И А УЧ Н Щ Д О П У Л Я Р НО: СП И С АН И Е
SA

Д-ВОТр НА: ТЕХНЙЦИТЪ СЪ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Р Ё Д А К Ц И Я:_ Варна, ул. единена" № 15.
ГодинаЯУ.

За телеграми „Технннъ".
Хз 4.

Варна, Юл ни 1926 год.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ! : 1) Български:архитектурейъ стиль отъ Г< Теневъ ; 2) Плочеиъ. носи- >"
г ,тель отъ Инж. Ив. Джамбазов*; ,3) Назжбе>ад колела отъ Т; Сто*л»въ;4) Изчисления при-де- ^^^лителнйт.^ апаратн (фрезбЕИ машини) отъТ.^Стоиловъ^' 5) Радио оть Инж. Иг. Игнзтовъ: 6).^
С: Приложение на кислорода въ металната индустрия OLV Гатю Кжнчевъ;-7КИзъ практика" за ~~
^практика- .8) Въпроси и отговори; 9\ Технически новости; 10) Техническо-стопанска хроника; s
?=-А 11) За учащи се и самообразование;- 12) Технически книгописъ; I J J Нови книги к списания.;..
* ^ - - ^ 1 т - : - ; ^ • •::—rj-i—Т v, ;-г 4-14) Съобщение отъ_ редакцията:-с ;^ ; - : — : .:—:J .^-:/:—: ;—; \

- .- <

ОРИГИНАЛЪ

мотори
у

Grazer Waggon-u. •.
Maschinen-Fabriks—A G.
Ь: vorm. Joh. Weitzer,
GR A Z /-===

=£>ц Е н и; Ф А Б р и ч н и
s - гч"
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Българско Електрйнеекр Щгво
Плошадъ Сларейковъ № 7 ^ г^онъСВарна1<
4
.'{- ftUgemeine Elektrizitats Uesellchaft - Berlin
® : ; ; у х Извършва й строи всекакви водни J:#"
f ; ; и механически електроцентрали
-* * .'
Големъ складъ на разни -~ електромотори," динамомашйни! и
всекакви електрически, ;и инсталационни[материали. Т\^4
дажба на прочутите^ економически- крушки и половинъЗ
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Проекти к офертн се нзрпботвитъ прн поискване безплатно. *
Телеграфически ^дресъ:; АЛГЕМЪ ^ С^фия," Р(:, •'>;^^Телефонъ" 697:>У
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Т е х н и ц и , следете р е к л а м и т е !
Командитно Дружество

ш-Амершшнски Търговски Музей
Ив. Куртевъ & С-ие
ул. Царъ Симеонь 64.

Клонъ: Стара-Загора.

Представителство: Варна - Машияенъ складъ „Британия".
Генерално Представителство н складъ на Английските фабрики.

Рустонъ Прокторъ & Р, ХорквиИ ЛТД.
Предлага на най-износни условия и цени прочутите въ
цвлъ светъ р у с т о к о в и мотори: нафтови и газови
всички видове и големини.
Малки газови и нафтови мотори на кола отъ 21|2—20 н. с.

Дизелови и гззожеми иотори
хоризонтални и вертикални.
Номплектни М е л н и ч н и и Текстилни инсталации.

Нвисшршенствувщгё Рустонови батози типъ „Дрга"

съ злбенъ барабанъ и апаратъ оа ситна и мека слама,
специаленъ патентъ на Рустонъ, съ висяща търсина,
големо производство.

Гбзови и нафтови трактори 28 к. с „Рустонъ & Хорнзби"
Най-икономични и практични, Съ 875 оборота въ въ минута, а на каишъ
430 оборота, което ги прзви най-дълготрайни. С *ециални плугове: един
ствени пригодени за нашата почва и условия, което се доказа на конкур
са устроенъ отъ Районния Земледелски Синдикатъ
въ Варна на 20 Ап
3
рилъ т. г. като изора за 40 минути 428 М земя съ 5"200 литри газъ т. е.
изора въ повече отъ другите 6 трактора 43—62 куб. м. земя по-вече.

Въ последните t две години въ България С А продадени
по-вече отъ 160 различни Р у с т о н о в и мотЬри.
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И СТРЕМЕТЕ СЕ ДА ПРАВИТЕ ПОКУПКИ И ПОРЖЧКИ ВЪ
f l ОНИЯ ФИРМИ,--КОИТО РЕКЛАМИРАТЪ ВЪ „ТЕХНИКЪ".
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Акционерно Д-во - Варна
Капиталъ лв. 15,000,000
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Предлага на най-износни цени:

Платна български белени и небелени.
Оксфорди и швейцрски материи.
Производство на собствените му тъкачни
фабрики въ Варна.
Телегр. пдресъ: Ленстилъ".

Телефони & № 322 и 150.
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Централа София С И г ^ Т П И Н Я
ул. Длабинска, 50
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Клонъ ВАРНА

Л Г 1 1 1 1 1

теяефонъ_юбо. общо Елекро-техническо Д-ство
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П р и т е ж а в а въ складовете си на ул. Алабинска, 50: динамомашини, мотори, трансформа
тори, кабели, шнурове, жици и всички материали за електрически инсталации. Осветлителни тела, полюлеи, абажури, арматури и др. лампи икономически и полуватови,
отъ 5 до 5000 свещи. Отоплителни апарати, чайници, железа за гладене, печки и пр.,
телефонни и звънцови материали,
Т ъ р г у в а съ бензинови, газоженни и др. мотори, парни машини, турбини, трансмисии,
каиши, минерални масла, бензини, 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 отъ най-реномираните фабрики. — Пред
приема комплектни инсталации на фабрики отъ вс^какъвъ видъ.
Специално и н ж е н е р н о б ю р о за проучване, проектиране и изпълнение инсталации
за силопроизвеждане.

Финансиране предприятия отъ подобенъ характеръ.
Д а в а ОПЖТвания по всички технически и електротехнически въпроси. Особено внима
ние за поръчките отъ провинцията.
При и а г а з и н а СИ, на ул. „Алабинска", 50, притежава ателие, завеждано отъ опитни ме
ханици; за всекакви поправки.

Тлавно представителство
на най-добритЬ, най-реномираните и икономически крушки „ФИЛИПСЪ",
Сериозните клиенти могатъ да разчисатъ, че,ще добиятъ добри и изчерпателни* пред
ложения само отъ „СВЪТЛИНА"»
Ш**0**^

т*0*0*в*

***********я**0*тт0т*******ш*шт*****т*

Техници, следете рекламите!
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НАИ-ГОЛВМАТА ФАБРИКА
»а

I.

3емлед£лски машини
РУСЕ
ул.

„Князъ Борисъ" № 20.

Т е л е ф о н ъ № 326.

Има въ собствения си складъ всички видове
Земеделски машини:

Двигатели парии, газоженови, нафтови
и петролни.
Самоходни и несамоходни

ТРАКТОРИ
нафтови и петролни ненадминати по своята економичность.

ВЪРШАЧКИ
СЪ ВЪТРЕШЕНЪ И ВЪНШЕНЪ АПАРАТЪ ЗА СИТНА
СЛАМА И БЕЗЪ АПАРАТЪ.

Различни големини

МИСИРОТРОШАЧКИ
РЪЧНИ И МОТОРНИ.

ДЯРАЦИ
и ЗЪБИ

ЗА тъхъ.
Големъ складъ отъ резервни части и модерна
. работилница за такива.
I

I
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Всичко собствёнъ фабрикаты
Оферти при поискване.
ТЕХНИЦИ ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ.

1
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Машинно Фабрика Дугебургъ-Нюрнбергъ Д. Д.

ДИЗЕЛМОТО
на най-старата и най-опитната фабрика на света,
СЪ И БЕЗЪ КОМПРЕСОРИ, СТАБИЛНИ И ПОДВИЖНИ
отъ 50 к. с до 2О.ООО к. с. и повече.
Всичко произведено до сега
повече
отъ 1,500,000 к. с.

Подробности отъ представителите за България:

шсъ Бохмонъ & С-не -- София
ул.

„Князъ Борись* № 3.

>€Э\
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Способъ за валцуване
профилно жел_зо
Бълг» патентъ № 139
се продава или се отстъпва
на концесия.
Сведения чрезъ пат. пълномощникъ
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Инж. М. Т. Балански
София, ул. „Сердика" № 3. а.

I ИНДУСТРИАЛЦИ
ЗАНАЯТЧИИ
и ТЪРГОВЦИ
Разполагамъ съ материяли за огнеопорни тухли, кахлени печки
алчия и охра.

Минко В. Мутафовъ
гара Ветово.
-ч

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ЛАЗАРЪ РОЗЕНЩДЙНЪ & С-ие" о
СОФИЯ

'

Д О С Т А В Я : двигателни машини и У
разни видове цилиндрови наспа,
рафипати.

.Специални масла за Дизелъ мотори и
компундарьи цилиндрови
о компресори;
специални автомобилни магла;
о масла;
масла за бургии, винтореззяки и авто
мати ; специални волтирани масла, свеО тилни масла; Paraffium Iiquldum A. D.
о В. V.; масла за кожарска индустрия и
о специални масла за текстилната
индустрия.
О
О
.0

Постошъ складъ отъ ш н вире наш.
Цени и условия най-лнОеролни.
Телефонъ № 1824.
. За телеграми:
.Розенщайнъ". ,
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НАУЧНО ПОПУЛЯРНО СПИСАНИЕ
НД Д-ВОТО НЯ ТЕХНИЦИТЕ СЪ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Р е д а к ц и я : Варна, улица „бдиксча* 1 , 15.
Ржкописн се позръщатъ Само, ако еж придружени съ стойностьта на пощенските разноски*
Г о д и ш е н ъ абоиамемтъ 150 лева въ предплата. За странство особени цеми
О б я в и : еднократни цела страница 600 лв., Головина страница 400 лв., чегвъргъ страница 250 лв, осминка 150 лв,
Трикратни дела страница 16С0 лв,, половинъ страница 1000 лв. и четеъртъ страница 600 лв.
За многократни обяви по споразумение.
Малки о б я в и — по 2 лева на к*. см.

№

4.

Варна, Ю * и й 1926 година.

Год. IV.

Г. Теневъ.

Български архитектуренъ стилъ.*)
Излизамъ да третирамъ единъ въпросъ за кой
то до сега най-малко се е говорило, въпросъ
който е една гордость за насъ Българите, ка
то народъ, защото съ неговото разяснение се от
крива една що годе придобивка отъ нашата ве
ществена култура, завещана ни отъ мрачното ми
нало. Самото заглавие ни навежда къмъ нещо
самобитно индувидуално, въ което българския духъ
е така силно изразенъ, че смело можемъ да говоримъ за Български Архитектуренъ стилъ. Но пре
ди да преминемъ къмъ същностьта на въпроса,
ще си позволя да Ви дамъ дефиниция за понятието
стилъ (архитектуренъ). Споредъ определенията на
известни личности и школи, стилъ въ най-широкъ
смисълъ на думата значи хармонична зависимость.
Споредъ Земпера: „Стилътъ е съгласие между ху
дожественото архитектурно творение и историята
на неговото възникване съ всичките условия за
неговия развой." Споредъ Вагнеръ: Всеки стилъ
е логично следствие отъ стария и за неговото раж
дане оказватъ влияние новите конструкции и ма
териали, новите потреби и възрения и индувидуалностьта на техника^диктувна отъ духътъ на но
вото време." Споредъ екпресионистите: „Създава
нето на архитектурна форма става интуитивно и е
въ зависимость преди всичко отъ творческата индивидуалность на техника." Материалите съ необ
ходимость, но не и най-важни фактори за негова
та еволюция." Следъ тези неколко разяснения не
ка се повърнемъ къмъ същностьта на въпроса и
установимъ имаме ли ние български архитектуренъ
стилъ. Изобщо въ тесенъ смисълъ на думата ние
не можемъ да говоримъ за специаленъ български
стилъ, а можемъ да говоримъ за специфиченъ характеръ само на известни архитектурни елементи,
чиито характеръ най-вече се обуславя отъ тради
цията на народния битъ. Като вглъбимъ погледа
си въ миналото, ние долавяме нишките на разви
тието на нашия архитектуренъ стилъ въ степени
различни, споредъ това какъ се е развивалъ сто
пански и политически нашия народъ. Въ далечно
то ни минало се долавятъ проблески отъ архитек
турни останки въ епохата на нашия народенъ възходъ презъ времето на нашето първо царство. Тези малко останки ни напомнятъ за едно велико ми
нало на нашия народъ; който въ страниците на ве
ковете е оставилъ достойни архитекурни паметниди за своето време. Малкото останки въ Плнска

ни навеждатъ къмъ туй далечно време и ни преизпълватъ съ чувство на дълбоко уважение къмъ
нашите прадеди, които още отъ старинно време с ъ
имали ясни технически познания по строителство и
съ дали свой собственъ нюансъ на дворците въ
Плиска. Следвайки назадъ ние изгубваме следите
на нови паметници. Съ падането ни подъ Византий
ското иго погубва се всичко строено до тогасъ и
чакъ при възсъздаването на второто българско
царство се явяватъ на показъ нови архитектурни
паметници въ съвършено трансформиранъ и опростенъ вндъ. Тукъ напълно се съзира византийско
то влияние въ обществените послройки. Малкото
църкви останали ни Търново съ бледи копия отъ
Византийските образци; въ всички частни построй
ки се забелязва упадъкъ и архитектурна бедность.
Това се дължи въ голема степень на постоянните
войни и лошото икономическо положение на тога
вашния българинъ.
Зла е била орисницата на нашия народъ. Съ
падането подъ новото турско робство, се спуща една
тъмна завеса за всичко. ПЪЛНИ неизвестность и
мракъ съ бродили отечеството ни векове. Всички
предишни народни придобивки се рушатъ. Новия
завоеватель за ца установи здраво своята власть е
рушилъ всичко, събарялъ е черкви, горелъ е гра
дове, палилъ е села, само и само да държи .въ
постояненъ страхъ и респектъ своите подчинени.
Народътъ ни слисанъ отъ новото положение и на
умъ нему е дохождало за обнова на разрушените
архитектурни паметници. Когато границите на новия
завоеватель съ били далечъ на западъ отъ наше
то отечество и се остановило новото положение на
миръ, тогасъ именно се е създалъ подъ влияние
на необходимостьта диктуванъ отъ духътъ на вре
мето, българския характеръ на некой архитектур
ни елементи. Въ този именно периодъ отъ време»
на пълна" изолираность на народа ни отъ външно
влияние и общение съ когото и да било се създаватъ въпросните архитекурни елементи * и кристализиратъ въ съвършено чистъ български харак
теръ. Тезъ архитектурни елементи с ъ малко на
брой,, но въ всеки случай има такива. Първиятъ и
най съществения е чардака. Той е центъра около
който става композицията на къщата. Последния е
*) Рефератъ четенъ въ V редовенъ конгресъ на Д-вото
на техн. съ ср, обр. презъ м. маргъ н. г.

