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KURRER K.-E.: Geschichte der Baustatik
. Auf der Suche nach dem Gleichgewicht
(Historia statyki budowli . W poszukiwaniu
równowagi). Ernst & Sohn, Berlin 201 6.
Stron XXV+1162, rys. 957. Cena 109,00
euro.

Ksiq2ka stanowi ponad dwukrotnie roz-
szerzone 2. wydanie pierwszej edycji, która
ukazala siç w roku 2002. Obecne wydan¡e
jest dzielem przedstawiajqcym doglçbnie
historiç i rozwoj statyki budowli w jej odnie-
sieniach do poszczególnych ustrojów - od
Galileusza (1638) do czasów wspólcze-
snych.

Ksiq2ka zawiera slowa wstçpne, 15
rozdzialow, bardzo bogaty wykaz piémien-
nictwa oraz listy osób i rzeczy.

W rozdziale 1. (s. 2-13) przedstawiono
zadania i cele h istoriog raf i i statyki budowli.
Rozdzial 2. (s. 14-143) zawiera dwanaécie
wykladów wstçpnych, za\¡tulowanych: 1 -
Co jest statykq budowli, 2 - Od d2wigni do
kratownicy, 3 - Rozwój wy2szego ksztalce-
nia technicznego,4 - Studium parcia grun-
tu i murów oporowych, 5 - Wglqd w budow-
nictwo mostów i statykç budowli XIX wieku,
6 - lndustrializacja budowy mostów od
roku 1850 do 1900, 7 - Linie wplywu, I -

Belka posadowiona sprç2yécie, 9 - Metoda
przemieszczefr, 10 - Teoria ll rzçdu, 'l 1 -
Metoda noénoéci, 12 - Zasady budownic-
twa, statyki itworzenia. Rozdzial3. (s. 144-
197) prezentuje pierwsze techniczno-
-naukowe dyscypliny podstawowe: statykç
budowli i mechanikç technicznq. Rozwa2o-
no sprawy wiedzy encyklopedycznej i wie-
dzy technicznej - z ich odpowiednikami
w mechanice technicznej i statyce budowli.
Rozdzial 4. (s. 198-273) dotyczy sklepieñ
i luków - od podejécia geometrycznego
w teorii mostów sklepionych, przez stoso-
wanie teorii klina i obrazów zalamania,
teorii linii ciSnieñ, oraz teorii sprç2ystoéci
i zasad noénoóci, do zalo2en metody ele-
mentów skoñczonych. W rozdziale 5. (s.
274-379) ukazano historiç teorii parcia
gruntu. Rozwa2ono kolejno: mury oporowe
w budownictwie fortecznym, parcie gruntu
jako przedmiot in2ynierii wojskowej, roz-
szerzenie Teorü Coulomba, udzial mechani-
ki oérodków ci4glych, stan teorii w latach
1875-1900, partycypacjç doéwiadczalnic-
twa oraz rozwój teorii parcia w ramach
geotechniki.

Nastçpny tozdzial 6. (s. 380-439) opi-
suje poczqtki statyki budowli. Wprowadzo-
no pojçcie wytrzymaloéci materialów oraz
jego charakter w renesansie i u Galileusza,
jak równie2 podano dalszy rozwój tej dys-
cypliny do roku 1750. Nastçpnie scharakte-
ryzowano budownictwo koñca XVlll wieku
oraz naszkicowano uksztaltowanie siç sta-
tyki budowli wedlug Eytelweina i Naviera -
w szczególnoéci analizç belki ciqglej wyko-
nanE przez Naviera. Okres ksztaltowania
siç poszczególnych dyscyplin skladowych
statyki budowli zaprezentowano w rozdzia-
le 7. (s. 440-539). Ukazano dzialania Cla-
peyrona zorientowane na utworzenie kla-
sycznych nauk technicznych, podsumowa-
nie technicznej teorii belek, szczególy sta-
tyki wykreélnej, tazç koñcowq statyki
budowli i jej przejécie od czasu rozbicia na
dyscypliny do okresu powrotu do konsoli-
dacji - w szczególnoéci na podstawie prac
lorda Rayleigha i Krpiczewa oraz berliñskiej
szkoly statyki budowli. Rozdzial 8. (s.

540-639) zajmuje siç budownictwem 2ela-
znym i stalowym. Przedstawiono teoriç
skrçcania opracowanq na potrzeby budow-
nictwa z 2elaza i statyki budowli - od roku
1850 do 1900 (Bredf) orazzwiqzanezfym
realia budowy 2elaznych d2wigów. Opisano
teoriç skrçcania (1900-1950) i etapy poszu-

kiwania teorii wyboczenia w konslrukcjach
stalowych. Ukazano budownictwo stalowe
w latach 1925-1975, ataß2e - problematy-
kç mimoérodów. W rozdziale 9. (s. 640-
663) naéwietlono pracç kratownic prze-
strzennych - od ich poczqtków, przez okres
ich przemyslowego tworzenia, do czasu
syntezy indywidualnego ksztaltowania
i seryjnego wykonawstwa. Rozdzial 10. (s.

664-775) podniósl sprawy wptywu potrzeb
budownictwa 2elbetowego na statykç
budowli. Przedstawiono historycznie pierw-
szq metodg odpowiedniego wymiarowania,
elementy rewolucyjne w zwiqzkach statyki
budowli powodowane powstaniem betonu
zbrojonego i betonu sprç2onego, zasady
wprowadzonej normy DIN 1045 orazszcze-
góly obliczania oparte na modelowaniu
prçtowym 2elbetu.

W rozdziale 11. (s. 776-835) opisano
czas konsolidowania siç statyki budowli -
z zabezpieczeniem wlaéciwego stosunku
tekstu, rysunku i symboliki. Rozwa2ono
wlaéciwoéci metody przemieszczeñ i przy-
nale2ne podejécia racjonalizacyjne - spo-
soby macierzowe i automatyzacjç obliczeñ.
W rozdziale 12. (s. 836-899) podjçto pro-
blematykç statyki komputerowej - od histo-
rycznych poczqtków metody elementów
skoñczonych (MES) z macierzowymi ele-
mentami mechaniki struktur, przez ukaza-
nie naukowo-technicznych mo2liwoéci
MES w tworzeniu odpowiednich teorii i jej
zwiqzek z zasadami rachunku wariacyjne-
go, do wlaéciwoéci mechaniki komputero-
wej. W rozdziale 13. (s. 900-917) przryo-
lano szczególy trzynastu naukowych spo-
rów, jakie notuje historia mechaniki i statyki
budowli. Rozdzial 14. (s. 91 8-943) dotyczy
dalszych perspektyw rozwoju statyki
budowli; podniesiono glównie ró2ne aspek-
ty estetyki konstrukcji. Rozdzial 15. (s.
944-1 060) zawiea szczególowe biogramy
243 czolowych specjalistów przedmiotu
rangi éwiatowej. Sq wéród nich: Maksymi-
lian Tytus Huber, Feliks Jasiñski, Witold
Nowacki, Waclaw Olszak i Witold Wierzbicki
(w 1. wydaniu) oraz dodatkowo: Maciej
Bieniek, Roman Ciesielski, Ryszard D7brow-
skl (w 2. wydaniu).

Recenzowane dzielo ma wielkie walory
poznawcze i z pewnoéciq mo2e zaintereso-
waó ludzi nauki i techniki, a tak2e studen-
tów budownictwa w Polsce.

Prof. dr hab. in2. Zbigniew Cywitiski
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