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ΔΗΛΩΣΙΣ.
ΙΙαρακαλοϋνται οι κ.κ. συνδρομηταί, οί άντεπιστέλ- 

λοντες, ή έν γενει άλληλογραφοΰντες μέ τήν διεύθυν
σήν του παρόντος βιομηχανικού περιοδικού συγγράμ
ματος, δπως λαμβάνοντες ύπ ’ό'ψιν τήν έν Πειραιεΐ έγ- 
καθίδρυσιν της διευθύνσεως, έξ ου πάσα περαιτέρω α
ποστολή καί αλληλογραφία του α Β ιο μ ΐ )χ ά ν ο υ  " Ε Ι -  

Ιηνος » θά έκτελήται, θελήσωσι νά διευθύνωσιν εις 
ΙΙειραιά ύπο την επωνυμίαν X. Κ αγκάδην Μ ηχανο
λόγον  πάσαν έπιστολήν ή άλλην αΐτησίν των.

ΠΕΡΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ (Alliage, Alloy), 
[ϋπο βιομηχανικήν εποψιν]

Διά τοϋ προηγουμένου ΰπ ’ άρ. 1 1  φυλλαδίου περά- 
ναντες τάς περι μετάλλω ν γενικας συζητησεις μας άρ- 
χόμεθα ήδη διά του παρόντος τών περί κραμάτων συ
ζητήσεων μας.

Εις τήν πράξιν, ούτως ειπειν, τή ς κατεργασίας τών 
μετάλλων ύπαρχουσι πλεΐσται δσαι περιπτώσεις καθ’ 
άς τό έφαρμοζομενον μέταλλον ύποχρεοΰται νά έχη, 
πρός έπαρκει ίκανοποιησιν τών άπαιτήσεων τών ερ
γαζόμενων ή χρησιμοποιούντων αυτό, ώρισμένας καί 
ένιοτε πολλάς και διαφόρους ιδιότητας.

Γά είς φυσικήν κατάστασιν έφαρμοζόμενα άπλά, ού

τως ειπειν, μέταλλα  ένιοτε δέν έπαρκοΰσιν ή μάλλον! 
σπανιως έπαρκοΰσιν εις τας άνω άπαιτήσεις μας. Ου-1 
τω π. χ. ό χαλκός μεθ’ όλας τάς άξιοσημείώτους ι
διότητάς του, μ’ όλα ταΰτα καθίσταται όλως άχρηστος 
διά τά χυτήρια, καθ’ ότι δέν πληρει καλώς τάς μύτρας 

[καί σχηματίζει σπογκώδες (διάτριτον) χώνευμα. Ό  
ψευοαργύρος χεεται καλώς, ούχ" ήττον χωνευόμενοςί 
καθίσταται τόσον εΰθρυπτος καί εύθραυστος, ώστε ό- 
λοτελώς άνεφάρμοστος.

Τό διάπυρον κίτρινον χρώμα του χρυσού, τά ώραΐον 
λευκόν χρώμα του άργύρου καί ή ϊδιότης άμφοτέρων 
τών μετάλλω ν του νά μήν όξυδοΰνται, καθιστώσι τά 
μέταλλα  ταΰτα προς στολισμόν, καί κατασκευήν δια
φόρων πολυτελών άντικειμένων περιζήτητα.

Εις τοιαύτας λοιπόν περιπτώσεις, όπου τινά άπλά' 
μέταλλα δέν κατέχουσι τάς έπιθυμητάς ιδιότητας κα-| 
τασκευάζομεν έξ άρχαίων γνωστών παραδώσεων ένώ- 
σεις έκ διαφόρων μ ετάλλω ν, τάς όποιας κ ρ ά μ α τ α !  
όνομάζομεν, πραγματοποιοΰμεν δέ τάς τοιαύτας ένώ- 
σεις οΰτως, ώστε τό έκ τούτων κατασκευαζόμενον κρά
μα νά λαμβάνη όσον ένεστι τάς έπιθυμητάς ιδιότητας,!! 
σχετικώς τής σκληρότητος, εύσταθείας, στιλπνώσεως,Ι 
πολυχρονιότητος, χωνεύσεως, χρώματος, άντιχήσεως| 
κ.λ. Ύπομιμνήσκομεν δέ εκτός τούτων, ότι δέν κατορ- 
θώθη εϊσέτι ή κατασκευή κραμάτων έχόντων τάς ιδιό
τητας, αςτιναςενα και μόνον μέταλλον δύναται νά κα-Ι 
τέχη* π. χ . δέν υπάρχει κράμα έ'χον τό έρυθροΰν του'!
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χαλκοΰ χρώμα, ή τό ειδικόν βάρος καί τό διάπυρον 
τοΰ χρυσ^Ο χρώμα.

Όσον ο’ άφορα τάς τών κραμάτων ιδιότητας έν γέ- 
νει, συζητηθήσονται ενταύθα έπί του παρόντος έκεΐ- 
ναι, α ΐτινες άφορώσι τήν κατεργασίαν και εξωτερικήν 
όψιν αυτών, ληφθήσονται όθεν ύπό συζήτησιν ή τήξις, 
ή χώνευσις, ή μαλακότης, τό χρώμα, ή στιλπνότης 
καί τό ειδικόν βάρος αύτών. Τό τής τήξεως σημείο ν 
τών κραμάτων αύτών δέν κεΐται, ώς ήδύνατό τις  νά υ
πόθεση, εις τό αριθμητικόν μέσον τών μερικών αύτών 
συστατικών, αλλά  κατώτερον τούτων πάντοτε. Κρά
μα έκ 2  μερών βισμουθίου, 1 μέρους μολύβδου, 1 μέ
ρους κασσιτέρου, τήκεται είς 94°, ένω τό αριθμητικόν 
μέσον, τών τής τήξεως θερμοκρασιών, ανέρχεται είς 
286°. ’Ορείχαλκος έκ 3 μερών χαλκού και 1 μέρους 
ψευδαργύρου τήκεται ε ί ς 9 1 2 } βαθμούς, το αριθμητι
κόν δέ τούτου μέσον κεΐται είς 91 5°. Ό  έκ τών προ 
τέρων ορισμός τοΰ βαθμού τής τήξεως τών τοιούτων 
κραμάτων είναι ό'λως έσφαλμένος, καθ’ ότι δέν υπάρ
χει· ορος ώρισμένος,έπαρκών καθ’όλας τάς περιστάσεις 

Τό εύχόνευτον μετάλλου τινός είναι ή ίδιότης τοΰ 
νά πληρή καλώς τούς τύπους καί νά σχηματίζη χώ- 
νευμα πλήρες. Ή  ίδιότης αύτη έξαρτάται έκ τών τή; 
πήξεως σχέσεων τοΰ κράματος, ώς έκ τής πείρας εύ 
κόλως άποδυκνειεται. ΙΙαρατηρεΐται δέ ότι τινά όλως 
άχρηστα πρόςχώνευσιν μέταλλα  διά μικράς προσθή
κης ετέρου μετάλλου καθίστανται λ ίαν εύχώνευτα. Ό  
πρός χώνευσιν άχρηστος χαλκός π.χ., διά προσθήκης 
1 έπί τοΐς εκατόν ψευδαργύρου, ή κασσιτέρου, καθί
σταται εύχώνευτος, καί άλλαέπ ισης κράματα ώς προ
σεχώς θέλομεν διαπραγματευθή.

[ακολουθεί].

ΠΕΡΙ ΚΑΜΙΝΩΝ II ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ.

Ή  κάμινος, ή ή θέρμανσίς τοΰ άτμολέβητος εχειτόν  
αυτόν λόγον πρός τήν τών ατμών άνάπτυσιν, οιον καί 
ό λέβης αύτός, καί ένω τό τελευταΐον είναι χρέος τοΰ 
μηχανουργοΰ, οστις πλείστας όσας δυσκολίας κατα  
βά λλε ι πρός σταΟεροτέραν καί καλλιτέραν τοΰ λέβη 
τος κατασκευήν, τό πρώτον άπ’ εναντίας . έγκειται είς 
τήν άπλουσ^άτην μέν ά λλά  σχετικώς σπουδαιοτάτην 
τοΰ έπιμελητοΰ φροντίδα καί τοΰ άπαξ διά παντός πε· 
ριτειχίζοντος τόν λέβητα· τοΰτο έχων ύπ ’ όψιν πας 
έργοστασιάρχης,άς φροντίζει περί τοΰ τρόπου τής πε· 
ριτειχίσεως καί θερμάνσεως τοΰ λέβητος του,, διότι 
|πολλοί τών μηχανικών λαλουμένων, ή μηχανοποιών

δίδοντες άπλούστατόν τι μικρόν καί μονομερές σχέδιον 
ής τοΰ λέβητος περιτειχίσεως, έπιφορτίζουσι μέ τοΰτο 

άπλούστατόν τινα κτίστην, οστις ή έσφαλμένως, ή ά- 
τέχνως καί άθλίως αύτόν περιτειχίσει, δέν έχει κατ’ ού- 
δένα λόγον άδικον. Ή  τών άεραγωγών κατασκευή, ό 
τρόπος τής περιτειχίσεως καί τής παρασκευής τής πρός 
οικοδομήν Ολης, άπαντα ταΰτα, κατά πολύ συντείνουσι 
πρός έπιτυχή ιδρυσιν τοΰ λέβητος. Ώ ς έκ τούτου λίαν  
ωφέλιμον είναι είς πάντα έργοστασιάρχην, εχοντα με 

ικάς περί τούτων γνώσεις, νά έπιτηρή τάς έργασίας 
ταύτας καί ούτω προλαμβάνη τά τών εργατών του 
λάθη, άτινα άφοΰ άπαξ γίνωσι, ούκ άπογίνονται πλέον 
ευκόλως.

Α ί πρός έπιτυχή καί οικονομικήν θέρμανσιν όδη- 
γ ία ι είσίν αί έπόμεναι*

1) Ή  τής καμίνου κατασκευή πρέπει νά τ,ναι τοι- 
αύτη, ώστε νά δύνηταί τ ις  έντός αυτής νά καίη άρκε-, 
τήν καύσιμον υλην καί ούτω νά άναπτύσσηται έν τώ, 
λέβητι, ού μόνον ό άναγκαΐος τή μηχανή, άλλά  καί 
ετι περισσότερος, άτμός.

2) Διά τών άεραγωγών πρέπει νά διοχετεύηται ό 
άήρ μετά μεγάλης όρμής, ώστε γινόμενη ή καΰσις είς 
όσον τό δυνατόν ύψηλοτέραν θερμοκρασίαν νά δύνη- 
ται νά άποδίδη τό μέγιστον αύτής όφελος.

3) Ή  καύσιμος ύλη πρέπει νά καίηται έντελώς, ή
τοι, όσον τό δυνατόν όλιγότερον καπνόν νά άποδίδη

4) Τά μέρη έπί τών οποίων έπικάθηται άσβωλος 
(καπνιά), καί σποδός (στάκτη), νά δύνανται νά καθα- 
ρίζωνται,όσον τό δυνατόν μετά μεγαλειτέρας ευκολίας.

5) Τά τοΰ λέβητος περιτειχίσματα νά ήναι αρκετά 
παχέα, ώστε νά έμποδίζηται πασα περαιτέρω ψύχρανσις.

6) Α ί πρός ρίθμυσιν τοΰ πυρός καί άπόκλησιν τών| 
άεραγωγών καί τής καμίνου συσκευαί πρέπει νά ήναι 
σταθεραί καί εύκίνηται.

