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РЕДАКЦИЯ: Варна, ул. Шейновска и Драгоманъ.
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С ъ д ъ р ж а н и е ' 1) Подобрения въ автомобилните конструкции ; ; 2) Бърэъ хидро-f лектрически регулаторъ. Система Д-ръ Тома; 3) Пресметане на разменни, зъбни колела -з,а нарезване
нарези за разни случаи; 4) Електрически способъ за отстраняване накипа въ парните котли ;
5) Статическо пресметание на желЬзните кумини; 6) Изъ практиката за практиката: Несполуч
ливи изливки, причини и средства за отстранение; Райберуване; Еодонепропусквемъ б?т<)'нъ;
Изъ практиката съ Дизелъ моторъ; 7) Технически новости; 8) Техническо стопанска xporHjKaj.
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ОРИГИНАЛЪ

ДИЗЕЛЪ МОТОРИ
съ и безъ компресоръ
отъ 50 до 1200 к. с

Дизелъ Мотори Дармщадтъ
безъ компресори, лежаши — отъ 14 до 70 к. с

Газожеени Мотори Дармщадтъ 40. 45, 50 и 55
Дараци Дшийсни за понукъ
Нафтови трактори „АВАНСЪ
КОНСКИ СИЛИ

30 конски сили
Всичко о т ъ с к л а д о в е т е в ъ
България и по б ъ р з а доставка
Телегр. „Зикениусъ"
Телеф 1216

7 чифта работни вала 1250 м м. шир.

РИХЙРДЪ ЗЩЕНИУвЪ и С-ие
ITCOM:.

Д - в о

София, ул. Мария Луиза 45.

шшяшшшшшшаж
Печатница Добри Тодоровъ — Варна, ул. „Шуменска" М> .10.

с ^Vtaschinen/abrik J^9v
ШНпдеп \-т peutschjand
jMam. фавр. % Д-во
т Тайслингенъ — Германия

одни Турбини
елници за всЪкаква цель.
П р е д о т а в и т е л о т в о в а :БЪЛХ*«,Г>:И:.*З::
Ф р и ц ъ Ю. Ернстъ
Техническо Бюро

. С о ф и я , Пощенска кутия 220.
Варна,
„
„ 30.

ДИЗЕЛОВИ МОТОРИ
съ и безъ компрееоръ
всички големини до 8000 к. с.
наа скдадъвъ СОФИЯ до 70 к. с.

ОЛ УДИЗЕЛИ
8,32, 16. 16. 24, 30, 36, 44 И 60 к. С
в о и ч к и

готови -на сила—, — ~. Вълх-а-ия:

Ешцщ 1щ иш, нщц
при Гермпйсш! ДЪРЖАВНИ Заводи „ Д О Й Ч Е В Е Р К Е "
С о ф и я , ""У—'• М а р и я л у и а а з\а Х4=3
Телеграфически адресъ ДЕЛТА.

За всеко место

има съответния лагерь

Виз тиши
Mm ц п
требва да бждатъ снабдени
съ S 1С F" съчмени лагери, защото те пестятъ енергия отъ
20—40% и до 900|о смазочни материяли. Смазване ведназкъ до
два пжти годишно, никакво загреване, никакво запалване и
никакво капене на масло.

Вашия тракторъ
Вашия автомобилъ
требва да бъдатъ снабдени съ HICF" съчмени или ролкови
лагери, защото само съчмени лагери отъ шведска стомана
, могатъ да издържатъ дълго време на работа.
Искайте нашите брошури за трансмисионни лагери, лагери
за вършачки и автомобилни лагери.

Българско Акционерно Д-во — София
ул. Витошка № 18
Телегр. адресъ: ЕСКАЕФЪ
_

_

-

—

-

_

-

Телефонъ № 258
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МОДЕРНИЗИРАЙТЕ ВАШ1М МЕЛНИЦИ
Турбини, регулатори, трансмисии, аспиратори,
триори, лющачки „Омега," машини за арпакашъ
„Омега," валцове, планзихтери, .грисъ-манихни,
охладителни машини
и всички др. мелнични кашини эа обикновени и най-модерни
мелници, най-модерна и най-солидна конструкция.

Иос.

Прокопъ Синове, Пардубице
Чехословашко

О о в о в а х с а за1*. 1 8 7 0 г<::>— швсл.

Представитель за България {ioc. ХруШка — Бюро и складъ
СОФИЯ, ул БЪлчевъ, 9.
Телефоаъ 348

'

Телегр. адресъ: ПРОКОПОВКА

8Х8ИЦЯ и н щ п р и а т !
Служете си само съ ДЪР8©§
Т1

защото

еж леки и удобни за сменяване,
винаги еж отъ две половинки.
На големи обороти издьржатъ повече отъ железните.
ЗЕЭЕ© О ©

Т^ОШа-Т"!»

По цени съ наполовина отъ железните.
Фабриката ни ги произвежда отъ 10 години и е инсталирала до сега
множество индустриялни предприятия въ България.

МатериялнтЪ съ импрегнирани.
При поискване изпращаме ценоразписъ.

Дърводелска фабрика

ратя Т. Бъчварови — Габрово
За телеграми: Братя Бъчварови.

Телефонъ № 6.

MASCFffKIENFMBniK AUCiSBURG-NURNBEBCl А - О '

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ФАБРИКА
АУСБУРГЪ я

НЮРНБЕРГЪ

ЕЩ Ш Ш / Я ^ —S—

fit/By

1

съ и безъ компресори

i

Штаяций до т поеоче отъ
1,500100 мвсп

СИЯЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Телефонъ № 3 3 3 8

ул. * Московска," № 5
шдмуэднэаишшавв!
.«б
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нп дипломир.. мошиненъ вшнеръ

РУСИ

БЕРОВЪ

флС,а Мияуо. рия Луиза и Гробарска. — = Телефонъ 19-22

зработва:
В а л ц о в е вг-.щдки ГОЛ-ЬИРНИ
Планзихтери съ сменяеми и несменяеми раики
Планзихтери гризъ машинн, модель 1929 год.
Тараръ-аспиратори, гризъ машини
Еврики, Смукателни филтри
i Вентилатори (турбоексхаустори)
' Н е ц ъ апарати (самодействуващи овлажителп)
Еврики планзихтери. модель 1929 година
Бурати шелъ машини
Комбинирани Шелъ машини съ Тарараспиратори
Д о с т а в я и овса, о к л а д ъ :
.. I. Комплектни маслодайни инсталации
1) Съ х и д р а в л и ч е с к и п р е с и до 600 атмосфери налегане;
2) Инсталации за добиване. растителни масла по

'.

екстракционенъ начинъ;
3) Комплектни рафинерии
4) Инсталации з а м а р г а р и н ъ
светъ фабрика:

отъ известната въ целъ • ' . . - ' •

Harburger Eisen u. Bronse Werke A. G.
Harburg b Hamburg.

•II. Всички видове дърводелски машини отъ Б а в а р с к и Д ъ р ж а в н и з а в о д и .
, 1 1 1 . ДИЗеЛОВИ, ЙПФТОВЙ И ГПЗОШИ МОЮРИ отъ Anton Schluter M u n c h e n .

-4 $

ш

'--*'..

T

'ЧЙ^-Й^АЙ*?

*"**

W

•*'"

l

» *

-

&£*•

•?•>•,*.

<<

Производство на, български белени и небелени платна

о§ссфордн, шзейцарши натерли и пр.
отъ собствените му предачни и тъкачни фабрики въ Варна.
Телегр. адресъ: „ТЕКСТИЛЪ" — Варна —

Телефонъ № № 322 и 150

Машинна фабрика

Икж. ^Типерковъ & Цорна
София
уп. „Панагюрище" 10. Техн. бюро уп. „Раковски" i l l -

Тепефони: 405 и 5147.

О т р о и зае м о н т и р а :
Централни отопления — парни, водни и съ топълъ въздухъ.
— Обстойни изучвания споредъ всички изисквания на мо
дерната отоплителна техника.
Вентилационни и сушилни инсталации отъ всекакъвъ родъ
за индустриални и обществени постройки.
Парни котли за високо и низко налегание за индустриални цели.

ОРИГИНА'ЛЪ

ДИЗЕЛОВИ М О И
съ и безъ компресори

Grazer Waggon-u
Maschinen-Fabriks — A. G.
vorm. Joh. Weitzer,
——== G R A Z -_--—^
Готови ва скдадъ всички голЪмини
отъ 25—1000 к. с.

ЦЕНИ

ФАБРИЧНИ

Единственна представители:
За телегр.: ДОНАУ
Телефонъ 1452.

Д-ство „Дунавъ" —София
„Мария Луиза'* № 8 7 .

МАЛКИ НАФТОВИ ДИЗЕП-МОТОРЕ
6*
99

отъ 7 и 9 к. с.

ТЬзи машини се фабрикуватъ отъ
191В година насамъ и отъ тЬхъ се
намиратъ въ употръбение
2 5 , 0 0 0 броя.

Дизелъ-моторътъ

„ХЕРКУЯЕСЪ"
е една изпитана машина.
Въ нея нИша електрически части:
карбураторъ, магнетъ,
батерия, свещи, ж и ц и , нито
згревающа глава.

Той се пуща въ движение направо
сь всекакво гориво

и употребява
само 2/3 отъ горивото отъ
коя и да било друга машина.

Горивото се впрьсква въ главата на
цилиндъра редовно и подъ контролъ
въ точното нужно количество за
добиване пълна експлозивна сила.

Главно представителство за България:
••

В У Л К А Н Ъ " Бълг. А к ц . Д-во — Cofis, p. Жщш Луиза, 3§. •
Стремете се да използвате рекламния отдел ъ.
Очаквайте идущия твърде интересенъ брой.

i i iii iiiimini ii i K I H I I I I » <

Нафтови мотори,

Дизелови мотори
JJ

Ю Н К Е Р С Ъ"

„ЛАИЗНИГЪ а
отъ 3—20 к. с

отъ.8-1000 к. с.
'vs.*

tv -£» M a i

4 ' s! iS; I ,i

Молиични
инсталации
и машини
99*

новъ »
Генерални

представители:

Кнайстъ Акционерно Дружество
Телефонъ 2775

СОФИЯ, Мария Луиза 8 3 .

Телеграми: КНАИОТЪ

Индустриалци,
Вашите парни котли еж вече спасени.
Котелния камъкъ е окончателно победенъ отъ епохалното, изо
бретение на новия апаратъ „ФИПТРАТОРЪ," който не само не
допуща образуването му по стените и трхбите на парните котли, но

унищожава и стария такъвъ.
„ФИПТРАТОРЪ" позволява употреблението на всички води за
цитателна, включително и морската, съ отличенъ успехъ.
;
Спестява се а гориво, време, трудъ и разноски по чистенето на
КОТЛИТЕ, като се продължава ТЕХНИЯ животъ.
Осигурява с е : непрекъсната работа съ парните котли и се уве
личава тяхната рентабилность.
••

ХХххЕггьЕСЫзъ зси.миг.'чеокяЕГ

продеоъ.

Избътвайте. употреблението на разнит* химически препарати, които разяждатъ сте
ните и тр&битБ на котлите.
..'"'•;
Шша вече нужда отъ резервни котли* Апарата „ФИЛТРАТОРЪ" се аморти
зира още на първата година, като дава идеални резултати при автоматично действие и
евтино подържане.
'
'
\
Притежаваме многобройни референции: писма, протоколи, рапорти, изложения, удо
стоверения, частни и официални, за апарата „ФИЛТРАТОРЪ,* които дъркимъ на pasположение на г. г. индустриалците и собствениците на парни отопления. • -•

Поръчка до геЕераднитй представители за България:

ремаковъ и Матеевъ— Бургасъ.

НАУЧНО ПОПУЛЯРНО СПИСАНИЕ
НА ДРУЖЕСТВОТО НА ТЕХНИЦИТЕ ВЪ БЪЛГАРИЯ.
Редакция: Варна, ул. Шейновска и Драгоманъ.
ГодИШеНЪ абонаыенть: за България — 150 лв. въ предплата ; за странство — 200 лв.; за Америка —2 долараОбяви. Еднократни: цела страница 500 лв.; половинъ стр. — 250 лв.; четвъртъ стр.'— 150 лв.; една осмина стр. - 80 лв
Трикратни: ц%ла страница
1350 л в . ; половинъ стр. — 700 лв.; четвъртъ стр.—400 лв- ; една осминка стр. —220 лв.
Малки обяви по 2 лв. кв. с. м. За повече публикации —• особени цени.
РЪКОПИСИ се повръщатъ .само ако съ придружени съ стойностьта на пощенските разноски. Същите требва да съ написани
•
четливо и то само на едната страница на листа-

•* Неполучени КНИЖНИ отъ списанието требва да се искать веднага следъ получаване на следующия брой,
като се посочва точния адресъ.
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Ноемврий 1929 година.

Год. VII.

