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НАИ-ГОЛВМАТА ФАБРИКА
аа

ЗемледЪлски машини
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„Князъ Борись" № 20.

Т е л е ф о н ъ № 326.

Има въ собственния си складъ всички видове
Земледелски машини:

I
1

Двигатели парни, 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.
т

Различни големини

МИСИРОТРОШАЧКИ
. •

РЖЧНИ и МОТОРНИ.

ш

ДАРАЦИ
И ЗЖБИ ЗА ТБХЬ.

Големъ складъ отъ резервни части и модерна
работилница за такива.

Всичко собственъ фабрикатъ.
. Оферти при поискване.
:."'.• ТЕХНИЦИ ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ.

у

I

улица „Шуменска" № 14

Единстеенъ представитель за Вари, окръгъ
на фирмата

Нннолий Фехеръ & с-ие Акционерно Дружество въ София
Л Af

« a

ВЯ9

Д И З Е Л О В И , П Ш Ш Ш 0 В & ГАШЕНИИ И ДР. МОТОРИ
Най-реномиранитЬ вършачни гарнитури отъ машинната фабрика на Крал
ските Унгарски Държавни железници, съ съчмени лагери и железни рамкнг, съ вътрешенъ апаратъ за дребна и мека слама. най-нодеркигЬ мелничии инсталации, Газодеечни самэходкн за горене на дървени въгли
щ а ; Локомобили преобърнати въ парни самохо&ки, съ апаратъ за
горене на слама; Т Р А К Т О Р * ? , за горене на петролъ, съ два цилин
дра хоризонтални о т ъ прочутата АМЕРИКАНСКА ФАБРИКА „ Х Д Р Т Ъ П А Р Р Ъ , на които ремъчната шайба работи направо съ коленчатата осъ.

Трактори Ф О Р Д З О Н Ъ и пр.
Жетааоки, снопове рзачки, сенокосачки, мнсиротрошачки, грали, плуго
ве, дараци за влачене на вълна, електромотори, динама, т у р б и н * . Т ъ р 
говски и небетчийски валцове и всекакви други земледелски и индустриални машини.
Изброените no rt»pe машини се намиратъ в ъ складовете на фирмата.

Поржчки бързи, цеии конкурентни, условия либерални.

Никой освенъ мене или упълномощеното отъ менъ лице, нема право да сключва сделки
отъ името и за сметка на горнята фирма въ Варненски окръгъ.
1—2
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АШОЙЕСЙО ДРУЖЕСТВО

§ „ЛДЗАРЪ РОЗЩДЙИЪ & С-ие" I
I

СОФИЯ

Електрически машини и апарати

I

СОФИЯ, УЛ. „РОДОПИ" Hi 1 1

Q

0 Д О С Т А В Я : двигателни машинни 0
0 разни видове цилиндрови масла. 0
<5
рафинати.
Q

' Специ?лчи масла за Дизелъ-мотори и
Ц компресори; компундаони цилиндрови
9 масла; специални автомобилни ма^ла;
J масла за бургии. винторззачки и авто|| мати; специални вол тирани масла, свев тилни масла; Paraffium liquldum Я. D,
' В, V,; масла за кожарска индустрия и
v
специални масла за текстилната
¥
индустрия.

0

Пошдонъ складъ отъ всички видове масла.
Цени и условия най-либерални.

О

Телефонъ № 1824.
За телеграми:
„Розенщайнъ".

„РОСИ

о
о
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I. Фабрикация н а :
1. Машини
правъ токъ 110 и 220
l
волта Vs. /4 и Vi конски сили.
2. Конвентори (едноанкерни умформери) за превръщание на трифазенъ токъ
въ постояненъ токъ за кинематографи,
галванотехника, пълнение на акумулато
ри н др. съ мощность 1.5 kw. и 3 kw.
3. Анласери за мотори правъ и три
фазенъ токъ за всекаква мощнбсть. Реостати за динама, за кинематографи и др.
4. Трансформатори низко и високо
напряжение мощность до 25 kw.
II Основни поправки
на динамомашини, мотори и трансфор
матори по фабриченъ начинъ.
III. м о н т а ж и
на централни табла, трансформаторни
постове и др»

о

Поправени въ България повече о т ъ
500 машини. Вени нормирани. За голЪми предприятия ценоразписи с е
изпращатъ безплатно.

ч
D ) ХЙНОМЙГЪ

-s«

ТРАКТОРИ

28 к. с премирана отъ Германското и-ство на зшейлието

Върш ачки л л г Епле-Буксбаумъ
най-нова и усъвършенствувана конструкция

Плугове

Руд. Сакъ

оригиналъ

универсални, легки и лозарски. Специални плугове за трактори —
единъ и съшия плугъ се превръша въ едно лемеженъ за дълбока
оранъ, въ 2, въ 3 и въ 4 лемеженъ за плитка орань,
Редосеялки, грапи, валяци и окопвачки.
Пръскачки за лозя и овощни градини.
Маслобойни машини.
Главенъ представитель:
= ^

Ц , Егисъ Българско Акционерно Д-во, София, ул. Минска 35

WK2R11йесикгъ,
Бдкъръ,
:: въ България::
отъ всички-видове

совалки

тръби, щанги, ламарина,

за производство до 6.С00
~ цигли дневно

• ВСТОМАИАВВ

циглпрски преси
,

Револверни преси за цигли
за дневно производство до 10000 цигли.
tiff ПИ ПВО з а Т У Х Л И и Ц и г л и 3 3 производство отъ. 8
ОиЛЦиОК до 30 хилядч тухли дневно.

Всички видове и големини мотори
газожени, нафтови и пр.
П о е м а м е п о с т р о й к и на цЪли цигларски и тухларски инсталации за всвкакво
производство
Продадени въ България, Оьрбня и Турция
повече отъ сто совалки преси; сто и двадесетъ вал
цове и -тридесеть револверни преси за 20 години.
Списъци и благодарности на разположение. Това е
най големата гаранция за солидиостьта на нашите
машини. Големо улеснение при изплащането.
Каталози при поискване безплатно.
Генерални представители и депозить

:

В. Гульовъ & Синове
София, уд. „Клементина* 47

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

Стоманена ламарини, телени
ш и вжжета н м
и всички технически инструменти
пр*

ЕО

III
Мария Луиза, 21

въ

Техници, следете р е к л а м и т е !
Командитно Дружество

ш-лмешгнски търг!
Ив. Куртевъ & С-ие
ул. Царь Симеонь 64.

Клонъ: Стара-Загора.

Представителство: Ворно - Мошиненъ склодъ „Британия".
Генерално Представителство н склодъ на Английския фабрики.

Рустонъ Прокторъ & Р. Хорнзби ЛТД.
Предлага на най-износни условия и цени прочутите въ
ц4лъ светь Рустоноеи мотори: нафтови и газови
всички видове и големини.
Малки газови и нафтови мотори на кола отъ 2 1 | 2 -20 н. с.

Дизелови и газожееини мотори
хоризонтални и вертикални.

Комплектни Мелнични и Текстилни инсталации.

Нпй-усъвършенствувпнитЬ Русинови ботози типъ „Диги"

съ зъбенъ барабанъ и апаратъ за ситна и мека сламя!
специаленъ патентъ на Русгонъ, съ висяща Грейна
големо производство.

Газови и нафтови трактори 28 к. с „Рустонъ & Хорнзби"
Най-икономични и практични ГЧ. Я7к «л~
Aupiwun
КЯИШЪ
430 оборота, което £ ^ ш * д 2 ^ ^ С ^ л н Г *П Л' у г*о в™
е:
егвени пригодени за нашата почва и условия' £>ет_I» I" 3
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са устроенъ отъ Районния Земледелии Синдикат! « I T1 * *1 "*
° УР"
На 2 0 Яп
рилъ т. г. като изора за 40 минути 4^М» J £ ^ й м ^ "
"
изора въ повече отъ д Р у г и т е Гтракто^а 5 З Д ? 2 ^
^
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Въ последните две години въ България съ продадени
по-вече отъ 160 различни б е т о н о в и м о т о ^
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НАУЧНО ПОПУЛЯРНО СПИСАНИЕ
НА Д-ВОТО НА ТЕХНИЦИТЕ СЪ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Редакция: Варна, улица „Бдинска", 15.
Р ж к о п и с и се повръщатъ Само. ако съ придружени съ стойностьта на пощенските разноски,
Г о д и ш е н ъ а б о и а м е н т ъ 150 лева въ предплата. За странство особени цени
О б я в и : еднократни цела страница 600 лв., половина страница 400 лв., четвъргъ страница 250 ля , осминка 150 лв.
Трикратни цела страница 1600 лв., половинъ страница 1000 лв. и четвъртъ страница 600 лв.
За многократни обяви по споразумение.
М а л к и о б я в и — по 2 лева на кв. см.

Варна, Май 1926 година.

№ 2.

Год. IV.

Г. П. Кюмюровъ — агрономъ.

Повече машини въ земледелието!
Погледнемъ ли малко по-трезво върху общо
то състояние на нещата въ нашето народно сто
панство, освободени за мигъ отъ всекаква парти
занска заинтересованость; опитаме ли се да ана
лизираме съ нуждната логична сериозность разви
тието и съотношенията въ и между различните
области на нашата стопанска действителность, не
избежно ще ни се наложи заключението, какво
земледелското производство въ края на краищата
е, върху чиито широки и издържливи плещи се
крепятъ всичките ни останали видове производст
ва и то е, което дава стопанско-икономическата
физиономия на нашата страна. И въ неговите характеръ, естество и състояние требва да се дирятъ преди всичко корените на съществуващата
въ този моментъ икономическа стагнация, колчемъ
стане дума за последнята. Е добре, днешното съ
стояние на нашето земледелие, условията и мето
дите на произвеждане и работа въ него, при наличностьта на толкова разнообразните изисквания
и изненади на днешната търговия и размена —
особено въ чужбина, представлява ли необходима
та предпоставка за едно нормално течение на на
шия стопански животъ?
— Безспорно, не I И агрономи, и специалисти
и общественици и всички сведущи по стопански
въпроси лица ви отговарятъ днесъ същото. Вът
решния пазарь, където бие най-чувствително пул
са на икономическия ни животъ, е пустъ, защото
подавляющата часть отъ българския производителенъ народъ, земледелецътъ, не се явява на не
го. „Той не продава своите произведения, защото
намира съотношанието на вложения въ техъ трудъ
и това, което получава за техъ, твърде недоста
тъчно". И действително, живота днесъ е толкова
поскъпналъ, че, земледелецътъ — поне така из
глежда — има пълно право да иска по-добро за
плащане на вложениятъ въ стоката му трудъ. По
ради екстензивната и негде съвсемъ примитивна

форма на стопанисване и производство въ нашето
земледелие, земледелецътъ-производитель е принуденъ да хвърля извънредно много физическа енер
гия въ производствената си деягелностьи отъ тукъ
именно иде и постоянното му недоволство на пазаря.
Ето зашо, наредъ съ откриването на сигурни
пазари и улесняването на износа, едно отъ необ
ходимите предисловия къмъ премахването на задушващия ни въ този моментъ икономически за
стой, представлява между другото и взимането посериозни мерки за засилването и интензивирането
на земледел. ни производство чрезъ разчистване
пътя и създаване условията за масовото въвеж
дане на машините и усъвършенствуваните оръ
дия въ нашето земледелие. Преди всичко тукъ ще
требва да бъдатъ насочени мисълота и творчес
ката ръка на ръководящите фактори и на ония,
които съ извикани въ настоящите трудни времена
да направляватъ и съдействуватъ за развитието
производителните сили на стопанска България. Само
чрезъ механизирането на патето земледЪлис* трудъть па земледЬлсца ще стане по производителень, еквивалента му въ произведения ще бжде
достпгнатъ, а самия земледЬлскп стопаппиъ ще
стане по-пеуязвпмъ къмъ неблагоприятните коле
бания както на мЬстнпя, така и на мировия па
зарь. Поменатото по-горе съотношение между вло
жениятъ въ произведението трудъ и оьова, което
се плаща за произведението, ще се измени така,
че земледелеца стопанинъ ще остава винаги задово
лително* възнаграденъ. Крайно време е вече за про
карването огъ страна на м-зо 3. и Д. И. на редица
мероприятия въ това направение. Много естествено,
необходимите средства за това требва да бъдатъ
гарантирзни, като налагащите се днесъ по едни
или други причини съкращения и икономии въ
разходната часть на държавния бюджетъ по никакъвъ начинъ не се правятъ за сметка на въ
просното министерство.

М. Златановъ

Измерване съ компась въ минигЬ, въ присжтствие
на желЪзо.
Железото, което въ по ново време намира
все по-големо приложение въ минното строител
ство, ограничи употреблението на компаса за сметка
на теодолита.

По старите маркшайцери, обзче не искаха да
заменять така лесно любимия имъ компась, пъкъ
и не тъй лесно въ некой отъ минните галерии
може да се работи съ теодолитъ, ето защо още

.Техникъ' 22

Измерване сь компъсъ въ^нитЬ, въ присътствието на железо

отъ рано се появиха предложения, които позволявать употреблението на компаса и при отклонителни влияния. Отъ многото конструкции на апарати,
които се създадоха, като помощни при работенето
съ компасъ въ присътствието на железо ще опишемъ следниятъ, а именна на „Reichelt и Lehmann".

Уредъть се състои отъ едичъ месинговъ лость
а* (фиг. 1) дълъгъ около 40 с/м и две движущи се по
лоста куки с и d, съ две дръжки ей / , между които е
опъната струна за закачяне на компаса. На куката
d е присаченъ единъ прецизенъ отвесь, който съ
помощьта на винта при куката d, се докарва точно
подъ точка Ъ (върхъ на полигона) въ която точка
се центрира компаса, като центъра на стрелката
съвпада съ отвеса спуснатъ отъ върха Ь. При това
положение, въ фиг ., се прочита посоката (ази
мута) А—А; следъ като се откачатъ куките, end
и се закачать на въжето, което образува полигоновата страна Ъ—с, центрира се пакъ по същия
начинъ въ точка b и се отчита азимута b - с; пре
мества се следъ това апарата съ компаса въ върхътъ с, на страната с -b% където се центрира и се
отчита посоката с—Ь, откача се следъ това отъ
посоката с—b и се закача на посоката с—т къ
дето се прочита азимута с—и*. По този начинъ се
отмерзать всички азимути до сключване на-полигона, измерватъ се дължините по познать начинъ и
се започва изчисление на азимутите
Общъ начинъ за изчислиние на азимути.
Всички конструкции на такива апарати почи
вать на факта, че отклонението на магнитната
стрелка остава сжщото, ако нейния центъръ на
закачане не промЬнява своето мЬсто по отноше
ние на влняющптЬ предмети.
Този начинъ предвижда, че измерването за
почва съ дълго въже, чиято първа посока се от
чита съ компаса въ место свободно отъ всЬкакви
влияния т. е. тамъ където нема никакви железни
лредмети.

