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Prodirektor: Karl Leonard Lindeberg, äldre lä
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Lärarepersonal:
Äldre lärare.

Karl Leonard Lindeberg, fys. math, kand.; kansli
råd; lärare i teoretisk mekanik.

Rudolf Kolster, ingeniör; lärare i maskinbyggnad och 
teoretisk maskinlära.

Conrad Reuter, ingeniör; lärare i praktisk geometri.
Ernst Qvist, kansliråd; lärare i kemisk teknologi.
Henrik Alfred Wahlfors, professor; lärare i allmän 

kemi.
Karl Fredrik Slotte, filos, doktor; lärare i fysik, all

män och tillämpad.
Michael Strukel, ingeniör; lärare i ingeniörvetenskap.
Robert Hjalmar Mellin, filos, doktor; lärare i mate

matik.
Karl Gustaf Nyström, arkitekt; lärare i arkitektur.

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

män maskinlära och maskinbyggnad.
Friherre Karl Evert Falmén, filos, mag.; lärare i 

deskriptiv och projektivisk geometri.
Carl Emil Holmberg, ingeniör; lärare i grafisk statik 

och ingeniörvetenskap.
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Lftraretjensten i byggnadskonstmktionslära samt fri-
handsteckning och lincarritning vakant. Förestås af arki
tekten 0. A. Törnqvist.

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

modellering.
Karl Hj. N. Gylling, filos, mag.; lärare i mineralogi 

och geognosi.
Axel F. Tigerstedt, filos, mag.; bergsingenjör; lärare 

i metallurgi.
Karl Gustaf Nyström, arkitekt; lärare i konsthistoria.
F. Ahlman, senats translator; lärare i svenska och fin

ska språken.
Grefve Alexander Cronhjelm, lärare i ryska språket.
August Furuhjelm, lärare i engelska språket.
Friherre Hugo af Schultén, filos, mag.; lärare i 

franska språket.
Georg Richard Wilhelm Zilliacus, lärare i tyska 

språket.
Otto E. Stenroth, jur. kand.; lärare i nationalekonomi 

och industriel lagstiftning.
August Wartiainen, boställs inspektor; lärare i agro

nomi och skogshushållning.
Rudolf Emanuel Erenius, jur. kand.; kanslist i K. S. 

kammarexpedition; lärare i landtmäteriförfattningar.
Axel G. Strömberg, ingeniör; lärare i elektroteknik.
Johannes Wasenius, lärare i gymnastik.
E. M. Hedengren, handclskoleföreståndare; lärare i 

bokföring.
Karl Gustaf Sjöblom, musiker; lärare i sång.

Sekreterare: Edvard Wegelius, kamrerare vid skol- 
öfversty reisen.

Ekonom: Karl Wegelius.



UNDERVISNINGSPROGRAM
FÖR

POLYTEKNISKA INSTITUTET I FINLAND
under läsearet 1889—1890.

Den 15 Maj 1889 af Handels- och Industri-expeditionen i Kejser- 
liga Senaten gill ad t och till efterrättelse fastställ! t.

Matematik.
Filos. Doktor Mellin.

Vid föredragen användes svenska språket, vid repetitioner 
oek öfningar svenska och finska språken.

I. 3 timmar i veckan. Obligat, för första årskur
sen af samtliga fackskolor.

Sferisk trigonometri.
Sfcriska trigonometrin genomgås i öfverensstämmelse 

med Klints lärobok i sferisk trigonometri.

Algebra.
Tallära, omfattande talbegreppets gradvisa utvidgning 

från begreppet helt tal till begreppet komplext tal. All
män upplösning af en ren likhet. Egenskaper hos n:te 
rötterna ur enheten. Allmän upplösning af en tredje gra-
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dens likhet. Egenskaper hos hela rationela funktioner. 
Algcbrans fundamentalsats. Metoder att numeriskt be
räkna de reela rötterna till en algebraisk likhet.

II. 5 timmar i veckan. Obligat, för andra årskur
sen af fackskolorna för maskinbyggnad och ingeniörvä- 
sonde samt under höstterminen äfven för 2:dra årskursen 
af fackskolorna i landtmäteri, kemisk teknologi och arki
tektur.

Differenticäkalkyl.
Gränsvärdet för en föränderlig storhet. Satser om 

gränsvärden. De konvergerande oändliga serierna, be
traktade såsom gränsvärden för ändliga summor, i hvilka 
addendernas antal ökas. Definition af begreppet differeu- 
tialkoefficient. Derivatan för en summa, en skilnad, en 
produkt och en qvot af funktioner. Härledning af de ele
mentära funktionernas derivator. Derivatali af en funk
tion af en variabel, som sjelf är en funktion.

Differentialkoefficienternas af l:sta och 2:dra ord
ningen användning vid diskussionen af en funktion och 
den kurva, som grafiskt representerar funktionen: en funk
tions växande och aftagande; maxima och minima; krök- 
ningscirkeln ; orten för krökningsmedelpunkten. Eqvatio- 
nerna för en tangent, normal och asymtot.

Medel värdssatsen. Taylors sats. Serieutvecklingarna 
för de elementära funktionerna. Kontrakter af särskilda 
ordningar emellan plana kurvor. Oskulerande cirkeln.

Komplettering af den föregående teorin; bland an
nat egnas nu en funktions differentialer af särskilda ord
ningar en omständligare framställning, hvarvid den lik
formighet och formela förenkling framhålles, som i flera 
fall vinnes genom användande af differentialer i stället för 
derivator.

Integralkalkyl.
Integralen till en funktion af en oberoende variabel. 

Exempel pä några allmänna klasser af problem, som kunna
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lösas genom integration. De definita integralerna. Den 
partióla integrationsmetoden; substitutionsmetoden; inte
gration med tillhjelp af den Taylorska satscu. Integration 
af en rationel funktion af variabeln x. Integration af en 
rationel funktion af x och en qvadratrot ur ett andra 
grads polynom af x. Integration af binomiska differentia
ler. Qvadraturer, kubaturer och rektifikationer.

IU. 3 timmar i veckan. Obligat, för 3:dje årskur
sen af fackskolorna för maskinbyggnad och ingeniörvä- 
sende.

Differential- och integralkalkylens tillämpning . 
på rymdgeometrin.

Partióla derivator och differentialer af funktioner utaf 
flera variabler. Totala differentialer. Partióla derivator 
och differentialer af högre ordning. Taylors sats. Maxima 
och minima.

Längden af ett stycke af en kurva med dubbel krök- 
niug; tangenten; normalplanet; oskulerande planet; princi
palnormalen; krökningscirkeln och orten för dess medel
punkt; torsionen.

Tangerande planet till en yta; normal; normalsektio
ner; principalsektionerna skära hvarandra vinkelrätt och 
bestämma storleken af krökniugen hos hvarje annan ge
nom skärningspunkten gående normalsektion.

Dubbla och tredubbla integraler. Qvadraturer och 
kubaturer.

Differentialeqvationer med en oberoende variabel.

En differentialeqvations ordning och grad. Integral- 
likhet. Allmän integral. Partikulär integral. Differen- 
tialeqvationers singulära lösningar. Eqvationer af l:sta 
ordningen. Eqvationer af 2:dra ordningen. Simultana 
eqvationer af Esta ordningen.



Fysik (allmän).
Filos. Doktor Slotte.

Vid föredragen användes svenska språket, vid repetitioner 
och öfniugar svenska och finska språken.

I. 4 tim. i veckan. Obligat, för lista årskursen af 
samtliga fackskolor.

De vigtigaste principerna ur mekaniken ; teori för 
vågrörelsen; akustik ; optik; läran om magnetismen, elek
triciteten och värmet. Det absoluta måttsystemet; lösning 
af fysikaliska räkneuppgifter; repetitioner.