Подобрения въ автомобилните конструкции.
1. П р и в о д ъ з а д в и ж е н и е върху п р е д н а т а ось.
Още отъ началото на автомобило-строенето
се води.споръ, дали опасностьта отъ изплъзването въ страни (вследствие центробежната сила раз
вита при големата скорость) въ кривините на пжтищата може да бжде отстранена съ приводъ за
движение върху предната ось на автомобила, а
не върху задната,. както Това обикновенно се пра
ви. Затова и опитите за пранасяне движението
върху предната ось особно върху тежките и бързоходни аутобуси още не еж престанали. Два по
добни опита, именно конструкциите .Voran" и
„Bumpier" заслужаватъ напослёдъкъ особено вни
мание, защото общеизвестна е борбата, която водатъ фабрикантите на аутобуси за изместване

електрическия трамвай въ големите градове, гдето
автобусите требва да взематъ съ доста голема
скорость въ тесни и многолюдни улици'криви съ
радиусъ само отъ по-неколко метра.
По принципъ, би требвало да се предполага,
какво е съвсемъ безразлично, върху коя ось на
автомобила .се предава движението на мотора, за
щото при завоите на .• пжтищата автомобила се
движи обикновенно при затворенъ лость на кар
бюратора, значи само отъ предадената му преди
това жива сила отъ двигателя. Това правило обаче
има изключения. Напримеръ, когато кривата на
пжтя е въ нанагорище, гдето мотора неможе да
бжде спрянъ. Освенъ това, отъ положението на
привода зависи въ голема степень и местото на
центра на тежестьта на самата кола. Ако привода

***s

Фиг. 1.
Фиг. 2,
Конструкция на фирмата Voran Акц. Д-во за постройка на автомобили при която предаването движението става върху
предната ось на колата.

при сжщата е върху задната ось, то и центра на
тяжестьта на колата ще бжде поназадъ вследствие
на което и опасностьта отъ изплъзване на страна
на колата, при вземане кривини на пжтищата съ
голема скорость, ще е по-голема, което е доказано
многократно при автомобилните състезания.
Не отъ малко значение при автобусите е и
обстоятелството, какво ако привода на движението
е върху преднята ось рамата на колата може да
бжде направена по-ниска, което е големо удобство
за пжтниците и позволява по-бързо слизане и кач
ване въ колата.
По тия съображения Всеобщото Берлинско
аутобусно акц. д-во поржча миналата година при

фирмата .Voran" автомобилно-строително акц. д-во
въ Берлинъ единъ аутобусъ съ приводъ за дви
жение върху предната ось показана тукъ на. фиг.
1 и 2. Главната особеность на тази конструкция
се състои въ това, че приводната ось, т. е. пред
ната ось на колата, която е свързана съ осьта
на двигателя посредствомъ универсална става има
въ двата си края още по две универсални стави
намиращи се отъ двете страни на шийката върху
която действа кърмилния приводъ. Назначението
на тези две стави е избегването предаване удари
т е и сътресенията отъ пружините върху рамата
на колата и повръщането имъ върху механизма на
кормилото.

Дехникъ" 84

Подобрения _въ автомобилните конструкции

Конструкцията -на този приводъ е показана
на фиг. 3. Края на приводната ось а, посредствомъ универсалната става b е свързана съ деференциялния механизъмъ закрепенъ посредствомъ
пружини съ рамата, се върти въ подшипника с съ
два реда шарчега (съчми) (двоенъ кугеллагеръ),
който е прикрепенъ въ краищата на предните на
пречни пружини на колата d. Понеже въ време на
ходъ на пружините d се предаватъ само отвесни
трептения отъ колелетата е посредствомъ шийки
те f, то и лагара с ще е изложенъ само на от
весни сътресения, които не се предаватъ на мо
торния валъ, защото се убиватъ отъ универсалните
стави b и отъ сферообразното завъртане на под
шипника с.
Оть двете страни на отвесната плоскость
мислено прекарана презъ геометричната ось на

Фиг. 3 — Отвесенъ разрЪзъ на едото колело отъ Фиг. 1 и 2
а — приводна ось; b — кръсторбразна става; с — подшипникъ съ два реда шарчета (двоенъ кугеллагеръ); d —
предна напречна пружина; е — колело; f — шийка (цап
фа) на кърмилния приводъ; g и h — стави ; i — лостъ на
кърмилото.

шийката f по продължение на осьта а еж поста
вени още две универсални стави g и h отъ които
външната h предава движението на колелото. Те'зи
две стави иматъ странично движение съ което се
убиватъ неизбежните при пжтуването странични
сътресения.
Безъ вземане подъ внимание треперенето на
пружините, ако си представимъ действието на
кормилото посредствомъ лоста i върху шийката
f, то отклонението на геометрическата ось на ко
лелото къмъ геометрическата ось на осьта се
разделя върху ставите g и h, така че те се отклоняватъ въ жгълъ равенъ на половината отъ жгъла
на отклонението на автомобила предаденъ му чрезъ
кърмилния механизъмъ. Въ това отношение тази
конструкция съ две стави g и h има едно преиму
щество предъ по с гарите такива само съ една
става въ средната плоскость на шийката f.
Съмнително изглежда, обаче, че при увеличе
нието числото на ставите ще може да се изменя
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равномерностьта„въ;обиколката на колелото при
пружиненето на колата, защото въ този случай
частьта на осьта между ставите g и h ще бжде
силно наклонена къмъ съответната странична ось
на привода. До колкото, обаче, може да се заклю
чи отъ досегашните изпитания, изглежда какво
този приводъ ще си пробие пжть, защото берлин
ския аутобусъ снабденъ съ сжшия е изминалъ
20,000 клм. безъ да е станало нужда да се извършватъ значителни поправки на привода. Това
обстоятелство наверно бе причина, че при последнята берлинска автомобилна изложба и лондонско
то дружество на омнибусите поржча- въ Берлинъ
единъ такъвъ аутобусъ съ цель за ититания.
Напоследъкъ Д-ръ инж. Е. Румплеръ — Бер
линъ предложи една още по-проста конструкция
отъ автомобиленъ приводъ действащъ върху пред
ната ось предстэвенъ на фиг. 4 и 5. Моторния валъ
а, който може да трепти отвесно нагоре и надолу
безъ универсална става благодарение на особната
конструкция на зжбчатите конически колелета въ
диференциялэ, въ края си има вилообразна форма
Ь която се направлява въ жлебовете (каналите
или хуниите) на едно промеждутъчно парче с. Симетрически къмъ това по отношение на отвесната
плоскость прокарана презъ геометр, ость на ший
ката d върху която действа кърмилния механизмъ,
еж поставени шийката на колелото е съ вилата f
и промеждутъчното парче g. Двете промеждутъч
ни парчета изработени отъ бронзъ еж свързани съ
една стоманена часть h, която посредствомъ вилки
се направлява въ съответни жлебове на промеж
дутъчните парчета. По отношение вилите на мо
торния валъ и на шийката на колелото тия вили
еж разположени подъ 90°.
Относно трептението на пружините тази кон
струкция има тази добра страна, че положението
на валовете а и е не се променя. Следователно
износването и изхабяването на ставите липсва, а
известно е; че последните се изхабяватъ главно
отъ трептението на пружините, което е непрестан
но въ време на пжтуване.
При вземане на кривите тази конструкция
има преимуществото, че отклонението, което се
предава отъ кърмилния механизъмъ се разпределя
върху двете стави, защото средната часть h на
двойната става не позволява промена въ положе
нието й. Чрезъ това сё сигурно избегватъ и неравномерностьта при въртението въ шийката е.
До сега този приводъ е поставенъ само на
единъ пжтнишки автомобилъ, който се отличава
съ лесното си управление и добрата си повращателность.
II. Предпазване отъ противоудари въ авто
мобилните двигатели.
Нещастните случаи при първоначалното пу
щане на автомобилните мотори чрезъ завъртане
отъ ржка могатъ да бждатъ предупредени:
1) Чрезъ приспособления недопускащи произлизането на контра удари, т. е. тръгването на дви
гателя въ обратенъ ходъ и
2) съ ржчни колела, които се отцепятъ при
контра ударъ въ двигателя.,
Установено е, какво контра удари въ двига
телите произлизатъ главно отъ ненавременно, т.е.
твърде рано вспламеняване на сместьта отъ гори
во и въздухъ въ цилиндрите имъ. Следователно
ако мотора има едно автоматическо приспособле-

1929. Кн. б

Бързъ хидро-електрически регулаторъ

Дехникъ" 85

ние за закъсняване запалването
при пущането му отъ ржка,
нема нужда отъ ржченъ лость
. който не се завърта обратно
при контра ударъ.
С т р а х а , какво тлеящите
сажди въ цилиндъра на двига
теля, причиняващи често ранни
запалвания въ време на ходъ
могатъ да причинятъ такива и
при първоначалното му пуща
не, ако той преди това е работилъ и само за съвсемъ кжсо време е билъ спренъ еж
неоснователни, защото всички
" опити и изпитания за т.ова до
казаха, че и при спиране само
отъ неколко секунди тлеющит е сажди въ цилиндъра огасватъ и не еж въ състояние да
предизвикатъ ранно запалвание, респективно и к о н т р а
ударъ.
Автомобилите при които пу
щането на мотора става посредствомъ електрически приводъ
и иматъ лость съ ржчка само
като запасно средство, все пакъ
требва да иматъ предпазители
противъ контра ударъ при тия
последните, защото най-чести
и. най-големи нещастия отъ
контра удари еж се случили Фиг. 4 и 5. — предно колело система Румгтлеръ а — приводна ось; b — вътрешнавилка; с — вътрешно промежутъчно парче; d — шийка на кърмилния приводъ; е —
миналата година въ Германия шийка
на самото колело; f — външна вилка; g — външно промежутъчно парче;
именно при автомобили на ко
h — съединително парче; i — муфта за предпазване осьта.
ито електрическия приводъ не
е билъ въ изправность и първоначалното имъ пус
фирми, като М. A. N., Даймлеръ-Бенцъ, Юнкерсъ,
кане е требвало да става отъ ржка, а на ржчHenschel, Мафай, Майбахъ и др. предпазители про
ните приводи е липсвалъ осигурителя противъ
тивъ контра ударъ на лоста за първоначално пуконтра ударъ.
щаве отъ ржка еж се указали ненужни, защото
При товарни автомобили и аутобуси съ дизе
при дизеловия двигатель ранни запалвания на го
лови мотори, каквито се строятъ вечъ отъ редъ
ривото въ цилиндъра нема.
(Следва).

Инж. Л. Маджаръ.

Бързъ хидро-електрически регулаторъ.
Система Д-ръ Тома.
Докато регулирването на напрежението въ
малки централи става ржчно (посредствомъ зад
вижване на регулатора), явява се нуждата въ поголеми централи или пъкъ тамъ кждето се нуждаемъ отъ едно абсолютно константно напрежение,
щото регулирването да става автоматически. За
тази цель притежаваме редица реномирани бързи,
средни и бавни регулатори („Tirill") регулатора на
А. Е. Г, бързите регулатори на В. В. С. и S. S. W.
и бавния регулаторъ система „Dick"-на 0. S. S. W.,
които както въ практиката тъй и въ литературата
еж доста известни. Горепоменатите регулатори за
напрежение почиватъ на чисто електрически начала,
т. е. чрезъ покачването или понижаването на напре
жението, като особени доста чувствителни релета
даватъ контактъ, или чрезъ изместването на поло
жението си, задвижватъ особени електромоторчета,
които отъ своя страна откачватъ или скачватъ
съпротивления въ възбудителния кржгъ и по този

начинъ споредъ наредбата си кои по-бързо, кои
по-бавно регулирватъ напрежението до нормалната
стойность.
Освенъ тези регулатори напоследъкъ се доста
прилага хидравличния бързъ регулаторъ Neufeldt &
Kuhnke по системата на Д-ръ Инж. Тома, чийто
принципъ и устройство ще разгледаме на кжсо.
По устройството си този регулаторъ прилича (на-.
подобява) на познатия водно-турбиненъ регулаторъ,
само че тукъ вместо центруфугалното махало за
регулирването на оборотите, бързиятъ регулаторъ.
система Д-ръ Инж. Тома е снабденъ съ единъ електрически управляющъ органъ. Споменатия бързъ
регулаторъ служи за регулирването на напреже
нието на генераторите, както и за отбуждане на ге
нератори въ случай на кжсо съединение или по
друга некоя причина явяващи се свърхъ токове.
Външния изгледъ на регулатора система Д-ръ
Инж. Тома ни показва фиг. 1, а приниипиалното

скачание фиг. 2. Навиаките на волтметъра еж ска
чени за напрежнението, което желаемъ да регули
раме. Магнетическата сила действа върху анкера,
който отъ своя страна е съедйненъ. съ регулирващия шибъръ. Регулирващия шибъръ управлява
(регулирва) при тжцащето масло съ големо налегане•чрезъ вентила къмъ серво-мотора.

Фиг.4 ЬдРЗ&-регулатор&38.