.Ч#

а

*••**

Въ фиг. 2 е измерена посоката на шнура
~о=81°=а,
приточка а, която е свободна отъ
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влияния. Следъ това компаса се центрира точно въ
точка б при която има железни влияния и се от
чита посока б - а = 260—180 = а,, следъ което се
обръща кьмъ точка в така, че центъра на магнигната стрелка остава на същото си место — съ
гласно фиг. 1 и се отчита посока (азимутъ) б— в==35=3
При двата случаи на отчитане магнитната стрелка
се отклонява вследствие на железото, но понеже
центъра й не се измества, то всеки единъ ъгълъ
(азимугъ) е съ еднаква величина грешенъ ъгълъ
а, който е прочетенъ въ отсътствието на железо
е 81°. а «х — въ присътствието на железо = 260 —
— j80 = a 1 =80°, тъй като тези ъгли требва да
бъдатъ равни излиза, че въ точка в железото
указа влияние съ 1° по малко, следователно ;£- (3,
требва да бъде увеличенъ съ 1° или 35° 4- 1°—=36°
който е азимута на страната б—в свободенъ отъ
влияния.
Колкото и да е простъ горния начинъ за из
числение на азимутите, свободни отъ влияния, то
все пакъ се употребява единъ другъ начинъ при
който външниятъ 3£- А,, койго е образуванъ отъ
продължението на назадъ стоящата полигонова
страна (а—б) съ напредъ стоящата такава (б—я),
играе важна роля
.

2П°<0

% . /

— Г*™'',/*00*0-1 -

z

Въ точка a e измерена посока а-б=2Ю°15'.
свободна 01ъ желез, влияния, въ точка б при която
има влияния, е прочетена назадъ посока б—а=29°30'
напредъ прочетено б—н=170°45'. За да намериме
посоката б— е, свободна отъ влияние постъпваме
по следния начинъ: продължаваме страната а—б9
за до образуваме външния ^: At съ страната б в,
който именно <£ требва да намеримъ. -£ Л, = на
допълнението до 180° на посоките (~Т^) =
(^Г^)
f
или 170°45' - 29°30' == 141°15'; 180*— 141°l5 = 38°45*
— At. Грешката както казахме по-горе, вследстие
на железните влияния, е еднаква за посоката (б-_^)
и за — (е а) и при горното уравнение, за нами*
ране на А\9 иматъ обратни знаци и се взаимно уни
щожават,, следователно <£ А, се получава като
свободенъ отъ железни влияния и като го извадимъ
отъ азимута а-б9 който е тоже свободенъ отъ
влияния, ще имаме 210*15' -38°45'=171°30' полу*
чаваме азимута на страната б - * , свободен отъ
влияния.
„„„„"• П„° с ж щ и я начинъ е прочетенъ азимута въ
точка в, настранатав-б = 350 30' и - в - г=219° W,
чии-! в ( ? ц ж е л ' Ь з н и ВЛИЯНИЯ; намираме по сжщия на
чинъ външиия жгьлъ Аг; 350°30' — 21940' = 131°20*
които допълненъ до 180° дава 180°-131°20' = 4 8 - -
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ния отъ влияние азимутъ на страната в -г. По тоэи
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начинъ се продължава до окончателното изчисле
ние на свобод, отъ влияния азимути, на всички
полиг. страни.
При горните два случая видехме, че външния
жгълъ Л, въ единия случай се изважда, отъ ази
мута на назадъ стоящата страна, а въ другия слу
чай, при друга пол. страна се събира, отъ което
може да се извади следното правило: когато отчетениятъ азимутъ на една страна е по малъкъ отъ
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азимута на предшедствующата страна, то тогава
външниятъ ъгълъ А се изважда, а когато е поголемъ — се събира.
По такъвъ начинъ изчислени свободните отъ
влияние азимути, измерени полигонови страни, по
познать начинъ, се пристъпва къмъ изчисление на
координатите на точките, по познатъ ни геозедиченъ начинъ.

asssrxisssi

Т. Стоиловъ.

Ичисление главнигЬ размЪри на брегови стабилни
дизелови машини.
(Продължение отъ кн. 1.)

VI. Пространство на сггстяването
въ машината.
Величината на пространството на сгъстявзнето
може да се определи сь помощьта на фиг. 3. както
следва:
Vh
^
22. v^ = £» ре
к

/ V'c V.

/РЛТ

фиг. 4. То може съ достатъчна точность да се из
числи. / означава разстоянието отъ дъното на бута
лото до горната повърхность на цилиндъра

VC

VVe+Vh/ ' \ р с / = Vh+Vc'

1

(^-1+,;.-(ESf-,;«„-y^-,
(Тия уравнения могатъ да се взаимстватъ отъ
термодинамиката наръчникъ Hutte).
1
3
Съ х или п = 1*33 е — = 075==—-. Съ това
х
4

ш- ••

23.
PC
pi

= 32: е,

PS- = 2 5
—
Pi

= 125;

е а -*1г2;

1 = 008

So

009:
£о

На практика избирать стойностьта
— -=.^-=0075 до 008,
со Vh
у Ус

Фиг. 3.
#Б

т. е. 7 до 8о/о отъ обема на хода. Съгласно изчисле
нието обема на хода = 64*6 литра, следователно ве
личината на компресионното пространство
Vc== 646 . 0075= 4'84 литра.
Пространството на сгъстяването на една Ди
зелова машина е представено щриховано горе въ

Фиг. 4.

Като се означи съ SVi — всички вдлъбнатини,
съ SVo всички изпъкнали части въ пространството
на сгъстяваннто, то ще бъде
Vc-f-SVa — SVi
1.
24.
" D2Сега остава да се пресметнатъ съдържанията
на всички изпъкнали тела и на вдлъбнатините, кои
то обикновенно представлявагь отъ себе си цилин
дрични или конически тела, така че сь известните
формули могать лесно да се изчислятъ. Имайки
това въ предъ видъ, тукъ ний ще изследваме поотблизо, чрезъ пресметане, само две такива тела.
Първото отъ техъ е сферичната вдлъбнатина въ
дъното на буталото. Отъ фиг. 4 следва:
V i ^ - y T c . h ^ R o — hi)-=-P.rw.hi 2 (2Ro— r^-rRo).
di2

Понеже —-r-(Ro—hi)2 = Ro2, следва, че
2

2 R 0 U , — hx =

di2

Изчисление главните t~L"*r" ^ Г * ™ ™ стабилни дизелови машини
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Формата

Съ помощьта на това уравнение, ний полу
чаваме :
л

25.

1-12

1

V 1 =^«.ht»Ro+-3-i:.h 1 .-£-=--g-*.h

- ~ спрямо~~

може

Да

се

лучава :
IF

~

и

Ао

TC.di2

h,

-.#dl«

и
Vi = = h_«

F,

2'

Ако въ нашия примеръ h —40 мм di = 250MM#
то следва:
V-. =— у • ^ ^

29. F — f = S.R

1

изостави, така, че се по

= 20 . 49097= 93174мм3-—= 0,098 лтр.

1926 Кн. 2

a,

a,

Idsm as

sin ai

r

a]
~R]

представя търсената формула, която позволява едно
бързо изчисление на щрихованата плоскость отъ дол
ната представа въ фиг. 4
VII. Числени таблици на главните размери
на Дизелови машини.
Следващите тукъ' таблици съдържагъ глав
ните размери на Дизелови машини спорецъ кон
ските сили, развити само въ 1 цилиндъръ, и то въ
машини, които се намиратъ вече въ действие. Едноg
временно съ изчисленни стойностьта -^—, V — сред
ната бутална скорость и ефективното средне налегане ре. Освекъ това посочени съ фирмите, които
строятъ разгледания типъ.
Надяваме се тия таблици да далатъ ценна
услуга на инженера или механика при практиче
ските имъ изчисления.
Таблица 1.

Очевидно е, следователно, че формулата за Vi
допуска, действително, едно бързо изчисление.
Второто тело ее образува, щомъ като се направятъ съответни икономисвания въ цилилцъра за
свободното движение на клапаните (фиг. 4 долната
представа). Въ този случай достатъчно е да се из
числи плоскостьта, и като се умножи съ дълбочи
ната на икономисването да се получи съдържанието
на телото. Тази плоскость е щриховано показана
въ долната представа на фиг. 4. Най-напредъ важи
да намеримъ една формула, която допуска бързо
пресметане на тази плоскость.
И така отъ въпросната представа слеава:

PSe 20 — 40 въ
единъ цилиндръ
Graz
Nobel
Graz
Busch-Sulzer
Nobel
Nobel
Deutz
Korting
New-London
Krupp
Tecklenburg
Sulzer
Langen u. Wolf
Linke-Hoffm.
Daimler
Graz

D

S

n
•

230
240
270
254
260
j 300
240
190
229
200
! 240
I 230
365
!
20Э
j 200
| 200

350
380
410
381
410
460
320
240
317.5
300
360
350
430
300
270
300

260 20
215 20
240 30
— 25"
205 25
190 35
350 26.6
475 20
350 30
400 20
330 33.3
260 22.5
220 | 30
40Э :20
500 ) 30
40Э 2 5

i

I

4 ( F - f ) = R(B—-2S) + 2 S . H - r ( b o - 2 s ) - 2 s . h .
Но:
h-—=r — b ; H = R — (a + b) и S—=s.
Тогава се получава:
2(F-f)=R.B-2Sa-r.bo-—=2R 2 .a 2 —-2r».m — 2S,a.
По-нататъкъ е:
27. sina_ =--§-; sinai =—-; —-*- = -L.
К
г sin ai R
Следователно:

28.F-f-=R*[a2-(^.ai__|. «1

RT

R*Si„a,

[_«
I sin аг

«_ . _L_JL ].
sin ai

R

R]

PS e

S
D
1.52
1.58
132
13
138
133
1.33
1.26
139
13
132
1.52
! 1.18
1 1-5
| 1.35
1.5

V

Pe

3 03 4.8
2 72 4.9
3-28 4.8
—

—

2.8
2.9
3.73
38
I 3.7
I 4.0
3.96
3.03
3.15
40
43
4.0

5.04
5.1
4.7*
56
5.9
4.77
538
5.4
| 2 73
4.77
6.4
58

Таблица 2.
PSe 40—60 въ
единъ цилиндръ
Graz

Graz
Busch-Sulzer
Busch-Sulzer
Burmester
M. A. N.
Nobel
Spooweg
Langan u Wolf
Schweiz-Lok
Mirless
Nobel
Werkspoor
Schweiz-Lok
Deuz
Pauksch
Frenchs
Nobel

D

280 '450
340 500
304.8 457.2
235.6 353.4
332 490
300 460
320 490
320 480
285 300
320 560

n
225
205

PS,

_S_
D

40
1.6
50
1.47
40
1.5
58
1.5
161 45
1.48
19Э 40
1.53
180 40
133
40
1.5
375 40
1.1
210 50
1.75
304 8 463.5 200 50
132
1278 300 400 140
1.08
320 420 200 473 1.31
1340 f 510 187 1 50
13
1345 5CO 180 1 50
1.45
1325 '365 1 3 2 5 50
1.12
1300 320 360 50
1.07
1320 J420 1 240 55
1.31

Pe
3 38 5.8
3.42 4.84

2.63 5.9
2.9 5.8
2 94 5.1
3.75
3.92
3.1
4.0
2.8
3.18
3.0
3.95
3.84
3.36

5.0
4.8
6.7
4.94
63
5.2
535
437
53
6.1
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Таблица 6.

Таблица 3.

^ ^ ^ — . ^ — ^

Ш М М

—ма м-—машHmшшмаmmmm•

PSe 60—80 въ
единъ цилиндръ

D

Nobel
Benz
Chr. Niesky
Nobel
Burmester
Graz
M. A. N.
Busch-Sulzer
Guldner
Langen u. Wolf
Werkspoor
Normand
Soufhwark
Krupp
Kolomna
Sauthe-Harle
Elecfnc boat
Nobel
Werkspoor
Normand
Krupp
M; A. N.
KSrling

S

375 560
375 550
375 550
410 610
414 ,560
375 550
400 600
406.4 690.6
415 610
365 570
400 500
400 500
228.6 330.2
330 330
350 530
375 460
324 343
330 380
400 600
330 376
320 420
315 430
315 430

n

PSe

165
190
180
165
152
187
180

60
70
65
75
75
65
70
73
70
65
666
66.6
60
75
75
75
75
62
75
70
75
75

—

170
180
203
200
300
400
240
340
400
380
180
400
400
400
400 1 75

S
D

V

Pe

•
1
1.49 3.08 5 3
1.47 3.48 , 5 46
1.47 3.3 | 5.4
1.49 3.36 . 5.1
1.35 2.84 | 5.9
1.47 3.43 , 5.15
1.5 . 3 6 4.64

1.7 I —
1.47
1.56
1.25
1.25
1.44
10
1.51
1.23
1.06
1.15
1.5
1.14
131
1.37
1.37

3.46
3.42
3.33
i 3 33
3.3
1 44
4 24
5.21
4.57
481
36
5.0
56
5.73
5.73

—

' 4.5
, 5.45
1 4.77
, 4.77
—

6.0
5.5
3.9
' 5.97
4.5
50
4.9
5.0
5.0
5.0

Таблица 4.
PSe 80—100 въ
единъ цилиндръ

D

Graz
Nobel
Mirless
Tecklenburg
Sabathe
ДктЛеЬо1адет,
Nederlandsche
Nobel
Normand
Mc. Inlos
Burmester
Hick Hagreave

S

425 640
450 640
406.3 482.6
1400 600
350 350
420 600
400 600
!375 430
1400 600
406.41 609.6
406 I 535
405.3 482.5

n
165
160
200
500
400
180
180
310
180
200
200
250

PSe
85
90
80
83
83
83
83
83
83
93
80
80

S

V

4D

1.51
1.42
1.19
1.5
1.0
1.43
\3
1.15
1.5
1.5
1.32
1.19

3 52
3.41
3.22
4.0
4.67
3.6
3.6
4.44
3.6
4.06
3.57
4.0

5.11
4.97
5.8
4.95
555
5.0
5.5
5.1
5.5
5.3
5.2
4.6

f -r"l4—•!-—4——•——^""Р-г"™""—ГТ ^ ^ ^ ™

D

Luther
M. A. N.
Nobel
Graz
Riedinger
Southwark
Sulzer
Nobel
Kolomna
, Kolomna
Langen u. Wolf
M. A. N.
Langen u. Wolf
Burmester

S

n

170
455 650
450 700
160
450 680
160
460 680
160
445 660
150
304-3 533.4 200
450 660
160
|450 210 215
1450 456 250
410 560 240
|440 480 250
!480 630
170
440 | 560 ; 200
|500 |660 1 140

PSe

S
D

1.43
1.56
1.51
1.43
1.43
1.75
1.4'
1.13
1.01
1.37
1.09
142
1.27
1 104 1.32
100
100
100
100
100
112.5
100
100
100
100
112.5'
120
i 100

V

3.7
3.73
3.63
3 63
33
3 56
3 52
3.66
38
4.48
4.0
3.85
3.7
3.08

Sulzer
Guldner
Nobel
Tosi
Burmester
Nederlandsche
Lyons Atlas
Korting
Nobel
Werkspoor
Kolomna
Burmester
Kolomna
Tosi
Swan Hunter
Busch-Sulzer
Mc. Intos
K6rting
Kolomna
Nobel
Burmester
Burmester
Curie and Co
Werkspoor
Burmester
Burmester