64 „Техникъ*

R-ьпгарския архитектуренъ^дилъ^

най важната часть отъ къщата защото е свързанъ
съ бита на българина. Въ него се е изразила вси
чката романтичность на онова време, въ него е
прекарвало свободното си време целото семейство
отъ ранна пролеть до късна есень. Правелъ се е
обикновенно далеко отъ шума и погледите на ули
цата. Цельта въ чардака е да се създаде светло
въздушно пространство което да е центъръ -на
целия домь. Декорацията на чардака е много
проста, също и стълбата водяща къмъ него е съ
вършено опростена. Другъ характеренъ елементъ
е чпкмата това съ издаднини на първия етажъ
на партера, нещо като закритъ балконъ. Само че
тези издаднини съ почвали отъ дюшемето на пър
вия етажъ й съ продължавали до стрехата. Ако
е имало втори етажъ чикмата е продължавала и
до него. Формата имь е различна, най-често четвър
тита, после кръгла и по-редко триъгълна.
Тези чикми съ се слагали обикновенно на
лицевите стени отъ кьмъ улицата и съ били
добре осветени. Трети елементъ е стрехата.
Тя е също интересна съ своя широкоперестъ видъ.
Общивката вь дъски на стрехата отъ долу, не ста
ва направо върху ребрата, които съ съ наклонъ,
а тази обшивка е хоризонтална или сь други ду
ми казано тя е перпендикулярна на външните сте
ни. А това положение на тази обшивка прави ин
тересна и самата стреха, която добива тъй приятенъ перестъ аидъ. Не требза да се забравя и
оригиналната особенность въ корниза на стрехата.
Като най-типиченъ корнизъ ще споленеиъ кобилицеобразната линия. Последния съ своя игривъ
изгледъ е предавалъ на българската къща една
особенна самобитность и отъ естетична точка зре
ние е завършвалъ художественостьта на общия
външенъ видъ на фасадата. Разпределението на
отделните помещения въ къщата ни не е добро.
Въпреки, че живеемъ отдавна единъ отседналъ
животъ, неможемъ да се похвалимъ съ правилно
разпределение на отделните стаи въ къщата.
Изобщо, случайностьта е определяла положението
имъ. Едно е за забелеззане че хамбара и обора
съ се поставяли по-близо до спалната на дома
кина. Туй се обяснява съ обстоятелството, че чес
то плодовете отъ труда на домакине съ били пос
тавяни въ опасность.
Всичко казано до тукъ се отнася до строежа
на частните постройки. Но имаме и другъ видъ
постройки въ които българинътъ се е проявилъ
съ своите строителни познания. Това съ църквите
и монастирите. Въ ГБХЪ българина е могълъ посвободно, необезтокояванъ отъ своя владетель да
влага своята ичдизидуалность и да имъ предава
свой собственъ нюансъ. Църквата е служила на
българина да изрази своята почитъ къмъ Бога съ
една възвишеность. Тя е била место гдето не е
стъпвалъ чужденеца — владетель и като тъй, въ
нея е могло да се вложи есенцията на строител
ното изкуство на време!о си. Въ техъ могатъ да
се намерять изобилно количество форми, които
биха задоволили и най-критичното око. Отъ про
учването на тия форми би могло да се добие оная
естетична наслада, която може да даде своето —
националното. Българската църква покрай своята
религиозна мисия е изпълнила историческата си
роля — запазване отъ обезличване българския
народъ. Въ килиите на монастирите и олтарите
на църквите е било скътвано всичко, което е има
ло българска окраска. Отъ тамъ въ последствие е
излезло и всичко, което е имало връзка съ въз
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създаването и събуждането на българското племе.
Или съ други думи, църквата е била първия фаръ
който е почналъ да блести въ тъмната и непро
гледна българска земя. Тя е откърмила и възпи
тала първите пионери които впослеествие се раз
ляха на всЬкъде изъ България за да възобновятъ
разнебитените части на своето племе. А те съ се
откърмили именно въ църквите и монастирите
гдето всичко което ги е обкръжавало е имало
специфитенъ български характеръ. Като най-ти
пични църкви останали ни отъ туй време с ъ : Св.
Димитъръ — Търново, Св. Четирецесеть мъченици
— Търново, Асенова крепость — Станимака, църк
вата въ Сопотъ, Св. Николай — Карлово, Св. Архагелъ Михаиль — Костенецъ, Св. Троица—Сви-.
щовъ, църквата вь Тетевенъ, Митрополската цър
ква Вратца, Св. Троица — Русе, Св. Иванъ — Казанлъкъ, Св. Николай — Самоковъ и др.
Монастири: Рилски, Бачковски, Троянски, Дреновски, Погановски и др. Има още стотици църкви и
монастири останали ни отъ туй време, обаче споме
натите по-горе съ съ известна художествена стойность като строителни обекти. Въ вътрешната раз
работка на българската църква е за отбелезване
дървената резба, като декоративно средство. Въ
нашите монастири и църкви имаме случаи на ви
соко художествена разработка на иконостаси, две
ри, икони и др. Своятъ изборъ на сюжети бълггарския майсторъ е правелъ изъ растителното цар
ство. Срещатъ се резбарски работи съ изваяни въ
тЬхъ слънчогледи, лози, разни други плодове ко
ито издаватъ силния артистиченъ усетъ на некогашния майсторъ.
Други постройки въ които българския май
сторъ е влагалъ своята индивидуалность с ъ : ханищата, мостовете, чешмите и др. И тъй колкото и
малко да е архитектурното наследство завещано
отъ миналото, дългъ се налага на насъ сегашното
поколение да съберемъ, изучимъ всичко сторено и
да продължимъ създаването на български архитектуренъ стилъ, който тепърва требза да се раз
вие и усъвършенствува. Следъ освобождението поч
ва вече да се строи споредъ чуждите архитектурни
стилове. Ние виждаме, че въ нашите градове има
постройки отъ готически, мавритански, романски»
гръцки, римски, ренесансовъ, бароковъ, руско-византийски и др. стилове, но немож^емъ да видимъ
постройки въ български стилъ. Нашите градове
въ стилово отношение съ такава безвкусица че
смело можемъ да кажемъ че приличатъ на Вави
лонско стълпотворение.
Другъ изворъ отъ който требва да черпимъ
материялъ при създаване новия български аргитектуренъ стилъ е първичната ни азбука — Гла
голицата и Кирилицата. Отъ внимателното разглеж
дане нашите букви може да се създаде богатъ ма
териялъ за отделни архитектурни елементи.
Треб
ва отъ буквите, които съ ни пазили векове отъобезличаване, да създадемъ пространствени осе
заеми произведения, които да ни обезсмъртятъ ка
то народъ въ областьта на архитектурата. Требва
да си създадемъ и ние български архитектуренъ
пиедесталъ, требва и ние да се издигнемъ надъ
нивото на първобитностьта. За културата на единъ
народъ се съди по неговата архитектура, защото
въ последната се изразява душата на народа и
олицетворява желанието за безсмъртие.
Нали древните цивилизации длъжатъ голема
часть отъ своята известность на архитектурата.
пие до днесъ се удивляваме на грандиозните ар-
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хитектурни паметници въ страната на фараоните.
Тези връстници на вековете още стърчатъ въ
страната на песъка и безмълвно говорятъ за ми
налото величие на своите създатели. Гърция и

Римъ също създадоха архитектурни паметници,
отъ които първите съ своята нежность, а вторите
съ своята мъжественость пленяватъ всички ни.

Инж. Ив. Джамбазовъ

ПЛОЧЕНЪ НОСИТЕЛЬ.
Продължение отъ брой 3.

1. ПримЪръ.
Искаме да покриемъ пространство съ 7*00 свободенъ отворъ, посредствомъ плоченъ носитель,
при дадени размери b = l"50 м., d = 0'10 м. и по
лезна тяжесть ЗСО кгр. на квадратенъ метръ, вклю
чително тяжестьта на мазилката.
Отвора, който поставяме въ изчислението, взе
маме / = /' (1 + 0-04) = 7 (1 + 004) = 7-30 м.). Собственната тяжесть на плочния носителъ ще е
1-6 X 1-50 X 0-10 X 2400 = 576 кгр.
Полезна тяжесть 300X1*5 = 450 „
1026 „
1*6 е коефициента, съ който требва да помножимъ
куб. съдържание на плочата, за да получимъ собсгвенната тяжесть на носителя и плочата, когато
размерите на реброто съ неизвестни.
При свободно лежащъ носитель върху две
подпорки* най-големия моментъ
Ю26Х/2 Ю26Х7-32
= 6834 кгр.м.
М—=
8

Уб916 = 83'2; УГ5= 1-22L
Напрежението на бетона на 1 кв. сантиметръ
ще получимъ отъ уравнението:
2М
о б = —bXd ( * - . - ! )
а на железото:
ж= 'ж

X

т
о$

{

2

На тоя коефициентъ, съгласно таблицата» по
местена на страница 5, № 3 на списанието отъ
i/~M~
1922, отговаря: (h— г) = 0-68б I / — момента М е
въ кгр. метръ.
УМ~= Уб834 = 82'6
У b —= У775== 1'22 тогава ще получимъ
(h — а) = 0-686 . ^~ = 46-45 см.
Разстоянието на горния ръбъ на плочага до
нулната линия
х== 0-230Х46'45 = 10-6 см. (0*230 е взато отъ
таблицата).
_ж =-0-159 X УМ . b = 0-159X82-6Xl-22=
16-02 см2.
#
Обли железа 5 парчета съ 1 5 см въ диаметръ
= 8'85 см.22; 5 парчета съ 1*4 см. въ диаметръ
= 770 см. ; или всичко 8'85+7'70= 1б'55 см.2.
На основание горните размери, ние образу
ваме плочения носитель, съобразно фиг. 11.
Сега ще можемъ да изчислимъ точно момента,
защото собственната тяжесть на носителя е точно
определена. Ние вземаме дебелината на плочата
d ==11см.(1-50Х0-П+0'41Х0-20)2400 =
== 588 кгр. собств. тяж.
(250+50)XV50XV0==450 n полез, тяж,
1030 » вкл. мазил.
Момента
Ю38Х7-3""2
М =
— = 6 9 1 6 кгр.м.
8

('—1)
— огу —

8

При напрежния2 за железото 1000 кгр./см. , а
за бетона 20 кгр/см , ще получимъ
1000 __ «и
у - 20 - 5 0 -

м

<3

г»у»*п
фиг. 11.

Като поставимъ размерите въ горните форму л и
2X691600
2
обг— 150X11 (46-45 — 3-66) —= 19*5 кгр./см
691600
1009 кгр./смЛ
'ж
16-02(46-44—3-66)
Въ горните формули М е поставенъ въ килограмъ-сантиметръ; разстоянието а, съгласно фор
мулата, е 4*5 см. Понеже разликата отъ неколко
милиметра между d и х не е отъ» никакво значе
ние при изчислението на о ж и о& , ние взехме х = d;
въ такъвъ случай нулната линия N — N съвпада съ
долния ръбъ на плочата.
Поради конструктивни причини, ние искаме да
I
намалимъ височината на поясния носитель на —-=
т. е. h = 4 2 см., а = 6 см. и d == 11 см. както погоре. Собств. тяжесть тогава ще бъде:
d X b X 2400 = 0'11 X 1-50 X 2400 = 396 кгр.
149
(h — d) X bA X 2400 = 0-31 X 0*20 X2200 = ~ g кгр.
545
Полезна тяжесть и мазилка, както по-горе
450 кгр. на погоненъ метъръ.
(545+450)
X 7-3
!
М=
—g
= 6627 кгр» м.
8

УЖ=У6627 = 81-4; УЕГ=УГ50'=1-22
8V4:122 = 667.
h - a = 36 = K. | / М : = б6-7ХК.
Отъ последното уравнение ще получимъ

К

=-»7в0539На коефициента К отговарямъ, споредъ та
блицата, напреженията:
а б =-= 26-7 кгр./см.2 и а ж = ЮСО кгр.'см.2
Понеже нулната линия отъ уравнението
x _ = ( h - - 0 X 0-282-= 10-15 см. (коеф. 0.282 отъ та
блицата) попада въ плочатаг то можемъ да получимъ х отъ уравнението

"-W

2b (h — я)

като поставимъ
i —1
nf ж
тж = 0-205 X V iW . b = 20-36 см.2 ( )> M = |/ 6627
-—=81'40; i/l-50~= 1 22V a 0*205 отъ таблицата.
Тогава х = 10*19, а
__
2X662700
__ = 26*5 кгр./см.2
б
* ~ 150 X Ю-2 (35-0 — 3-4)
662700
- = 9 9 8 кгр./см.2.
'ж
20-36 X (36-0 — 3-4
Понеже напречния разрезъ на железата е
= 20*36 см.2, то вземаме 9 пръчки съ диаметръ
17 см. = 20*43 см А
Напречния разрезъ на плочения носитель,
съобразно съ получените размери, ще има фор
мата въ фиг. 12. Отъ тоя примеръ виждаме, че
всички носители изискватъ по-малъкъ брой желе
за. Отъ това следва, че когато искаме да правимъ
1 +

•

<• .
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!

143-2:143 = 997
n —a = 0-686X95 7 = 66*34 см.
Расюянието на нулната*линия отъ горния ръбъ
1000
на плочата при у: -^~
х = 0230X66 34 = 15*26 см.

Понеже d-^Ю см., а х—=15*26 см., то пулната линия лежи въ реброто.
Изискуемия се напречечъ разрезъ на жлезаше получимъ отъ формулата:

'ж

—2)

_====5 - 00 и h — a = 65*34 см ще получимъ
2

'ж

х =

1000 (66-34-5)

(ь—1)

Опитъ:
Отъ формулата 16 следва:
15 X 33-4 X 64-34 +.100 X 220
2
10 X 220-f 15X33-4
у—=х

г

205030

М

f« = -

d
2

,

= 33"4 см.2

= 15-37 см.

d»

— —1537 •5 +
6 (2Xx-d)

100
+ 6(0-74 — 10) = 10 93 см.

36

Ы::::->

205030
'ж

фиг 12

економия отъ желЬзата, употребяваме високи но
сители, като само по себз си се разбира, че разпола
гаме съ изискуемата се за цельта височина
2. П р и н Ъ р ъ .

Отъ плочения носитель съ дадени:
Л-=8-65 м., b = 2*20 м., d = 0-10 и у = 1000
20~

50

, Отвора между подпорките на носителя е
/=/-.(1-00 -+- 0'04) = 9'00 м. (окръглено).
Полезна тяжесть и мазилка 50Э кгрЛА
Собствената тяжесть на носителя е :
(Т60 X 2*20 X 10) X 2400 = 925 к.
500 X 2*20 X МО
= 1100 к. полезна тяжесть.
Всичко 2025 к.
При носитель свободно лежащите върху ДГЗБ
2
м = 2025
п - кгр. м.
подпорки М
- -дХ 9- ~= ™
20;>03

- = 991 кгр./см.2

334 (66-34 —15-37 + 10'ЭЗ)

991 X 15-37
764-55
==19-90 кгр./см.2
Понеже напречния разрезь на железата е
33'4 см.2, то вземамз 10 обли железа сь диаметръ
2'1 сантим. = 34'6 см.-'.
Образа на търсения плоченъ носитель ллчи
отъ фиг. 13. Като посгавимъ тия размери на но
сителя, въ горниге форчули ще получимъ:
"б

:

х
° ' п(66-34 — 1537)
ж

—

ZZo

ML

4Q

25

Г !

ьь

L...L

фиг. 13

Отъ формулата
h —a = K.l/

('

за М = 2050300 кгр сант.; з ж = = 1 0 0 0 кгр./см.»

