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Inspektor:
Karl Gustaf Sanmark; öfverintendent i Industristyrelsen.

Direktor: Ernst Qvist, äldre lärare m. m.
Prodirektor: Karl Evert Palmén, äldre lärare m. m.

Lärarepersonal:
Äldre lärare.

Rudolf Kolster, ingeniör; lärare i maskinbyggnad och teo
retisk maskinlära.

Ernst Qvist, kansliråd; lärare i kemisk teknologi.
Henrik Alfred Wahlforss, professor; lärare i allmän kemi.
Karl Fredrik Slotte, filos, doktor; lärare i fysik, allmän 

och tillämpad.
Michael Strukel, ingeniör; lärare i ingeniörvetenskap.
Robert Hjalmar Mellin, filos, doktor: lärare i matematik.
Karl Gustaf Nyström, arkitekt; lärare i arkitektur.
Max Seiling, ingeniör; lärare i mekanisk teknologi, allmän 

maskinlära och maskinbyggnad.
Friherre Karl Evert Palmén, filos. mag. ; lärare i deskriptiv 

och projektivisk geometri.

Yngre lärare.
Carl Emil Holmberg, ingeniör; lärare i grafisk statik och 

ingeniörvetenskap.
Onni Alcides Törnqvist, arkitekt; lärare i byggnadskon- 

struktionslära samt frihandsteckning och linearritning.
Hjalmar Tallqvist, filos, doktor; lärare i teoretisk mekanik.
Läraretjensten i praktisk geometri, vakant.
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Extra lärare.

Carl Sjöstrand, skulptör ; lärare i figurteckning och mo
dellering.

Henrik Alfred Wahlforss, professor; lärare i mineralogi 
och geognosi.

Axel F. Tigerstedt, filos, mag.; bergsingeniör; lärare i me
tallurgi.

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

språken.
Grefve Alexander Cronhjelm, lärare i ryska språket.
August Furuhjelm, lärare i engelska språket.
Jarl Werner Söderhjelm, filos. d:r, docent; lärare i franska 

språket.
Georg Richard Wilhelm Zilliacus, lärare i tyska språket.
Ernst Emil Schybergson, j. u. kand., justitierådman; lärare 

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

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

marexpedition; lärare i landtmäteriförfattningar.
Axel G. Strömberg, ingeniör; lärare i elektroteknik.
Johannes Wasenius, lärare i gymnastik.
E. M. Hedengren, handelsskoleföreståndare ; lärare i bok

föring.
Hugo Lindberg, arkitekt; lärare i sång.

Sekreterare: Edvard Wegelius, kamrerare vid skolöfver- 
styrelsen.

Ekonom: Karl Wegelius.



UNDERVISNINGSPROGRAM
FÖR

POLYTEKNISKA INSTITUTET I FINLAND.
under liiseåret 1892—1893.

Den 27 April 1892 af Handels- och Industri-expeditionen i Kejserliga 
Senaten gilladt och till efterrättelse faststäldt.

Matematik.
Filos. Doktorn Mellin.

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

Sferisk trigonometri.

Sferiska trigonometrin genomgås i öfverensstämmelse 
med Klints lärobok i sferiska trigonometrin.

Algebra.

Tallära, omfattande talbegreppets gradvisa utvidgning 
från begreppet helt tal till begreppet komplext tal. Allmän 
upplösning af en ren likhet. Egenskaper hos n:te rötterna 
ur enheten. Allmän upplösning af en tredje gradens likhet. 
Egenskaper hos hela rationela funktioner. Algebrans fun
damentalsats. Metoder att numeriskt beräkna de reela röt
terna till en algebraisk likhet.
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II. 5 timmar i veckan. Obligat, för andra årskursen 
af fackskolorna för maskinbyggnad och ingeniörväsende samt 
under höstterminen äfven för 2:dra årskursen af fackskolorna 
i landtmäteri, kemisk teknologi och arkitektur.

Differentialkalkyl.

Gränsvärdet för en föränderlig storhet. Satser om 
gränsvärden. De konvergerande oändliga serierna, betrak
tade såsom gränsvärden för ändliga summor, i hvilka ad- 
dendernas antal ökas. Definition af begreppet differential
koefficient. Derivatan för en summa, en skilnad, en pro
dukt och en qvot af funktioner. Härledning af de elemen
tära funktionernas derivator. Derivatan af en funktion af 
en variabel, som sjelf är en funktion.

Differentialkoefficienternas af l:sta och 2:dra ordnin
gen användning vid diskussionen af en funktion och den 
kurva, som grafiskt representerar funktionen: en funktions 
växande och aftagande; maxima och minima; kröknings- 
cirkeln; orten för krökningsmedelpunkten. Eqvationerna för 
en tangent, normal och asymtot.

Medelvärdssatsen. Taylors sats. Serieutvecklingarna 
för de elementära funktionerna. Kontrakter af särskfida 
ordningar mellan plana kurvor. Oskulerande cirkeln.

Komplettering af den föregående teorin; bland annat 
egnas nu en funktions differentialer af särskilda ordningar 
en omständligare framställning, hvarvid den likformighet och 
formela förenkling framhålles, som i fiera fall vinnes genom 
användande af differentialer i stället för derivator.

Integralkalkyl.

Integralen till en funktion af en oberoende variabel. 
Exempel på några allmänna klasser af problem, som kunna 
lösas genom integration. De definita integralerna. Den par
itela integrationsmetoden ; substitutionsmetoden ; integration 
med tillhjelp af den Taylorska satsen. Integration af en
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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 differentialer. Qvadraturer 
kubaturer och rektifikationer.

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

Differential- och integralkalkylens tillämpning 
på rymdgeometrin.

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

Längden af ett stycke af en kurva med dubbel krök- 
ning; tangemen; normalplanet: oskulerande planet; principal
normalen; krökningscirkeln och orten för dess medelpunkt; 
torsionen.

Tangerande planet till en yta; normal ; normalsektio
ner; principalsektionerna skära hvarandra vinkelrätt och be
stämma storleken af krökningen hos hvarje annan genom 
skärningspunkten gående normalsektion.

Dubbla och tredubbla integraler. Qvadraturer och ku
baturer.

Differentialeqvationer med en oberoende variabel.

En differentialeqvations ordning och grad. Integral
likhet. Allmän integral. Partikulär integral. Differential- 
eqvationers singulära lösningar. Eqvationer af l:sta ordnin
gen. Eqvationer af 2:dra ordningen. Simultana eqvationer 
af l:sta ordningen.
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Fysik (allmän).

Filos. Doktorn Slotte.

I. 4 tim. i veckan. Obligat, för l:sta årskursen af 
samtliga fackskolor.

De vigtigaste principerna ur mekaniken ; teori för våg
rörelsen; akustik; optik; läran om magnetismen, elektricite
ten och värmet. Det absoluta måttsystemet; lösning af fy
sikaliska räkneuppgifter ; repetitioner.