D

Pe
5
5
5.2
5.0
5.85
—

S

720
780
510
650
730
650
702
850
720
900
740
730
678
770
860
622.3
1
1479.4 720.7
|495
850
450 680
450 680
530 650
530 730
1530 730
|560 1000
;550 600
||500 800 1
500
525
450
400
540
500
533
495
490
520
490
530
450
535
410
482 6

Pe

Таблица 5.
PSe 100—125 въ
единъ цилиндръ

PSQ 125—160 въ
единъ цилиндръ

n

PSe

_S^

V

D

Pe

1.44 3.72 5.5
1 1.49 4.16 5.0
1.13 5.27 5.37
1.63 5.4
5.5
1.35 3.4 ! 5.38
1.3
4.66 4.92
1.32 4.2
4.8
1.72 4.68 5.0
1.47 3.72 . 5.3
1.73 3.75 5.3
1.51 4.61 5.2
1.38 3.4
6.2
1.5
4.52 5.2
1.44 3.85 5.20
2.1
3.53 —.
1.29 1 4.15 4.94
1.5
3.96 5.24
1.72 4.68 5.0
1.51 4.53 5.53
1.51 ! 4.53 6.24
1.23 3.03 5.60
1.38 3.4
6.0
1.38 1 3.4
4.99
—
1.79 1 4.17 1 —
125i 1.09 i 2.8
5.641
125 1125i 1.6 1 3.33 5.731

155
160
310
250
140
215
180
165
155
125
187
140
200
150
123
200
165
165
200
200
140
140
140
125
140

133
! 150
150
1 125
1 140
150
150
150
125
1 140
150
156
1 125
150
150
125
' 125
150
133
150
125
150
125

Таблица 7.
PSe на 160 в ъ
единъ цилиндръ
М. А. N.
М. А. N.
Hick Hagreave
Willans
Sauthwark
Sulzer
Graz
M. A. N.
Werkspor
Nobel
Burmester
Burmester
Burmester
Werkspor
Burmester
Burmester
Burmester
Graz
Nobel
Sulzer

D
650
580
584.2
510
406.4
550
600

|

mm

1600
490
590
630
670
635
690
740
540
560
600
|640

S

n

PSe

S
D

V

Pe

900
150 400 1.38 4.5
40
—
—
630
175 11.09] —
787.1 150 170 1.35 3.94 4.47
720
187 160 1.41 4.5
5.24
457.2 150 200 1.12 2.29 __
780
158 166 1.42 4.1
5.1
800
150 200 1.33 4 0
5.3
—
1000 125 500 1.35 4.7
1000
140 183 1.67 4.67 4.0
740
150 175 1.51 3.7
3,0
800
125 160 1.36 3.33 5.0
960 1 125 1 210 1.52 | 4.0 5.0
tiooo 110 218 1.49 3 6 7 5.0
1370 100 275 ' 2.0 4.57 4.0
1030 110 220 1.49 3.78 4.0
1100
100 300 1.49 3.67 5.0
730
140 250 1.35 3.4
—
750 160 170 1.34 4.0
5.0
800
155 200 11.33 4.13 5.0
1
760 1 1871 250,1.19 1 4.7414.0

5.34
52
4.96
5 07
5.55
5.2
5.3
5.2

Инж. Добриновъ.

Водни двигатели (мотори).
Регулирвана на водните двигатели и изборъ на моторъ.
Единъ такъвъ директенъ регуляторъ при воденъ двигателъ, е изобразения на фиг. б, при
който устройството е следующето: Регуляторната кобилица wi бива движена чрезъ коническите колела го на кобилица ws. На кобили
цата на регулятора има туренъ, цилиндрътъ Н,
на която също лежать конуснйте колелета г 'и п.
Когато центрофужнитЬ топки се.подигнатъ (обръ
щенията на кобилицата се увеличатъ), кобилицата

wi се подига, конусното колело га се допира до п
и кобилицата W3 се върти и движи органите,
които намаляватъ количеството на водата, която
движи двигателя, съ това се намалява и силата
му, вследствие на което спадать и центрофужнитЬ
топки и колелото г_ се отделя отъ п и мотора
почва да си върви нормално. Ако обръщенията
се намалятъ, топките на центрофужния апаратъ
спадать, спада и кобилицата wi, колело г се до-
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пира до п почва да се движи кобилицата wa, по
вече въ обратно направление и органите, които
тя туря въ действие увеличаватъ количеството на
водата, която иде до мотора и всичко става об
ратно Тоя регуляторъ има тая лоша страна че
действува изведнъжъ, отведнъжъ пуща много нова
вода или я спира и ставать тъй наречените регуляторнн люлеянпя. Отведнъжъ се увеличаватъ

обръщенията на главната кобилица, топките на
центрофужния апаратъ се подигатъ нагоре, тогасъ
посредствомъ лоста g и пърта h, вентила е ще
се позатвори и църкането на водата нема да става
тъй свободно, тогасъ силата, която кара помпата
ще се увеличи и ще се намали силата, която кара
другите машини въ фабриката, кобилицата ще на
мали обръщенията си и центрофугалния регуля-

фиг. 6.
Фиг. 7.

обръщенията на много и после дойдатъ до нор
мата, или отведнъжъ спаднатъ и после дойдатъ
до нормата. Това явление е свойствено на старите
автоматично действующи апарати, При новите та
кива апарати, това се избегва, но пъкъ апаратите
ставать много сложни. Отъ многото такива нови
автоматически регулятори, ще дадемъ само два.
Единия е регулятора на Schricder, фиг. 7, който е
устроенъ по принципа на бремзовъ регуляторъ, за
какъвто поменахме по-rope, при който силата на
двигателя не се изменя, а само при намаление на
работата въ фабриката една работа се заменя съ
друга, разбира се, новата работа вече не ползо
творна.
Тоя регуляторъ се състои отъ една въртяща
се помпа а съ две бутала. Чрезъ едното се смучи
водата, чрезъ тръбата b отъ съндъка d, a чрезъ
другото бутало с и буталния вентилъ е, пъкъ се
църка въ същия съндъкъ. Вентила е е свързанъ
съ центрофугалния регуляторъ f, който съ своето
подигане и слагане, чрезъ лоста g, подига и слага
железната пръчка h. Движението на помпата става
съ ремъкъ отъ главната кобилица, също центрофужния регуляторъ се движи съ ремъкъ I отъ съ
щата кобилица. Ненадейни бързи изменения въ
обръщенията, вследствие на увеличена или нама
лена работа на мотора, се изравняватъ съ бремзата гп. При нормаленъ ходъ на мотора, вентила
е стои тъй отворенъ, че представлява достатъчно
отверстие, за да се изцърка свободно изсмучената
вода отъ тръбата b. И силата, която се изразходва
за това смучене и изцъркване, е ничтожна спремо
силата на целия моторъ. Но когато се повишатъ

торъ ще спадне, а съ това и отверстието е ще се
оттули и мотора ще почне да върви пакъ нормал
но, т. е. при нормалното число обръщения. Тука
бремзата е заменена съ работата при помпата. Ко
гато полезната работа въ фабриката намалее и
обръщенията на кобилицата се увеличатъ, тогасъ
пъкъ се явява повече работа при помпата, но вече
не полезна и равновесието се пакъ възтановява, а
съ това и равномерния ходъ на мотора. Въ настоя
щия случай силата, която развива мотора става по
стоянна, само часть отъ нея, която сё използува се
изменя съобразно работата, която има въ фа
бриката. Това както поменахме и по-горе състав
лява недостатъка на тоя видъ регулиране, понеже %
мотора постоянно върви въ пъленъ ходъ, а се използва само часть отъ неговата сила, което е хазяйствено неекономично.
Други такъвъ регуляторъ е регулятора на
Queva, изобразенъ на фиг. 8 и 9, построенъ не на
принципа на бремзово регулиране, а на измене
нието на водното количество, което дохожда до
мотора, т. е. на принципа на изменението на силата.
При него движението на регулирющите ор
гани става не отъ кобилицата на мотора, както при
горния, а посредствомъ воденъ натискъ и затова
се казва хидравличенъ автоматически регуляторъ.
Споредъ това отъ где се натиска водата di въ цилин
дра с дали отъ страната на г, или отъ страната на пг
ще се помести буталото к на лево или десно, а
съ това и свързаните съ него специални органи
ще пропускать повече или по-малко вода въ мо
тора и съ това ще го рег^лиратъ споредъ нуж-
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дата. При нормаленъ ходъ на мотора буталото к
•стои въ средата на циландра. Въ зависимость отъ
центрофугалния апаратъ R, който движи перцето
h, свързано съ металическия пъртъ g, се пуща
.пресувана вода или отъ страна на гг или отстрана
на гг и става подвижването на буталото к на лево
или десно. Когато обръщенията на кобилицата на
двигателя се увеличаватъ повече отъ нормата и
центрофугалния регуляторъ се подигне, тогасъ

Фиг. 8.

•чрезъ ръчките h и g се натиска едно бутало въ
цилиндра s. което слиза надоле, открива се отвер
стие г,, презъ което влиза пресувана вода и на
тиска буталото k на противна страна и прави посредствомъ други специални органи напр. да се
намали водата, която влиза въ водния моторъ. Въ

Фиг. 9.
този случай новата вода (увеличението) излиза
презъ едино друго отверстие гг навънъ отъ цилин
дра. Когато обръщенията на кобилицата намалятъ
нормалното и центрофугалния регуляторъ падне на
доле всичко става обратно. Тогасъ буталото въ
цилиндъра S се дига нагоре, открива се отверстие
г_, пресувана вода иди отъ другата страна, излиш
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ната изтича навънъ презъ отверстие а1г специал" ните, регулирующи водното количество, органи се
движатъ обратно, увеличаватъ водното количест
во и съ това усилватъ мотора, който прави ко
билицата да прави повече обръщения. Тоя апаратъ
е практиченъ при големи падове, гдето лесно може
да се получи пресувана вода, иначе ще требва
изкуственно да се добива чрезъ преси. На фигура 9
отделно е изобразенъ цилиндра S съ отверстията
п и гг, а също и съ отверстия ai и аг.
Има още много други подобни апарати, въ
най-ново време все по-усъвършенствувани, но прин
ципите съ същите. Често пъти една фабрика за
турбини по някой начинъ усъвършенствува регу
лятора на турбината и взема патентъ за новъ видъ
турбина въпреки че самата турбина да наподобява
някой отъ разгледаните. По такъвъ начинъ става
възможно да се чуе, турбина система Buz, или си
стема Queva, Voith и пр.
Б. Второто регулирване на една водна исталация, турбинна или съ водни колелета е регулир
ване количеството на водата, която дохожда до мо
тора и това става въ повечето случаи съ разни
ръчни приспособления, като напр. соваци, които
всякога могатъ на време да се улотребятъ, защото
измененията на волните количества не ставать мо
ментално, както може да станатъ измененията въ
натоварването на мотора. При все това могатъ да
се устроятъ разни видове приспособления, които
да действуватъ автоматически и при известно ниво
на водата, да отварятъ отверстия, за да се отича
излишната вода, а къмъ мотора да отива само тол
кова вода, колкото требва, за колкото е приспособенъ. Когато водата намалее повече отъ мини
малните води, които съ взети въ съображение при из
числение на мотора, тогасъ урегулирването на си
лата, потребна за фабриката става, като се поста
ви новъ термиченъ моторъ, който да запълни праз
нотата отъ намалялата водна сила догдето е ми
нимална, а малките варирания на силата, отъ мал
ките изменения на натоварванията въ фабриката,
се изравняватъ чрезъ регулятора на термичния мо
торъ, които както поменахме, действуватъ непо
средственно и с ъ по-прости и по-точни.
2. Изборъ на м о т о р ъ .
Нема универсаленъ воденъ двигатель, който
да отговаря на всичките местни условия, но пакъ
единъ може да е пригоденъ при по-вече места»
други за по-малко, ето защо избора на отговаря
щата система воденъ двигатель, на конструктив
ните му основи е въ зависимость най-напредъ отъ
местните условия и на второ место отъ стопанско
производителните цели, които имаме да реализи
раме. Въ тесна смисъль, избора на водния моторъ,
съ огледъ само на местните условия, требва да
произлиза отъ условието, щото дадения падъ и
водно количество, да се използува най-добре, найсигурно и най-ефтино, а това пъкъ изисква отъ
своя страна изучването на местните условия до
най-малките имъ подробности. Требва да се изу
чать условията, дали водното количество е посто
янно или изменчиво и какъ варира то, кои с ъ нор
мални (средни) води, кои съ ниски, кои с ъ найвисоките и кои най-ниските; дали долните води
си менятъ често нивото и колко; дали водата е
чиста, какво носи, ако е нечиста, може ли да се
пречисти, носи ли ледъ или не и пр. условия, кои
то требва да се добиятъ отъ дълги наблюдения и
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то отъ компетентно лице, което единствено може
до се произнесе, кой моторъ е най-подходящъ за
дадени местни условия. Къмъ горните условия се
прибавятъ следъ това и условията: вида на про
изводството ; числото на обръщенията, които треб
ва да прави мотора и какъвъ толерансъ допуща
производството; системата на регулятора; използования коефициентъ; трайностьта на инстала
цията и пр.
Ний казахме по-горе, двигателя тре'ва найдобре да използува пада и водното количество, т. е.
да има най-големъ използваемъ коефициентъ, но
това не е всекога най-меродавното. Ако за нашите
нужди имаме повече вода, тогасъ използувамия
коефициентъ не играе голема роля при избора на
мотора, тогасъ играе роля ефтинията на мотора и
неговата и н с т а л а ц и я . Но нито използувания
коефициентъ, ефтенията на двигателя, съ толкова
меродавни, колкото здравостьта му и сигурностьта
на функционирането му, защото честите повреди
и спирането на работите най-зле се отразяватъ
за успеха на едно индустриално дело. Често пъ
ти въ стремежа да се приготви най-добре изпол
зувания двигателъ, най-съвършенни да се правятъ
частите му, тънки нежни, за да нема големо търкание, достига се до тамъ, че това се изкупва съ здра
востьта на мотора и води къмъ чести повреди и пре
късване на работата. (Напр. турбина съ малко на
брой перки и съ тънки стени, ще има по-големъ
използуваемъ коефициентъ, защото има малко търкание, но пъкъ не ще е здрава). При по-специално
разглеждане на въпроса, явява се питанието, кой
видъ воденъ моторъ е по-целеобразенъ за даденъ
случай, водно колело или турбина ? И коя система
отъ тЬхъ ? — отговора е пакъ: това зависи отъ
местните и стопански условия за инсталацията,
които често си противоречатъ, но пакъ трудностьта
не е неизбежима и долните редове могатъ да дадатъ некой добри указание при избирание на под
ходящия моторъ.
Колкото е по-големъ пада, толкосъ обикновенно бива по-малъкъ диаметъра на турбината, ко
гато при водните колелета е обратното, диаме
търа на колелото расте съ големината на пада,
съ което пъкъ разтътъ тяжестьта му и цената
му, тъй също и разноските за монтирането му;
ето защо водно колело може да се тури при падъ
наи-вече 8—10 метра. При пжЬмъ падъ вече нема
сметка за водно колело и требва да се постави
турбина. Средните падове отъ З до 10 м., е по
лето на съперничеството между двете системи дви
гатели—водни колелета и турбини и то при средни
води. При големи води и при средни падове е за
предпочитане турбините, защото водните колелета
при ТБХЪ ставатъ широки, а съ това и тежки и
скъпи» когато турбините иматъ сравнително много
по-мални размери. Коефициента на използването
и въ двата случая е почти единъ същи, разбира
се при еднакво добро конструиране и монтиране и
двете системи.
При малки падове отъ 1 до 3 м. вече по
ставянето на турбина става по-трудно-и водното
колело бива по-наместо, згщото излиза по-ефтино,
здраво и съ по-добъръ използуваемъ коофициентъ'
При инсталации, гдето долнята вода си подига ни
вото често, водните колелета с ъ неподходящи, за
щото те немогатъ да понасятъ подливането (каргъна). Само некой отъ тЬхъ, и именно каналните
могатъ да го понасятъ по-добре, но и то за изве
стни размери, когато при турбините, когато се
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вземе това обстоятелство въ внимание и подхо
дяще се построятъ, влиянието му може да се от
страни съвършенно, безъ да се губи отъ пада. По
отношение изменение на дебита на водата и двете
системи еднакво с ъ пригодни, само че при водните
колелета нема нужда отъ особни приспособления
когато при турбините това е нуждно. Качеството
на водата (чиста, нечиста, носяща песъкъ, ледъ и
пр.), при водните колелета е почти безразлично, но
при турбините не е тъй Последните съ много чув
ствителни спрямо нечистотата на водата, както и
образуването на ледъ, особенно при турбини с ъ тесни канали, ставатъ чести запушвания и бързи
изтърквания; но отъ друга страна въ студъ отъ за
ледяване турбините не страдатъ толкосъ, колкото
водните колелета, които като се оледятъ, мо
гатъ да причинятъ спирания на работата, а понекога и повреда на вътрешните машини, когато отведнъжъ се освободятъ отъ леда.
Водните колелета иматъ единъ неуспоримъ
недостатъкъ спрямо турбините, че иматъ по-малко
обръщения въ минута и за увеличение обръще
нията на работящите машини, с ъ потребни з ъ 
бати колелета, които едно че консумиратъ часть
отъ силата въ търкането имъ, но и оскъпяватъ ин
сталацията.
Трайностьта на водните колелета и на турби
ните е почти еднаква, въ полза на водните коле
лета е това, че иматъ по-малка подръжка. По цена
при средни размери инсталации отъ водни коле
лета и турбини съ почти равни, но при големи >
размери инсталации напр. инсталации съ много ко
лелета и много турбини, последните с ъ по-ефтини,
защото при колелета требва да се правятъ улей
отъ зидове и бетонъ, да се работи въ вода, което
излиза скъпо; така че като резюме отъ всичко горе
казано може да се установи следующею: упо
требление на водно колело става при малки и
средни падове и то при последните само при малки
води, това особенно се налага при нечиста вода и
при такава, която носи ледъ. Правило е : при падъ
по-големъ отъ '0 м. за водно колело не може да
се говори; при падъ по-малъкъ отъ 1'00—1'20 м
за турбина неможе да се говори. Като по-честа
конструкция, областьта на водното колело, отива
до падове чакъ до 2V2-3 метра. Като постоянна
конструкция ири средни падове ( 2 - 8 метра) съ го
лема вода и големи падове (отъ 10 м. нагоре) при
всека вода, е турбината. При средни падове и при
средна вода, пакъ за предпочитане е турбината,
защото поема много вода при сравнително малки
размери. Тамъ, гдето се искать много обръщения,
требва да се предпочете турбина, коя го дава на
право такива безъ добавъчни зъбати колелета, раз
бира се ако другите условия много непротиворечатъ.
При нечиста вода, когато се установи че пакъ
требва да се постави турбина, тогасъ ще требва
Да се напр а в и инсталация за пречистване на водата.
Ако имаме достатъчна вода за да може па
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се водни количества и при такива, гдето долните
води не си менятъ често нивото, се правятъ актив
ни турбини съ свободна струя и гренцъ турбини*)
За големи падове съ малко вода се правятъ
активни парциални турбини, а също и тангенциални такива, наречени още пелтеново колело. Пос
ледното е добило големо употребление въ послед
но време, при високите -падове съ малко вода;