П. 4 tim. i veckan, fördelade på två eftermidda
gar. Obligat, för andra årskursen af fackskolorna för 
landtmäteri, kemisk teknologi, maskinbyggnad och inge- 
niörväsende.

Föredrag om de vigtigaste qvantitativa bestämningar 
i fysiken. Laboratiouer, bestående af experiméntala stu
dier af de vigtigastc fenomener, äfvensom af följande 
qvantitativa bestämningar: justering af längd- och rymd
mått, vägning, justering af vigter, kroppars täthet, ela
sticitetsmodulen, pendelförsök, ljudets hastighet i olika 
ämnen, fotometriska mätningar, brytningsexponenter och 
våglängder, vinkelmätning med tub och skala, jordmagne
tismens konstanter, elektromotoriska krafter och lednings- 
motstånd, termometerns fundamentalpunkter och kalibre
ring, specifikt värme, öfning i anställande af meteorolo
giska observationer.

Tillämpad Fysik.
Mekanisk värmeteori.

Filos. Doktor Slotte.

Vid föredragen användes svenska språket, vid repetitionerna 
svenska och finska språken.

Föredrag 2 tim. i veckan; obligat, för 4:de årskursen 
af fackskolorna för maskinbyggnad och ingeniörväsende-
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Inledning. Första grundsatsen. Särskilda slag af 
tillståndsförändringar. Tillämpning af första grundsatsen 
på permanenta gaser. Andra grundsatsen. Tillämpning 
af de begge grundsatserna på blandningarna af ånga och 
vätska.

Elektroteknik.
Ingeniaren Strömberg.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner 
och öfuingar svenska och finska språken.

Allmän elektroteknik.

Föredrag 2 tim. i veckan, icke-oblig. ämne, afsedt 
för 3:djc årskursen af fackskolorna för maskinbyggnad, 
ingeniörväsende och kemisk teknologi.

Repetition af några för elektrotekniken vigtiga sat
ser ur elektricitetsläran. Galvaniska element och termo
element. Magnetelektriska och dynamoelcktriska maskiner. 
Accumulatorcr. Transformatorer. Tekniska mätningsin- 
strument och mätningsmetoder. Elektrisk belysning me
delst båglampor och glödlampor. Centralanläggningar för 
elektrisk belysning jämte vid dem använda kontroll- och 
säkerhetsinrättningar. Öfverförande af mekaniskt arbete 
medelst elektricitet. Telegrati och telefoni. Galvanopla
stik och elektrometallurgi. Åskledare.

Teoretisk elektroteknik.

Föredrag 2 tim. i veckan, icke-oblig. ämne afsedt 
för 4:de årskursen af fackskolorna för maskinbyggnad, in- 
geniörväseude och kemisk teknologi.

Det absoluta måttsystemet. Vetenskapliga och tek
niska metoder för mätning af elektriska storheter. Foto- 
metriska mätningar. Tekniska mätningsinstrum enter; 
principerna för deras konstruktion och metoderna för de
ras justering. Teorin för dynamoolektriska maskiner med
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fästadt afseende å deras elektriska dimensionering. Teo
rin för kraftöfverföring med dynamomaskiner. Projekte
ring och beräkning af anläggningar för elektrisk belysning 
och kraftöfverföring.

Eléktrotékniska laborationer. I.

4 timmar i veckan under vårterminen, icke-obligat. 
ämne afsedt för 3:dje årskursen af fackskolorna för ma
skinbyggnad, iugcniörväsende och kemisk teknologi.

Mätning af ledningsmotstånd, elektromotorisk kraft 
och strömstyrka. Gemensamma försök med dynamoma
skiner m. m. för förtydligande af det vid föreläsningarna 
genomgångna.

Elelärotelcnislca laborationer. II.

4 timmar i vecken icko-oblig. ämne afsedt för 4:de 
årskursen af fackskolorna för maskinbyggnad, ingeniörvä- 
sende och kemisk teknologi.

Justering af mätningsinstrumenter. Själfständigare 
undersökningar å dynamomaskiner, båg- och glödlampor, 
accumulatorer m. m.

Teknisk Mekanik.
Kanslirådet Lindeberg.

Vid fövedrageu begagnas tiuska språket, vid repetitioner 
och öfniugar finska och svenska språken.

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

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

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

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

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

Elastiska kroppars statik. Begreppsbestämningar. 
Erfarenhetssatser. Relationer emellan elastiska kroppars 
geometriska och fysiska egenskaper, på dem anbragta 
krafter, samt deraf framkallade formförändringar och spän
ningar vid förläguing, sammantryckning, böjning och vrid
ning. Sammansatta spänningar. Tillämpningar. Beräk
ningar 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 rörelser i rör och kanaler. Gasers 
utströmning. Tillämpningar.
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Analytisk Mekanik.
Kanslirådet Lindeberg.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner 
och öfningar finska och svenska språken.

4 tim. i veckan. Obligat, för 3:djc årskorsen af 
fackskolorna för maskinbyggnad och ingcniörväscndc.

Under höstterminen repeteras och fullständigas ela- 
sticitetsläran och hydromekaniken. Under vårterminen 
genomgås analytisk mekanik i hufvudsaklig öfverensstäm- 
melse med: Lärobok i analytisk mekanik af Л. F. Sundell.

Analytisk Geometri.
Kilos. Mag. Palmen.

Vid föredragen användes svenska språket, vid repetitioner 
och öfningar svenska och finska språken.

3 tim. i veckan. Obligat, för Usta årskursen af 
samtliga fackskolor.

Analytiska geometrin genomgås i hufvudsaklig öf- 
verensstämmelse med Lindelöfs lärobok i analytisk geo
metri.

Deskriptiv Geometri.
Kilos. Mag. Palmén.

Vid föredragen användes svenska språket, vid repetitioner 
och öfningar svenska och finska språken.

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

Ortogonal parallelprojektion: Framställning af punk
ten, räta linien och planet på tvenne projektionsplan jemte 
lösning af dervid förekommande problem. Vridning af li-
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nier och plan. Affinitet vid plana system. Framställning 
af polyedrar och deras skärningar. Skuggkonstruktioner. 
Triedriska hörnet. Konstruktion på tre projektionsplan 
och lösning af dervid förekommande problem. Transfor
mation.

Axonometri: Ortogonal och fri axonometri. Den 
axonometriska projektionsmetodens användning särskildt 
vid konstruktion af parallelperspektiv. Skuggkonstruktio
ner. Pohlkes sats. Cavalier och militärperspektiv.

Krolclinier och devdoppäbla ytor: Allmän teori. Ko- 
niska och cylindriska ytor och deras utveckling i ett plan. 
Geodetiska linier. Skruflinien och dess tangentyta. Skär
ning mellan koner och cylindrar. Utveckling af develop- 
pabla ytor i ett plan. Rektifikation och cyklifikation af 
kroklinier.

Rotationsytor och skrufytor: Allmän teori för bug
tiga ytor, deras indelning och afarter. Rotations- och 
skrufytornas framställning. Konstruktion af meridianer 
och parallelcirklar. Rotationsytors skärningar. Sfcren och 
rotationshyperboloiden. Skuggkonstruktioner. Intensitets 
linier. Framställning af de i tekniken använda skruf- 
ytorna.

Vid konstruktionsöfningarna utföras enligt de fram
ställda projektionsmetoderna en mängd geometriska pro
blem hvarjemte framställas kroppar, deras genomträng- 
ningar och skuggor, tekniska objekt i parallelperspektiv, 
kroklinier och ytor.