II. 4 tim. i veckan fördelade på två eftermiddagar. 
Obligat, för andra årskursen af fackskoloma för landtmäteri, 
kemisk teknologi, maskinbyggnad och ingeniörväsende.

Föredrag om de vigtigaste qvantitativa bestämningar 
i fysiken. Laborationer, bestående af experiméntala studier 
af de vigtigaste fenomener, äfvensom af följande qvantitativa 
bestämningar: justering af längd- och rymdmått, vägning, 
justering af vigter, kroppars täthet, elasticitetsmodulen, pen
delförsök, ljudets hastighet i olika ämnen, fotometriska mät
ningar, brytningsexponenter och våglängder, vinkelmätning 
med tub och skala, jordmagnetismens konstanter, elektro
motoriska krafter och ledningsmotstånd, termometerns fun
damentalpunkter och kalibrering, specifikt värme, öfning i 
anställande af meteorologiska observationer.

Tillämpad fysik.

Mekanisk värmeteori.

Filos. Doktorn Slotte.

Föredrag 2 tim. i veckan; obligat, för 4:de årskursen 
af fackskolorna för maskinbyggnad och ingeniörväsende.

Inledning. Första grundsatsen. Särskilda slag af till
ståndsförändringar. Tillämpning af första grundsatsen på 
permanenta gaser. Andra grundsatsen. Tillämpning af de 
begge grundsatserna på blandningar af ånga och vätska.
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Elektroteknik.
Ingeniaren Strömberg.

Allmän elektroteknik.

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

Repetition af några för elektrotekniken vigtiga satser 
ur elektricitetsläran. Galvaniska element och termoelement 
Magnetelektriska och dynamoelektriska maskiner. Accumu- 
latorer. Transformatorer. Tekniska mätningsinstrument och 
mätningsmetoder. Elektrisk belysning medelst båglampor 
och glödlampor. Centralanläggningar för elektrisk belysning 
jämte vid dem använda kontroll- och säkerhetsinrättningar. 
Öfverförande af mekaniskt arbete medelst elektricitet. Tele
grafi och telefoni. Galvanoplastik och elektrometallurgi. 
Åskledare.

Teoretisk elektroteknik.

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

Det absoluta måttsystemet. Vetenskapliga och tekni
ska metoder för mätning af elektriska storheter. Fotome
triska mätningar. Tekniska mätningsinstrumenter ; princi
perna för deras konstruktion och metoderna för deras juste
ring. Teorin för dynamoelektriska maskiner för konstant 
ström. Teorin för växelströmmaskiner och transformatorer. 
Teorin för kraftöfverföring med dynamomaskiner. Projekte
ring och beräkning af anläggningar för elektrisk belysning 
och kraftöfverföring.

Elektrotekniska laborationer. I.

4 timmar i veckan under vårterminen, icke-obligat. 
ämne afsedt för 3:dje årskursen af fackskolorna för maskin
byggnad ingeniörväsende och kemisk teknologi.
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Mätning af ledningsmotstånd, elektromotorisk kraft och 
strömstyrka. Gemensamma försök med dynamomaskiner 
m. m. för förtydligande af det vid föreläsningarna genom
gångna.

Elektrotekniska laborationer. II.

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

Justering af mätningsinstrumenter. Själfständigare un
dersökningar å dynamomaskiner, båg- och glödlampor, ac- 
cumulatorer m. m.

Teknisk mekanik.
Filos. Doktorn Tallqvist.

I. 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 grundbegreppen; rörelselagar; analytisk och grafisk 
framställning. Rörelsers sammansättning. Oföränderliga 
punktsystems rörelse; plan rörelse; sferisk rörelse; skruf- 
rörelse; ett oföränderligt punktsystems allmänna rörelse; 
relativ rörelse. Tillämpningar.

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

Fasta kroppars statik. Begreppsbestämningar, lärosat
ser. Jemförande analytisk och grafisk sammansättning af 
krafter. Jemnvigtseqvationerna. Tyngdpunkten. Understödda 
kroppars jemnvigt. De virtuela hastigheternas princip. Lä
ran om friktionen. Tillämpningar.

Fasta kroppars dynamik. D’Alemberts princip. Trög- 
hetsmomentet. Tyngdpunktens rörelse. Rotation omkring 
fasta axlar. Fria axlar. Svänghjul. Kroppars stöt. Till- 
lämpningar.
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Hållfasthetslära. Förberedande kurs i hållfasthetslärans 
elementer.

Obligatorisk kurs i problemlösning, gående jemsides 
med föredragen.

II. 4 tim. i veckan uuder höstterminen. Obligat, för 
3:dje årskursen af fackskolorna för maskinbyggnad och in- 
geniörväsende.

Elasticitetsteori och hållfasthetslära. Begreppsbestäm
ningar. Erfarenhetssatser. Formförändring och spänningar 
hos elastiska kroppar vid förlängning, sammantryckning, böj
ning, afskärning och vridning. Noggrannare studium af spän
ningarna vid en böjd balk; spänningsellips. Sammansatta 
spänningar vid afknäckning m. m. Dimensionering af enk
lare byggnads- och maskinelement. Beräkning af tak- och 
brokonstruktioner. Spänningar vid system i rörelse. Till- 
lämpningar.

Hydromekanik. Hydrostatikens grundbegrepp. Hydro- 
statiskt tryck. Pascals sats. Archimedes princip. Simmande 
kroppars jemnvigt; stabilitetsvilkor. Metacentrum. Belativ 
jemnvigt hos vätskor. Hydrodynamikens grundformel. Hy
drauliskt tryck. Vätskors utströmning genom mycket små 
mynningar och genom mynningar af ändlig storlek med olika 
form. Vätskors rörelse i rör och kanaler. Tryckhöj dsför- 
luster. Vattnets stöt. Tillämpningar.

Obligatoriska räkneöfningar jemsides med föredragen.

Analytisk Mekanik.

Filos. Doktorn Tallqvist.

4 tim. i veckan under vårterminen. Obligat, för 3:dje 
årskursen af fackskolorna för maskinbyggnad och ingeniör- 
väsende.

Den analytiska mekaniken genomgås i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med: Lärobok i analytisk mekanik af A. 
F. Sundell. Vid sidan häraf en kurs i problemlösning.
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Analytisk Geometri.
Filos. Mag. Palmen.

3 tim. i veckan. Obligat, för l:sta årskursen ai samt
liga fackskolor.

Analytiska geometrin genomgås i hufvudsaklig öfver- 
ensstämmelse med Lindelöfs lärobok i analytisk geometri.

Deskriptiv Geometri.
Filos. Mag. Palmm.

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

Ortogonal parallelprojektion: Framställning af punkten, 
räta linien och planet på tvenne projektionsplan jemte lös
ning af dervid förekommande problem. Vridning af linier 
och plan. Affinitet vid plana system. Transformation. Fram
ställning af polyedrar och deras skärningar. Skuggkonstruk- 
tioner. Konstruktion på tre projektionsplan.