при високите планински води и потоци се правятъ
и пълни отвътре биющи активни турбини съ сво
бодна струя и то въ повечето случаи съ хоризон
тална осъ. При електрически инсталации, за освет
ление, гдето се иск&ть много обръщения, се пра
вятъ реактивни турбини съ хоризонтална ось и при
големъ падъ съ тръба отдоле и се добивать тъй
наречените охлувни или котелни турбини.

Инж. мех. И Христовъ — Варна.

ПЛАНСИХТЕРА.
(Продължение отъ брой 1),

Нека разгледаме по нататъкъ устройството
на плансихтера и неговото движение. Въ фиг. 1,
е показанъ начина за предаване движението му.
Въ фигурата се вижда, че плансихтера е заловенъ
отдоле съ едно колено и съ него се върти чрезъ
остьта. При движението му произлазятъ доста го
леми центрофугални сили и тия причиняватъ едно
люление на платформата, върху която е закрепена
остьта. Тия люлеяния могатъ да повредятъ самия
лагеръ на плансихтера и да разтърсятъ целата по
стройка. За да се сеигори следователно едно спог
койно движение поставя се на противополож
ната страна на коленото една тежина, която се
уравновесява съ тежината на плансихтера. Тая
тежина требва да бъде изчислена тъй, щото да
бъде равна на тежината на плансихтера помно
жена съ дължината на коленото. -Тя требва да се
постави на рамо колкото е възможно по големо.
Ако напр.: Единъ плансихтеръ тежи заедно съ
млевото въ него 400 килограма и радиуса на ко
леното е 0,06 метра, то противовеса требва да
бъде 400 X 0,06 = 24 килограмо метра. , Ако противовеса е 60 кгр. тежъкъ. то ра
мото му требва да бъде 0,4 метра и съ това ще се
получи 0"4 X 60=24 метра килограма, които ще държатъ равновесие на плансихтера.
Най-добре е ако противовеса е поставенъ на
едно рамо, по което може да се мести за да може
точно да се настани. Отъ друга страна требва да
е предвидена възможность да се увеличава про
тивовеса, защото това е много необходимо, за на-
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По горе (бр. 1 на списанието) обяснихме какъ
става подкарването на млевото, когато плансих
тера е въ движение. Необходимо е да се запазва
правилото, че ако плансихтера се движи на десно
(както часовната стрелка), то требва и подтиквачните стенки да бъдатъ отъ десно настанени,
като се гледа отъ къмъ А на фиг. 2. Ако ли подтиквачните стенки с ъ отъ лево, тогава продукта
требва да идва къмъ страната -на наблюдението
А. При левото движение на плансихтера е тъкмо
наопаки.
Споредъ това правило е показана наредбата
на плансихтеръ съ десно движение фиг. 2 и на
такъвъ съ лево двожение фиг. 3.- отъ каито се
вижда, че млевото може ла обикаля по всички на-

г>

М Affно

НАЛЕВО

}

Ь
.л
Фиг 2 и 3.

правления. ПодкарвателнигЪ стени могатъ да б ъ 
датъ малки правоъгълни пластинки, ламаринени
ивици, закръглени такива въ видъ на шайбички и
т. н. действието имъ е все едно и също. Тия подкарвателни ивици не допиратъ до самото сито, за
да минава отъ доле най-ситната часть, а едрите
се отхвърлятъ бързо напредъ чрезъ пластинките.
За съвършенното пресяване на млевото се
набавятъ още 'и така наречените подвижни пла
стинки, които служатъ за движение напредъ найситнитё частици. Това е едно много важно приспо
собление на плансихтера. Фиг. 4.

vspiWHOKomo

~~ЦТ—-*» ПОДПОРНО МВГЛО
I

Фиг. 1.

станяване спокоенъ и безвреденъ ходъ на план
сихтера.

Фиг. 4.

• ) Както св научаваме на р. Ломъ при Русе, с ъ биле
направени неколко водки инсталации съ турбини, но като
дошла реката и заляла турбините, всичките инсталации прес
танали да работятъ. Това показва, че не е била сполучливо
избрана системата на турбината.

Почти всички плансихтери с ъ висящи окачени
на пръчки, които с ъ еластични, за да могатъ "да
правятъ същото движение, както плансихтера или
пъкъ с ъ настанени въ сферични лагерчета.
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Въ първия случай се употребяватъ пръчки
отъ испанска тръстика наречена испански тръби,
които с ъ най-трайни. Тия пръчки се поставятъ по
6—8 въ едно гнездо така» щото да не се допратъ
една до друга а да следватъ свободно движението
на плансихтера. Употребяватъ се за същата цель
и пръчки отъ чераемъ букъ, но те не с ъ толкосъ
еластични и трайни.
Употребяватъ се с ъ щ о и телени въжета и
то къси здраво закрепени, много наредко и же
лезни тръби.
Въ другия случай, съ метални прътове, дви
жението се осигорява чрезъ поставяне подходящи
лагери горе и доле, които позволяватъ движение
то на всички страни. Тия прътове биватъ отъ две
части, за да могатъ съ една гайка помежду да се
скъсяватъ и продължаватъ. Това е необходимо за
да може плансихтера да се поставя точто хоризон
тално инъче присеването не става правилно. Фиг. 5

чина, масса и тежини. Въ средата на тия две части
се намира предатъка на ситата. Чрезъ това раме
ната на противоположните центрофугални сили
оставатъ .много къси най-добре е щото плансихI—
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тера да се окачва на стълбове, които еж закре
пени на подовете, в ъ такъвъ случай сътресенията
отъ движението се намаляватъ до най-малки. Та
кива плансихтери работятъ много спокойно д а ж е
и когато еж съединени неколко наедно и се д в и ж а т ь
отъ една ость при равномерно разпределяне на ко
лената.
Споредъ вида на ситата и работата но план
сихтера се различаватъ:

МАД08*

Плансихтеръ за дробенията
- за грисните меления
„ за грисосортиренъ
я за Дунстосортиренъ
„ за Измелвания.

Плансихтера за дробенията служи да от

Фиг. 5.
Предаване движението на плансихтера може
д а става с ъ ремъкъ отгоре или отдоле. Най-често
става отдоле както показва фиг. 5 така щото ре
мъка пада подъ подовете и почти винаги с ъ полукръстосанъ ремъкъ. Предпочита се винаги, щото
плансихтера да образува една съвършенно отделна
за себе си машина, която остава да се закрепи
само на пода.- Пръчките или прътовете тогава се
окачватъ на особенни стълбове, които с ъ завинтени на общия фундаментъ. На същия фундаментъ
<е поставенъ и лагера на стоящата ость на план
сихтера а по некога и хоризонталния преводъ, о т ъ
който се предава движението на самата ость чрезъ
ремъчни колела съ правъ или кръстосат» ремъкъ.
Споредътова дали остьта е вертикална или хори
зонтална фнг. 5.
АРО&ЕНН*
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Фиг. б.
З а да се разпределятъ центрофугалните сили
равномерно и коленото да хваща в ъ точката на
тежината, плансихтера се прави отъ 2 части, които
требва да б ъ д а т ъ съвършенно еднакви по вели

сява дробенията о т ъ назъбените валцове при след
ната наредба на ситата: фиг. 6.
1 Си^о — метално-бронзово или ж е л е з н а
мрежа, която пресява грисъ, дунстъ и брашно а
триците отсява.
2 С и т о — копринено — пресява среденъ и
ситенъ грисъ съ дунстъ и брашно а отсява едрия
грисъ.
3 и 4 сито — копринено брашоото се присява
презъ двете а гриса и дунста се отсяватъ.
5. Сито — копринено най-често се прави д а
пресява дунста, а да оставя среденъ и ситенъ грисъ.
6. Сито — копринено — пресява ситния грисъ
а средния отсява.
Плансихтера з а грисни м е л е н и я . Пресяватъ
продукта отъ грисните валцове и иматъ по-малко
сита отъ тия за дробенията фиг. 7.
1 сито — коприна — отсява едри грисови с ъ
трици, а брашно, ситни грисове и дунстовесе пре
сяватъ.
2 и 3 сито — копринено — пресява брашно
то, а грисъ и дунстъ се отсяватъ.
4 сито — Ситниятъ дунстъ се пресява, а е д 
рия дунстъ и ситни грисове се отсяватъ.
Сортирането може да се продължава с ъ при
бавка на- още сита, ако това е в ъ полза на р е з у л 
тата отъ процеса.
Грисния и д у н с т о в ъ п л а н с и х т е р ъ служи
за сортиране грисове и дунстове о т ъ дробенията
и грисните меления.
Грисовете о т ъ дробенията се о т д е л я т ь на д в е
части, а много редко на три части и всичката р а -
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бота по нататъкъ се свършва отъ сортирния плансихтеръ.
Най-горните сита съ най-груби и понататъкъ
спедватъ по-ситните. Понеже се поставятъ 8 сита
едно подъ друго, то има 8 сорта грисове и единъ
за дунстъ, понеже всеко сито образува отделенъ
№. Пресявката презъ най-ситното сито се иредава
къмъ грисовете.
Дунстовите плансихтери съ също така наре
дени както другите, само че иматъ и по едно си
то за брашно, за да се пресява находящето се меж
ду дунста брашно. Чрезъ фиг. б. се показватъ си
тата за плансихтера на дробенията и на грисосортния гдето Т. означава телено сито; К. — копри
нено сито: Г. С — грисно сито; Б. С — брашняно сито.
Найтюсле — плансихтера за последннгЬ
измелвания. който прнслужва валцовете за
техъ. Той е нареденъ както плансихтера за грисните измелвания само, че най-горното грубо сито
се изоставя, а се поставятъ обикновенно 3 сита
едно следъ друго понеже има повече брашно за
пресяване. Отсевките съ брашно и едри дунстове,
които най-после се сортиратъ съ едно съответно
по-грубо сито. фиг. 7.
Всичко що казахъ до сега за плансихтера се
отнася за четиреъгълния плансихтеръ. Има обаче
и кръгли плансихтери, които могнтъ да се наредятъ както четиреъгълния, обаче движението имъ
не е тъй спокойно и не съ разделени на две части.
Подкарвателните пластинки при кръглия план
сихтеръ се изоставятъ, защото при кръговото дви
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жение, млевото се стреми отъ външния кръгъ
къмъ средата.
Ако отсеяния продуктъ требва да се пресява
по нататъкъ, той пада надъ ситото на една
кръгла пластина слабо наклонена, отъ която пре
минава върху следующето сито. Чистене ситото
става съ четки поставени подъ всеко сито движу
щи се съ него по целата му плоскость.
До като четиреъгълните плансихтери се нагодяватъ за каквито и да е присевателни цели,
Кръглия плансихтеръ нареченъ Бунге може
да се употреби само за единъ видъ пресявания.
Само ако се допусне щото брашно и грисъ или
дунстъ да тече наедно, тогава може да се нагоди
за два вида пресевки.
Както при четиреъгълния тъй и при кръг
лия плансихтеръ, присявката пада върху едно
сборно джно и отъ тамъ пресеяното се отвежда
където требва. Това отвеждане става винаги посредствомъ сборните дъна, които биватъ направени
отъ цинкова или бела ламарина подъ всеко сито.
Относително производството на плансихтерите
нема точно определени данни, защото зависи отъ
различните млева и видътъ на пресявката, а също
и отъ числото на ситата, които съ поставени едно
надъ друго.
Коленото за движение на плансихтара има
Л—1*3 м. обиколна скорость, отъ която се изчис
лява числото на въртенията, като се знае, че хода
на коленото е 0'08— 0'12 метра.