Προκειμένου ήδη περί Οερμάνσεως λεβήτων λόγω  
ευκολίας ύποδιαιροΰμεν ταύτην είς τρία κύρια μέρη| 
καί μάλιστα  ά) ά ς  τόν της εστίας  χώ(9ο>·, οπού ή 
καΰσις λαμβάνει χώραν, β) etc τονς διαφόρους αγω λ  
κονς δι’ ών άήρ, φλόγες καί καπνός διοχετεύεται και 
γ) ά ς  τον καπνοδόχον, οστις σκοπόν έχει έκπέμπων 
αύτά είς τήν έλευΟέραν άτμοσφαίραν, νά ύποκινή τήν 
πρός τελείαν καΰσιν άναγκαιαν ύπό τήν έσχάραν ά- 
ναρρόφησιν τοΰ άέρος.

Έκ τής περιγραφής τοΰ πρώτου άρχόμενοι παρατη- 
ροΰμεν, ότι τό κυριότερον είς τόν τής έστίας χώρον 
είναι ή έσχάρα.

Ή  έσχάρα είναι τ ι κοινόν είς έκαστον άτμολέβητα  
Ή  καΰσις ξύλων ώρισμένου είδους έγένετο ποτε πολ-
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λαπλώ ς έπί έλασμάτων, (σιδηρών ράβδων), ή έπί σκλη- 
ροΰ έδάφους, ά λ λ ’ όχι πλέον. Έπί τής έσχάρας κεϊ- 
τα ι έξηπλομένη ή καύσιμος δλη, ό δέ άήρ οστις επε
νεργεί τήν έντελή αύτής καΰσιν, διέρχεται διά τών με
ταξύ τών σιδηρών ράβδων κενών διαστημάτων. Τό κυ- 
ριότερον είς μίαν καλήν έσχάραν είναι τό νά Yjvat άρ- 
κετά μεγάλη , ινα μή κεΐται συσσορευμένη ά λ λ ’ έξη
πλομένη έπ’ αύτής ή καύσιμος ΰλη. Ή  πείρα άπέ- 
ιδειξε, ότι μια έσχάρα έπί τής όποιας είς έκάστην 
ώραν καίονται 6 κΛόγραμμα γαιάνθρακες, (έν οΐς 
πλεονάζει τό ύδρογόνον), πρέπει νά έχη 0, 1 □  μέ
τρου έπιφάνειαν, έάν όμως Yjvat μικρότερα καί πρέ
πει νά καή έπ’ αύτής τό αύτό ποσόν είς τό αύτόν χρο
νικόν διάστημα, τότε πρέπει νά ύψωθή ολίγον, πράγ
μ α  τό όποιον ούκ ολίγον προσβάλλει τήν τοΰ άέρος 
όρμήν καί τήν τοΰ πυρός κυκλοφορίαν.

[ άκολουθεΐ ].

ΣΧΟΛΗ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

IV Χειρισμός ’Ατμολεβήτων.

Έ ρώτησις 3 1 . Είς πόσα κύρια μέρη διαιρείται ό 
τοΰ άτμολέβητος χειρ ισμός;

Ά πόκρισις. Ό  χειρισμός έκάστου άτμολέβητος διαι
ρείται είς τά άκόλουθα κύρια μέρη·

1 .  Εις τήν πρός έργασίαν παρασκευήν τοΰ νέου ά
τμολέβητος.

2 . Είς τήν πρός έργασίαν παρασκευήν τοΰ μεταχει
ρισμένου άτμολέβητος.

3. Είς τήν έπιτήρησιν τοΰ λέβητος έν διαστήματι 
έργασίας τής μηχανής.

4 . Είς τήν διακοπήν τής άναπτύσεως τών άτμών 
διά μικρόν ή μακρόν διάστημα, ή έν κινδύνω.

5. Είς τόν καθαρισμόν τοΰ λέβητος καί έπιδιόρθω- 
σιν τών βλαβών του.

Έρώτησις 32. ΙΙοιαι αί φροντίδες τοΰ Οερμαστοΰ 
διά τήν πρός έργασίαν παρασκευήν ένός νεωστί τοπο- 
θετηθέντος άτμολέβητος ;

Ά πόκρισις. Ό  θερμαστής οφείλει* 1 .  Νά βεβαιω- 
θή, έάν ό λέβης τόν όποιον πρόκειται νά έργασθή, ύ- 
πέστη τήν πρός ασφαλή έργασίαν δοκιμήν του.

2 . ’Οφείλει έπισταμένως νά μελετήση καί κατανόη
ση τήν έσωτερικήν κατασκευήν τοΰ είς αύτόν έμπιστευ- 
θέντος άτμολέβητος.

3. Νά βεβαιωθή περί τή ς είς τά άνήκοντα μέρη ύ- 
   — ■ ' ■  —--------------------------

πάρξεως καί έφαρμογής τών διαφόρων αύτοΰ έξαρτη- 
μάτων καί περί τοΰ συστήματος καί χρησιμότητος τών 
άσ^αλιστικών έπιστομίων.

4·. Νά μεταχειρίζηται πρός καΰσιν ούχί ύγράν καύ
σιμον ύλην, νά ραντίζη δέ μόνον ώρισμένας ποιότητας 
γαιανθράκων, (καί μάλιστα τήν προηγουμένην τής 
χρήσεων των έσπεραν), ώς προσεχώς θέλομεν οιασα- 
φινήσεί.

5. Μετά τήν πιστήν τών προηγουμένων όρων έκ- 
πλήρωσιν, πληροΰται ό λέβης ϋδατος έκ τής πρός κα
θαρισμόν όπής, δι άντλ ίας τινός, 5 δακτύλους άνωθεν 
τής τοΰ πυρός γραμμής καί άρχεται ή ολίγον κατ’ ο
λίγον θέρμανσίς του, θερμαίνεται δέ ούχί διά μιας ί- 
σχυρώς, άλλά  βαθμηδόν, ολίγον κατ’ ολίγον, ινα μή 
οιχασθώσιν ή διαρριχθώσι τά είσέτι ύγρά τείχη του. 
Έν περιπτώσει δέ καθ’ ήν έν τή έστια ώς έκ τή ς υ
γρασίας τοΰ περιτειχίσματος δέν σχηματίζεται ρεΰμα, 
τότε προκαλοΰμεν τοΰτο άνάπτοντες ποσότητα άχυ
ρων είς τόν καπνοθάλαμον τοΰ λέβητος. Κ ατά τήν 
πρώτην δέ τής θερμάνσεως τοΰ λέβητος ήμέραν, τό 
έντός ύδωρ δέν πρέπει νά φθάση είς τόν τής βράσεως 
βαθμόν, ά λλά  ολίγον κατ’ ολίγον θερμαινόμενον καθ’ 
ήμέραν περισσότερον,φθάνει είς τόν δέοντα βαθμόν τής  
τών άτμών άναπτύσεως. Έν διαστήματι δέ τής βα
θμιαίας ταύτης θερμάνσεως δοκιμάζομεν συγχρόνως 
τήν τοΰ έξαρτισμοΰ τοΰ λέβητος χρησιμότητα καί εύ- 
στάθειαν, ώς καί τό ύδατοσταγές τούτου.

Έ ρώτησις 33. ΙΙοιαι αί φροντίδες τοΰ Οερμαστοΰ 
διά τήν πρός έργασίαν παρασκευήν ένός μεταχειρισμέ
νου άτμολέβητος.

’Απόκρ. Μετά τήν διαβεβαίωσιν τοΰ θερμαστοΰ περί 
τής χρησιμότητος καί πολυχρονιότητος άπάντων τών 
έξαρτημάτων τοΰ λέβητος πληροΰται 1 δάκτ. άνωθεν! 
τής ώρισμένης γραμμής τοΰ υδατος, άφιεται μία μό
νον βαλβίς άνοικτή καί άρχεται ή θέρμανσίς του.

Έάν ό λέβης ουτος έμεινε μακρόν χρόνον άχρηστος, 
τότε ίσχύουσι τά άνωθι περί τής πρός έργασίαν παρα
σκευής νέου άτμολέβητος. "Οταν δέέμεινεν ολίγον χρό
νον έν άχρηστία, τότε δύναται νά προβή ταχύτερον ή 
θέριιανσις· έπικαλύπτεται ή έσχάρα ίσορ.έτρως μέ καύ
σιμον ύλην καί άναμυγνίεται μέ έτέραν εύφλεκτον ύ
λην, π. χ. τεμάχια ξύλου, ή τ ι άλλο, ειτα άνοίγομεν ο
λ ίγον τά τών ρευμάτων έπιβλήματα καί ούτως άρχε- 
ται ή τής καυσίμου ύλη ς άνάφλεξις. Έν διαστήματι 
δέ τών διαφόρων τούτων έργασιών τής θερμάνσεως 
ταύτης εξετάζεται έκ νέου πάλιν έφ’ άπαξ ή χρησιμο- 
ποίησις τών διαφόρων έξαρτημάτων. Μετά τήν έναρ- 
ξιν δέ τής άναπτύσεως τών άτμών καί μετά τήν διέ-
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ξοδον μικράς ποσότητος άτμοΰ έκ του είσετι άνοικτοΰ 
ασφαλιστικού επιστομίου, κλειομεν τοΰτο καί άνοιγο- 
μεν τόν κάτωθεν τοΰ λέβητος πρός εξαγωγήν ύδάτων 
κρουνόν, Γνα διά τούτου έξέλθη ό έν διαστήματι της 
ηρεμίας του ύδατος έπί του πυΟμενος τοΰ λέβητος κα- 
τακαΟήμενος βόρβορος καί ειτα πληροΰντες τόν λέβη
τα μέ/ρι τοΰ ώρισμένου μέρους οι ύοατος, εξακολου- 
θοΰμεν διηνεκώς τήν Οέρμανσιν μεχρις ότου το άτμό- 
μετρον μας υποδείξει τήν άναγκαίαν εντασιν τών έν 
τω λέβητί άναπτυσσομένων ατμών καί είτα παρασκευ- 
,άζοντες τήν μηχανήν διά τήν πρός τά  πρόσω κίνη- 
σίν της, άνοίγομεν προσεκτικώς καί αργά τήν άτμο- 

βαλβίδα.

ΠΑ Ρ Α Σ ΚΕ Υ Η Τ Π Ν  Υ Α Π Ν

η η τ  κ γ κ α υ ι ι χ  η  ι μ α α τ ω ξ ι ν  ς ι λ π ρ ω *  σ κ ε υ ώ ν .

Περί χρήσεων ΆργίΜ Ιον.

Τόν άργιλλον χρησιμοποιοϋμεν ώς άκολού0ως· ά
φοΰ ξηρανθή αρκούντως καί λειοτριβή τόν κοσκινίςο- 
μεν, τήν δέ οΰτως λαμβανομενην κονιν υγραινομεν 
καί καθαρίζομεν έντός υδατος, ή λειτουργία έχτελεΤ- 
ται καταλληλότερον έντός μεγάλων κάοων έχουσών 
όπάς κατά διαφόρους άποστάσεις, δι' ύ ν  έξέρχεται τό 
ύδωρ άφοΰ καθαρισθή καί καταπέσει ή καθαρισθεΐσα κό- 
νις, ήτις πρός άποξήρανσίν θερμαίνεται μέχρι τοΰ ση
μείου τής βράσεως.

Περί χρ ήσεω ς βύρακος κα ί νίτρου.