Axonometri: Ortogonal och fri axonometri. Den axo- 
nometriska projektionsmetodens användning särskildt vid 
konstruktion af parallelperspektiv. Lösning af geometriska 
problem i axonometri. Framställning af kristallformer. 
Skuggkonstruktioner. Pohlkes sats. Cavalier- och militär
perspektiv.

Kroklinier och developpahla ytor: Koniska och cylin
driska ytor och deras utveckling i ett plan. Geodetiska 
linier. Skruflinien och dess tangentyta. Skärning mellan 
koner och cylindrar. Utveckling af developpala ytor i ett 
plan. Rektifikation och cyklifikation af kroklinier.

Rotationsijtor och skrit fytor: Allmän teori för bugtiga 
ytor, deras indelning och afarter. Rotations- och skrufytor- 
nas framställning. Konstruktion af meridianer och parallel- 
cirklar. Rotationsytors skärningar. Sferen och rotations- 
hyperboloiden. Skuggkonstruktioner. Intensitets linier. Fram
ställning af de i tekniken använda skrufytorna.
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Vid konstruktionsöfningarna utföras enligt de fram
ställda projektionsmetoderna en mängd geometriska prob
lem hvarjernte framställas kroppar, deras genomträngningar 
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.

Centralprojektion: Bestämning af centrums läge. Fram
ställning af räta linien, punkten och planet jemte lösning af 
dervid förekommande problem. Vridning af linier och plan. 
Delningspunkter för linier. Kollineation vid plana system. 
Transformation. Stereoskopiska bilder. Konstruktion af per
spektiv. Skuggkonstruktioner.

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

Projekti visk Geometri.

Filos. Mag. Palmen.

Föredrag 2 tim., konstruktionsöfningar 4 tim. i veckan 
under vårterminen. Obligat, för 2:dra årskursen af fack
skolorna för maskinbyggnad och ingeniörväsende.

Grundbegrepp : De sex geometriska grundbilderna. Per- 
spektiviska och projektiviska grundbilder af första slaget 
Harmoniskt och anharmoniskt dubbelförhållande. Fullstän
diga fyrhörningens och fyrsidingens harmoniska egenskaper. 
Förenade projektiviska grundbilder. Involutoriska grundbil
der. Grundbilder af andra slaget. Dualitets el. reciprocitets 
principen.

Teorin för kon iska sektionerna grundad på deras pro
jektiviska egenskapes: Cirkelns"projektiviska egenskaper. Ko- 
niska sektionerna alstrade genom projektiviska grundbilder 
af första slaget. Pascals, Brianchons och Desargues satser
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jemte användningar. Teorin för pol och polar jemte an
vändning vid konstruktion af medelpunkt, konjugatdiametrar, 
axlar och brännpunkter. Knippen och skaror af koniska 
sektioner. Imaginära element. Reciproka polarfigurer.

Praktisk Geometri.

Vakant.

I. Mindre kursen. Föredrag 2 tim. i veckan under 
höstterminen, ritning under hela läseåret 2 tim. i veckan, 
event, öfningar på fältet. Obligat, för 3:dje årskursen af fack
skolan i arkitektur och för 4:de årskursen i maskinbyggnad

Under föredragena behandlas det vigtigaste af allmänna 
kursen i sammandrag.

IL Allmänna kursen. Föredrag 3 tim., ritning 8 tun 
i veckan event, öfningar på fältet. Obligat, för 2:dra års
kursen af fackskolan i landtmäteri och för 3:dje årskursen 
i ingeniörväsende.

Allmänna geografiska begrepp : Instrumentlära: de geo- 
destiska instrumenternas teori och beskrifning. Mätnings- 
lära: olika metoder för horizontalmätning af mindre jord
sträckor medelst teodoliten, landmätaretaflan, kompassen, 
mätkedjan, mätstänger, distansmätare m. m.; grafisk och 
trigonometrisk triangelmätning. Noggranheten vid loga
ritmisk räkning, interpolation ; grafiska och mekaniska hjelp- 
medel vid beräkningar, räknelinealen, olika slag af plani- 
metrar; koordinatberäkning, excentrisk vinkelmätning; Po- 
thenofs problem; vertikalmätningar; geometriska, trigono
metriska och barometriska höjdmätningar; afvägning och 
nivellering; ytmätning; teori för kart- och planritning ; nivå
kurvor. Kurvstakning; cirkel- och parabel-kurvor. Situa- 
tionsritning; praktiska öfningar på fältet.

Obligatorisk kurs i problemlösning jemsides med före
dragen.
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III. Specialkurs. Föredrag jemte geodetiska utarbet
ningar och beräkningar 3 tim., ritning 4 tim. i veckan event, 
öfningar på fältet. Obligat, för 2:dra årskursen af fack
skolan för landtmäteri.

Gränsreglerings- och egodelnings-arbeten ; utarbetning 
af regleringsförslag, längdprofiler, tvärprofiler. Allmänna 
grunddrag ur läran om affattning af större jordsträckor, 
dervid förekommande mätningar och beräkningar, använda 
instrument samt projektionsmetoder ; topografi och geografi
ska mätningar; hydrometri.

Situationsritning ; praktiska öfningar på fältet. Under 
vårterminen öfningar med instrument 2 tim. i veckan.

IV. Fortsättning af allmänna karsen. 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 mätningsinstru- 
ment, deras enskilda delar, sammansättning, pröfning, juste
ring och användning; skrufmikroskopet, normalmått, kom- 
paratorer, basapparater, heliotroper, qvicksilfver- och ane- 
roidbarometern, strömqvandranten. Pitot’s rör, hydrome- 
triska apparater af Woltman och Emsler-Laffon, pendelur, 
fickur, chronometer, tachymeter, tachygraphometer ; himmels
globens indelning; stjerntid, soltid; tidbestämning genom ob
servation af korresponderande solhöjder, refraktion och pa
rallax; bestämning af en orts meridian och polhöjd; affatt
ning af större jordsträckor jemte dervid förekommande mät
ningar och beräkningar (rekognoscering, basmätning, vinkel
mätning, vinkelfelens utjemning, triangelsidornas i beräkning, 
koordinatberäkning) minsta qvadratmetoden jemte tillämp
ningar; elementerna af gradmätning; præcisionsnivellement ; 
stereografiska, orthografiska, koniska och cylindriska projek
tioner ; polyederprojektion ; eqvivalens och konformitet vid 
kartprojektioner; geodesins utvecklingshistoria. Geodetiska 
utarbetningar och beräkningar.

Praktiska öfningar på fältet; situationsritning.
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Kemi.

Professorn Wahlforss.

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

Till grund för undervisningen lägges Roscoë’s korta 
lärobok i kemi. Deri förekommande satser åtskådliggöras ge - 
nom 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. Före
drag 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 ob
ligat. för 3:dje årskursen af fackskolan för kem. teknologi 
under 1 timme i veckan.