Инж. И. Игнатовъ.

Дизелмотора на автомобила.
До скоро всички двигатели на разните видо
ве самоходни моторни кола (пътнишки автомобили,
камиони, трактори, мотоциклети, моторни вагони
и пр.) бёха експлозивни мотори работящи съ ле
ки течни горива: бензинъ и бензолъ, а по-редко
петролъ и спиртъ, които преди постъпването си
въ цилиндра на мотора се обръщатъ, въ газооб
разно състояние, т. е. испаряватъ се посредствомъ
специални испарители — така наречените карбу
ратори. Всички опити, тези лесно испарими и опас
ни леки течни горива да бъдатъ и при тези мото
ри заменени съ значително по евтените и безо
пасни тежки масла като газьоль, парафиньолъ и
теерьолъ, останаха безрезултатни. Причината за то
ва е, че химическите и физически свойства на теж
ките течни горива не позволяватъ предварително
то испарение посредствомъ карбураторъ, защото
температурата на техного пълно испарение е повисока отъ точката на запалването имъ. Макаръ,
че съ некой системи к а р б у р а т о р и и да
се постига частично испарение на тези течни го
рива, все пакъ, голема часть отъ горивото постъп
ва въ цилиндъра на мотора въ течна форма, где
то не може напълно да изгори, защото темпера
турата достигната тамъ съ ниската компресия е
подъ точката на запалването на тия течни горива
и последствията отъ това непълно изгаряне съ не
икономичното работене на мотора и проникване
на неизгорелото гориво въ камарата на коленча
тия валъ, гдето то разредява маслото за мазане,
което е твърде опасно, защото причинява запалва
не на коленчатите и рамови лагери.

Известно е, какво горните пречки за пълно
изгаряне на тежките масла не съществуватъ при
способа на Дизель, гдето изгарянето въ цилиндра
не става въвидъ на експлозия, а постепенно при
работния тактъ на мотора. Затова самъ Дизелъ
още въ 1910 г. се е опиталъ да конструира единъ
малъкъ бързоходенъ моторъ работящъ естествено
по неговия принципъ. Макаръ, че построения то
гава отъ него двигатель съ мощность за всеки
цилиндъръ отъ 7 еф. к. с. при 600 обръщения въ
минута и да не е несполучливъ, високата цена на
дизелмоторите и вещото прислужване, което изискватъ те при сравнително не високите тогава це
ни на леките течни горива още за дълго време
следъ това съ възпирали техниците да се занимаватъсътази идея. Днесъ, обаче, при главното изис
кване» което се поставя на всеки двигатель, имен
но економия въ горивото и следъ окончателното
убеждение, какво евтените тежки горива поради
техните свойства съ неприложими при експлозив
ните мотори, повечето отъ фирмите строящи дизелмашини полагатъ големи старания да създадътъ конструкции отговарящи на изискванията за
применението имъ на разните видове самоходни
кола. А тези изисквания с ъ : лекость, нечувствителность къмъ сътресенията при пътуването, лес
но прислужването, като въ време на ходъ шафьора да нема нужда да става отъ своето место и
естественно сигуренъ ходъ.
На първо место отъ появилите се до сега въ
Германия дизелмотори за тая цель требва да се
помене двигателя за моторенъ вагонъ на Meybach-
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Motorenbau въ Friedrichshafen, който е билъ изложенъ миналата година на ж пътната изложба
въ Seddin. Този шесть цилиндровъ двигатель (фиг. 1)
работящъ съ вспръскване на горивото въ цилин
дра посредствомъ сгъстенъ въздухъ (значи снаб-

Фиг. 1.

денъ е съ компресоръ) развизв нормална мощ
ность 110—120 еф к. с , която чрезъ повишение
обръщенията до 1300 въ минута достига до 150
еф. к. cv Разхода отъ течно гориво е показанъ отъ
фирмата на 180—185 гр. за сила въ часъ при нормаленъ ходъ. Мотора тежи наедно съ компресора
и газоизпускателната тръба, но безъ стоманените
бутилки за сгъстения въздухъ 1200 кгр, т. е. средньо 10 кгр. за 1 еф. к. с
Въ всеки случай компресора е една нежела
телна часть при моторите за самоходна кола, за
щото отъ една страна увеличава теглото и обема
на двигателя и отъ друга -при високото число об
ръщения което тия мотори требва да развивать,
неговото действие става доста несигурно. Тази
пречка сега е обаче лесно отстранима чрезъ изо
бретения преди неколко години и сега вечъ поч
ти напълно усъвършенствуванъ безкомпресоренъ
дизель моторъ. (Относно начина на действие въ
последния вижъ статията ми въ същото списание
-Безкомпресорите дизелмотори").
Монтираните вечъ на много моторни плугове
система Benz-Sendling и на трактори съ гумени ко
лелета, служащи само за теглене на тежки кола,
мотори на фабриката за автомобили Benzl C-o Ak>
tieii-gesellschaft въ Mannheim работятъ чрезъ запал
ване въ предня камара. Външния видъ на тези мо
тори се вижда на фиг. 2 и 3. Те съ четиретактни
двуцилиндрови съ 135 м.м. диам. на цилиндрите и
200 мм. ходъ на буталото. При 800 обръщения въ
минута те развиватъ до 30 еф. к. с цилиндрите
и горната часть на курбелната камера съ отлети
въ едно парче отъ алуминий. Вътрешните ркзи на
цилиндрите обаче съ чугунени и съ пресовани въ
ТБЛОТО на същите. Главите на цилиндрите съ съ
що отъ чугунъ. Помпата за вспръскване горивото
€ монтирана до цилиндрите и е подъ влиянието на
единъ центробеженъ регулаторъ, който може да
се.управлява и отъ ръка, така, че числото на об
ръщенията на мотора може да се изменя между
300 и 800 въ минута. Тази машина е снабдена съ
централно мазане подъ налягане и всичките й дви
жущи се части с ъ скрити.
Разхода отъ гориво при нея за разни нато
варвания е както следва:
при 30 22,5 15 ефекта к. сили

205 210 240 грама теерьолъ зв 1 еф. к. с
въ часъ.
По принципа чрезъ запалване въ предния ка
мара работятъ също четиретактните машини на
Motorenwerke-Mannheim A G. (фиг. 4 и 5), които
разходватъ за к. с въ часъ въ нормално натварване 220 гр., при V- натварване 245 гр. и при 1Ы
натварване 295 гр. газьоль, който впрочемъ е до
ста големъ разходъ за дизеловъ двигатель. Тази
машина обаче още неможе да се причисли къмъ
леките конструкции, защото теглото й за 1 к, с
се равнява- на около 30 кгр. Все пакъ тя е мон
тирана вечъ на трактора за теглене тежки кола.
малки локомотиви и пр. (вижъ статията Дизелмотора на локомотива въ същото списание).
Конструирания въ Аугбурския заводъ на ма
шинната фабрика „Аусбургъ-Нюрнбергъ" (съкра
тено име MAN) лзкъ дизель-моторъ за камионни
цели е също безъ компресоръ. За по добро разпръсване на горивото тукъ е приложенъ способа
съ две разположени една срещу друга дюзи (фор
сунки). Самото впръскване и тукъ както и при
всички безкомпресорни дизелмашини се произвеж
да само посредствомъ помпа, която има тая спо
собность, че задъ испукателния й клапанъ (нагнетателния вентилъ*) по целия пъть на горивото
до самата вътрешность на цилиндъра нема ни
каква движуща се часть. Значи отварящия се подъ
налягание на течното гориво клапанъ презъ впръскателната дюза (форсунка) тукъ липсва. Освенъ
тъй важното при тия мотори общо упростотворе-
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Фиг. З

ние на конструкцията, конструктора се надява чрезъ
това ново упростотворение да постигне още след
ното преимущество. Всеки, който е работилъ при
двутактни двигатели за течно гориво съ нажежени
глави (глюкопфмотори), или при безкомпресорни
дизели, добре знае какви пречки и неприятности
може да причини намиращия се въ течното гориво
и всмукнатия заедно съ него отъ помпата въздухъ.
Нежелателно намаляване хода, даже спиране на
машината, силни удари въ цилиндра, незабиране
при първоначално пущане въ действие и пр. с ъ
следствията отъ това, че отъ разбълникване на гоСтанове
«-и »*m!?ailT-? Ta " еa У
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ривото въ време на ходъ на самоходната кола,
въ него се смесва доста въздухъ, не може да има
никакво съмнение. Чразъ описаната горе конструк
ция и даване единъ сравнително малъкъ диамегъръ
на проводната тръба за течното гориво, конструкто
ра се надева да избегне образуването въ тази тръба
на въздушни мехурчета водящи къмъ пречки при
впръскването, като следствие на което се явяватъ

па за охладителна вода. За запазване отъ прахъ,
всички движущи части съ скрити. Първоначал
ното пускане въ ходъ става отъ ръка или посред
ствомъ електромоторъ, безъ да се има нужда отъ
специално леко гориво за първоначално пущане.
Помпата за течно гориво се регулира посредствомъ
преливни клапанчета (вижъ статията „Безкомпресорни дизели), които се управ>1яватъ оть специа-

Фиг. 5.
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Фиг. 4.

«поменатите по-горе нежелателни явления. До кол
ко обаче тия надежди съ се оправдали, менъ за
жалость не ми е известно.
Дюзата (фореуката) за впръскване течното
гориво е така упростотворена, че подобно на запалните свещи въ бензиновите мотори, тя може
да бъде разглобена съ отвиването само на две
винтови резби, което безъ съмнение е едно голеJMO удобство при евентуалното и разглобяване по
пъть. Фиг. 6.
Поменатото по-горе странично разположение
на дюзите за впръскване, дава възможность, първо
за добро охлаждане главата на цилиндра и второ
за направяне клапаните за всмукване пресенъ въз
духъ и изпускане изгорелите газови отъ по-големъ диаметръ, което е особно важно обстоятел
ство за пълното изгаряне на горивото при висо
кото число на обръщенията при тЬзи мотори.
Общия видъ на двигателя е показанъ при
фигурите 7 и 8, Коленчатата кутия (курбелната ка
мера) е отлята отъ алуминий. Върху нея стоятъ
четиртЬхъ чугунени цилиндри, отлети, както това
е въобще при автомобилни мотори, въ едно об
що тело. Похлупките (главите) на цилиндрите
съ две, т. е. една обща за всеки два цилиндра.
Клапаните за впръскване, въздухъ и испускане из
горелите газове се управляватъ отъ два спомага
телни вала разположени отъ двете страни на ци
линдрите, Мазанието става, както и при бензино
вите автомобилни мотори централно, посредствомъ
ломпичка. Естествено мотора е снабделъ и съ пом-

ленъ регуляторъ. или отъ ръка. Значи числото на
обръщенията е променливо по желание. Тоя дви
гатель тежи включая маховото колело кръгло 500
кгр., т. е. 10 до 12,5 кгр. за 1 еф. к. с
Резултатите при измерване разхода въ гориво
при единъ отъ тия двигатели съ 115 m/m диаметъръ на ц-ра и 180 m/m хоцъ на буталото т. е. съ
40-—50 еф. к. с. мощность съ показани въ долнята
таблица.
Обръщения
Натоварване или исползване
въ минута
мощтностьта
20 еф. к. с 30 еф. к. с 40 еф. к. с 50 еф. к. с.
1200 280 грама/часъ 235 гр./ч. 210 гр./ч. 215 гр./ч.
1050 255 „
„ 235 „ „ 200 „ „ 205 „ „
650

240

„

„

215 „

„ 200 „ „ 215 „

„

800 230 „
„ 205 „ „ 200 „ „ 220 „ п
гориво газьолъ.
При сравнение цените на тежките течни гориаа (газьолъ, сурова нафта и пр.) съ тия на бен
зина, имайки горните данни, а също като се вземе
предъ видъ. че бензиновите двигатели изразходватъ значително повече гориво (50 к. с автомобиленъ бензиновъ моторъ харчи при нормално нато
варване не 200, а 230—250 гр. за 1 еф. к. с. въ
часъ) то исчислението разликата въ спестяване при
дизелмотора е не трудно. При това още едно об
стоятелство говори въ полза на дизела и то е, че
при половинъ натоварване бензиновия двигатель
изразходва не като дизела 20% по-вече отъ това
що харчи при нормално натоварване, а 50%, а яс
но е че при пътуване автомобилния моторъ много
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редко е натваренъ до своята нормална мощность
а по-вечето време значително по ниско.
Данните въ горната таблица съ взети не въ
фабриката върху пробната площадка а при 50 ча
са непрекъснато пътуване. Разхода отъ масло за
мазане при това испигание се е указалъ на около
3 гр. за 1 еф. к. с. въ часъ. При това относител
ното тегло на маслото въ курбиената камера пре
ди почване испитанията е било 0*914, а следъ 50
часово непрекъснато работене същото е било
0*920, което ясно показва, че разредяването на мас
лото съ течно гориво не е станало. А известно е

Друга една германска фирма „Henische Motorenbau-Akt. g s . - Darmstadt14 полага усилия да
приложи своите безкомпресорни дизели, лежаща,
конструкция и на камиона. Поради ниското число

jfffrTt-f-tft

Фиг. 6.

какво това е единъ отъ главните недостатъци на
моторите работящи съ тежки течни горива и карбюратори.
Въобще изглежда какво машинната фабрика
М. А. N. е успела да разреши съ тоя двигатель
единъ назрелъ за сегашното време въпросъ, за
щото при тоя двигатель тя е излезла отъ стадията на испитанията и го монтира вечъ съ успехъ,
на камиони и трактори. За пътнишки автомобили
той естествено е тежъкъ.
Не безинтересно за читателя е мисля да уз
нае» какво некой конструктори отиватъ още подалечъ и на Д-ръ Фрай се е удало да построи ди-

Фиг. 7.

зелмоторъ, който при само 80 мм. диаметъръ на
ц-ра, 90 мм. ходъ на буталото и 2400 обръщения
въ минута развива мощностъ б еф. к. с. и е така
лекъ че се монтира на мотоциклети (фиг. 9). При
празенъ ходъ числото на обръщенията достига до
4000. Д-ръ Фрай съобщава разходъ на гориво за
1 еф. к. с. въ часъ 250 гр.

Фиг. 8.