то така че въ известна граница пререгулирва (по
високо напрежение) и последствие нагласява напре
жението до нормалната величина, безъ каквито и
да еж колебания.*)
.
Тъй като зжбчатата помпа на реглера работи
въ масло безъ каквито и да еж вентили, то нема
й никакви търкания или изхабявания. Реглера не
се нуждае отъ почти никакво обслужване, понеже
нема чувствителни контакти, само веднъжъ въ го
дината се препоржчва подновяването на маслото.
Принципиялно реглера представлява едно чув
ствително и сигурно действуващо механическо ре
ле, при което чрезъ малките премествателни сили
на'анкера на управляющия органъ се освобождаватъ големи регулирващи сили отъ „серво-мотора:'
Бързината на регулирването е пропорционално на
напрежението отъ нормалната си величина. Тази
характерна черта е и главното изискване при едно
добро, бьрзо. регулирване на напрежението и поз
волява съединяването на голема бързина при ре
гулирването съ най-голема точность.
Тези рагулатори се доставятъ въ неколко'
различни големини, споредъ мощностьта необхо
дима за задвижване на регулирующите органи (магнетния рагулаторъ).
Показания въ фиг. 1 регулаторъ типъ N8 има
една работоспособность отъ 4 м. клг., която е до
статъчна за задвижване на възбудителни съпро
тивления (магн. регулаторъ) до 20 Ампера възбудителенъ токъ и служи за право-токови, еднофаз
ни и трифазни генератори.
Простата механическа конструкция и сигур
ното действие ги прави да се предпочитатъ навее-.
кжде и особено въ безперсонални помощни водни
централи и необслужвани подстанции (за направяне на потенциалъ регулаторите) както и за констант-

Серво-мотора се състои отъ една херметиче
ска затворена покривка въ вжтрашностьта на ко
ято се намира една рггулирваща ось за която е
закрепено едно движещо (въртящо) се крило. Регулирващата ось е куплирана (или свързана) съ
осьта на възбудителното съпрэтивление.
Регулирването става по сладния начинъ : при
спадането на напрежението, спада магнатическата
притегателна сила на волтажния по
казатель и анкера заедно съ свър
зания съ него регулирващъ шибъръ
се движатъ на надолу. Приижда
щото презъ провода 1 масло съ го
лемо налегане навлиза въ отдела
2 като сжщевременно маслото въ
отдела'3 излиза презъ провода 4 и
5 навънъ. Поради поголемото на
легане въ 2 се движи крилото на
серво-мотора и взима съ себе си
регулирващата ось, като я задвиж
ва въ посоката на часовниковата
стрелка, а заедно съ нея и осьта на
директно или посредствомъ вериж
но предаване куплирана (свързана)
ось на регулатора. Чрезъ променението на възбужданието покачва се
сега напрежнението и анкера на
волтажния показатель се движи на
нагоре (поради уголемяването на
магнетическата притегателна сила).
Щомъ достигне напрежението нор
малната си величина, то анкера и
шибъра заематъ едно средно поло
жение и регулирващата процедура е
*и/:2. ПРИНЦНППМО хидл,в*.««о и втмр. Сначейнв наЬРЗ*л ге'гЧлат<,гЬ
.е»ст«Ио SnThama
завършена. Този чисто механически
(хидравличенъ) просто действущъ регулаторъ га
ното държане на напрежението въ лаборатории, из
рантира една голема сигурность, безъ да се нуждае
питвателни станции, рентгенови инсталации и т. н.
о т ъ каквото и да е обслужване или наблюдаване.
Освенъ това реглера снабденъ съ токови наЗа преодоляване на магнетическата забавивквки
може да служи за разпределението на безтелность (Tragheit) на генераторното поле, регула
еСТ0 Се з а б е л 3
тора е снабденъ съ единъ остжпващъ повръщачъ
та пт,Ч,»,* ва при регулатори, че колебания(nacbgiebigen Ruckfuhrung) който действа въ начало
Л Т " Р И Н е Т 0 преминавал, въ мрежата и се забе
лязва например* при осветление ясно тези трептения.
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Пресметане на разменни зжбни колела за нарязване

ватната енергия (доста важно при паралелно paботящи централи) или при свърхъ токъ и късо

съединение веднага да откачи възбуждението (моментално отбуждане на генаратора).

Пресметане на разменни зъбни колела за нарязване
нарези за разни случаи.
(Продължение отъ книжка 3 и 4).

III група.

Значи

Задача 8. Намери приблизителната стойность
500
на 314"
Решение:
. _ .
500
500 •
5
*
а) Вместо——-вземаме-——- съкратено-—.
_»14

JUU

J

б) Поправка: До като въ I група пресметането беше съ точность^ при големите числа закръг
ляваме стойностите, както въ горната.задача. На
маляването на знаменателя съ 14 единици пред1
• ставлява крхгло —= часть отъ 314. Следователно ако
22 _ .
—j-314, то новия;

21
314. За
стария знаменатель
22
д а не се измени дробьта требва и числителя да се
21
умножи съ —. И така
21
5оо;
22 500.21 5.21 5.7 J35
500
=
314
300
300.22 ~3.22 =1.22= 22"
в) Този пжть отъ изместване не стана нужда,
21
защото числата —^ еж годни.
г) Изследване на годностьта:
1. Точна стойность: 500:314=1-5923
приблизит.
35: 22=1-5909
1
15
разлика:
0-0014 = 15923 1100'
• .приблизителната стойность е добра.
2. За колела:
35 _ 5.7 __ 50.70
22 — 2.11 "" 20.110'
254
Задача 13. Приблизителна стойность на ~~т^.
Ртиение:
2
254 254
лпп
а
т, съкратено чрезъ 127=—-.
> 445~381'
1
«3
б) Знаменателя намалихме съ 64 едпници, кои1
то се равняватъ крялло на -—- отъ 445. Следова
телно, ако стария знаменатель се равнява на-—.445,
1
•
то новия, който е съ -—-.445 по-малъкъ отъ стария,
,гще бжде равенъ на -г.445=381. Тогава щомъ ста6
• рия знаменатель сме умножили съ—р, то за да не се
: измени дробьта, требва да умножимъ и числи6
-теля съ-—.

254254
7
254.6 2.6 2.2 7
381.7 3.7 1.7 4 '
381
445
в) Изместване пакъ не е нуждно, защото чис6
лата —- еж годни.
г) Изчисляване на годностьта:
1. Точна стойность:
254:445 = 05708
приблизит, стойность: 4 : 7 - Q-5714
0-0006
разлика:
За единица разликата е Еупо!

това

е

Еече

една

добра стойность, обаче, пий ще опитаме да я направимъ още по добра!
При точка б) ний имахме ^ .

Ще

умножимь

числитела и знаменатела на втората дробь съ 13
2.78 _
,
и получаваме . Сега пъкъ ще измъстваме, как
то следва
3 ~ , и с ъ к р а т я в а м е ^ - : = - - . = 77:135 = 0-5704.
4
1
Разликата се равнява само на ,...
— 1400"
—
77 _ 7.11 _ 35.55
135 ~" 9.15 _ 45.75"
Упражнения: Да се намерять приблизителните
стойности на:
30
42
83
254
183 ;
247 : 265 : 815 '
628
157
97
381
533 ' 500 ' 461 ' 625 '
IV група.
До тукъ срещахме дроби, въ които ставаше
необходимо да се изменя знаменатела. Обаче, често
ще се натъкваме и на едно изменение на числи
тела, като знаменатела остава сжщия.
Задача 14. Приблизителна стойность на
Решение:
67
60
a)
20 — 20 "
b) Проверка: 60 = 67. X, X =

60
67

60. 67
60
60
20. 60 '
20
-67
с) Изместване:
3.10
1.10
60.67
3.67
3.70
10
2 0 . 6 0 - 1 . 6 0 ~ ~ 1.63
1.9—1.3
3 "
d) 1. Точна стойность:
67:20=3-350
приблизит, стойность:
1 0 : 3 = 3-333
0.017
разлика:
67
20

20

Приблизителната стойность не е добра. Треб
ва да я подобримъ!
ЗЛО
Подъ точка с) на решението имахме
1. 9
10 1
Числитела и знаменателя на втората дробь {
умножаваме съ 2 и получаваме

3.20
1.18

Следъ това

изместваме съ по 1 надолу :
3.19
= - 5 - ' - 57:17 = 3.353.
1.17
17
3
1
Сега разликата се равнява само още на „- = i
.
Значи приблизителната стойность сега вече е добра.
57
3.19
60.95
17 — 1.17
20.85"
97
Задача 15: Приблизителна стойностъ на
60
Решение:
97
90
а) 60
60
90.97
97
90
Ь) 60
60.90'
90
fin

90.98
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3.14

3.7

21

°) 60.91 — 2.13
1.13
13
d) 1. Точна стойность:
97: 60 = 1-6166
приблизит, стойность: 21: 13 = 1-6154
0-0012
разлика:
1
12
а за единица разликата = 16166 1300 — добра
стойность.
21
30.70
3.7
2.
13
1.13
20.65,
Упражнения Да се намерятъ приблизителни
стойности на:
23
83
61
89
75
180 ;
100
400'
41
37
29
74
45
60 ; 150'
60
Най-после, ако не намеримъ добра стойность
при показаните 4 способа, тогава ще опитаме чрезъ
една друга дробъ, която се съкратява добре, да
постигнемъ по-добъръ резултатъ.
Напр. ний можемъ да кажемъ вместо —- 48
30
1)
48 -, съкратено 8 '
2
или 2) 32 съкратено—'48
или пъкъ 3) 36 съкратено-—.
48
31
30.31
5.31
5.33
165
Значи 1)
48.30" 8.30
48
8.32
256'
32.31
31
2.31
2.32
64
или 2)
:
48.32: 3.32
48
3.33
69
36.31
31
3.31
3.30
3.3
или 3
) 48 ~~ 48.36 — 4.36 ~ 4.16
~^2J~~W
З а к л ю ч е н и е : Отъ всичко гореизложено до тукъ
следва да извлечемъ следнитп правила за намиране на
юдни приблизителни стойности:
1. Вмгьсто дадената дробь вземаме една друга,
която е близка на дадената и добре се съкратява, като
изменяваме знаменатели или числитела.

2. Изменението на етойностьта поправяме, а
именно, при по малки числа точно, а при юлпми —
само закръглени.
3. Изместваш числата на втората дробь малко
нагоре или надолу Понпкот едно предварително умножа
ване числитела и знаменатели на . 2-та дробъ дава
благоприятни числа.
4. Установяваме годноста на приблизителната
1
стойностъ. Ако разликата е no-мамка отъ -JUQQ- cmou~
ностъта е добра.
Наученото до тука ще приложимъ върху н е колко практически примера.
Задача 16: На преводенъ валъ съ n t = 6 на
реза да се нарежатъ п = 5—- нареза.
Решение: z
Z

m
n

_4
= 6:=^=;
5
29_30
5 " 29'
Понеже 29 е неразложимо, нуждна е прибли
зителна стойность.
30
90
91 .
.... _
,
- - р = — - — — - — - (гл. група II). Преди изместванието едно умножавание на числитела и на знаменатела се указа полезно.
Точна стойность:
20:29 = 1-0345
приблизителна стойность:
91:88 = 0Г0341
разлика:
0004,
и за единица разликата = _ < - = с ч э - L .
2. Колела :

Л88

Проверка:
I. z:Z = ги :п
91 :88 = 6 : п

fii

'

7.13
8.1Г

:

6.8
п = - 91

35.65
40.55'
5-802 нарези, a

Ч

ний/гребваше да нарезваме 5-=-= 5-800 нареза, сле
дователно доста добъръ резултатъ.
Задача 17. При преводно вретено съ
нареза да се нарежатъ п = 1 0 7 4 нареза.
Решение.

п1=4

Числото 41 е неразлагаемо, следователну н у 
ждна е приблизителна стойность.
]6__16.40_2.40. 2.39 1.39
39
41 40.41 5.41 5.40 5.20
100'
Точна стойность
16:41=0-3902
Приблизителна стойность:
39:100 = 0-3900'
разлика: 0-0002
1
а за единица разликата — N
*T950'
39
50.100
Проверка:
z: Z = n i : п
39:100 = 4: п
100.4
400
п = 39
— — - = W 2 5 наръза.
.
Числото
n i - 4 , да се
„ _"?ислото
m - 4 , да се

Упражнения.
на нарезите на преводното вретено
нарежатъ 19*/, нареза.
на нарезите на преводното вретено>
нарежатъ 7*/5 нареза.

1929^Кн. 6
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т =
ш=
ш=
т=
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.Числото на.нарезите на преводното
5, да се нарежатъ 18V, нареза.
Числото на нарезите на преводното
5, да се нарьжатъ 7*/« нареза.
Числото на нарезите на преводното
6, да се нарежатъ 65Д нареза.
Числото на нарезите на преводното
б, да се нарежатъ 24V» нареза.
Числото на нарезите на преводното
8, да се нарежатъ 13V4 нареза.
Числото на нарезите на преводното
8, да се нарежатъ 43 нареза.