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

Analytisk Kemi.
Kanslirådet Qvist.

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

Biåsrörets användning; qvalitativa analysens allmänna 
gång; metallernas indelning i grupper; dessas allmänna egen
skaper ; metallernas och metalloïdernas förhållande till reak- 
tionsmedel. Vid lämpliga tillfällen beskrifvas qvantitativa 
skiljometoder och operationerna vid qvantitativ vigtsanalys. 
Titrer-analys.
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Praktiska arbeten i kemiska laboratorium.

Obligat, för eleverna i fackskolan för kemisk teknologi; 
2:dra årskursen under 12 tim., 3:dje årskursen under 15 tim., 
4:de årskursen under 25 timmar.

Kanslirådet Qvist.

Förberedande öfningar; qvalitativ analys, omväxlande 
med synetiska arbeten inom oorganiska kemin; qvantitativa 
bestämningar såväl enligt vigtsanalytisk metod som me
delst titrer-analys.

Professorn Wahlforss.

Organisk syntes, organisk analys. Vid dessa arbeten 
eftergöras, såvidt möjligt, i den kemiska litteraturen före
kommande original arbeten, och beskrifning af dem affattas 
skriftligt.

Kemisk teknologi.

Kanslirådet Qvist.

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

Vattnets kemiska teknologi, dess användning och 
betydelse i hygieniskt afseende. Brännmaterialier, gene
ratorgas, vattengas. Kalk, cement, gips, tegel och annan 
byggnadssten; asfalt; takfilt; samt jern, zink, bly och kop
par med afseende å dessa metallers användning till bygg- 
nadsbehof. Konservering af trä. Krut, nitroglycerin, dyna
mit, bellit. Tändsticksfabrikation.

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

2
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Svafvel, svafvelsyra; soda, natronhydrat, klorkalk och 
andra bleksalter. Glas; lergods. Jäsningsindustrin; sprit, 
likörer, parfymerier, snickarlack, äfvensom ättika och malt- 
extrakt. Torrdestillation af trä och harts ; träsprit, trä-ättika, 
terpentinolja och vagnssmörja samt plåtfernissa; förarbetning 
af kåda. Cellulosa fabrikation. Tillverkning af blodluts- 
salt; lim, gelatin; benkol. Lysgas.

Mekanisk teknologi.
Ingeniaren Seiling.

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.

Bearbetning af metaller och trä efter allmänna tekno
logins grundsatser.

Metallernas och träets egenskaper. Medel för att fatta 
och fasthålla godset, ' medel för afmätning, indelning och li
niers dragning. Gjuteri. Deformerande verktyg och verk
tygsmaskiner. Skärande verktyg och verktygsmaskiner. Me
del för förbindning af arbetsstycken. Arbetets fulländning 
och prydande.

II. Föredrag 2 tim. i veckan. Obligat, för 3:dje års
kursen af fackskolan för maskinbyggnad och för 4:de i ke
misk teknologi.

a) Bomull-, lin-, ull- och silkesspinning.
b) Väfning.
cj Papperstillverkning jemte framställning af trä- och 

halmmassa.
d) Ånghamrar och, så långt tiden medgifver, särskilda 

slags verktygsmaskiner.
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Allmän maskinlära.

Ingeniaren Seiling.

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

1) Maskiner afsedda för mätande och räknande, såsom 
urverk, slagräknare, vågar, dynamometrar, indikatorer, mano
metrar, m. m.

2) Maskiner afsedda för förrättande af mekaniskt
arbete. •

A. Kraftmaskiner : maskiner för upptagande af men- 
niskors och djurs muskelkraft, vattenhjul, turbiner, vatten- 
pelaremaskiner, vindhjul, ångmaskiner, jemte ångpannor med 
tillbehör, varmlufts- och gasmaskiner.

B. Arbetsmaskiner : lokomotiv och ångfartyg, hissverk 
och kranar, pumpar och blästerverk.

De vigtigaste maskinernas beskrifning föregås ai en 
historisk återblick.

Maskinbyggnad och teoretisk maskinlära.

Indeniören Bolster.

I. a) Föredrag 2 tim., konstruktionsöfningar 8 tim. i 
veckan. Obligat, för 3:dje årskursen af fackskolan för ma
skinbyggnad. Föredragen, obligat, äfven för 3:dje årskursen 
af fackskolerna för kemisk teknologi och ingeniörväsende, 
samt konstruktionsöfningarna under 2 tim. i veckan för sist- 
anförda årskurs och fackskola. Föredragen behandla maskin- 
elementernas konstruktion.

b) Föredrag 4 tim. under höstterminen, 2 tim. under 
vårterminen. Obligat, för 3:dje årskursen af fackskolan för 
maskinbyggnad.

Läran om kropparnes hållfasthet och elasticitet ; dess 
tillämpning vid konstruktion af maskinelementerna, äfven-
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som mera detaljerade undersökningar angående några en
skilda af dem. För hvardera föredragen förutsattes känne
dom af teknisk mekanik äfvensom differential- och integral
räkningens 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. lör 4:de årskursen af fackskolan för ma
skinbyggnad.

Teoretisk undersökning äfvensom* utveckling af kon
struktionsregler för hissverk, vattenhjul och turbiner, vind
hjul, pumpar och blästerverk, ångmaskiner jemte olika sätt 
för ångfördelning, svänghjul, regulatorer, ångpannor med till
behör, lokomotiv- och fartygsångmaskiner.

Vid konstruktionsöfningarna utarbetas detaljerade pro- . 
jekter till hissverk, olika slag af ångmaskiner med till
behör, vattenhjul och turbiner, enligt åt eleverna meddelade 
program.

Kinematik.
Ingeniaren Seiling.

Föredrag 1 timme i veckan. Obligat, för 4:de års
kursen af fackskolan för maskinbyggnad.

Den teoretiska kinematikens allmänna grunddrag.
De vigtigaste rörelsemekanismerna.

Grafisk statik.

Ingeniaren Holmberg.

I. Föredrag 2 tim., konstruktionsöfningar 3 tim. i vec
kan under vårterminen. Obligat, för 3:dje årskursen af fack
skolorna för ingeniörväsende, maskinbyggnad och arkitektur.
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Inledning. Statikens historiska utveckling, de grafiska 
metoderna jämförda med de analytiska. Literatur.

Krafter verkande på en punkt. Kraftpolygon. Kraft- 
plan af takstolar och fackverk med permanent symmetrisk 
belastning.

Kraftsystemer i ett plan. Tågpolygon. Kraftpar. Kraf
ters statiska momenter. Parallela krafter och deras medel
punkt. Momenter af högre ordning. Tröghetsmomenter 
Centrifugalmomenter. Tröghetskurvor. Centralellipsen.

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

Kraftsystemer i rymden.
Den enkla bjälken. Teorin för böjningsmomenter och 

transversalkrafter. — Maximalmomenter och maximaltrans- 
versalkrafter vid permanent och vid mobil belastning. Di- 
mensionsbestämning.

