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Занаятчийството у нас.
От Инж. Г. Буков — Варка.
Всяка една държава, която има условията да
бъде земледелска и промишлена трябва да се
стреми да осъществи тая възможност. За нас, ние
можем да кажем, че тия условия са особно благоприятни и малко са страните, които да са така об
лагодетелствувани. Ние имаме въглища, руда, го
лямо дървено богатство, произвеждаме памук, развъждаме овце, храним буби, разполагаме с големи
водни сили. ВСИЧКИ предпосилки за едно индуст
риално развитие са на лице. Към това трябва да
подчертаем, че ние сме облагодетелствувани с всич
ки условия за развитието на едно широко и богато
земледелие, тъй че индустрията ни не ще изпит
ва нужда да търси така силно пазари в чуж
дите страни, както и обратно, една развита инду
стрия ще бъде най-добрия консуматор на земледелското производство.
Тъй като ние, млад, силен и стремящ се към
развитие народ, много страдаме от завистта и недоброжелателството на своите съседи, длъжни сме
да се организираме така, че да зависим колкото е
възможно по-малко от тях. Ето зашо, наред с цве
тущо земледелие, трябва да се стремим да създа
дем индустрия. За щастие, у нас едното не изключ
ва другото.
Макар че, в своето грамадно болшинство, Бъл
гария е земледелска страна, все пак от малките
занаятчийски зачатъци се е развила индустрия,
която бавно но сигурно върви напред и обещава
да заеме по-значително място в нашия стопански
. живот.
Преди освобождението, в тогавашните турски
провинции, нямаше никаква индустрия.
Съществуваше производство само за собст
вено употребление, приготвяне на всичко нужно
за собственото хазяйство. Едва ли бихме били
прави ако разгледаме това независимо единично
стопанство като една проява на народен стопански
живот.
Наред със земледелието, занаятчийството бе
единствения източник за прехрана на българина.
Лоши пътища, грабещо държавно управление,
общата правова несигурност и слабото развитие на
кредитното дяло спъваха всяки нерешителен опит
за. индустриална дейност. При постепенното раз
виване идеята за разпределение на труда и за об
мена, все още си оставаше единичното стопанство
и производство за свои нужди. По такъв начин,
в ония времена, занаятите бяха единствената домашно-индустриална деятелност,
Всяка степен на развитие на стопанския ЖИ
ВОТ обладава известни преобладаващи форми, на

ред с които, обаче, винаги се наблюдават по-силно
или по-слабо остатъци от по-ниска и начинания от
една по-висока степен, без да може между тях да
се прокара строга граница. Така също, това лично
стопанство се задържа, въпреки деференцирането
на града и селото, още дълго в последното, дето
още и днес се среща по-често или по-редко, въ
преки че и тук то, под налягането на новите усло
вия, постепенно губи почва.
Още в 1885 год., Емил Левелей пише, че ко
гато човек изучава стопанското положение на на
шата страна, вижда с удивление колко тя прилича
на европейските страни от времената на Карл Ве
лики или на страните в Централна Индия.
Домашната индустрия, за която по-горе спо
менахме, е била развита на Балканския полуостров
от стари времена и се e занимавала главно с пре
работване на вълната, която е доставяло силно раз
витото в горите овцевъдство.
Приготовлявали са платове, одяла, облекло,
килими и др- й са предели и тъкали почти всичко,
което е било необходимо за удовлетворение на
слабите нужди на населението. Обработва се и до
днес козината на. козите, а от дървата са се
приготвяли съдове и уреди.
В тая форма на производство за лични нуж
ди или за обмен в своя кръг, т. е. за домашна
търговия с местно ограничение, домашната инду
стрия не е още съвсем изчезнала, но за това пък,
цъвтящата по-рано домашна индустрия за чуждия
пазар, под влияние на причините, които ще изло
жим по-нататък, е почти изчезнала. В сегашно
време тя се е запазила още само в килимарското
производство, преденето на вълна, ковачеството,
обущарството, шивачеството и др. и главно в тек
стилното производство.
Към края на миналото столетие, таз домашна
индустрия изглеждаше че преживява последни
агонии, и само митническия договор с Турция в
1899 год. й даде една инжекция.
Тоя договор разрешаваше безмитен внос в
Турция на български вълнени произведения. Дей
ствието на тая инжекция трая до 1911 год., кога
то срока на договора изтече и не бе наново въ
зобновен, с което нашата домашна индустрия пре
търпя тежък удар.
Малко по-добре стои работата с занаятчий
ството. Както във всички европейски държави,
така и у нас, в последните години занаятчийството
се намали и неговия първоначален примитивен ха
рактер сега е запазен само още в отдалечените
от светската търговия области. Макар че едрата
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индустрия не е изместила у нас занаятчийството
до такава степен, както това тя е направила в за
падноевропейските държави, все- пак занаятчийството не можа да конкурира в много клонове на
своето производство на чуждата индустрия и бе
заставено да възприеме в други клонове нови' ме
тоди на обработване, с усъвършенствувани инстру
менти, каквито доставяше търговията.
Най-важните клонове на нашето занаятчийство
бяха: шивачеството, бояджийството, златарство
то, бакърджийството, обущарството, кожарството,
грънчарството, сапунарството и др., ЧИЙТО произ
водство се изнасяше във всички нам съседни
страни.
Главните причини на упадъка на домашната
индустрия и на занаятчийст. беха следните. Следствие
на подобрените средсва за съобщение в предиш
ните покупатели на нашето производство и заклю
чените между тях и западноевропейските страни
търговски договори, все по-силно те почнаха да
се наводняват със стоки на едрата западноевро
пейска индустрия, чийто конкуренция нашата ин
дустрия не можеше да издържи. Тоя наплив на
чуждото производство измести нашите артикули
не само у предишните наши покупатели, които
след 1878 год. митнически бяха отцепени от нас,
но и в самата страна, тъй като турските търгов
ски договори, с много ниски вносни мита, остана
ха в сила, съгласно Берлинския договор, и за Бъл
гария. Друга причина бе изселването на турците
след освобождението, тъй като те бяха добри
консуматори, сами не занимавайки се с занаятчий
ството.
Също изчезнаха предишните крупни доставки
за турската армия, а само нашето правителство
предпочиташе да купува чуждестранни фабрикати,
които бяха по-евтени.
Промената на вкуса, настъпила след освобож
дението, благодарение съприкосновението с запад
ноевропейската култура, повлия също чувствител
но върху занаятчийството.
Новото управление, нуждаещо се от средства
за организиране на свободната държава, също
посегна със своите облагания и данъци пак найнапред върху еснафа.
Според едно съобщение на Софийската Търг.
Инд. Камара, в 1876 год., т. е. 2 години преди ос
вобождението, са работели в София 60 сапунджии.
Двадесет години по-късно са останали само 5, ма
кар че населението се е очетворило. В Стара-Загора преди освободителната война се броеха 2500
тъкачни стана, сега там едва ли има повече от 20.
В Пирдоп предачеството е било като къшна ин
дустрия, особност на тоя град, упражнявано от
700 к ъ щ и ; сега с нея се занимават около 30 се
мейства и то главно за къщни нужди. Същата
съдба постига и другите занаяти, чийто обекти
са се произвеждали от западноевропейската инду
стрия.
Правителството би взело мерки за подкрепа
та на занаятчийството, ако не бе свързано от
Берлинския договор, който не позволяваше пови
шаване на вносните мита. Направените постъпки
за сключване на нови договори останаха безуспеш
ни. В някои свои отрасли занаятчийството съвсем
заглъхна.
Създаденото положение причини едно зана
ятчийско движение, което по-скоро се изрази в
общо неудоволство, без да допринесе нещо чрез
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целесъобразни мерки.- Едва в началото на двадесеттях години, се определиха известни насоки на
действие като. чрез изложението в 1892 год. за
наятчийството подтикна държавата към създаване
на известни благоприятни закони.
Тъй като, обаче,' за подигане на занаятчий
ството бяха нужни материални жертви и силна ор
ганизация в областите на кредита, производството
и работничеството, за които държавата не бе спо
собна, занаятчиите трябаше да прибегнат към са
мите себе си за помощ.
Първи сливенските обущари се оргаризираха
за съвместна борба с чуждестранната конкуренция.
Техния пример бе последван и на други места и
по такъв начин се тури началото на занаятчийска
та организация, която в 1895 г. най-напред се из
рази в -български занаятчийски съюз" състоящ
от занаятчиите в София. Тоя съюз не можа да
намери поддържници в провинцията и в 1900 г.
трябаше да отстъпи място на „централния съюз
на еснафите", който разпростря действията си и
в другите градове.
Занаятчийското движение подтикна държава
та към изработването на някои закони за подига
не на занаятите.
Наистина, държавата още в първите години
след освобождението предприе опити за подкре
па на индустрията, обаче не се получиха чувстви
телни резултати.
В 1887 год. за пръв път бе сложен за раз
глеждане в Народното Събрание законопроект за
подигане на занаятите, който бе и приет. Според
него държавата се задължаваше да доставя поне
половината от нуждното за армията облекло от
местното производство, даже ако би цените да
превишава с 10-15'/о тия от странство.
Едновременно с това, държавата се погрижи
за професионалното образование. След откриване
то на професионалното училище в Княжево, с от
деления по леярство, ковачество, дърподелство,
грънчарство, плетачество и бояджийство, се пре
стъпи към разпределението на тия отдели в раз
ни градове: Самоков, Русе, Троян и Сливен. Анга
жираха се пътуващи майстори-инструктори, уст
ройваха се периодически курсове и изложби и т. н.
Всички тия мерки на държавата се оказаха
недостатъчни да подкрепят занаятите, постоянно
влошаващето им се положение все повече усилва
ше недоволството на занаятчиите и държавата б е
принудена в 1897 г. да прокара нов закон за пъл
ната защита, според който всички чиновници и
служащи, намиращи се при една определена зап
лата, се задължаваха на служба да носят дрехи и
обуща от местно производство. Практически тоя
закон не бе прокаран и нема успех.
Значително по-важен е закона от 5 декември
1897 г. Според него:
1. Всички производители или търговци от
цитираните в закона 22 занаята се задължават да
се обединят в принудителни сдружения.
2. Повишаването на учениците в калфи и по
следните в майстори става след изслужването «на
известно време, определено е министерско опреде
ление, а също след издържаването на испит пред
комисия от майстори от сдружението.
3. Контрола за прилагане на закона и обра
зуването на нови сдружения се предоставя на мест
ните финансови власти.
4. Задължителен съд се натоварва с раз-
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глеждане спорните въпроси между майсторите или
между последните и помощниците.
Тоя закон, създаден върху предположението,
че причината за упадъка на занаятчийството се
крие в постепенното изчезване на старото еснаф. ство, се стреми да съживи • предишните еснафи.
Но не бе това причината за упадъка. Тя се крие
ше, преди всичко, в економическия живот. Нужна
бе материална помощ. Задължителното здружаване, майсторското свидетелство и възкресяването
на вече устарели организации само ограничаваха
инициативата на отделните личности. Недоволство
то на занаятчиите, особно на помощниците, посто
янно растеше. В 1905 г. те направиха в София
един конгрес, на който присъствуваха около 10000
души и който има политическо-социален характер.
Това движение предизвика създаването на един
закон, който облагодетелствуваше преди всичко
едрата индустрия: „Закона за защита местната ин
дустрия". Друг закон от 1906 г. се стремеше да
подигне занаятчийския кредит като облекчаваше
отпущането заеми от Народната Банка.
Обратна точка в занаятчийската политика на
държавата представя закона от 21 април 1910 г.
Той премахваше задължителното сдружаване на
занаятчиите и целеше да ги групира в свободни
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сдружения. За образуването на такова сдружение
са нужни най-малко 12 самостоятелни майстори.
Майсторските испити се произвеждат от назначена
от министерството комисия, като испитните про
грами се съобщават на екзаменуваните предвари
телно.
Испитите за калфи се премахват. Арбитраж
ния съд се състои от местния мирови съдия, като
председател, един майстор и един калфа, избира
ни от калфите в сдружението.
По-нататък, чрез същия закон, се постановя
ва свободния внос на инструменти за занаятчий
ското производство и за лична употреба на зана
ятчията.
•
От голямо значение бе и създаването при
министерството на едно отделение, което имаше
назначение да служи за подобрение на професио
налното образование и на методите на обработва
нето, за която цел то уреждаше изложби на ма
шини, изпитваше нови способи на работа, откри
ваше професионални курсове и др. Средствата за
поддържане на отделението се земаха от д ъ р ж а 
вата и общините. Чрез тоя потик, най-после, бе
премината мъртвата точка в нашето професионал
но законодателство. (Следва).