вретено
вретено
вретено
вретено
вретено
вретено

2. Решение: Отношението i на разменните ко
лела ще изразимъ чрезъ отношението на стжпките.
_ 2"
1"
S
~27:
4
. _z j
2_ш J_
8 2.4 20.40
i—=
Z ~ S ~ 27 :
27 3,9 30.90'
Провгьрка:
z: Z = s : S

8:27 = s:-J4
S

Запознати съ разните методи
нието, можемъ вече да минемъ да
разменните зжбни колела за всички
н<аквито могатъ да ни се удадатъ на

на пресмятаизчисляваме
ония случаи,
практика.
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Упражнения.
Числото на нарезите на преводното2 вретено
m —= 2, да се нареже нарезъ съ стжпка /„.
Числото на нарезите на преводното вретено
Преводното вретено е известно по числото
ги—=4, да се нареже нарезъ съ стжпка */5S.
нарезите iu
Числото на нарезите на преводното вретено
Предмета за нарпзвание е даденъ вг цолова стяпка S. m 8, да се нареже нарезъ съ стжпка 5/i2.
Числото на нарезите на преводното вретено
При този видъ задачи предварително опреде2Vs, да се нареже нарезъ съ стжпка l 3 / s .
ni
.ляме или цоловата стжпка S на преводното врете
Числото на нарезите на преводното вретено
но, или пъкъ намираме числото на нарезите п на
б, да се нареже налезь съ стжпка 2/5ni
предмета. Това е необходимо за да изразимъ от
Числото на нарезитЬ на преводното вретено
ношението i на разменните колела чрезъ отношет—=4, да се нареже нарезъ съ стжпка */si.
Числото на нарезите на преводното вретено
нието на нарезите — , или чрезъ отношението на
П
ш = 2 , да се нареже нарезъ съ стжпка 4 /п.
8
Числото на нарезите на преводното5 вретено
-стжпките ——.
ш —=8, да се нареже нарезъ съ стжпка /68.
Начина на пресмятанието най-добре ще проЧислото нд нарезите на преводното вретено
-следимъ отъ следния примеръ.
ni—=6, да се нареже нарезъ съ стжпка */sl.
Задача 18 При преводно вретено съ Nt = 4
Числото на нарезите на преводното вретено
2"
«ареза да се нареже нарезъ съ s = —- стжпка.
щ—=4, да се нареже нарезъ съ стжпка 5/63.
Числото на нарезите на преводното 5вретено
1.'Решение.Ще изразимъ i чрезъ отношението
ш—=4*),
да се нареже нарезъ съ стжпка /«.
>на нарезите.
1!
Числото
на нарезите на преводното вретено
2
27
ni—=5, да се нареже нарезъ съ стжпка ,7 /si.
п, = 4 нареза, п—= 1 ":-—-= ——• нареза.
27 ' 2
Числото на нарезите на преводното вретено
щ—=б, да се нареже нарезъ съ стжпка 83/4i.
.
z
а. 7П_ J
2А_ Ж40_
Числото на нарезите на преводното вретено
Z
n
'2
27 ~~ 3.9 : 30.90
щ = б, да се нареже нарезъ съ стжпка 20l7i.
Провгьрка:
Числото на нарезите на преводното вретено
ni —= 8, да се нареже нарезъ съ стжпка ,! / 37 .
II. n.z.zi —=ni .Z.Zi
4. z: Z = m: п
(Следва).
8:27 = 4:п
-у.20.40—=4.30.90
27
27^4
•) Ако стане нужда отъ приблизителни стойности ще
се постъпва по указаните вече начини на пресмятание.
п = 8
10800=10800
2

Кр Доковъ
тл. инспекторъ по Труда

Електрически способъ за отстраняване накипа
въ парните котли.
Котлениятъ камъкъ, който се отделя по сте
шите на парните котли, представлява една значи
телна опастность, както за самиятъ котелъ, така и
за обслужващите котела персоналъ.
Въ литературата има описани, а сжщо така
на пазара се предлагать най-разнообразни спосо•би, методи и химически съединения, целящи ефи
касното почистване на котлите отъ накипъ. Докол
ко всички тия способи еж ефикасни ще кажатъ
тия които ги прилагатъ. Ние, обаче, сметаме, че
!не безинтересно би било да опишемъ едииъ спо

собъ и начина на неговото приложение, който на
пръвъ погледъ дава впечатлението, че е доста ефикасенъ, икономиченъ и лесно испълнимъ. И вёрваме, че специалистите и у насъ ще го испитатъ
и ще се искажатъ по него.
Въ книжка 2 на списанието. „Гигиена Труда"
1929 год. изд. въ Москва, инж. Листичкинъ дава
следното интересно съобщение: Парните котли на
„Харковските южни железници" еж получавали
вода отъ артезиански кладенецъ Тази вода е била
съ значителна твърдость, достигаща до 20 градуса
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(немски). Отъ тази вода особенно еж страдали водотръбните парни котли система Фицнеръ и Гамперъ, по 200 м2 нагревна повърхность всеки, на
миращи се при електрическата станция на железо
пътната работилница. Въ течение на не повече отъ
1000 работни часа и при условие на еженеделна
смена на водата, въ краищатв на всека отъ тржбите се е получавалъ слой отъ твърдъ накипъ съ
дебелина около 2 м. м., който къмъ средата на
тржбите се е увеличавалъ още й въ горниятъ цилиндъръ е достигалъ до 3 м. м.
Отстраняването на тоя накипъ е представля
вало една извънредно тежка и продължителна ра
бота. Продължителностьта на бездействието на
котлите поради почистването е достигала отъ 7—12
дни. Подобно едно продължително бездействие на
котлите за техното промиване се е отразявало из
вънредно вредно върху работата на електричес
ката станция.
Въ края на миналата година автора на горепомёнатата статия е предложйлъ на администацията на Харковската ж." п. работилница да приложатъ способа на Hauptvogel'a за отстраняването на
накипа —• основанъ върху действието на електри
ческия токъ. Предвидъ на крайно оскъдните данни
. въ литературата за приложението на този способъ,
било е решено да бжде отначало проверенъ само
. на единъ отъ водотржбните котли на поменатата
електрическа станция. Назначена е била. специална
комисия въ съставъ: окр.' инспекторъ по контролата на парните котли, - представитель на ж. п.
управление и гл. заведующъ електрическата стан
ция. Комисията п р е д в а р и т е л н о е изследвала
количеството и качеството на накипа въ избраниятъ за опитите котелъ преди редовната
му промивка и следъ работа въ течение на
1000 работни часа, безъ да се прйложатъ как
вито и да еж мерки за борба съ накипа, освенъ редовната смена на водата въ котела.
Предварителното иследване е дало след
ните резултати:
• •„
1) На вжтрешната страна на тржбите
откъмъ предната камара, констатиранъ е билъ
твърдъ накипъ дебелъ 1VS—2 м. м., който
постепенно се увеличава къмъ средната часть
на тржбите.
2) Стените на предната и задня водни
камари еж покрити съ твърдъ слой отъ на
кипъ дебелъ средно 1 м. м.
3) Тржбите откъмъ задната водна ка
мара, освенъ твърдиятъ слой отъ накипъ еж
почти наполовина отъ сечението, задръстени
съ тинестъ осадъкъ.,
Комисията, за всеки отделенъ периодъ отъ
опитите по проверката на способа Hauptvogel, е
държала подробни протоколи, подписани отъ всич
ките членове на комисията.
Електрическата станция на поменатата рабо
тилница произвежда трифазенъ променливъ токъ,
поради което схемата на уредбата за борба съ
накипа при помощьта на електрически токъ е.следнята (вижъ приложения чертежъ): На самия ко
телъ е билъ установенъ специаленъ трансформаторъ тр, който понижава напрежението отъ 120
волта до I 1 /, волта. Въ първичната намотка на тран
сформатора, за намаляване силата на тока, който
минава презъ нея, включена е последователно на-"
каляваща се лампа. При помощьта на включитель, може да се изменя'количеството на действующ и т е обмотки отъ вторичната намотка на трансфор

1929. Кн. б

матора и по тозъ начинъ се изменя напрежението,.
Въ вторичната намотка е включенъ предпазитель и
амперметръ а за измерване силата на тока въ те
чението на опита. За да се получи токъ съ по
стоянно направление въ сжщата вторична намотка.
е включенъ и механически исправитель. •Принципа на действиете на последния се за
ключава въ следното: въ точката к отъ вторичната >
намотка е поставенъ пружиненъ контактъ коц завър
шва съ железенъ сърдечникъ е обкръженъ отъ соленоидъ включенъ въ първичната намотка. При сме
на на фазата въ соленоида, променя се намагнитването въ сърдечника е и тозъ последния по редъ
се притегля (вибрира) ту къмъ единия ту къмъ дру- •
гия полюсъ на постоянния магнитъ м, съ което пре
късва или включва тока въ вторичната намотка.
Тъй като определеното направление на тока въ соленоиДа на първичната намотка заставя сърдечника
да се отклонява въ определена страна, то въ мо
мента на включването въ вторичната намотка, ще се
получава токъ отъ едно и сжщо направление. По
тоя начинъ въ вторичната намотка действува прекъсващъ се токъ съ постоянно направление. Парниятъ котелъ се включва въ вторичната намотка,
като присъединението се изьършва паралелно по
възможность въ повече точки въ преднята часть и
по сжщия начинъ и въ заднята часть на,котела,.
съ цель да се разпредели тока равномерно' по целиятъ котелъ.
Първиятъ опитъ на борба съ накипа за вре
мето между две промивки, като котела се е намиралъ подъ токъ съ напрежение съ б волта и
сила О'б ампера, е далъ следните резултати :

1. Стените на преднята водна камара съвършенно свободни отъ накипъ. Задната водна кама
ра и тръбите иматъ тънка и слаба покривка отъ
накипъ, който на много* места се е отделилъ отъ
"стените.
2. Въ цилиндрическата часть на котела, предниятъ капакъ, целиятъ първи барабанъ и полови
ната на втория еж свободни отъ накипъ.
За по-голема убедителность, решено било да.
се повтори опита съ повишенъ амперажъ. Котела
се намиралъ въ течение на 1350 работни часа подъ
токъ съ сила въ 0 7 5 амп. и напрежение IV,—волта. Придобитите резултати еж биле твърде за
доволителни, които еж се изразили въ следното:
1. Решетката на преднята камара на котела
напълно свободна отъ накипъ. Решетката на зад
нята камара покрита съ мекъ накипъ, който лесно>
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се отстранява съ стъргало. На свръзките на ка
марите има сжщо накипъ, но мекъ и лесно отстранимъ.
2. Тръбите еж покрити съ мекъ слой отъ
накипъ, като стариятъ се отделя самъ отъ тржбит~е. Между него и самата тржба се забелезва про
слойка отъ мекъ, набухналъ накипъ.
3.'Предното дъно, а сжщо първиятъ и втори
пояси на цилиндричната часть на котела и главите
на закльопките еж свободни отъ накипъ. Отъ третиятъ поясъ започва да се забелезва накипъ който
обаче е твърде мекъ, поради което лесно се от
странява съ металическа четка. Тоя слой отъ накипъ
постепенно се увеличава къмъ заднята часть. Зад
ното дъно е покрито съ слой отъ мекъ накипъ съ
дебелина 1 м. м. По целата дължина на цилин
дричната часть, долу има набранъ тинестъ осадъкъ
леко отстранимъ съ четка.
4. Циркулационната тржба и очистителъ еж
покрити съ слой отъ мекъ накипъ дебелъ отъ 2
до 3 м. м. който сжщо леко се отделя при стържене.
5, Не еж забелезани никакви следи отъ разяж
дане на метала, съставляващъ стените на котела.
Разглеждайки получените резултати и съпо
ставяйки ги съ схемата вижда се, че тукъ се из- I
вършва явление сходно.съ онова което се наблю
дава при електролизата, а именно: пренасяне на
частичките на накипа отъ анода къмъ катода. При
това, най-енергично отделяне на частичките става
непосредствено у. самата повърхность на метала,
кждето, именно се наблюдава усилено набухване
на накипа, което подпомага неговото отпадане и
окончателното му превръщане въ тиня, която се
набира впоследствие въ долнята часть на котела.
Както личи отъ схемата анода е съединенъ
къмъ преднята камари и предното дъно на цилин
дричната частъ на котела; катода — къмъ зад
нята часть. По такъвъ начинъ електрическйятъ
токъ върви отъ предното дъно на цилиндричната
часть на котела, както по стените му така сжщо
и паралелно и по целата.водна маса къмъ задно
то дъно и нанататъкъ по циркулационната тръба
къмъ заднята камера.
Резюмирайки гореприведените резултати на
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испитанието, вижда се, че целата предна половина
на котела, обърната къмъ анода се е оказала съвършенно свободна отъ накипъ; постепенно надебеляващъ се, по направление къмъ задните части
на котела, слой отъ накипъ, се появява тъкмо
около средата на котела; това се особенно резко
забелезва въ цилиндричната часть на котела.
На основание гореописаните факти можемъ
да се надеваме, че въпросътъ съ котелния камъкъ
и борбата съ него ще може да се разреши поло
жително при помощьта на електрическия токъ.
Колкото се отнася до паричната страна на рабо
тата, то по данните, които комисията дава, разхода
на електрическа енергия за 1000 работни часа на
котела е билъ следния:
0.75 X 2 cos ф X 0-5 X 1000 = = п с „
1Пп?Г
- 0'675 киловатъ-часа.
Въ горната формула:
0"75 е силата на тока въ ампери.
. 2 — най-високото напрежение на тока
coscp — 0*9
05—коефициента на работата -на исправения, прекъсващъ се токъ.
При стойностьта на единъ киловатъ часъ въ
•12 коп. (8'40 лв.) разхода на електрическа енергия
ще бжде равенъ на 1 2 Х 0 ' б 7 5 = 8 - 1 копейки
(8*40 Х0'б75 = 5 - 67 лв.). Почистването на котлите,
до приложението на гореописаниятъ електрически
методъ е изисквало '40—50 надници трудна и напрегната работа. Следъ прилагането на тоя методъ,
фактически почистването се извършвало съ 20
надници. Значи една чувствителна економия отъ
20—30 надници, която не може да не се вземе
подъ внимание.
,
Отъ всичко до тукъ изложено яветвува, че
приложението на електрическия методъ за отстра
няване на котелния камъкъ въ парните котли е
безусловно изгодно и може да бжде исползуванъ
съ успехъ навсекжде кждето има електрическа
енергия. Ако както се предлага, бжде въведено
електрическо осветление и въ железниците, то лес
но ще бжде приложението на тозъ способъ и за
железнопжтните локомотиви.