Fackverket. Bestämning af spänningarna i statiskt be
stämda fackverks- och takstolskonstruktioner vid permanent 
belastning.

Teorin för hvalf. Bestämning af trycklinien och af 
tryckfördelningen i fogarna. Tunnhvalf med symmetrisk ver
tikal belastning. Osymmetrisk belastning. Dimensionsbe
lastning af hvalf och vederlag.

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

Statiskt bestämda fackverks systemer. Den ogynsam- 
maste belastningen ; dess bestämmande genom influenslinier. 
Bestämning af maximalspänningarna i enkla och flerdelade 
fackverk. Parallelfackverket. Parabel- och hyperbelfackver- 
ket. Kontinuerlig bro med gångjern. Massiva bågar och 
bågfackverk med tre gångjern. Bestämning af spänningar 
med tillhjälp af den geometriska rörelseläran.

Formändringar. Elastiska linien. Nedböjning af fack
verk, 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. Be
stämning af stödjemurars dimensioner.

Väg- och vattenbyggnad.

Ingeniaren Struket.

Föredrag 5 tim., konstruktionsöfningar 6 tim. i vec
kan. Obligat, för tredje årskursen af fackskolan för ingeniör- 
väsende.

1. Fundamenteringsbyggnad.
(Äfven obligat, för 3:dje årskursen af fäckskolan för 

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

ning. Olika sätt att undersöka byggnadsgrunden, beskrif- 
ning af därtill använda apparater. Principerna för de olika 
fundamenteringssätten jemte deras praktiska utförande.

2. Byggnadsarbeten. (Pålning, äfven oblig. för 3:dje 
årskursen af fackskolan för arkitektur). Pålning: Pålar af 
trä och jern. Olika slag af pålkranar. Nedförande af skruf- 
pålar. Afsågning och utdragning af pålar. — Muddring. 
Stensprängning. Upprödjande af grund. Dykareapparater. 
Vattenuppfordring. Om betonen, dess egenskaper, beredning 
och användning. Fångdammar.

3. Jordbyggnad. Teoretiska undersökningar angående 
jordbyggnaders stabilitet. Anordning af dosseringar, dessas 
revetering och skydd emot grund- och dagvatten. Teorin 
för jordtryck. Stödjemurar och bålverk.

4. Vattenbyggnad.
Cisterner och brunnar.
Dambyggnad. Olika slags fasta och rörliga dammar.
Vattenledningar. Bestämningar af erforderliga vatten

mängden. Olika slags ledningar. Filtra, reservoarer, vatten
torn, aquadukter m. m.
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Kanalisering af städer. Kanaliseringarnas ändamål och 
anordning. Olika kanaliseringssystemer. Olika kanalprofiler. 
Ränstenar, infallsbrunnar, instigningsschakt och spolnings- 
inrättningar. Kanalers ventilation.

Meliorationer. Behandling af de olika torrläggnings- 
metoderna. Bevattning.

Kanalbyggnad. Kanalers ändamål och jemförelse med 
öfriga kommunikationer. Kanalers tvär- och längdprofil, ter
rassering, tätning och förseende med vatten. Kanalbroar, 
luckor, trummor m. m.

Slussbyggnad. Slussars ändamål, funktionering och all
männa ordning. Olika slag af slussar. Detaljanordningar 
vid slussar. — Lutande planer. Elevatorer.

Flodregleringar. Flodregleringars ändamål. Reglerings- 
verkens konstruktion och utförande.

Hamnbyggnad. Hamnars ändamål och allmänna an
ordning. Disposition af kajer, magasiner, kranar, spår m. m. 
Vågbrytare. Torrdockor, flytande- och luftdockor. Upphal- 
ningsspår. Hamndockor och hamnslussar. Fyrbåkar.

5. Vägbyggnad. Landsvägar jämförda med öfriga kom
munikationer, Förhållande mellan rörelsemotstånd och drag
kraft. Stigningsförhållanden och krökningar. Landsvägars 
trassering. Tvärprofilens form och dimensioner. Farbanor 
af olika slags material. Gångbroar. Anordning af gator i 
städer. Landsvägars utförande och underhåll.

Konstruktionsöfningarna omfatta: Detaljer till olika fun- 
damenteringssätt och detaljerade projekter till fundamente
ring af bropelare, landfästen, dammar, slussar, dockor m. m. 
enligt åt eleverna meddelade program.

Brobyggnad.
Ingeniaren Struket.

Föredrag 4 tim., konstruktionsöfningar 8 tim. i veckan. 
Obligat, för 4:de årskursen af fackskolan för ingeniörvä- 
sende.
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Inledning. Broars olika ändamål och motsvarande be
nämningar. Broars beståndsdelar. Brobanans vidd. Upp
farter och genomfarter. Konstruktion af pelare och land
fästen. Pelarnes inverkan på vattendragen. Spannens antal 
och placering. Anordning af broars längdprofil. — Permanent 
belastning för landsvägs- och jernvägsbroar. Rörlig belast
ning. — Elasticitet och hållfasthet, samt den tillåtliga spe
cifika spänningen hos de till brobyggnader använda mate- 
rialierna. Den rörliga belastningens dynamiska verkningar. 
— Olika konstruktionssystemer för broar. Broar af olika 
slags material.

Broar af trä. Konstruktionselementer. Beräkning och 
konstruktion af broar med enkla, förstärkta, fördymlade och 
laxade bärbjlekar. Tvär- och vindsträfvor. — Fackverks- 
och spännverksbroar. Bropelare och isbrytare för träbroar.

Broar af jern. Konstruktionselementer. Anordning 
och beräkning af bult och nitförbindningar. — Beräkning 
och konstruktion af enkla valsade och sammansatta massiva 
bjelkar. — Tvärkonstruktioner: Farbanans konstruktion vid 
jernvägs- och landsvägsbroar. Anordningar vid sneda broar 
och kurver. — Upplagen: lagrens ändamål. Temperaturens 
och belastningens inflytande. Olika slags lager, deras kon
struktion och dimensionsbestämning. — Farbanans öfver- 
gång till fasta landet. Dilatationsapparater för jernvägsbroar. 
Plåtbroar. — Fackverksbroar: Primära och sekundära spän
ningar i fackverkskonstruktioner. Konstruktion, beräkning 
och kritik af olika systemer för fackverksbjelkar. Sektions
former af flänsar, vertikaler och diagonaler. Knutpunkter 
och öfriga förbindningsdetaljer. — Bågbroar. — IJängbroar-

Broar af sten.
Rörliga broar.
Konstruktionsöfningarna omfatta detaljerade projekter 

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

Föredrag 4 tim., konstruktionsöfningar 4 tim. i veckan. 
Obligat, för 4:de årskursen af fackskolan för ingeniörvä- 
sende.