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

Centralprojeldion: Bestämning af centrums läge. 
Framställning af räta linien, punkten och planet jointe 
lösning af dervid förekommande problem. Vridning af li
nier och plan. Delningspunktcr för linier. Kollineation 
vid plana system. Transformation. Konstruktion af per-
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spcktiv. Skuggkoiistruktioncr. Rymdsystems kollineation. 
Reliefperspektivet och dess användning.

Vid konstruktionsöfningarna utföras problem rörande 
punkten, linien, planet och plana figurer äfvensom fram
ställas föremål i perspektiv.

Projektivisk Geometri.
Filos. Mag. Palmen.

Vid föredragen användes svenska språket, vid repetitioner 
och öfningar svenska och finska språken.

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

Grundbegrepp: De sex geometriska grundbilderna. 
Perspektiviska och projektiviska grundbilder af första sla
get. Harmoniskt och anharmoniskt dubbelförhållande. 
Fullständiga fyrhörningens och fyrsidingens harmoniska 
egenskaper. Förenade projektiviska grundbilder. Involu- 
toriska grundbilder. Grundbilder af andra slaget. Duali
tets el. reciprocitets principen.

Temin fur konislca sektionerna grundad på projek
tiviska egenskaper: Cirkelns projektiviska egenskaper. Ko- 
niska sektionerna alstrade genom projektiviska grundbil
der af första slaget. Pascals, Brianchons och Desargues 
satser jemte användningar. Teorin för pol och polar 
jemto användning vid konstruktion af medelpunkt, konju- 
gatdiametrar, axlar och brännpunkter. Knippen och ska
ror af kon iska sektioner. Imaginära element. Reciproka 
polarfigurer.

Teorin för ytorna af 2:dra graden grundad på pro
jektiviska egenskaper: Koniska ytorna af 2:dra graden. Li- 
nierbara ytorna af 2:dra graden. Icke linierbara ytorna 
af 2:dra graden. Teorin för pol och polarplan. Kon-
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stmktion af axlarna och principaldiamotralplanen. Polar
reciprocitet i rymden.

Praktisk Geometri.

Ingeniar Reuter odi on assistent mod skyldighet att biträda vid
den individuóla undervisningen på linska språket samt 

vid geodetiska öfningarna på fältet.

Vid föredragen användes svenska språket, vid repetitioner och 
öfningar på fältet svenska och finska språken.

I. a) Mindre kursen. Under höstterminen anstäl
las, såvidt görligt, praktiskt geodetiska öfningar på fältet.

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

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

h) Allmänna kursen. Föredrag 3 tim., ritning 8 
tim. i veckan event, öfningar på fältet. Obligat, för 2:dra 
årskursen af fackskolan i landtmäteri och för 3:dje års
kursen 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, exentrisk vinkelmätning; Pothenot’s 
problem; vertikalmätningar; geometriska, trigonometriska 
och barometriska höjdmätningar, afvägning; ytmätning 
(polar- och linear-planimeter) ; teori för kart- och plan-rit-
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ning; nivå-kurvor. Situationsrit ning; praktiska öfningar 
på fältet.

e) Specialkurs. Föredrag jointe geodetiska utarbet
ningar och beräkningar 3 tim., ritning 4 tim. i veckan 
event, öfningar på fältet. Obligat, för 2:dra årskursen af 
fackskolan för landtmäteri.

Gränsreglerings- och egodelnings-arbcten ; utarbetning 
af reglerings- resp. plancrings-förslag, längdprofiler, tvär
profiler, arbetsprofiler. Allmänna grunddrag ur läran om 
affattning af större jordsträckor, dervid förekommande 
mätningar och beräkningar, använda instrument samt pro
jektionsmetoder; topografi och geografiska mätningar; hy- 
drometri.

Situationsritning; praktiska öfningar på fältet.

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

Beskrifning af större och komplicerade mätningsin- 
strument, deras enskilda delar, sammansättning, profiling, 
justering och användning; skrufmikroskopet, normalmått, 
komparatorci-; basapparater, heliotroper, qvieksilfver- och 
aneroid-barometern, strömqvadranten, Pitot’s rör, hydro- 
metriska apparater af Woltman och Amsler-Laffon, chro
nometer, tacheometri; himmelsglobens indelning; jordens 
dagliga rörelse såsom tidmått; stjerntid, soltid ; tidbe
stämning genom observation af korresponderande solhöj
der jemte korrektion ; bestämning af en orts meridian och 
polhöjd ; refraktionens och parallaxclns inflytande vid höjd- 
bestämningar; affattning af större jordsträckor jointe der
vid förekommande mätningar och beräkningar (rekognos
cering, basmätning, vinkelmätning, vinkelfelens utjemning, 
triangelsidornas beräkning, koordinatberäkning) ; clcmen- 
terna af gradmätning; sferiska trigonometrins tillämning; 
prœcisionsnivcllement; stereografiska, orthografiska, koni- 
ska och cylindriska projektioner; projektion enligt Mor-
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kartor ; geodesias utvecklingshistoria. Geodetiska utarbet
ningar och beräkningar.

Praktiska öfningar på fältet. Situationsritning.

Kemi.

Professor Wahl for ss och cn assistent med skyldighet att på 
finska språket biträda vid repetitionerna i allmän 

oorganisk kemi på lista årskursen.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitionerna 
på lista årskursen svenska och finska språken, 

på öfriga kurser svenska.

I. Anorganisk kemi. 5 tim. i veckan. Obligat, för 
l:sta årskursen af samtliga fackskolor.

Till grund för undervisningen lägges kort lärobok i 
kemi af Roscoö. Deri förekommande satser åskådliggöras 
genom förevisning af mineralier och kemiska produkter, 
samt talrika experiment.

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

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

Encyklopedisk kurs omfattande de vigtigaste delarne 
af organiska kemin.

c) Repetition af organiska kemins allmänna satser 
obligat, för 3:dje årskursen af fackskolan för kem. tek
nologi under en timme i veckan.

III. Teoretisk kemi. 2 tim. i veckan. Obligat, för 
4:de årskursen af fackskolan för kemisk teknologi. Teo
retiska kemins allmänna läror och kemins historia.

2
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Analytisk Kemi.
Kanslirådet Qvist

Vid föredragen användes svenska språket, vid repetitioner 
och öfningar svenska och finska språken.

2 tim. i veckan under höstterminen. Obligat, för 
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 qvan- 
titativ vigtsanalys. Titrer-analys.

Praktiska arbeten i kemiska laboratorium.

Obligat, för eleverna i fackskolan för kemisk tekno
logi; 2:dra årskursen under 12 tim., 3:djc årskursen un
der 15 tim., 4:de årskursen under 25 timmar.

Kanslirådet Qvist.

Vid öfnkigarna begagnas svenska och finska språken.

Förberedande öfningar; qvalitativ analys, omväxlande 
med syntetiska arbeten inom oorganiska kemin; qvantita
tiva bestämningar såväl enligt vigtsanalytisk metod, som 
medelst titrer-analys.

Professor Wahlforss.

Vid öfningarna begagnas svenska och finska språken.

Organisk analys, organisk syntes. Vid dessa arbe
ten eftergöras, så vidt möjligt, i den kemiska litteraturen 
förekommande original arbeten, och beskrifning af dem 
affattas skriftligt.
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Kemisk teknologi.
Kanslirådet Qvist.

Vid föredragen användes svenska språket, vid repetitionerna 
svenska och finska språken.

I. 2 tim. i veckan. Obligat, för 2:<lra årskursen 
af fackskolorna för kemisk teknologi, ingeniörväsende, ma
skinbyggnad och arkitektur.