Ив. Дачевг.

Статическо пресметане на железните кумини.
Назначението иа кумина при единъ котелъ е I
двояко: 1) Да изхвърля изгорелите газове и пушекъ по-възможность по на високо въ горните
пластове на атмосферата и далеко отъ въздуха
нуженъ за дишане, и 2) да постави нуждната ско
рость на изтичане на газовете — тъй наречена
та тяга.
Ясно е, че и за двете условия кумина требва
да бжде по възможность по-високъ, която височина
разбира се не може да отиде до безкрайность,
понеже особено за тягата, тя ще достигне известенъ пределъ, следъ което не ще може да има
правилна работа, тъй като тя ще бжде толкова
голема, че нема да имаме пълно изгаряне, а отна
сяне на частици вжглища неизгорели въ атмосфе
рата. Отъ друга страна и конструктивно- това не
е изпълнимо, защото единъ такъвъ куминъ ще
струва много скжпо и устойчивостьта му се намалява.
- Тукъ нема да се спираме на това какъ се
пресмета нуждната височина, а ще разгледаме

.

Продава св ДИЗЕЛЪ М О Т О Р Ъ

само статическото му пресметане при дадена ви
сочина и то на железните кумини, което е почти
сжщо и на зиданите и на бетонните, а именно
противъ налягането отъ ветъра и определяне явя
ващите се напрежения въ материала. По-високите
кумини требва да бждатъ укрепени на едно или
две места посредствомъ обтегателни вжжета или
пърти, свързани за кумина посредствомъ едно каре
отъ плоско железо.
Посредствомъ доле дадените формули ние
определяме напреженията въ всичките части на
кумина както следва:
Ако означимъ с ъ :
I височината на кумина въ сантиметри;
'i
»
»
»
„
подъ карето;
h
•>
п
п
„
надъ карето;
D външния диаметъръ на кумина въ сантиметри;
Di вжтрешния „ ..
„
8 дебелина на листа на кумина;

0 к. с употребяванъ — запазенъ.

-

Р общо налегане на ветъра върху кумйна ве ки
лограми ;
Pi налегане нй ветъра върху частьта подъ карето
В въ килограми;
Р 2 налегане на ветъра върху частьта надъ карето
В. въ килограми;
Z напрежението на разтегляне въ обтегателните
пъртове или въжета ;
а Ъ г ъ л ъ на наклона ни обтегателните приспо
собления ;
W момента на съпротивата на пръстеносбразното
сечене

/-w

*^~ы

А

(W--32 -

«'J

° явяващите се напреж£.ния въ материала на листа;
F сечението на едно опъвателно вжже, resp. пъртъ
въ см. 2 ;
d диаметъра на едно опъвателно вжже, resp. пърта
въ м. м.;..
i — числото на жичките въ едно вжже;
•п =

3, 14.

НалеганеЪтъ ветъръ при пресметанията прие
маме на 1 м.2 площь р —= 150 кгр„ което за 1 см.*
щ е е 0,015 кгр.
По отношение на фиг. 1 имаме:
Случш Г. Кумйна е безъ укрепления.
'<ПГ\

i
<*

1

ТУТ) а.

i

* - 4,4--•

ш

8 — м/м. = 5 = 0,5 см. ;
D l _ D _ 2 а i = 25 — 2.05 = 24 см. вжтрешенъ
диаметъръ;
•
'
Налвгането на ветъра върху целия куминъ
ще е :
Р = 0,015 DJ—=0,015.25.500 = 188 кгр.
и напрежението въ ламарината:
•'., 0 - 0 5 D * 0-05.252.5002 0 05.625.250000 • •••
4_
"390625—331776"
25 4 -24 4
D4 - D i
7812500
= 1 3 3 кгр./см.2
.- *. • ~, -57749
(по-малко отъ 300 кгр.'см.2).
Скучай II. Кумйна е свързанъ чрезъ три обтегателни вжжета на една известна височина. Да
се пресметнатъ всичките му главни размери (фиг. 1).
Налегането на ветъра върху целия куминъ
го приемаме:
•
P=O,OI.DJ.
напрежението само въ едното вжже или пъртъ ще е:
'-• 0-005 DJ* .
Zi = —=
кгр.
[1. sinz

напрежение въ ламарината:
- „ 0-00125 D.h3 0-0125.D. 2 /i 2
кгр./см.:
W
D*
Прёск-Ьтане »-.а о б т Р Г й т е л т г Ь
приспособления
'•
а) Имаме vi]tmec отъ обло желгьза, (фиг. 2). Нуждното имъ сече
ние ще е :
Е=

к 7=~4~*

или

dr

-v^

kz за мекото железо го поставяме
до 600 кгр.'см-.
b) Ti'.ioiH ая.жста.
Необходимото (нужното) сече
ние се олреде.чя по формулата:
Zi
]A<M4#«ff *jp«»

А^ччиччо

<tr**i*

Д6ойн*~

Фиг. 1.

сфоЪ1&1

Фиг. 4.

Целото налегане на ветъра срещу кумйна ще е:
Р —-Q'015 D. I въ килограми (D и | еж поста
ч
вени въ сантиметри).
Напрежението въ ламаринената тржба при
.
D. I2 ;•
поставената формула
за ветъра е : ° = 0.005 —
(Тукъ W е момента на съпротивата на пръстено' * D»—Di 4 v
с
образното сечене =—j- — — I .
Како поставимъ и значението за W, то полу
чаваме уравнението:
0-05 D2?2
'
=

в»—ри

КГ

Р-' С М -

(Тукъ о може да достигне до 300 кгр./см,г).
Сега нека да ,пресметкемъ единъ железзнъ
куминъ зададенъ съ следните данни:
Височина 1 = 5 м. = 50Э см.;
D == 250 м/м. = 25 с. м. външенъ диаметъръ;

kz за телено вжже се взема до
10Э0 кгр.'см 2 .
Броя на нужните жички въ
вткжето при я
:;:на на последниTfe 8 се олредклл по формулата:
F
I"-

Като се вземе деоелината на жичките t, то
общия имъ нуженъ брой ;;гс о се олпеделя, или
пък ь се взема нзпрзво отъ таблиците въ справоч
ниците, иди отъ тия дадечи отъ самите фабрики.
(Диамегьра на вжжето е въ зависимость отъ броя
на жиците).
-.ПресмЪтане б о л т о в е т е на к а р а т о , (фиг. 2):
Като се вземе допускаемого напрежение на
винта k z = 3 кгр./м MJVTO вжтрешния диаметъръ
на резбата d = 0 . 6 5 У Zi.
Като допуснем ь kz == 0,46 V~zi7
Пресметаке на к а р е т о , (фиг. 3).
ОпЯтвател.чия пъртъ отъ- меко железо има
на края си едно око, чий го външенъ диаметъръ
се определя отъ: Da = 4,6 у ^ к ж д е т о Zi е по
ставено въ тонове.

1929. Кн. б

Статическо пресметане на железните кумини.
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Ушите на карето, кждето е свързанъ опжвателния пъртъ съ своето око зависать отъ диаме
търа на болта, който ги свързва. Тукъ правимъ
само едно проверочно пресметание по дадената
действующа сила:
При разтегляне е нужно, сечение о т ъ :

случай нуждното сечение при 7л — 1493 кгр. с^ 1500
кгр. ще бжде:
1500 = 1,5 см.2
•Р нуж — ,
—
kz
1000
Броя на нужните жички въ вжжето:
.
F

FHy)K. обаче —= a. b.r kz = 600 кгр./см2.
Следъ това определяме дупката на болта d,
и така установяваме полезното сечение на ушите:
"пол. — 1*цъло~ b. d;
ако полезното сечение е по-малко отъ нужното, то
увеличаваме единъ отъ размерите.
Противъ срезване е нужно:

4
гдето в — дебелината на жичките
ние вземаме в = 1,6 м/м. = 0,16 см. и :
1,5
i == ———г—-—- == 75 жички съ дебелина 1,6 м/м.

7

•

F = j — - ; тукъ ks —- 480 кгр./см2.
Отстоянието до ржба отъ външния край на
дупката е :
3 Z ~zi =-тп——8ks. b см.
можемъ сжщо да вземемъ едина размвръ произволенъ, а другия да определимъ; напр. да взе
мемъ а и да определимъ Ь, или пъкъ обратно.
Ако вземемъ а, то ще имаме:
Zi_
F Hy
=b см., кждето F
нуж.

ks

;

ако беше дадено Ь то
нуж.

=a см.

Височината 1 я вземете равна на 3. d,
Прим'ръ: Да се пресметне единъ куминъ, високъ h = 8 метра. Той е съ единична свръзка и три
обтегателни приспособления: веднъжъ е взето те
лено вжже, а втори пжть — пъртове отъ обло
железо. • - • . • • Освенъ това дадени еж и :
Диаметъра D = 3 0 см. (външенъ);
Дебелината на листа в = 0,5 см.;
Вжтрешния диаметъръ Di = D — 2з —= 30 —
— 2 . 0,5 = 29 см.;
Височината f = 800 см.; u = 500 см.;-и f2 —=
= 300 см.; .
Ъ г ъ л а на наклона на обтегателните приспо
собления « —= 40°;
• Допускаемото напрежение на разтегляне kz ----—— 600 кгр./см2.;
Допускаемото напрежение на срезване ks —•=
= 4 8 0 кгр./см2.;
Sina—=Sin 40° = 0 . 6 4 3 ; (стойностьта за sin* се
намйра и въ справочниците). •• • '
Общото налегане отъ ветъра ще е : •
Р = 0,01. D. I = 0-1.30.800 —= 240 кгр. ;
Силата на разтеглянето въ едното вжже е :
0,005 . D12 0,005 . 30 . 8002
1493 кгр.
Zi
{, . since.
500 . 0,643
Напрежението въ материала е :
0-00125. DAt 1 _ 0 0 1 2 5 . D2. {V__ 0'0125.302.8002
_ _
_ ._3Q._:..2g.__=
W
D 4 —Di 4
0-0125.900.250000
= ' 27 кгр./см.2
—
810000 — 707281
допускаемо е до c—=300 кгр./см.2
Пресм%тане на о б т е г а т е л н и т е приспобления:
а) Напряжение на разтмляне въ теленипт ежжета се допускатг до kz = 1000 юр.!см." Въ такъвъ

Това съответствува на вжже отъ съ дебелина
22 м'м. съ 6 групички, всека съ по 16 телчета и
конопено сърдце;
Ь) Имаме обло жглпзо:
Zi = 1493 = 1503 кгр.; kz = 600 кгр./см.2;
_1\
1500
= 2,5 см.2
-1 нуж. — |
Kz
600

- = ——* ( V и диаметъра му ще е a,
тукъ Ъ

•fl

Пресмгьтане мъчението на карето.
За разтегляне е нужно сечение :
150Э
F
=— —
:2,5 см 2 .
600
•*- нуж. ^~ kz
,
За да нгмеримь полезното сечение на ушите,
требва болтов =ть да бждатъ определени. Като взе
мемъ k z = 3 KI'|.I/км.* за материала на болта, то
външния .гиихетър ь на резбата му ще. е :
dJ = 0. S5]/Z7 = 0,55. VT500 = 0,65.39 = 25 м/м.
като в'еу.е.чь k z = 6 кгр./мм8., т о ;
dt =0,4.SVZi -— 0,46 V1500 = 0,46 . 3 9 = 18 м/м.
средната отъ двете зкачьния ще е :
25 + 18
43
,
=
—--^-Qw21 м/м.
Вжтреш'гнъ диаметъръ отъ 21 м/м. съответ
ствува на-резба 1". (Тези значения се намиратъ
въ н'.1ки слргзечникъ). Вьншния му диаметъръ
следоя. ще е 25 м м. Диаметъра на тёлото на бол
та п:и т;зи piooa е 25 мм., а диаметара на зава
рени; -Б-на крзя на съответните пьрти очи тогава
щее.Вл
А6)'\,5--- •• 46.1,22г>?55 м'м.
Като-вз-.мемъ подъ внимание диаметъра на
заверенхтБ очи на спжвателните пърти, височина
та имъ средно ше е 70 м/м., дебелината имъ
b =---- 1,2 см. и разстоянието имъ съ а —---70 м/м., то
сечен'/.ето на ухето ще е :
F . - - a . . b - - - - - 7 . 1 , 2 - - 8 , 4 см.;
Полезното сечение при взета подъ. внимание
дупката на болта ще б ж д е :
Р„вя.. --- F —' d. b =•= 8,4 — 2,5 == 5,4 см2.
достатъчни еж 2,5 см.2. Сечението следователно е
достатъчно.
;
,
Сега остава да проверимъ карето на срезване:
2г
1500
ks
480 ^ з , , см.Ние намерихме, че живото сечение е 5,4 см 2 ..
следов, то е достатъчно и на ударъ.
Разстоянието zi е :
i* нуж. '-"

1500
3
Zi
1 см.
"8 k s . b
8 '480.1,2
Понеже тукъ дебелината Ь е избрана доста
тъчно, то zi пада незначително. За сигурность,
обаче приемаме, zi —= 2 см.
Случай III. Кумин'а е свързанъ по височината
си на две места, така че дветё долни части подъ
горното каре да еж равни, (фиг. 4).
Общото "налегане на ветъра върху му ще
бжде;
Р—=0,01. D Z.kgr.
Силата на разтеглене въ долната връзка:
0,0125. D h
ZI.