Характеристика на Пелтоновото колело и
на турбината Францис
От Инж. Ст. Димитров — София.
За преобразуване на грамадното количество
потенциална енергия на водите в полезна механиче
ска работа ни служат водните турбини. Въпроса
как трябва да бъде конструирана турбината за да
се постигне по-голям коефициент на полезното дей
ствие и за да бъде тя лесно пригодна за разните
случаи в живота • е занимавал науката от времето
на поникналата идея за използване водните сили,
продължава да я занимава и днес. Много типове
турбини са построявани и изтласкани в последствие
от по-усъвършенствуваните. Така турбините Жирард,
Швамкруг, Жонвал, Фурнейрон и др. са днес редкост от миналото. В най-ново време изпъкват тур
бините на Банки, Каплан, Експрес-турбините и тур
бините със смучащата струя. Някои от тези турби
ни са в периода на изпитанието, други в разцвета
си, но фирмите грижливо пазят изобретенията си от
егоистични и др. съображения. Така експрес-турбината е нагласена за голямо число обращения, голямо
водно количество, малки падове и развива грамадна
мощност — една експррс-турбина може да замени 4
францис-турбини. Турбината със смучещата струя е
нагласена за големи водни маси и ниски падове, да
же и за използуване енергията на течащите в реки
те води. Турбината на Банки е конструирана по прин
ципа на парните турбини — водата минава два пъ
ти през въртящето се колело, а турбината на проф.
Каплан е пренесена в Америка и там е добила найшироко употребление.
Горните турбини още не са плъзнали по света,
така както турбината на Францис и Пелтоновото
колело. Тези две турбини, построени върху два раз
лични принципа, имат днес най-голямо приложение.
Едната годна за едни случаи, другата за други, те
напълно задоволяват нуждата от подобни машини.

За да се установи коя турбина при кои условия е
употребима, нещо тъй нуждно в практическия живот,
си служат с така наречената характеристика на тур
бините.
Различните турбини се различават и според ко
личеството на водата, което те поглъщат. При ед
накви водни падове и диаметри на турбините, тур
бината на Францис поглъща повече вода от Пел
тоновото колело.
Понеже получаваната работа е пропорционална
на поглъщаното водно количество, то различните
турбини, ще дават и различни КОНСКИ сили. Турби
ните имат и различно число обръщения— различни
околни скорости. Чрез комоинация на различните
поглъщания и околните скорости се постигат разни
резултати, които са известни на турбинните конструк
тори много добре. Тези два коефициента съединени
в един, ни дават така наречената характеристика на
турбината, изразена в формулата:
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характеристика
обръщенията на турб. за минута.
мощност на турб. в к, с.
чист пад в метри

Х е онова число на обръщенията, с което се върти
турбината при пад 1 м. и при една мощност от 1 к. с.
Когато искаме да си поръчаме една турбина,
винаги трябва да ни са известни Q, Н и n. Q е секундното количество протичаща вода изразено в ку
бически метри. Q = C . F, гдето F е напречното се
чение на канала в метри, а С скоростта на водата
в метри за секунда. Щом Q и Н са известни, нами-

4) Дадени Q, Н и п. Изчислена характеристи
pa се наличната мощност на водната енергия, която
ката
X = 32. Това число се съдържа между 20 и
ще.ни даде механическа работа.
50. значи можем да си изберем или няколко Фран
N =- 10 Q Н . . . . (2).
цис турбини или Пелтоново колело с по НЯКОЛКО
С приетото число п (числото на обръщенията обик- дюзи.
новенно е дадено според целта, за която ще ни слу
а) АКО се решим за едно Пелтоново колело,
жи турбината), изчисляваме си съгласно (1) характе то трябва да си изберем такова число дюзи, че ха
ристиката X, която ни упътва, коя система турбина рактеристика да бъде между 5 и 20.
да си изберем, според долната таблица:
X = - Ш а при 4 дюзи напр. характери1. Т у р б и н а т а на Францис.
етиката X, ще бъде:
X = 350, 325, 300, 275, 250 } Бързовъртяща се
т1в = 75, 76, 77, 78. 79 ( Францис-турбина
X -= 225, 200, 175, 125, 100 \ Нормална
т1в = 80, 81, 82, 83, 84 ) Францис-турбина
16.
Х,=
X = 75, 50 ) Бавновъртяща се
т(е = 82, 80 j Францис турбина.
б) Ако се решим за една Францис-турбина, ка
то разделим пада, ще имаме
2. П е л т о н о в о т о к о л е л о .
X = 5, 7-5. 10. 12-5, 15, 17-5, 20
•Че = 81, 80. 79, 78, 77, 76, 75
т1в означава коефициента на полезното действие.
Числата от 20 до 50 не фигурират в горните
таблици. Ако изчислената характеристика X е число
находяще се между 20 и 50, то за този случай не
подхожда единична турбина. Тогава се избират Францис-турбини повече от една, наредени последовател
но или на обща ос, или пък Пелтоново колело с
повече дюзи.
Примери.
1) Q == 005 м3/сек.(
Н = 81 м.
I ИЗЧИСленип — 300, прието.
Каква система турбина ще е подходяща в то
зи случай?
N = 10 . Q Н = 10 ,0-05 . 81 = 405 P. S.
300 U40-5
njfii
X- = счз 8.
=
Н !Гн 81
За дадения случай, съгласно таб . 2, е подходящо
Пелтоново колело.
3
2. Q == 2-34 м /сек
N = 10.. QH -= 187 P. S.
Н = 8м.
X =-- СЧЗ 150.
п = 125
В този случай, по таблица 1- ва, е подходяща нормална Францис-турбина.
3) Ако при дадени Q, Н и п изчислим Х=420.
то и това число не се съдържа в горните таблици.
Тогава X се намалява, като Q се раздели на
няколко турбини, напр. на 4 Францис-турбини и то
гава всяка турбина ще дава N, •= ~ к. с, а нова
та характеристика ще бъде Х-.
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= Х. 1-68=54,

в случая са подходящи 2 бавновъртящи се Францис
турбини.
Францис-туроината дължи своята популяр
ност изключително на свойството си да задоволява
най-разните изисквания. Тя е приспособена за падо
ве от 1 м. до 150 м. и много лесно се регулира за
най-разните водни количества, като коефициента на
полезното й действие малко страда. Построима е за
малки падове с голямо число обръщения и обрат
ното. Понеже тази турбина работи с действително
налягане и е снабдена със смукателен канал, може
да се постави над долното ВОДНО равнище и с хо
ризонтална ос, без да се губи нещо от пада и кое
фициента на полезното й действие. Според величи
ните на напречните сечения на водните канали във
въртящето се колело и според диаметрите на тръ
бите за втичанието и изтичането, различаваме три
•типа Францис-турбини: 1) Б ъ р з о в ъ р т я щ а се
Францис-турбина с X = 250 до 300, поглъща го
лямо количество вода, годна за малки падове, голя
мо число обръщения. При падове до 3 м. се упо
требяват вертикалните турбини с открити падове и
преводи от конусни колела с отношение до 1:5.
2) Н о р м а л н а т а Ф р а н ц и с - т у р б и н а поглъща
много по малко вода и се употребява за падове от
средни величини, при X = 100 до 225. 3) Бавнов ъ р т я щ а т а се Францис-турбина с X = 50
до 75. Употребява се за големи падове и големи
мощности.

Пелтоновото колело има X = 5 до 20. Ха
рактеристиката X е фунция от п, уравнение (2), и е
толкова по-малка, колкото е по-голям Н. Обикновенно при турбините се изисква п да бъде голямо,
а това ще бъде тогава, когато Н е много голямо,
=
i
i
_
J
L
=
A
=
X.
210.
уравнение (2). Й така Пелтоновото колело е годно
н ГТГ
само за много големи падове — от 18 м. до 1000 м.
Й така в този случай можем да впрегнем в работа Добива се с него мощност от 1 к. с. до 18,000 к. с.
4 нормални Францис-турбини.
Пригодно е и за малко количество вода.

Книжка 6.

Български техник"

СТР. •?•_

Акумулатори.
От Хр. В. Стефанов —- захарна фабрика, Русе.
Практически важни бележки по акумулаторите. Поставянето им, волтажа, ампеража, пжлнене, изпразване,
подджржане и нередовностч.

Акумулаторите са елементи, които могат да
-бъдат подновявани. Зареждат се със сярна киселина
H2S04. Обикновенно, примеса бива 1 към 10, т. е.
сярната киселина се примесва с 10 пъти повече вода.
Един акумулатор се състои: 1) от съд (чаша),
2) оловени плочи (електроди) и 3) разтвор. Чашите
могат да се направят от ебонит, дърво или стъкло,
като дървените се покриват отвътре с оловени ли
стове. Най за предпочитане са стъклените. Оловените плочи биват направени или от чисто олово,
или от примес с други метали, като например живак,
антимон и пр. В тези плочи е поставено активна ма
терия. Всяка плака „——
[ *» се поставя между две плаки
мунус „—", от гдето следва, че общото число на минусовите (отрицателните) е с едно повече от плюсовите.
Течността се състои от чиста сярна киселина
H2S04 разредена с дестилирана вода. Гъстотата на
течността требва да е 22° по ареометра на Bomme.
Уредите, с които измерваме гъстотата на течйостта се казват "ареометр" и „дансметр" на Боме.
Препоръчва се щото, гъстотата да е Г8 ; серната
киселина да е 66° Боме и при 10 литри чиста дести
лирана вода.
Обикновенно, при нареждане плаките в чашата
(съда) ги отделят със стъклени тръби, обаче при онези
батерии, които са подчинени на бързи разтоварва
ния и същевременно важни и променливи режими
отделят плаките с дървени плочи. В основата си
плочите требва да бъдат доста отдалечени от дъ
ното на съда (чашата). Всяка плака, била тя минус
или плюс, требва да бъде права, ако плаките се из
кривяват и получат форма на вълна това показва
че акумулаторите не са добре подържани и са пре
търпели големи напряжения.
Помещението, гдето требва да се поставят акумулаторите требва да бъде сухо, проветливо, чи
сто. светло. Подът требва да е направен малко на
клонен за изтичане на течностите, които случайно
биха се разлели. Пода обикновенно требва да е на
правен от цимент или асфалт.
Тавана да не бъде направен от гипс или хоро
сан защото много лесно се руши от изпаренията на
батерията. Най-дебре e тавана и стените да бъдаг
боядисани с лак, маслена боя или друг подходящ
състав.
Равтовете, на които са поставени акумулато
рите, са обикновенно дървени, като под и над тях
са поставени порцеланови изолатори а самите равтове са напити със състав, който не позволява на
дървото да поглъща киселината и с това ги прави
невредими.
Волтажа на батерията. Всека батерия на
пълнена требва да даде 2'6 волта максимум, като
този максимум спада постепенно до 2 волта; слиза
после на 1*9 и 1*8 волта, което ще рече, че бате
рията е вече разтоварена. По-надоле от този мини
мум 1-8 не требва да се отива, защото плаките се
деформират. Волтажа зависи от числото на елемен
тите, а не от големината на елемента.
Общия сбор на елементите се намира тъй:
Например, нужно ни е 110 волта за осветление;
ше го делим на минимума волтаж на един елемент:

110: 1-8 = 60 елемента, пълно число.
После делим го на максимума :
110: 2-6= 40 елемента действующи (постоянни)
Като извадим от пълното число елементи, постоян
ните намираме резервните
60 — 40 == 20 елемента резервни.
Ампераж на един акумулатор. Числото на
амперите на един акумулатор, които трябва да раз
ходва, зависи от тяжестта на оловото. Не е важно
в една батерия само ампеража, но още и времето,
през което тя може да го достави.
Под думата капацитет се разбира максимум ам
пераж на тока при разтоварването и времето, през
което този ток може да бъде изразходван до като
волтажа доде минимум до 1-8 волта на елемент.
Капацитета се изразява в ампер часове „АН".
Нарича се специфична способност числото ампер-часове. което може да се извади чрез- един килограм
олово на акумулатор.
И тъй, една батерия, която може да изразход
ва един ток от 10 ампера през 6 часа, има капацитет
10 X 6 = 60 ампер-часа.
Една батерия от 120 ампер-часа може да се раз
товари е един ток от 6 ампера в продължение на
20 часа или пък с ток 20 ампера в продължение
на 6 часа.
Това всичко ще рече, че разтоварват повече
ампери — за по-малко време.
Конструкторите обикновенно определят макси
мума разтоварвание, което ще рече, че една батерия
чийто капацитет е 200 ампер-часа може да се раз
товари в 1 час с ток от 200 ампера. Конструкторите
като посочват върху тази батерия, че максимума
разтоварване е от 100, това ще каже, че електротех
ника не може да разтоварва с ток от 200 ампера,
но че при големия максимум, той може да разтова
ри само 100 ампера и то само за 2 часа.
Киефициета на използуването (рандмана) на
една батерия.
Рандмана е пропорцията, която съществува
между количеството на ампер-часовете доставено в
батерията и това количество, което е от там изте
глено. Този рандман е обикновенно 90%.
Ако една батерия е 92 ампер-часа то за да можем
да изтеглим тия 92 ампер-часа, требва да се акуму
лират в нея 100 ампер-часа: — рандмана ще е 90%.
Има същевременно рандман индустриален, кой
то се добива след неколко годишно употребление,
този рандман се движи между 80 до 90%. но не мо
же да слезе под 70%.
Рандмана в енергия е: отношението на число
то на ват-часове използвани през време на разтовар
ването и тези, доставени през време на натоварването
(пълненето); той варира между 65°/, за високите ре
жими и 80% за слабите режими.
Този рандман на енергия е винаги по-слаб от
колкото този в количество, защото акумулатора
създава електрическия ток под един волтаж много
по-нисък отколкото този, под който го пълнят.
При пълнене и изпразване требва да се взема
средния волтаж.
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Време за пжлиенсто.
Пълненето на една батерия е от •/.. ампер до
1 ампер на килограм олово.
Числото на килограмите олово умножено е ',.,
до 1 ампер дава, следователно, тока за товарене (пъл
ненето). Достатъчно е да разделим способността
(капацитета), увеличена с загубата на рандмана в ко
личество, с тока на разтоварването за да получим
времето на пълненето.
Имаме да пълнем една батерия, която трябва
да произвежда действително 130 амперчаса, като ранд
мана е 90 °/„ при ток на разтоварването 10 ампера,
ще се получи следната формула:
130 + 13
143: 10 = 14-3 часа,
10
Една батерия може да се формира но 2 начина
1) в напрежение и
2) в количество.
Да приемем една батерия от 12 акумулатора
с по 25 клгр. плаки всека една, която ние ще мон
тираме в напрежение.
В този случай плаките плюс „-J-" са съедине
ни с плаките минус „—" на следующия елемент и
така последователно всичките елементи.
Целия волтаж ще е равен на волтажа на един
акумулатор, умножен с числото на елементите, и капа
цитета на тази батерия е равен на тоя на един елемент.
Ако вземем 12 акумулатора с един капацитет
уползотворим от 10 ампер-часа на 1 килограм олово;
капацитета на един елемент ще бъде 25 X 10 ==250
ампер-часа, следователно това ще е с^що капаците
та на батерията.
Ако приемем 90:7„ рандман ще требва да доста
вим през време на пълненето 250-f-25=275 ампер-часа.
Максимум волтаж ще бъде
. 26 X I 2 = 3 1 ' 2 в о л т а Минимум волтаж ще е:
1-8 X 12 = 21-6 волта.
Ако същата батерия е монтирана в количество т. е.
положителните пластини на всеки елемент са съеди
нени с положителните пластини на другите елементи
също и отрицателните пластини, тогава тока на из
празването ще е 12 пъти' по-силен и при капацитет
на един акумулатор 250 ампер-часа, капацитета за
целата батерия ще бъде:
250 X 12 = 3000 ампер-часа.
Ще трябва да се напълни с 3300 ампер-часа; при тоя
случай волтажа максимум ще е 2-6 волта и волтажа
минимум Г8 волта.
Как става пжлнеж на батерията.
Най-напред се пресметат числото на елементите,
както вече съобщихме, после постоянните елементи и
резервните такива. Резервните се включват през ре
дуктора, с помощта на който можем да включим
или извадим част от резервните елементи. Резервните
елементи всякога се пълнят по-малко време от по
стоянните и от време на време требва да ги разто
варим до определения минимум.
При изваждане или включване на част от ре
зервните елементи, за да не става късо съобщение
с ръчката на редуктора, на самата ръчка се поставя
едно съпротивление, което не дава възможност на
елемента да се разрежда внезапно и което може да
деформира плочите.