1'$о-

тм

М

*ж=

М
Ь

„1/20503

V 20503 = 143-2 ; / 2'2 =- 1 -48

1000
при напрежение-^ , коефициента К = 0*685

S™ 0 Х -,°' 1 0 + °' 6 1 < 0-25)2400 -= 894 к.
500X2-2X100
.=-1100 к.
1994 к.
Q-= 1994X9 = 17949 кгр.'
17946 X 9 „„,
м
М =
= 20171 кгр.м.
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V20171 = 142;

1 / У2=1*43; 142:148-—95 9

за у = - — = 50 следва:
(h —- а) = 0-686 X 95*9 = 6578 см.
Като сравнимъ полезната височина (h — а) =
= 65.78 см. съ оная, която получихме по прецен
ка на собств. тяжесть, намираме, че горните раз
мери фиг. 13 можемъ да запазимъ при образуванието на носителя.
Искаме да намалимъ височината на носителя
до допустимата граница ^-n = 45cM. = h— а).
За а = 5 см. и Ь, = 3 3 см. ще имаме
2400(2-20 X 0'10-г0'40 X 0' 0 ) = 816 кгр.
5 0 0 X 2 - 2 X 1*00
=1100 „
1916 „
1916X9 - 2
= 19399 кгр.м.
М =
8
19399Э0
= 48-5 см.2.
1000X40

М
д

ж

0--1)

аж|п

10 парчета обли железа съ 2*5 см. въ диаметръ даватъ 49 10 см.2.
Опитъ:
n . f m lh-~a)H
dXb-4-nf

2~"
ж

15X48-5X45+1°—-f2°
14'4 CM.
10X220+I5X43-5
d2
14 4 — 5-0+
y—=x
+ 6(2Xx-d)
100
= 10-28.
~*~ 6(2X14-4 — 10-10
1939Э00
M
с
ж — f (h — a —x — y ) " 48-5(45 — 14-40-)-10-28)
ж
983 кгр. см.8.
983X14-4
30-8к./см2
6
a
° ~~ « n(h — a - x) 15X (45 - 14-4)
Напреженията за OQ И О Ж въ изчисления прим е р ъ ни показватъ, че можемъ да образуваме но
сителя, така, както е начертанъ въ фиг. 14.
и;-

х_

Дехникъ" 67

Плоченъ носитель

i
k_
1 ^F

~

метръ съ обща плоскость на напречния имъ разр е з ъ 44*2 см.2. Да се изчислятъ най-големите на
прежения на железата и бетона.
Собственната тяжесть на носителя с е с ъ е т о и :
(150 X 0-Ю + 0-46 X 0*25) X 2400 = 636 кгр.
Дюшеме, мазилки и др.
= 135 „
2
Полезенъ товаръ 500 кгр./м.
=750
1521 „
.
1321

М=

X 100=1901250 кгр./м.
о
Разстоянието на нулната линия отъ горния ръбъ
на плочата
150 X ЮО
+ 15X442 Х50
= 187 см.
х==
1 5 0 Х Ю - Ь 15X44-2
Ю0
= 14*5 см.
у = 187 — 5-0+ г
6(2X187—10)
1901250
= 959 кгр./см.2
ж —
4 4 - 2 ( 5 0 - 1 8 7 + 14-5)
187
*б = 15(50 — 18-/) X 969 = 38*5 кгр./смА
Плоченъ носитель с ъ двойни ж е л е з н и
поставки.
Когато конструктивната височина на плочения носитель е ограничена, или пькъ искаме да
намалимъ напрегането на бетона въ натискателната
зона, тогава строимъ плочения носитель съ двойни
железни поставки, като горните железа поставяме
въ натискателната зона на бетона и посредствомъ
куки ги свързваме съ долни е железа. Безъ така
ва свързка, железата въ натискателната зона ще
разпукатъ бетона и вмЬсто полза ще причинять
вреда. Такава конструкция на плочения носитель
не еекономична, но често пъти'сме принудени да
прибегнемъ къмъ нея. безъ да обръщаме внима
ние на разходите.
Относително определението на напреженията
на двойно усилень плочень носитель, различаваме
два случаи.
А) Нулната линия лежи въ плочения напреченъ разрезъ или съвпада съ долния р ъ б ъ на
плочата.
Въ такива случаи си служимъ съ с ъ щ и т е
уравнения, съ които изчисляваме плочи съ двойна
железна поставка.
Формулите с ъ :

>Л9

п ( * ж + Г ж ) _,
+
"
Ь
п ( 1 ж - Ь ^ ж ) \ 2 2 Х пn
) -l^ |f«Xa' +
Х

~7Г

14 Ч

X 1Q0

Q

JC

45
\*-Зо -4
! ,

+

У(

М
ЬХх
2 (

h

-

•--.?
фиг. 14.

з. ггримъръ.
Въ единъ магазинъ има да построимъ плочелъ носитель съ спободенъ отворъ 9*60 м., а меж
ду подпорката ! = Ю 0 0 м . съ размери показани въ
фиг. 15. Полезния товаръ е 500 кгр./м 2 . Постав
ката състои отъ 9 обли железа съ 2*5 см. в ъ диа-

**(h-a)|

;

ж

j _
>ж

a

^ l ) +

n X f

^X^X(h-a—-a')

о б X n (h — а — х)
х
- б Х П {Х — о')
•

В. Нулната линия лежи so ргзрото на неенгеля.
Тогава имаме като не държимъ сметка з а
напреженията въ реброто.
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bXd2+2n(f>K .-.'+-«•»')
х==

х

2[п(тж-И/ж)+ЬХ^
d .

d

=

"
Xh-a
у +п

woo

за h —a = 50 и за а = б см.; f — 30

a

х==

JC:

^5

Х 50==15-5

: 33-33

см.; за h' = 50 и d—=10 см.

Потребния напреченъ разрезъ на железата
въ разтегателната зона
*==———
= 41*51 см.2 (точно сметнато 42'1 см.2).
ж
еХаж
Нуждния напреченъ разрезъ на железата въ
натискателната зона

об

=

(x-y)xd.b.y+n[^(h'-x)«+fm(x-a')2)].
аб X n (h — a — x)
'ж
ж
Приибръ.

Ние измерихме въ 3 примери напрежението
на бетона въ натискателната зона 38*5 кгр./смА
Това последното искаме да намалимъ на 30 кгр./см.2,
като поставимъ въ натискателната зона на бетона
железа.
Ние ще намеримъ разстоянието на нулната
линия отъ формулата

Т. Стоиловъ.

1-)

= 40*6 см.*.
15 (х —а')
Горните плоскости на железата, поставени въ
уравнението за нулната линия
*ж

=

_ 150 X 100 + 3 0 С42'1 X 50 + 40-6 X 6)
2 [15 ( 8 2 7 + 1 5 0 X 1 0 ) ] •

аб X n ( x —a')

4.

151Ж(Ь« —х) —ld(x

15"б см.

1901250 X 15-6
°б =
Г
-2
-2]
10-6.10.150.11 -3-1-15[42"1.344 +40*6.106 ]
= 29-8 кгр./см А
29-8Х15 (50 — 15-5) .__
, ,
ж==
°
155
^ = 995 кгр./см.2
298<15(CND10)

о'ж =

^Гс."б

_-.

,

'

v

= 3 0 0 кгр./см.* (окржглено).

Назъбени колела.
Продължение отъ брой 3.

Когато се изисква една особена точность, то
гава профила на разреза отъ фреза на зъбното
колело неможе да се приготви по единъ отъ горепоменатите методи, както и споредъ тия, които се
основаватъ на графически представи. Макаръ и
начертаването да е коректно, което е възможно
при малки деления само посредствомъ фотографическо редуциране на увеличената оригинална фор
ма, все пакъ немогатъ да се избегнатъ неточно
стите при по-нататъшното приготовление на образ
ците, шаблонните и фасонните ножове.
За да се получать такива фрезове въ въз
можното най-големо съвършенство, требва форми
т е на зъбите да се развиять механически на особенни машини пригодени за това.
Споредъ приложената по-долу таблица и да
дената въ текста фиг. 1, нека да се начертае про
фила на зъба, за едно предаване при 12 зъба и
назъбена линия, съ модулъ 10 въ делението.
Зъбно колело: да се начертае делителния
кржгъ, кръга на главата и на крака и въ вътрешностьта на делителния кръгъ на разстояние
а=

12.10о
g#1"-2 мм.
ои

така наречения конструкционенъ кръгъ. Презъ цен
търа се нанася една вертикална, като се изхожда
отъ точката О на делението; по делителния кръгъ

фиг. 1.

се нанася деленето като се разполвява същото, ако
дебелината на зъба = междината, иначе тези два
размера се оставятъ споредъ исканата конструкция,
Споредъ таблицата получава се за 12 зъба:
радиусъ за дъгата на главата
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ТАБЛИЦА
<на Гронтъ за нормално еволвентно зазцепване.
Жгълъ на захващане 15°.
(О О

х

со

a. *

|s

10
11
1-5- е i°
E f со 12
со-—•
с; ее
13
о
14
^5
15
Г-Н
16
S
17
oS
18
19
20
21
5 * «
22
x n x
ob
23
n; x x
24
s ° 5
25
26
27
28
29
* — >»]
30
* ьn CI
о
s г о
31
32
S gvd
33
34
35
«a 3 я
36
х«ю
37—40
* * *
41-45
46-51
НЮ r° 52—60
Г * 5
(О
Q. 61—70
71—90
91-120
121—180'
ЯЗ >»|
181—360
? го .

X
X

е;
<и
«С
с:
о

Число радиусъ на радиусъ на
дъгата на дъгата на
на
крака
главата
зжби да се умножи съ Модулъ

П

1—2-3

2'28
2-40
2-51
262
272
2-82
2-92
302
3-12
322
3-32
3-41
3-49
3-57
3-64
375
3-78
3-85
392
3-99
4-06
4-13
4-20
4-27
4-33
4-39
4-45

0-69
0-83
0-Э6
Г09
1-22
1-34
1-46
Г58
1-69
179
V89
198
2-06
215
224
2-33
2"42
2-50
2 59
2-67
276
2'85
293
3-01
3-09
3-16
.3*93

illо "
X

4

u

X ос
О XX

о
с

-;
X

|0

<0
X

•
fi
u
a.
са x
(0
c; DC
L- X
X
• e;
i " <u
c; H
>*X
-t *
О 0J
£ d

ата

ю

X ^

К: « со rL

ifl

ro « vo
2; * vo о
to

*

оS
EC

о о
CO^"
|0
u

|n

26

4-20
4-63
5-06
5-74
6-52
752
9-78
13-38
2Г62

b =-2«51.Ю = 25-1 мм.,
радиусъ за дъгата на крака
с = 0 96.10 = 9*6 мм.
Съ тези радиуси и центровете върху конструкционния кръгъ, описватъ се отъ делителната точка
О дъги, и то дъгата на главата до кръга на гла
вата (1—2, фиг. 1) и дъгата на крака отъ същата
точка на деленето до конструкционния кръгъ (2—3,
фиг. 1). Отъ конструкционния кръгъ до кръга на
крака, зъба се ограничава отъ права изтеглена
радиално, и самия кракъ се закръглява къмъ кръ
га на крака съ единъ дадиусъ
a = 0*166.10 = 1 '66 мм.
(гл. 4—5, фиг. 1).
Когато числото на зъбите е по-големо отъ 36
или деленето е малко, тогава дъгата на главата
се описва презъ делителния кръгъ до конструк
ционния кръгъ (1—3, фиг. 1); за тези случаи ед
ната кръгова дъга е достатъчна.
Назъбената линия: презъ точката на деле-
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нието прокарва се тангенциална на делителния
кръгъ, делителната линия и се нанася делението;
начертаватъ се профилните страни на зъба право
линейно подъ 15° къмъ вертикалната, разполвява
се линията на профила отъ главата на зъба и се
закръглява отъ тази точка на разполвяването (7.
фиг. 1) главата на зъба съ една дъга (6—7) съ
центъръ въ делителния кзъгъ и радиусъ
е = 2'1 .Модулъ.
За да се получатъ теоретически точни еволвентни дъги за профила на зъба. би требвало за
изработване на точна зъбна междина, посредствомъ отделенъ фрезеръ за всеко число зъби, да
се има по единъ особенъ фрезеръ. Понеже съ
това ще се увеличи твърде много числото на фрезоветЬ въ комплекта, и понеже разликите между
две или повече числа зъби, следващи едни следъ
други, при по-големите диаметри, съ твърде малки
то обхващатъ се две или повече такива числа зъби
въ една група, за която винаги се приготвя само
единъ фрезеръ.
На край тукъ ще покажемъ на единъ общъ
способъ за определение положението на конструк
тивния кръгъ К (фиг. 2), който винаги се предпо
чита отъ моделчика.
Къмъ единъ отъ радиусите, напр. ОС, се из
дига полегатата сг подъ ъгълъ отъ 75\ тогава
имаме въ сг една тангента на конструктивния кръгъ.

Ъгълътъ 75° най-лесно може да се построи.
като се постави от нормално (вертикално) къмъ
ОС, тогава взема се от съ пергела и отъ т пре
сича се съ една дъга делителния кръгъ въ точ
ката и, презъ която ще минава сг. Друго едно по
строение се състои въ това: ch се прави нормална
на ос, съ произволенъ радиусъ отъ с се описватъ
кръговите дъги gh, които съ същия разтворъ на
пергела се просичатъ отъ g въ i, парчето in отъ
дъгата се разполвява и се прокарва сг презъ точ
ката на разполвяванието. Най-лесно се получава
радиуса на конструктивния кръгъ, като се умно
жи радиуса на делитеиния кръгъ съ числото 0966.
Радиусите за дъгите на профила се получаватъ чрезъ една нормална (вертикална) dk, издиг
ната въ точката d на пресичанието на конструк
ционния кръгъ k съ единъ радиусъ, въ случая
къмъ самия радиусъ. За средно големи и малки
дъги взима се разстоянието = dt отъ точката d
до тази на пресичането на тази нормала съ дели
телния кръгь; за по-големи зъби разтоянието d e
се взема като радиусъ за описване дъговия про-

Исчисление при делителните апарати (фрезови машини)
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филъ на главата на зъба до делителния кръгъ, а
разстоянието db — за профила на крака. Точката о
лежи въ средата между двете точки на пресича
нето d и t, точката е се намира също между точ
ките на пресичанието t и к.
При зъби на малки колела последната дъга
съ радиуса db може да пресече твърде дълбоко
въ краката на зъба, заради това при такива ко
лела, профила на крака се образува отъ радиална
права, която почва отъ споменатата дълга до кръ
га на крака.
Този методъ дава за профили на зъба една
линия, която само се приближава на еволвентата, по-точно е построението, споредъ фиг. 3, при
което самото образувание на еволвентата, прак
тически е използвано. Изрязва се единъ шаблонъ
S по кривината на конструктивния кръгъ. Въ точ
ката О на същия се закрепява единъ канапъ, ша
блона се намества по конструктивната окръжность
и канапа се обтяга по дъгата на шаблона; следъ
това въ а се закрепява единъ писецъ и при уме
рено обтягание на канапа писеца се води отъ а
къмъ b. Кривата ab е една еволвента и дъговия
профилъ на зъба.
При по-малки колела конструкционния кръгъ
лежи между кръга на кршка и на делението, въ
фиг. З пунктирната дъга g h представя имено кръ
га на крака; следователно има още една часть af
отъ профила да се изтегли, което може да се на-
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прави чрезъ една плоско угъната дъга или пъкъ
чрезъ радиални. Конструктивния кръгъ на по-го
леми колела лежи подъ кръга на крака, така че
профилите на зъба на тези колела могатъ да се
получатъ изцЬло само отъ дъгите на показания
способъ.

Пунктирните линии между дъговата страна на
шаблона S и кривата ab показватъ, какъ центро
вете на кривата постоянно с# местятъ отъ а къмъ о^
На край нека
да напомнимъ на
^_
читателите си, че
описаните спосо
би колкото и прос
то да представятъ
построяванието
зъбите на едно ко
лело, все пакъ постиганието на ефиг. 3.
динъ коректенъ
зъбенъ профилъ е резултатъ на по-голема опитность въ построявание на зъби. и заради това за
да ползва настоящата статия читателя, необходимо
е той да се въоръжи съ моливъ, пергелъ и пр. и
да построи самъ неколко профила. Затрудненията,.
които той ще срещне при построяванието лесно
ще преодолее съ помощьта на изложеното въ нас
тоящата статия, и въ резултатъ ще се здобие съ
една по-оформена представа за коректната форма
на единъ зъбенъ профилъ.

Т. Стоиловъ.

Изчисления при делителните апарати (фрезови машини).
Делителните приспособления, наречени апа
рати или делителни глави, служатъ за точно де
ление на обработваните предмети при фрезуване
на зъби, или въ равномерни разстояния стоящи
канали или плоскости (зъбни колела, четиристенни глави за дръжки, колена, гайки и пр). Различаватъ: делителни апарати, върху които може
да се направя тъ само едно ограничено число де
ления, непосредствено безъ всЬкакъвъ приводъ, напримеръ фрезование на три —, четири —, петь —,
цксть — и многостенни, и делителни апарати,
върху които е възможно всЬко деление, въ които
чрезъ различни делителни плочи или разменни
зъбни колела може всеко делително движение
да се пренесе чрезъ червякъ и червячно колело
върху обработвания предметъ.
Делителния апаратъ отъ първня видъ е по
казать въ фиг. 1 и 2. Нема да се спираме в ъ рху

£Гг оШщш
\<\ i,

V^_ai.

