
• 

• , 

-

ИЗДАЉЕ ОДЕЉЕЉА ЗА ТРГОВИНУ, РАДИНОСТ И САОБРАЋАЈ 
МИНИСТАРСТВА НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ 

, 

, 
• 

• , 

• 

од 

'Љ. М. СТАНОЈЕВИЋА 

ПРОфЕСОРА УНИВЕРСИТЕТА 

С 27 СЛИКА У ТЕКСТУ 

• 

• 

• 

у БЕОГРАДУ 

Штампано у Државној Штампарији Краљевине Србије 

1909 

• 

. 
• 

, 

, 

• 

. . 



И3ДЛЊЕ ОДЕЉЕЊА 3А ТРГОВИНУ, РАДИНОСТ И САОВРАЋАЈ 
МИНИСТАРСТВА НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ 

Од 

'Љ. М. СТАНОЈЕВИЋА 

ПРОфЕСОРА УНИВЕРСИТЕТА 

с ~7 СIIИКА У ТЕКСТУ 

У БЕОГРАДУ 

Штампано у државној Штампарији Краљевине Србије 

1909 



Сl\ДРЖl\'Ј 

С'[Р .&.ПЈ. 

1 - Увод ... - • . . . • . . . . . . . . . . . ... . . . . . 1 
11 Опш-r6 п-ри.ке ве вешrа.ЧlCе х...1адпоЬе (месо, M.leKO п :t!...1ечни ПРОЮЈ-

ВОДИ, јаја, риба, Bohe, ПОВјЈhе, цвеће, свиде на буба, Фа6рикацпј а 

.lеда, ПИВО, IteH1pUKO иађеље, џ&вице и IIпјачне зград е, 60..1-

паце, BojCK~в.). • .... - о •••• 

III - Индустријска. производља X.l3AHohe . 

VI - Чување и раэвођење ХАа.АноЬ е • • . 

V - ФРИГОРДФВЧЕD tра.псаорt ..... . 

, , 

, , 

УЈ - ХЈ.а,4ИОНЮШ3 Dо сз:ројења у разнии државаХ:l 

VlI ._-, Рад 1 Међународног .конгреса за 1:.43ДHo11.y 

VПI - Прожев:а веш:r&'1ке xAMRoL.e у Србији .• 
АИ'tера1ура· . . . . . . . • . . . . . . . . . • 

• • 

, 

, , , 

• • • • 

, • 

, • 

• 

" 5 
, , , 47 

, 

69 

83 

95 

, 122 

• ,128 
• . , 147 

AOA3.'I'3lt, Оснпвыье и cra-ryy Међународног Удру.:ења за ХАnАНОъ.у 149 
• 

• • • 





ИНДУСТРИЈА ХЛАДНОЋЕ 



ИНIlустрИ 'ЈА ХЛАПНОЋЕ 
о._=. . о · = . 

1, 

.тош од памтивека, у свом примитивном стању, ЈОШ 
као дивљак, човек је умео и могао, кад год је хтео и кад 

му је затребало, произвес'ги топлоту. И ако се у МИl'ОдО
гији прича, да је ПРО~lетеј украо ватру С неба, Ka~,o би 
се симБОАИЧКИ казала, да нам ТОПЈЈота ДОАази с неба, са 
сунца, ми знамо да Ј е човек знао из два љута камеиа 

укресати огљену варницу, да је знао трењем два дрвета 

запаАИТИ их И направити себи ватру, т . ј. произвести 

вештаЧЮIМ путем ТОПАОТУ. данас су разне методе про

изво~ења ТОПАоте доведене до савршенства. 

ЛМI није тако БИАО и с xAaAHohoM. Ако је чо в еку 
требаАD. хладноhа кад је у природи нема, он ју ј е ску
пљао преко зиме у оБАИКУ Аеда иди снега и чувао у 
гудурама, пеhинама и леденицама заКАоњеним од А етње 
сунчеве ТОПАоте. Имајуhи на тај начин сачувану при
родну, а не веппачки проиэведену, х.шдноhу Аеда, ОН 

ју је могао мешањем с извесним салима повеhати, 

учинити је хдаднијом од деда ако му је то за КаЈ,ве 

посдове требадо. Ади произвести хдаДНОћУ без Аеда и 
онда кад је у природи нема, Од при.шке онако као што 
. . 
Је могао произвести 1'ОПдОТУ п аљењем Ј едне гомиле го-

рива, све до пре кратког времена, човек нити је мо гао 

нити ј е умео. Јер методе за произвођење вештачке 

хладноhе нису ПРОИ1Ј.ђене 'сдучајно у обичном животу, 
те је методе схватила, пронашла, објаснила и обја
вида наука. 