Изпразване на батерията без редуктор не е за
препоръчване; редуктора може да се замени с съпротив
ление. Обаче, вместо да използваме целата енергия ние
част от нея ще убиваме в съпротивлението. С помощта
на редукторите можем, по желание, колкото волтаж ни
трябва за подържане, напр. на осветление, толкова
да държим и когато вземе волтажа да спада включ
ваме по един или два елемента и докарваме волтажа
до необходимото напрежение.
Подържане на батерията.
Добре подържаната батерия има дълъг живот
и добър рандман. Необходимо е батерията да се то
вари напълно без излишек. Ампеража не трябва да
се преувеличава при пълненето. От време на време
батерията се претоварва но при условие: силата на
тока не трябва да надминава нормалния ампераж по
вече от V). За препоръчване е да се извадят резерв
ните елементи напълнени.
Изолаторите и равтовете трябва да се чистят
от време на време и необходимо е да се проверява
изолацията.
Изпарената течност трябва да се замести с дру
га такава или вода.
Случки с акумулаторите.
Лесно се познава плоча, която е сулфатизирана — тя прилича на слой от гипс и при допиране е
твърда. Това показва, че акумулаторите са претър
пели криза т. е. съединявани са на късо.
За да се поправи това сулфатизиране. трябва
плочата да се подложи на едно разтоварване, като
се извади през време на разтоварването (изпразва
нето) и се включи своевременно за пълненето.
Батерията, когато не е работено с нея, се сул
фатизира. Да я накараме да работи, трябва да се
натовари със слаб ампераж. Препоръчва се с една
четка да се изчистят сулфатираните части на плочите
за да изпадат всички сулфати в дъното на елемента.
Активната материя когато пада прави късо съ
общение, Трябва да се изважда със специална цевичка, Ьлементи, които имат много развалени плочи ки
пят много по-бърже при,пълненето отколкото други
lJ
те, редовните.
Размерите на някои акумулатори и техния
специфичен капацитет.
м -- н? 1 А ^ Т Г ° р а " Б л о т " и м а "овърхност 33 дц.
?5-8 Амперчаса!53" ° Л0В °' С п е ц и Ф ™ капацитет е:
олово 2 ) и А Т У Л а Т О р а - Ф ° Р " ' с ж с т а в композиция от
аЗМерИ Ш
М/М в и с о ч и н а
ZГшиРочиТ°4НН £/М
«
' 120
20 ашепчТя J
Г ' д е б е л и н а - 2'5 кгр. тежина,
/и ампер-часа специфичен капацитет.
рина 150 А Зм УЛа ^ ра " Г З Г " ' ВИС0Чина 330 м/м., ши
рина 1ои м/м,, дебелина 4 м/м., тяжест fi--; кгп
спе
Р
цифичен капацитет - 2 4 ампер-ча?а
"
^ г Л ^ Т ^ ^ ^ " ^