него, понеже отъ самите фигури достатъчно ясно
може д£ се проследи устройството и работата
въ него.
Делителните апарати отъ втория видъ въ едно
по просто устройство съ представени въ фиг. 3 и
4. Въ главното тело А е наместенъ кухопробития
шпинделъ В за да приеме керната Ъ или некой

'Т

v

/,/'/

L*

-1

^- A

фиг. 2.

фиг. 1.

конусъ (дорна), който да приеме обработваното
тело; въ предния край шпиндела притежава вънкашенъ нарезъ, за да може да приеме една шай
ба. С/ь В здраво е заклинено червгчното колело
(безконечно колело), което се зацепва въ червяка С
(безконеченъ винтъ), който се върти въ една ма
слена баня. Въ центъра на остьта на червяка
върху единъ издатъкъ отъ легловището на същата
ость е закрепена неподвижно делителната плоча
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Г, върху която лежи единъ ъгълникъ — показатель
Wi и w2, който може да се нагласява въ различни
големини. Въ предния край на осьта на червяка
е закрепенъ коленниятъ лость s съ индексната ку
тия о, направена въ видъ на дръжка, въ която се

о V°°ooooo- o V
°Оооо°°

намира единъ индексовъ пръсть /, натисканъ по
стоянно отъ една спирална пружина къмъ делителната плоча. Това колено, благодарение на единъ

фиг. 4.

прорезъ въ същото, може да се нагласява съ индексниятъ си пръстъ въ всеки избранъ делителенъ кръгъ по делителната плоча. Между w и 5 е
поставена една стоманена пружина / , която при
тиска постояннно ъгълника-показатель къмъ дели
телната плоча.
I. Просто деление
Съ това кратко описание на делителния апаратъ ние можемъ да пристъпимъ къмъ посочване на
пресметанията на различни делителни работи* кои
то могатъ да се извършватъ върху тези апарати.
При подходяшъ случай ние ще се повърнемъ да
запознаемъ читателя съ устройството и на така
наречените универсални делителни апарати. За се
гашните пресметания горното описание е достатъч
но; споредъ него ние има да разрешаваме непо
средствено н посредствено деление. За първото
деление не е необходимо никакво пресметане, за
щото делителните движения на шпиндела ставатъ
наедно съ делителната плоча, което се вижда и
отъ самите фиг. 1 и 2.
При посредственото деление делителното дви
жение не се извършва направо отъ делителната
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плоча, но посредствомъ червякъ и червячно ко
лело това движение се пренася върху обработва
ното тело. Тукъ вече числото на зъбите на червячното колело и числото на ходовете на червяка
требва да се иматъ предъ видъ при изчисленията
на делителните работи. Отъ законите, по които
става съвместното движение на зацепенигЬ чер
вячно колело и червякъ, очевидно е, че числото
на зъбите на червячното колело разделено съ
числото на ходовете на червяка ще- даде необхо
димото число обръщения на червикътъ за едно
пълно обръщение на червячното колело, а следо
вателно и на обработваното тело, защото и двете
съ закрепени на шпиндела. Повечето делителни
апарати притежаватъ единъ простъ, едноходовъ
червякъ и едно червячно колело съ 40 зъба. Поголемото число зъби и многоходоаи червяци се
срещатъ само на делителни апарати за ссобенни
машини, защото колкото е по-големо червячното
колело (делителното колело) въ сравнение съ пред
мета за деление, толкова по-малко неизбежните
грешки въ червячното колело и делителната плоча
се отразяватъ върху обработваното тело.
Понеже ТБЛОТО, на което ще се нарязватъ
зъби, канали или бразди, требва да ги получи за
едно цело обръщения, то несбходимо е обръще
нието на червячното колело да се разложи на
толкова делителни движения, колкото зъби ще по
лучи обработваното тело. Следователно, червячно
то колело ше требва да
направи за едно деление
Л
(зъбъ)
при
2
зъба
—
1г
обръшение, при l3 зъба
1
—
/з обръщение, при 4, 5, 7, 9, 10 зъби U, Vs.
1
/т, 1/э, Vio обръщения. Отъ това следва, че всички
деления заедно требва да дадатъ (предизвикатъ)
толкова обръщения на коленото, а значи я на чер
вяка, колкото съ необходими за едно цело обръ
щение на червячното колело.
Така напр. нека да вземемъ едно червячно
колело съ 40 зъба и единъ простъ червякъ. То
гава за едно обръщение на червячното колело, ко40
леното или червяка требва да направи - = 4 0 об
ръщения на червяка. Ако требва да се фрезува ед
но колело съ 20 зъба, то на тези 20 зъбни деле
ния се падатъ 40 обръщения на червякътъ, следо40
вагелно, на всеко зъбно деление ^ = 2 обръще
ния на червяка. Отъ тукъ следва, че числото на
обръщенията на червяка за едно цЪло обръщение
на червячното колело, разделено чрезъ числото на
дЪленнята (атьбптЪ), е равно на числото на об
ръщенията на червяка за едно деление (зжбъ).
Споредъ числото на зъбите за фрезувание,
винаги не се получаватъ цели обръщения г а чер
вяка за едно деление (зъбъ), но цЬлн и дробни
обръщения, а за по-големи числа зъби се полу
чаватъ само дробни обръщения за червякътъ.
Нека сега да въведемъ следните означения:
Z = число на зъби на червявячното колело.
g = число на ходовете на червяка (при простъ
червякъ = 1, при двойноходовъ червякъ = 2 и т. н.).
е = число на обръщенията на червяка, т. е.
на коленото за едно цело обръщение на червяч
ното колело.
тп = число на деленията (назъбванията).
п=—число на обръщенията на коленото или
на червяка за едно деление, състояще отъ:
u = целите обръщения на червяка и отъ
х = необходимото число дупки отъ единъ де-
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лителенъ кръгъ (обхванати отъ ъгълника — по
казатель) за дробното обръщение.
р = избрания делителенъ кръгъ на^дупките.
Следъ гореизложените разясненияЗи означе- „
ния за нашия примеръ следва:
Обръщенията на червяка за едно цело обръ
щение на червячното колепо:
е _ JL-——- —- 40 обръщения на червяка (1 обръщеg
1
ние на червячното колело.
Обръщенията на червяка за едно деление:

е
40
п ==— = u + х = -=л=- 2 + 0 —- 2 обр. за 1 зъбm
20
но деление.
Когато числото на деленията m се съкратяватъ въ числото е безъ остатъкъ, тогава употре
блението на ъгъпника-показатель е излишно, за
щото индексовия пръстъ попада винаги въ една
и съща дупка. Друго яче стои въпроса, когато се
получи една дробъ. Този случай ще обяснимъ пакъ
съ помощьта на единъ примеръ.
Нека числото на зъбите на червячното ко
лело да бъде 120, червяка да е двуходовъ, т. з.
числото на ходовете (краищата) е 2, и да има да
се нарезва едно колело съ 48 зъба, тогава се по
лучава, че числото на обръщения на червяка за
едно деление:
е
.
п = —m— и-|-х 48
^48
.12'
120

— = 60 обръщения на червя
Тукъ е
g
ка за едно обръщение на червячното колело. По
лучената дробъ за и се съкратява или разширява
до тогава, до каго знаменателя напълно съвпадне
съ единъ отъ делителните кръгове въ делителни
те плочи. Числителя на дробта показва числото
на дупките въ този делителенъ кръгъ, кои го треб
ва да се прибавятъ къмъ целите обръщения. Ако
следователно въ горния примеръ съществуваше
единъ делителенъ кръгъ съ 48 дупки, то при всеко
едно деление (за всеки зъбъ) требва да се за
върти червяка на едно цело обръщения -f още 12
дупки по същиятъ делителенъ кръгъ. Въ единъ
делителенъ кръгъ отъ 24 дупки делението за единъ
зъбъ се равнява на обръщение -f- 6 дупки по де
лител ния кръгъ съ 24 дупки, а при делителенъ
кръгъ съ 12 дупки, 1 обръщение -\~ 3 дупки.
За да не става нужда при всеко деление да
се броятъ дупките, ъгълника-показатель се по
ставя така, че двете му рамена да обгръщатъ по
между си дупката, въ която се намира индексовия
пръстъ, както и дупките, които съответствуватъ
на необходимото дробно деление (числото въ чи
слителя). Въ последния примеръ ъгълника пока
затель требва да бъде поставенъ така, че той въ
делителния кръгъ 48 да обгръща 13 дупки, а въ
делителния кръгъ 14 да обхаща 7 дупки.
Понеже и винаги не е цело число, то можемъ
за същото да напишемъ
гдето буквите иматъ по-rope дадените означения.
Задача 1. Дадено е : z = 40,
m = 14.
* Решение:
Числото на обръщенията на червяка за едно
обръщение на червячното колело:

40
-==—=40
обръщения.
е=— ~g
Числото на обръщенията на червяка за едно
деление (зъбъ):
40 -12 -.24 л 3 0
п=—= u + х
14 ~614 ~ ^ 28 * 3 5 '
m
p
Проверка на изчислението:
е
п = —тогава е = т . п. т. е.
m
числото на деленията X числото на обръщенията
на червяка {колЬното) за едно дЬление (зъбъ) =
= числото на въртенията на червяка за едно цЪло обращение на червячното колело.
Възъ основа на това правило следва за пос
ледния примеръ:
12
24
14
ш. п = е = 1 4 . 2 ^ = 14. 2 28
^ = 14. 3 5
40.
40 =
40 =

Задача 2. Дадено е : z = 180,
S=
2,
m —= 246.

Решение:
z
180
15 ,.
=
e = — ~~?~~лл обращение на червяка за ед
но деление (зъбъ);
Значи за всеко деление (зъбъ) въ делител
ния кръгъ 41 ще се дели на 15 дупки.
Проверка:
15
т . п = е = 246. -^ = 90.
41
Задача 3. Дадено е z = 40,
« = 1.
m—=17.
Решение:
е =

_5_
т

g
40
17

А1 =
=2

40.

17 = U +

Проверка:
т . п = е = 17.2

17

40.

Задача 4. Ще се фрезови единъ тристенъ съ
делителенъ апаратъ, въ който червячното колело
има 40 зжба и червяка е едноходовъ.
Следователно дадено е : г=40,
g = I,
m = 3.
Решение:
е = — = — = 40,
g1
m

— _ = 1, 3J - 1 = W1 3 - - = 11Лз 1 —
3
3
18
24~

11
= 13—J. . . = u + x

Тукъ требва значи да се вземе единъ дели
теленъ кръгъ, на когото числото на дупките е
делимо чрезъ 3 и тогава за всеко деление да се
дели на 13 обращения -f- една трета отъ числото
на дупките да единъ такъвъ делителенъ кръгъ.
Проверка:
m.n =

e = 3 . l 4 = 3.13^=3:i3^ =
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По-долу ще изброимъ най-употребяемите делителни ктъгове, които се срешатъ обикновенно
при по-малките и средни делителни апарати. Тези кръгове или всички съ нанесени върху една
делителна плоча, или пъкъ, както се лриготовляватъ въ последно време, се разпределятъ върху
3—5 плочи, и съ ГБХЪ може да се направятъ поч
ти всички деления. Делителните кръгове съ с ъ :
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33,
37, 39, 41, 43, 47 и 49 дупки и носята съответно
на числото на дупките наименования.
Съ изброените делителни кръгове и при ед
но червячно колело съ 40 зъба може да се делятъ всички числа зъби отъ 2—49, четни числа
отъ 50—100, както и всички петократни до 100.
Надъ 100 могатъ да се делятъ обаче само отдел
ни численни стойности въ по-големи разтояння,
като 104, 107, 110, 115, 116, 120 и т. н.
Следните неколко наставления е необходимо
да се спазватъ при делението. Следъ определе
ние на делителния кръгъ споредъ гореописаното
изчисление, или съ помощьта на една таблица, по-
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ставя се съответната ппоча на апарата и колено
то S се намества така. че индексния пръсть I,
фиг. 4, да попада точно въ всички дупки по из
брания делителенъ кръгъ. Следь това ъгълникапоказатель wxw , фиг. 3, се наместв i така, рамен
ната му да обхващатъ една дупка повече отколко
то требва да се дели (т, е. ако има да се дели
на 18 дупки, то рамената ще обхванагь 19 дупки,
защото дупката, въ която се намира пръста 1, при
понататъшното въртенне на ъгълника остава вът
ре включена). За да се получи по възможность,
по-точно деление, требва особенно да се внимава
коленото S да не прехвърли надъ последната дуп
ка при въртението и следъ това да се повръща
на назадъ къмъ истинската дупка, зашото при
единъ малъкъ мъртавъ ходъ въ делителния апаратъ, това ще причини неточность въ работата на
делението, Препоръчително е, отъ време на вре
ме всеки делителенъ апаратъ въ употребление, да
се преглежда и появилия се мъртавъ ходъ отъ из
триване въ червячния механизмъ. да се отстранява
чрезъ реголирване на червячното колело.
Като допълнение на гореизложеното даваме
следните таблици, които съ лесно достъпни следъ
дадените разяснения за делението съ делителни
апарати.
Следва.

Л

РАД
дИ О .
ъ •телефонъ и безжицна фотография,
Безжиценъ телеграфъ, безжиценъ
Презъ нощьта отъ 2 за 3 априлъ т, г. съ а2т:е естествено равно на 2 . 3 ' 1 4 = 6*28, С озна
ларати построени отъ германското д во за безжи
чава капацитета на конденсатора и L коефициента
чна телеграфия „Телефункенъ" по плановете на
на самоиндукцията.
лайпцигския професоръ Karclus б-^ха приети въ
Експерименталното потвърждение на тази фор
Виена и репродуктирани само следъ неколко ми
мула е открилъ въ 1862 г. F ddrrsen чрезъ фото
га съвсемъ сполучливо неколко писма, фигури, да
графически снимки на искрите образуващи се при
же фотографията на германския пионеръ въ без
изпразването на лай ценената стъкленица.
жичната телеграфия Д-ръ Графъ фонъ Агсо.
Откритото отъ F«»r_day при опити явление* за
Само неколко дена преди това отъ Влена беразпространението на електрическата енергия въ
ха предадени въ Парижъ също писма, фигури и
свободното пространство е било формулирано въ
фотографии съ апарати конструирани и лично мон
1864 г. отъ Clark Maxwell Последниятъ е дошълъ
тирани въ Виена отъ парижкия професоръ Belia.
до заключение, какво чрезъ електрически трептения
Едната и другата апаратура съ вечъ до толко
въ пространството могатъ да бъдатъ възбудени ева опростотворени въ своята конструкция и съ та
лектрически вълни, които се разпространяватъ съ
кова лесно прислужване, че може да се смета, как
бързината на светлината. Съгласно това мнение
во т е могатъ да иматъ практическо приложение,
светлината не е нищо друго освенъ едно електри
а не като тия отъ американеца I nkins и маджа
ческо явление въ етера. Установяването на тези ерина М- h_ П, които поради своята сложность и до
лектрически вълни е представлявало интересна заднесъ си оставатъ лабораторни опити,
- дача за много експериментиращи физици.
Считамъ излишно да се впущамъ въ подро
Наблюдаваните отъ Ftdd rstn трептения при
бности относно значението на това откритие за ба
изпразването на лайденската стъкленица, съ прои
нковото дело, полицейската служба и критични
звеждали етерни вълни отъ 30 клм. дължина, зна
случаи изискващи бърза проверка и сравнение на
чи ТБХНОТО измервание въ пространството на ед
лични подписи, фотографии, оригинални ръкописи
на лаборатория е било немислимо. Затова главно
и документи отъ всекакъвъ видъ, защото за чита
то стремление на изледователите е било да проителя техникъ мисля е отъ още по-големъ интересъ,
звеждатъ колкото се може по бързи трептения,
да узнае пътя изминатъ отъ разните изобрератели
за да получатъ съответни по къси вълни,
до като се достигне до това за сега най-ново от
Единъ съвсемъ простъ уредъ за произвежда
критие.
не на такива бързи трептения се е удало да изо
Още въ 1840 г. I. Jbcnry е узчалъ, какво из
брети на професора въ Калсруе Х>г Heinvich H vrz
въ 18&7 г.. за това той се счита за откриватель на
празването на една лайденска стъкленица е осциелектрическите вълни. Този апаратъ*) е служилъ
латерно (трептяще). По късно W. Thcmson е разпървоначално за да се покаже, какво тока при из
работилъ теоритически това електрическо трептя
празване лайденската стъкленица, може да се прои
ще ипзразване и въ 1853 г. е установилъ прочу
зведе и индуктивно действие и се е състоялъ отъ
тата формула за продължителнистьта на тия треп
тения гласяща: .
*) Апарата, наедно съ подобните нему служащи за от
Т —2Х«ХУсГ
криване електрическите вълни на Hectz, се пазятъ въ откри
при която Т означава дължината на трептенията,
тия миналата година „Deutschen Museum."
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две изолирани въ печатенъ восъкъ телени спиралки. При изпразване на една лайденска стъкленица,
при едната спирала, то между доближените краи
ща на другата страна също се явява една искра,
Съ този уредъ Hcvtz си е послужилъ за произве
ждане на бързите трептения за отделяне къси електрически вълни и то не при изпразване лайденската стъкленица, а просто като е съединилъ едната спирала направо съ индуктори на електри
ческата машина (фигура 1). Ранната негова смърть