Ή  κονιοποίησις τών υλών τούτων πραγματοποιεί
ται έντός δοχείων λίθινων ή έκ πορσελλάνης καί μά- 
λ ιστα  άφοΰ ή μάζα αύτη διά κοπάνων ή σφύρας διαιρε
τ ή  εις μικρά τεμάχια τότε κονιοποιεΐται έντός τών 
άνω δωχείων καί πρός καθαρισμόν κοσκινίζεται έπα- 
νϊίλημμένως.

Περί χρήσεως αμμωνίας.

Επειδή ή αμμωνία ευκόλως διαφεύγει καί απορ
ροφά ταχέως ανθρακικόν όξύ, έκ τής ατμόσφαιρας 
όπερ τήν καθιστά έπαισθητώς άδυνατωτέραν, ώς έκ 
|τούτου τήν κατεργαζόμεθα αμέσως πριν τής χρήσεώς 
■ της. Πρός τοΰτο τήν διαιροΰμεν είς μικρά τεμάχια έν
ατός τριβείων κεκαλημμένων, έκ τούτων δέ αμέσως, ώς 
έκ τής οξείας οσμής της, εις τήν χρησιμοποιηθεΐσαν

T*f.[Λαςαν.
(II ε ρ t νά  τ ρ ο υ ,  μ α γ ν η σ ί α ς  κ α ί  π ι κ ρ ά λ  α

τ ό  ς δέν έχομέν τ ι νά προσθέσωμεν, καθότι χρησιμο- 
,ποιοϋνται έν τή φυσική των καταστάσει).

Περί οζειδίον τυϋ κασσιτέρου.

"Οσον άφορά τήν χρήσιν τούτου, εις τό περί έ γ 
κ α υ σ τ ι κ ώ ν  ύ λ ώ  ν κεφάλαιον έποιησάμεθα λόγον, 
ότι διά πολλούς έπαναληφθεισομένους λόγους είναι 
προτιμότερον νά παρασκευάζωμεν παρά νά προμη- 
θευώμεθα έτοιμον τό οξείδιο ν τοΰτο.

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον προτιμώμεν άντί τής ύ- 
γράς διά νιτρικού όξέως όδοΰ, τήν ξηράν, ήτοι τήν τι- 
τάνωσιν, ούτως ειπειν. Επειδή δέ ό αγοραζόμενος κασ
σίτερος εΐναι άναμεμιγμένος μετά χαλκοΰ, σιδήρου, 
άρσενικοΰ, νικελίου κ.λ. όπερ πολύ τήν σμάλτωσιν| 
προσβάλει, ώς έκ τούτου άνάγκη πάσα νά έκλέγωμέν 
καθαρόν κασσίτερον, οϊος ό κοκκοειδής αγγλικός κασ
σίτερος. Ό καθαρός κασσίτερος δέν εχει χρώμα ζωη
ρόν, άλλά  λευκόν όμοιον τό τοΰ αργύρου, Οραυόμενος 
δε είναι ινώδης, ενώ ό ακάθαρτος είναι κοκκόδης. 
Πρός τόν σκοπόν όθεν τής παραγωγής οξειδίου τοΰ 
κασσιτέρου, τήκεται ό κασσίτερος είτε έντός όμαλοΰ, εί
τε έντός κεκλημένου τιγάνου καί έκτίθεται εις τήν έ-, 
πίρροιαν τής άτμοσφαίρας. Ή  έπιφάνεια τοΰ ρευστοϋ 
κασσιτέρου μετασχηματίζεται είς τό ύπομέλαν όξείδ. 
(88 κασσίτερον καί 1 2  όξυγόνον), τό όποιον τέλος 
μετά πολύωρον Οέρμανσιν μετασχηματίζεται εις σπο
δόν κασσιτέρου, ήτις εΐναι κόνις λευκή πρός τό ύ- 
πόγλαυκον ή ύπόφαιον κλείνουσα καί σύγκειτάι έξ 
79  μέρη κασσιτέρου καί 21 οξυγόνου.

[ άκολουθει]

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΤΡΓΙΚΗ

Περί κ ινήσεω ς εκκρεμούς.

1) ’Ε κ κ ρ ε μ έ ς  ονομάζεται έκαστον σώμα τό ό
ποιον κινείται παλινδρομικώς έκ τοΰ βάρους του, 
πέριξ άξωνος μή δι ερχομένου διά τοΰ κέντρου τής βα
ρύτητάς του. Ε κτός τοΰ έκκρεμοΰς τούτου τοΰ φ υ- 
σ ι κ ο ΰ καλουμένου διακρίνομεν καί τό μ α θ η μ ά
τ ι  κ ό ν εκκρεμές, τοΰ οποίου τό σημεϊον τής βαρύτη- 
τος ένοοΰμεν ώς ήνωμένον δι’ άβαροΰς τινός ράβδου.

2) Τ ό μ ή κ ο ς  τοΰ φυσικοΰ τούτου έκκρεμοΰς ού- 
ναται νά εύρεθή κατά προσέγγισιν διά τοΰ άκολούθως 
διασαφινιζομένου βοηθητικοΰ έκκρεμοΰς. Κρεμώμεν έπι 
λεπτής κλωστής μικράν τινα μολύβόινον σφαίραν ου-, 
τως, ώστε τό έκκρεμές τοΰτο νά εχη τόν αύτον τής 
έκκρεμοΰς κινήσεως χρόνον μέ τό περί ου ό λόγος φυ
σικόν έκκρεμές, τότε εσεται ή άπόστασις τοΰ αξωνος^ 
τοϋ φυσικοΰ έκκρεμοΰς, έκ τοϋ μέσου τής μολυβδίνης 
σφαίρας, τό μήκος τοΰ φυσικοΰ έκκρεμοΰς.
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3) Χ ρ ό ν ο ς  έ κ κ ρ ε μ ο ΰ ς  κ ι ν ή σ ε ω ς .  “Ε
στω χ, ό χρόνος μικράς έκκρεμοΰς κινήσεω; εις δευ
τερόλεπτα καί α, ό αριθμός τών κινήσεων εις έκαστον 
πρώτον λεπτόν, τότε εσεται· 

ay = 6 0
Έάν δέ τό Μ παριστά τό μήκος τοϋ έκκρεμοΰς, 

τότε εσεται ό χρόνος διά ρ,ικράς κινήσεως τόξα·

X =  π Υ Μ

εις τόν άνω τύπον παριστα π = 3 ,1 4 1 5 .  καί ε =  9, 
8 0 8 8  μ, (τήν εις έλευθέραν πτώσιν έπιτάχυνσιν). Εις 
μονάδα δέ μέτρου εχομεν

χ =  1 ,0 0 3 1  ν Ι Γ  Μ = 0 ,9 9 3 8  χ 2.

Παράδειγμα. ΙΙοΐον μήκος πρέπει νά εχη έκκρεμές 
τι Γνα διανύη 40  κινήσεις είς έκαστον πρώτον λεπτόν;

Ό  τής έκκρεμοΰς κινήσεως χρόνος εϊναι Χ = ^ =  
1 ,5  δτρλ.

Τά μήκος Μ τοΰ έκκρεμοΰς είναι Μ = 0 ,  9 9 3 8 χ  
(1,5) 2 = 2 ,  2 46  μ.

4) 'Εκκρεμές δευτερολέπτων. Έάν Χ =  1 εύρίσκο 
μεν ώς μήκος τοΰ τών δευτερολέπτων έκκρεμοΰς =  
0 ,9 9 3 8  μ.

Τό μήκος τοϋτο άλλοιοΰται κατά τι, σ/ετικώς τοΰ 
γεωγραφικού πλάτους, καί μάλιστα  είναι διά τό πλάτος 
jO 30 4 5  60  90°
0 ,9 9 0 8 . 0 ,9 92 8 . 0 ,9 93 5 . 0 ,9 9 4 9 . 0 3 9 6 6  μ.

τό μήκος τοΰ έκκρεμοΰς
Τό έκκρεμές δύναται πρός τούτοις καί ώς τυχύμε- 

τρον νά χρησιμεύση καί μάλιστα  έκ τοΰ μήκους τοΰ 
έκκρεμοΰς, τό όποιον κάμνει ώρισμένας διπλάς κινή
σεις, όυναται εύκόλως νά εύρεθή ό τών περιστροφών 
τροχοΰ τίνος αριθμός, λαμβανομένου ύπ ’ οψιν τούτου, 
ώς τροχοΰ περιστρεφομένου εις τό αύτό χρονικόν διά
στημα.

H  Τ Ο Ρ Π Ι Λ Λ Η

Π Σ  ΟΠΑΟΝ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΤίΘΕΣΕΠΣ.

Υ ™  Γ .  Π .  ΜΠ ΟΥΜ ΠΟΥΛΠ κ.χ .λ .

»Τά περί τοΰ άντικειμένου τούτου άδυνατοϋμεν νά 
»μεταδώσωμεν εϊς τήν δημοσιότητα, άλλά  ωφελούμε
ν α  τή ς μοναδικής ταύτης περιστάσεως, Γνα άναφέρω- 
»μεν τάς πολυαρίθμους περιστάσεις, καθ’ άς αί τορ- 
»π ίλλα ι ελαβον σπουδαΐον μέρος εις τούς νέους πο- 
ΐλέμους. Προσθέτω δ’ ότι τό όμόθυμον φρόνημα τών

«αξιωματικών, τών μάλλον ανεπτυγμένων καί πεπει- 
»ραμένων εΐνε νά γίνη  χρήσις όλων τών μέσων πρός 
«άνάπτυξιν καί τελειοποίησή τής σπουδής τών τορ- 
»π ιλλώ ν, και νά δοθή ε ύ ρ υ τ ά τ η  π ί σ τ ω σ ι ς  
»έπαρκοϋσα εϊς έξακολούθησιν πειραμάτων.»

Έν ’Αμερική ό προϋπολογισμός τών δαπανών πρός 
πλήρη ύπεράσπισίν τών παραλίων τών Η νωμένων Πο
λιτειών άνήλθεν εις πλέον τών 10 ,0 0 0 ,0 0 0  φρ. Τό 
1 8 7 3  αί Βουλαί έψήφισαν πίστωσιν 2 ,5 0 0 ,0 0 0  φρ. 
οιά τήν όχύρωσιν τών μάλλον σπουδαίων λιμένων. Διά 
τόν αύτόν σκοπόν τό 18 7 6  έψήφισαν 2 ,5 0 0 ,0 0 0  φρ 
Ιο οε 1 8 7 8  έψήφισαν παλιν πρός τόν αύτόν σκοπόν 
δαπάνην 3 ,4 13 ,9 5 0  φρ.

Ή  έπιψήφισις λοιπόν τοιούτων ποσών έπέτρεψεν είς 
τούς ’Αμερικανούς μηχανικούς νά όχυρώσωσι δι’ άκι- 
νήτων τορπιλλών, τοποθετηθεισών μεθοδικώς τά πα
ράλια τής χώρας των. Α ί τορπίλλαι αΰται εΐ/ον κα- 
τασκευασθή έκ χαλκοΰ ή έκ σιδηροΰ έλάσματος καί 
ήσαν γεμισμέναι ύπό βαμβακοπυρίτιδος.