«а плочите олово

5) Акумулатора „Фюлмен- капацитет 25 амперчаса.
6) Акумулатора „Хайву- капацитет 14 ампер-часа.
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По прозводителността, регулацията и вжршидбата
на вжршачката.
От Б. Ненов — Лом,
Обикновено тая скорост се колебае между
При пресметанията обикновено икономичното и
рантабилно производство на видовете вършачки 600—1250 обръщания в минута, пък даже и повече,
(конни, парни, прости, сложни, с зъбни барабани в зависимост от диаметъра на барабана: колкото
или биещи прътове) се взема пред вид винаги коли той е по-малък, толкова скоростта на въртението му
чеството на храната, която тя може да овършее и е по-голяма; обикновенно окръжността на барабана
времето, през което тя го овършава. Така например изминава един път от около 1500 метра в минута.
Друго едно обстоятелство, което увеличава
да предположим, че имаме едно стопанство от 3000
купчини (кръстци) или 360,000 снопа пшеница и че производителността на вършачката, а при това нама
те трябва да се овършеят за около 2 месеца или лява работата на подавача, когато подаванието на сно
60 дена. За да видим тогава средното производство, пите е приспособено отдолу; при това, тия с желез
което, ще тряба да овършава тя тряба да разделим об ни барабани и подбарабани са за предпочитание пред
щото число купчини с дните: получаваме 50 купчини чугунените.
Относно регулацията на вършачката през вре
или всичко 6000 снопа, които вършачката ще тряб
ва да овършава средно при дневна работа от 10 ча ме на вършидба ни учи самата овършена храна. Обик
са. Обикновено, установено е, че за овършването на новено първата работа, която ни предстои е урегутакова едно количество купчини снопи, нуждни са лирването притока на вятъра на долния вентилатор.
6 — 8 конски сили локомобил. Ако обаче, това ко Това става чрез избиране подходяще положение на
личество трябваше да се овършее за 3 месеца, то чугунените капаци, намиращи се отстрани на венти
гава ще ни се паднеха по 1000 снопа и щеше да ни латора, като се внимава щото да отстоят на еднаква
бъде достатъчна машина от около 1—2 конски си височина и от двете страни; или пък чрез повдигали. При това, обаче, трябва да забележиме, че про ние и снемание на дървената клапа намираща се на
изводителността зависи главно от широчината на ба пресевното сито.
рабана и въобще от неговия строй и регулация.
Въобще, при ниското положение на клапата пречистванието на зърното е по-лесно, но по-високо стоя
щата клапа пречи на попадението на зърната в сла
Широчина Количество Работно
Мощност на
мата ; затова и при по-тежка храна клапата се уревреме в
на бараба овършани
машината в
гулирва по-низко, а при лека — по-горе.
снопи
часове
на в м/м.
К. С.
По-ползотворно е обаче умереното повдигание
на клапата при повечето затваряние железните капа
на ден ръчно движение
400—600
375
ци на вентилатора, с това вятъра отслабва. При ле
до 1400
10
375—450
1—2
ката храна естествено вятъра трябва да бъде по-слаб.
500—550 1500—2900 на ден
2—3
Най-полезното е обаче средното затваряне кла
550
до 3400
10
4
пата, с което се попречва на издухването на зърна
4500
10
гарнитура от 5
в сламата.
10
4700
6
В заключение, причината за лошото пречиства
5550
10
7
не на храната трябва да се търси в ЛОШОТО урегу6000
10
8
лирване на вятъра или в нецелесъобразното избира
7500—8500
10
10
не на сита с по-едри дупки. Затова, обикновено при
по-влажна храна трябва да избираме сита с по-едри
При вършане на храната за ярма, това коли дупки, отколкото тия при сухата храна.
чество се увеличава на 1'/- пъти по-вече. Едно от
По-често пъти, като причина за попадане на
условията за добрата производителност на вършач
зърна
в сламата е и лошото регулиране на коша (подката зависи още от обема и дължината на снопа,
самото качество на храната и влажността й; твър барабана), който е много близко поставен (много
дите храни обикновено много по-трудно се овърша- тесно) до барабана. Тогава сламата се измачква
ват. Освен това трябва да се забележи, че оная хра твърде на едро, образува се много отсевка, която
на, престояла 2—3 месеца пожената, много по-труд се натрупва на пресевното дървено сито, тогава се
губи зърното като се увлича със сламата.
но се вършее ОТКОЛКОТО скоропоженатата.
Ето защо, необходимо е честото почистване на
Винаги, когато желаеме овършавание на мека голямото пресевно сито, защото инак дупките му се
слама, за предпочитание са вършачки с зъбчати ба запълват и тогава също така зърното може да се
рабани, защото те работят по-леко а при това не раз- губи и увлича от сламата. Казахме, че причината за
дробяват зърното толкова много, дават ни чиста хра явяванието на зърна в сламата е неправилното поло
на и въобще са no-производителни. При твърдите жение на подбарабана. Обикновено, урегулирването на
храни, обаче, и такива за ярма там почти се предпо това положение на подбарабана към барабана става по
читат бойнопрътните барабани като по-производи средством три винта, намиращи се от двете страни
телни. Желаеме ли, обаче, и при двата вида да из на вършачката. Когато храната е тежка, подбараба
карваме сламата неповредена за употребление за на се поставя по-близко, а когато е суха той се от
подстелки и пр., тогава вършачките с барабани от далечава ; при нормално положение горния край на
900—1700 м/м. дължина ни дават най-добри резултати. подбарабана трябва да отстои от зъбите на бараба
Освен тия условия, производителността зависи на на около 18 м/м. Средата на подбарабана трябва
още и от опитността на подавача, силата на двигате да отстои на 12 — 14 м/м. а края му — на 8 м/м.
ля, а най-главно от скоростта на въртението на ба За контролата на тия положения отстрани се нами
рат два отвора, чиито капаци се отварят според
рабана.
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нуждата. Намиращите се винтове за регулацията на
подбарабана са снабдени със стрелка и съответни
деления. Така например, при вършението на пшеница
(жито), показателите ни показват трето деление: то
ва положение на подбарабана е и нормалното му.
При все това, обаче, винаги през време на вършидбата се изследва сламата падаща от сламотърсачките и ако остават зърна в сламата, тогава
подбарабана се приближава към барабана, но вина
ги да се спази и съответното съотношение. При
силното натрошаване на сламата подбарабана се от
далечава.
Едно правилно и рентабилно вършене ще се
постигне с едно правилно натъкмяване на подбарабана.
Винаги подбарабана да се изчиства между про
странството отзад и под барабана, защото инак при
запълнянето на шините или зъбите овършаните зър
на не излизат своевременно от подбарабана и биват
раздробявани от барабана.
В по-новите конструкции на парни гарнитури
подбарабана се снабдява с трета една част, която
се регулирва при помощта на два пърта, излизащи
навън от рамата, чийто правилно употребление да
ва почти отлични рзеултати. С тая трета част може
да става изменение в изхвърлянето на сламата според
нейното качество. При това, за нормалната слама
подбарабана се поставя всякога толкова високо, кол
кото това е възможно. При дълга и влажна слама
подбарабана се спуша низко. При вършене на влаж
на слама, ако тя се повръща от барабана, тогава тре
тата част на подбарабана се приснема по-долу. При
вършене на ръж или въобще при храна с дълга слама,
третата част на подбарабана се поставя в най-долно
то й положение. Подаването става тогава постепенно,
без сламата да се повръща от барабана. При из
хвърлянето на зърна със сламата тая част се пов
дига високо.
Изобщо вършидбата, а особенно на влажната
храна, изисква особено внимание. Предварителното
предпазливо разтилване на храната трябва да се
придружи с бавно и по-възможност равномерното
подаване. Подбарабана трябва винаги да бъде по-близ
ко до барабана, отколкото това при сухата храна.
Ситата, както видехме, трябва да бъдат по-редки
отколкото обикновените, при това ветърния приток
сравнително трябва да се усили. Ако става повръ
щане на сламата трябва да се спре подаването на
храна, до като се изпразни или се приспусне най-долу
третата част на подбарабана.
При прекарването на храната през олющвателя,
последния често трябва да се отваря и почиства за
щото лесно се задръства, а особенно внимание тряб
ва да се обръща върху чистотата на ситата.
Вършидбата на сухата храна, или тая на нор
малната, се свежда до различните видове храни и
тяхното специално вършене.
Така, например, при вършенето на пшеницата ре
гулирането на подбарабана е нормално; ако сламата е
суха, той се приближава до барабана, стига, разбира
се, това да не пречи на чистотата на вършидбата,
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защото се явява не рационалното използване за чиетилните камари, където зърното ще трябва да пре
стоява повече време за пречистване.
За не добре овършаната слама, причината тряб
ва да се търси по-скоро в неправилното подаване,.
отколкото в регулиранието на подбарабана или трета
та му част. Обикновено, още в първата чистилна ка
мара пшеницата е вече чиста; клапите на вентилато
ра са полуотворени, а на пресевното сито напълно
отворени. Сортировалното сито на първата чистилна
'камара се избира такова, че да могат да изпадат
лесно зърната.
Въпреки голямата чистота на вършидбата, още
при първата чистителна камара клапите на вентила
тора трябва да се позатворят малко.
Необходимо е прекарванието и през олющвача
за очистване на люспите останали в зърното.
При втората чистилна камара за долно сито
бива онова, през което зърното пада лесно, а по-ед
рото се поставя като горно сито.
При вършидбата на ечмика, регулирането на
подбарабана е като при пшеницата, ситата биват с поголеми дупки и винаги грижливо почиствани. Винаги
е нужно прекарванието на ечмика през олющвателя.
При вършидбата на ръж, понеже има дълга
слама, подаванието й трябва да бъде много равно
мерно и третата част на коша се спуска най-долу.
Третата част има значение, че чрез нея се отделят
много зърна от сламата а с това се улеснява и ра
ботата на сламотърсачките и поради силното тече
ние на сламата тя се отблъсва от основата и пада в
началото на конете, с което последните се използват
по всичката си дължина. Ситата се вземат с подребни дупки, както за първата, така и за втората
чистилни камари на зърното.
При вършидбата на овес, вентилатора се зат
варя до толкова, щото в дребната слама да не ос
тават никакви зърна; ситата тук са с по-големи
дупки и вместо сита за прахът се поставят непродупчени слепи сита. Не е нужно прекарванието му през вто
рата чистилна камара. Прекарванието му става напра
во в чувалите, като се затварят клапите. Ако обаче
се прекарва във втората чистилна камара, двете си
та се заместят с такива с по-едри дупки затваря се
клапата на втория вентилатор според нуждата и се
внимава да не става повръщание на зърното във
вършачката, и с това да се пречи на работоспособ
г
ността и.
При вършидбата на запарена храна, безкрай
ния винт, прекарващ храната в олющвача, се изолирняппГ.? з а т в а Р я н и е т ° на клапите и храната отива
чайР Д Д*В В Т ° Р а Т а ЧИСТИлна к а м а Р а - При тоя слуизхоя н я чжВпРЯ чУГУнената «лапа на допълнителния
да няппяяп Р Н 0 Т а Т о г а в а х Р а н а т а о т елеватора паK L чТвялИД Прост Р анс ™ото за изхода на дъното .
3 ТаКа СЖЩ0 и
шхоп%!™1'
"Р 63 Допълнителния
Р Н 0 Т 0 К а Т Се з а т в а я т к л а п и т е н а г л а в
ния 5зход
' °
Р
"
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Кафявите вжглища,
От Канд. Минен Инженер Г. Дренски — Пловдив.
От категорията на така наречените каустобиоОпределянето му става с помощта на тъй наре
лити или горящи органически скали, към които при чената бомба Бертело, описанието на която не може
надлежат торфа, каменните въглища, антрацита |и да бъде предмет на настоящата статия.
др., безспорно кафявите вжглища са, които имат "в
Топливният елемент се намира в обратна зави
нас най-голямо економическо значение.
симост с влажността на въглищата, т. е. той се
Процеса на тяхното образуване, който ние на увеличава при намаление на влажността и обратно.
ричаме процес на овъгляване, не се отличава в своя
За въглищата от различните мини в нас, изме
та същност от процеса на образуването на каменните рен в калории, топливния ефект е следния:
въглища.
1. Мина „Перник" от 3920 до 5750. *)
Скицирано на кратко, овъгляването се заклю
„ (влажни от 4740 до 4817.
п „
0 *
чава в следното: целулозата на растителния мате
2. Мина „Бобов дол" | с у х и
о т 5Ш
до
554а
риал, съединение на въглерод, водород и кислород
3. Мина „Вулкан" 2880 калории.
с обща формулаСт (НО)п подхвърлена на бавна суха
4. Мина „Надежда" 3900 калории.
дестилация т. е. на разлагане при пълно отсъствие на
5) Мина „Родопи" 2000 — 3250 калории
въздух и при действието на топлината, отделя водоро
6) Мина „Успех" 4050
да и кислорода във формата на вода, една част на въ
Надробени въглища, оставени на открито (при
глерода бива окислена и отлетява във формата на въ сух въздух), изпущат голяма част от влагата.
глероден двуокис и по този начин чистия въглерод се
Напълно сухи въглища, поставени на влажно,
все повече увеличава и дава началото на образуване на абсорбират наново влага от 10—15%, в зависимост
въглищата. Естествено, този дестилационен процес се от степента на влажността на въздуха.
развива много бавно,в течение на цели геологически
Сухи въглища, нагрети до 105°, изпущат и ос
епохи, и бива благоприятствувай от колосалното на таналата част от съдържащата се в тях влага (15
лягане и висока температура, които царят в по-дъл - 22%).
боките стратиграфски хоризонти.
Това обстоятелство говори, че ще има във въ
Кафявите въглища се отличават по свия кафяв глищата механично и химично свързана влага, по
до черен цвят, кафява черта, специфично тегло от добно на некои минерали, напр. от групата на цеолитите.
9 . 8 до 1 . 5, по реакцията, която дават с калиевата
При анализите на въглищата от същите мини
основа, като разтворени в нея я обагрюват синйо е константирана следнята влага:
кафяво, по значителната влага и пирит — железен
1) Мина „Перник" 11 — 16%
сулфид, които съдържат.
2) „ „Бобов дол" 9-5 — 12%
Хипотезата, която днес обяснява образуването
3) „ „Вулкан" 24-5%
на въглищата, се противопоставя на теорията, КОЯТО
4) „ „Надежда" 20%
твърди, че преобразуването на един и същи първи
5) ,, „Родопи" 18-8 — 23-6%
чен растителен материал е, който дава торфа, кафя
6) „ „Успех" 13-6%.
вите и каменните въглища, като резултат на постоян
Качеството на въглищата зависи и от количест
но развиващия се хуминификационен процес.
вото пепелта, която последните съдържат. Тя произ
Тази хипотеза приема, че първичния материал, хожда от една страна от неорганичните съставни ча
под влиянието на голямото налягане и силна темпе сти на първичните растения, които са образували
ратура в по-дълбоките геологични хоризонти е пре въглищата, от минералния дедрит, който се е отло
търпял една чувствителна химическа промена, която жил ведно с растенията, и от минералните разтвори,
в каменните въглища вече дава свойствата на една които са прониквали и там са отлагали разтворените
напълно хомогенна маса с мидест лом, силен блясък минерали.
и значителна твърдост.
Пепелта съдържа най-вече железен, алуминиев,
Образувани главно в терциерната геологична калциев, магнезиев и др. окиси, силициева, серна и
епоха, когато една богата, особенна иглолистна фло фосфорна киселина. Последнята липсва в пепелта на
ра е дала богат материал за настояването на дебели торфа,
въглищни пластове, кафявите въглища постилат и в
Следната таблица ни дава количеството пепел
нас значителни пространства от пернишката, бобов- в различните наши въглища:
долската, софийската, хасковската и ломската кот
1) Мина ,Перник" 10 — 20%
ловини и от редица години насам са обект на интен
2) „ „Бобов дол" 3-6 — 3-8%
зивна минна експлоатация.
3) „ „Вулкан" 19%
Особенно благоприятно са сложени теологични
4) „ „Надежда" 12%
те условия в младотерциерния пернишки басейн, где
5) „ „Родопи" 15 — 36%
то до сега са открити главно 4 конкордантно и поч
6) „ „Успех" 16%
ти хоризонтално разположени пластове на много доот различни пластове на мина „Перброкачественни стари лигнити с черен цвят, сравни ник" Въглищата
и
„Родопи"
показват едно чувствително колетелно голяма твърдост и малко влага. Дебелината бание на количеството
пепел.
на пластовете варира между 0.7 и 2.95 м.
Без да се спирам на другите резултати от ана
Пирита, който е аксесорна съставна част на лизите на разните въглища, ще спомена на кратко,
почти всички въглища, предизвиква самозапалване че изложени на влиянието на атмосферата, кафявите
на последните, когато са складирани в големи купо въглища потъмняват, количеството водород и въгле
ве, вследствие окисляването на Fe S2 и Fe S0 4 .
род. както и топливния ефект чувствително намаляват, а
Топливния ефект е който обуславя доброкаче- количеството на кислорода и на пепелта се увеличава.
ствеността на въглищата и за това неговото опре
а б е л е ж к а . Проба извадена непосредствено от
деляне трябва да бъде първа задача на всяка анализа. пласта*)иЗведнага
анализирана.
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В заключение бих желал да кажа само неколко
думи по въпроса за брикетирането на кафявите въ
глища, въпрос, който е от жизнено значение за рентабилитета на една минна концесия.
Явно е, че при изкопаването на въглищата ед
но значително количество от тях. поради малката им
твърдост, се до такава степен раздробява, че за техното използване като горивен материал биха били
иуждни специялни скари, обстоятелство, което доста
намалява техната стойност. За да се използват на
равно с другите, подлагат се на брикетиране и така
приготвени имат на пазаря стойността на доброкачественните въглища.
За тази цел, с помощта на специални преси,
развиващи налягане понекога до 1500 атмосфери, ка
фявите въглища се пресоват и дават твърди и удоб
ни за транспортиране блокчета, които са доста траен
и коеномичен отоплителен материал.
Тези именно блокчета се наричат брикети, а са
мия процес на получаването им, който има характе
ра на един чисто физически процес — брикетиране.
Думата брикет произтича от француската „1а
brique" и от там умалителната форма „la eriquette".
Това свойство на въглищата обаче да се брикетират е в зависимост от тзърдостта, от влажността
и от количеството битуминозни вещества в тех.
Влажността не требва да бъде по-малка от 8%
и по-голяма от 18" „ — за да не изгубят въглища
та способността да се брикетират.
Количеството на битуминозни вещества се дви
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жи между 6',о и I 4 " о и, както no-rope се спомена,
е от значение за брикетирането.
Меките въглища се подлагат на брикетиране
при сравнително по-малко количество смолести ве
щества, когато при брикетиране на твърдите и трошливи въглища необходимо е те да бъдат смлени и
премесени с по-голямо количество такива вещества.
Обикновенната форма на брикетите е паралелопипедна с най-различни размери. Фабрикуват се оба
че (и то преимущественно от каменни въглища) и
яйцевидни брикети, които имат много преимущества
пред другите. Последните яйцевидни брикети, при
готвени по патента на Франке-Шмидт, имат по сре
дата един канал за пропущане на въздух и за полесно и пълно горене.
От продължителните опити, правени в много
брикетни фабрики, е констатирано, че топливния
ефект ка брикетите е по-голям от този на самите
въглища.
Грамадната полза и економия, които се пости
гат с брикетирането на въглищата е съзната отдав
на в страните на мощната индустрия — Англия, Гер
мания, Америка.
Германия само през 1920/21 година е фабрику
вала 7,000,000 тона брикети срещу 5,250,000 тона за
1919/20 година, т. е. показва едно увеличение на про
изводството с 21 ^"/оТези грамадни цифри са ярко доказателство за
необходимостта от брикетиране на кафявите въгли
ща. които и в нашата едва зараждаща се индустрия
ще играят важна роля.