обаче му е попречила да доведе работата си до
желания резултатъ — безжичния телеграфъ. (Той
се е поминалъ въ 1894 г. само 37 годишенъ).
Въ 1892 г. французинътъ Brandy е открилъ
своя показватель на електрически вълни нареченъ
Кохереръ. Вь 1895 г. руския професоръ Попповъ е
използувалъ този Кохереръ въ връзка съ единъ
протегнатъ въ въздуха проводникъ за регистрира
не на атмосферните електрически изпразвания. То
зи обтегнатъ въ въздуха проводникъ съединенъ
съ единя си край съ земята не е нищо друго освенъ антената безъ която и до днесъ не може да
работи нито една предавачна или приемна безжи
чна станция. Не ще съмнение, какво това откритие
е огъ капиталло значение, но то още не е безжиченъ телеграфъ, макаръ русите да считатъ Поппова за изобретатель на последния.
Най-после въ 1897 г. на италиянеца Giovani
Marc mi се е удало възъ основа откритията на Hertz,
Br»ubz и Поппова за откритие безжицния теле
графъ. На 14 май с г. той само 23 годишенъ за
пръаъ пъть е демонстриралъ своето откритие предъ
една комисия отъ вещи л>ща и учени при канала
Бристоль въ Англия. Присътствующияш при тази
демонстрация германски физикъ професоръ Slaby
пише по този поводъ следньото:
„Отначало не се получиха никакви знаци.
Причината бе отдадена на телените въжета, които
обкръжаваха, като клетка стержена (мачтата) къмъ
която бе прикрепена антената. На другия день
антената бе продължена съ около 20 м. и ний по
лучихме първите, но все още не ясни знаци. Пъленъ успехъ се постигна едва следния день, ко
гато приемния апаратъ бе преместенъ до самия
брегъ и по този начинъ полезната дължина на
антената бе почти удвоена Лзъ никога не ще за
бравя какъ ний поради силния ветъръ притиснати
5 души единъ до други въ единъ дъсченъ сандъкъ съ очи и уши устремени въ приемния апа
ратъ и съ най-усилено внимание най-после следъ
вдигането на уговорения флаговъ сигналь чухме

първия ясенъ знакь отъ азбуката на Морзе бук
вата v. както бе по-рано уговорено."
Естественно разстоянието между приемната и
и изпращателна станция при този експерименть е
било само неколко км. Въ 1903 г. обаче електри
ческите вълни пренесоха знака s отъ азбуката на
Морзе презъ Атлантическия океанъ.
Електрическите трептения, произлизащи отъ
изпразването на една искра съдържатъ величи
ната на енергията на тази единична искра. Енер
гията се изразходва въ едно б ьрзо трептение, както
на това при камертона, който при ударъ дава акуетическо (звуково) трептение. Модерната радио
техника работи съ трептения отъ еднаква сила (ам
плитуда), подобно на тона, издаванъ отъ една
струна на цигулката, върху която непрекъснато
теглимъ лъка. Такива незадушени трептения се
получаватъ чрезъ волтова дъга, съгласно изобре
тение на датчанина Pouls n, или чрезъ особни елек
трически машини отъ висока фреквенция*), а също
съ най-новото изобретение на радиотехниката —
катодннтЪ електрически машини. Съ тези неза
душени трептения е възможно не само телеграфирането, но и телефонирането, т. е. предаването
чрезъ електр. лъ*еизпущане на разни звуци, като
човешки гласъ. инструментална музика и пр. и то
съ най-голема точность.
И всичко това е било постигнато само въ
четвъргъ столетие.
,Огъ казаното до тукъ става ясно, какво основата на без-кичното предаване- е променливия
електрически токъ, който се изпуска въ видъ на
лъчи чрезъ единъ проводникъ в ь вьздуха (антена)
Значи антената е неизбежния преобразователь на
електрическия токъ отъ висока фреквенция въ видъ
на лъчи, които се пръскатъ въ всички направле
ния въ пространството. |Тези електрически л ъ ч и
могатъ подобно на лъчите на светлината да бъдатъ
рефлектирани (отражени), пречупвани и абсорбирани (отделени). До като обаче възприеманите
отъ окото лъчи на светлината датрептятъ некол
ко билиона въ секундата, електрическите л ъ ч и
трептять въ една секунда само неколко стотици
хиледи пъти. При това тези сравиително бавни електрически трептения нематъ пълната свобода да
се разпръскватъ въ пространството, както трепте
нията на светлината, а съ до некъде привързани
къмъ повърхносгьта на земята, защото т е се придържатъ и разпространяватъ само по близость на
електрически проводници. Това обстоятество е гла
вната причина за възможность на безжично преда
ване на големи разстояния, защото ако авизираме една права линия между Англия и Канада, кое
то ще рече да прекараме правата не по повърх
носгьта на земята, а презъ нея самата, то по с р е 
дата на тази права линия, дълга около 3000 клм.
ще имаме една водна планина отъ около 200 клм.*).
(Атлантическия океанъ), която не би пропуснала елекгрическите лъчи, както не пропуща и лъчите
на светлината, защото когато ние въ Европа има
ме день въ Америка е нощь и обратно.
Успеха на Маркони презъ декември 1903 г.
да предаде първите знаци отъ Англия въ Канада
с ъ потвърдили горното мнение, какво електриче
ските лъчи се придържатъ при разпространението си въ близость до електрически проводници
*) Машини
за променливъ токъ, обаче не съ 50 протозиза
*?D°
осветление/а съ 10,000 и повече промени.
ъ+~а ' Р а з с т о я н и е т о отъ средата на хордата прекарана презъ
земята, съединяваща Канада съ Англия до повърхностьта
на земята.

М
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{въ случая земята) и съ този неговъ успехъ е било
веднажъ за винаги разрешено преуспеването на
«безжичното предаване. Едно положително обяс
нение на обстоятелството, какво съ настъпване на
тъмнината (нощьта) растоянието на предаване на
всека предавателна безжична станция става много
по-големо не е намерено и до сега огъ никого,*)
Главните части на една предавателна радио
станция съ си останали и до днесъ същите, както
и преди 25 години при откритието на Маркони. А
т е съ: средства за преобръщане елекрическата
енергия въ променливъ токъ отъ висока фревенция и антена коя го преобръща^ този токъ въ
разпръскващи се въ пространството електриче
ски лъчи.
Естественно желанието за безжично преда
ване все на по-големи и на по големи разтояния
е било безпирно. Долната таблица показва до кол
ко и съ каква бързина радиотехниката е удовлет
ворявала това желание.
Безжична станция Науенъ при Берлинъ
Години:
1918
1926
1912
1906
Число на Стержените
12
9
1
1
(мачтите)
Плоскость покрита отъ! 125,700 282,700 530,000 1,274,000
антените въ м*
)
Мощность въ антената!
750
200
100
10
въ KW
}
Далечина на предава- j
1700
4700
20,000
20,000
ването въ км
j
Годишно изразходванъ 1 265,000 790,000 2,193,500 4.624,000
токъ въ KW часа

}

Число на предавател- »
ните апарати
j
Годишно предадени
думи:

1
—

1

2

6

— 1,000,000 12,500,000
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Отъ таблицата се вижда, какво за преодоля
ване на по-големи растояния е била нужна и поголема енергия, защото съ 10 к w мощность въ
антената, станцията Науенъ е владеяла само единъ
континентъ Европа, а съ 750 к w целата земя.
Скоро обаче е станало ясно, какво не сама
величината на енергията играе роля прл предава
не на по-големн разстояния, а за това не малко
способствува и дължината на електрическата въл
на. Дължината на вълните при първите опити на
Маркони съ били отъ 200 до 300 м. За прехвър
ляне на по големи разстояния до скоро се е ми
слило че съ по подходящи дълги вълни, затова
големите радиостанции работятъ съ такива до
12000 даже до 20000 м.*) Напоследъкъ се е удало
на аматьори (любители) радиотелеграфисти съ съвсемъ слаби предавателни апарати, само отъ неколко десятки вата мощность, работящи катодни ла
мпи и съ вълни по-къси отъ 100 м, да бъдатъ чу
ти даже въ Австралия.*) Това е дало поводъ на
много учени и специалисти боравящи въ радиоте
леграфната техника да почнатъ опити съ къси въл
ни и слаба енергия. Такива опити съ къси вълни
произвеждатъ и много огъ големите радиотеле~
графни станции, напр. Науенъ съ 20, 26 и 46 м. а
големата французка станция Парижъ—Айфеловата кула предава всека своя радиограма отъ неколко седмици едновременно по своята дълга вълна
и по вълна отъ 70 м. Въ всеки случай по това има още да се работи.
Следва,

Гатю Кжнчевъ.

Приложение на кислорода въ металната индустрия.
Още презъ време на евр. война германците
донесоха у насъ употреблението на сгъстения кислородъ въ металната индустрия. Преди тия вой
на за употреблението на кислорода много малко
знаехме. Но следъ войната останаха у насъ много
апарати за спояване съ кислородъ и се явиха много
подготвени хора да работятъ съ него. Те продъл
жаваха да работять и следъ войната, като си досгавляваха кислорода отъ странство, предимно отъ
Ромъния. Доставяния отъ странство кислородъ
струваше много скъпо и ставаше много тру
дно. Преди 3 години се инсталира и у насъ отъ
д-во „Въгледвуокисъ" — София фабрика за произ
водство на сгъстенъ кислородъ. Тая инсталация
задоволи нуждите на дотогавашните оксижени и
даде възможность да се подготвятъ още много
такива.
Сгъстения кислородъ се добива по механиче
ски начинъ отъ въздуха, чрезъ отделяне отъ него
азота и въгл. кисилина, или чрезъ електролиза на
водата. Фабриката „Въгледвуокисъ" получава ки
слорода по механически начинъ отъ въздуха. До
биванията кислородъ се пълни въ стоманени бу*) Съ единъ добъръ апарать съ 4 катодни машини,
тукъ въ средна Германия, денемъ неможе да се приеме
нито една отъ околийските телефонни радиостанции. Съ
същия приемень апарать вечерь повечето отъ тия стан
ции се чувзтъ не сачо въ телефонна слушалка, а се приематъ даже съ телефонна тржба.

тилки (цилиндри), затворени съ вентили. Кислоро
да се пълни въ бутилките при налягане до 150 ат
мосфери. Получениятъ кислородъ е съвършено
чисть (97% — 99%), безъ примеси на азотъ и др.
Както е известно кислорода усилва горението.
За това съединенъ съ други газове (водородъ, ацетеленъ и др.), той усилва температурата на го
рението до 3-4000° С, която температура е въ съ
стояние да стопява най-бързо всички метали, а то
ва способствува за бързото имъ спояване и реза
ние. Съ кислорода може да се разреже железо отъ
дебелина до 40 сантиметра.
Спояването и резането на металите съ кисло
рода става бързо, сигурно и евтено. Спояването
на части отъ машини, като: махови колела, глави
отъ мотори, ости и др. на автомобили, камиони и
пр. става бързо и сигурно само чрезъ кислорода.
Опитните оксиженисти въ тия запоявания с ъ
постигнали блескави резултати, не само за здра
вина на заварените части, а и тъй правилно извършватъ спояването, че не може се позна где е
*) Науенъ работи съ 18050 м., Сайгонъ съ 20800, Белградъ— Баница съ 11150, Букурещъ—Хорестръусъ 11300, а
София съ 3400 м.
ВЪ Америка, Англия, Франция и Германия "срещу так
са .заплащана месечно въ пощата всеки любитель може да
се снадби не само съ приемна, но н с ъ предавателна радио
станция, съ която може да телеграфира само къси вълни
(до 100 м.)- Таксата за предавателна станция въ Германи*
е 100 марки годишно, а за приемни станции само 24 маокии
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била запойката. И въ областьта на поправка на
парните котли съ постигнати големи резултати.
поставяни съ цели листове отъ по неколко квад
ратни метра изцело запоявани посредствомъ кислородъ.
Всекой механикъ, техникъ и пр. може въ най
'скоро време да научи работенето съ кислородъ,
стига да усвои правилата и похватите, които треб
ва да се спазватъ и прилагатъ. Най-много въ ед
на седмица всеки техникъ ще се подготви да ра
боти съ кислорода. По-големите работилници въ
София, като: „Паренъ котелъ", Д* Соколовъ, Бр.
Пантеви. Ст. Величковъ, и др. служать като шко
ли за подготвяне на оксиженисти'
Необходимо е, обаче, за работене съ кисло
рода да не се употребяватъ други апарати, освенъ
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специално приготвени за тая цель, доставяни отъ
странство.
Ако кислорода, напълненъ въ бутилка, се из
ложи на силна слънчева топлина, или бутилката
се постави при другъ източннкъ на топлина, (печ
ка, казанъ. огнище и др.), тогава кислрода въ бу
тилката се разширява и може да стане експлозия.
Експозията може да стане също и когато се слу
чи бутилката да падне отъ високо и се удари въ
некой твърдъ предметъ. Още по-често може да
стане експозия, ако кислорода се постави въ съ
прикосновение съ масло» бэнзинъ, газолинъ, безиръ, или др. органически смазочни вещества. Ето защо при работенето съ кислородъ требва да
се пази да го не поставяме въ съприкосновение
съ каквито и да било масла.

ИЗЪ ПРАКТИКА ЗА ПРАКТИКА
R. Голубцовъ и Я. Рачковъ.