Производља вештачке ХА1Ј.дноће заузима ВРАоважно 
"есто у физици и нарочити је предмет проучавања оних 

њених делова, Rоји носе наsив ))термодина.мике«( ~ )) ка

ЛОрllметрије". И од Еако су термодинаЩlEа и кадори
метрија откриде и УТВРДИАе законе, по којима се ХАад

Hoha вештачким путем, мехаНИЧКIIМ и ТОПАОТНI!М радо,! , 

ШЏУСtРJtЈ.-\. Х.'I..ЦНОЋЕ 1 



може сразмерно er:ономски производити, од тога је доба 
вештачка хл адноfiадобила таБО велИlШ практичан значај, 
да данас постоји нарочита грана индустрије" индустрија 
x~,aQHofie " . Несумљиви успеси те најмлађе гране ИНДУ

стрије са своје стране дали су повода сазиву .ieAHora 
ЫСђународног конгреса који је одржан у Паризу од 22 
до 29 септембра ове године 11908i, уа суделовање пред 
С'гав ника И3 свију крајева света. 

Нагло н ВрАО брзо развијање примена в ештачке 
хладноfiе може се упоредити сю!о с таl;ВИЫ истим 

напреДОВfiње\ 1 елеКТРИUlIтета. И ако се за Het:e елеf{
тричне по.i аве знало ј ош од на.iстаријих времен а, иэ 

весни научни успеси елеt:ТРОЩtгнетиэма дали су повода 

да ое 'гек 188 1 године приреди прв а електрична из

_I о;«ба с "он гресом опет у Паризу . IIlTa ј е све еАек
'Гј)I]ЦИ'l'ето :м ПОСТИГНУТО само за ових '2 7 ГОДИ IНt} K aI:Be 

је све примене нашао елеКТрИЦlIтет у праК'ГИ ЧН<ЈМ жи

воту, ТОлИКО ј е п овнато 11 нама у Србији, да није по
требно о 'гом е нарочито и на овом }[есту говор"ти. 

П 1,ао год што сам, као тю: свршени ~M; наше 

Ве л и>:е Школ е, на тој првој електричној и~ложбll про
у чавао на лИЦУ места, . постигнуте научне и праI<тичне 

реЭУЛ'гате 'ге нове науке, која се Т61; ра~ала за једну . 

нову ИНДУС'грИју И јаван живот, исто та>:о, схв аfiајуhи, 
да he проиэводња вештаЧl' е хладноr,е имати огроман 
значај и за наш економс>:и живот, ја сам I1зраније 

ТI ратио н е само њен ПОСТУПНI1 научии развој Beh 11 
важније њене пракгичне примене. С тога сам се одмах, 
још у јуну ове године, одазвао позиву на међународни 

конгрес 30. веШТ"'II;У хладноl,у, којим сам био лично 
1I 0чаС'ГВОВа1Ј од С'гране парисt:ог приреtивачко г 0.1 бора . 

На l:oHfpec за вештачну хладноhу ПОЗВана ј е и 
Српсr:а Влада, II у Београду је образована нарочи'га ко
мисија под Dочасним предссдништвом гооп. министра 

народне привреде. У првој половини септембра, од 
лри .. шке петнаест дана пр ед састана>: конгреса, имао 

сам част да будем на>:надно наименован за члана те 

КО.\Ј исиј е и доцниј е одређен за представниt:а t;ar:o "0-
мисије ТaIЮ и Министарства Народне Привреде на >:он
гресу . Од стране Министарства Спољних Послова од
ређен је био још раниј е Г. Др. М. Р. Весниh, краљ. срп. 
послани>: )' Паризу. 
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Мој се . рад на конгресу раЗВИЈао у два правца. 
Поред нарочите пажње н освећене научним И тесриј
СКШI резултаТЮfa, пстребним '111 ва науку хоју ваступам 
на Университету, ја сам допуњавао и она знања, хоја 
се однос е на прм:тичну ПРЮlену веппачк е хлаДIIоh е 

Ј' опште а нарочито на примену, Ј: оју од ње може У ЧII

нитl1 Србија. ~' самој ствари моје суделовање на 1:011-
гресу '::10. представника Министарства Наро .. !. Привреде 
п тица.10 с е овога ДРУI·ОI' з начаја вештачке хла. !но ~, е: 
љена lIРИ ~lена у зе:м..ьа,\fа с кој И,\l а Србија дол ази у 

додир у el':OHOMCJ-~О}.[ JI привредном C,\IH CAY и становиште, 

кој е Ifреllа томе треба Србија да заузм е, старајуhи се да 
свој е привредно-еl:ономске интересе најбо.ье очува. И 
остављајуlш да О научним н теоријсюш ре8ултат~ша 11 
зак.ьУЧЦЈ1МD., пзн есеНИ .\l Jl дон есе НИ~I на конгресу го 