Κ ατά τό 1 8 7 5  τό ύπουργεΊον τών Ν αυτικών διέ- 
ταξεν Γνα άπασαι at λέμβοι καί τά πλοία τοϋ στόλου, 

ι εις τά μέλλον όπλίςωνται οιά τορπιλλών έπ’ άκοντίου 
: Επιτροπή οέ εΐόικη, συγκείμενη έκ τοϋ μοιράρχου 
; Simpson, τοϋ πλοιάρχου, Kamsay καί τοΰ ύποπλοιάρ- 
χου Bredford έπεφορτίσ^η, κατά τό τέλος τοΰ έτους 
τούτου, τήν έπιθεώρησιν τοΰ ύπό τόν ύποναύαρχον 
Ludlon Case στόλου τοΰ Βορείου ’Λ τλαντικοΰ. Αυτη  
έξήτασε τούς τρόπους τής έκτελέσεως τής τορπιλλι- 
κής υπηρεσίας καί άπεφήνατο, ότι όλα τά πλοία ταϋτα  
εύρέθησαν παρεσκευασμένα πρός μάχην διά τορπιλλών. 
Πάντα, εχοντα τά άκόντιά των μέ τορπίλλας, ήσαν 
καλώς τοποθετημένα εις τά πλάγια  τών πλοίων.

Έ κτοτε έπήλθε διάταξες κανονίζουσα τήν σύνθεσιν 
τοΰ τορπιλλικοΰ δλικοΰ, όπερ πρέπει νά διατίθηταί εις 
τά  πλοία τοΰ στόλου. Τά υλικόν δέ τοΰτο διαιρείται 
εις τρεις κατηγορίας· πρώτη κατηγορία επιβάλλει είς 
τά μεγάλα πλοϊα, Γνα έφοδιάζωνται οι’ άτμακάτων, 
δι’ εξ τορπιλλών έπ’ άκοντίου, 4 5  χ ιλιογραμμάτων, 
διά δύο τορτιλλώ ν Ilarvv, σύν τή αποσκευή αύτών 
καί έξ τορπιλλών έπ’ άκοντίου διά τάς λέμβους 34  
χιλιογραμμάτων* δευτέρα κατηγορία προσδιορίζει τόν 
οπλισμόν τών μικρότερων πλοίων, άνευ άτμακάτων, 
οι’ εξ τορπιλλών, έπ’ άκοντίου, καί δύο Harvy μετά 
τής αποσκευής αύτών· καί τρίτη κατηγορία ειδική διά 
τους Μονιτορας ορίζει νά έφοδιάζωνται μέ μόνον εξ 
τορπίλλας έπ’ άκοντίου.

"Εκαστον πλοΐον φέρει τρία άκόντια· τό άκόντιον 
τών πλοίων φέρει μήκος 1 3μ ,72  τό δέ διά τάς λέμ-
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βους 1 0μ ,67 . Έκτος τοϋ τορπιλλικοϋ τούτου οπλι
σμού, όμοιομόρφως επιβεβλημένου εϊς όλα τά πλοία  
καί λέμβους τοΰ στόλου ή Αμερικανική Κυβέρν'Ίσις 
εχει πλεΐστα πλοία είδικώς ώργανισμένα εϊς τορπιλλο- 
φόρα.

Τό 1 8 7 0  κατά πρώτον ή Αμερικανική Κυβέρνησις 
έδημιούργησε Σχολήν τορπιλλών ύπό τήν διοίκησιν 
τοΰ υποναυάρχου C;>se. Ή  σχολή αύτη συνεστήθη εις 
τόν ναύσταθμον τοΰ Newport και, κατ’ ευτυχίαν τών 
Αμερικανών, είνε ιδρυμένη ώς είς κέντρον μεταξύ τών 
μεγαλοπόλεων Νέας ‘Υόρκης, Βοστόνης καί Πρόνοιας.

Ή  Σχολή αύτη δέν έβράδυνε ν’ άποδώση τά κάλ- 
λ ίστα  αύτής άποτελέσματα, ώς έφάνη κατά τάς εξε
τάσεις τοΰ 18 7 2 . Κατά τόν 8βριον τοΰ έτους τούτου 
τά επιτελεία τών Γαλλικών πολεμικών πλοίων Μί- 
nerve καί Kersaint έπισκεφθέντα τήν Σνολήν μετά τοΰ 
Ναυάρχου αύτών J.iroil έθαύμασαν άνυποκρίτως τόν 
θαυμάσιον αύτης οργανισμόν,

‘Ο χρόνος της σπουδής έν τή είρημένη σχολή οι αρ
κεί τρεις μήνας, Ιούνιον, Ιούλιον καί Αύγουστον, άνά 
τέσσαρας ώρας τήν ήμέραν καί κατά πέντε ημέρας 
τής έβοομάδος. Ό λο ι δέ οι άξιωματικοί τοΰ Ναυτικοΰ, 
συμπεριλαμβανομένου καί αύτοΰ τοΰ πλωτάρχου, διέρ
χονται έκ περιτροπής τήν σχολήν ταύτην. Ό  αύτός 
δέ κανών έφαρμόζεται καί είς τούς άξιωματικούς τοΰ 
μηχανικού, είς οΰς είνε ανατεθειμένη ή υπηρεσία τής 
ύπερασπίσεως τών παραλίων.

Ή  ’Α γγλ ία , θέλουσα νά διατηρήση πάντοτε τήν 
κατά θάλασσαν υπεροχήν της, καταγίνεται μετά σπου
δής 8Γ όλων τών μέσων καί άπειρων θυσιών είς τήν 
8ελτίωσιν καί άνάπτυξιν τοΰ είρημένου όπλου. Ό  πό
λεμος τής Α μερικής δέν είχε τελειώσει, καί ή Α γ 
γλ ία  ήσΟάνετο τήν ανάγκην πρακτικής έξετάσεως 
τών υποβρυχίων τούτων οπλών, 'Όθεν κατά πρότασιν 
του συνταγματάρχου τοΰ μηχανικού Jerv. is άνετέθη 
είς ειδικήν επιτροπήν, ΐνα σύνταξη εκθεσιν περί τής 
χρήσεως τοΰ όπλου τούτου διά τήν ύπεράσπισιν τών 
λιμένων καί ποταμών. Χάρις δέ είς τάς συστηματικός 
εξετάσεις, γενομένας επίτηδες είς W oelivreh άπό τοΰ 

865 μέχρι τοΰ 1.869 ύπό τοΰ κυρίου Abel ενός τών 
μελών τής επιτροπής, ώσαύτως δέ καί είς τά πρακτι-. 
'κά πειράματα, άτινα έγένοντο πρό πάντων είς (Cha
tham ύπό τοΰ μέλους τής αύτής §πιτροπής τοΰ συν- 
|ταγματάρχου τοΰ μηχανικού κυρίου Fist her, ήδυνή- 
,θησαν νά μελετήσωσι κατά βάθος τό ζήτημα τής ε
φαρμογής τοΰ ηλεκτρισμού είς %άς τορπίλλας τής ά- 
μύνης κ$ί έπίθςσεως.
j Είς το έξης λοιπόν έκείνςι, οΓτινες ήθε?.ον άναλάβει 
   -- —■   ■ · ■ -—   ----------------------------

τήν όργάνωσιν καί τήν χρήσιν τών σπουδαίων τούτων 
μέσων, δύνανται νά στηρίζωνται άσφαλώς είς δεδομέ
να βέβαια, τά όποια οφείλονται είς τά εργα τής είρη- 
μένης επιτροπής.

Οί “Α γγλο ι είσ;λθόντες είς τόν άγώνα τοΰτον δέν 
παύουσιν ούτε πρός στιγμήν μελετώντες τό άντικείμε- 
νον τοΰτο μετ’ επιμονής, διότι γινώσκουσι καλώς ό-' 
ποϊαι προσπάθειαι καί μελέται περί τής τορπίλλης κα
ταβάλλονται, ύφ ’ όλων τών Κυβερνήσεων τής Εύρώ- 
πης. Διά τοΰτο τό 1 8 6 3  συνέστησαν επιτροπήν, ινα 
έςετάση τήν συγκριτικήν άξίαν τών διαφόρων άναφλε- 
κτικών ύλών.

Είς τήν σχολήν τών μηχανικών τής Chatham συνέ
στησαν επιτροπήν τορπιλλικήν, ήτις ύπέβαλεν εύρύ 
σύστημα ύποβρυχίου ύπερασπίσεως, είς ειδικήν δέ έπι-' 
τροπήν άνέθεσαν, Γνα άναλύση τά άποτελέσματα τής 
βαμβακοπυρίτιοος.

Α ί επιστημονικά’ εφημερίδες έν Ά ν γ λ ία  πολλάςϊ 
και διαφόρους πραγματείας έδημοσίευσαν περί τής χρή
σεως τής τορπίλλης, άλλά άπό τοΰ 1 8 6 5  οί Ά γ γ λ ο ι'  
ήρχισαν νά διαπλασιάζωσι τάς προσπαθείας των. Καί' 
διά τοΰτο τό Ναυαρχεΐον προσεκάλεσε τόν Ά  μερικά-! 
νόν Beardslee όπως μεταβάς έκτελέση ύπό τούς ο
φθαλμούς των σπουδαία πειράματα. Πρός τοΰτο δέ 
παρέδωκεν είς τήν διεύθυνσιν ειδικής επιτροπής τήν  
φεργάταν Τερψιχόρην, ήτις προσβληθεΐσα ύπό ηλε
κτρικής τορπίλλης γεμισμένης δζ’ 1 ? 0 λ ιτ ρ ώ ν  πυρί- 
τιδος έβυθίσθη παραχρήμα.

Τό επόμενον ετος 1 8 6 6  συνήλθον οί μηχανικοί καί! 
ώργάνισαν τεχνικούς συλλόγους, καί τόν Μάϊον ό κύ-| 
ριος Nat haixiiel i lolme άνέγνωσεν ένώπιον τών μελών: 
τούτων σπουδαίαν έκθεσιν έπί τών άνωτέρω άντικει- 
μένων, [ ακολουθεί']

ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΑ

Πώς βο.Ιίζομεν έκ τώ ν άτμοπλο ίων ;

Ώ ς γνωστόν έκ τών ιστιοφόρων πλοίων ή Βέλισις -πρε-1 
πει νά γ ίνητα ι μετ’ ακρίβειας, άπαιτεϊται δέ έξις πρός I 
τοΰτο, καί μάλιστα  όταν τό βάθος ήναι πολύ. Ή  8υσκο-| 
λ ία  δέ τοΰ προ.σδιορισμοΰ τοΰ βάθους προέρχεται κυρίως ! 
έκ τής ένεκα τής έκπτώσεως προκυπτούσης πλαγιό- 
τητος τοΰ βολιδοσχοίνου, ή τ ις  είναι το.σοϋτον μεγαλει- 
τέρα όσον ή θάλασσα είναι κυματωδεστέρα καί αί πα-| 
ρουσιαζόμεναι έπιφάνειαι είς τόν άνεμον, οίον ιστία  ή 
σκάφος, μεγαλείτεραι,

Τό άτμόπλοιον πρέπει νά έπωφελήται τοΰ πρ.οωστή-> 
 ,Tyr—  ̂ 1 ι"1"11 11 " 1 ΜΙ· *" I,J-LUJ- IIWI1 'Τ~ *"
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ρός του, όπως έκτελέση τόν χειρισμόν μέ τήν έλπίδα 
μείζονος επιτυχίας· κατά τάς περιστάσεις δέ βολίζει, 
όπως καί τό Εστιοφόρον πλοΐον, διά βολίοος 30 χ ι- 
λιογρ. βάρους ή διά χειροβολίδος. Κ ατά τήν πρώτην 
περίστασίν ή μέν βολίς άποτίθεται έπί τοΰ προσθίου 
καταστρώματος ή έπί τής έπωτίδος, οί δέ άνορες είς 
τό εξωτερικόν τοΰ πλοίου, έπί τών αιωροθεσίων και 
τών κανθηλίων τών τροχών.