По въпроса .за чистенето на нотли по химически начинъ.
Въпроса за чистенето на котлите отъ камъкъ
е извънредно важенъ и то не само отъ гледна
точка на безопасностьта на труда, но е и въпросъ на
економичность и производителность въ работата
на котела.
При обикновенниятъ методъ на чистене коте
ла, посредствомъ изчукване камъка отъ стените на
котела, необходимо е спиране действието му за не
колко дни и даже седмици. Ако пъкъ предприятието
има само единъ котель — чистенето му е съпроводено
сь- спирането на работата въ целото предприятие.
Но и при внимателность на чистене не винаги се уда
ва да се очука накипа; локомобилите, вертикалните
котли, съвършенно не еж приспособени за меха
ническо чистене.
Освенъ това труда по чистенето на котлите е
твърде вреденъ и тежъкъ.
Продължителното стоене въ тесно простран
ство, принуденото неестественно положение на ТБлото, силното замръсяване на и безъ това недо
статъчния въздухъ съ твърди и остри прашинки
отъ разбивания съ чука камъкъ, съ вредните га
зове отъ горящата лампичка за осветляване, вдиш
ването на големо количество въглена киселина,
шума отъ ударите по железото и т. н. — всичко
това се отразява безусловно вредно върху здра
вето на камакочистачите, особенно като се има
предвидъ, че тази работа се извършва почти из
ключително отъ деца и юноши. Възрастенъ човекъ
не е въ състояние да се промъква въ тесно про
странство, каквато е вътрешностьта на котела.
Отъ до тукъ казаното става ясно, че както
отъ трудово-хигиенична, така и отъ чисто стопанско-економична гледна точка — налага се една за
мена на механическия способъ на чистене котел
ния камъкъ съ химически.
Тъй като въ литературата по парните котли
не се намериха определени и по-точни указания
за рационални способи на почистване котлите отъ
накипъ, намъ ни се удаде да научиме некой и
други методи въ това направление изъ практиката.
Най-напредъ ние използувахме опита на инженеръ Л. А. Боровичъ — преподаватель въ Брян
ского Техническо Училище, който 6 t предложилъ
да, се употребява петролъ — за отстраняване на
накипа. ,Г-нъ Инж. Боровичъ при помощьта на спе- |

циално отъ него конструиранъ петролевъ инжекторъ впуща неколко капки петролъ вътре въ ко
тела, всеки пъть когато работи обикновенния инжекторъ. Употребата по тоя начинъ на петрола е
далъ твърде удовлетворителенъ резултатъ.
Контролирайки локомотивните котли на Московско-КиевскитЬ железници, автора е наблюдавалъ,
какъ въ всеки паравозъ следъ промивка на котела
се впущало по неколко фунта (400 гр.) натриева
основе (Na ОН), като резултатите отъ тоя методъ
съ биле извънредно удовлетворителни.
Имайки предъ видъ тия два способа за по
чистване на котлите отъ камъкъ — на автора се е
удало постепенно да изработи практически методи
и до известна степень правилно тЬхно приложение
— безъ вреда върху железото.
При удачната употреба на петрола и натрие
вата основа най твърдъ и здравъ котеленъ какамъкъ става рохкавъ, отделя се отъ стените на
котела и се събира предъ продухвателдия кранъ или
въ видъ на ронлива маса или на цели пластове, леко
отстраними —- така че трудностите на механичес
ките способи за почистване котлите съвършенно
изчезватъ, като самиятъ процесъ на почистването
се извършва въ течение само на неколко часа.
Ще се опитаме да дадемъ едно научно обо
снование за възможностьта и безвредностьта на
приложението на тези два прости на видъ спосо
би за почистване котлите.
Водата обикновенно съдържа въ разтворъ
следните соли: Са So* Са Н2 (СОз)а, MgHa (СОз)а и
въ по-малки количества MgCb, СаСЬ и соли на
силициева киселина.
Примесите отъ Mg Ck, колкото и да съ въ малко
количество, оказватъ вредно влияятъ върху матери
ала на котела вследствие реакцията, която става с ъ
него и железото на котела — особенно при висо
ка температура, каквато се подържа въ котела*
2HCl + Fe~>FeCl 2 -f H»
?2{
2 FeCl2 + 2НС1 + О —2FeCb + НаО
(3\
2 Fe СЬ + 3 Mg (ОН), —* 2 Fe (ОН), + 3 Mg СЬ (4)
Отъ тия четире реакции явстаува първо: че
образувалата се магнезиева основа (Mg (OH), по
уравн. (4) наново възстановява Mg СЬ и по тоя на^
чинъ първоначалното малко количество отъ MgCl*
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наново и непрекъснато се възстановява и продъл
жава проводирането на реакц. 1, 2, 3 — като спо- |
собствува да се образуватъ все нови и нови коли
чества Н С1 — солна киселина, вредното действие
на която върху железото личи отъ реакциитеа 2иЗ.
Вследствие изпаряването на водата концен
трацията на разтворените въ водата соли се уве
личава постепенно и въ резултатъ се явява техното
отаяване. Това последно обстоятелство именно по
ражда образуването на котеленъ камъкъ.
Обикновенния съставъ на котелния камъкъ
е следния: до 99% C^So./до 40% Mg (OH)t, до
9б°/о Са С0 3 , до — 45% Si0 2 до 33% MgCOs.
Освенъ тия въ камъка има въ малки коли
чества. Fe (OH)„ органически вещества, глина и др.
Особенно вреденъ характеръ на камъка при
дава съдържащия се въ него Са S0-. — Колкото
повече Са SO* има въ камъка толкова той е потвърдъ. При това Ся S04 се утоява обикновенно
въ най-горещите части на котела — образувайки
твърда и плътно прилепнала кора.
Са i Оз и Mg СОз се образуватъ отъ намира
щите се разтворени въ водата Са Нг (С0-) 2 и Mg
Н, (СО.),. При високата температура която се раз- I
вива въ котела, разтворимостьта на тия соли пада, I
вследствие намаляването на СО. въ водата (отъ.
кипеието) солите се утаяватъ отъ разтвора преми
навайки въ C.5COs и MgtO,. Тия последните се
утаяватъ въ видъ на рохкава маса, която е отстра
нима и при просто продуване на котела.
Употребата на натриева основа и петролъ, като
реагенти върху котелния камъкъ може да бъде i
оправдана отъ следующите данни отъ химическо
и физическо естество:
Химическия процесъ, който се развива отъ
действието на натриевата основа е следния:
Са SO- + 2 Na OH -> Naa SO* + Са (ОН)з . . . (1)
Са С0 3 -f 2NaOH — Na^COs + Ca (ОН), . . . (2)
Mg СОз + 2 Na ОН - • Nat COs -f Mg (OH)» . . . (3)
По тоя начинъ кристалическиягъ твърдъ ка
мъкъ състоящъ се отъ Са SO* както и останалите
соли на H2SO- се преобръща въ аморфна рохкава
маса отъ L? (ОН)а и съотв. Mg(OH), . . . подъ съ
действието на натриевата основа.
За определяне на необходимото количество
отъ Na ОН нужно е да се знае само съдържанието
на Са SO* въ водата: като се направи предвдритолно количественно определение и следъ това
обикновенното изчисление.
Треба да забележимъ, че ако по едни или
други причини не е определено точното количест
во на натриевата основа, която требва да се пу
ща въ котела, то препоръчва се да се почва съ
малки количества, които въ зависимость отъ ре
зултата да се увеличаватъ постепенно безъ да се ,
опасяваме отъ вкарването на излишни количества
т. като концентрацията на разтв. отъ Na ОН която
може да се достигне въ котела за химическото
очистване на котела отъ камъкъ е такава — че не е
въ състояние да подействува върху железото на
котела. Полезно е обикновенно когато се впуща
въ котела NaOH въ разрворъ въ течение на неколко дни (не по-малко отъ 5) и прочистването да
става ежедневно чрезъ продуване, за да не се да
де възможность на станалиятъ аморфенъ и рохкавъ накипъ наново да се втвърди.
Действието пъкъ на петрола е малко по-друго.
Той — като химически реагенгь е съвършенно неутраленъ по отношение на котелния камъкъ и ка
то разтворитель нема никакво значение.
Употребата на петролъ за чистенето на пар- |
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ните котли се основава на чисто физаческото му,
но не химическо въздействия. Тъй като петрола е
леко подвижна течность и съ значително по-малко
относително тегло, отколкото това на водата, то
той лесно прониква презъ порите на котления ка
мъкъ и достигайки до метала, изпарява се и спо
собствува за откачването на камъка отъ железото*
На практика петрола се употребява по следния
начинъ:
Въ праздния котелъ се налива известно коли
чество петролъ, следъ което вече постепеннно се
впуща водата. Петрола, като по-лекъ остава на повърхностьта на водата! издига се нагоре и идва
въ съприкосновение съ стените на котела. Вслед
ствие по-горе описаното му свойство той прониква
презъ порите на камъка, като нарушава преката
и твърда спойка между накипа и железото на ко
тела. Това свойство на петрола има значение за
парни котли отъ всички конструкции, но дава найго-гЬмъ ефектъ у котли, които съ безъ големи гърловини и съ енергична циркулация на водата, по
мещаващи се въ студени огнярни и на открито.
Накипа въ тоя последенъ видъ котли, които после
силно нагреване, при спиране работата ~ бързо се
охлаждатъ, получава малки пукнатинки презъ които
петрола лесно прониква и дава своето полезно дей
ствие. Пресни порции отъ петролъ требва да се
даватъ винаги следъ всеко продуване на# котела и
въ никой случай не по-редко отъ 1 пъть въ месеца.
Въ случай на неудача съ петролъ — требва
да се прибегне до помощьта на На ОН. Разясня
вайки по моя начинъ практическото употребяване
на петрола и Na ОН при чистенето на парни котли
— ние категорически отхвърляме възгледа на не
кой работящи съ парни котли лица, че прилагането
на химическо очистване на котела разрушава ма
териала на последния. Това последно мнение се
съставлява отъ случаите, когато у покритите съ
накипъ котли се намиратъ разедени 4 и нехерметични места (местата на развълцувани тръби, ше
вове) които следъ отстраняването на накипа да
ватъ течка.
Въ заключение необходимо е да се препо
ръча все таки известна внимателность при Jynoтребата на химически реагенти т. к. действувайки
върху камъка, те съ способни да предизвикать
ослояването на горе долу значителни слоеве отъ
него, като при това могатъ да възникнатъ не бе
зопасни за котела пространства съ пара, между
стените му и повърхностьта на накипа
При това явление има место особенно често плътенъ слой накипъ (5—10 мм.) Обаче употребата
на химически реагенти при тия случаи не се от
рича; изисква се само известна постепенность въ
чистенето, като отначало се употреби NaOH който
да „смие" дебелиятъ слой, а следъ като се из
върши основателна промивка на котела — да се
употреби вече петролъ.
Силно замръсените и стари котли — греба
още следъ първото химическо причистване да се
подложатъ на щателенъ прегледъ т. к. понёкога
накипа е толкова твърдъ и е въ такъвъ цветъ,
че маскира дълбоко разедените железни листи на
котела.
Заб* Наблюдавано е че обикновенно петрола
действува само върху твърди здрави накипи. Рол
ковата и леплива часть отъ накипа не се отделя
подъ неговото действие по твърде ясна причина
— отсутствие на съпротива.
Изъ Жур. „Гигиена Труда411924 г.
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Определение качеството на кожения ремъкъ.
Винаги е нещо мъчно за тези, който случай
но дойдатъ да се занимаватъ съ кожа, да разли
чать между различните качества кожа за ремъкъ,
по-доброто такова отъ по-лошстто. Пазаря за ко
жено ремъци е наситенъ съ долнокачествени про
изведения и това произлиза отъ факта, че качес
твата, добри и лоши, си толкола приличатъ на
пръвъ погледъ, че има много малко хора, които
могатъ да ги различатъ. The- Leather Belting Exch
ange въ Филаделфия се е особено заинтересовалъ
да следи, щото фабрикантите да гарантиратъ ед
но добро качество на ремъка, понеже единъ подходящъ ремъкъ е посредникъ, който струва найефтино и който дава най-добри резултати за пре
даване на мощностьта и понеже, отъ друга страна,
единъ дълъгъ опитъ и сериозни изследвания вър
ху условията за работа на кожения ремъкъ
с ъ също показали една голема разлика между
практическите стойности на добрите и лошите ре- i
мъци. Освенъ това, получаването на идеални пре
давания чрезъ ремъци, увеличава изискванията отъ
техъ, до като и слабо задоволяющите резултати
ги намаляватъ
«

Пробни типове за определяне качеството
на кожения ремъкъ.
Усилията за да се узнаятъ чрезъ пипане раз
ликите между различните качества, съ били пра
вени отъ Lerther Belting Exchange и United States
Bureau of Standards въ Вашингтонъ, като съ пред
ложили установяването на типове — спецификации
за кожи на ремъци. Тези спецификации обематъ
всецело всичките подробности на качеството, и
тамъ, гдето материята е подходящо прегледана и
пробвана, разликата между доброто и лошото каче
ство се прави лесно и съ сигурность. Обаче при
ложението не тези проби е мъчно, изключая за
тези, които иматъ на разположение лаборатория
за проби; колкото за тези, които не съ така об
заведени, те требва да се отнесатъ до мнението
на лица, които могатъ нищо да не знаятъ отъ въ
проса, или които не го познаватъ добре. Именно
на това основание въ нашите фабрики влиза много
кожа отъ долко качество.
Спецификациите, за които по-горе геворихме
изискватъ сигурни качества и те доставятъ мно
жество проби за опрделение на тези качества. Всич
ките тези проби съ необходими за да се класиратъ различните качества на ремъците, но въ
много случаи, лошото качество на кожата може да
се види чрезъ употреблението на прости проби,
безъ да се отива твърде далечъ въ спецификаците.

Опити чрезъ бръчки, или фалшиви гънки.
За по-добри, требва щото ремъците да бъдатъ направени отъ горната половина на стра
ната на животното и тази горня половина се нарича
grosso-modo, споредъ талията на животното, и пред
ставлява една лента равна на около 380 м.м. отъ
всека страна на гръбначната кость. При изпитва
нето на ремъка, първия важенъ въпросъ, който се
слага въ последствие е, да се знае дали ремъка е
направенъ отъ тая часть на кожата на животното,
която почва отъ горе по една линия трасирана ус

поредно на гръбначната кость и на 380 м. м. отъ
нея или дали тя е била изрезана отъ оная
часть, която почва отъ тази линия, обаче, слизайки
надолу и като се приближава къмъ корема.
Този въпросъ може да бъде разрешенъ съ
достатъчна точность чрезъ опитите, предвидени въ
спецификациите и които американците наричатъ
„pi ping." Тези опити съ основани на факта, че ко
жата въ най-долната половина на животното съ
своите по-дълги влакна и по-раздалечени, е пот
легка и по-зъбеста, отколкото на горната часть и
че зърнестата (грапавата) площь не е тъй силно
привързана къмъ вътрешната жилка; тъй, напримеръ, прегъвайки тази кожа, ще се образуватъ
обикновенно въ вътрешностьта едни гънки или
„тръби" върху грапавата поворхность. Възможно
е да се направятъ гънки почти въ всеко едно
парче кожа, когато то се прегъва често и по начинъ достатъчно затворенъ, като се наблега доста
силно: но, за да се направи опита нормално, спе
цификациите показватъ, че единъ ремъкъ отъ
проста кожа не требва да показва гънки, когато
тя бъде прегъната въ форма на около 50 м. м. въ
диаметъръ; единъ двоенъ ремъкъ съ 277 м.м. де
белина не требва да показва гънки, гко се прегъне въ форма на около 100 м.м. въ диаметъръг
а също и единъ ремъкъ двоенъ съ 7*54 м.м. де
белина, прегънатъ въ форма на 150 м.м. въ диа
метъръ.
Въобще, всеки видъ кожа, изрезана отъ ко
рема ще образува гънки при тези опити, даже ко
гато тя е била силно изгладена, за да се попречи
на гънките да се появяватъ; такава кожа не е
добра и не е за препоръчване да се прави отъ нея
ремъкъ. Понекога се случва също, че парчетата
отъ горната часть на кожата показватъ гънки при
тези опити; въ всеки случай, каквато и да бъде
частьта отъ кожата, отъ която тези парчета съ
били изрезани, присътствието на гънки показва
една грапава и разтегната повърхность и едно мекушаво влакно въ кожата, което не прави ремъка
траенъ; въ повечето случаи, присътствието на
гънки показва, че се намираме предъ стока произлезла отъ коремната часть на животното.