Zi==

Sinai

тази въ горната връзка
0,01. D (о,375Л-К+-|^);

(0.375.600 + 300 + ^ ^ 0 ^ ) = 0-8 (225 + 300 +

SlDa:

Напрежението въ ламарината ще е :
0.00125 D. Zi2 0.0125. D'. *,*
.. . ,

—

w

=-—~DF-

Krp7cM

v

Пресметането на опжвателнитв приспособле
ния и каретата заедно съ болтовете е както въ
случай 11.
'
Обикновенно железните кумини минаватъ
презъ покрива, който въ основата си лежи върху
зидария посредствомъ единъ железенъ пръстенъ,
съединенъ добре съ последната. На покрива има
още единъ сжщо такъвъ пръстенъ, който пжкъ е
съединенъ съ ламарината.
Примерь за случай III.
Да се пресметне единъ железенъ куминъ високъ 15 м. съ двойни обтеги.
Главните му размери еж:
Диаметъра D—=40 см.
Дебелината на ламарината 8 = 0 , 6 см.
Вжтрешния диаметъръ Di —=D — 2. э = 40 —
— 2.0,6 = 38,8 см;

*c

Височината ( = 1 5 м.
'!==?! всеко по 6 м.; &«—=3. м.;
и така:
..
I j _ b 4 4 = 6 + 6 + 3 = 15 м .
а1 ==20°; (sin 20° = 0,34);;
- = 3 0 ° ; (sin 30° = 0 , 5 ) ;
Общото налегане на ветъра върху кумина ще е:
р== 0,01.D.I. = 0,01.40.1500 = 600 кгр.
Силата на разтегляне въ долните части на
укреплението:
. 0,0125. Р Ь
0,0125.40.600
= 300 кгр.
Zi = — —
0,34
sinвъ горната часть
0.01.40
0.5/.
7 , 7 . U
_ V \
U.U1.4U
0.01. D /
=
Z2 = smaa2
(<S75b + ^ + V )
0-5 - .
+ 75) —= 480 кгр.
Съ тези намерени значения може вече да
пресметнемъ опжвателните приспособления, карето
и др., както въ примеръ II. За сила на разтегляне
тукъ ние вземаме 480 кгр. и всички пъртове и
каретата ги вземаме еднакви.
Таблица за стойностите на sinaa
Градусе sin* | Градус! sina
15
16 •
17
18
19
20
21
22
1 23

0,259
0,276
0,292
0,309
0,326
0,342
0,358
0,375
0,391

24
25
26
27
28
29
30
31
32

;

0,407
0,423
0,438
0,454
0,496
0,485
0,500
0,525
0,530

Градтс!
33
34
35
35
37
38
39
40
41

SiUa

| ГраДУСН

0,545 42
0,559 43
0,574 44
0,588 45
0,602 46
0,616 47
0,629 48
0,643 49
0,654. 50

ИЗЪ ПРАКТИКАТА ЗА ПРАКТИКАТА.

Несполучливи изливки, причини и средства
за отстранение.
Големи еж неприятностите и разходите отъ
несполучливи изливки за една леярница и въ мно
го редки случаи отговорностьта за това се признава
отъ формера, леяра или ржководството.
За съжаление, несполучливи изливки еж твър
де много: грешки въ чертежъ, грешки въ модела,
лоша форма (устройство), погрешна ядка, неподходящъ съетавъ на ч у г у н а ; по-нататъкъ причина
може да бжде лошо формувание и леение. Найпосле изливката не по-малко зависи отъ личните
способности на формера и леяра, отъ целесъоб
разното устройство и подреждания на леярницата и
отъ ржководството и.
Паралелно съ съвременните.технически при
способления и уреди на една -леярница, сжществено
услозие за успешната работа е и едно школувано
и способно работничество. Работата требва да се
разпределя споредъ ержчностьта и познанията на
отделните хораЕднакви предмета, т. е. такива които се повтарятъ, да се даватъ за изпълнение на едни и ежщи работници, защото опитътъ имъ е по-голема

=#>

&ina

0,669
0,682
0,695
0,707
0,419
0,731
0,743
0,755
0,766

^

гаранция за сполучлива изливка. Не еж малко при
мерите, когато грешки въ ядките и формите се
дължатъ само на липса на похватъ и недостатъчни
познания на работника. Липса на школувани работ
ници въ тая професия се чувства, и това налага да
се отдели повече грижи за младктЬ ф о р м е р и и л е яри, впрочемъ това е необходимо и за другите
творчески специалисти! Малко еж кандидата между
младежьта, които се посвещавать на тази профе
сия; повечето отъ тяхъ щомъ завършатъ задължи
телното общо образование, се обржщатъ къмъ пообикновенни професии, за които не е необходимо
време за школуване.
Откриване на специални курсозе отъ инду
стрия, занаятчийство, камари, окржжни съвети, а
даже и отъ държавата еж единъ етапъ къмъ по
добрение производителностьта въ металолеярницитв. Направените разходи за курсове скоро ще бждатъ изплатени, чрезъ намалявание на несполучливи
J
изливки.
Спомена се по-горе, че сполучлива изливка
зависи и отъ целесъобразното проектиране на изл-втия предметъ. Конструктора на такова тело треб
ва да вложи достатъчно познания и опитъ в ъ л е -
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; ярството. Когато пъкъ липсва тази техника на леението, тогава преди окончателното довършвание на
проекта требва проектанта да се посъветва съ ле: яра и формера, особено ако предмета е новъ и
. представляза скжпа изливка, или пъкъ ако предме
та ще се излива въ големо количество
Всяко едно тяло се проектира не само съ ог. ледъ на неговото употребление, но требва да се
- взема предъ видъ още и свойството на мате; риала, отъ който ще се излива, както и формата
на отделните части на предмета.
При очертавание формата на предметътъ, треб• ва да се има предъ очи направата на формата за
. изливание, самото изливание, почистванието и по
нататъшното . удобно обработвание на излетия
f предметы
Като общо правило важи: юлпми и сложни
предмети да се образуватъ отъ повече отделни части,
защото по този начинъ увеличаьа се выможностъта
-да бтдатъ избтнати несполучливи изливки, било още
при самото изличание, или по-късно, вследствие вът
решни напрежения.
Лроектъ и материали. При проектирание«требва да се има- предъ видъ състоянието на матеi риала. Известно е, че изливания суровъ материалъ,
който не е претърпялъ допълнително обработва: ние и згжетявание чрезъ кование, пресувание или
валцувание, се отличава съ зърнеста структура и
• -сжществено се различава отъ влакнестите материали
• (напр. дърво, валцувано железо и др.) Требва да се
знае, че кохезията на най-малките части на излиЕката,.
-отъ което зависятъ якостните свойства, почива са
мо на първоначалното разположение на кристалите
и че не може произволно да се изменя чрезъ до
пълнително механично обработвание въ известна
гпосока. Значи една изливка може да се натоварва
така, както се товари тело изрезано отъ камъкъ,
а не като тело направено отъ валцувано железо
• (профили, листове и пр.). Чугуна понася твърде
много налягание, а много малко упъвание, и затова
при проектирание требва да се избягватъ форми,
които могатъ да бждатъ изложени на високо упъ
вание, сжшо така както се избегватъ въ единъ камененъ мостъ строителни елементи, изложени на
-упъвание. Напр. това се отнася за тънкостенни и
на широко разположени усилващи ребра, които въ
• случая не еж поставини съ огледъ състоянието на
материала, и следователно не изпълняватъ своето
'назначение, а и по външностность расположението
имъ е неестетично.
Проектъ и модель Модела требва цялъ или въ
• отделни части лесно да се изважда отъ формата.
З а тая целъ стените и ребрата получаватъ малка
коничность.
Формуванието требва да може да се свърши
<.ъ едно просто деление на модела; многократно
'деление на модела и повече рамки дава склша ра• бота. Вънкашни ржбове да се закржгляватъ. Усил
ващи ребра, крака и пъпки да се закрепяватъ здраво
къмъ модела и да не пречатъ лесно да се изважда
модела.
Ядките еж необходимъ недостатъкъ къмъ из. ливките, и затова по възможность да се избягватъ,
особено тогава, ако необходимата дупка следъ из.ливанието по-лесно може да се направи чрезъ ме
ханична работа (пробивание). Ядките требва добре
.да лежатъ въ знаците (марки, леговища) и да
улеснявать излизанието на въздуха. Формата на
: ядката да се избира такава, че да може лесно да
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се изработи, а ако е възможно да се формува и
съ формовачна машина.
Проектъ и изливание. Всички стени и други
напречни сечения требва да получать такива де
белини, които позволяватъ свободно течение на
течния чугунъ. Газовете, които се образуватъ въ
ядките и мантията на формата (стените) требва
свободно и по възможность да излизать на горе.
Винаги долулежащите части на една изливка
при изливанието се получаватъ най-чисти и найплътни, и за това много предмети се изливать въ
обърнато разположение, което требва да се има
предвидь отъ конструктора. Въ това отношение
често пжти леярницата се поставя предъ неизпъл
ними задачи. Много модели се изливать само чрезъ
изкустни похвати, придобити едва следъ мне го не
успехи.
Напречното сечение на изливания предметъ,
често заради обработвание и други съображения
получава по голёма дебелина, отколкото е казано
въ проекта. Често леярътъ дава тия удебегенир,
забравени отъ конструктора. На тоза требва да се
обръща есобено внимание, за да може да се по
лучи равномерно разпределение на материала.
При проектирание на изли ката, треГва да се
има предъ дидъ намалявание на размерите, вслед
ствие свивание отъ охлажданието. М.ерката на свиванието зависи отъ формата на телото и се коле
бае между 0*5 до 0'9 °/о. Последици отъ свиванието
еж кухини, напрежение и грапавини по повърхносгъта на изливкше.
- а) Кухини (шупли). Образуватъ се тамъ, гдето
чугуна остава най-дълго време теченъ, т. е. въ
най- дебелите напречни сечения на излизката. Да
се избягва натрупвание на материалъ и по възмож
ность да се правятъ еднакво p,t6enn стени. Чрезъ
вжтрешни вдълбавания (икономисвания) и предвиждание на отверстия се намалява вредното действие
отъ натрупанъ материалъ. Гдето това въ проекта
не е възможно, формера чрезъ поставяние на за
губена глава и душници избягва образуванието на
кухини. Предмета требва да допуска постс-зянието
на една такава загубена глава и лесното отделяние на сжщата.
Често тия кухини се явяватъ въ изливката са
мо въ видъ на шупли или на неплътни места, по
някога това влияние отъ свиванието се прояпява
само чрезъ едно чувствително понижавание якостьта на материала.
б) Напрежения въ изливки и пукнатини. По
грешно проектирани изливки често еж натоварвани
позече чрезъ вжтрешни напрежения, отколкото отъ
външно полезно натоварвание. Вжтрешните напре
жения. произлизатъ отъ неравномерно охлаждение,
т. е. отъ неравномерно свивание на разните части
на излетото т е л о ; следователно, те се явяватъ тол
кова повече, колкото по-неравномерни еж напреч
ните сечения. За да се избегнатъ вжтрешните на
прежения необходимо е разпределението на мате
риала и напречните сечения да се размерять така,
че всички части да се втвърдяватъ по възможность
равномерно. Преминавание отъ едно сечение камъ
друго сечение требва да става постепенно. Съ сво
дови плоскости и линии може практически да е
постигне едно уравновесявание на напреженията.
Напреженията лесно могатъ да се уравневесятъ (унищожатъ) при охлажданието или по-ьъсно
чрезъ образувание на процепи, последните изхождатъ повгчето пжти отъ острите вънкашни ржбове.
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.... Нчзябванишо на райбера се основава на, опи
та. Колкото е по-големо числото на зжбите т о л 
кова е по-големо усилието на работата, затова пъкъсе получаватъ'по-чисти дупки. Числото на зжбите
се взема отъ б—18 'зжба за.диамётъръ б—100 м.м..
На постоянни:(неразширяеми) райбери съ разглобя
еми зж б и — 6—12 зжба за диаметъръ б—150 м.м.
Числото на зжбите да ли е четно или нечетно
е безъ значение за добрата работа на раЙберътъ, .,
стига само самия той да е правилно направенъ й
чисто източенъ.
Райберувание.
' ",
.
Требва да се полага особена грижа за запаз
. Често става нужда пробити, дупки да се кавание на тоя инструментъ. Когато загуби режущата
либрирать, т. е. да се докаратъ до определенъ тоси способность, той вече не може да райберува точни
ченъ размерь, и да се изгладятъ. Служатъ си въ
дупри
Следъ известно число райберувания требва
практиката за.тая цель или чрезъ шмиргелувание, „
ржбовете
на зжбите да се изгладятъ съ масленъ
или шлайфувание или пъкъ най-после «резъ допъл
камъкъ, за да се отстранятъ образувалит-е се по
нително пробивание. Обаче най-целесъобразно и.по-.
резеца грапавини. При райберувание на дълбоки"
бърже ще се. извърши тази работа чрезъ райбэру-.
дупки да се внимава каналите на райбера да не се
вание. Единъ райберъ требва да притежава след
задрьстватъ съ стьрготини. Чугунъ се райберува
ните качества: точенъ размЪръ. остри режущи зжсухъ ими пъкъ съ малко лей, а ковачно железо —
би и правилно нарязвание на последните спорепъ
съ сапунена вода или рапично масло; минерално
обработвания материалъ. Настъпателното движение,
масло не е за препоржчвание. Изхабени райбери
ако е.възможно да бждеч принудително и направ
или съ счупени з ж б и н е райберуватъ чисто, и за
лявано, иначе за да се постигне чиста и точкз дуп
това rri-бча да се поправить. Въ разширяеми рай
ка по размерь, нуждно е сигурно чувство (при ржчб е р ;-^грЬг-а дп се подлага подъ зжбите карто
ни райбери).
,
нени
пс:.лож!.и, защото при-райберуванието те се
Запазвание на райбера твърде много зависи
сри:* ;ть отъ н^лпгакието на работата и- следова-.
отъ правилния изборъ на тъй наречената долпалтртелко'p'w'^pa \=>. коже да .папе точна дупка; да се
ха на дупката, това» значи разликата между, диаме
г:огл:;-:я ::;-:л;и:г;И подложки. Съхранявание на рай
трите на райбера и на дупката да не е твррде гг>
берите. сггг^га.. големината, да етапа въ кутии или
лема. Ако райбера бжде принуденъ да взема "гар
сгецт^л.-.о г.р-ггптеена дъска'съ гнезда или шипове.де много материалъ, зжбите му ще пострадать кггго".
се-изхабяватъ преждевременно или д^же се строТвтрд^ t-зжн'о е райСеруванието да става съшатъ. Въ следната таблица еж посочени' делиите
cbOTRii:.:-.(в ехоростч на ргътнисто и на настжпва'
мерки, които практически еж се указали вгй-гезни.
нтто. С^сргстьта на ре?анието е малка, иначе се
Диаметъръ на дупката
Долна мерка на дупката
въ м. м
за райберувание.
y,'.cI'ian,
особено дребните •
чччтятъ к 0 1 эя;е
5—-10
01
зжбу; , Е Г: J •' ",та
несг.^п^анието, напротивъ е
11— ?0
" 0'2 ' ,
г;-. у р ;
по-г с
у:-г.. ;--.гс, отколкото при про-.
21-40
0-25 >л-,~с.
h
б
из&:
кето
тртсва да бжде направ41-50
0-3
ляв'ль
о
и?:ъь
о
рсъксхърно,
само тогава ще се:
51—70
0-4
71—100
0-5
hHs, l
ncr.v •^тъ
а). Скорости на рязаниетт
Честрпри охлаждение на дълги излети тела, вслед
ствие свиванието, се явява и.изкривявание; за да
се изравнятъ.напреженията, необходимо, е „по-слож
ни изливки да се разлагать-въ отделни части..
На различно охлажданите места, на една из-'
ливка въ формата, различно е и,състоянието, имъ
(държанието) при вънкашно. натоварвание — при
работа. Особено това требва да се има предъвидъ,
ако излйвката. при употребление е изложено на нагрявание (напр. моторенъ цилиндъръ). Напрежени
ята въ излйвката, при употребление, спрредъ обсто
ятелствата могатъ да се'увеличатъ или намалятъ.
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Митерйалъ на рбръсотв-.кх.я прецметъ
Стомана, лета стомана, ковачно жэлязо, кованъ
чугунъ, бронзъ, чугунъ, червенъ бронзъ месингъ.