--.s^-sv^.r-ats--»6^-----^--

За хладилното дяло.
От Инж. А. Любченко — София.
Нямайки точни данни за възникването на
първата идея да се консервират разни продукти с
помощта на студа, можем да кажем, че в най-дъл
бока древност съхранението на продуктите е ста
вало в пещери, в които температурата е по-ниска
отколкото температурата навън.
В 1871 год. професор Телие изнамерил пър
вата хладилна машина, турена в действие с помощ
та на серен двуокис и в 1876 год. същия, като
поставил своята машина в парахода „Фригорефик",
заминал за Аржентина, от където доставил не ГО
ЛЯМО количество.месо за Франция в прекрасно съ
стояние. Пътуването му по морето се продължи
ло 104 дена; от това време се започва едно посте
пенно, но извънредно б ъ р з о развитие на хладил
ното дяло в целия свят. Използуването ка изкуст
вения студ брои, значи, не повече от 5 0 годишно
съществуване в земледелските страни, като Ав
стралия, Америка, Аржентина и Нова-Зеландия,
дето се е развило в най-големи размери за износа
на техните продукти в европейските страни, от
стоящи от тях на разтояние 5 — 6 седмичен път по
море.
Огромно е развитието и значението на хла
дилното дяло и в страните, консумиращи онези
продукти, които те получават от производителните
страни. В едните хладилниците са експортни, в
другите — базистни. Експортните и базистни хла
дилници са свързани помежду си с параходни и
вагонни хладилници.
На 1 януари 1916 г. следните държави при

тежаваха посочения брой хладилници : Америка—
21,000, Германия — 9,000, Англия — 4,000, Фран
ция -2,500, Дания—1,000, Холандия—400 хладилни
ци- На 1 януарий 1921 год. броят на параходни
те хладилници е бил 277 с вместимост — 14,000,000
™ ™ ™ Т р а ' а с У ХОП *™ия превозен материал —
<iUU,UUU вагони ледници.
По настоящем в България има само 16 хла
дилни машини, които се употребяват за изстудява
не на бира и само един хладилник, годен за съх
ранение на продукти. Няма съмнение, че тоя ни
щожен брои машини не удовлетворява никаква
част от наличната за селското стопанство на стра
ната нужда от хладилници.
Пред наличността на тая нужда в БългаЕя »™ КЯ СИ з а д а д е м въпроса : каква е същността
нието н Т Т 7 0 Д Я Л ° ? К а к т о е известно, под влияпунтм Л Т 0 п л и н а т а и влагата в хранителните про
б н и м ь / а З В И В а Т П р е з течение на времето разю т н о н Р ? ° 0 Р Г а Н И З М И ; ТИЯ продукти стават абсоГ л я ш и с . ДпНИ 3 3 УП0ТРебление. Такива лесно разплодГете з ^ * ™ С а : м е с о т о - д е л о т о , яйцата,
зГпроТк'ти от " Ч Г Т е " Д Р ' З а Д а предвардят те "
ват къ7различн Р и 3 С по Л соб СеЛСКИТе С Т ° П а Н И П р И б £ Г '
помощта на осолявани п ' " а Т ° ™ к о н с е Р в и Р а т С
не и т н я „«,1
' П У ш е н е ' сушене, мариноваществ^^неГстатжГ Г и" м еСнПнОоС: о б и и м а т е д и н СЖ'
тях продукт се о т ™ ' 0 Т п ж в получения чрез
по качество тжй !!
Р оначалния, както
3
Т К М 0 з а т О В а К0Н
тия с п ^ Г ™ '
сервираните* с тия
*
-пособи продукти
се продават'
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на пазаря no-евтино от пресните продукти. Този
недостатък се избегва при консервиране посред
ством смразяване. Както е известно, изкуственият
студ не изменява нито качеството, нито основните
свойства, нито теглото, а само преустановява естественното развитие на разните микроорганизми.
Изкуствен студ може да се получи чрез то
пене на естествения лед в особени приготвени за
целта помещения, или посредством смесица от лед
и соли, която смесица има значително по-ниска
температура на топенето на леда. По втория начин
може да се достигне д о — 1215° С; на този прин
цип почива безмашинното смразяване на продук
тите.
Най-сетне, последен и най-важен способ е до
биването на изкуствен студ с помощта на машини.
Изстудяването по тоя способ е основано на физи
ческия закон, по който течността, като се обръща
в газове, отнема от околната среда топлината. Циклът на действието на хладилната машина се свеж
да в два процеса: 1) Лекопреминаващите в течно
състояние газове, наречени"хладилни агенти, как
вито са: серния двуокис, амоняка, въглеродния дву
окис, бидейки течности, се изпаряват щом попад
нат в открито пространство при ниско налегане,
при което те отнемат от околните тръби топлина
та ; 2) превръщането на хладилния агент, след като
той е извършил своята работа по изстудяването
на тръбите, отново в течно състояние с помощта
на изкуственно увеличение на налегането.
Една хладилна машина за да извършва гор
ните два процеса, се състои от съответното съче
тание на следните главни части .
1. Компресор, който собствено, представлява
една помпа с двойно действие и служи за получа
ване на ниско налегане в една част на тръбопро
вода и на високо налегане на другата му част.
2. Рефрижератор (изпарител, смразител), койпредставлява спиралообразна тръба, гдето течния
хладилен агент се превръща в газ и така обра
зува студ.
3. Кондензатор (сгъстител), едно пълно подо
бие на рефрижератора, с тази само разлика, че у
него газообразният хладилен агент се превръща
в течност.
Тези три главни части са съединени една с
друга с един тръбопровод, на който се намира
една регулираща клапа, служаща да регулира ко
личеството на хладилния агент, що минава от налегащата част на тръбопровода в смукателната;
на тези две части на тръбопровода има по един
манометр.
След като очертахме същността на действие
то на хладилните машини, нека се спрем върху
значението на изкуствения студ за съхранението
на хранителните продукти от животински и расти
телни произход, каквито са всекакъв вид меса,
риби, заклани птици, овошия, зеленчуци и др.
Преди всичко производството на месото: ох
лаждане и смразяване на месата и продуктите по
лучавани от тях. В Германия и Америка не съще
ствува нито една кланица, в КОЯТО да няма хла
дилник. В Германия даже има закон, по. силата на
които, неохладено месо не може да се пусне в
продажба.
Риболовство. Охлаждаване и смразяване ри
ба, приготовляване рибни консерви, запазване раз
ни видове раци и пр.
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Птици и яичаретво. За редовно спабдяване населението с евтини птици и яйца, ползувайки
се от охлаждението, закупуват се есенно време
птици и се съхраняват смразени в хладилниците.
Яйцата се събират лятос, съхраняват се до след
ната пролет, като се изнася из хладилника редов
но известно количество; обстоятелство, което за
държа резките скокове в цените, и яйцата са ви
наги евтини. Също охлаждението е необходимо за
запазване на, убит дивеч—яребици, патици и пр.
Разни видове овощия. Овощия за запазване,
пренасяни на далечни пазари, също имат нужда
от охлаждане.
Цветя. Както откъснати, така и в саксии (ро
зи, хризантеми и пр.). както и млади фиданки за
разсад — също е необходимо охлаждане, било за
запазване или за превозване.
• Големата стопанска отрасъл—млечното произ
водство, — запазване млекото, приготвяне на ма
слото, сиренето и др. млечни произведения, всич
ко това е немислимо без охлаждане.
Пивоварната промишленост.
Приготвянето
и запазването на бирата, производството и избистрянето на виното, производството на алкохола
и спирта, запазването на виното, всички тия сто
пански отрасли също са немислими без охлаждане.
Коприненото производство. Запазване паш
кулите, смразяването вместо парението им, съхра
нението .на коприненото семе и неговото изкустве
но презимуване.
Всекакъв вид научни лаборатории, получава
не на ниски температури, изследването на строи
телните материали, извършване опити за изслед
ване жизнената деятелност на разните микроорга
низми — растителни и животински.
Приготовляването на животински и растителни
масла и разни видове произведения от тех: стеарин, маргарин и пр.
Приготовляване сапуни,желатин ; приготовля
ване на парафин и други производства от нефта,

Приготовлението на аптекарски, химически и
медицински материали, средства и препарати.
Всички фотографически изделия, приготовле
ние пластинки, емулзии и пр.
Приготовлението в течно състояние на хло
ра, фосгена и други задушливи газове, получили
такова разпространение в последните ВОЙНИ.
Приготовлението на разни ваксини, медицин
ски и ветеринарни препарати.
Шоколадните и бомбонените фабрики.
Запазване жито, ръж, ечмик, съхранението
тестото за хляб и пр.
Каучукови, гумени фабрики.
Предпазването на тъканите от развитието на
разни специални паразити.
Съхранението в хладни места разни кожи,
килими, шаеци, кожени изделия, шапки боа, разни
копринени изделия и пр.
Устрояване изнуствени ледни пързалки, на
които се пързалят цела година, (Берлин, Лондон,
Виена, Ню Йорк, Петроград, Варшава).
Охладяване на театри (Рио-де Жанейро), ре
сторанти (Ню-Иорк, Чикаго), училища и даже ча
стни къщи (Америка).
Приложение охлаждането в медицината, те
рапията, устройството на морги за съхранение и
смразяване трупове.
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За всичко това е необходим искуствен студ.
Отделна и грамадна отрасъл от хладителната
индустрия — е приготовлението на искуствения лед.
Употреблението му е изестно на всички и заради
това ще отбележим само, че един кубически
сантиметр естествен лед, взет от реката, съдържа
до 200,000 жизнеспособни бактерии.
При това безспорно значение за развитието на
отделните отрасли, а в зависимост от «его и на от
делните области на дадената страна, хладилниците
представляват сериозен държавен интерес. Това
значение на хладилниците става особенно голямо,
когато бъде създадена цела мрежа от базистни
хладилници по железопътните линии и възли и от
експортни хладилници в пристанищата или на гра
ниците.
Създаването на базистни хладилници в стра
ната и на експортни по границите ще позволи на
дребните собственици да продават своите произ
ведения на най-изгодни за тех цени, без да се бо
ят, че храните ще се покварят. От друга страна,
еднократното предаване ще избави както собстве
ниците тъй и държавата от излишни разходи, кои
то инак отиват в частни посредници.
След тези общи мисли за значението на хла
дилното дяло при дадените условия на стопанския
живот на България, ние си позволяваме да истъкнем, че една мрежа от хладилници би била фак
тор от неимоверно голямо значение изобщо за економическия живот на България. Без да влизаме в
подробности, нека да подчертаем, че от селското
стопанство на България, при 24% удобна за обра
ботване земя, 6 3 % от нея се обработва за зърнените
растения—следователно, големият поминък на Бъл
гария в настоящо време е земледелието и то про
изводството на зърнени храни. Средният годишен
износ, въз основа на данните за 1900—1912 годидина е 588,714 тона.
След земледелието, в стопанския живот на
България играе значителна роля скотовъдството,
но предстои да се извърши твърде много, за да
се постави то на по-широка нога. за да се развие
рационално и използува в колкото може по-широк
размер. Със цела редица статистически данни ние
бихме могли да посочим колко напред в това са
отишли другите страни на света и да подчертаем,
колко много предстои да направи България в тая
посока. Колкото и значителни да са изгодите, кои
то биха се добили от усъвършенствуването
на полевъдството, все пак то значително отстъп
ва на ония изгоди, които селските стопани би

ха добили, ако едновремено с подобрението на
начините за обработка на земята те пристъпеха
към едно рационално животновъдство. И наисти
на : до като от един декар ние получаваме 100 кгр.
зърно, то същия декар, засет с кръмно цвекло и
тикви, би дал повече от 3030 клгр.
Понеже при рационално животновъдство е
важна скоростта за добиване на месо. то особенно
внимание в това отношение заслужава свиневъд
ството. Лакомството на свинята, необикновенната
плодовитост и най-пълното използване на храната
— всичко това способствува за едно бързо и ефтино създаване на големи запаси от месо. Ако сви
нята изеде 3—5 кгр. храна, то тя увеличава свое
то тегло с един килограм, рогатият добитък, за да
приведе към теглото си един килограм трябва да
изеда от 1 3 - 15 ктр. храна. България, която за се
га има 527.000 свине, би могла в течение на 3—4
години, без особенна мъка, да увеличи своето основ
но стадо свине на 3,000,030, глави. Ако храната на
тези свине станеше по рационален начин, а кла
нето, смразяването и превозът — чрез модерни
способи, то селското стопанство на България би
могло да изнесе ОКОЛО 200,000,000 кгр. свинско ме
со на сума 8 милиярда лева (сметнато на 1 кгр. по
1 и половина шилинга в Англия). Ако правителст
вото сложи върху този износ само един налог от
10%, то би могло да се види какви грамадни до
ходи ще има и държавата от това. Нека изтъкнем,
че развитието на овцевъдството се намира също
тъй в зависимост от развитието на експортното
хладилно дело. Тъй, например, от 1916 г. до 1918
г. числото на овцете в Аржентина се е увеличило
от 69,000,000 глави на 90,000,000 глави, без да се
смета, че Аржентина в същото време е изнесла
при помощта на всичко 11 хладилника около 600
хиляди тона овче месо (около 30,000,000 глави ов
ци). Любопитно е да се отбележи, според данните
за 1911 година, че България от 7.430,000 кокошки,
720,000 пуйки и 3,000,000 пилета е изнесла всичко
на всичко — 512,000 кокошки и 2,900 пуйки —
един факт, който може да се обясни само в лип
сата на хладилници.
Направените по-горе бележки са от естество
да ни убедят, колко е големо значението на хла
дилното. дяло за стопанската политика на страната.
Това дяло ще бъде един фактор за създаването
на нови поминъци — месарство, птицевъдство, яйчарство и др.; ще даде тласък на млекарството и
сиренарството; ще съдействува да се развие градинарството и зеленичарството — а всичко това
ще предизвика грамаден износ