Опити за опредЪлени пукнатини въ кожата.
Съществува другъ единъ опитъ чрезъ пре
гъване на кожата подъ съшата форма, но съ гра
павата страна отвънъ, за да се откриятъ пукна
тини въ зърното и ако този опитъ покаже, че тъй
откритите пукнатини образуватъ серия отъ тънки
цепнатини напречно на широчината на ремъка, то
може да се заключи, че изпитваната кожа не е
добре танирана или обработена и че не е за пре
поръчване да се правятъ отъ нея добри ремъци.
Не е никъкъ възможно да се съди за ремъ
ка споредъ изгледите му, понеже фабрикантите на
лошите качества познаватъ секрета за изтеглене
на кожата подъ налегане и нейното насищане
(хранене) съ известни материи, които я правятъ
по-здрава и й даватъ твърде лъжливъ изгледъ- на
опита съ гънките, описанъ по-горе, ако се прави
основателно, премахва всички съмнения.
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Опитъ за съпротива за обтегане.
Другъ единъ важенъ опитъ е опита за съ
противление на обтегане, макаръ че той има стойность само въ съотношение съ други опити, по
неже най-бедната часть отъ кожата е именно тази,
която показва най-големо съпротивление на обте
гане. Тъй като кожите чувствително вариратъ като
материалъ и съпротивление въ техните различни
части, то не е возможно да се пробва парче кожа
•и да се каже, че се знае вече съпротивлението на
обтегане на ремъка.
Спецификациите лравятъ положение отъ това
условие предписвайки, щото пробата да се състои
отъ петь пробни мостри, избрани случайно отъ
различните части отъ парчето подложено на изтитване и че тези последните требва да дадатъ
едно средно съпротивление на обтегане отъ 1700
кгр. зо 645 квадр. милиметри, съ единъ минимумъ,
който да не надминава 1360 кгр. на 25 кв мм. Това
е една осигуровка срещу лошото таниране на ко
жата и което би открило всички кожи изгорени
по известни начини Естествено, едно съпротивле
ние отъ 1700 кгр. на 25 кв. мм. е едно относително
ниска цифра за този материалъ, защото въ пове
чето случаи това съпротивление отива отъ 2280 до
2750 кгр. за 25 кв. мм, но то е достатъчно за да
се уверимъ, че кожата не е отъ долно качество;
освенъ това, това съпротивление е около 10 пъти
по-големо отъ онова, което ще бъде изискваемо
отъ ремъка работящъ при нормална работа.

Опити за удължение на ремъка.
Опита за удължение може да бъде направенъ
въ същото време съ опита за съпротивление на
разтеглене, като се постави единъ калибръ отъ
50 мм. успоредно па кожата за пробване и неза
висимо отъ нея; спира се машината, когато съпро
тивлението на показаното разтеглене достигне 1200
кгр. на квадратенъ цолъ и тогава се измерва удъл
жението; то не требва да надминава 15% и тази
цифра е даже голема. понеже по-големата часть
отъ добрите ремъци не се уцължаватъ до този
размеръ. Едно голёмо съпротивление на опъване
съ големо разтеглене и слаба еластичность също
показва, че кожата е отъ коремната часть, ко
гато колкото и слабо да бъде съпротивлението на
обтегане, прибавено къмъ удължение, което не
надминава 15% и една по-добра еластичность, по
казва, че стоката е отъ близость до гръбначната
кость. Тези проби определять прочее частьта на
кожата, отъ която ремъка е билъ изработенъ.
Химическите проби предвидени въ тези спе
цификации съ твърде интересни и тамъ гдето се
изискватъ точни резултати, те съ необходими; но
изброените тукъ опити ще покажатъ, че единъ реиъкъ е билъ отрезанъ въ най-високата половина
или въ най-ниската отъ страна на животното и че

следователно въ зависимость отъ това мсже да се
разчита или не на него за една нормална работа
въ работилницата; освенъ това, ако некоя кожа
при химическите проби е намерена негодна, то ве
роятно нейните недостатъци ще се появятъ и въ неколкото физически опити, които цитирахме по-горе.

Дебелина на ремъка.
Единъ добъръ ремъкъ требва да има подхо
дяща дебелина; понекога тази характеристика се
означава съ тежината на кожата на квадратенъ
цолъ, но требва да се провери въ всеки случай,
че предложените ремъци съ съ достатъчна дебе
лина или съ посочените тежини върху подробното
означение при покупката. Средните ремъци или
простите обикновени, напримеръ, би требвало да
иматъ отъ 3*96 до 4*76 мм. дебелина, т. е. тесните
ремъци отъ 38 и 50 мм, широчина требва да иматъ
3*8 мм., а по-широките отъ 701 до 152 мм. требва
да иматъ 4*76 мм.; тежината би требвало да бъде
за квадратенъ цолъ отъ 397 до 454 грама за 9
квадр. дециметра. Това е особено препоръчително
при покупката на двойни ремъци. Требва също
да се проверява широчината на ремъците; не
требва да се допускатъ вариации въ широчината
по-големи отъ Ю°/о.
Ремъците требва да бждатъ купувани за твхнита здравина, но единъ ремъкъ може да бъде
направенъ отъ много добра кожа и при това да
бъде неподходящъ за предаване на усилие, понеже
остава едно последно качество което требва да
му се даде, качество което всецело зависи отъ изра
ботката, на която е била подложена глатката или
грапавата му страна. Много купувачи мислятъ, че
ако ремъка има твърдъ и здравъ изгледъ, той
требва по неволя да бъде отъ доброкачествена
кожа, а особеино ако той представлява хубава
обработка, съ блестящъ гланцъ и бие въобше на
окото като нещо фина; но това е една грешка.
Най-твърдия и най-здравъ ремъкъ се полу
чава съ тежка обработка, когато пъкъ полировката се дава съ налегане и тези два начина съ
разрушители на влакната на грапавата страна.
Допирането между ремъка и шайбата се образува
отъ еластичната възглавница на естествената гра
пава часть и когато тя се развали отъ некакво
механическо действие, способностьта на допиране
то съ която разполагаме се значително намалява
и до такава степень, че при проба, обработената
кожа и пресувана по тоя начинъ, не предава вече
половината отъ мощностьта, която той би прецавалъ съ едно естествено свършване.
Най-добрите фабриканти на ремъци запазватъ грижливо свойствата на грапавата естествено
страна на кожатз, за да бъдатъ ремъците не само
трайни, но също и способни да понасятъ единъ
пъленъ товаръ при една инсталация и даже едно
големо претоварване следъ малко часове на работа.

ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
бтговоръ не въпросъ № 1» нн. I.
Потребната сила за Движението на единъ
мелниченъ камъкъ при пъленъ товаръ е твърде
различна и зависи отъ това какъвъ видъ храна се
меле, дали високо или ниско, дали е грисъ или
трици. Поради тия различни случаи немаме въ мел

ничарското сигурни и точни данни за потребната
сила. Има неколко формули отъ Hartig, които служатъ за доволно приблизително изчисление силата
потребна за ниско меление и високо меление. Ако
се означи съ D диаметра на камъка въ м., числото
въртения за минута съ п, числото к/сипи съ N ще
имаме:
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За французки камъни съ ниско меление
"N = 0,055 D2n.
Също за високо меление N = 0,03 D2n.
За обикновенни песъчни камъни като българ
ски, сръбски произходъ ще бъде N'=0,04 D2n.
Тия числа се сметать за камъни безъ аспи
рация (охлаждение). За нашите местни условия
следователно, ще требва да се «ма предъ видъ:
За французки камъкъ D = l"20 м. диаметръ
при 125 въртения.
N = 0,055. D2n = 0,055.1'2 2 .125=9'875с53 Юк/сили.
Тая сила е потребна при нормаленъ товаръ.
При увеличенъ тозаръ се изисква и съответно поголема сила. Прието е и установено съ много опи
ти, че 1 кв дециметръ мелна плоскость измелва
за часъ:
Жито ниско мелено Г5 кгр.
„ високо
„
4 7 кгр.

Дунстъигрисъ „
Трици

5*5 кгр.
4'5 кгр.

Съ една конска сила и за часъ се смелва:
Жито ниско мелено 30 кгр.
„ високо „
90 кгр.
Грисъ и дунстъ
Ю4 кгр.
Трици
90 кгр.
Числото на въртения за минута на мелнични ка»
мъни се изчислява възъ основа обиколната ско
рость на камъка, която отъ опити е установена за
здрави камъни добро качество — 9 — 9*5 м/сек„ а
за по-слаби песъчници и др. — 8-5—9 м/сек. При
тая скорость се получава едно доброкачественно
производство. По-високите 'скорости с ъ намерени
за вредни и затова не се допущатъ.
И. X.

ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ.
~4

Новъ видъ стомана. Робертъ Халфисъ отъ
Шефилдъ (Англия) е изнамерилъ, споредъ както
се съобщава отъ Лондонъ, единъ новъ видъ сто
мана, която може да противостои на много високи
температури. Единъ скорошенъ опитъ е потвърдилъ напълно това. Една турбина усроена отъ та
кава стомана, е могла да направи 55 000 завъртания
на минута при една температура отъ 1650 градуса
безъ да се повреди въ нЬщо. Уреди, направени
отъ такава стомана, ще могатъ да с<* употребяватъ
за обработване на метали при висока температура
това, което не е могло да се прави до сега. Смета
се. че това ново изнамерване е много важно за
прилагането на газовзте при високи температури.
Бензинъ отъ каменни въглища. При опи
тите въ института „Кайзеръ Викхелмъ" въ Мюлхаймъ за изследване каменни въглища, на хими
ците Францъ Фишерь и Хг'нсъ Гропшъ се е удало
да получатъ разни дестилати отъ каменно масло
(сурова нефтъ) синтетически при обикновенно на- |
лягане. Отъ блатенъ газъ, генераюренъ газъ или
гихтъ — газъ при 200—303' С. те съ добили съ
не сложни апарати бензинъ, петролъ и парафинъ.
Изъ „Brennstoff-Crr-rni Л 1 April 1926.
Съобшава: И. И. И.

Световенъ стремежъ на търговски кора
би за 1925 год. Споредъ публикуваните сведения
на Lloyds за световното търговско корабостроение
презъ 1925 гог„ което обхваща кораби надъ 100
тона, същото е достигна едно годишно количество
равно на 219303 тона, което спрямо 1924 съответ
ствува на едно намаляване отъ 54347 тона а спрямо
1913 год. -—1139478 тона. За 1925 год. отъ светов
ното корабостроение на Англия и Германия се пада

49*5%; целия тонажъ
пуснатъ на вода за същата
година е съ 15J/o по-малъкъ отколкото тоя за 1924
година.
На първо место отъ значение е да се посочи
на факта, въ каква степень парните машини, като
двигателни машин 4, съ измьстени чрезъ двигате
лите на вътрешно горение. Общо предадени с ъ
на мореплаването 29 кораба отъ около 262,000 т.
съ парни турбини, когато за същото врЭме съ да
дени 843629 тона съ двигатели на вътрешно горе
ние, а за 1924 год. — 501,798 тона съ последните
двигатели. Общото количество на моторни кораби
достига около 65% отъ световното корабостроенее,
когато въ 1924 год. моторните кораби достигаха
едва около 291/г°то, Въ същите сведения се твърди.
че понастоящемъ съществуващите моторни кораби
достигать най-малко тонажа на намирашите се въ
страхъ парни кораби, е едно доказател:тво за непре
къснатия големъ успехъ на тоя видъ двигатели.
Сравнение на световната-търговска флота съ 1914
показва, че общия тонажъ на всички мореплава
телни стоманени — и железни кораби и моторни
кораби въ юни 1914 се е равнявалъ около 42514000
тона. когато за юни 1924 год. съ показани кръгло
58785000 тона, значи едно увеличаване надъ 16
милиона тона. Едно чувствително-изменение въ об
щия тонбжъ показватъ отделни типове кораби;
напр. танковите кораби, които 191А имаха 1479000
тона, достигатъ сега 5384290 тона: моторните ко
раби съ едра 234000
тона въ 1914, сега заематъ
3
единъ обемъ отъ 2 А милиона тона, Една голема
промена донесе също употреблението на маслогоренето на котлите: въ 1914 г. около 1310000 тона
параходи притежаваха маслогорене, когато презъ
изтеклата 1925 г, съ маслено горене беха въоръ
жени не по-малко отъ 17804122 тона

ТЕХНИЧЕСНО-СТОПАНСНА ХРОНИКА
Кооперативна захарна фабрика. Коопера
цията „Тракийска захарь" е сключила договоръ за
експлоатацията на кооперативни начала Пловдив
ската захарна фабрика. Ло тоя случай Б. 3 . Б. е
отпуснала на кооперацията 5 милиона ла. кредитъ.
Банката е оставила на разположение на същата

кооперация и още 20 милиона лв., които ще б ъ датъ отпуснати на части въ зависимость отъ раз
витието на производството.
Нова порцеланова фабрика. Основана е въ
Видинъ фаянсова и порцеланова фабрика отъ фир*
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мата Т. Младеновъ и С-ие, въ която участвуватъ
Георги. Илиями Тодоръ Младенови и Хр. Роджевъ.
Нова фабрика за точене коприна. Назна
чената отъ Българската Земледелска банка коми
сия отъ специалисти, да се произнесе по въпроса
За създаване фабрика за точене коприна, е дала
мнение на да се създаде такава въ Пловдивъ съ
.200 басейна. Тая филатура ще бъде построена за
сметка на пашкулопроизводителите,
Световния тонажъ на морски короби. Кри*
зата въ областьта на мореплаването, която на"
•стъпи следъ войната и продължала до сега, съ
проводена съ безработица въ морската транспорт
на служба, се дължи на две главни причини.
Първо намаления обменъ на стоките, като
последици отъ разстройството на всесветовското
стопанство. И второ, на ув*.личението на всесветския тонажъ въ сравнение съ положението му
преди войната.
Презъ 1914 год. общия тонажъ на корабите
'(по-големи отъ 1000 тона) е билъ 42,514,000 тона,
а броя на корабите е билъ 30,058.
Презъ юли 1923 год. общия брой на кора
бите (по-големи отъ 1000 тона) е достигналъ ци
фрата 33,507 а тонажа имъ — 65,166,238 тона.
Презъ юни, 1924 год., световния тонажъ на
корабите е станалъ по брой 32,956, а самия имъ
тонажъ — 94,023,567 тона.
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Насърдчеиие на копринената индустрия.
За да може да се създаде у насъ свилоточене и
коприненотъкаческа индустрия, министерството на
земледелието и държавните имоти е направило
постъпки предъ министерството на търговията, въ
предстоящето изменение и допълнение закона за
насърдчение индустрията да се предвидятъ премии
за произведена и изнесена въ странство сурова
коприна, както и други некой поощрения целящи
основаването филатюри и коприно-тъкачески рабо
тилници у насъ.
За конопената индустрия. Направени съ
постъпки да се увеличи вносното мито на конопа,
непреработената манила и други текстилни мате
риали, отъ които могатъ да се приготовляватъ
зебла и чували. Съ това се цели подпомагане на
местното производство на конопа и зараждащающата се конопена индустрия.
Поправката иа локомотиви отъ ж. п. ра
ботилници. Отъ неколко години насамъ главната
дирекция на железниците усилено организира подготовляването на персоналъ и условия за извърш
ване локомотизии поправки въ самите ж. п. рабо
тилници на дирекцията, а не въ чужбина, както
бе по-рано. Наредъ съ това върви разширението
на ж. п. работилници и депа, издигане нови пос
тройки, инсталации и пр.

f ХУГО Г Ю Л Д Н Е Р Ъ .
Роденъ на 18 юлий 1866 г. въ Хардске — Вествалия, той едва три годишенъ е изгубилъ баща
си и само съ непрестаненъ трудъ и железна воля
нему се е удало да достигне стъпалото на всеизвестенъ капац^тетъ въ моторостроението. Още
съвсемъ младъ той е почналъ да с_ интересува
отъ новите за тогавашно време двигатели съ из
гаряне въ цилиндра, да работи по техното усъвър
шенстване, като е обърналъ особно внимание къмъ
двутактните такива Само 27 годишенъ гой е основалъ съ единъ съдружиикъ една малка фабрика
за постройка на газмотори въ Магдебургъ Особенъ финансовъ успехъ въ това си начинание той
изглежда да не е ималъ, но за това то му е дало
такава техническа опитность, че следъ единъ разговоръ, който е водилъ въ 1898 г. на машинната
изложба въМюнхенъ*) съ гениалния изобретатель
Дизель, последния незабавно го е ангажиралъ за
свой помощникъ въ машиностроителната фабрика
Аугсбургъ — Нюрнбергъ. Конструктивното усъвър
шенствуване на първите дизелмотори и особено
на първите корабни дизели се дължи главно Гюл, днеру.
Презъ време на тази си служба въ Аугсбургъ
той е написалъ и издалъ своя капиталенъ, единственъ и ненадминатъ до сега трудъ „Проектиране
и изчисление на двигателите съ вътрешно изга
ряне", **) който е вече отдавна преведено на ан
глийски, френски, испански, руски, а части отъ него
даже на японски.
Първото издание на немски датира отъ 1903*) Тамъ е билъ изложенъ и демонстриранъ първия
дизелъ-мот -»ръ.
**) „Entwerfen und ,Berechnen der Verbrennungs4raffmasshinen.