Επειδή τό πλοΐον πρέπει νά μείνη στάσιμον καί νά 
μή έκπίπτη, ό χειριστής κρατεί τήν μηχανήν, ειδο
ποιών τόν μηχανικόν ότι τοΰτο θά γείνη έπ’ ολίγον 
μόνον καί άναπρωρίζει τό πλοΐον, άν ή θάλασσα ί]- 
ναι κυματώδης, διατηρεί δ’ αύτό ούτω μέχρι τής 
στιγμής καθ ήν ή βολίς έγγίζει τόν βυθόν. Α ί συμ- 
βαίνουσαι έπιδόσεις κατ’ αύτόν τόν τρόπον είναι ά- 
σήμαντοι καί δέν δύναται'νά σφάλη ένεκα τούτων ή 
έργασία· διά παν όμως ενδεχόμενον ποδοΰται ό έπί- 
δρομος όπως έπαναφέρη τό πλοΐον είς τήν πρώτην 
διεύθυνσιν του.

Βολίζει τ ις  τάχιον καί κάλλιον έκ τοΰ τροχηλάτου 
άτμοπλοίου ή έκ τοΰ έλικοκινήτου. Καί βεβαίως τοΰ 
πρώτου ή ταχύτης εκμηδενίζεται άμα κρατηθή ή μη
χανή, διότι τά  κωπία τών τροχών άντιτίθενται είς τήν 
προχώρησιν, σχάζοντα (σιάροντα), άρκεΐ δέ νά ποιή- 
σωμεν δλίγας μόνον στροφάς άνάποδα, όπως έκμηδε- 
νισθή τελείως ή ταχύτης, καί δυνηθώμεν νά ρίψωμεν 
τήν βολίδα, ένω, ινα μείνη στάσιμον τό έλικοκίνη- 
τον άτμόπλοιον, πρέπει νά κινηθή ή μηχανή άνάπο
δα καί νά παραταθή ή κίνησις αύτη έπί τινα χρόνον, 
έάν έπιθυμώμεν νά βολίσωμεν έν χρόνω καί τόπω ώ- 
ρισμένω.

"Οταν βολιζωμεν έξ έλικοκινήτου άτμοπλοίου, πρέ
πει νά προσέχωμεν νά μή άφίνωμεν τό πλοΐον νά πα- 
ρεκκλίνη ούτε πρός τήν μίαν πλευράν ούτε πρός τήν 
έτέραν, όπως μή περιτυλιχθή τό βολιδόσχοινον πέριξ 
τοΰ προωστήρός του.

"Οταν βολιζωμεν είς ϋδατα άβαθή, ή ταχύτης κα
νονίζεται είς τρία ή τέσσαρα μ ίλια , όπως οί βολισταί 
οί ίστάμενοι είς τά κανθήλια τών τροχών ή είς τάς 
κρεμαστάς λέμβους δύνωνται νά εύρίσκωσι τό πραγ
ματικόν βάθος τοΰ υδατος. Έάν οί βολισταί ιστανται 
είς τάς κρεμαστάς λέμβους, ένεκα τής θέσεως τών 
κανθηλίων κειμένων έμπροσθεν αύτών, θά τείνωσιν είς 
τό νά ρίπτωσι τήν βολίδα π λα γ ίω ς τοϋ πλοίου· άνάγ- 
κη επομένως τότε νά κυβερνώμεν είς τρόπον ώστ§ νά 
πλησιάζωμεν τό πλοΐον πρός τό βολιδόσχοινον, όπως 
εύρίσκωμεν όσον οίόν τε άκριβέστερον τό βάθος τοΰ 
υδατος.

Θά μνημονεύσωμεν ένταϋθα ένδειξίν τινα  χορηγου- 
μένην διά τοΰ ιππαρίου, όταν τό πλοΐον θαλασσοπορή 
έν καιρώ νυκτός έπί στήθους ή πλησίον παραλίων ο λ ί
γον γνωστών. Ά ρκεΐ τοτε ν’ άφήσωμεν τό ίππάριον 
νά ροφα ύδωρ καί νά χύνωμεν αύτό έπί τοΰ καταστρώ
ματος· ή ποιότης δέ καί ή φύσις τών περιεχομένων έν 
τώ υδατι σωμάτων δύνανται νά χορηγήσωσιν ήμΐν ώ- 
φελίμους τινάς πληροφορίας.

Πως χειρ ίζομεν, όταν άνθρωπος π  ίση  

είς τήν θάλασσαν  ;

Τό άτμόπλοιον τό άρμενίζον διά τών ιστίων και τής  
μηχανής συγχρόνως κυβέρνα ώς καί τό ίστιοφόρον 
πλοΐον. "Αμα λοιπόν τή φωνή «άνθρωπος είς τήν θά
λασσαν», κρατείται άμέσως ή μηχανή του, καί άκο-! 
λουθοΰμεν ώς πρός τά ιστία τάς διαγραφομένας κά
τωθι οδηγίας.

Τό άτμόπλοιον τό άρμενίζον διά μόνης τής μηχα-' 
νής πρέπει νά χειρίση ούτως, ώστε νά δυνηθή νά χα- 
λάση εύκόλως καί ταχέως τήν σταλησομένην πρός' 
διάσωσιν τοΰ άνθρώπου λέμ β ο ν  έπομένως ή κατάστα- 
σις τής θαλάσσης, ή δύναμις τοΰ άνεμου καί ή πλεΰ- 
σις τοϋ πλοίου ώς πρός τήν διεύθυνσιν τοϋ άνεμου εί
ναι τοσαΰται α ιτία ι, ένεκα τών όποιων τροποποιείται 
ό χειρισμός. Πρ αγματικώς έν εύθαλασσία καί μετρίω \ 
άνέμω, έάν τό πλοΐον έπέχη δύο ή τρεις άνεμορρόμ- [ 
βους δεξιά ή άριστερά τής ευθείας του άνεμου, φαίνε- ί 
ται προτιμότερον νά κρατηθή ή μηχανή καί νά προσα-| 
^θή τό πλοΐον διά τοΰ δρόμου του, όπως χαλάση τήν!'

ί ίλέμβον άν όμως τό πλοΐον κυβερνά μέν ούτως ή καί 
έγγύτατα , ά λ λ ’ ή θάλασσα είναι κυματώδης, προτιμό-! 
τερον είναι νά κατορθώσωμεν νά καταγάγωμεν τήν λέμ~, 
βον έκ τής ύπηνέμου πλευράς, όπως προφυλάττηται \ 
άπό τοϋ κυματισμοϋ· έπομένως κατά τήν περίστασίν | 
ταύτην, ένω κρατείται ή μηχανή, έκπετάννυνται τά · 
ήμιόλια, όπως στηριχθή τό πλοΐον έκ τοΰ σάλου.

Έν έπιφόρω άνέμω, κρατείται ή μηχανή καί προ- 
σάγεται τό πλοΐον ξιά τοΰ δρόμου του, μέχρις ου φθά- 
ση είς τήν έγγυτάτην του άνέμου πλεΰσιν, όπως χα- 
λασθή ή λέμβος. Έν πάση όμως περιπτώσει, άμα ή 
λέμβος έγκαταλείψη τό πλοΐον, κινοΰμεν τήν μηχα
νήν, όπως διευθύνωμεν αύτό είς τό μέρος όπου έπεσεν 
ό άνθρωπος, καί σταθώμεν είς κατάλληλον θέσιν, ώστε 
ή λέμβζς νά προσέγγιση |ύκόλως τό πλοΐον.

[άκολουθει]
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Ν Α Ι Ή Ι Ι Γ Ι Κ Α .

Κατασκευή χανόνοc έχτοπκτμοϋ.
Έάν τό κέντρον της βαρύτητος τοΰ έκτοπισμοΰ 

πρέπη νά εύρίσκηται κατά τήν άπόστασιν· ΔΖ' έκ τοΰ 
μέσου Δ άπομεμακρισμένον, (δρ. σχ. ΰπ’ άρ. 1), τότε 
κατασκευάζομεν συμμετρικώς τά  δύο ήμισυ τοΰ κανό- 
νος και ύπολογίζομεν τήν. έκ της κορυφής Γ άπόστα- 
σιν τοΰ κέντρου της βαρύτητος*

μ f  1
Γ / —

V2 μ 1 1 )2  μ *j* 1

κατασκευάζομεν ΖΕ Γσον και παράλληλον ΔΖ' και έ- 
νοΰμεν τό Δ με τό Ε. Έάν δέ άξωμεν κατ’ αρέσκειαν 
διά της βάσεως τετμημένης τινός π. χ. Ο, παράλλη
λον πρός τήν ΔΕ και διά τοΰ σημείου Ο' παράλληλον 
πρός τήν ΑΒ, τότε εσεται, τό σημεΐον της τομής καί 
τών δύο γραμμών Ο" σημεΐον τοΰ νέου κανόνός.

Μ Έ  Ο ΔΖΓ 
Σχ. 1 .

Τη βοήθεια της π α ρ α β ο λ ή ς  δύναταί τ ις  νά ό
ρίση καί κατασκευάση άπάσας τάς γραμμάς τών ύδά
των καί έκαστον πρίσμα μονονότι τήν μέθοδον ταύτην  
έφαρμόζομεν μόνον πρός κατασκευήν της άνωτάτης 
γραμμής τών ύδάτων καί τοΰ άρχικοΰ πρίσματος.

Διά τό πρίσμα εσεται· έάν Α ή γραμμή, 11 τό π λά 
τος καί Β τό βάθος·

(  X Υ' Α

ν Β 7  , =
Π . Β— Α

η όε αποστασις α τοΰ κέντρου τής ραρυτητος εκ της  
γραμμής τών ύδάτων εσεται·

ν -j* 1
Β

[ άκολουθεΐj

ΠΕΡΙ Ζ Υ Μ Π Σ Ε ίΙΣ .

Έν τή ατμόσφαιρα ύπάρχουσι πάντοτε άπηωρημένα 
μικρά στερεά σώματα, ώς δυνάμεθα ευκόλως νά ίδω
μεν· δταν έντός σκοτεινοΰ δωματίου εΐσέρχηται άκτίς  
τοΰ ήλίου, βλέπομεν έν αυτή μικρά σωματίδια κινού
μενα καί βραδέως άποτιθέμενα· τοιουτοτρόπως φέρον

ται έντος τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άερος και οί μικροτατοι, 
σπόροι τών άλλω ν φυραμάτων καί τοΰ μυκοδέρμου τοΰ1 
οίνου. Άπεδείχθη δέ τά τοιοΰτον διά διαφόρων πει
ραμάτων.

Καθώς άλα τά οργανικά όντα, τοιουτοτρόπως καί 
τά μικρότατα έκεΐνα, άτινα άποτελοΰσι τά διάφορα φυ
ράματα, άποθνήσκουσιν ύποβληθέντα είς άνωτέραν θερ
μοκρασίαν. Έάν θερμάνωμεν τήν ύλην έν rj έμπεριέ 
χεται φύραμά τι μέχρι θερμοκρασίας συνήθως κατωτέ- 
ρας τών 10 0 °  βαθμών, (ήτοι τοΰ τής ζέσεως σημείου), 
τό φύραμα χάνει τήν ζωτικότητα αύτοΰ, δέν δύναται 
πλέον νά πολλαπλασιασθή ουδέ νά συνεπιφέρη τάς με- 
ταβολάς αίτινες έπακολουθοΰσι τήν ζωήν αύτοΰ. Έάν 
επομένως θερμάνωμεν μοΰστον (ουρα ή άλλην τινα ζυ- 
μώσεως επιδεκτικήν ουσίαν), πριν δέ άποψυχθή, κλεί- 
σωμεν καλώς έντός ερμητικώς κλειομένου άγγείου, 
τό ρευστόν δέν ύφ ίσταται ούδεμίαν άποσύνθεσιν καί δύ- 
ναται νά διατηρηθη άναλλοίωτον έπ’ άόριστον χρό
νον. Τοΰτο συμβαίνει, διότι διά τής θερμάνσεως φο
νεύονται τά έν τώ ρευστώ φυτάρια, επειδή δέ τό ρευ
στόν δέν είναι εις συγκοινωνίαν μετά τοΰ άτμοσφαιρι- 
κοΰ άέρος, δέν δύνανται νά εΐσέλθωσιν έν αύτώ έκ τής 
άτμοσφαίρας νέοι σπόροι τοΰ φυράματος, τών οποίων | 
ή ζωή καί ά πολλαπλασιασμός ήθελε συνεπιφέρει τήν 
ζύμωσιν, τήν άλλοίωσιν τών έν τώ ρευστώ ουσιών.