Vattnets kemiska teknologi. Kalk, cement, gips, te
gel och annan byggnadssten; asfalt; takfilt; samt jern, 
zink, bly och koppar med afseende å dessa metallers an
vändning till byggnadsbehof. Konservering af trä. Krut, 
nitroglycerin, dynamit, bellit. Tändsticksfabrikation.

П. 3 tim. i veckan. Obligat, för 3:dje årskursen 
af fackskolan för kemisk teknologi.

Svafvcl, svafvelsyra; soda, natronhydrat, klorkalk och 
andra bleksaltcr. Glas; lergods. Jäsningsindustrin; sprit, 
likörer, parfymerier; snickarlack, äfvensom ättika och malt- 
extrakt. Torrdestillation af trä och harts ; träsprit, träät
tika, terpentinolja och vagnssmörja samt plåtfernissa; för
arbetning af kåda. Cellulosa fabrikation. Tillverkning af 
blodlutssalt; lim, gelatin; benkol. Lysgas.

Mekanisk teknologi.

Ingeniör Seiling och en assistent med skyldighet att biträda vid 
den individuóla undervisningen pä finska språket.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitionerna 
svenska och finska språken.

I. Föredrag 2 tim. i veckan. Obligat, för 3:dje års
kursen af fackskolan för kemisk teknologi samt för 2:dra 
årskursen i maskinbyggnad och ingeniörväsende.
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Bearbetning af metaller och trä efter allmänna tek
nologins grundsatser.

Metallernas odi träets egenskaper. Medel för att 
fatta och fasthålla godset, medel för afmatning, indelning 
och liniers dragning. Gjuteri. Deformerande verktyg och 
verktygsmaskiner. Skärande verktyg och verktygsmaski
ner. Medel för förbindning af arbctsstyckcn. Arbetets 
fulländning och prydande.

II. Föredrag 2 tim. i veckan. Obligat, för 3:dje 
årskursen af fackskolan för maskinbyggnad och för 4:de i 
kemisk teknologi.

a) Bomull-, lin-, ull- och silkespinning.
i>) Väfning.
c) Papperstillverkning.
d) Ånghamrar och, så långt tiden medgifver, sär

skilda slags verktygsmaskiner.

Allmän maskinlära.

Ingeniar Seiling och cn assistent med skyldidhet att biträda vid 
den individuela undervisningen på finska språket.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner 
och öfningar svenska och finska språken.

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

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-
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tenpelaremaskincr, vindhjul, ångmaskiner jemte ångpan
nor med tillbehör, varmlufts- och gasmaskiner.

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

De vigtigaste maskinernas beskrifning färegås af en 
historisk återblick.

Maskinbyggnad och teoretisk maskinlära.
Ingeniar Kolster och eu assistent med skyldighet att biträda vid 

den individuóla undervisningen på finska språket.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner 
och öfniugar svenska och finska språken.

I. a) Föredrag 2 timmar, konstruktionsöfningar 8 
tim. i veckan. Obligat, för 3:dje årskursen af fackskolan 
för maskinbyggnad. Föredragen, obligat, äfveu för 3:dje 
årskursen af fackskolorna för kemisk teknologi och inge- 
niörväsende, samt konstruktionsöfningarna under 2 tim. i 
veckan obligat, för sistanförda årskurs och fackskola. Fö
redragen behandla maskinelementernas konstruktion.

b) Föredrag 4 timmar under höstterminen, 2 timmar 
under vårterminen. Obligat, för 3:dje årskursen af fack
skolan för maskinbyggnad.

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

Vid konstruktionsöfningarna begagnas de under före
dragen utvecklade reglerna för att enligt dessa konstruera 
och upprita ofvannämnda maskindelar.

II. Föredrag 4 tim.; konstruktionsöfningar 15 tim. 
i veckan. Obligat, för 4:do årskursen af fackskolan för 
maskinbyggnad.
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Teoretisk undersökning äfvensom utveckling af kon
struktionsregler för hissverk, vattenhjul och turbiner, vind
hjul, pumpar och Mästerverk, ångmaskiner jemte olika 
sätt för ångfördclning, svänghjul, regulatorer, ångpannor 
med tillbehör, lokomotiv- och fartygsångmaskiner.

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

Kinematik.

Ingenior Seiling och cn assistent med skyldighet att bitväda vid 
den iudividuela undervisningen pä finska språket.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitionerna 
Svenska och finska språken.

Föredrag 1 tim. i veckan. Obligat, för 4:de årskur
sen af fackskolan för maskinbyggnad.

Den teoretiska kinematikens allmänna grunddrag.
De vigtigaste rörelsemekanismerna.

Grafisk statik.

Ingeniör Holmberg och en assistent med skyldighet alt biträda 
vid den individuóla undervisningen på finska språket.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner och 
öfningar svenska och finska språken.

I. Föredrag 2 tim., konstruktionsöfningar 3 tim. i 
veckan, under vårterminen. Obligat, för 3:djc årskursen 
af fackskolorna för ingeniörväsende, maskinbyggnad och 
arkitektur.

Inledning. Statikens historiska utveckling, de gra
fiska metoderna jemförda med de analytiska. Litteratur.
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Kraftir verkande pä en punkt. Kraftpolygon. Kraft- 
plan af takstolar och fackverk med permanent, symme
trisk belastning.

Kraftsystemer i ett plan. Tâgpolygon. Kraftpar. 
Krafters statiska momenter. Parallela krafter och deras 
medelpunkt. Momenter af högre ordning. Tröghetsmo- 
mentcr.. Centrifugalmomenter. Tröghetskurvor. Central
ellipsen.

Spänningar i raka stafvar. Tvärsnittsmomenter af 
högre ordning. Konstruktion af kärnan.

Kraftsystemer i rymden.
Den enkla bjelken. Teorin för böjningsmomcnter 

och transversalkrafter. — Maximalmomentor och maxi- 
maltransversalkrafter vid permanent och vid mobil belast
ning. Dimensionsbestämning.

Fackverket. Bestämningar af spänningarna i statiskt 
bestämda fackverks- och takstolskonstruktioner vid per
manent belastning.

Teorin för hvalf. Bestämning af trycklinien och af 
tryckfördelningen i fogarna. Tuuuhvalf med symmetrisk 
vertikal belastning. Osymmetrisk belastning. Dimensions 
bestämning af hvalf och vederlag.

IL Föredrag 2 tim., konstruktionsöfningar 4 tim. 
i veckan. Obligat, för 4:de årskursen af fackskolan för 
ingeniörväsende.

Statiskt bestämda fackverks systemer. Den ogyn- 
sammastc belastningen ; dess bestämmande genom induens- 
linier. Bestämning af maximalspänningarna i enkla och 
tierdelade fackverk. Parallelfackverket. Parabel- och hy- 
perbclfackverket. Kontinuerlig bro med gångjern. Mas
siva bågar och bågfackverk med tre gångjern. Bestämning 
af spänningar med tillhjelp af den geometriska rörelse
läran.

Forniändringar. Elastiska linien. Nedböjning af 
fackverk, af enkla och af inspända bjelkar.
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Statiskt obestämda systemer. Massiva bågar och båg- 
fackverk med två och utan gångjern. Kontinuerliga broar.

Jordtrycksteori. Äldre och nyare åskådningssätt. 
Bestämning af stödjemurars dimensioner.

Yäg- och vattenbyggnad.
Ingeniör Strutcel odi eu assistent med skyldighet att biträda vid 

deu individuóla undervisningen pä finska språket.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner 
och öfningar svenska och finska språken.

Föredrag 5 tim., koustruktionsöfningar 6 tim. i vec
kan. Obligat, för 3:dje årskursen af fackskolan för inge- 
niörväsende.