год. второто е излезло 1905 г., а 1914 г. е послед
вало третото издание, което също е вечъ изчер
пано. Целата материя на моторостроението е така
майсторски разработена и изложена въ това съ
чинение, че съ излишни повече думи по този въпросъ. А главната заслуга на Гюлцнера е, какво въ
тази си книга той е турилъ край на професионал
ните тайни въ пострийката на газовите двигатели,
защото всички излезли до неговото съчинение кни
ги по моторите, написани даже отъ известни про
фесори, съ само описателни съчинения, съ обем
ни глави по историческото развитие на тези ма
шини и пр., но безъ чисто научни данни, таблици
и формули и безъ практични, добити съ опитъ при
фабрикацията, изложения.
Въ 1903 г. Гюлднеръ е основалъ наедно съ
проф. фонъ Линде въ Мюнхенъ Гюлднеровото Мо
торно Д-во, което презъ 1906—1907 се е преселило
въ Ашафенбургъ и днесъ е една отъ главните и за
служили въ моторостроението фирми.
Освенъ многото почетни титли и длъжности,
като таенъ камерцияленъ съветникъ, членъ на тър
говската камара въ Вюоцбургъ и пр., които той е
получилъ благодарение постояния си трудъ, тактъ
и благъ характеръ, въ 1914 г. Висшето Техническо
Училище въ Карлсруе го е удостоило съ титлата
почетен ъ-докторъ-инженеръ.
Той почина не навършилъ още 60 години при
една операция на 12 мартъ т. г.
Заслугите му за техниката съ отъ такова зна
чение, че къмъ скръбьта на семейството му (съп
руга — два сина и две дъщери) требва да се при
бави и тази на целия технически светъ, за който
неговата смърть представлява не малка загуба.
Съобщава И.

Кн. 4 1926.

За учащи се и самообразование
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ЗА УЧАЩИ СЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ
Радмие ни золочо 3, кн. II

§Р + 1 ?. — 45°. За 20 минути ще се предадътъ

Коефициента на топлопроводностьта за же
лезо е 700. Средна температура — на водата

400 (80—10) калории или за часъ тройно повече.8
Следва:3.400(80-10)=— 700(100-45) F; F = 2 1 8 м.

^

ТЕХНИЧЕСКИ ННИГОПИСЪ

/7. Ннколоаъ — Търговско и Промишленно образо
вание — „Народно стопанство" кн. 5, год. XXII.
6 . //. Балкански — Грешки въ професионалното
образование — сп. „Народно стопанство" бр.
3, год. XXII.
Инж. Стоименъ Сарафовъ — Автономно управле

ние на Българските Държавни Железници
сп. на „Бълг. Инж. Арх. Д-во" бр. 13, год. XXII.
Инж, /О. Данчевъ — Финансова и административ
ни организации на Б. Д. Ж. — сп. Българ.
Инж. Арх. Д во" бр. 14, год. XXVI.

[ ш ^ ^ Н О В И КНИГИ и СПИСАНИЯ
Книги
Парни машини отъ Манолъ Ивановъ преподавателъ въ Морските специални школи при мор
ската учебна часть — Варна. Ръководство за сре
дните механо-техниччски и практически училища
и за самообразование. Съ 430 чер. и 15 таблици.
Одобрено отъ Мин. на търговията, промишленостьта и труда съ заповедь № 1175 отъ 9.VI1
926 г. цена 150 лева.
Настоящата книга е пърното печатно ръко
водства по парни машини въ нашата бедна техни
ческа литература. Автора не е пожалилъ нито трудъ
нито средства за да ни поднесе едно пълно ръ
ководство по парни машини. Отъ него може да
извлече полза както ученикътъ така и практикътътехникъ, защото то е нагодено така че еднакво
може да ползва всички техници интересующи се
отъ парната машина, парната турбина и помпите
които обслужватъ тези двигатели. Сравнително
ефтината цена на ръководството го прави достъп

^
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но за всички и показва че авторътъ не е целилъ
съ това печалби, а да даде единъ сериозенъ и завършенъ трудъ по парните машини и запълни ед
на празнота въ нашата техническа литература.
Ние препоръчваме на нашите читатели
това ръководство като единъ цененъ трудъ, съ на
бавянето на което ще иматъ само полза, а отъ
друга страна ще подкрепятъ истинските работни
ци въ полето на техническата литература.
Книгата е складирана у автора улица „Струм
ска" № 4, Варна.
Списания.
Списание на Българското Инженерно Архптектно Д-во, кн. 12, 13 и 14, год. XXVI 1926 г.
Народно Стопанство, кн. б, год. XXII 1926 г.
Телеграфопощенско и Телефонно ДЪло, кн. 1,
2, 3, 4, 5 и 6, год. Ill, 1926 г.
Юридически Прегледъ, бр. 6. год. XXVII, 1926 г.

Съобщение отъ редакцията.
По технически причини следващия
брой 5. ще закъснее съ излизането си.

Просимъ извинение отъ г. г. абона
тите ни,

Продължава се подпиской зп сп. „Техникъ", год. ю.
Научно Популярно Списание на Дружеството на Техниците съ Средньо Образование.

Единственно списание въ страната ни което засвга всички
отрасли на техниката.
Годишенъ абонаментъ 150 лв. предплатенъ.
Редакция ул. „Бдинска" № 15 — Варна.

ПАЗАРНИ ЦЕНИ
Метали: ,
230 лв./кгр.
Калай английски
72
.
Медъ на блокове,
70
Меть на листове.
68
Антимонъ
30
„
Цинкъ на блокове
.33
„
Цинкъ на листове
30
„
Олово на блокове
38
„
Олово на листове
45-60
„
Бронзъ машиненъ
404-804-1204- 180—220 _
Бели метали.
130
„
Месингъ (ж. медь)
50
_
Алуминий листове 120, блокове
120
Никелъ
;
80
Припой
.
Железа:
4 лв./кгр.
Чугунъ за леене.
6-- Железо шинно и обло.
1754-220
„
Стомана „Диамантъ* .
30440
„
Стомана инструментална
16422
„
Стомана обикновенна .
Ламарина железна, черна, 1X2 м
12
„
Ламарина галванизирана 1X2 м.
21
я
Тенеке бело 56 листа каса
900
„
- 880
„
Тенеке 30 и 40 листа каса
Путрели разни . .
6
„
Ламарина черна № 14.
12-13
„
Ламарина черна № 8, 10
12—-13
„ *
Трансмисии чисти
14-50 \
Стари метали:
32 лв./кгр»
Медъ парчета
40
„
Бронзъ иарчета, .
20
„
Бронзъ стърготини
26
„
Месингъ
13
Цинкъ старъ парчета
16
„
Цинкъ новъ парчета
26
„
Олово.
3-204-3-50
„
Чугунъ машиненъ, парчета
Елекрически материали:
Шнуръ белъ, меденъ в ъ :
1 мм. 1*5 мм. 2*5 мм. дебелина,
6*504-8 лв. 9 лв. 14 лв./метъръ
Шнуръ черъ, меденъ въ:
1 мм. 1*50 мм. 2*50 мм. 4 мм. 6 мм. дебелина
3*20 лв. 4'— лв. 6'— лв. 9 лв. 10 лв./метъиътъ
Лампи .
.
.
.
.
.
24 лв./броятъ
Ключове
18 лв./броятъ
Водопроводни тръби:
Гадваннзнранн:
z
/a" lh" W 1" 1V-" W 2" диаметъръ
25, 23, 38, 55» 75, 105, 125 лв./метърътъ
- Чернн:
20. 23. 29, 45, 56, 65, 100 лвУметарътъ.
Строителни материали:
Чамъ бъдъ, дъски ромънски .
. 2500 лв./м8

3

. 2450 лв./м
Чамъ белъ, дъски българс ки .
. 1450 лв./м23
Чамъ белъ греди
. 2300 лв./м
Чамъ червенъ .
650 лв./1000 броя
Тухли обикновенни .
80 лв./ 100 броя
Керемини обикновенни
350
лв./ 100 броя
Керемиди марсилски бели
„ червени 350-400 лв./ 100 броя
90 лв. торба=50 кгр.
Циментъ .
. 80 лв./ 100 кгр;
Варь
;
. 120 4- 150 лв.м/'
Камъкъ .
Гориво и материали за мазане:
Коксъ
.
.
.
.
.
3*50 лв./кгр.
Каменни въглища Кардифъ
.
.2500 лв./тона
I кач. фр. вагонъ 751 л./тона
,11 „ „ . „
638л./тона
Н1„ .
„
616лЛона
Кам. въгл. Перникъ:
'IV- „
„
446л./тона
. непресети
625 л^тона
местни
ковачески
V804-2.50
лв./кгр.
» /
,
2*80
лв./кгр.
Въглища дървени
. 4*— лв./кгр.
Нафтъ (газолъ)
9*— лв./кгр.
Петролъ .
19*—
лв./кгр.
Бензинъ лекъ .
1750 лв./кгр.
„
тежъкъ
Минерално масло
9-—27 лв./кгр.
Цилиндрови масла
14—17 лв./кгр.
Гресъ
18-30 лв./кгр.
Разни:
8 10 12 14 16 18 20 см:
2 C Q 290 320 380 420 470 лв.
. 35 лв./кгр.
Бораксъ (тенекяръ)
, 50 лв./кгр.
Лой говежда .
. 140—150 лв./кгр.
Набивки азбестови
. 120 лв./кгр.
Набивки памучни
100— лв./кгр.
Клингеритъ
35— 45 лв./кгр.
Азбестъ картонъ
35—40 лв./кгр.
Азбесгъ на вълна
204-40 лв./кгр.
Болтове и гайки разни
50*4- лв/кгр.
Оливъ
. 2004-300 лв./кгр.
Лакове разни европейски
. 804-140 лв./кгр.
. „ местни
. 804-140 лв./кгр.
Графитъ леярски
Графитни замаски .
10 лв./кгр.
Битонъ трамбуванъ
. . 604-120 лв./кгр.
Железо битонъ за подове
. 6С0 лв./кгр.
Иззидвни отъ тухли стени на хуросанъ ололо .
. 600 лв^м.3
Землени работи
304-50 лвУм.*
Ремъци европ.

4

?5

^

Части машинни:
Необработени чугунени отливки
1544-18
Обработени
„
„
204430
Необработени бронзови отливки
8044-90
Обработени бронзови отливъ
10044-150
Художествена кована железария
184-26
Части отъ машина стомана, обра
ботени около
6044160

лв./кгр.
лв./кгр.
лв./кгр.
лв./кгр.
лв./кгр.
лв./кгр«
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Генерално представителство и фя&ричеиъ склодъ м :
Нобелъ — Дизелъ — Стокхол мъ
Шведски дизели — полу-дизели отъ б—150 к. с. — газоженни 10—100 к. с — петролни 2—6 к. с „Вите" и „Зендлингъ. Шведски нафтови трактори- 22 к. с съ два и три
лемежа. Нецостигната икономия на горивенъ материалъ и
работоспособность. '

„ К ю н е " фабрика за земледЪлски иашини ;
Дкц. Д-во Унгария
_ i;
Моторни и ръчни кукурузотрошачки, ярмомелки за ме
лене зърното заедно съ кочанките, сеялки съ и безъ дис
кове, жетварки, триори, култиватори огърлячи, грапи', дис
;
кови брани, центрофуги.

Каишна и кожена фабрика полиции — Чехия
Балата, кожени и такива специални за вършачки.

Текстилни машини
Дараци за вълна и памукъ, чепкала за вълна и парца-'
ли, магани, тепавици, предачки, цели текстилни инсталации,
въжарски машини.

Австрийски държавни заводи
Банциги, щрайхмуси, .абрихтмашини комбинирани и,некомбинирани, фрезмашини, циркуляри, гатери й пр. Стругове,
фрезмашини, хобелъ машини, шепингъ машини, бормашини и
менгемега.

Лудвигъ Хинтертвайгеръ — Австрия
Цигларски универсални валцове, преси револвернй и
сувалки, универсални резачки, колергенче, транспортьори,
файнъ и глатвалцверкъ, цели керамични инсталации и рин
гови пещи, ръчни преси за тухли отъ суха пръсть,. всички
грънчарски машини и такива за кахловй печки.

Мелничарски машини Прокопецъ — Чехия
Единични и двойни валцове; планзихтери, тарар-аспиратори, еврики, шпицъ шелъ и полирмашини, бурата, цели мел
нични инсталации, турбини, копринени сита, французки и
сръбски камъни, децимали, сантимали, макари и- пр;.

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ

ги на разположение технически п е р и ш ,
износни УСЛОВИЯ.

ш

§

ДРУЖЕСТВО

есингъ, Бокъръ,

В^гле двуокись
ул. „СЕРДИКА**, 13. Телефонъ 572.

Произвежда СГЪСТеНЪ КИ
СЛОРОДV (оксиженъ, 02), кой
то служи за бързо и сигурно
спояване на всички метали. Ча
сти на машини, оси на автомо
били, глави на мотори, махови
колела и лр. се СПОЯВПТЪ СЪ КИ
СЛОРОДА НаЙ-СИГУРНО. Рьзането на металите, релси метали
чески пръти и др. става лесно
и бързо съ кислорода.
Има на складъ а п а р а т и

я

тръби, щанги, ламарина,
• В СТОМАНА В •
•Я

ВИНИВШШВЯВВМВВВИКЗ^НШВШВН1К!20НИВНМННН

за всвкакви инструменти, ости,
матрици, релси, каменарска и пр.

I

Стоманена ламарина, телени
« и вжжетоим
всички технически инструменти

за спояване и рЪзане

при

н а м е т а л и т е , както и всич
ки апаратни материали, нуждни

БОРИСЪ ТОШКОВЪ

за това. Ремонтира и ин
сталира казани и апарати за

Мария Луиза, 21

варене ракия, спиртъ и пр.
$

ВАРНЕНСКИ
1
Търговци!) Искате ли: I индустриалци!

Г

най-доброкачествени I
въ голини и ивлки I
количества I
машинни масла I

! Бензинъ iI
Газьолъ I

при
най-износни
цени и условия
цилиндрови масла

ГРЕСЪ
Отнасяйте се винаги до най реномираната всемирна петролна къща Стандардъ
Ойлъ Компани Офъ Ню-Ио^иъ, която разполага съ постояненъ депозитъ
при представителите й въ гр. Варна — Братя Хар. и Яни Генови
ул.

„Охридска* 17.

, слепете

. Телефонъ И9 233.
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Дмзепмоторй безъ компресори

Главенъ представитель за България:
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ВИЛХЕЛМЪ & ХАЛЛЕРЪ
zp0 Й^О^ШДНво^^за Тър говия и Индустрия
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УРбиии9 мвпнкчни ннсталацми, всЪмакъвъ родъ
ДиН UD л Pitt машини за желЪзарска и дърводЪлска индустрия.
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