Κ ατά τό πείραμα τοΰτο δυνάμεθα άντί ν' άποκλεί- 
σωμεν τήν είσοδον τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος, ν ’ άφή- 
σωμεν νά εΐσέρχηται ούτος, έμποδίζοντες μόνον τήν 
είσοδον τών έν αύτώ άπηωρημένων σωμάτων, μεταξύ 
τών οποίων εύρισκονται καί οί σπόροι τοΰ φυράματος 
Έάν π. χ. θερμάνωμεν έντός φ ιάλης ρευστόν, δυνάμε- 
νον νά ύποστή ζύμωσιν, ακολούθως δέ θέσωμεν πώμα 
έκ βάμβακος, τό πώμα τοΰτο άφίνει τόν άέρα νά διέρ- 
χηται, ά λ λ ’ ούχί καί τούς έν αύτώ άπηωρημένους σπό
ρους τοΰ φυράματος* επομένως τό έν τή φιάλη ρευ
στόν ούδεμίαν ύφ ίσταται άποσύνθεσιν.

Διά τούτων καί άλλω ν παραπλήσιων πειραμάτων 
άπεδεί/θη ή άλήθεια τής θεωρίας τών ζυμώσεων, τήν 
οποίαν έξεθέσαμεν άνωτέρω.

Ό διά τής οινοπνευματώδους ζυμώσεως τοΰ μού
στου παραχθείς οίνος είναι έπίσης επιδεκτικός ζυμώ
σεως, ύφίσταται πολλάκις μεταβολάς α ίτινες άλλοι- 
οΰσιν αύτόν έντελώς* αί μεταβολαί αύται άποτελοΰσι 
τάς άσθενείας τοΰ οίνου* ή δέ συνηθεστερα άλλοιωσις 
ήν ύφ ίσταται, είναι ή μεταβολή αύτοΰ είς όξος. Εϊς. 
τοιαύτην περίστασιν άνακαλύπτομεν πάντοτε ύπό το 
μικροσκόπιον φύραμά τ ι, τό όποιον άναπτύσεται καί 
πολλαπλασιάζεται έν τώ ρευστώ* τό φύραμα τοΰτο ώ-
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ίνομάσθη έ ξ (κ ό ν μ υ κ ό δ ε ρ μ ο ν, διαφέρει δέ άπό 
τό μυκόδερμον τοΰ οίνου, και εύκόλο>ς οιακρινεται 
τούτου* συνίσταται άπό έπιμήκη σφαιριόια, προσκεκολ- 
λημένα πρός άλληλα, καί τά όποια πολλαπλασιάζον- 
ται κατά τόν εξής τρόπον. "Οταν εν τών σφαιριόιων 
τούτων άναπτυχθή έντελώς, διαιρείται εις όυω μέρη’ έ
καστον τών μερών τούτων άναπτυχθέν, διαιρείται έπι- 
σης εις δύω μέρη, καί οΟτω καθεξής. Έ πισης κατά τάς 
'άλλας άσθενείας τοΰ οίνου, άνευρέθη πάντοτε οι άκρι
το ύς παρατηρήσεως, δτι ή μεταβολή ήν ύφ ίσταται ό 
οίνος είναι άποτέλεσμα τής έν αύτώ άναπτύξεως μι- 
κροσκοπικοΰ τίνος οργανικού οντος.

Επειδή επομένως αί άσθένειαι καί ή έξ αύτών άλ- 
λοίωσις τοΰ οίνου προέρχονται έκ τής έν αύτοΐς άνα
πτύξεως τοΰ δι’ έκάστην άσθένειαν χαρακτηριστικού 
[φυράματος, επεται δτι δυνάμεθα νά προλάβωμεν πά
σαν άλλοίωσιν ούτοΰ, καί νά διατηρήσωμεν αύτόν έπ’ 
Ιάόριστον έν καλή καταστάσει, έάν φροντίζωμεν νά μή 
'ύπάρχωσιν έν αύτώ σπόροι τών διαφόρων τούτων φυ
ραμάτων. Έπί τούτου στηρίζεται ή διά θερμάνσεως 
διατήρήσις τοΰ οίνου, ήτις άν καί προετάθη πρό πολ- 
λοΰ, μόνον κατά τά τελευταία έτη, μετά τάς έρευνας 
τοΰ P a s t e u r ,  ελαβεν έκτεταμένην εφαρμογήν. Είπομεν 
ήδη άνωτέρω δτι τά διάφορα φυράματα καταστρέφον- 
!ται οιά θερμάνσεως· εύκολώτερον καταστρέφονται ταΰ
τα έντός ρευστών έμπεριεχόντων οινόπνευμα. Ά ρκεΐ 
[νά θερμανθή ό οίνος μέχρι 55° βαθμών (πολλάκις δέ 
καί μόνον μέχρι 50° ή 4 5 Γ'), διά νά καταστραφώσι τά 
έν αύτώ μικροσκοπικά όντα. Ή  πρός διατήρησιν τοΰ 
οίνου μέθοδος τοΰ Pasteur συνίσταται είς τήν Οέρμαν- 
σιν αύτοΰ μέχρι 55°, καί τήν μετά ταΰτα άπό τής μετά 
τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος συγκοινωνίας προφύλαξιν τοΰ 
ρευστοΰ.

Δύναται δέ νά έκτελεσθή ή έργασία αυτη διά μικρο- 
έρας ποσότητας έντός φιαλών· πρός τοΰτο Οέτομεν 
άς φ ίάλας έντός θερμοΰ ύδατος, μέχρις ού'ό έν αύταΐς 

οίνος λάβη θερμοκρασίαν 55°, ειτα δέ κλειομεν αύτάς 
καλώς διά πώματος, ώστε νά μή ύπάρχη συγκοινωνία  
μετά τοΰ άέρος. [ άκολουθεΐ]

λον παρ’ ήμΐν έν χρήσει είναι συστήματος Seik (δρ, 
σχημ. ύπ* άριθ. 1)

ΠΕΡΙ Α Λ Ε Υ Ρ Ο Π Ο ΙΙΑ Σ .
Πρός καθαρισμόν τοΰ έκ τών άλευροκοσκίνων (δρ. 

Σελ. 15 5 )  εξαγομένων διαφόρων ειδών σημιγδαλίων 
χρησιμοποιοΰμεν τάς σημιγδαλομηχανάς καλουμένας* 
τών οποίων ή κατασκευή σύγκειται έκ μετάξινων ή 
βυρσίνων κόσκινων, ή έκ ξύλινων δοχείων άμφοτέρων 
ώσικινήτων μετ’ άνεμιστήρων, τών τοιούτων αί μάλ-

Σχημ. 1 .

Ή  σημιγδαλομηχανή αύτη εχουσα μήκος συνήθως 
1 32 καί πλάτος 96  εκατοστών τοΰ μέτρου καθαρίζει 
2 0 0 — 3 0 0  κιλόγραμμα τήν ώραν, χρησιμοποιείται δέ 
λίαν έπιτυχώς πρός καθαρισμόν λεπτώ ν ποιοτήτων.

Έτέρα έπίσης χρησιμοτάτη τοΐς άλευρομύλοις εϊναι 
ή κάτωθι ύπ ’ άριθ. σχήμ. 2  άπεικονισμένη μετ’ έξα- 
πλοΰ άνεμιστήρος προνομιούχος, τοΰ συστήματος 
Henckel. Ή  σημιγδαλομηχανή αύτη ύποστάσα τελευ
ταίως πολλάς άλλοιώσεις έφαρμόζεται έπ ιτυχέστατα  
διά παντός είδους σημιγδάλια, άτινα δι ερχόμενα δι’ αυ
τή ς άπαξ μόνον, καθαρίζονται εντελέστατα, κατασκευά
ζεται είς μήκος 2  μ. πλάτος 90  έκατ. καί υψος 1 ,8 0 μ  
καί καθαρίζει 3 0 0 —  4 0 0  Κ ιλόγραμμα είς έκάστην 
ώραν.

Σχημ. 2.

[άκολουθεΐ].

Ι ΐ ν Ρ ϊ Ο Λ Ε Ψ Ι Ι ί Α .

Περί άκατεργάστων δερμάτων.

Αί τομαί τών δερμάτων υπήρξαν πάντοτε αφορμή 
σπουδαίων ζημιών καί μεγάλων παραπόνων έκ μέρους 
τών βυρσοδεψών, τελευτα ίω ς δμως τό κακόν ήλατώ- 
θη άντιπροσωπευθέντων εϊς τούς λ ιμένας τής φορτώ



186 Ο ΒΙΟΜΗΧΛΝΟΣ ΕΛΛΗΝ.

σεως τών εύρωπαίων βυρσεμπόρων καί βυρσοδεψών 
και μάλιστα  τινών δι’ ίδιων έχει πρακτορείων. Α ί το- 
μαί αύται είς ξηρά δέρματα δέν είναι εύκολον νά δβα- 
κριθώσιν, ενώ τουναντίον είς νωπά καί αλατούχα δέν 
είναι ουδόλως δύσκολον.

Έτέρα αφορμή παραπόνων καί ζημιών είναι τά τών 
δερμάτων καύματα, άτινα ώς έπί τό πλειστον είς τά  
μάλλον βυρσοΰχα μέρη επιτίθενται καί τοΰτο ?να γνω- 
ριζηται τό ζώον της μιας αγέλης τοΰ άλλου της έ- 
τέρας, καί μή άπόλυται.