Още няколко думи върху пресмятането квадратурата не плоските покриви.
От Атанас Енчев — математик и машинен инженер — София.
(Проджлжение от книжка 4).
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^ Новини из техниката и индустрията.
УЧАСТИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В ПЕЧАЛБИТЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. Към многочислените сред
ства за заинтересуване на работниците от известно
предприятие в печалбите на последнето принадлежи
и вече отдавна предлаганото издаване на дребни ак
ции. Дребните акции тряба да имат по-малка стой
ност отколкото обикновените акции и, получавайки
ги, работниците не само че ще бъдат заинтересовани
чрез девидентите в преуспяването на предприятието,
но ще имат още възможност чрез своите предста
вители на събранията, да имат известно втияние и
представа за хода на предприятието.
От тия съображения се е ръководила напосле
дък фирмата Круп, издавайки акции за работници
те и служащите. Мисълта за участие в печалбите,
за едно изравняване на социалните противоречия
между капитала и труда, стои на първо място в то
ва мероприятие на фирмата Круп. Средствата и пъ
тя, които фирмата е избрала за постигане на своите
цели, са необикновени. Ето защо, те намериха раз
лични критики в пресата.
Преди всичко, в противоположност на досега пре
поръчваните дребни акции, фирмата е определила
номиналната стойност на новите акции по 1030 мар
ки. Притежателите на тия нови акции, получават
гарантиран девидент най-малко 6 %, даже когато
предприятието е в загуба, и максимален — 10%, ко
гато се плащат на останалите акции девиденди поголеми от 6 °/0. По такъв начин на притежателите
на тия акции е дадена възможност да вземат учас
тие в печалбите, особно при добри бюджетни годи
ни, от друга страна им е гарантиран по-добър про
цент, отколкото ако бяха си вложили парите в ня
коя спестовна каса.
Подобно на основните акции, намиращи се поч
ти исключително в ръцете на членовете от фамилия
та Круп, новите акции не трябва да се предлагат на
борсата.
Притежателя на новите акции може винаги да
върне акциите по курса на издаването им.
Новите акции, за получаването на които е нуж
на най-малко петгодишна служба в фирмата Круп
или в някоя от свързаните с нея фирми, не се да
ват направо на работниците. Получателите на нови
те акции тряба да принадлежат към основания за
тая цел „Съюз на круповските работници", който
получава на свое име за сметка на отделните члено
ве акции и ги пази. Председателя на съюза е член
в общото събрание на акционерите.
До колко издаването на новите акции ще по
стигне преследваните от фирмата цели, да се уста
нови по-добро разбиране със своите служащи и ра
ботници, да се създаде общност между тях, ще по
каже бъдащето. Като опит за едно участие на ра
ботниците и служащите в капитала и печалбите, то
заслужава във всеки случай интереса на широките
маси на цялата страна.
Л О К О М О Т И В С ТУРБО-ЕЛЕКТРИЧЕСКО
ДВИЖЕНИЕ. „The Engineer" съобщава за нов вид
локомотив, който в настояще време се изпитва на

железопътната линия Лондон—Норд—Вестерн. Про
екта на новия локомотив е изработен от Ramsay
Condensing Locomotive C°, а постройката е извър
шена от W. G. Armstrong, Withworth & С°. Локо
мотива има едно турбодинамо 890 киловата при 3600
въртения в минута от машинната фабрика Oerlikoii
— Zurich, което доставя въртящ се ток от 600 вол
та за четиретях шлайфрингови-индукционни мотори,
и което се възбужда от специално турбо-динамо с
постоянен ток.
Изработената пара от турбината се впуща в
разположения на тендера кондензатор, охлаждащ се
с въздух, който се гони през тръбите от вентила
тор, разположен в задната част на тендера. Локомо
тива и тендера са свързани чрез еластично съеди
нение.
Четирете мотора всеки по 265 К. С. са разпо
ложени в две групи върху локомотива и тендера и
свързани с предаващия механизм, състоящ се от на
зъбени колела и мотовилки (щанги), движещи трите
оси на локомотива и тендера.
Главните размери на локомотива са:
Дължина
21*2 м.
Ширина (средата на колелата).
Височина
3 12 ,
Днаметр на колелата
• 1-20 .
Тегло на локомотива
. 68-3 то!
„
„ тендера .
. 64-3 .
Триещо тегло . .
ПО-2 „
Нагревна повърхност
135 кв. ]
Скарва
„
26-4 „
Налягане на парата
14 ат.
Тегляща сила , .
10 тона
КНИЖНИНА.
Излезли е от печат:
Обществено и частно жилищно възраж
дане от Трандафил К. Трандафилов — архитект
и инженер — илюстрован сборник за общественици.
архитекти, инженери, предприемачи, домостроители
и бездомни.
Книгата представя проучване досежно жилищ
ната криза, жилищното законодателство, обществе
ното сградостроителство, частното домостроителство
и съвременните начини за строене с 86 чертежи в
текста и един план. Цена 80 лв.
Към книгата е приложен кратък строителен
алманах и новия закон за облекчение на жилищната
нужда.
Книгата е написана с добър стил, при вещо
познаване на материята.
Ръководство по моторите (газоженни, ди
зелови, нафтови, моторни локомобили и пр.), вто
ро издание от П. В е л и к о в — директор на фаб
рика .Струг" — София, с наставление за прислужването им, с 100 фигури, 12 печатни коли. Цена 60 лв.
Доставя се само от автора й П. Велцков Со
фия ул. „Мария Луиза" 145.
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Из практиката за практиката
Съвети и рецепти.

МОЩНОСТ ПА ЕДНА МАШИНА. Един от на
шите абонати иска разяснения (вмпрос М в) върху
срещащите се названия: индикаторна, номинал
на, действителна, моторна п парна конска си
ли. В следващето изложение даваме пояснение на
тия често бъркащи се едно с друго названия.
Индикаторна мощност Ш на една машина
се нарича тая мощност, която се развива в цилиндра на машината. Тя се обусловя от налягането на
парата или газовете в цилиндра (измервано с инди
катора), от диаметра на буталото и скоростта на не
говото движение.
Тъй като това налягане се изменя, то за пресметане се зема средното налягане през целия ход
на буталото (средно индикаторно налегане). Умно
жавайки средното индикаторно налягане на плоско
то съдържание на буталото и на скоростта на дви
жението на последнето ще получим индикаторната
мощност.
Ni
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дето: pi — средното индикаторно налягане
r. D,
—-7-*-=- F — плоското съдържание на буталото в
кв. см.
- ' = v — скоростта на буталото в м./сек.
D — диаметра на буталото в см.
S — хода на буталото в метри
п — число на въртенията в минута.
При двигателите вътрешно горение трябва да се раз
дели това произведение още на 4 ако матора е четиретактен или на 2, ако е двутактен.
Действителната мощност Ne на една ма
шина съставя, според конструкцията на машината,
60 до 80% от индикаторната мощност. Това произ
лиза от загубите, причинени от триенето на всички
движущи се части на машината при нейната работа,
от енергията,която се харчи за действието на всич
ки спомагателни механизми: помпи, конденсатори, и др.
Действителната мощност е значи полезната мощ
ност т. е. тая която машината може да даде на дру-ги работни механизми и може да бъде напълно из
ползувана. Тя е мощността, която ние можем да по
лучим от нейната ос, респективно ремъчното колело.
Действителната мощност се нарича още ефек
тивна или мощност на оста.
Названието номинална или нарицателна
конска сила се употребя още на некои места за оз
начаване големината на некои малки парни машини
на локомобилни или фабрични машини.'
Разните фабрики различно изчисляват номинал
ната сила на своите парни машини. Така, най-често
номиналните сили на локомобилите се определят
като се раздели квадрата на диаметра на буталото
измерен в цолове, на 10. По такъв начин:
-• •' •

А

72 = 5 сили
10
7-752
—6
»
»
. п ' 14 »
п
102
10 = 10,,
10
С постепенното усъвършенствуване на машини
те, с увеличаването на работното налягане на пара
та и скоростта на движенето на буталото, това пра
вило вече не съответствува на раззитата от маши
ната мощност : при същите външни размери, по-но
вите машини развиват значително по-голяма мощност.
В практиката се смята, че една номинална сила
се равнява на 2 до 3 индикаторни.
В сегашно време, при поръчване на машини
се дава индикаторната или действителната мощност,
и които напълно точно определят големината на ма
шината.
Изхождайоки от горните определения на мощ
ностите, става ясно, че не може да се прави разли
ка между моторна, парна, електрическа или конска
сила: — всички са равни по между си, и общо —
на работата от 75 килограмометри, извършена в ед
на секунда.
На диаметр от 7 цола отговарят

ИЗРЕЗВАНЕ ЛАМАРИНИТЕ ЗА МЕЛНИЧАР
СКИ ВИНТОВЕ. Отговаряйки на запитването на един
от нашите абонати {вягпрос № 22), ние правим след
ните разяснения.
За автоматическото преместване на зърното,
брашното и другите продукти на меленето в хори
зонтално направление се употребят винтовете (види).
Устройството им е следното: на един дървен или
от железна тръба вал се закрепва ламарина, която
е така скроена, че образува винтова повърхност.
При въртението на вала, тая винтова повърх
ност тика продукта напред, подобно на движещата
се по болта гайка.
Да предположим, че нашия винт тряба да има
ход 10 см. Най-напред скрояваме шаблон. За да
определим вътрешния диаметр на шаблона, начертаваме.правоъгълник, двете страни на който са рав
ни на диаметра на вала, а другите две — на поло
вината от хода на винта (в нашия случай = 5 см.).
Диагонала на тоя правоъгълник ще бъде вътреш
ния диаметр на шаблона. Размера на външния му
диаметр се определя по същия начин, като се чер
тае правоъгълник с основа равна на •/., ход на вин
та и височина равна на диаметра на желания винт.
Така, ако e нужен шаблон за винт е диаметр 20 см.
при ход 10 ем., то правоъгълника ще има основа
5 см. и височина 20 см., а диагонал ОКОЛО 20'6 см.,
който ще бъде и външния диаметр на шаблона.
Като се начертае на тенекията външния и въ
трешния диаметри на шаблона, последния се така
изрезва, че да се образуват пети за закрепяване към
вала. По готовия шаблон изрезват колкото е нужно
шайби, разрязват всяка по посока на радиуса и съ
единяват чрез нитове шайбите една с друга. Съеди
нените по тоя начин шайби образуват винтова по
върхност, която след това се закрепява на вала.
В следващата таблица са дадени размерите и
производството на мелничарските винтове.

1-5 101-5 151-5 202- 225
22-

Стр. 15.

5- 1 3 / 8 1
240 120 24
7-5 1"/, 6 IV. 300 100 60
9-5 l,5/i6 I1/-. 300 90 100
ю- 1,5/,б 1.V» 300 80 150
25" ю- 17/т6 2
300 70 150
7
30-5 12-5 2 /,б 2
360 60 220

Кгр. брашно
в час.

Хектолитра
зжрно в час

Вжншеядиаметжр яа тржОата в цолове.
Вжтрешея
диаметр в
цолове.
Разстояние
между лег
лата в см.
Число на вжртенията в
минута.
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Ход на винта
в см.

Диаметр на
винта в см.

Дебелина на
ламарината
в мм.

Книжка 5.

1000
2800
4500
5200
5000

начин че да се елеминират едното и другото. Тъй
като т. е функция от стъпката за нарязване, то ще
бъде винаги в числителя а стойността на цола в зна
менателя; ще се замести прочее -^-= със следните ве
личини :
68 цола = 550 т.
99

21

„

от гдето -2^4"~550 : г р е ш к а °'4°/°°99
"25г4 ~20б :

= 800 -т

= 170-

т.

21

25 4

170'

05°/, оо00.

Във всички тия преобръщания, двете израже
ния са разложими и ще приемем едното или друго
то, според това, дали модула е множим на 550, 800
НАРЯЗВАНЕ РЕЗБА, ЧИЙТО СТЖПКА Е МНО- или 170.
ЖИМА (КРАТНА) НА л. Когато се касае да се нареже
Пример. Искаме стъпка 5'5' т.; водящ винт 2
безкраен винт зацепващ се с едно зъбно колело с
навитки
в цол.
даден модул, то стъпката му е винаги множима на
5 5
* или 3*1416 — несъкратимо число. Стойността на т. А = ' ! : = 2 X о-5 X «_11Х68^68 4Х17_60Х85
изразена чрез 22/7 дава една грешка от 0-45°/00. След Н 25"4
25-4 550 50 5X10~'75X50'
ните величини дават едно по-голямо приближение:
9000

"" i

245
380
ЛО10.
грешка 0-36 %о- = 7 8 . грешка 0-21°/00; т. = — ;
Пример. Нарязваема стъпка 2-5
водящ
винт — 5 т . т .
h 2-5 т. 2-5 .380^ 380 20 19 20 95
22" "55"'
"Н— 5 5 . 121 2 . 1 2 1 - 22 11
20.95
. 5 = 7-851; 2-5 т. = 7-851 т / т .
Проверка
22.55
Тези комбинации ще се употребят за изработ
ване подобна резба на струг с милиметров водящ
винт. Ако работата става върх английски струг, тряб
ва да се установи едно известно отношение между
едно множимо на т. и едно цяло число в цолове по

Проверка = ™Щ^Х~
= 17-272 ; 5-5 г =
= 17-2788.
Пример. Искаме стъпка за нарязване 1-25 -;
водящ винт 5 навивки в цол.
h = 1-25д Б Х - ^ Х - ^ Б Х - 25X99 l-25Xgg
Н

25-4
5

25-4

800

160 ~~~

99_9ХП_45Х55
121 8X16 40 X 80"
Проверка: J ^ X 2 ^ 4 - - - - 3-929; 1-25 т. = 3-927.

Р А З Н И.

Ст. МИНКОВ — София.