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

Förberedande arbeten. Uppställande af program. Klas
sifikation efter spårvidd och betydelse. Jemförelse mellan 
normal och smalspåriga banor. Vilkor för stigningar och 
kurvradier. Undersöknings- och utstakningsarbeten. Virtuel 
längd af konkurrerande linier.

Underbyggnad. Längdprofil och tvärprofil. Massbe- 
räkning och massfördelning. — Konstruktion af bankar och 
skärningar. Jordarbetens utförande. Kostnadsberäkningar. 
Jordbyggnaders deformation och medel deremot.

Öfverbyggnad: a) Skenor. Skenprofilens lämpligaste 
form och dimensioner. Skenors skarfning. Beräkning, fram
ställning och profiling af skenor.

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

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

minskning af kurvmotståndet. Öfvergångskurvor. Skenans 
läge. Spårviddsökning och. skenöfverhöjning. — Profil för 
fria rummet å bana och stationer. Skenspikning och öfver- 
byggnadens justering och underhåll.

Spårvexlar. Olika slag af vexlar och deras konstruk
tion. Signalapparater och andra säkerhetsinrättningar. Vex- 
lars koncentrering. Centralapparater. — Vexelspårens be
räkning. Fördelning af skenor och syllar vid spårvexlar. 
Spårkorsningar. Vändskifvor och skjutbord.



Stationer. Indelning efter trafikens storlek. Genom
farts-, delnings-, korsnings- och ändstationer. Anordningar 
för person- och för godstrafik samt för tågens rangering.

Tunneibyggnad. Stollar och schakt. Olika tunnel- 
byggnadssystemer. Utförande af tunnelhvalf. Tunnelbygg
nad i jern. Borrmaskiner.

Konstruktionsafningar.
]. För gifna traceringselementer och situationsplan 

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

2. En detaljerad jenvägsöfverbyggnad för gifvet hjul
tryck.

3. En stationsanläggning jämte fullständiga detaljer 
för en spårvexel.

Encyklopedi af ingeniörvetenskaperna.

Ingeniörtn Holmberg.

Föredrag 3 tim. i veckan. Oblig. för 4:de årskursen 
af fackskolan för maskinbyggnad

Fundamenteringsbyggnad. Olika slag af byggnadsgrund. 
Undersökning af grunden. Olika fundamenteringssätt.

Byggnadsarbeten. Pålning. Utdragning och afsågning 
af pålar. Stensprängning öfver och under vatten. Uppröd- 
jande af grund under vatten. Muddring. Vattenuppfordring. 
Dykareapparater.

Vattenbyggnad. Hastighetsmätning och bestämning af 
vattenmängder i floder. Flodregleringar. Cisterner och brun
nar. Dammbyggnad. Kanal- och slussbyggnad. Vattenled
ningar. Kanalisation af städer.

Jordbyggnad. Jord try ekets teori. Stödjemurar och 
bålverk.

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

Jernvägsbyggnad.
Inledning. Jernvägars förhållande till öfriga kommu

nikationsmedel. Olika jernvägssystemer.
Underbyggnad. Profder för bank och skärning. Mass- 

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

Bestämning af yttre och inre krafter vid ogynsammaste be
lastning af bjelkbroar.

Broar af trä, jern och sten.

Byggnadskonstruktionslära.
Arkitekten Törnqvist.

A. Föredrag 1 tim., ritning 4 tim. i veckan under vår
terminen. Oblig. för 2:dra årskursen af fackskolorna för 
landtmäteri och kemisk teknologi.

Elementära byggnadskonstruktioner af sten och trä. 
Enklare husbyggnad. Grunderna för material- och kostnads
beräkningar.

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

Inledning. (Materialets inflytande på konstruktionen.
Konstruktionselementer.
a) Konstruktionselement af sten. Förband i murar af 

naturlig och konstgjord sten. Bökrör. Afvexlingar vid rök
rör. Kakelugnsbottnar. Murbågar. Halfstommar. Konstruk
tion af lister.

b) Konstruktionselement af trä. Enkla hophuggningar. 
Bärbjelkar. Träpelare. Laxade, armerade och fördymlade 
bjelkar.
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c) Konstruktionselemeiit af jern. Nit-, skruf- och bult- 
förbindningar. Plåtbärare. Smidjerns- och gj li tjernskolon
ner. (Kolonnhuivuden och kolonnfötter).

Sammansatta konstruktioner.
a) Stenkonstruktioner. Inom husbyggnadskonsten före

kommande hvalfformer, deras konstruktion och utförande. 
Hvalfteknikens historiska utveckling. Beskrifning af större 
utförda byggnader.

b) Träkonstruktioner. F ack verksbärare. Häng- och 
spännverk. Träväggar. Bjelklagskonstruktion. Bjelklagets hy
gieniska betydelse. Det vanliga träbjelklaget såsom orsak till 
infektionssjukdomar. Takstolskonstruktioner af trä.

c) Jernkonstruktioner. Galler bjelkar. Takstolar af trä 
och jern. Takstolar af jern. Hithörande detaljer.

d) T rappkonstruktioner. Trappor uppburna af mur
verk. Trä och jerntrappor.

e) Taktäckning. Tegel, skiller, trä och filt såsom täck- 
ningsmaterialier. Täckning med vanlig plåt, vågig plåt samt 
glas.

f) Inredningsarbeten. Golf-, dörr-, fönster- och tak
konstruktioner.

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

A. Byggnadskonstruktionemas statistik.
Murars styrka. Hvalfteori. Dess tillämpning på tunn-, 

kryss- och kupolhvalf. Elasticitetsteori. Beräkning af trä- 
och jernkonstruktioner.

B. Uppvärmning och ventilation af byggnader, sär- 
skildt med hänsyn till hygienens fordringar.

ä) Brännmaterialernas teknologi. Härdkonstruktioner. 
Värmeteori.

b) Lokaluppvärmning:
Periodisk och kontinuerlig. Ventilationsugnar och ka

miner. Köksspislar och bakugnar.



c) Centraluppvärmning:
Uppvärmning med luft, vatten och ånga. Kombinerade 

uppvärmningssystem. Beräkningar.

Z>. Ventilation:
Ventilation åstadkommen genom temperaturdifferens. 

Mekanisk ventilation. Den erforderliga luftomsättningen för 
olika ändamål. Ventilationsluftens förorening genom per
spiration, respiration och belysningssätt. Kolsyrehalten så
som relativ mätare af luftens förorening. Kolsyreprofvare. 
Ventilationsluftens fuktande. Hygrometrar. Beräkningar.

C. Vattenförsörjning.
D. Bortskaffande af fäkaher och annat affali.
E. Material- och kostnadsberäkningar.

Arkitektur.

Arkitekten Nyström.

I. Föredrag 2 tim., ritning 8 tim. i veckan. Obligat, 
för andra årskursen af fackskolan för arkitektur.

Formlära.

Byggnadskonstens uppgifter och medel. Den arkitek
toniska kompositionens elementer. Byggnadsverkets hufvud- 
delar.