на обръщенията 450 нейните мотори съ много теж
ки за тая цель и построените отъ нея камиони раз
вивать много малка скорость (най-мнсго 7—8 клм.
въ часъ), но за това съ пригодени за
влачене големи тяжести.
До колкото ми е известно, мно
го се работи по приложението дизел
мотора на камиони и въ Швеция. За
жалость липсватъ ми данни за постиг
натите тамъ въ това дело резултати.
Завършвайки описателната часть
на известните дизелмоторни конструк
ции искамъ да дамъ едно общо срав
нение на същите съ екслозивните(бензинови) автомобилни мотори.
Известно е, че при равни размери
на ц-рите по-голема мощность развива
тоя моторъ който има по-големо сред
но индикаторно налягане и прави
по-големо число обръщения. При съв
££IZ_>
ременни те бензинови автомобилни дви
гатели, средното индикаторно нале
гание е отъ б до 7 атмосфери. MAN дава сред
но индикаторно налегане б атм., отбелезватъ оба
че, че при техните стабилни дизели средното
индикаторно н а л е г а н е е 5,8 а т м о с ф е р и , и
че същото може да бъде повишено до 7 атм. и
че надевать да постигнатъ същия резултатъ vr
при дизелмоторитЬ си за автомобилни цели. Даже^
и безъ тоя успехъ средното индик. налегане въ
автомобилнии дизелмоторъ е почти равно на товгь
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-при бензиновите мотори. Иначе стои въпроса при
сравнение на числото на обръщенията въ минута.
Докато днесъ конструкторите на бензинови ав
томобилни мотори давать едно число на обръще
нията на същите до ЗООО въ •минута (естественно
за да ги направятъ по леки) числото на описаните
чю-горе дизелмотори за автомобилни цели съ из
ключение мотора на Д-рь Фрай, варира между
-S00 и 1200 въ минута. Съ други думи на автомо-

значи нужно е по-малко количество вода, следо
вателно и по-малъкъ охладилникъ.
И обратно, като се вземе подъ внимание, че
при компресионния периодъ при дизелмотора налегането въ ц-ра се повишава до 38 атм., а при
некой безкомпресорни дизели даже до 42 атм..
докато най-високото налегане въ ц-ра на бензи
новия двигатель достига до 28 атм., става ясно.
какво стените на ц-ра, мотовилката, коленчатия
валъ и прочие машинни части, требва да бъдатъ
при дизелмотора по дебели, значи и по тежки въ
сравнеие съ тая на бензиновия двигатель. Тая
азлика се равнява на 10% най-много на 15%.
ежината на маховите колелета при единия и дру
гия видъ двигатела е обаче почти равна, защото
плоскостите на диаграмите на тангеинциалното на
лягане при ТБХЪ съ също почти равни.
Количеството на изразходваното масло за к. с
въ 1 часъ при двата вида двигатели е също рав
но, като дизелмотора има не само това преиму
щество, че при него благодарение пълното изга
ряне, не може да попада часть отъ горивото въ
курбелната камера (кутията на коленчатия валъ).
а също всмукнатото случайно отъ тая кутия въ
ц-ра масло също напълно изгаря при високата
температура развита при силната компресия. Значи
това масло не причинява тукъ нежелателните за• цапвания на стените на ц-ра, гнездата на клапа
ните отъ което последните затварятъ не плътно.
както е случая при бензиновите автомобилни
мотори.
Отъ големо значение е и обстоятелството.
какво и при автомобилния дизелъ моторъ, както
и при бензиновия такъвъ въ време на малъкъ
ходъ могатъ да бъдатъ извадени отъ действие
единъ или повече цилиндри, като просто смукателтЪ клапани на помпата за горивото се държатъ
постоянни отворени.
Относно прислужването на дизелмотора може
да се каже, какво то не е по мъчно и по сложно
предъ това на бензиновия двигатель, защото на
местото на карбюратора, магнета и запалките
свещи, при дизела се явяватъ елементите: дюза
(форсунка) и помпата за горивото. Още повече че
техниката въ постройка на безкомпресорни дизели
е така вечъ напреднала какво съмненията относно
сигурностьта на тёхното действие съ съвсемъ не
основателни, даже не при такава веща прислуга,
каквато изисватъ технитЬ предшественници съ ком
пресори, тЬ работятъ безспирно.
И така, при приблизително еднаква стойность
на двата вида двигатели при равна трайность и
еднакви разходи за подържане и прислуга и при
приблизително Чь разходъ за гориво при дизела
въ сравнение съ тоя при бензинмотора, ясно е че
първия е вечъ сериозенъ конкурентъ на втория и
ако не напълно, то наверно въ близко бъдаще
ще го измести въ много новостроящи се камиони
и трактори.

?

Фиг. 9.

«билните дизелмоторни конструктори предстоя още
доста работа въ повишинението числото на обръ
щенията при тия двигатели за да го направятъ
равно съ това при бензиновите автомобилни мо
тори — А какво това не е невъзможно показва
двигател на Д-ръ Фрай който натоваренъ прави
1200, а при празенъ ходъ даже 4000 обръщения
•въ минута.
Сравнение на количеството гориво исразходвано отъ автомобилния дизелъ и бензиновъ мо
тори дадохъ по-горе. Тукъ ще помена само, че
при бензиновия моторъ разхода въ горивото зависи
въ голема степень отъ вещината на шафьора, за*
щото при тия двигатели липсва единъ автоматиченъ регулаторъ. Автомобилните пизели обаче съ
снабдени, както и техните стабилни събратя, съ
•центробежни регулатори, действующи на помпата
за горивото. Значи при ГБХЪ веднажъ за винаги
•още отъ самата фабрика е строго определено наймалкото количество на горивото и вещината на
шафьора не може да играе никаква вредна роля.
По малкото количество гориво изразходвано
отъ дизела въ сравнение съ бензиновия двигатель
позволява едно намаление размерите на кюлера
{охладилника) на около 20%, защото при дизела
вследствие на това ще требва да се отвежда по
•малко количество топлина отъ стените на цилиндра,

Friedberg in/Hessen, april 1926.

ИЗЪ ПРАКТИНА ЗА ПРАКТИНА
Регулиране и проверка на газоразпределението въ четиритактните двигатели.
Точното и правилно устройство на всички ча
сти на газоразпределението, необходимо за изправ

ното и економично работене на мотора се нарича
регулиране на газоразпредЪлението.
Освенъ подходящите размери и форми на от
делните части, големо значение за добрата работа
на мотора иматъ: моментите на откриването и за-
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криването на клапаните, свършенството на сгъстяването, правилностьта на карбурацията и момен
та на запалването.
Откриването и закриването на клапаните ста
ва не въ момента когато буталото се намира
на горня или долня мъртва точка, а съ известно
изпреварване или закъснение.
Величината на такова изпреварване или за
късняване се изразява въ части отъ хода на бута
лото (напр. въ м.м.) и се нарича линейно. То може
да се изрази също съ ъгъла на обръщението на
коленото отъ мъртва точка въ градуси и тогава
изпреварването или закъснението се нарича жглово.
За първия случай, да предположимъ, че ли
нейното закъснение на всмукването е 5 м. м. Това
значи, че началото • на ' всмукването произлиза въ
този моментъ, когато буталото мине горня мъртва
точка съ 5 м. м. Въ втория случай подъ израза:
изпреварването на испущането напр. е 42<*— се раз
бирать, че откриването на клапаните за изпущане
става при положение на коляното когато - то
образува съ осьта на цилиндъра ъгълъ отъ 42°.
Изпреварването на изпущането е необходимо
също и затова, защото изработените газове, които
иматъ известно налегане, да не затрудняватъ дви
жението на буталото нагоре въ периода на изпу
щането; тсва изпреварване се прави толкова поголемо, колкото е по-големо числото на обръще-»
нието на мотора.
Закъснението на момента на откриването на
впускателния клапанъ се прави, за да се избегне
попадането на изгорелите газове въ карбуратора,
тъй като налегането въ цилиндъра при изпущането
всекога е по-големо - отъ атмосферното.- Момента
на закриването на клапана също се прави съ за
къснение (следъ минаването на буталото презъ
долня мъртва точка), тъй-като къмъ края на всмуквающия ходъ въ цилиндъра се получава значител
но разредяване. Съ закъснението на закриването
на впускателния клапанъ се достига добро пълне
не на цилиндъра ,и достатъчно сгъстяване.
Затварянето на изпускателния клапанъ ста
ва също съ закъснение (следъ преминаванетр на буталото горня мъртва точка) тъй като
въ цилиндъра не требва да има изгорели газове,
които биха могли да проникнатъ въ карбуратора,
както беше казано, въ момента на откриването на
впускателня клапанъ. Затварянето на изпускателния
клапанъ се произвежда въ този моментъ, когато
налягането въ цилиндъра .стане равно .на атмос
ферното.
* Следнята таблица дава средните ^величини на
линейните, изпреварвания и закъснения въ о/о за
мотори съ число на въртения отъ 300—800.

1

Линейно

1 Изпреварване !
1

Закъснение

Впущане
отв.
затв.
—

Изпущане 1
отв.
затв. 1
| 10%

—

2-5%

Ю-12°/о

—

2-5о/о |

СреднитЬ величини на ъгловото изпреварване
и закъсняване за бързовъртящите се мотори с ъ
приблизително следните:

I

. Ъглово

Впущане
отв.
затв.
|

• П С.Ы—1.»

1 Изпреварване 1 —

—

К Закъсняване

22°

15°

• .

!

Изпущане I
отв.
40°

— 1

—

10° 1

-

Кн, 2 1926

Практически проверяването на газоразпределението се произвежда по следния начинъ. Да вземемъ~ за примеръ четирицилиндровъ моторъ, въ
който колената с ъ разположени подъ ъ г ъ л ъ отъ
180° така, че колената на двата средни цилиндра*
иматъ направление въ-една страна, а на двата
крайни въ противоположна; следователно редътъ
на работата ще бъде последователно въ цилин
дрите: 1, 3, 4 и 2. Когато назъбените колела с ъ
зацепени, сглобяватъ леглата на разпределителния .
валъ и пристъпватъ къмъ проверката. Взематъ
парче железна тёль и я пъхатъ въ отвора на проб
ното кранче въ капака на цилиндъра и въртятъ мо
тора ръчно (по направление на неговото въртение).При това, следятъ едина отъ цилиндрите, и като
не довеждатъ буталото му на малка величина до
мъртва точка (горня), наблюцаватъ въ същото вре
ме за клапаните. Ако въ първия цилиндъръ из
пускателния клапанъ е отворенъ, то следятъ за
четвъртия цилиндъръ. Ако въ този цилиндъръ два
та клапана съ затворени, то продължаватъ да вър
тятъ мотора, като наблюдаватъ по тельта за дохаждането на буталото до мъртва точка, когато
буталото премине мъртва точка, то следятъ за мо
мента на откриването на впускателния клапанъ.
Ако този моментъ настъпва скоро следъ преми
наването на буталото на мъртва точка, това по
казва, че разпределението на впускателните кла
пани е верно.
Като продължаваме да въртимъ мотора» сле
дятъ за момента на отварянето на изпускателните
клапани, началото на което трябва да произлезе
приблизително преди буталото да е слезло до дол
ня мъртва точка на 40°, а свършването — следъ
минаването на буталото на горня мъртва точка на
същия цилиндъръ. Ако моментите съвпадатъ, то
разпределението ч на изпускателните клапани е
верно.
Регулиране момента на запалването. Мо
мента на запалването се наглгсяеа така, че запал
ването да става преди буталото да достигне горня
мъртва точка. Този моментъ за бързовъртящите
се мотори е по-отдалеченъ отъ мъртва точка, от
колкото за бавноходните. Запалването става преди
буталото да стигне мъртва точка съ цель да се
даде възможность на газовете да изгорятъ до края
на хода на сгъстяването, т. е. при преминаването
на буталото презъ мъртва точка всичките газове
да бъдатъ изгорели.
Момента на запалването за четиритактните
мотори се поставя отъ 17—25° преди буталото да
стигне до мъртва точка. За двутактните мотори
запалването на топливото (началото на впущането
му въ цилиндъра) става обикновенно преди бута
лото да е стигнало мъртва точка на 30°.
Регулиране на к л а п а н и т е и проверка на
разпределението въ четиритактните Дизелъмашини. Разстоянието между ролката на лоста и
разпределителната шайба требва да бъдатъ при
затворени клапани, приблизително следните: За
1
смукателния клапанъ у^ м. м., за изпускателния кла1
1
М# м# и з а т о п л и в н и я
Тб
клапанъ също —^ м. м^
За последния клапанъ величината на остановеното
разстояние трябва да бъде строго постоянно. При
въртенето на ролката съ ръка, тя требва леко да
се допира до окръжностьта на шайбата. Степеньта>
на допирането на ролката на изпускателния кла
панъ требва да бъде по-малко."
Регулирането на иглата на топливния клапанъ
панъ
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клапанъ
за пущане

топливенъ
клапанъ

испускат.
клапанъ

1 линейно

всмукат.
клапанъ

1

обикновенно се произвежда посредствомъ горната
гайка, на която требва да има бележки, по които
гайката се завърта въ по-раншното положение.
Освенъ това, може да се изменява въ случай ьа
нужда, дължината на иглата съ завъртането на
гайката на известенъ ъгълъ. За регулиране на от
варянето на топливния клапанъ впущатъ малко
сгъстенъ въздухъ въ въздушната тръбичка отъ
въздушния резервуаръ, клапана на който веднага затварятъ. Като приотворять следъ това испускателния клапанъ бавно въртятъ машината ръчно. Щомъ
топливния клапанъ посредствомъ шайбата и лоста,
почне да се подига — изъ испускателния клапанъ
ще се чуе шумъ отъ излизащия отъ тамъ въздухъ.
Като завъртимъ леко горнята гайка, можемъ да
остановимъ искания моментъ на откривинето на
топливния клапанъ, именно момента, когато коле
ното наближава горнямъртва точка.
Всички лостове освенъ топливния иматъ оби
кновенно болтове съ контра гайки, завинтени от
горе; долните краища на болтовете/притягани отъ
пружини* се опиратъ въ горните краища на кла
панните пъртове. Тези болтове се притягатъ въ
случай на износване.
Долуозначената таблица показва въ % отъ
хода на буталото средните величини на линейните
изпреварвания и закъснявания при отваряне и за
тваряне на клапаните въ дизелмоторите.