=•0

ОТ РЕДАКЦИЯТА. Умоляват се всички абона
До сега са постъпили заявления на около 150
ти да бъдат добри и внесат абонамента на получа кандидати за машинното училище и около 200 — за
ваното от тях списание. При днешните тежки усло специалните школи.
вия за печат, когато разходите по издаването на спи
санието възрастнаха общо на повече от 6 пъти по.
СРЕДНО-МЕХАНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
сравнение с тия правени преди три години, редак- ПРИ РУСЕНСКАТА ТЖРГ.-ИНД. КАМАРА ще при,
еме т а з и г о д и н а 6 0
^l^^J^^^^
^?^^^
У^ика в 1-й курс, заявленията
l^l^L
абонамент, чийто стойност
е далеко
да компенсира *
извършения за издаването на списанието разход. Й н а кандидатите се приемат до 1 септемврий.
ако все пак некои от нашите абонати не са акурат
БЖЛГАРСШТО ТЖРГОВСКО ПАРАХОДНО
ни в изплащането на последния, това е един печален
Д-ВО
е решило да поръча един товаропасажерски
факт, който убива всекакво желание за по-нататъшни усилия да се създаде и в нашата литература не параход, който да може да взема около 2500 тона
тозар при 3800 куб. метра вместимост, 40—50 паса
що полезно за нашия техник.
I кл., 50 — 60 пасажери II класа и 100 — III
Ние апелираме още веднаж към всички, които жери
класа.
са получавали до сега списанието да си издължат в час. Предвидената скорост на парахода е 12 мили
абонамента.
За целта са поканени по-големите чуждестран
МОРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ УЧИЛИЩА. Продъл ни фирми да участвуват в търга, който ще се съ
жава се приемането на заявления на кандидати за стои на 29 август т. г.
постъпване в морското машинно училище и специал
Въпросния параход ще бъде най-големия и мо
дерен параход на нашето параходно дружество.
ни школи във Варна,

.Български техник"

Стр. 16.

а г ^ВЖПРОСИ

Книжка 6.

и ОТГОВОРИ.

5_. 1000
ВЛШРОСИ:
3 . 3 KW.
№ 29. Искам да зная каква е най-рационалната
1500
мелнхща за тахан (печен сусам), каква форма Така че, въпросния абанат, чийто мотор 13 К. сили
трябва да имат камъните, с каква скорост трябва движел динамо от 110 V. 65 А ни дава едно 7.15
да се движат те и какво назжбване да им се даде. KW. динамо, за което са нужни кръгло 11.4 К. С.
значи явяват се в излишък 1.6 К. С. т. е. на дина
В. Пеев — София.
№ 30. Молим, съобщете ни чрез списанието мото е дал достатъчна сила. обаче едва ли е спазил
на обръщенията за минута, такива дадени
една рецепта за сигурно спояване на мелнични числото
от фабриката, които ще ни обусловят тия 7,15 KW.
камжни (също да може да спои големи и малки Ако действително не са спазени, това е причина за
парчета мелничарски камъни).
явяваща се разлика 5 — 10 V- При условие че са
Мелница „Червен Бряг" — Червен Бряг.
спазени, тогава е причината се крие в самото ди
№ 31. Моля, редакцията да опише един уни намо, което ще трябва да се контролира най-щаталверсален шаблон за навиване навитките на ди- но в съпротивление на изолацията и проводимост.
Б. Ненчев — Лом.
намомашините със скици и начина на работата
с него.
№ 18. Впръскването на водни капчици във въ
Василев — Сливен.
трешността на цилиндра при петролните, нафтовите
или полудизеловите - мотори има за цел да охладява
ОТГОВОРИ:
по малко вътрешността на цилиндъра. През време на
№ 6. Отговорено в отдела „Из практиката движение се впръсква толкова вода, колкото мотора
за практиката".
да се не сгорещава, обаче с увеличението на това
№ 10. Приблизителното практическо определе водно количество може даже да дойдем до момента
ние мощността на парните машини се основа когато да спреме мотора, ето защо е нуждно едно
правилно урегулирване.
ва на следната теоретическа формула:
Впръскванието на вода има за цел още да ре
гулира
момента на запалването, подържание постоя2. F. s. n. pi
.
r n
Niна температура на нагревното кълбо, при различните
60.
75 - г инд. K. С.
-—__
натоварвания, а и за повдигане налягането на сгъстядето:
F — плоскостта на буталото, върху която на ването. То става в момента на комтресията на го
ривната смес.
'
r.D2
ляга парата; F = —•.- кв. см.
№ 20. Гледайте отдела „Книжнина". Р.
4
№ 21. Обикновения разход на гориво при ди
дето:
зелите за час/конска сила при различни мощности
D е диаметра на буталото в см.
ни дава таблицата:
S — хода на буталото в метри
п — числото на въртенията в минута.
Гориво
pi — средното индикаторно налягане на пара
Мощност в конски сили
та през целия ход s на буталото и което се зема
от следната таблица:
Нефт при
• s 10 12—20 40—60 ! 70 и
повече
10,000 калории >
р
1 4 ! 5 ! б 1 7 8! 9 10
Налягане на парата
1
0-21 ; 0-19
кгр.
I 0-23
0-185
1
!
• :
без кон:
•' Едноцилиндрова дензация 1-61-9 2-2 2-528 3 3-3
При установки с дървени въглища, където
!___!
машина
с конденсредната топлоспособност в калории на кгр. е 3000 —
;
зация 1-51-8" 2 2-2 2-42-42-8 4500, разхода на горивото при всмуквателна такава
за конска сила/час е 086—1-67.
без кон— |— • 2 2-2252-7 2-9
'•; Компаунддепзация
Газоженен мотор, съгласно гаранцията, трябва
! ] i да изразходва
с конденi
машина
за конска сила/час при пълно натовар
1
зация 1-41-61-8 2 2-22-2J2-6 ване 0-57 кгр. гориво.
Б. Ненчев — Лом.
Б. Ненчев — Лом.
№ 22. Изрезване ламарини за мелничарски вин
№ 17. Обикновено, на всяко едно динамо за да
доставя нуждната мощност трябва да му се придаде тове, гледай пИз практиката за практиката".
нужната сила за движение и да се спазат точно чис
Р.
лото обръщения, дадени от самата фирма на дина
мото. Така, например, да земем едно динамо за
№ 24. Отговорено в отдела ^Из практиката
равен ток, което при 1500 обръщения в минута ни за практиката".
р
дава мощност от 5 KW., ако това динамо се вър
№ 25. Погрешно е напечатан отговора в кн. 5,
теше с 1000 обръщения в минута, тогава то няма
вместо Comer да се чете Couvet.
p.
вече да ни дава 5 К\У мощност а по-малка, или
__

i
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Deutsche $abcock $ Wilcox - WerHe
OgERHflUSEN-RHEIflLflND - (Deutschland)
доставя бързо ползуващите се с всемирна известност

Оригинални

J?MKOK

& ^илкокс- фаврикати,

а именно:
БАБКОК & ВИЛКОКСОВИ водотржбни котли
БАБКОК & ВИЛКОКСОВИ теснотржбни котли
БАБКОК & ВИЛКОКСОВИ прегреватели
Б А Б К О К ' & ВИЛКОКСОВИ економайзери от чугун
БАБКОК & ВИЛКОКСОВИ автоматически скари
БАБКОК & ВИЛКОКСОВИ иаклонни скара
за използуване кафявите вжглища и лигнита.
ТРЖБОПРОВОДИ, КОТЕЛНА ЗИДАРИЯ.

/фабрики в ОБЕРХДУЗЕр-Рейщшд и ГДЯ№Щ-Горнй Сйдезйй.

НИНА „ПРИНЦ
щ.Аплгаовци.
Но износни цени: ЧЕРНИ Ш Ш й ВЖГЛИЩА
щ

английски тип, годни за индустриални цели,
железари и тухлари и

т

КОКС метолргически и леярски.

щ

Поржчки за всекакви качества, франко вагон се
изпжлняват бжрзо и акуратно.

"Български техник*

1922 год.

Книжка 3.

ОБЩО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО ДРУДЕСТВ0

м
№
№

Централа София

КАПИТАЛ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ЛЕВА

Кп н

°

Ва

Р на

ул. „Алабинска",50
г.и--л--ии
Ул' >-пРе<-лавскаи » - , - - - Я и Л
Телефон 1060.
НАПЖЛНО ВНЕСЕНИ
Телефон 282.
ПРИТЕЖАВА в складовете си на ул. „Алабинска- 50: динамомашини, мотори, трансформатори.
Кабели, шнурове, жици и всички материали за електически инсталации.
Осветлителни тела, полюлеи, абажури, арматури, и др. лампи, икономически и полуватови от
5 до 5000 свещи.
Отоплителни апарати, чайници, железа за гладене, печки и пр., телефонни и звънцови материали.
ТЖРГУВА с бензинови, газожени и др. мотори, парни машини, водни и парни турбини, тран
смисии, каиши, минерални масла, бензин, кинематографии апарати и пр.
СТРОИ най-малки и най-големи силопроизводни и електропроизводни централи, силопренасяне
на разстояние, градски и фабрични двигателни и осветлителни инсталации.
ИНСТАЛИРА централни парни и водни отопления от най-реномирана фабрика.
Предприема комплектни инсталации на фабрики от всякакъв вид.
СПЕЦИАЛНО ИНЖЕНЕРНО БЮРО за проучване, планиране и изпълнение инсталации за
силопроизвеждане.
Финансиране предприятия от подобен характер.
ДАВА УПЖТВАНИЯ по всички технически и електротехнически въпроси.
Особено внимание за поръчките от провинцията.
При магазина си на ул. "Алабинска" 50, притежава ателие, завеждано от опитни механици, за
всекакви поправки.
ГЛАВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО на най-добрите, най-реномирани и най-економич. крушки „ФИЛИПС".
Сериозните клиенти могат да разчитат, че ще добият от „СВЕТЛИНЯ" само
сериозни и изчерпателни предложения.

•••••••••••••••••••••••
•

Акционерно Анонимно Д-во

•

за Тжрговия и Индустрия

Ill
И

„БЛчЛГАРЙЯ"
1-во БЖЛГАР. ЗАСТРАХОВАТ. Д-ВО
Основано през 1891 г.

» .

В гр. РУСЕ

X фабриНа „е ОДО Л"

Капитал, резерви и др.повече от зл. лв. 40,000,000

X

а
яБЖЛГАРИЯ

ГАБРОВО

+

-

ПРОИЗВЕЖДА:
•
• . Шаеци, аби, пояси, гай• тани и разни джрвени,
•
• кокалени и костени
•
изделия
•
•
• Телеграф, адрес: „ С О К О Л "

t
•
•
•

най-старото и най-солидното
Първо Бълг. Застрахователно Д-во в Царството
което се ползува с всесветска известност,

ЗАСТРАХОВА и ПРЕЗАСТРАХОВА:
против П О Ж А Р и . НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
всекаквиТРАНСПОРТи) в ™ S b ^ ^ S S ЧОВЕШКИЯ ЖИЕГОТ, ЗЕСТРИ, КЯПИТЛЛИ, ПЕНСИИ

и др. по най-иодернн нововдведзни и ивносни
комбинация, между които и с участие в печал
бите при ежегодно растяще намаление на
пдищните вноски.
Условия най-либерални. Премии най-износни.
Главна Дирекция в гр. Русе.
Представителство в София,

Агенции вда всички градове и селски центрове в Царството.

Телефон № 15.

•

•

•

Честни и деятелни лица се приемат и назнача
ват за инспектор-аквизитори в Царството.
За споразумение при Главната Дирекция на
Дружеството в гр. Русе.

Книжка_3.

,

„Български техник"

НАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
I

Основано през 1895 година.

К а п и т а л , з а п а с е н фонд и резерви 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 л е в а .

ID

вооовва

ас

,Най-лу.Берални условия и най-ефтинк премии.

КООПЕРАТИВНО УЧАСТИЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПО „ЖИВОТ"
Носене риска по „ПОЖАР" от щети причинени при иетежи
междуособици и пр.

Осигурява по „ТРАНСПОРТ" при най-изгодни условия.
;

о

.

*

Подробни сведения при агенциите на Дружеството
или направо от Дирекцията в София.
о о о о о

=В=
•• •• •• •• •• •• ••

••

Иелничпри и Индустриалци! $ |
•
•
•
•
•
•

ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ
ПОРЖЧКИТЕ СИ ЗА:
ТУРБИНИ за използуване водните сили,
КОМПЛЕКТНИ мелници,
ЕВРИКИ (житочистачки),
МЕЛНИЧНИ постаменти,
БУРАТИ за пресяване на брашна,
ЕЛЕВАТОРИ, Шнеки (транспортни види и пр.),
ТРАНСМИСИИ, лагери, каиши, зъбни ко
лела и пр..
ПРЕНАЗЖБВАНЕ на мелнични валци,
ВСИЧКИ ВИДОВЕ отливки по модели,
ВСИЧКИ мелничарски принадлежности,

•
•
•
•
•

•
ОТНЕСЕТЕ СЕ
•
•
•
•
до добре уредената за целта
Машинна фабрика и железолеяр- •
• ница на Бжлгарското машинно •
строително
•
•
• Д-во „Победа," Русе •
•
•
•
•
•
•
•
•• •• •• •• •• •• •• ••

Т

Обявление
Фабриката на Акционерното Д-во

„ТРУД"

4

+
т
+
f
+

П П П и Ч В Р Ш п з следните
т а п и и т е доброкачествени
nnft-imi-nii
произвежда
т
изделия:
1. Улейни керемиди, марсилски тип 15
парчета в 1"м. 2 и специални -половинки, "
2. Улейни седлови керемиди, наречени
„капаци" за покриване гребените на стрехите:
3. Машинни (пресувани) тухли, формат
260 X 124 X 70 и 230 X 110 X 65 м. м.;
4. Машини кухи тухли, формат 230 X
• 110 X 65 м. м.;
5. Огнеупорни тухли, формат 250 X T
120 X 70 м. м.
^

•I
+
f
t
I

T

I
f

Поржчките стават в гр. Русе, кантората
на Д-во „ТРУД" в зданието на Застрахова
T
телното Д-во „България."
Адрес за телеграми: .ТРУД-—Русе
T
Т о „„ .„,„,. ( Кантората 269
Телефони: | Ф а б р 1 £ а т а ш

f

f

От Дружеството T
• • - H - K - H - H - f

T

f

Год. 3

"Български Техник"
= ~ t

—

•

-

1922 год.