1. Fundamenterinys byggnad.
(Äfven obligat, för 3:dje årskursen af fackskolan för 

arkitektur).
Olika slag af byggnadsgrund, och dess tillåtna be

lastning. Olika sätt att undersöka byggnadsgrunden, be- 
skrifning af dervid använda apparater. Principerna för 
tie olika fundamenteringssätten jemte deras praktiska ut
förande.

2. Byggnadsarbeten. (Inklus. pålning, äfven oblig. 
för 3:dje årskursen af fackskolau för arkitektur). Pålning: 
Pålar af trä och jern, dessas anordning och dimensioner. 
Olika slag af pålkranar. Nedförande af skrufpålar. Af- 
såguing och utdragning af pålar. — Muddring. Steu- 
sprängning. Upprödjande af grund. Dykareapparater. 
Vatten uppfordring. Om betonen, dess egenskaper, bered
ning och användning, jemte beskrifning af dertill erforder
liga apparater. Fångdammar.

3. Jordbyggnad. Teoretiska undersökningar angå
ende jordbyggnaders stabilitet. Anordning af dosscriugar, 
dessas revetering och skydd emot grund- och dagvatten. 
Teorin för jordtryck. Stödjemurar och bålverk.
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4. Vattenbijfjgnad.
Inledning. Uppkomst af källor, bäckar, Hoder, grund

vatten.
Cisterne)- och brunnar.
Dambyggnad. Teoretiska undersökningar angående 

vattnets uppdämning. Trä- och sten-konstruktioner för 
fasta dammar. Rörliga dammar.

Vattenledningar. Vattnets rörelse i öppna rännor 
och rörledningar. Ledningsrörens dimensioner. — Led- 
uingsvattnets egenskaper för olika ändamål. Bestämning 
af erforderliga vattenmängden. Ledningar af olika slags 
material. Rörens profiling och läggning. Disposition och 
konstruktion af filtra, reservoarer, vattentorn, aquadukter 
m. m.

Kanalisering af städer. Kanaliseringarnas ändamål 
ock anordning. Olika kanaliseringssysterner. Olika ka
nalprofiler, dessas form och dimensionsbestämning. Anord
ning af ränstenar, infallsbrunnar, instigningsschakt och 
spolningsinrättningar. Kanalers ventilation. Kanalanlägg
ningars praktiska utförande.

Meliorationer. Sanitärt och ekonomiskt värde af ut- 
torkning och bevattning af landsträckor. Torrläggning af 
mossor. Dikning och dränering. Sjöfällningar. Bevattning.

Kanalbyggnad. Kanalers ändamål och jämförelse 
med öfriga kommunikationer. Kanalers tvär- och längd
profil, trassering, tätning och förseende med vatten. Ka
nalbroar, luckor, trummor, reservoarer m. m.

Slussbyggnad. Slussars ändamål, funktioncring och 
allmänna anordning. Olika slag af slussar. Sten-, trä- 
oeh jernkonstruktioner för slussbygguader. Detaljanord
ningar vid slussar. — Lutande planer. Elevatorer.

Flodregleringar. Flodregleringars olika ändamål. 
Regleringsverkens konstruktion och utförande.

Hamnbyggnad. Hamnars ändamål odi allmänna an
ordning. Konstruktion af kajbyggnader af trä och sten. 
Disposition af magasiner, kranar, spår m. m. Vågbrytare.
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Tomlookor, 6ytande- och lyft-dockor. Upphalningsspår. 
Hamndockor och hamnslussar. Fyrbåkar.

5. Vägbyggnad, Landsvägar jämförda med öfriga 
kommunikationer. Förhållande mellan rörelsemotstånd och 
dragkraft. Stigningsförhållandcn och krökningar. Lands
vägars trassering. Tvärprofilens form och dimensioner. 
Farbanor af olika slags material. Gångbanor. Anordning 
af gator i städer. Landsvägars utförande och underhåll.

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

Brobyggnad.
Ingeniör Strukel och eu assistent med skyldighet att biträda vid 

deu iudividuela undervisningen på tiuska språket.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner 
och öfuingar svenska och liuska språken.

Föredrag 4 tim., konstruktionsöfningar 8 tim. i vec
kan. Obligat, för 4:de årskursen af fackskolan för iuge- 
niörväsende.

Inledning. Broars olika ändamål och motsvarande 
benämningar. Broars beståndsdelar. - Brobanans vidd. 
Uppfarter och genomfarter. Konstruktion af pelare och 
landfästen. Pelarnes 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, lands
vägs- och jernvägsbroar. — Elasticitet och hållfasthet, 
samt den tillåtliga specifika spänningen hos de till bro
byggnader använda materialer. Den rörliga belastningens 
dynamiska verkningar. — Olika konstruktionssystemer för
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broar. Broar af olika slags material. För- och nackde
lar af trä-, jern- och stenbroar.

Broar af trä. Konstruktionselementer för broar af 
trä. Beräkning och konstruktion af broar med enkla, för
stärkta, fördymlade och laxade bärbjolkar. Tvär- och 
vindsträfvor. — Fackverksbroar: Anordning af fackverks- 
broar efter systemer Town, Long, Howe, Rider. Spänn- 
verks-och bågbroar. Bropelare och isbrytare för träbroar.

Broar af jern. Konstruktionselementer för jcrnbroar: 
Valsade jernsorter och förbindningsmedel för brokonstruk
tioner. Anordning och beräkning af bult och nitförbind
ningar. — Beräkning och konstruktion af enkla valsade 
och sammansatta massiva bjelkar. Detaljanordning af 
plåtbjelkar. — Tvärkonstruktioner: Farbanans konstruk
tion vid jeruvägs- och landsvägsbroar. Anordning och be
räkning af tvärbjelkar och sekundära längdbjclkar. Tvär
förbindningar af vindsträfvor. Anordningar vid sneda 
broar och kurvor. — Upplagen: Lagrens ändamål. Tem
peraturens och belastningens inflytande. Olika slags lager, 
deras konstruktion och dimensionsbestämning. — Farba- 
naus öfvcrgång till fasta landet. Dilatationsapparater för 
jernvägsbroar. Plåtbroar. — Fackverksbroar: Primära och 
sekundära spänningar i fackverkskonstruktioner. Allmän 
analytisk bestämning af primära spänningar i statiskt be
stämda fackverksbjclkar. Beräkning af statiskt obestämda 
fackverksbjelkar. Konstruktion, beräkning och kritik af 
olika systemer för fackverksbjelkar. Sektionsformer af 
flänsar, vertikaler och diagonaler. Knutpunkter och öf- 
riga förbindningsdctaljer. — Bågbroar. — Hängbroar.

Broar af sten.
Rörliga broar.
Konstruktionsöfningarna omfatta detaljerade projek

ter till: större takkonstruktioner, och broar af trä, jern 
och sten, enligt gifna program.
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Jernvägsbyggnad.

Ingenior Holmberg och cu assistent med skyldighet att vid den
individuóla undervisningen biträda på önska språket.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner 
odi öfniugar svenska och finska språken.

Föredrag 4 tim., konstruktionsöfningar 4 tim. i vec
kan. Obligat, för 4:dc årskursen af fackskolan för ingc- 
niörväseude.

Inledning. Jernvägarnes historiska utveckling. Jern- 
vägar jemförda med andra kommunikationsmedel. Öfver- 
sigt af olika system.

Förberedande arbeten. Uppställande af program. 
Klassifikation efter spårvidd och betydelse. Jemfüreise 
mellan normal och smalspåriga banor. Vilkor för stignin
gar och kurvradier. Undersökningar och utstakningsarbe- 
ten. Virtuel längd af konkurrerande linier.

Underbyggnad. Längdprofil och tvärprofiler. Mass- 
beräkning och massfördelning. — Konstruktion af bankar 
och skärningar. Jordarbetens utförande. Kostnadsberäk
ningar. Jordbyggnaders deformation och medel deremot.