отв. |затв отв. затв отв. затв отв. затв|
1 изпревар1 ване

4%

—

10%

—

V4%

—

2%
1

1 закъснение

2°/Ь

1%

—

12%

—

36%

Разслабване на шевове и нитове въ парни
котли. Ако питателната вода за котела съдържа
повече и по-малко масла, последните покриватъ
вътрешните повърхности на котелните листове съ *
тънакъ масленъ пласть, фактъ, който вече често
е установяванъ въ парните котли; даже понекога
ако котела е оставенъ продължително време безъ
почистване и питанието е ставало съ вода, която
съдържа много масло, не съ редки случаите да
се намира въ дъното (най-долната му часть) на ко
тела събрано въ по-големо количество масло. Из
вестно е обаче, че маслото провожда топлината
много по-лошо, отколкото котелния листы То дей
ствува въ вътрешностьта на котела като лошавъ
проводникъ (изолация) на топлината. Вследствие
на това, ония котелни листове, — главно най-низкоразположените листове, — които съ покрити
с ъ такава маслена покривка се нагорещява и срав
нително по-високо, отколкото никакъ или по-мал
ко омазнените листове на същия котелъ. Обаче
на по-високите температури на омазнените листо
ве съответегвать и по-големи разширения, откол
кото въ обкръжающигЬ ги по-малко или никакъ
неомазнени листове. Отъ друга страна ггъкъ, ако
числото на омазненитЬ листове въ сравнение съ
всички листове на котела е малко, то неомазне-
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ните листове, съ по-малкото разширение съ, кои
то определять формата на котела. Въ такъвъ слу
чай по-големото разширение на малкото число
омазнени листове ще има за последствие едно раз
ширение на тези последните вънъ изъ нитния шевъ.
Следователно настъпва едно размърдване на нитните шевове, и то най-напредъ при нагряването въ
една посока, и по-късно презъ време на бездействие,
при изтиване на котела, въ противоположна посо
ка или другояче казано нитните шевове се разслабватъ. Ако обаче НИТНИТБ шевове притежаватъ
достатъчна способность на съпротива (не мръдватъ, то следствие разширението отъ топлината и
съвместното действие на вътрешното налягане въ
котела, настъпва едно издуване на омазенитв, посилно нагряти листове, което е още по-опасно и
отъ съображението, че отъ високото нагряване
якостьта, както и еластичностьта на железото намаляватъ, и тогава тези подувания оставатъ и следъ
охлаждането, които съ течение на времето, вследстве постоянно нагряване и охлаждано се увеличи
вать! Ако обаче числото на омазнените листове е
по-големо отколкото на листовете, които с ъ малко
или никатъ омазнени, тогава това произшедстве на
деформиране сэ развива въ обратна смисъль: погорещите листове определять формата на котела,
разширението на похладните части става тогава
въ шевовете, или ако занитванието е достатъчно
способно на съпротива (стегнато), настъпва едно
изкривявание на цялото тело на котела. Това чес
то изкривявание и изправяние на котела разслабва
едновременно и НИТНИТБ листове.
Казаното до тукъ за маслосъдържащата во
да, важи не по-малко и за вода. която е смесена
съ животински вещества, Присътствието имъ оказ
ва също своето вредно влияние върху материала,
понеже киселините, отделяни отъ мазнините, действатъ като отслабватъ и разяждатъ материала на
котела. Понякога се образуватъ яйцоподобни, про
дълговати раковини, особенно въ по-ниските места

Фиг. 1.

и нитните шевове на котела, както и около место
то на проникването на питателната вода въ котела.
Неплътностьта по нитните шевове и нитове,
появили се поради гореизложените причини, обик
новенно се откриватъ едва, когато котела се из
ключи отъ действие за почиствене, защото из
вестно е, че при повечето котли, частитЬ имъ, съ
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'изключение на некой челни дъна и тези на паросьбирателите, съ скрити въ зидарията.
Ако при чистене на огнените канали се покажатъ неплътни места, които при изваряване
на котеленъ камъкъ се проявяватъ чрезъ съвършенно ситни водни капчици (перли) требва тези
пропуски веднага да се отстранятъ чрезъ зачеканване. Ако се занемари такова едно неплътно мес
то, то ще се увеличгва, и последствието отъ това

ща бъде едно изяждане (издухване) материала отъ
струящата пара, както е показано въ фиг. 1.
Неплътностьта (течь) на шевове и нитове въ
скритото въ зидария парно пространство се показва
чрезъ това,, че зидарията отъ струящата навънъ
пара става влажна; при такива места зидарията
требва веднага да се разкрие и да се премахно
течьта чрезъ зачеканване.

ТАБЛИЦА

за химическия съставъ и топлопроизводителностьта на въглищата.
1. Перникъ
2. Принцъ Борисъ
3. Бждаще
4. Борущица
5. Елеонора
6. Чумерна
7. Св. Никола
8. Качулка
9. Брусия
10. Левъ
11. Твърдица

влага
10-50
0-60
0-60
1-10
0-40
1-10
1-00
0-90
0-62
1-00
—

летливи
36-00
25-60
27-40
15-80
33-50
13-40
14-00
1960
18-68
34-20
1320

вжгленъ
43-00
5780
58-00
58-45
61-70
78-50
7950
6570
65*70
57 60
8040

пепель10-50
1670
1400
24-65
4-40
7-00
5-50
15-00
15-00
7-20
6-40

сера
2-25
1-98
216
2-24
239
250
Г94
3 70
3-08
2-60
1-65

калории
4500
5270
5270
4750
6180
7377
7350
5790
5790
6550
7050

ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
1) Моля господинъ редакторе поставете въ
лолонитЬ на „Техникъ" следния въпросъ: какъвъ
е най-добриятъ начинъ за отстранение на котелния
.камъкъ отъ водните ризи на моторите.
Абонатъ.
2) Господинъ редакторе, имайки предъ видъ
толемия вносъ въ страната на земледелски машини
— вършачки, молимъ да се открие единъ отделъ

въ списанието, въ който да се изкажатъ компетен
тните лица могатъ ли да се фабрикувать те у насъ
и имайки резултатите отъ другите фабрики» какъвъ
типъ и комбинации вършачки требва да се строятъ.
Б. Р. Редакцията дава место на тия въпроси»
като съ удоволствие ще помести постъпилите ста
тии по него.
Абонат**

ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ.
Моторъ за използване на морските вълни.
Идеята за използуване силата на морските
вълни, ако и отдавна да занимава учениятъ светъ
и изобретателите, до сега нигде не бе сполучли
во разрешена т. е. да даде практически резултатъ.
За гордость на нашата страна требва де отбележимъ факта, че г. Ат. Воденчаровъ, отъ гр. Сливенъ чийто ликъ ний даваме тукъ е успелъ следъ
около 15 годишенъ трудъ да добие такива резул
тати, които вече могатъ да се считать за задово
лителни.
Следъ напрааената презъ 1924 година демон
страция съ построениять отъ него вълномоторъ
въ гр. Бургасъ, посредствомъ които е движилъ
едно малко динамо и е осветлявалъ местото где_то е демонстриралъ, той е успелъ да възбуди такъвъ интересъ къмъ това изобретение, че веднага
се е образувалъ Синдикатъ за финансиране на
изобретателя за да му се даде възможность да го
подобри и предприеме направата на една голема
силопроизводителна станция въ гр. Варна.
Конструктивните работи на тази станция съ
били започнати още въ началого на 1925 год. ка
то за место на постройката е избранъ носътъ
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задъ двореца Евксиноградъ малко по на северъ
отъ Държавния Детски Морски Сачаториумъ. На
фиг. 1 даваме общия, видъ на построениятъ вече

Фиг. 1.

вълномоторъ а на фиг. 2 механизма чрезъ който
колебливите хоризонтални и вертикални движения
получавани отъ плаващите централизатори на си-

Фиг. 2.

лиге предавани посредствомъ телени въжета на
механизма се превръщатъ въ кръгови.
Инсталацията, ако и още не напълно завърше
на, пусната ненатоварена въ движение въ сегашния
и видъ дава добри резултати. За да се пусне
напълно въ действие, необходими съ още не
кой допълнителни работи и подобрения. Изобре
тението е патентовано почти въ целия светъ и е
възбудило големъ интересъ всредъ техническите
ял финансови кръгове.
Въ следния брой ще дадемъ точно описание
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придружено съ чертежи върху принципите на кои
то се базира това изобретение, начините за пре
даване на силите, описание на самия механизъмъ
и мощьта, която може да се добие отъ него.
Употребление на глицеринъ при хидрав
лически машини. Глицерина намира твърде ши
роко употтЬбление при хидравлически преси и по
добни машини, понеже той въ известно отноше
ние действа като средство за мазане, подържа
гъвкавостьта на кожените клапи, вследствие висо
кия си вискозитетъ не тай така лесно презъ по
рите на излети части и неплътности по съедини
телните места и най-после замръзва при една
твърде ниска температура. Някой твърдятъ, че гли
церина действа също и като предпазитель спрямо
разяждание на металически плоскости. Противъ
това обаче на лице съ други случаи, при които
глицерина, очевидно е причинявалъ едно разяж
дане, или най-малко е ускорявалъ същото. Опити
показваха, че при два метала съ различенъ елек
трически потенциалъ, съ глицеринъ като работна
течность, метала, който образува отрицателния по
люсь на електрическия елементъ, винаги бива атакуванъ. Отъ това следва, че при хидравлически
или хидропневматически апарати, въ които е употребяванъ глицеринъ, да се внимава, щото два
различни метала въ присъствие на глицеринъ да
не идватъ въ съприкосновение единъ съ други.
Единъ електротиченъ способъ за пред-*
пазванието отъ разяждания на котли и конденсатори. Отъ няколко години въ американския
флотъ се използва съ успехъ единъ електролитиченъ способъ за предотвратяване отъ разяждания
въ корабни котли и конденсатори. JCirkaldy Engi
neering Corporation въ Нюйоркъ преустрои този
способъ въ последно време и го разпространи върху
брегови установки.
Способътъ се основава на принципа на по
държането на единъ константенъ електролитиченъ
токовъ кръгъ въ котела или конденсатора, които
ще се запазватъ отъ разяждане, при което нами
ращата се въ съда вода образува електролита. Едно
число железни пъртове, разположени подъ нивото
на водата и на съответно разстояние единъ отъ
други, представлява анодите на токовия кръгъ и
съ помощьта на изолатори се съединява къмъ
единъ източникъ на равенъ токъ. Катода на токо
вия коъгъ е образуванъ чрезъ стените на котела
или на конденсатора. При течение на тока, пре
дизвиква се една реакция около анода между кис
лорода или киселите остатъци въ примесите на
питателната вода и железото на анода, вследствие
на което отъ водата се отделять ония съставни
части, които можеха да иматъ за последствие едно
разяждание на стените. Въ същото време водо
рода* който се развива при катода и се полепя по
стените, попречва на осаждането на твърди мате
риали.
Електрическото въоръжение на установката е
много проста; състои се отъ единъ моторъ-генераторъ-агрегатъ, който храни електродите съ ра
венъ токъ. Предвидено е едно реле за обратенъ
токъ, което предпазва течение на тока въ обратна
посока.
Jfundschan.
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ТЕХНИЧЕСКО-СТОПАНСКА ХРОНИКА
миналата година с ъ произведени около 2 и поло
вина милиона кгр. пашкули, отъ износа на които
с ъ получени 210 милиона лв. Ако коприната на
тези пашкули бъдеше изработена въ Българ я и
изнесена въ сурово състояние, щеха да бъдатъ по
лучени за нея до 400 милиона лева. А ако у насъ
имаше достатъчно фабрики за копринени платове
и всички пашкули се превърнеха на платове, о т ъ
износа имъ биха се получили около 1 милиегрдъ
лева. Явно е каква огромна роля за българското
народно стопанство би изграла една развита копринена индустрия.

Индустрията презъ 1924 год. Насърдчаваната индустрия въ България презъ 1924 г. е брои
ла 552 предприятия» съ двигателна сила 66,639 кон.
сили, имала е вложенъ капиталъ въ места, сгради
и машини 178 милиона зл. лв., заети с ъ били въ
нея 20,763 работници и е имала годишно произ
водство на стойкость 182*4 мил. зл. лв. Презъ 1921
год. броя на насърдчаваните предприятия е билъ
573, а годишното производство за 8 0 7 милиона зл.
лв., а презъ 1923 год. — 504 насърдчавани пред
приятия с ъ имали а годишно производство за 293
милиона.
Сто милиона лева за земледЬлието. Б. Н.
Банка ще отпусне по решението на министерския
съветъ на Б. 3 . Банка 100 милиона лева заемъ за
подпомагане земледелското стопанство.
Солната индустрия- Парламентарната коми
сия по министерството на финансиите, разглеж
дайки въпроса на кризата въ нашето производство
на морска соль, е намерила, че едно увеличение
митото на каменната соль е нито навременно, ни
то целесъобразно. Обаче, комисията единодушно
е решила, да бъде сезиранъ министра на желез
ниците по въвеждане режионалната железопътна
тарифа по отношение на морската соль, съ която
мерка ще се направи българската соль конкурент
но способна и въ сев. България, гдето най-вече се
внася морска соль отъ Ромъния.
П а ш к у л и т е и свилоточенето. Въ България

Мелничарската индустрия- Презъ миналата
година въ България е имало 657 частни и 1
държавна мелница за брашна и лющене оризъ.
Производството имъ е достигнало до 2 милиарда лвБроя на а в т о м о б и л и т е въ света. Споредъ
изчисленияма, направени отъ статистическото бюра
на Вашингтонското правителство, броятъ на авто
мобилите въ употребление — въ Съединените Ща
ти възлиза на 19,9)9,000, въ Англия на 1,474,000,
въ Франция на 755,000, въ Канада
728,000, в ъ
Германия — 539,000, въ Италия — 184,000, въ Ар
жентина — 181,000, въ Бразилия — 64,000, въ Ру
сия — 18,500; въ другите страни се намиратъ око*
ло 3 милиона автомобили, а всичките въ целият
светъ достигатъ до 170 милиона. Тибетъ само е
лишенъ отъ автомобили и има само единъ мотоциклетъ въ целаоа страна.

ТАБЛИЦА
за нещастни случаи при парни котли въ Англия за десетилетията отъ 1882—1921
и за 1922 и 1923 години.
1882 1891 1901
1911 1921 1922 1923
I. Стабилни парни котли:
1) експлозии
21
12
4
б
3
2
Ъ
2) изтърбушване (подуване) 13
19
10
2
2
2
1
3) разни други нещастия. .

II. Параходни парни котли:
1) експлозии
2) изтърбушване (подуване)
3) разни други нещастия. .
III. Нещастни случаи при пар
ни котли за отопление . .

8

22

43

бб

15

16

31

'4
1

2
5
28

1
2
20

1
3
29

2
7

1
1
9

1
10

—

—

2

ЗА УЧАЩИ СЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ
Задача 3. Каква отоплителна плоскость е
потребна да се стопли 400 кгр. вода отъ 10° на
80° С. за 20 минути чрезъ една витлообразна тръ
ба, презъ която се пуща пара отъ 100° С. да топ
ли водата.
Задача 4, Дадено е 4 амперна дъгова лампа
съ напрежение при съединителите отъ 40 волта,

да се определи силата на тока въ лампата въ слу
чай, ако се сближатъ въглените до съприкосно
вение, ако съпротивлението на лампата въ това
състояние е равно 0*205 ома, и силата на тока в ъ
случай на включване на добавъчно съпротивлениепоследователно съ горящата лампа.
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М

Закона за минитЪ и закона за насърдченне на
НашитЪ камени вжглнща — Кр. Н. Бояджиевъ
мЬстната индустрия отъ инж. Радославовъ (в.
(в Миръ бр. 7764).
Слово брой 1163).
Мина Перникъ презъ 1926 г. Д-ръ Д. Калиновъ
Къмъ усъвършенствоване на производството
(в. Слово брой 1188).
маш. инж. Б. Мосиновъ (в. Слово брой 1164).