••

щ

За телеграми:

Телефони:
№ № 28 и 29.

Недев Саръиванов

шзз
Т Е К С Т И Л Н А ФАБРИКА

Н.ЕДЕБ-* е&РДИР^НО£
:-: e/IH9EH- :-:
•

—ни-

Изработва чисто вжлнени платове за м ж ж к и и дамски К О 
С Т Ю М И от местни и европейски вълни. Платовете отлични
по качество и подбрани десени- не отстжпват на европейските.
Фабриката работи с ж щ о и ОДЕАЛА обикновенни и фигурни.
Склада се намира при фабриката до гарата.

Фт^<о^&*&®Ф<€0>£?Ф!в<вФ®<&^шщ

ФАБРИКА
ЗА

.•й

Химически произведения

ТЖРГОВСКИ МУЗЕЙ

ГАРА КОСТИНБРОД
НА

Централа: CTAPA-ЗАГОРА.
Клон: СОФИЯ.

БЪЛГАРСКОТО АНОНИМНО Д-ВО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА Т У Т К А Л
И ХИМИЧЕСКИ ТОРОВЕ
РАЗПОЛАГА

ВИНАГИ

ЖШМЕРИШСКН
ВНОСна земледелски и
индустриални машини.

С:

ТУТКАЛ
САПУН ЗА ПРАНЕ
ИСКУСТВЕНИ ТОРОВЕ
Поръчки да се отправят до:

Бжлгарската Генерална Банка
София

КОМИСИОНА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ.
щ
КЛ

Агенции във всички градове
на Царството.
Телеграфически адрес: А Н Г О М Е Р .

#!@©©^©®©®©©-©^е*@<Р-'®@©«

1922 год.

.Български Текник*

Год. 3

(F

Вжлг. Дкц. Индустриално Железолеярно и ИОШЙННО Дружество

..,Д£ЛЛ#КЧИЕВ

етруг

Телеграфически адрес: .СТРУГ" — СОФИЯ. — гр. София, ул. .Мария Луиза* N» 108. — Телефон №114.

ИЗЛИВА:
Чугунени части до 5000 кгр. Обстръгва ремъчни и зъбни колела до 3 7» метра в диаметр и
всякакви части по модел или чертеж.
ИЗРАБОТВА:
Комплектни трансмисионни системи, всички видове железни конструкции, мостове, горно осве
тление. прозорци, оранжерии, огради стълбища и пр. от чугун и железо.
КАТО СПЕЦИАЛИТЕТ ИЗРАБОТВА: •
Турбини, комплектни мелнични инсталации; тухларски и дърводелски машини; грънчарски месачки за земя; бъркачки и месачки за тесто; преси за масла, железни и полужелезни
водни колела, помпи, вентилатори, стругове железни и пр,
ИЗРАБОТВА:
Всички арматури за парни котли, вентили, кранове за пара и вода. църковни свещници и пр.
ИЗРАБОТВА И ИМА В СКЛАДОВЕТЕ СИ:
Всякакви прибори за домашни и градски инсталации и водопроводи; чугунени крака за градин
ски пейки; плочи за пейки и скари всички видове и величини; пурии за кола и файтони; чугу
нени и месингови тегла (грамове), самуни (гайки) за кола и файтони; пружини за кревати; бод
лива тел; конски, волски и мулешки подкови, хавани разни големини и пр.
СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ.
За представителства и продажба на всички технически и индустриални машини.
^

:

| Техническо бюро-Нвщинен склад

т

+ Индустриалци и железари!

т
т
т.
•I
т

t
Машинен инженер Цв. Димитров
СОфИЯ ' ул. „Сердика" Jfe 16.
Телефон 1436.
Адрес за телеграми: „ДВИГАТЕЛ"
ИЗРАБОТВА: планове за ком
плектни турбини, моторни мел
ници и др. индустриални заве
дения.
ДОСТАВЯ и ПОСТАВЯ
В ДЕЙСТВИЕ: Всички системи
турбини- мотори, динама и мел
нични машини.
ДТ^РЖИ: Голям склад от технически
материали и принадлежности.

т

Преди да си набавите

Т

Каменни вжгдища

t

направете опит

С ВЖГЛИЩАТА ОТ

мините

\

т
т .Чумерна" и „Св. Никола" *
т
които по силата си
т
1
(средно 7600 калории)
т
f
f
т
КОНКУРИРАТ
т
т
АНГЛИЙСКИЯ К А Р Д И Ф
т
т Мостри и подробни сведения: т
т
т
в Управлението на същите
т
f
т гр. Сливен — БРАТЯ ЗЛАТЕВИ, т

+

5

•
t

т

•-

минен отдел.

t

Книжка 3-

.Български Техник-

1922 год.

тзсш
£
нонимно
АНционерно
Дружество

ФобРШЗ зч чието вжднени платове и прежди.
'СЬ

Ш

•№

Пжрва порна ешорско и небелно фобрико
„КАЛ Р Е Д Д К "
на

АКЦИОНЕРНО Д-ВО „ЕГЕЙСКО МОРЕ"
ПЛОВДИВ, ул. Гладстон № 52.

' ИЗРАБОТВА' ПО п о с л е д е н ВКУС мобили. прозорци врати, парапети, пор—^
——
д тали. паркети, разни видове столове и канапета. Специял—
ни машини за душемета.
П Р И Г О Т В Я * Р а з н и видове земледелски машини: сеячки, веялки, мисиL
*
'. ротрошачки и др.
РАБОТА БДРЗА И АКУРАТНА

фабриката е снабдена с най-нови
и УсжвжрШенствУвани машини.

Книжка 3.

„Български техник*

1922 год-

ИНДУСТРИАЛНА БАНКА „ГАБРОВО"
Безименно Акционерно Дружество

ГАБРОВО
К а п и т а л 5 , 0 0 0 , 0 0 0 лева.
ИЗВЖРШВА ВСЯКАКВИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ, к а т о :
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ: срочни и безсрочни при най-добри условия
по тек. сметки, спестовни книжки и срочни свидетелства;
О Т П У Щ А ЗАЕМИ: срещу залог на стоки, тжрговски портфейл,
ценни книжа или на открито срещу поръчителство;
СКОНТИРА П О Л И Ц И ;
ИНКАСИРА всевжзможни местни и иностранни ефекти;
И З В Ж Р Ш В А ВСЕКАКВИ ПРЕВОДИ за вжтрешноста и странство.

тдргоВеКо лРЕдет$витЕ/1еКи ОТДЕЛ :
Иизвжршва всевжзможни доставки на машини и материяли
за текстилна, трикотажна и кожарска индустрии, к а т о :
К О Ж И : говежди, овчи, кози и др.
В Ж Л Н И : непрани и прани, алжирски, английски, австра
лийски, френски и др.
Е К С Т Р А К Т И , Д Е Г Р И , МАСЛА и ХИМИКАЛИ за кожарска и
текстилна индустрии.
Телефон № 25.
Телеграф, адрес: ИНДУСТРИЯЛБАНК.

Хр. Влаев & н. вешков.

ML

ESSE

~Ж£

V4

ПАРНА ПИВОВАРНА ФАБРИКА

РУСЕ

ШтЛАхСМВЧЕВ

Тжрговско Събирателно 'Дружество.
Тжрговия с разни стоки, с
представителство на разни
местни и инострани тжрговски и фабрични заведения.

ТДРЦОВО.
Пройзводетво на пиво

ВНОС:
на бензин, газ, нафт, (газйол), мине
рални масла, катран, ромънска камена
сол и др.;
Колониални, железарски и обущарски
-,
стоки.

еВЕТ/10 и ЧЕРНО

,ДШПЗВНСКНОТП".:
което ее пуща в продажба еамо
едед като е добре ОТДЕДЙДО.

ИЗНОС:
на сурови и полуизработени кожи,
смрадлика, тютюни, каменни въглища,
и други български произведения.

Шийте само
Шлрнобсбо пиво!

Телеграфически адрес: ВЛВЕВ 4 ВЕШКОВ
телефон: КЯНТОРЯ KJ 363.
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1922 год.

Год. 3

.Български Техник"

Потиш фабрнга-шодлирвди
В. Ш Ш & № • РУСЕ
Акционерно ДрУжество.

Капитал 5,000,000 лв.

Основано в- 1907 година.
Телефон № 198 и 331.
За телеграми: МЮЛХЯУПТ

Едйнетвенката в страната най~годяма и специална фабрика за:

ВОДНИ ТУРбИНИ, система „ФРДНЦИС" и „ПЕЛТОН"

Всички мелнични машинитрансмисионни установки

най» модерна
конструкция.

всешви чугунени и бронзови отливкн Гскжи0цда!п
Депозит и главно представителство:
НА НАЙ-КРУПНИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ з а :

Газоженни мотори, Дизел-мотори, локомо
били- парни машини и парни турбини и всекакви индустриални машини. 5 S i i r nzzz^ s
СПЕЦИАЛНО БЮРО
за проучване и изпжднение на разни индуетриадни проекти.

pa$#mmfa6riR mtb §тщиШх
§. ШйЩащГк go.%'<$.'':: 1Ш*ш
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ШШШРШИвШвщ
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№

БЕЗИМЕННО АКЦИОНЕРНО Д Р У Ж Е С Т В О
1
1 КАПИТАЛ НАП/тлЛЙО ВНЕСЕН 20,000,000 ЛЕВА
а

о -Централа СОФИЯ. Клонове В А Р Н а -ПЛОВДИВ, РУСЕ, ХАСКОВО и Д У П Н И №

•а

щ

Участвуват французките финансови трупи: Credit Francais, Caisse Commerciale е{ industrielle
, -*-- d e Parts, Credit Foncier du Вгеу- е- de rRmeriqus. iiu Sud — Paris. . ,

£3

И З В Ъ Р Ш В А
В О Е К Д К В И * <ОТТШЕ>^ТХ&ГШ^
К А Т О :
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ — срочни и безсрочни, .по най-либералнн .условия, по текущи сметки
•^ •" - J- • -- *
" v* спестовни книжки или срочни свидетелства. -. ,
- t .. .
13
ПРАВИ* АВАНСИ срещу стоки, търговски* портфейл, ценни- книжа или на открито срещу
* . . ' - •
* J _ лични гаранции.
<
- •""
СКОНТИРА портфейл, чужди валути ' , -••"\
КУПУВА й ПРОДАВА ценни книжа
ИЗВЖРШВЛ всекакви ПРЕВОДИ- за- вжтрешноста и странство лри НАЙ-ИЗНОСНИ УСЛОВИЯ Щ

S3!
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КУПУВА и ПРОДАВА Ч У Ж Д И ВАЛУТИ „
' ИНКАСИРА всекакви вземания;'във вътрещноста и странство^

Тепеграфиаеаги"»яр.к: „ИНТЕРВННК"
n<lres*e ИЩпрЩае.
„IflTERBRHK"
- ,

•а*
яви

_'.*.---,.'
* '
',-'-,-."
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Телефони: На 495 н 12Г Ш.
v
-.*".«- Те Wen на 30О П |

" Л ВЩЦЮЕ FWGQ~~ГВ0ШЗДЕ pour le Commerce International/--;,

щ Siege Centrate Sofia..-—, Succursafesj, Varna--* - • • - - ' " " * " ' 1
тшшшшвшшшштшштшшшштш

Д

|

Philfppopie, RousUhouk, Doubnitza ei Haskovo Ш
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--
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даа за $ЙЯШ трикотажно ПДОШДСШ

ЖОЖЕРЙН.ч
/ГАБРОВО-;
ОСНОВАНЯ

-

18?0" Г О Д И Н А :

t

В най-последен модел дамски *
д," палта*, рокли,- блузи,, фусти и JS?
шалове; .Модерни детски кос- Ю?
^тюмчета, роклички, падтета* калпачета: и 'гети. | S
fe Елегантни мжжки. домашни палта, вратни \шал- S§?
- чета й цели гарнитури оолекла за спорт,
5."'

\у ----«...

fe

/«.-ST

Р--3;

Телеграфен .адрес :~1Ч094ЕРИН.

--"•.-ей.

ПЕР кАНекАТЯН ДУСТР ИЯ
;

гг

ОКЕНФУе
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- * * , - • • • * *

ВАРНА — Цариградска

Б Ю Л - Б А Д Е Н (Германия)

Б СКЛАДА
T"--f.--..«.' .
'..XV
* *».•

ВАРНА

da

., ^.г "тг-^я

...

ьай-евтма й добра машина днес

л "

.ч

»
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Ш
йдр„ Ледници за кости; "Цвек-; (XJдорезачки;' Плугове, Подкови, 3 3
.в проста и еодядйа^ ф^
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