Öfverbyggnad: a) Skenor. Skenprofilens lämpligaste 
form och dimensioner. Skenors skarfuing. Beräkning, 
framställning och profiting af skenor.

b) Sliprar och skenbefästning. Tvär- och långsliprar 
af trä. Impregnering af träsliprar. Skenbefästningens 
verkningssätt och konstruktion. Underlagsplåtar. Medel 
mot skenors vandring.

c) Jernöfverbyggnad.
d) Ballast.
Spåret. Dragkraft och rörelsemotstånd. Medel för 

minskning af kurvmotståndet. Öfvergångskurvor. Ske
nans läge. Spårviddsökning och skenöfverhöjning. — Pro
fil för fria rummet å bana och stationer. Skenspikning 
och öfverbyggnadens underhåll.
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Spårvexlar. Olika slag af vexlav och deras kon
struktion. Signalapparater och andra säkerhetsinrättnin- 
gar. Vexlars koncentrering. Centralapparater. — Vcxcl- 
spårens beräkning. Fördelning af skenor och syli ar vid 
spårvexlar. Spårkorsningar. Vändskifvor och skjutbord.

Stationer- Indelning efter trafikens storlek. Genom
farts,- delnings,- korsnings- och ändstationer. Anordnin
gar för person- och för godstrafik samt för tågens ran
gering. Öfriga anordningar.

Tnnnelbyggnad. Stolar och schakt. Olika tunnel- 
byggnads-systemer. Utförande af tunnelhvalf. Tunnel
byggnad i jern. Borrmaskiner.

Konstruidionsöfningar.
1. För gifna traceringselementer och situationsplan 

utarbetas: längdprofil, tvärprofll, yt- och massprofil samt 
kostnadsförslag.

2. En detaljerad jernvägsöfverbyggnad för gifvet 
hjultryck.

3. En enkel stationsanläggning jämte fullständiga 
detaljer för en spårvexcl.

Encyklopedi af ingeniörvetenskaperna.

Ingeniar Holmberg odi cn assistent med skyldighet att vid den
individncla undcivisningcn biträda på finska språket.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitionerna 
svenska och finska språken.

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

Fundamenteringsbyggnad. Olika slag af byggnads
grund. Undersökning af grunden. Olika fnndamentc- 
ringssätt.

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

Vattenbyggnad. Hastighetsmätning och bestämning 
af vattenmängder i floder. Cisterner och brunnar. Damm
byggnad. Kanal- och slussbyggnad. Vattenledningar. 
Kanalisation af städer.

Jordbyggnad. Jordtryckets teori. Stödjemurar och 
bålverk.

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

Jernvägsbyggn a d.
Inledning. Jern vägars förhållande till öfriga kom

munikationsmedel. Olika jcrnvägssystcmer.
Underbyggnad. Profiler för bank och skärning. 

Massberäkning. Kostnadsberäkning.
Öfverbyggnad. Anordning på spåren. Skenor, syllar.
Brobyggnad.
Olika brosystemer. Broars egenvigt och belastning. 

Bestämning af yttre och inre krafter vid ogynsammaste 
belastning af bjelkbroar.

Broar af trä, jern och sten.

Byggnadskonstruktionslära.

Vakant. Tillförord, Arkitekten Törnqvist.

Vid föredragen A. och B. I. begagnas svenska språket, och vid 
föredraget B. II. finska språket; vid repetitioner och 

öfningar svenska och finska.

A. Föredrag 2 tim., ritning 4 tim. i veckan under 
vårterminen. Obligat, för 2:dra årskursen af fackskolorna 
för landtmäteri och kemisk teknologi.
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Elementära byggnadskonstruktioncr af sten, trä och 
jern. Enklare husbyggnad. Grunderna för material och 
kostnadsabräkningar.

B. I. Föredrag 4 tim., ritning 4 tim. i veckan. 
Obligat, för 2:dra årskursen af fackskolorna för arkitektur 
och ingeniörväsende samt för 3:dje årskursen af facksko
lan för maskinbyggnad.

Konstruktionselementer.
a) Stenkonstniktion. Förband i murar af konstgjord 

och naturlig sten. Rökrör. Murbågar. Grundmurar. 
Konstruktion af lister.

b) Träkonstruktioner. Enkla hophuggningar. Väggar 
af timmerstock, plankor och bräder samt korsvirke. Bär- 
bjelkar. Laksade och armerade bjelkar. Bjelklag.

c) Jernkonstruktioner. Konstruktionsclementer.
Sammansatta konstruktioner.
a) Stenkonstruktioner. Hvalfbyggnadcn och dess ut

veckling. Inom husbyggnadskonsten förekommande hvalf- 
former samt deras utförande. Beskrifning af större ut
förda hvalfbyggnador.

h) Träkonstruktioner. Hängvcrk. Spännverk. Hvalf- 
stommar. Takstolar enkla och sammansatta för olika tak- 
former. Tornspiror och klockstolar.

c) Jernkonstruktioner. Bärbjelkar (valsade- plåt- och 
gallerbjelkar) deras konstruktion och användning. Stöd af 
gjutet och smidt jern. Eldfasta och halft eldfasta bjelk
lag. Takstolar af jern samt af trä och jern, olika former 
och detaljer.

d) Trappkonstruktion er. Trappformcr och stignings- 
förhållanden, trätrappor. Trappor uppburna af murverk. 
Jerntrappor i olika former. Handräcket.

e) Taktäckning. Täckning med tegel, skiffer, metall, 
papp, filt och trä. Täckning med glas och takljuskonstruk
tioner. Vattenafledning från tak. Tak- och stuprännor.

/) Inredningsarbeten. Konstruktion af dörrar och
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fönster samt beslag för desamma. Golf och inre tak samt 
väggpaneler.

lì. II. Föredrag 3 tim., ritning 4 tim. i veckan. 
Obligat, för 3:dje årskursen af fackskolan för arkitektur.

A. Byggnadskonstruktionernas statik. Murars styr
ka; fristående murar, stödjemurar, murar som omsluta 
rum. Hvalfkonstruktioner och bestämning af deras styrka 
samt underlagsmurar. Bärbjelkar. Takstolskonstruktioner. 
Beräkningar.

B. Uppvärmning och ventilation af byggnader.
a) Lokaluppvärmning :
Periodisk, kontinuerlig; magasineringsugnar, ugnar 

med reglerbar förbränning, ventilationsugnar, kaminer 
(spisar).

b) Centraluppvärmning :
Uppvärmning med varm luft. Uppvärmning med 

varmt vatten; lågtrycks, högtrycks samt medeltrycks vat
ten-uppvärmning. Uppvärmning med ånga. Kombinerade 
systemer.

Allmänna anmärkningar om centraluppvärmning. De 
skilda systemernas fördelar och olägenheter.

c) Ångkök. Köksspisar och bakugnar.
d) Ventilation af byggnader.
Om föroreningarna af den atmosferiska luften samt 

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

C. Material och kostnadsberäkningar.
Byggnadsarbetens utförande, anordningar vid grund

läggning, uppförande och inredning, samt olika arbetsme
toder. Materialberäkning enligt byggnadsritning och be- 
skrifning. Prisbestämningar.
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Arkitektur.

Arkitekten Nyström.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner 
och öfningar jemväl svenska språket.

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

Formlära.

Byggnadskonstens uppgifter och medel. Den arki
tektoniska kompositionens elementer. Byggnadsverkets 
hufvuddelar.

Stillära.
Byggnadskonstens tekniska utveckling a) den antika 

byggnadskonsten, h) medeltidens byggnadskonst, c) renais- 
sanccns byggnadskonst.