д-.-'bv.'

•'"•

'

Материалъ на райбера
Въглеродна инструмен
тална стомана м./мин.

Бързсрежуща стомана
м./мин.

2—5
3—б
8—12
10—15
Псмалкитв стойности се отнасятъ за по-твърди материали, а по-големите за по-меки.
б. Вастжпвание.
Материялъ на обработвания предмзтъ

.

:

Настжпвание на райбера м. м./обр.

Стомана, лета стомана, кезъкъ чугунъ, бронзъ
Чугунъ, червенъ бронзъ, месингъ

Около 0'3—1
0-5—5
По-малките стойности важатъ-за по-малки диаметри, а по-големите за по-големи диаметри.
Водонепропускаемъ бетонъ.

Съ различни средства и по разни начини е
опитвано да се приготви водонепропускаемъ бетонъ.
Най-естественото би било употреблението на доста

тъчно плжтни, т. е. мазни смеси, които еж обикно
вено твърде скжпи, и при това ако еж твърде маз
ни, полу миатъ лесно други недостатъци, които_
• ограничена г I. голЬмото имъ предпочитение спремо
водното налегание (свивание, и следъ приемание на.

1929: Кн. б

Технически нсвЪсти

\.вода разширение), Препоржчва сё прибавка отъ
варъ (калцйезъ хидратъ, отъ въздушно или хидрав
лическа варъ), и то въ отношение 7» до 2 части
по тегло на 1 часть цементъ. При това, като не. достатъкъ требва да'се изтъкне, че чрезъ смесвание съ варъ якосгьта на бетона се понижава. Ло. благоприятно е прибавката на смесъ отъ трасъ и
варъ, които сами по себеси при правиленъ съставъ
еж водонепропускаеми. При ниско водно нальт-ане
' непроницаемостьта може да се достигне, като се
. нанесе върху бетонътъ тънакъ пласть отъ водонепропускаема настилка (естрилъ, плочи), или пъкъ
• се боядиса съ материали, които притежаватъ водо
непропускаеми средства (асфалтъ, катранъ, гудроно• сапуненъ разтворъ, _стипиа, ленено масло м др.).
Къмъ тези материали се числятъ много друг-и кат
ранени и подобни препарати известни въ търгови- згга подъ различни наименования: ниритъ, серезитъ,
- сидерозгенъ, адлодонъ, преолигь, импероатъ. муролинеимъ, акаагаръ, биберолъ, инцуринъ, пиксолъ,
. асфалтъ, ямулсионъ и др., които се смесватъ от
части къмъ бетонътъ или материала, а отчасти се
употребяватъ за боядисване на готови маси. Дебе. л ината на бетоновия ппастъ се нагажда споредъ
водното налегание, обикновено тя се взема отъ 10
до 20 см..
*
Изъ практиката съ Дизелъ Моторътъ.
Изваждате на работната риза (ццлиндъръ) требка да стане въ следните случаи: ,
1) За да се изчисти есновно водния камекъ и
.други утайки,
2) За да се. престържи цилиндърътъ, ако на
• самото место престъргванието ё невъзможно.
Работния цилиндъръ следъ дългогодишна ра
бота става оваленъ отъ изтривание. и то най-много
къмъ средата на цилиндърътъ въ равнината на
движението на мотовилката. Презь образуваната
• слабина между буталото (буталните пружини) и сж-
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щото место на цилиндърътъ ёдна часть отъ възДухъть' излиза на вънъ презъ време на сгъстяванието," вследствие на което крайното налегание на
згъстяванието се намалява, а поради намаленото ко
личество въздухъ пусканието на машината става потрудно и мощностьта на моторътъ намаля-а. При
това състояние на цилиндърътъ и при по-високо
натоварвание ще се почувства липса на въздухъ, горёнието става лошо — сивъ цветъ на газовете —
при извънредно големъ разходъ на горивс. Освенъ
това презъ време на горението газопе минагатъ
между триещите плоскости на буталото и цилидърътъ, и издухваТъ часть отъ маслото за мазание.
За да се постави работния цилиндъръ въ сжщото положение при монгирание, преди иззаждание
се отбелезва знакъ съ шило на работилия и вънкашния цилиндъръ.
Не^ е трудно да определимъ дали е още въз
можно при такъзъ оваленъ цилиндъръ да се по
държа необходимито компресионо налегание съ
нови пружини отъ по-гол"Вмъ диаметьръ или пъкъ
да се смени съ новъ. Буталото се изчажда, поста
вя се една пружина долу въ цилк ндъръгь и се
избутва надлъжъ в ь сжщия; ако изрезътъ на пру
жината покаже разлика оть 5—5 м. м., очевидно
престъргвание или смяна е неизбежна.
Ако пъкъ веднажъ цилиндърътъ е бипъ изтъргванъ, тогава е наложително смЬняз^ието му.
Отъ първото изтъргвание диаметърътъ се е увеличилъ вече съ 4—5 м. м., съ което всички силопренасящи части на машината еж натоварени и съответно
повече. Освенъ |това повторното престъргвание на
цчлиндъръть ще иска и нозо бутало. Особено при
многоцилиндрови машини винаги требва да се пред
почете сменязанието предъ престъргванието за да
се избегнатъ въ сжщата мишина бутала отъ разенъ
диаметъръ, при които е невъзможно да се употре
бяватъ еднакво големи бутални пружини, за всич
ките бутала.
С. Т

ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ

Въ Ф р а н ц и я и Белгия отдавна усилено ра• ботятъ да намерять моторни горива, особенно за
.автомобили, кат> местенъ продуктъ. за да се на
прави страната независима отъ чужбина. Презъ месецъ юлий 1928 г. еж направени основни опити по
единъ пжть отъ 200клм., които завършили съ ин
тересни и ценни резултати. Това, така наречено
национално гориво представлява смесъ отъ еднакви
части етилъ-алкохолъ съ бензинъ, съ което една
10 к. с Citroen-кола е изминала опитния пжть безъ
• всекакъзъ инциденгъ. Друга" една, еднакзо силна
кола, е работила съ смесъ отъ метанолъ (60°/о) съ
бензолъ и ётилъ-олкохолъ. Разхопа на горивото е
. достигналъ 10—11'5 литри за 100 клм.
Близка е била и мисъльта да се използва и
градския газъ като гориво за автомобилни мотори,
• обаче, дълго време не можеха да се преодолеятъ
• пречките за згъстяването му глазно поради съдър
жанието на кислородъ. Съ систематични опити в ъ
лабараториите на газовия заводъ въ Парижъ успе
х а да згьстятъ газа на 100—150 атм. и да се съх. ранява згъстения газъ безопасно въ бутилки, ако
' • газътъ не съдържа позече отъ б°/о кислородъ.
Ч Згъстяването се извършва на степени, като между

>

всека степень е предвидено охлаждание. Темпера
турата на газа пъ края на всека степень на^сгжстяванието не требва да превишава една известна
граница.
Между бензиновия моторъ и бутилката съ га
за трЬбва да се постави особенъ намаляващъ наляганието клапанъ, който дава възможность наляганието на газа отъ 100—150 атм. да се намали на
20—30 см. воденъ стълбъ.
Единъ 8 тоненъ омнибусъ приспособенъ за
газово гириво получава б бутилки згжетенъ газъ
(45 литра, 150 атм.), който представлява единъ запасъ отъ 42 куб. м. за единъ пжть отъ 50—60 клм.
Ако газа се насити съ Метанъ увеличава се радиу
са на деистзието, а при употребление само метанъ
той достига на 120 клм..
Изъ „Brenustoff und Warmewirtschaft*

Нова н о ж о в к а . Подъ наименованието „Cube"
на пазаря е изнесена една нова ножовка за реза
ние метали, която се отличава съ големи преиму
щества спрямо до сега известните. Новото въ тази
ножовка се състои въ това, че въ началото тя е
назжбена съ съзършенно дребни зжби и посте-
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пенно наедрява до нормално назжбвание. Съ това
е постигнато леко и чисто рязание и заклещванието
на ножовката въ металътъ е избегнато. Заклещва
нието принуждава работника да насилва ножовката
презъ метала, което троши зжбите. Този недостатъкъ при „СоЬе" е избегнатъ. Дребното назжбвание
въ началото има още една добра страна, ножовката
да се задържи въ отбелезаното место при започвание на резанието, когато при едрото назжбвание
тя изплъзва странично и поврежда матетиала. Дреб
ното назжбвание въ началото на резанието не кост
ва и големо усилие на работника, което постепено
нараства съ едрото назжбвание, което съответства
на естественото движение на мишцата на работника.
Ножовките еж приготвени отъ първокачествена волфромова стомана и съ вълновидни резци.
Въпреки новото въ.тия ножовки, те не еж по
скжпи отъ останалите най-скжпи ножовки.
Изъ Maschinen Konsth'ukteur."