"Εκαστος νέος βυρσοδέψης οστις καλώ ς τήν τέχνην 
του γνωρίζει άναμφιβόλως εχει έκαστον μάθημα ούχί 
εύθυνά πληρώσει, καθότι δέν δυνάμεθα νά διαψεύσωμεν 
ότι ή αγορά δερμάτων προϋποθέτει μεγάλην μάθησιν 
καί πείραν θερμώς δθεν συμβουλεύομεν έκαστον πρω- 
τόπειρον βυρσέμπορον τοΰ νά έκτελή τάς αγοράς του 
άπό κατάστημα άναγνωρισμένον είς τάς συναλλαγάς  
του καί τό όποιον αΰστηρώς έπί ώρισμένων ειδών καί 
ούχί έπί διαφόρων ποιοτήτων νά συμφωνεί, είς μίαν καί 
τήν αύτήν τιμήν. Ό  τής τοιαύτης τέχνης άρ/άριος 
πρέπει καί άπό τά παρά μικρά καί άνεπαίσθητα λάθη  
νά προφυλάττηται καί συνάμα νά ήναι δραστήριος, 
καθότι δέν υπάρχει έπί τής γης έτέρα τέχνη, ήτις νά 
τιμωρή αύστηρότερον τόν παρακλίνοντα άπό τόν άνω 
κανόνα, όπως ή βυρσοδεψική, διά τής όποιας τά κα- 
τεργαζόμενα δέρματα μόνον μετά ολόκληρον ετος πε
ρίπου πωλοΰνται καί ούαί είς έκεϊνον, οστις οφείλει 
είς βραχύτερον χρόνον νά τά έξαγάγη. Ή  τοιαύτη 
βύρσα ώς άωρος δέν έχει βάρος καί δέν είναι καλής 
ποιότητος, εκτός δέ τούτου ώς συνήθως συμβαίνει δέν 
πωλείται καί είς καλήν έποχήν, οί άγορασταί δέ άνα- 
γνωρίζοντες ταχέως τήν άπελπισίαν τοΰ βυρσοδέψου 
;τά άγοράζουσιν ενίοτε εις εύθυνωτέραν τιμήν παρ’ ότι 
|άρχικώς νωπά τιμώνται. "Οθεν έκαστος εργοστασιάρ- 
,χης οφείλει πριν τής ένάρξεως τών εργασιών του νά 
ύπολογίση καλώς, σχετικώς τών μέσων του καί τής 
περιουσίας του τήν ετήσιον έργασίαν του.

[ακολουθεί]

ΠΕΡΙ ΔΕΙΚΤΟΥ
( INDICATOR ) ( Όρα Σχ. 1 ).

Κ Α Ι Τ Π Σ  Χ Ρ Β Ι Ε Ω Σ  Α Υ Τ Ο Υ  Ε Ι Σ  1 Ι Π Χ Α \ Α 2  Α Τ Μ Ο Π Λ Ο ΙΔ ΐ .  

‘ΐν° Κ. Μ Α Κ Ρ Η  

Μηχανικού τής Σχολής τών Ναυκλάστρων.

lj Ό δείκτης ουτος τοΰ οποίου ή χρήσις ώς έκ τής

προόδου τής ατμομηχανής μεγάλω ς έπεξετάνθη, είναι 
έφεύρεσις τοΰ J ’ Watt, τελεΐοποιηθεισα εσχάτως ύπό 
τοΰ Richard. ’Επειδή δέ πολύ έπ ιμ ΐλητα ί μηχανών καί 
άλλοι περί τάς μηχανάς καταγινόμενοι δυστυχώς ά-] 
γνοοΰσι τήν χρήσιν τούτου, οι μέν καθ’ ότι δέν πι-j 
στεύουσι τήν άξίαν του, οί δέ μή είδότες τήν χρήσιν 
αύτοΰ, ώς έκ τούτου άπεφάσισα έν όλίγοις ένταϋθα 
έξ έθνικοΰ καθήκοντος όρμώμενος, νά δώσω συνοπτι
κόν τινα ορισμόν, οστις θέλει διαφωτίσει τούτους έ- 
παρκώς, (καί μάλιστα τούς τών άτμοπλοίων μηχανι
κούς), καί τούς διδάξει, ότι ή άληθής άξια τών μη/α- 
νών των δύναται ευκόλως καί έξ ολοκλήρου νά άνα- 
καλυφθή διά τοΰ χειρισμού τοΰ δείκτου τούτου.

Οί κατασκευασταί άτμοπλοίων, ώς συνήθως συμ
βαίνει, ύπόσχονται είς τά  μετά τοΰ παραγγελιοδότου 
συμφωνητικά των ώρισμένην κατανάλωσιν καυσίμου ύ
λης, είς ώρισμένην πραγματικήν δύναμιν καί πολλά- 
κις συμβαίνει είς τοιαύτας δοκιμάς οί τών συμφωνη
τικών όροι νά έκπληρώνται π ιστώ τατα, άργότερον ό
μως, ώς έκ τής άμελείας τών επιμελητών, ή κατανά- 
λω σ ις τών γαιανθράκων έπαισθητώς νά πολυπλασιά- 
ζηται, τό τοιοΰτον καθιστάμενόν έπαισθητόν όσον ού- 
πω είς τόν ιδιοκτήτην, γίνεται φυσικώς αφορμή παρα
πόνων εναντίον τοΰ κατασκευαστοΰ, οστις έρωτών μέ 
πόσην δύναμιν εργάζεται ή μηχανή, ενίοτε δέν λα μ 
βάνει ούδεμίαν άπάντησιν, ούτε έκ μέρους τοΰ ιδιοκτή
του,ούτε έκ μέρους τοΰ έπιμελητοΰ,— άσυγχώρητον διά 
τούτους καί λ ίαν άδικον παράπονον διά τόν κατασκευ
αστήν.— Αηφθήτω όθεν ύπ’ όψιν ότι ή συγγένεια τής 
πραγματικής δυνάμεως μηχανής τινός είναι τι άναπό- 
σπαστον τής καταναλώσεως τών γαιανθράκων καί 
φυσικώς, έάν θέλωμεν νά άναπτύσσωμεν περισσοτέραν 
δύναμιν πρέπει άναγκαίω ςνά καύσωμεν περισσοτέρους 
γαιάνθρακας.

Ε νίοτε μάλιστα  συμβαίνει νά άκούη τις  μετ’άπορίας, 
ότι τό εν ή τό άλλο άτμόπλοιον διανύον 9 μ ίλια  τήν 
ώραν καταναλήσκει 1 0 τόνους γαιάνθρακας τό ήμερο- 
νύκτιον, ένω τό έτερον διανύει όλιγώτερα μ ίλ ια  καί 
καταναλήσκει περισσοτέρους γαιάνθρακας, ένω δέν 
έχει μεγαλειτέραν χωρητικότητα, τό τοιοΰτον είναι ά- 
ξιον απορίας.— νΕχουσιν άραγε τά  σκάφη τάς αύτάς 
γραμμάς ; έχουσιν αί έλικές των τάς αύτάς διαστά
σεις ; πόσα τα ΐς  έκατόν άπολύ3ΐ έκάστη j Οί τοιοΰτοί 
όροι πρέπει άρκούντως νά έννοηθώσι πριν τ ις  περί τού
των βασίμως άπολογηθεΐ. Ή  ταχύτης τοΰ σκάφους 
οέν εχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν κατανάλωσιν τών 
καρβούνων, ά λ λ ’ ή ταχύτης τής μηχανής μόνον, ώς 
έκ τούτου πρέπει νά ήμεθα λ ίαν επιφυλακτικοί είς τάς
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ΣΧΨ~ 1 .

έκφράσεις καί τάς περί τούτων εκθέσεις μας, Γνα αί 
τοιαΰται ώσι σεβασταί. [ακολουθεί]

Π Ε Ρ Ι M E T  Α Λ Ω Ν
Τά μέταλλα  είναι οί σπουδαιότεροι παράγοντες τοΰ 

σημερινοΰ πολιτισμοΰ. Ή  Γεωργία ή Βιομηχανία αί 
τέχναι είναι τά μόνα τά άποτελοΰντα τήν δύναμιν καί 
τήν εύδαιμονίαν τών κρατών καί στηρίζονται έπί τής 
τών μετάλλων χρήσεως.

Κ ατά τόν μεσαιώνα ένομίζετο, ότι ήτο δυνατόν νά 
μετατραπώσι τά  μέταλλα  είς ά λληλα  διά καταλλήλων  
μέσων, οί δέ άλχημ ιστα ί ήσχολοΰντο τότε περί τήν 
άνεύρεσιν θαυμασίας τινός ύλης έπονομασθείσης λίθος 
τών σοφών, δι’ ής θά ήδυνάμεθα νά μετατρέπωμεν τά 
κοινά μ έταλλα  είς χρυσόν. Ή  άλχημεία κατέπεσε 
τέλος διά τών προόδων πεφοτισμένων επιστημών. 
Κ ατά τό τέλος τοΰ τελευταίου αίώνος ό ιδρυτής τής 
νεωτέρας χημείας Lavousier άπέδειξεν, ότι τά  μέταλ

λ α  είναι σώματα άπλά, μή δυνάμενα νά άποσυντεθώσι, 
καί άτινα έπομένως δέν δύνανται νά μεταβληθώσιν 
είς άλληλα .

Κατά τάς άρχάς δέ τοΰ αίώνος μας άνεκάλυψεν ό 
άγγλο ς χημικός Humphry Davy ότι τά αλκάλια  (ά
σβεστος, πότασσα, σόδα κτλ) άτινα τότε ένομίζοντο 
σώματα άπλά, είναι ενώσεις τοΰ οξυγόνου μετά με
τάλλω ν, άτινα ήδυνήθη νά παρασκευάση έξ έκείνων.! 
Ή  άληθής άνακάλυψις τής φύσεως τών αλκαλίων  
καί άλκαλικών γαιών χρεωστεΐται ιδίως είς τόν Davy 
ή πότασσα, ή σόδα, ή άσβεστος, ή μαγνήσια είναι ώς 
γνωστόν ένώσεις οξυγόνου μετά μετάλλω ν άτινα όνο- 
μάζομεν κάλιον, νάτριον, άσβέστιον μαγνήσιον κτλ  

Ό άριθμός τών τήν σήμερον γνωστών μετάλλων  
είναι ανώτερος τών πεντήκοντα, αί δέ ιδιότητες τού
των γνωσταί, έκ τών προηγουμένων συζητήσεών 
μας· άπαντα είσί στερεά, έκτος τοΰ ύοραργύρου, οστις 
παρουσιάζεται είς υγράν κατάστασιν, έχουσιν ίδιάζου- 
σαν λάμψιν, τά δέ πλειστα σημαντικόν βάρος.

Ή  σκληρότης τών διαφόρων τούτων μετάλλω ν δει
κνύει σημαντικάς διαφοράς. Τινά τούτων είναι τόσον 
μαλακά, ώστε δύνανται καί δια μαχαίρας νά άποκο- 
πώσι. Τό κάλιον π. χ. καί τό νάτριον δυνάμεθα μετα
ξύ τών δακτύλων νά τά μετασχηματίσωμεν. Ή  σκλη
ρότης τούτων αύξάνει πολλάκις διά τινων ένώσεων 
Τοιουτοτρόπως έάν μικρά ποσότης άνθρακος ένωθή 
μετά σιδήρου παράγεται χάλυψ , οστις έχει τήν σημαν
τικήν καί γνω στήν σκληρότητα.

Τινά έκ τών μετάλλω ν έπίσης δυνάμεθα νά μετα- 
βάλωμεν διά σφυρηλατήσεως είς λεπτά φ ύλλα , ενώ 
άλλα  σφυρηλατούμενα Οραύονται καί τά πρώτα μέν 
έχουσι ελαστικότητα, ενώ τά δεύτερα είναι λ ίαν εύ
θραυστα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΑ.

Α ί δοκιμαί πρός μετάοωσιν τής δυνάμεως, δι’ήλεκ- 
τρισμοΰ, προοδεύουσιν άληθώς μετά μεγίστης ένεργείας 
καί δραστηριότητος ούτως, ώστε· δυνάμεθα νά έλπί- 
ζωμεν τήν άφευκτον λήσιν τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου' 
προβλήματος. Τό περιοδικόν Engineer άναφέρει ότι· 
τελευταίως ό γνωστός γά λλο ς ήλέκτριστής Deprez έ
λαβε νέα προνόμια έπί ήλεκτρομηχανών καί ηλεκτρα
γω γώ ν δι’ ών κατορθοΰται μέχρις 1 0 0 0 0 0 0  μέτρων 
άποστάσεως,ή διά τοΰ ηλεκτρισμού μετάδωσις τής δυ
νάμεως.