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

Komjtositionsiära.
Planbildning. Den yttre och den inre arkitekturen. 

Proportiouslära.
HL Föredrag 2 tim. i veckan under höstterminen. 

Obligat, för 3:djc och 4:de årskurserna af fackskolan för 
arkitektur. Ritning 30 tim. i veckan. Obligat, för 4:de 
årskursen i arkitektur.

Allmän byggnadslära.
De allmännast förekommande privata och offentliga 

byggnadernas anläggning och inredning.
Föredragen, som i ett sammanhang fortgå under två 

på hvarandra följande år behandla alternerande:
3
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A. a) boningshus, b) byggnader för handelns behof, 
c) skolbyggnader, d) biblioteker och museer.

B. e) teatrar, f) byggnader för förvaltningen och 
den offentliga rättsvården, g) kyrkobyggnader, h) arkitek
toniska minnesvårdar.

Öfningarna omfatta: Eskisser och utarbetade pro
jektritningar till offentliga monumentala byggnader, bo
ningshus, ornamentala kompositioner, perspektivritning af 
arkitektoniska föremål, landskapsteckning.

Frihandsteckning och linearritning.
Vakant. Tillförordn. Arkitekten Törnqvist.

Undervisningsspråket svenska och finska.

I. Ritning 8 tim. i veckan. Obligat, för l:sta års
kursen af samtliga fackskolor.

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

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

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

Kopiering af byggnadsdetaljer samt af hela bygg
nader, öfningar i skuggkonstruktioncr och lavering.

Maskinritning.

Ingeniar Seiling och en assistent med skyldighet att vid 
undervisningen biträda på finska språket.

6 tim. i veckan. Obligat, för andra årskursen af 
fackskolan för maskinbyggnad. 4 tim. i veckan. Obligat, 
för 3:dje årskursen af fackskolan för kemisk teknologi.



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

Figurteckning och modellering.
Skulptören Sjöstrand.

Undervisningsspråket svenska.

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

II. 3 tim. i veckan. Obligat, för 3:dje årskursen 
af fackskolan för arkitektur.
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Mineralogi och geognosi.
Filos. Mag. Gylling.

Vid föredragen begagnas finska spr. i kurs I och svenska spr. 
i kurs II. Vid repetitioner och öfningar begagnas 

finska och svenska språken.

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

De kristallografiska systemen åskådliggjorda genom 
en derför lämpad kristallsamling. Förevisning och be- 
skrifning af de mineralier, som konstituera bergarterna 
samt af några andra i tekniskt hänseende vigtiga mine
ral. Examinering af vigtiga mineral, med ledning af Prof. 
F. Wiiks lärobok. Bergarterna inom primära formationen 
i Finland, öfversigtligt framställda; samt likaså en allmän 
behandling af den qvartära formationen och dess utbred
ning i landet.

Ы. Föredrag 2 tim., öfningar 2 tim. i veckan. Obli
gat. för 3:dje årskursen af fackskolan för kemisk teknologi.

Genomgående af mineralkabinettets samling af mi
neralier med ledning af en deröfver upprättad katalog,
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hvarvid mineraliernas kristallografiska och öfriga fysiska 
egenskaper särskildt beaktas. Mineralkabinettets bergart
samling genomgås likaså och bergarternas sammansättning 
i mineralogiskt hänseende beskrifves. Af den historiska 
geologin behandlas hufvudsakligcn endast den archaeiska 
och qvartära formationen, hvaremot en särskild uppmärk
samhet egnas den tekniska geologin, afseende bergarternas 
och mineraliernas praktiska nytta och användning.

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

Metallurgi.
Bergsingeniören Tigerstedt.

Vid iöredragen begagnas svenska språket, vid repetitioner 
och öfningar finska och svenska språken.

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

Jernets metallurgi: Jernets allmänna egenskaper och 
föroreningar; dessas inflytande på jernet. Bränslet och 
dess användning. Jernmalmerna. Hogyer. Eldfasta ma
terial. Reduktion. Direkta processer för framställande 
af jern. Masugnsprocessen. Röstning. Tackjcrnet. De 
smidbara jernsorterna. Tillverkning af vällmetall, tillverk
ning af götmetall, hvardera jemte beskrifning af hithörande 
processer. Tackjernets gjutning. Gjutning af stål. Jer
nets bearbetning och manufakturering. Allmänna princi
per vid jernverks anläggning och drift. Litteratur.

Kopparns metallurgi: Kopparns allmänna egenska
per, föroreningar och dessas inflytande. Kopparmalmerna. 
Framställandet af kopparn på torra vägen, framställandet 
på våta vägen. Tillvaratagandet af de ädla metallerna 
och af andra biprodukter. Litteratur.

Kort öfversigt öfver öfriga metallers metallurgi med



särskild hänsyn till fordringarna på metallhalten. Litte
ratur.

Grufbrytning: Olika slag af malmfyndigheter. Upp
sökandet af malmer. Försöksarbcten. Kort öfversigt af 
olika slag af grufbrytningsmetoder och dertill erforderliga 
maskiner. Om sprängämnena. Arbeten i stenbrott och 
lösa jordlager. Litteratur.

Nationalekonomi ooh industriel lagstiftning.
Jur. Kand. Stenroth.

Vid föredragen begagnas finska språket, vid repetitionerna 
finska och svenska språken.

3 tim. i veckan, obligatoriskt ämne.
Nationalekonomins grundbegrepp. 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 frainställes 
den i Finland gällande nationalekonomiska lagstiftningen 
till den del, den berör ingeniörerfe, arkitekters, kemisters 
och maskinbyggares yrken.
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Konsthistoria.
Arkitekt Nyström.

Vid föredragen begagnas svenska språket, vid repetitionerna 
jemväl svenska språket.

2 tim. i veckan. Obligat, för 3:djc årskursen af 
fackskolan för arkitektur.

Framställning af byggnadskonstens utveckling under 
de olika konstepokerna, samt derefter, så långt tiden med- 
gifver, bildhuggare- och målarekonstens historia.
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Agronomi ooh skogshushållning.
BoställsinspeJctorn Wartiainen.

Vid föredragen begagnas finska språket, vid repetitionerna 
finska och svenska språken.

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

Inledning. Vegetabilisk och animalisk produktion; 
växternas organisation och näring; jorden som säte för 
växterna och de olika jordmonerna; svedjebruket som 
jordbrukets föregångare för produktionen af säd och bete; 
hägnader.

LandthushåUning. Åker och äng; nyodling; sköt
sel af naturliga ängar; kärrodling; åkerjordens afdikning; 
dess bearbetning och dertill använd redskap ; trådning och 
gödsling; sådd och skörd; de hos oss allmänt odlade väx
terna; åkerbruksmetoderna samt begreppet af växtföljd 
och omloppsbruk. Husdjuren, deras näring, vård och pro
dukter samt förädling.

Skogshushållning. Våra vigtigaste trädslag; om skogs
beståndet; olika afverkningssätt; föryngring genom sjelf- 
sådd, handsådd och plantering; skogsvård och skydd; 
skogsprodukternas användning, tillredning och transport; 
skogsmarks och ståndskogs uppskattning; grunderna för 
skogshushålluingsplaners upprättande.

Landtmäteriförfattningar.
Jur. Kand. Erenius.

Vid föredragen begagnas finska språket, vid repetitionerna 
finska och svenska språken.

3 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra årskursen af 
fackskolan för landtmäteri.
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Jorda- och Byggningakalkarne af allmänna lagen 
med till dessa balkar hörande författningar om hemmans- 
och jordlägenheters natur och egenskaper samt deraf här
flytande besvär och förmåner; ej mindre samtliga nu gäl
lande författningar om landtmäteriet, och skattläggnings- 
verket än det väsentligaste af äldre stadganden i dessa 
delar, äfvensom öfversigt af civilprocessens hufvudläror.