Най-големата локомотива въ св%та. Аме
риканската локомотивна компания прави напоследъкъ
изпитания на една локомотива предназначена за
служба въ Щатите — Северна Доката и Монтана.
Поради нискокачественостьта на вжглишата въ тоя
край съдържащи 25% до 30° вода само при 3500
—4000 кгр. калории, котела на локомотивата и пеща й иматъ необикновенно големи размери, нещо
представляваще особно трудна задача за техниците
конструктори на тази машина предназначена за теж
ки тозарни влакове отъ 4000 тона по продължител
ни нанагорнища.
" • '
'
Скарата дълга 6,75 м. неможе да бжде почи
ствана само отъ преднята врата на пещьта, затова
пещьта има отъ двете си страни не далечъ отъ
огледалота още по една врата предъ които има за
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огняра площадки, снабдени съ шарнири за вдиган<
въ време на- ходъ. Тендера нема закльопки, а всич
ките му части еж заварени помежду си. Регулато
pa се отваря и затваря съ помощьта на згъстент
въздрхъ.
ГлавнитЬ данни на локомотивата е ж :
•••"• Оси. . . . . . . . . . . .
1DD2
Тяжесть на целата машина съ тендера 505 тонг
„
само на тендера
181 „
„ на триене върху работните оси 951 „.
на добавачната машина. . . .
Налегане на роботнйте оси . . .
Сила на тегленето при тръгване .

. 21 „
. 31,5„ .
. 63 ,-

включая и добавъчната машина. . 70 „"
Четиритехъ цилиндри иматъ диаметръ 660 м/к
Ходъ на буталото
812 я .
А диаметра на работните колелета е 1600 „
Цялата дължина на локомотивата. . 38 м.'
Тяжесть" на самия когелъ. . . . .
75 тона
Запасъ отъ вода въ тендера)). . . . 80 м3
„ .
„ вжглища въ тентера . '. 27 тона
Изъ V. D. J. томъ 73 брой 24-1929 г. стр. 823.

Една мистериозна слетина е съставилъ не
отдавна единъ англичанинъ. Той я нарича „Haboryt"
(безъ тегло); съ нея той цели да унищожи около
сжщата влиянието на силата на тежестьта (земното
протежение). Слетината е съставена отъ платина,
кобалтъ и германиумъ и притежава извънредно
редки свойства. Така тя се влияе отъ магнетизмътъ
200 пжти повече отколкото железото.
„Technik".

Нови книги и списания

Статистически сведения за Електроснабдяването
на България въ края на 1928 г. Издание на Мини
стерството на Земледелието и Държавните имоти
— София.
_
1. Уводъ;
^Държание:
2. Водни електрически централи;
- 3. Термически електропроводни централи;
4. Далекопроводи;
5. Разпределителни мрежи;
6. Цена на електрическата енергия;
7. Вложенъ капиталъ въ централи, далекопроводни мрежи;
'
8. Извлечения отъ статистиката за по-важните
централи и характерни диаграми;
9. Карта за електроснабдяването на България
въ мерка 1:1,000,000;
10. Карта за електроснабдяването на София и
околностьта въ мерка 1:40,000.
Както се вижда отъ самото съдържание на
книгата въ нея еж дадени въ единъ прегледенъ видъ
всички сведения необходими за да си състави, все
ки който я прегледа, ясна представе за електро
снабдяването на България въ настояще време. Ние
намираме инициативата за отпечатване на тия све
дения за много навременна и би било желателно те
зи сведения да се отпечатватъ периодически всека
година за да може да се следи изменението, което
става въ областьта на електрификацията на страната.

>
История на Минното дп>ло отъ инж. по мините
Ж. К. Георгиевъ — -издание на Библиотека Дър
жавни мини „Перникъ" "— София с ъ 2 / 2 стр. и 105
фигури, цена 100 лв.
Разглеждайки най-основно и последователно
развитието на минното дело въ България и запоз
навайки ни съ настоящето и бждаще експлоатира
не на подземните ни богатства, автора ни дава
възможность сами да оценимъ големото значенйег
което требва да се отдаде на минното дело въ насъ
за засилване на неродното ни стопанство, и по тоя
начинъ да подобримъ и икономическото и финансо
во положение на родината.
Въ сжщата книга е разгледана и историята нз
минното дело въ старите времена, отъ зародиша
на човешката култура, до най-новото развитие нз
техническия прогресъ.
Книгата е написана на лекъ и. увлекателен*
езикъ и заслужава да бжде прочетена не само отъ
българския техникъ и индустриалецъ, а отъ всеки
българинъ за да се опознае, както съ развитието
на нашето минно дело, а така сжщо и съ развоягъ
му въ Германия, Америка и Русия.
Доставя се огъ\ Управлението на Мините
„перникъ с Перникъ или кантора мини „Перникъ
— София уг. „Графъ Игнатиевъ" № 5.
Препоржчваме я на всички наши абонати.

«И. Д-60 „ВУЛКАНУ Варна.
Фабрика за метални и металолЪярни изделия
Телеграф, адресъ: Вулканъ

Телефонъ № 110.

И з р а б о т в а : разни мелнични и др. инсталации, ком
плектни трансмисионни части, шайби, лагери и пр.
С т р о и И М О Н Т И р а всекакви железни резервуари
и ламаринени кумини.
О т л и в а всекакви чугунени и бронзови части.
П о п р а в я всички видове машини и инсталации.
И з р а б о т в а прецизни зъбни колела на специална
фрезова машина.

Продава се моторъ ,,Дизелъ" отъ 30 к. с. система

s
I

-Капелъ" лешащъ, по вастоящемъ въ движени, почти новъ. Сжщо
се продава и Д Э Р Э К Ъ ЗЭ В Л Э Ч е н е Н а п а р ц а л и , запазенъ —

здравъ, малко употребявавъ. Интересующвте се могатъ да прегледатъ всеки моментъ при Желеаъ Хинеьъ гр. Провадия.
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МЕЛНИЧАРСКО МАШИННО ДРУЖЕСТВО

Опит

М а ш и н н а фабрика и ТКедезодеярна
Изработва: мелничарски
<=5
f^is?_.
в цигларски машини, транс
мисионни части, л а г е р и,
шайби, масларски машини
и др. /,_•: -г-:-,;.-, г..
Инсталира: небетчийски
и търговски мелници, фаб
рики за разтителна масла,
Sao.
цигларски фабрики и пр.
ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОН А ЛЪ ВИНАГИ НА
Телегр. адресъ: .МЕЛНИЦА"

=

Модернизира: стари вод
ни мелници и други.
Ремонтира: в с в к а к в и
мелничарски, индустриални
и други машини.
Доставя: европейски тур
бини, дизелови и газоженни
мотори, всвкакЕи индустри
ални машини.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Телефонъ № 87.

Представители за Варненсии и Шуменски о к р ж з и :

Дружество „Приморие'* Томовъ & Тодоровъ — Варна.
ул. „Охридска* № 25

i

1

Акционерно Д-во зо памучни пршдн „ЦАРЬ БОРИСЪ" - Варна.
Произвежда лървокачесгвени памучни прежди.
Издържлнвость, равни жици, износни
цени — еж. преимуществата на бъл
г а р с к и т е п р е ж д и предъ чуждитЬ.

Прздпожаите българското щ ш т \ - •,.,... , : ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТЕ „ЩРЬ БОРИСЪ"
Продажба чрезь генералните представители: Сузвнь & С-не А Д., София-Варна
Ш

Шеллъ
Смазочни масла въ ц^лия св&гъ.
Специални масла за всички Дели.
Газйолъ, Бензинъ, Газь.
Отнесете се за всички въпроси относно смазването
къмъ нашето техническо отделение.
Искайте посещението на едиеъ специалистъ инженеръ. .
*-. >r-'v

•я

„БЪЛГАРСКИ ШЕЛЛЪ"
ЦЦц. Д-во — вофия, уя. чГр. Игеативвъ^ М 4^ Тел1-№ 802.
Клонъ Варна, ул. -Софийска". Т е л е ф о н ъ : f l r ^ ^

!!

р г а Ш дкцГд-во M cirjoeiti корави, локоматизй и вагони-Варна.
Строене на кораби "и; всички} видове лодки като
моторни, рибарски, спортни, луксозни,
платно-ходнн и др.

Строежъ, монтажъ и поправки на всъкакви видове
машини и инсталации.

Ощщю> Ш щ за щъж НоисюруНцив, резервуар
" | ш^шродаеш заварН».
Гарантираме веща и прецизна работа
при най-конкурентни цени.

СтзнШ Онп К и м 0|ii Вю-Йоръ
КЛОНЪ ЗА БЪЛГАРИЯ
Централа: СОФИЯ — ул. Раковска № 116
Тёлефонъ Дирекция № 315. Отделъ продажби № 1998. Телегр. адр.: СОКОНИ

Р а з п о л а г а эзис-эгагоэг. зяа ог^лсадгЕ.
СЪ НАЙ-ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ fljVlEPHKflHGKH СПЕЦИАЛНИ

ДИЗЕЛОВИ, НАФТОВИ,
АВТОМОБИЛНИ,
ЦИЛИНДРОВИ, МАШИННИ
:;с и други специални минерални масла
ГРЕСЪ, ВАЗЕЛИНЪ, ПАРАФИНЪ, ГАЗЬОЛЪ, ГАЗЪ, БЕНЗИНЪ
Агентура съпостояненъ депозитъ в'Ь всички пазарни
: .. пунктове въ страната.....

Машинна фабр

Е. Мюлхауптъ'•& С-иеА. Д.
Русе
v
Оснобсйъ Наппталъ 5.000.000 А. ЗА. напълно Ьтт
Телефони:
-

Дирекция 331
Кантора 190
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За телеграми :
.

-

.

.

-

.

.

•

•

.

'

:

.

.

.

•

•

•

:

-

.

.

'

•

•

„МЮПХАУПТЪ"

' U IA"',-.-.".

;,

';,

Единствена най-голема спеиИална фабрика1 йа
Балканския пблуосгровъ за:

Водни Тувйнгоя Шщ1Ъ:'в,,ПШ0Е"
Всички мелнични машини:
Номбшрави ЩъЦ ,л п Шагаорв 1
Шарзръ-аспйрашдри Д I 'I фвдшрв
Шедшим, бсшшгаорп
Дсшашьори п Зр,
ПланЗихтерй два, три, четире и шесть пасажни
ЕОМПЛЕЕТНИ ТРАНОМИОИОБНИ НАРЕДБИ.

КЬОРТИНГЪ
дизелъ мотори
Лежащи и стоящи отъ 6—1500 конски сили,
четиритактни, работящи съ сурова нафта, при
годни за всЬкакъвъ видъ индустрия. Конструк
ция и обслужване най-опростени въ гориво и
смазочни масла.
Кьортингь сд, единствените мотори
работящи сь предкамерно запалване, което
дава едно най правилно смесване и изгаряне
на нафтата и едвнъ равномъ-ренъ и тихъ ходъ на мотора, като предпазва всички части
отъ с ъ т р е с е н и е
Поискайте оферти и проспекти преди да купите Вашия моторъ.

Генерални представители sa България,

- А. Младеновъ & Б. Иоловъ
СОфИЯ — Мария Луива Ш 7 7 .
Кпонъ ВРАЦА — пл Левски 5.

Ч/Л

МАШЙННО-КОШРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ

София ул. Панагюрище 11.
Телефонъ 275В.

Строи и извършва всЬкакъвъ видъ ремонти на
всички системи парни котли п машини.

р

СтроителноПредприятие

„Питвлъ БраузевеТеръ

U

Командитно Д-во Петровъ & С-ие
София, Булевардъ Дондуковъ Ns 9 .

Клонъ ВАРНА, улица „Царь Борись", 27.
Фирмата е основана отъ Питвпъ & Браузеветеръ, Виена—Прага съ клонове
въ й^ла Чехославия Австрия, Унгария, Полща, Италия и Югославия.
• y j , V . > > >£•• •> "•»' i

Тблвррафвческн адовсъ:

афичвсЕИ адБвсъ:

Брпузеветеръ

^

. " * : «**•

София.

Браузеветеръ
Зарна.

§«£

Тёлефонъ ;••

Тёлефонъ

№'2057

№ 440 -

Хотелъ .Мусала" — Bap:!a.^

Извършва всекакъеъродъ постройки.
Голема опитность и дълга практика въ железобетоновите и
бетонови строежи, строежи за индустриални цели, хидравли
чески и термически силопроизводни централи
•аскашас—а