Stillära.

Byggnadskonstens tekniska utveckling: a) den antika 
byggnadskonsten, b) medeltidens byggnadskonst, c) renais- 
sancens byggnadskonst.

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



Kompositionslära.

Planbildning. Den yttre och den inre arkitekturen. 
Proportionslära.

III. Föredrag 2 tim. i veckan under vårterminen. Obli
gat. för 3:dje och 4:de årskurserna af fackskolan för arki
tektur. Ritning 30 tim. i veckan. Obligat, för 4:de årskur
sen i arkitektur.
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Allmän byggnadslära.

De allmännast förekommande privata och offentliga 
byggnadernas anläggning och inredning.

Föredrag, som i ett sammanhang fortgå under två på 
hvarandra följande år behandla alternerande:

a) boningshus, h) byggnader för handelns behof, c) 
skolbyggnader, d) biblioteker och museer m. m.

(ilningarna omfatta: Eskisser och utarbetade projekt
ritningar till offentliga monumentala byggnader, boningshus, 
ornamentala kompositioner, perspektivritning af arkitektoni
ska föremål, landskapsteckning.

Frihandsteckning och linearritning.

Arkitekten Törnqvist.

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

a) Frihandsteckning. Öfningar hufvudsakligast efter 
gipsmodeller samt lavering af föremål efter 45° belysning.

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

П. Ritning 6 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra årskur
sen af fackskolan för arkitektur.

Kopiering af byggnadsdetaljer samt af hela byggnader, 
öfningar i skuggkonstruktioner och lavering.



Maskinritning.

Ingeniaren Seiling.

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

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

Figurteckning och modellering.

Skulptören Sjöstrand.

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.

Mineralogi och geognosi.

Prof. Wahlforss.

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

De kristallografiska systemen åskådliggöras genom der- 
för lämpad modell- och kristallsamling. Förevisning och be- 
skrifning af de mineralier, som konstituera bergarterna samt 
några andra i tekniskt hänseende vigtiga mineral. Petrografi 
makroskopiskt, med speciel hänsyn till bergarterna i vårt 
land. En kort kurs i geologi, hvarvid utförligare behandlas 
de arkaiska bildningarna och den qvartära formationen. Exa- 
minering af vigtiga mineral och bergarter. Som lärobok föl
jes A. E. Törnebohm : „Kortfattad lärobok i mineralogi och 
petrografi“.
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II. Föredrag 2 tim., öfningar 2 tim. i veckan. Obligat, 
för 3:dje årskursen af fackskolan för kemisk teknologi.

Genomgående af mineralkabinettets samling af minera
lier, hvarvid mineraliernas kristallografiska, fysiska och ke
miska egenskaper beaktas. Mineralkabinettets bergartsamling 
genomgås och bergarternas sammansättning beskrifves. Af 
historisk geologi behandlas hufvudsakligen de arkaiska och 
qvartära formationerna. Särskild uppmärksamhet egnas tek
nisk geologi, afseende bergarters och mineraliers praktiska 
användning.

Praktiska öfningar i bestämning af mineralier och berg
arter. Om våren exkursioner i trakten af staden. Litteratur
anvisning.

Metallurgi.

Bergsingeniören Tigerstedt.

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

Jernets metallurgi: Jernets allmänna egenskaper och 
föroreningar; dessas inflytande på jernet. Bränslet och dess 
användning. Jernmal merna. Hogyer. Eldfasta material. Re
duktion. Direkta processer for framställande af jern. Mas- 
ugnsprocessen. Röstning. Tackjernet. De smidbara jern- 
sorterna. Tillverkning af vällmetall, tillverkning af götmetall, 
hvardera jemte beskrifning af hithörande processer. Tack- 
jernets gjutning. Gjutning af stål. Jernets bearbetning och 
manufakturering. Allmänna regler vid jernverks anläggning 
och drift. Litteratur.

Kopparns metallurgi: Kopparns allmänna egenskaper, 
föroreningar och dessas inflytande. Kopparmalmerna. Fram
ställandet af kopparn på torra vägen ; framställandet på våta 
vägen. Tillvaratagandet af de ädla metallerna och af andra 
biprodukter. Litteratur.

Kort öfver sigt af öfriga metallers metallurgi med sär
skild hänsyn till fordringarna på metallhalten. Litteratur.
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Gruf brytning : Olika slag af malmfyndigheter. Upp
sökandet af malmer. Försöksarbeten. Kort öfversigt af olika 
slag af grufbrytningsmetoder och dertill erforderliga maskiner. 
Om sprängämnena. Arbeten i stenbrott och lösa jordlager. 
Litteratur.

Nationalekonomi och industriel lagstiftning.

Justitierådmannen Schybergson.

3 tim. i veckan. Obligatoriskt ämne.
Läran om produktionen. Arbetets fördelning. — Distri

butionen af produktionens resultat; kapitalets och arbetets 
andel deri. Arbetarefrågan, fabrikslagstiftningen och fattigvår
den. — Konsumtionen. Statens och kommunernas utgifter. 
Beskattningen. — Kredit-, bank- och försäkringsväsendet.

I sammanhang med kursen i nationalekonomi redogöres 
för den i Finland gällande lagstiftningen i ämnet.

Konsthistoria.

Arkitekten Nyström.

2 tim. i veckan. Obligat, för 3:dje årskursen af fack
skolan för arkitektur.

Framställning af byggnadskonstens utveckling under de 
olika konstepokerna, samt derefter, så långt tiden medgifver> 
bildhuggare- och målarekonstens historia.

Agronomi och skogshushållning.

Boställsinspektoren Wartiainen.

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

Inledning. Vegatabilisk och animalisk produktion; väx
ternas organisation och näring; jorden som säte för växterna

a
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och de olika jordmånerna; svedjebruket som jordbrukets före
gångare för produktionen af säd och bete; hägnader.

Landthushållning. Åker och äng; nyodling; skötsel af 
naturliga ängar; kärrodling; åkerjordens afdikning; dess be
arbetning och dertill använd redskap ; trädning och gödsling ; 
sådd och skörd; de hos oss allmänt odlade växterna; åker
bruksmetoderna samt begreppet af växtföljd och omlopps- 
bruk. Husdjuren, deras näring, vård och produkter samt 
förädling.

Skogshushållning. Våra vigtigaste trädslag; om skogs
beståndet; olika afverkningssätt; föryngring genom sjelfsådd, 
handsådd och plantering; skogsvård och skydd; skogspro
dukternas användning, tillredning och transport; skogsmarks 
och ståndskogs uppskattning; grunderna för skogshushåll- 
ningsplaners upprättande.

Landtmäteriförfattningar.
Jur. Kand. Erenius.

3 tim. i veckan. Obligat, för 2:dra årskursen af fack
skolan för landtmäteri.