Svenska språket.
' Filos. Mag. Ahlman.

Undervisningsspråket svenska.

3 tim. i veckan. Obligatoriskt ämne.
I. Såsom modersmål. 1 tim. i veckan.
Höstterminen: Hufvuddragen af Stilistiken ; satslära; 

skriftliga uppsatser.
Vårterminen: Handledning i uppsättande af förrätt- 

ningsinstrument och tjensteskrifvelser. Beräknad för ett 
års kurs.

П. Såsom främmande språk. 2 tim. i veckan. Kur
sen indelas eftef elevernas ståndpunkt i a) en lägre och 
6) en högre afdelning. — Muntliga och isynnerhet skrift
liga öfningar i öfversättning till svenskan och tvärtom, 
jemte erforderliga satsförklaringar och grammatikalisk 
analys. — Dessutom i högre kursen, handledning i upp
sättande af kurialskrifvelser.

Finska språket.
Filos. Mag. Ahlman. 

Undervisningsspråket finska.

3 tim. i veck. Obligatoriskt ämne.
I. Såsom modersmål. 1 tim. i veckan.
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Höstterm.: Hufvuddragen af Stilistiken; satslära; 
skriftliga uppsatser.

Vårterm.: Handledning i uppsättande af förrättnings 
instrument och andra tjensteskrifvelser. Kursen enårig.

II. Såsom främmande språk. 2 tim. i veck. Kur
sen indelas efter elevernas ståndpunkt i a) en lägre och 
6) en högre. Muntliga och, framförallt skriftliga öfver- 
sättningsöfningar till finskan, samt tvärtom, jeinte gram- 
matikaliska forklaringar. På högre kursen uppsättande 
af kurialskrifvelser.

Ryska språket.
Grefve Cronhjelm.

Undervisningsspråket svenska och finska.

I. 2 tim. i veck. Valbart ämne. l:sta årskursen. 
Repetitionskurs i formläran. Satsläran. Öfningar i

utvidgning och sammandragning af bisatser. Ordföljden. 
Skriftliga och muntliga öfversättningar af motsvarande 
stycken ur Lindforss’ praktiska lärobok i ryska språket. 
Smärre talöfningar.

II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. jimne. Öfversätt- 
ning af lättare prosa. Ämneskrifning och talöfningar.

Tyska språket.
Språkläraren Zilliacus.

Undervisningsspråket svenska och finska.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne. l:s årskursen. 
Öfversättning ur någon vid statens läroverk begag

nad läsebok, hvartill anknytes repetition af grammatiken.
II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne. Öfversätt

ning ur någon handbok i de fysisk-matematiska veten
skaperna, jemte tal- och skriföfningar.
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Engelska språket.
Språkläraren Furuhjelm.

Undervisningsspråket svenska och finska.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne.
Kjellbergs lärobok i engelska språket; innanläsning- 

och skriföfningar.
II. 2 tim. i veckan. Ickc-obligat. ämne.
Läsning af Alhambra by Washington Irving, samt

af the Cricket on the hearth by Charles Dickens. Skrif- 
och talöfningar.

Franska språket.
Friherre П. af Schulten.

Undervisningsspråket svenska.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne, l:sta årskursen.
Läse- och talöfningar med ledning af „Praktisk lä

robok i franska 'affärs- och umgängesspråket“ af D:r Alfred 
Svensson, 1884.

II. 2 tim. i veckan. Icke-obligatoriskt ämne.
Öfversättning till och från franskan jemte skriföf

ningar. Som läseböcker begagnas korta biografier öfver 
naturvetenskapsmän såsom Cuvier, Ampere, Livingstone 
och Arago. ,Vid öfversättningar från svenskan till fran
ska begagnas A. H. Klints skriföfningar.

Bokföring.
Ilandelsskoleföreståndaren Hedengren. 

Undervisningsspråket svenska.

2 tim. i veckan. Icke-obligatoriskt ämne.
Kurs i dubbla italienska bokhållcriets system jemte 

öfningar i tillämpandet af detsamma.
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Ta beli utvisande uti hviika läroämnen och med huru många veckotimmar undervisning meddelas uti Polytekniska institutets fackskolor
under de särskilda årskurserna

L ä r o ä m n e n.

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

Fysik, allmän och tillämpad samt arbeten i fysika
liska laboratorium.........................................

' Första 
årskursen.

Gemensamt 
för alla 

afdelningar.

E.p

Elektroteknik.............................................. ■
Teoretisk mekanik.........................................
Analytisk geometri ..............................................
Deskriptiv geometri ...................................................
Projektivisk geometri.............................................
Praktisk geometri: Topografi,_ geodesi, situatmns- 

ritning, praktiskt geodetiska öfmngar ■

Kemi: Oorganisk....................................
■ „ Oi'ganisk.....................................

„ Analytisk .... • • •
„ Teoretisk .....................................
„ Arbeten i kemiska laboratorium .

Kemiskjeknologi.....................................
Mekanisk teknologi................................
Allmän maskinlära................................
Maskinbyggnad och teoretisk maskinlära

Grafisk statik.........................................
Bro-, väg- och vattenbyggnad ....
Jernvägsbyggnad.....................................
Encyklopedi af ingeniörvetenskaperna .
Byggnadskonstruktionslära.......................

Arkitektur : Formlära och ornamentik .

Andra årskursen.

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

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

Allmän byggnadslära.................. ....
Frihandsteckning och linearritning ....

Maskinritning..................................................
Figurteckning och Modellering.......................
Mineralogi och Geognosi................................
Metallurgi, jernets och kopparns..................
Konsthistoria..................................................
Agronomi- och Skogshushållning..................
Landtmäteriförfattningar................................

Svenska och Finska.........................................
Ryska, Tyska, Engelska eller Franska språket 
Nationalekonomi och industriel lagstiftning .

Sång och Gymnastik.........................................
Bokföring........................... .......................

S n m m a 18
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ll. t.
2

v.t.
2

h.t. v.t. 
20 20

h.t.
34

h.t. v.t,
14 14
v.t.
34

h.t.
4

V. t.
4

h.t.
5

Tredje årskursen.

Fackskolan 
för kemisk 
teknologi.

У 0 =:

V. t.
4

Fackskolan 
för maskin- 

byggnad.

15

h.t. v.t.
23 23

h.t.
35

h.t. v.t 
12 12

v.t.
35

h.t. v.t. 
21 16

h.t.
42

21
v.t.
37

v.t.
4

Fackskolan 
för ingeniör- 

väsende.

G> hjУ : o o:
В.Щ

P m

2 

3
h.t. v.t.

4 2 
v.t, 

2
v. t.

3

•2
v.t.

2

Fackskolan
för
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2

2
v.t.

3

12
lüT
33

v.t. h.t. v.t. 
25 22 22

.t.
37
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Fjerde årskursen.

Fackskolan 
för kemisk 
teknologi.

v. t. 
2

h. t. 
5

v. t.
3

15

25

h.t. v.t. h.t. v.t 
12 19 Hl 21

h.t.
34

v.t.
43

h.t.
2

h.t.
35

h.t. v.t,
10 23

v.t.
44

Fackskolan 
för maskin

byggnad.

h.t.
2

15

h.t. v-t. h.t. v.t
10 9 24 27

h.t.
40

v.t.
30

29

40

Fackskolan 
för ingeniör- 

väsendo.

Fackskolan
för

arkitektnr.

E.p

h.t.
2

h.t. v.t
10 14

h.t.
37

21
v.t.
35

19 22

41

30