188 Ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΕΑΑΗΝ.

Μία τών νεωτέρων εφευρέσεων τών ’Αμερικανών ιέφαρμωστόν, μεγάλω ς είς τήν πράξιν θέλει μάς έξυ- 
είναι ή έκ χάρτου κατασκευή καί δία τούτου άντικατά- πηρετήσει. Τό μέσον τοΰτο συνίσταται είς τήν απλήν 
στασις τών σιδηρών τοΰ σιδηροδρόμου έλασμάτων. Ή  έπίθεσιν τοΰ έκ τής όξυδώσεως προφυλα/Οησομένου
διεύθυνσις τοΰ έν Chicago— Milvaukee σίδηροδρόμου 
σκέπτεται πρός δοκιμήν νά άντικαταστήση τά χαλ ί-  
βδινα τοΰ σιδηροδρόμου έλάσματα διά χάρτινων. Ταΰτα

άντικειμένου έπί κερασοερυΟρώχρου φλογός, δι’ ής έ- 
παληφομενον τό άντικείμενον μέ στιβάδα μαγνητικοΰ] 
οξειδίου δέν όξυδοΰται ποτέ. Ό  τρόπος ούτος είναι!

τιμώμενα κατά i/3 τών χαλύβδινων εύθυνότερα, είσί, εκτός τών άλλων καί συμφερώτερος παρ' ό διά τής 
πολυχρονιστερα εκείνων, καθότι ούτε συστέλλονται γαλβανοπλαστικής καί τής κασσιτερώσεως. 
ουτε διαστέλλονται έκ τής ά λλαγή ς τής θερμοκρασίας, 
τής άτμοσφαίρας, δύνανται δέ συνάμα καθ’ ό έλαφρύ- 
τερα, νά κατασκευασθώσι καί μακρύτερα, όπερ ούκ ο
λ ίγον είς τήν άτάραχον τοΰ σιδηροδρόμου πορείαν 
συμβάλλει.

κάτωθι Φίλδιον λέβητα περί ού τά δέοντα έν τώ ά-
ΙΙερί, τοΰ καλλίστου τρόπου τής έφαρμογής τών ι

μάντων (λουριών) έν ’Αμερική δημοσιεύει ό Wilkinson 
(είς τό περί «Steam Economy» έγχειρίδιόν του τά άκό- 
ΐλουΟα)* όρμώμενοι έκ τής άρχής, ότι είς ταχύτητα  
ι7 5 0  ποίών είς έκαστον πρώτον λεπτόν είς άπλοΰς ί- 
!μάς ενός δακτύλου πλάτους πληρέστατα ίσοδυναμεΐ 
μέ ιμάντα οιπλοΰν πλάτους ενός δακτύλου εχοντος 

αχότητα δΟΟποδώνείς έκαστον πρώτον λεπτόν πρός 
'μεταφοράν ενός ίππου δυνάμεως, έξάγεί έκ τούτων τόν 
! ακόλουθον κανόνα· πρός εΰρεσιν τής δυνάμεως ήν τι- 
να [μάς τις  δύναται νά μεταδώση, δεδομένων όντων 
Γής ταχύτητος καί τοΰ πλάτους αύτοΰ· διαιροΰμεν 
ήν ταχύτητα  μέ τήν δεδομένην άνωθεν τοΰ ενός ίπ

που (δηλ. μέ 7 5 0  έπί άπλών καί 5 00  έπί διπλών ι
μάντων/ καί πολυπλασιάζομεν μέ τό πλάτος τοΰ ι
μάντας (είς δακτύλους), π χ. πόσων ίππων δύναμίν 
δύναται άσφαλώς νά μεταδώση ίμάς διπλοΰς 4 0  δα
κ τ ύ λ ω ν  πλάτους καί 2 5 0 0  ποδών ταχύτητος, δι'έκα- 
στον πρώτον λεπτόν ;

5 χ 4 0 = 2 0 0  ίππων δύναμιν.
Πρός ευρεσιν τοΰ πλάτους ιμάντος τινός, πρός με- 

άδωσιν ώρισμένων ίππων δυνάμεως, δεδωμένης ούσης 
j —ής ταχύτητος, διαιροΰμεν τήν δεδωμένην ταχύτητα  
είς έκαστον πρώτον λεπτόν μέ τήν άνωθι δεδομένην ίνω0ί περί λεβήτων κεφαλαίω έλέχθησαν, τοΰ λέβη- 
μεσαίαν ταχύτητα  (750  δι’ άπλοΰς καί 5 00  διά διπλούς τος τούτου τά σχε™ ώ ς μέγα θερμαντικόν έπίπεοον 
ιμάντας) καί είτα διαιροΰμεν τόν αριθμόν τών ίππων j'σύΥκει™  ώ« έΡΡέθη πληθύος καθέτων παραλλή- 
διά τοΰ εύρεθέντος πηλίκου π χ·ώς τό άνω παράδειγμα. λω ς ά λ λ ήλων έφαρμοζομένων σωλήνων καί είναι

Πρός συμπλήρωσιν τοΰ περί λεβήτων έν τώ προη
γούμενη ύπ ’ άριθ. 11  φυλλαδίω μας λήξαντος κεφα
\.αιου, απεικονιζομεν ενταΰθα υπ: άρ. Σχ. 1 τον

Σχημ. 1 .

= 5  ^  =  4 0  δακτύλων πλάτους.

Έξ ’Α γ γ λ ία ς  γνωστοποιοΰσιν ότι ό Bower καί Bartf 
έφεύρων μέσον πρός προφύλαξιν έκ τής όξυδώσεως 
τών διαφόρων άντικειμένων, τό τοιοΰτον ώς εύκόλως

διά τό έκτεταμένον θερμαντικόν έπίπεδόν του καί έπο 
μένως διά τήν σχετικώς μικράν τής καυσίμου υλης  
κατανάλωσίν του, προτιμητέος πολλών συστημάτων.
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Η ΕΝ TTEIPAJEI

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ Α Π Ο Θ Η Κ Η  Μ Η Χ Α Ν Ω Ν
ΜΕΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ Α Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ί Τ Α Μ Ο Υ  I. Κ Α Γ Κ Α Δ Η
μ η χ δ ν ο δ ο ι ? ο υ

'Αναλαμβάνουσα οίανόήποτε Μηχανικήν καί Μηχανουργικήν εργασίαν, έκδίδουσα λίαν προθύμως τά πρός 
ταυτην αναγκαία σχέδια, μετα προϋπολογισμών, κοινοποιεί τοις ένδιαφερομένοις, ότι λαβών τήν τιμήν νά 
άντιπροσωπεύη διαφόρους προνομιούχους εταιρίας έργοστασίων καί έργολαβιχών έπιχειρήσεων, δύναται νά 
αναλαμβανη είς μετριωτάτην τιμήν έργολαβικώς ή διά τών μηχανικών της τήν ίδρυσιν παντός είδους Ερ
γοστάσιου, τήν προμήθειαν ή σχετικώς κατασκευήν καί τοποθετησιν παντός μηχανήματος, έκδίδουσα λίαν  
,προθυμως παν άναγκαϊον Αρχιτεκτονικόν ή Μηχανολογικόν σχέδιον. Είς τάς ά^οθήκας τών ανω γραφείων 
ρπαρχουσι προς πωλησιν έκτος τών χρησιμοτάτων δΓ έργοστάσια μικρών προνομιούχων πυροσβεστικών 
.υδραντλιών, ωρολογίων, βαρομέτρων είς έλλην. διάλεκτον, άσφαλιστικών λαμπών διά διαφόρους σκοπούς 
και τα κάτωθι άπεικονισμένα μηχανήματα.

'Οριζόντιος ΆτίΑοριχανν) 1 — 100 ίππων δυνκ^εως.

Υδροπκροχητικγ) Λεβηταντλία.'Ιπποκίντιτον Πιεστήριον πλίνθων.



1 9 0  Ο ΒΙΟΜΗΧΛΝΟΣ ΕΛΛΗΝ.

Μέγα ατμοκίνητον Πιεστήριον ΙΙλίνΟων. Άλευραλεσϊική Μηχανή.
, . ψ  .  ..II  -  I , ι. I Ι,ι
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’Ατμάμαξα 5— 25 ίππων δυνάμεως Μοχλοκίνητον Έλαιοπιεβτήριον.

'Οριζόντιο; ’Ατμομηχανή 1— 25 'ίππων δυνάμεως.' ’Ατμοκίνητος ’Αντλία.

Μικρόν άτμοκίνητον Πιεστήριον Πλίνθων.
Μαγνήτης r, Μέταλλοσυ- 

νάκτης ·νοί> σίτου.
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Ή  έν ΙΙειραιεϊ διεύθυνσις τοΰ άνά χεΐρας βιομηχανικού περιοδικού συγγράμματος γνωστοποιεί τοΐς ένδια- 
φερομένοις άνταποκριταΐς και συνδρομηταϊς της, ο τι έκ Πειραιώς τοΰ λοιποΰ θέλει έκτελεΐται ή άποστολή 
καί άνταπόκρίσις τοΰ άνά χεΐρας περιοδικού· παρακαλώ δέ τους έπιστέλλοντας ή άνταλλάσσοντας, όπως 

έν ΪΙειραιεΐ διευδύνωσι τά φ ύλλα  των ή ά λλας αιτήσεις των.

. .  ι  ..............     '■■■■'   —-------------- *

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Γ Ε Ν ΙΚ Η  Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ε ΙΑ
T Q IV Ε Ι/ % ϊΚ 4Ϊ Τ Ε Ρ ί ί Λ  Ε Ρ Γ Ο Ϊ Τ Α Χ Ι ί ί Μ  Π Α Κ Τ Ο Χ  Ε Θ Α ΙΟ Ρ Χ

- ■ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΪΙΝ ΣΧΕΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΙΙΝΙ4ΡΪΣΙΝ ΟΙΚΙΩΝ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
RAI ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

S T A M O Y  I. Κ Α Γ Κ Α Δ Η
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ

ΕΝ ΠΕ1ΡΑΙΕΙ.· ■' ; f · ·
Πάροδος Λουδοβίκον

Ή  έν Πειραιεΐ συσταΟεΐσα κεφαλαιούχος διεθνής ατμομηχανών και διαφο'ρων μηχανημάτων διαρκής εκ- 
θεσις μετά μηχανικού καί άρχιτεκτονικού γραφείου, λειτουργούσα ύπό την έπωνυμίαν και διά λογαριασμόν

ΣΤΑΜΟΥ I. ΚΑΓΚΑΔΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ

γενικού αντιπροσώπου καί πράκτορος των είδικωτέρων εργοστασίων παντός έθνους καί βιομηχανικού προϊόντος, 
Λαμβάνει τήν τιμήν νά γνωστοτ:οιήσ·») τοΐς πελάταις αυτής, δτι αναλαμβάνει·

4) Την πώλησιν, κατασκευήν καί παραγγελίαν οίουδήποτε μηχανήματος ή βιομηχανικού προϊόντος, ε’ις τάς 
αύτάς τών εργοστασίων άρχικά; τιμάς.

2) Τήν έκδοσιν σχεδίων προς ιδρυσιν εργοστασίων, οικιών καί λοιπών παντοειδών μηχανικών έργων καί
3) Τήν τοποθέτησιν παντός είδους μηχανημάτων, ό'που δει.

Σχέδια έκδίδοντα; λίαν πρόθυμες —  Δί πληρωμαί κατά συμφωνίαν.
Ζητούνται πράκτορες.