^ ^ ~ Н О В И КНИГИ и СПИСАНИЯ
Списания
на думата; но тя е твърде полезна за всички ин
дустриалци
и техници, особенно въ втората си
Юридически прегледъ, кн. 4 и 5, год. XXVI —1926.
часть — безопастносшь на труда. Препоръчваме
Кооперативно дЪло, кн. 2 и 3 год. III — 1926 год.
Списание на Българското Инж. Архит* Дружество я на всички индустриалци и техници.
Книгата е складирана у автора К. Доковъ —
кн. 8, 9 и 10, год XIV — 1926 год.
инсп.
труда — Варна.
•
^ "
Си. Народно стопанство, кн. 4, год. XXII — 1926.
Сп. Морски сговоръ, кн. 4, год. Ш — 1929 год.
- Учебникъ по Електротехника съставенъ по
програмите
на .средните технически училища въ
Книги 4 .
България и нагоденъ като ръководство за самооб
разование по електротехника книга III, електричес
Трудово професионална хигиена отъ Кр.
ко осветление, мрежи и силови станции. СъстаДоковъ — Варнен. Окр. инспекторъ по труда 200
вилъ електроинж. Николай Николовъ, преподава
страници съ фигури въ текста цена 60 лв.
тель въ Държ. мех. тел.-пощ. училище.
На твърде популяренъ и ясенъ стилъ раз
глежда условията три които требва да бъде поКакто се вижда и отъ самото заглавие кни
ставенъ изобщо труда, професионалните заболе
гата е съставена по програмата за средните тех
вания, злополуките и мерките които требва да се
нически у-ща. Книгата съдържа ценни сведения
взиматъ за отстранението имъ.
изъ областьта на електрическото осветление. На
писана е на лесноразбираемъ езикъ, което я прави
Благодарение обстоятелството че автора й е
годна не само като учебно пособие но и за самодобре запознатъ съ материята която е изложит»,
* образование. Ний препоръчваме тая хубава книга
книгата представлява големъ интересъ не само
на всички боравящи съ електричеството лица.
за работодатели и работници, въ тесна смисъль
«•••an
411.
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ПРОДЪЛЖАВА СЕ ПОДПИСНАТА НА СПИСАНИЕ

„ТЕХНИКЪ"
Г О Д И Н Я IV

Научно-популярно списание, издание на Дружеството на техниците съ средно
образование въ България.
Насърдчени отъ големия интересъ, който възбуди всредъ техниците, индустриалците, занаятчиим учащите се. Дружеството на техниците съ средно образование, въпреки големите жертви, които пра
ви за това първо по рода си у насъ списание, продължава издаването му, като отъ 1 априлъ т. г. за
почна четвъртата му годишнина.
„Техникъ", както и до сега си задава за цель да ратува за обогатяване и опресняване познания
та на всички техници, като подобри производството, да изнесе всички нововъведения въ областьта на
техниката и индустрията и" въобще да следи развоя на последните въ чужбина, като съ това съдейству
ва за повдипане на економическото и стопанско развитие на страната.
По тоя начинъ „ Т е х н и к ъ " се явява, като настолна и наръчна книга за всички боравящи съ
техниката лица. "*
За да изпълне и-постигне цельта си „ Т е х н и к ъ презъ IV-тата си годишнина ще излиза въ на:
чалото на всеки месецъ, 10 книжки годишно като увеличава страниците на всека книжка отъ 16 на 20-

Годишния абонаменгь на сп. „Техникъ44 е 150 лв.
Абонамента е годишенъ и винаги въ предплата.

Всеки, който запише 10 лредплатили абонати, се ползва съ 10% отстъпка, а за повече отъ 20 съ 15%.
Редакцията известява, че презъ IV год. тиража на списанието е увеличенъ и винаги ще имаме
възможность да изпращаме всички броеве на новозаписалите се абонати.
Многото запитвания за год. Ill съобщаваме че книжки отъ 1 до б съ напълно изчерпани.
Всичко до списанието да се изпраща д о редакцията на списание „Техникъ* — Варна.
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Пазарни цени

П А З А Р Н И ЦЕНИ
Метали:
Калай английски.
Медъ на блокоте.
Медъ на листове.

230 лв/кгр.
72
„

70
68
30
Цинкъ на листове
33
Олово на блокове
30
Олово на листове
38
Бронзъ машиненъ
45—60
Бели метали,
404-804-120 4-180-Н-220
Месингъ (ж. медь)
130
Алуминий листове 120* блокове
50
Никель
.
.
.
.
120
Припой
.
.
.
.
80
Антимонъ .
Цинкъ на блокове

Железа:
Чугунъ за леене.
4 лв./кгр.
Железо шинно .
6 — _.
Стомана „Диамантъ* .
1754-220
Стомана инструментална
404- 50
Стомана обикновенна .
184- 30
Ламарина железна, черна, 1X2 %м
12
Ламарина галванизирана 1X2 м.
21
Тенеке бело 56 листа каса
920
Тенеке 30 и 40 листа каса
900
Путрели разни .
6
Ламарина черна № 14.
13
Ламарина черна № 8, 10
13
Трансмисии чисти
14-50

Черни :
20, 23. 29, 45, 56, 65, 100 лв./метарътъ.
Строителни материали
Чамъ белъ, дъски роиънски
2500 лв./м38
Чамъ белъ, дъски български
. 2450 лв./м
Чамъ белъ греди
. 1450 лв./м33
Чамъ червенъ .
. 2300 лв./м
Тухли обикновенни .
650 лв./1000 броя
Керемини обикновенни
80 лв./ 100 броя
Керемиди марсилски бели
350 ля./ 100 броя
„ червени 350—400 лв./ 100 броя
Циментъ .
90 лв. торба=50 кгр.
Варь
.
.
;
. 80 лв./ 100 кгр;
Камъкъ
. 120 4- 150 лв.м/'
Гориво и материали за мазане:
Коксъ
.
.
.
.
, 350 лв./кгр.
Каменни въглища Карпифъ
.2500 лв./кгр.
„
„
Пернишки
. 0*85 лв./кгр.
„
„ местни ковачески 1-804-2.50 лв./кгр.
. 2*80 лв./кгр.
Въглища дървени
, 4"— лв./кгр.
Нафтъ (газолъ)
10"— лв./кгр.
Петролъ .
20*— лв./кгр.
Бензинъ лекъ .
„
тежъкъ
17*50
лв./кгр.
v
Минерално масло
104-18 лв./кгр.
Цилиндрови масла 6/125
17 лв./кгр*
Разни:
Ремъци европ. 4 8 10 ^ 12 14 16 _ 18 20 см.
^
т

VSVS

Стари нетали:
Медъ парчета
32 лв./кгр.
Бронзъ парчета .
40
.
Бронзъ стърготини
20
Месингъ
26
Цинкъ старъ парчета
13
Цинкъ новъ парчета
16
Олово.
26
3-20 -г 3-50
Чугунъ машиненъ, парчета
Елекрически материали:
Шнуръ бель, меденъ въ:
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./метъиъть
Лампи .
.
.
.
.
. 2 4 лв./броятъ
Ключове
18 лв./броятъ
Водопроводни тръби:
Галванпзнранп:
VB» W W 1" W IV2" 2" диаметъръ
25, 23, 38, 55, 75, 105, 125 лв./метърътъ

ш

ш

3 g Q MQ

4 Q XQ

J

Б
о О а К С Ь ((тенекяръ)
тАНйИаП^
Бораксъ

»

о с ... /
35
лв./кгр.
Лой говежда
50 лв./кгр.
Набивки азбестови
140- -170 лв./кгр.
Набивки памучни
. 120 лв./кгр.
Клингеритъ
100—120 лв./кгр.
Азбестъ картонъ^
35— 45 лв./кгр.
Азбестъ на вълна
35—40 лв./кгр.
Волтове и гайки разни
404-80 лв./кгр.
Оливъ
50-Г-54 лв.'кгр.
Лакове разни европейски
2004-300 лв./кгр.
^
704-150»лв./кгр»
„ местни
704-150 лв./кгр.
Графитъ леярски
10 лв./кгр.
Графитни замаски .
604-120 лв./кгр.
Битонъ трамбуванъ
, 6С0 лв./кгр.
Железо битонъ за подове
Иззидвни отъ тухли стени на хуро. 600 лв./м.33
санъ ололо
.
304-50 лв./м.
Землени работи у .
Части машинни:
Необработени чугунени отливки
15-—18 лв./кгр.
Обработени
„
20-г=-30 лв./кгр.
Необработени бронзови отливки
80—90 лв./кгр.
Обработени бронзови отливъ
100*150 лв./кгр.
100—150
лв./кгр.
Художествена кована железария
184-26 лв7кгр.
Части отъ машина стомана, обра-"—/кгр.
ботени около , '.
. 6 ^ 1 6 0 лв./кгр.
Л*г

10

фХ$№ J** ***П
шАытмшп

70l>.

Генерално представителство и фабпиченъ склпдъ на:
Нобелъ — Дизелъ — Стокхолмъ

Шведски дизели — полу-дизели отъ 6—150 к. с. — газо :
женни 10—100 к. с — петролни 2—б к. с. „Вите" и „Зендлингъ. Шведски нафтови трактори 22 к. с. съ два и три
лемежа. Недостигната икономия на горивенъ материалъ и
работоспособность.
1

•

— — • — — — — — — —

„Кюне" фабрика за замледЪлскн машини
Акц. Д?во Унгария
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 и пр. Стругове,
фрезмашини, хобелъ машини, шепингъ машини, бормашини и
менгемета,

Лудвигъ Хинтертвайгеръ—Австрия
Цигларски универсални валцове, преси револверни 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 кахлови 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
**~»-

^ -

—

Вняагн на разположение технически нецсонш.
износни УСЛОВИЯ.

Т р а к т о р и „ДНРИНГЪ"
Вършачкн „ИДРШАЛЪ" - Английски фабрнкатъ и всички ящиош шини.
при Генералния представитель

1Mb.
МАШИННО-КОТЛЯРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ

ЛАРЕНЪ КОТЕЛЪ"

>*J

София, ул. Панагюрище, 11
Извършва всЬкакъвъ видъ ремонти на всички система

парни котли и машини.

ТУРБИНИ
всички системи
при

Машиненъ-инженеръ

ЦвЪтко
Димитровъ
членъ отъ
машинна фабрика

„ПобШ*—Русе
Кантора Ст. София,*ул. „М.-Луиза* 70.
Телефонъ № 2535

ЧЕХЛАРОВЪ & ИВДНОВЪ
железарски маодинъ
ВАРНА
ул. Драгоманъ № 30

Предлага на най-износни
условия всични железарски
бояджийски стоки.
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Алабинска, 50
ул. Длабинска.
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тепефонуюбо. nriii(n Елекро - техническо Д-ство
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П р и т е ж а в а въкладовётЬ си на ул. Алабинска, 50: динамомашини," мотори, трансформа- "\ - f
4^ N тори,^кабели, шнурове^жйци и всички материали за електрически инсталации..Освет-J лителни телаг, полюлеи^ абажури,, арматури и др. лампи икономически и полуватови,
С
отъ 5 до f>000 ^вещи. Отоплителни апарати,, чайници, железа за гладене, печки и.пр.,
г
|
Л-^г-^
-./
телефонни и звънцовичматёрйали.г % >'-"-'
- ч.. -v. . _
с :^ — \ . - - — : - . „ >
*~г^ Търгува-съ^ензинови, газоженни и др.-мотори, парни машиниЛтурбини, трансмисии,
~z- каиши, минерални масла, бензини, кинематографии апарати- и пр. с г
Строи найгмалки и най-големи силопроизводни и електропроизводни централи» силопрена/ v /сяне^на разстояние, градски и-фабрични двигателни и Ьсветлителни инсталации. - -'
ЙНСТапира^централниларни и водни, отопления отъ най-реномираните^фабрики. —:, Пред-1?/.. приема комплектни инсталации на фабрики огьвсекакъвъ видъ. </ - - :Г \ _-, £
С п е ц и а л н о и н ж е н е р н о ч б ю р о за проучване, проектиране и изпълнение инсталации
...^с
за :силопроизвеждавег ~
-_..-. \.~-_ ^CV*-•> » •"- ->-- ~-Г -.;" --.'^'--^ . . - :
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Финансиране предприятия отъ подобенъ характеръ.
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Д а в а ОПЖТ8ЭНИЯ по всйчки технически и электротехнически въпроси. Особено внймаJS.\ -'L{'У'•'' ние за. поръчките,^ггъ провинцията.
При иаг*ЗИНа СИ, наул. „Ллабинска^, 50^ притежава^ателие,, завеждано_отъ>опитии ме-^
*€
,'. "V.."ханици/за всекакви погтравк^т^ ~v-s'V
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^-v. -~
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^

^^на^вай-добрй^
икЬнбмическиi крушки ,,ФИЛЙПСЪ|С.
-Сериозните клиенти'могать да разчитать, чег_ще добиятъvдобрй"^.изчерпателни,предС.
у Г^А ^ ^ ^ . >^. ^ -V ._ • тюжения^хамоготъ ,^ВЬТПИНА**. - ; ^ .•'--. - ~ - ~

КапитапъГ.. лв.15,000,000
.''•*.

:

^^::c^V^^'Пpeдлaгa на най-износни цени: ;;^; г
-.^^•'^vг-.-. ч ;- •_ . .^.-г-.— \. : .._\- "-•-"?.---*-:- "-1-"----;-—с-,"\— - -:-.--^-
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тт Ti-Ц.^^Платнафъягарски:^
юрди; шшвеииарски материи,
Производство^на собствените "мУ-та
фабрики въ Варйа •"*• "<*- .:^"""***:г~'"^
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Дизелмотори безъ компресори
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Главенъ представитель за България:
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ВИЛХЕЛМЪ & ХАЛЛЕРЪ
О. О. Д*во
за Търговия и Индустрия
'
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София,4,,Лавеле" 20
• -^
Клонък Плов д и в ъ (срешу^ Кредитна Банка)
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IBffMO* и *УРбини, ме*нични инсталации, всъмакъвъ родъ
JDJlFlKt машини за жедЪзарска и дърводЪяска индустрия.
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Техническо Индустриално Акционерно Д-во
s
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.^

София, ул. -Витошка * 7.
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Телегр.- адресъ: >,Стандардъ^.
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ЯПЙ-Г0Л4МЪ; СКЯПДЪ>> н^^сичкйАвилове; ? технически/ артикули,
железарски', стоки7 й инструменти^^
Ш)Ш*'/:№
ШШ>> водопроводи^

> Специални американски минерални иасла.

й ^Еврейски кожени киишг гкоприненндаШйЙ
.Всички видове- ДЪРВОДЕЛСКИ! ШВШ^ железарски:СТРУШН
бормашини, електромотори и динама, НЛфТОВИ/ ПЕТРОЛНИ И б£Нv
ЗИНОВИ МОТОРИ. ДШВИЛНН МЯериИИ К Л0К0-М0ТИВИ. Доставя,;:
инсталира комплектни мелници и индустриални
"мК
* 1 ^ i,
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