm.

Institutets kansli. Öppet alla helgfria dagar un
der läseterminerna kl. 9—10 f. m.

Biblioteket öppet alla helgfria dagar under läseter
minerna kl. 12—1 på dagen. Under ferierna, lördagar 
12—1. Läsrummet öppet under terminerna kl. 10—1.



TABELL, utvisande uti hvilka läroämnen och med hum många veckotimmar undervisning meddelas uti Polytekliiska institutets fackskolor
under de särskilda årskurserna.

Läroämnen.

Första 
årskursen.

Gemensamt 
för alla 

afdelningar.

to®

Matematik : Algebra, Trigonometri, Differential- och 
Integralräkning...............................................

Fysik, allmän och tillämpad samt arbeten i fysi
kaliska Laboratorium.....................................

Teoretisk mekanik.......................
Analytisk geometri...................................................

Deskriptiv geometri, allmän och tillämpad . . .
Projektivisk geometri,...............................................
Praktisk geometri: Topografi, geodesi, situations- 

ritning, praktiskt geodetiska öfningar . . .
Kemi: Oorganisk........................................................

„ Organisk........................................................
„ Analytisk.........................................................
„ Teoretisk........................................................
» Arbeten i kemiska Laboratorium ....

Kemisk teknologi........................................................
Mekanisk teknologi...................................................
Allmän maskinlära...................................................
Maskinbyggnad och teoretisk maskinlära ....
Grafisk statik.............................................................
Bro-, väg- och vattenbyggnad.................................
Jernvägsbyggnad .........................................................
Encyklopedi af ingeniörvetenskaperna..................
Byggnadskonstruktionslära.....................................
Arkitektur: Formlära ock ornamentik ....

„ Eskiss- och projektritning, samt orna
ments- och dekorationsritning, enligt 
program...............................................

„ Perspektivritning.................................
„ Landskapsteckning.................................

Frihandsteckning och linearritning.......................
Maskinritning.............................................................
Figurteckning och Modellering ........
Mineralogi och Geognosi..........................................
Metallurgi, jernets och kopparns............................
Konsthistoria.............................................................
Agrohomi och Skogshushållning............................
Landtmäteriförfattningar..........................................
Svenska och Finska språken.................................
Ryska, Tyska, Engelska eller Franska språket. .
Frivilligt ämne : Nationalekonomi och industriel 

lagstiftning....................... ................................
Sång och Gymnastik ...............................................

Ändra årskursen

Fackskolan
för

landtmäteri.

я ч
® о н: 

о" ^ у

Fackskolan 
för kemisk 
teknologi.

•d S 
ål g
o

h.t.
5

S n m m a

12

h.t.
5

h.t,
2

Fackskolan 
för maskin

byggnad.

o
?B

..t.

21 14

35

12

h.t.
2

v.t,
2

2
v.t,

2

h.t.
4

Fackskolan 
för ingeniör- 

väsende.

Fackskolan
för

arkitektur.

Eg-I
o

h.t.
2

6 —

h.t.
4

h.t.
5

ä.t. v.t.
18 15

h.t.
36

h.t. v.t.
18 16 
V.t.
31

h.t. v.t.
20 13 1 i6

h.t. v.t.
21 21

h.t. v.t.
14 14

h.t. v.t.
23 23

h.t. v.t.
12 12

h.t. ^ v.t. h.t. v.t. ^h.t. v.t.
36 29 35 35 35 35

Tredje årskursen.
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