Jorda- och Byggningsbalkarne af allmänna lagen med 
till dessa balkar hörande författningar om hemmans- och 
jordlägenheters natur och egenskaper samt deraf härflytande 
besvär och förmåner; ej mindre samtliga nu gällande för
fattningar om landtmäteriet, och skattläggningsverket än det 
väsentligaste af äldre stadganden i dessa delar, äfvensom öf- 
versigt af civilprocessens hufvudläror.

Svenska språket.
Mag. Ahlman.

3 tim. i veckan. Obligatoriskt ämne.
I. Såsom modersmål. 1 tim. i veckan.
Höstterminen: Föredrag i stillära till dess vigtigaste de

lar, särskildt dispositionen af ett ämne och olika sätt att i
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skrift behandla föremål för uppsatser. Då hufvudsaklig vigt 
lägges vid färdighet att alfatta skriftliga uppsatser i moders
målet, förutsattes att minst fem eller sex ämnen utarbetas i 
terminen. Motivering af gjorda anmärkningar och nödiga för
klaringar i satsläran meddelas vicf återlemnandet af ämnena.

Vårterminen: Repetition af Stilistiken i dess hufvuddrag 
och, i fall af behof, med hänsyn till något bristande från 
höstterminen, skriftliga uppsatser. Men största delen af ar
betet för modersmålet under denna termin egnas åt hand
ledning af öfning i uppsättande af kurialt formenliga förrätt- 
ningsinstrument och andra tjensteskrifvelser i olika fall. Be
räknad för ett års kurs.

Ц. Såsom främmande språk. 2 tim. i veckan. — Munt
lig öfversättning från svenska till finska ur lämplig bok af 
praktiskt innehåll, men isynnerhet skriftliga öfningar i öfver
sättning från finska till svenska, jemte erforderliga satsför
klaringar och grammatikalisk analys. — Ettårig kurs.

Finska språket.

Mag. Ahlman.

3 tim. i veckan. Obligatoriskt ämne.
I. Såsom modersmål. 2 tim. i veckan.
Höstterminen: Stilläran föredrages till sina hufvuddelar ) 

särskildt vigt lägges på dispositionen af ett ämne och olika 
sätt att i skrift behandla föremål för uppsatser; och utgöra 
också de skriftliga uppsatserna den förnämsta delen af öf- 
ningarna i modersmålet; minst fem eller sex ämnen under 
terminen. Ettårig kurs.

Vårterminen: Repetition af Stilistiken i dess hufvuddrag 
och äfven, i händelse af behof att fylla något bristande från 
hösttermin, skriftliga uppsatser. Men det mesta arbetet för 
modersmålet under denna termin egnas åt handledning och 
öfning i uppsättande af kurialt formenliga förrättningsinstru- 
ment och andra tjensteskrifvelser i olika yrken. Kursen ettårig.



II. Såsom främmande språk. 2 tim. i veckan. — Ur 
lämplig bok af praktiskt innehåll muntlig öfversättning från 
finska till svenska men företrädesvis skriftliga öfversättningar 
från modersmålet till finska, jämte behöfliga satsförklaringar 
och grammatikalisk analys. Föröfrigt gäller här om finska 
språket, hvad ofvan är sagdt om svenskan.

Kursen är i hvartdera afseendet beräknad till ettårig.

Ryska språket.
Grefve Cronhjdm.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne. Usta årskursen.
Repetitionskurs i formläran. Satsläran. Öfningar i ut

vidgning och sammandrag af bisatser. Ordföljden. Skriftliga 
och muntliga öfversättningar af motsvarande stycken ur Lind
forss’ praktiska lärobok i ryska språket. Smärre talöfningar-

II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat, ämne. Öfversättning 
af lättare prosa. Ämneskrifning och talöfningar.

Tyska språket.
Språkläraren Zilliacus.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne. Usta årskursen.
Öfversättning ur någon vid statens läroverk begagnad 

läsebok, hvartill anknytes repetition af grammatiken.
П. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne. Öfversättning 

ur någon handbok i de fysisk-matem atiska vetenskaperna, 
jemte tal- och skriföfningar.

Engelska språket.
Språkläraren Furuhjelm

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne.
Afzelius’ lärobok i engelska språket; innanläsning och 

skriföfningar.
II. 2 tim. i veckan. Icke-obligat. ämne.
Läsning af engelsk literatur. Skrif- och talöfningar.



37

Frânska språket
Docenten W. Söderhjelm.

I. 2 tim. i veckan. Valbart ämne.
Läse-, tal, och grammatikaliska öfningar med ledning 

af „Söderhjelm-Tötterman, Fransk Elementarbok, Helsingfors 
1891“.

II. 2 tim. i veckan. Icke-obligatoriskt ämne. 
Öfversättning till och från franskan jämte skriföfningar.

Som läseböcker begagnas korta biografier öfver naturveten
skapsmän äfvensom urval ur nyare fransk skönliteratur, exem
pelvis „La France moderne“ af H. Andersin. Vid öfversätt- 
ningar från svenska till franska begagnas A. H. Klints skrif
öfningar.

Bokföring.
Hanäelsskoleförest åndaren Hedengren.

2 tim. i veckan. Icke-obligatoriskt ämne.
Kurs i dubbla italienska bokhålleriets system jämte öf

ningar i tillämpandet af detsamma.
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Tabell utvisande uti hvilka läroämnen och med huru många veckotimmar undervisning meddelas uti Polytekniska institutets
fackskolor under de särskilda årskurserna.

a r o a m n e n.

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

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

Elektroteknik.............................................................
Teoretisk mekanik...................................................
Analytisk geometri....................................................
Deskriptivjgeometri...................................................
Projektivisk geometri...............................................
Praktisk geometri: Topografi, geodesi, situations- 

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

„ Organisk........................................................
„ Analytisk........................................................
„ Teoretisk........................................................
„ Arbeten i Kemiska laboratorium . . . .

Kemisk teknologi........................................................
Mekanisk teknologi...................................................
Allmän maskinlära...................................................
Maskinbyggnad oclffteoretisk maskinlära ....
Grafisk statik............................................................
Bro-, väg-"och vattenbyggnad................................
Jernvägsbyggnad........................................................
Encyklopedi af ingeniörvetenskaperna...................
Byggnadskonstruktion slära.....................................
Arkitektur': Formlära och ornamentik...................

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

„ Perspektivritning..................................
„ Landskap steckning.............................

Allmän byggnadslära...............................................
Frihandsteckning och Hnearritning.......................
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......................................................................

Första
årskursen.

Gemensam 
för alla 

afdelningar.

äle-
O:3s

Andra årskur

Fackskolan
för

Landtmäteri.

® g 
|:&|

Fackskolan 
för kemisk 
teknologi.

äg $ H. trff

Fackskolan 
för maskin
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Fackskolan 
för ingeniör- 

väsende.

O:
S!ö

Fackskolan
för

arkitektur.

O:

Tredje årskursen.

Fackskolan 
för kemisk 
teknologi.

O:
E5'
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5
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3
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för maskin
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