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Temat 7. Wielcy konstruktorzy

Transatlantyk Thomasa Andrews – projektanta „Titanica” –  statku , 
który to w opinii publicznej, był uważany za niezatapialny. W chwili 
wodowania  w 1911 r „Titanic” z tonażem rejestrowy 47 000, był 
największym parowym statkiem pasażerskim na świecie. Sylwetka 
statku, odznaczała się czterema, lekko pochylonymi  kominami z których
ostatni był atrapą. Predkość 25 węzłów, jednostce,zapewnialy tłokowe 
maszyny parowe w tym czasie będące największymi urządzeniami tego 
rodzaju, jakie kiedykolwiek skonstruowano. 
Czterocylindrowe,trójprężne rzędowe silniki parowe. Każdy o wysokosci 
12 metrów z cylindrami o średnicy 1,5 metra. Układ napędowy statku 
składał się z 3 śrub. Kapitanem Titanica mianowano Edwarda Johna 
Smitha, który to przepracował w White Star Line, 32 lata. Rejs Titanicem
miał być ostatnim przed odejściem Smitha na emeryturę. Sam 
projektant twierdził : „Potrzeba trzech milionów nitów i wiele potu, 
żeby zbudować taki piękny statek .Dziewiczy rejs statku zaplanowano na
dzień 10 kwietnia 1912r na trasie Southampton– Cherbourg – 
Queenstown–  Nowy York. W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, 
podczas dziewiczego rejsu  zderzył się z góra lodową  i zatonął. Jego 
katastrofa spowodowała nowelizację zasad bezpieczeństwa na morzu 
obowiązujacych do dziś.

Strony tematyczne:                                           https://www.youtube.com/watch?
v=EDhdAzAjnXA                     http://www.titanic-plan.de/start_e.html 
http://www.modelshipgallery.com/gallery/service/liners/Titanic-350-
nd/index.htm   

Zachęcam  do  tworzenia modeli redukcyjnych,  umozliwiających realizacją 
własnych zainteresowań oraz pozyskiwania wiedzy z zakresu historii i rozwoju 
techniki. Polecam   stronę ineternetową  Modelwork-modelarstwo plastikowe 
https://modelwork.pl/

Temat 8. Rozwój transportu lotniczego.

Hugo Eckener, zrealizował swój największy projekt lotniczy w dniu 26 
marca 1936r. w którym to został oblatany, największy wówczas 
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sterowiec na świecie, LZ 129 „Hindenburg,,. Wypełniony  wodorem 
aerostat, mierzył 245 m długości, napędzany był czterema silnikami  
diesla, Daimler Benz DB.602 o mocy 1200 KM każdy. W locie, rozwijał 
prędkość max. 135 km/h . Wewnątrz sterowca, mieściły się kabiny dla 
72 pasażerów o standardzie porównywalnym z ówczesnymi statkami 
pasażerskimi. 31 marca 1936r. sterowiec, odbył swój pierwszy 
komercyjny, długodystansowy lot z portu lotniczego Friedrichshafen do 
Rio de Janeiro i z powrotem, którą to trasę pokonał w cztery dni. 
Wczesniejsza konstrukcja Ecknera, sterowiec ,, Graff Zeppelin,, 
wielokrotnie odbywała loty transportowe, miedzy innymi na tracie do 
Gliwic nad Bytomiem i Zabrzem. Łącznie w ciągu 1936 r. „Hindenburg” 
odbył  10 rejsów,pokonując łącznie 308,232 km, przewożąc 2,798 
pasażerów i 160 t ładunku i poczty. Cena biletu w jedną stronę wynosiła 
400. Lot przez ocean trwał 58-73 godzin. W ostatni rejs ,,Hindendurg,, 
wyruszył  z Frankfurtu z 97 osobami na pokładzie  w dniu 3 maja 1937r. 
Podczas lądowania na lotnisku w Lakehurst w stanie New Jersey (USA) w
dniu 6 maja 1937 r.  doszło do pożaru sterowca. Zginęło 13 pasażerów i 
22 członków załogi.

Strony tematyczne: 
https://www.youtube.com/watch?v=eYXJRXxWRVQ
https://www.youtube.com/watch?v=6QQxZTAHKZ4
http://blogpublika.com/2017/05/07/6-maja-1937-r-katastrofa-
sterowca-pasazerskiego-lz-129-hindenburg/
http://www.modelarstwo.org.pl/forum/viewforum.php?
f=120&sid=6041e956af71bd33916ceb947e6fb5ce
https://historia-zabrza.pl/sterowiec-graf-zeppelin-nad-miastem-hindenburg-
zabrze/

Forma kontaktu z 
nauczycielem 
(np. służbowy 
mail, telefon )

Jestem dostępny:
tel. 501-958-576
Mail: krzysztof.moskwa@mdk2.bytom.pl

Zapraszam do przesyłania zdjęć swoich prac na powyższy adres.
Harmonogram 
pracy nauczyciela  

Jestem do Waszej  dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem 
tygodniowym zajęć, 
Środa:15.15 – 18.20 
Czwartek:15.15 – 19.50
Piątek:17.35 -19.05

Termin realizacji 
działań

20.04.2020 – 01.05.2020
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