ВОрЮI у мојим реДОВНШI lJрсдавањима О ТОIIЛОТНИ.Ч и 

хлаДll оhним lloj aB a"'Hi., ја l\ y се овде ограничитн нэ,ро- .... 
ЧИТО на излагање практичних, индустријских ыетода 31\ 

ПРОЈ!8ВОДЊУ в ештаqн е хладноhе и значаја, :који в ешта

чка Х.1аДIJ О ] " IC'I. И".\fа у разнuврсним примен (.~ма у npa}~

ТИЧНО.:И iI{ ИВО'l'V . 
• 

Али од.мах мора :м да .нагласим, Аа ниј е довоolЬНО да 

значај п BaatHOCT примене X.AaAHOh e в на. н правилно 
схваћа само Министарство Народне Привреде, односно 
једиа Beh a иди маља група људи, која води брИГј о 
ПРlIвредно -е>:ономсюlМ IIрилика>.а наше земље; з начај 

1I ва:н·шос 'l' примене вешт<.\ч };е хладноће треба. да эна 

сваки, треба да продре у масу, ј ер само >:ад 1'<) св е 
схватн и ПрlН.Нl маса, .нот е вештачка x..1aAHolH1 дон ети 
Шlе ве.1ИRе користи кој е се од ње с правом могу оче 

}-.пватн. 

Најбољи нам приме р за то даје Француска . У Фган
ЦУСКОЈ Је пош!>:да прва мисао да се вештачкО>I ХJJl\ДНО

hO'1 l:oHcepuHpajy, очувају извесне 'liивотне намирнице, 
напр. месо, на дуже време , и први је био Француз 
TeJl'lje iCh. Теlliе,' ;, који ј е још 1876 год. опремио llрНИ 
БРО'д 1 'гако 8вани )J~rigoriIique ((, снабдевен справама ва 

вешта"ку хладноhу, и извршио прву пробу с пр еносом 
сировог меса из Француске у Jlапла'гу. И а!;О је то )Ie co 
било на путу читавих 105 дана, ипак је оно задра; ало 
у гл аВНО'l е све особине свежега меса . У повратх:у, 
"фрнго рифш:" опет напуњен месом, додаЗ1l у РУ[\fI ј I 

l' 
, 
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јула. Један део тога меса шаље се усред лета у Париз 
и ту се констатује да је ванредно добро и да ни у чему 
не уступа свежем месу. Па ипак је та проба била прва 
и ПОСАедња, јер више није понављана нити се и ко хтео· 

у Француској бавити тим ПОСАО)I, ма да су реЗУАтати 
билп, преко CBal:or очекивања, повољни. Јер Французи 
имају щшесну, савршено неоправдану одвратност према 

месу за l:oje знају да је вештаЧI-:ОМ хладноlюм I:OHcep
впсано а >I еl)утим Ifишта ШI не смета да ПОједу око 

25,000.000 килогр. IЮЊСКОГ меса годишње и то од коња, 

који се наро'што :ја клање не гаје, вег, који су, ВУКУћИ 
ДУГО ГOMlНa ТрЮIВајс, Фија.:ере и таршще И:јнуреН!l, -поста,ш 8а сваки други посао неупотрео.ьиви. 

А шта раде Енглези? Користећи се ре3УАтатима 
које је постигао Телије, организују читаву Фригори
ФИЧКУ ФАОТУ И увов е, као што ћемо видети доцније, 

еваке године >IИАионе килограма меса и разних других 

животних намирница, очуваних вештачкОм хладноhоы 
па цеЈ10га света и а}:о се ана да СУ Енгле::зи, III'ro с. е меса 

• 
тиче, највећИ пробllрачи. 

Кад су Французи видели, шта су од љихове пробе 
у4НИАИ ЕНГАези и ~a љима Л)lеричанн, Не}IЦlI, Итали-

ј ани и други, они су се пробудили, зажаЛИАИ за пропу
штеним временом и на врат на нос јуре Д!). пропуштено 

време накнаде. У 'l"ОЫ циљу, да Jlоврате бар свој мо

рални престиж, ј-:ад Ber, н е Mory повратитiI матерtIјалну 
штету и да заУ:НIУ место које су својом «ривицом ис

ПУСТИЛИ, приређују овај ПРВII међународни I:oHrpec 11 
упињу се свима си~ ам!). да на IIОЉУ нештачке X.и.IДHOћe 

• # 

стигну оне. КОЈима су не>:ада они ОНЛН учите ... ыl. 
Као што се из oBora примера внди, неопходно је 

потребно, о значају примене вешта'ШС хладног,е, оба
вестити масу, и то како ону која троши тако и ону 

која производи животне намирнице па да наш нар од 

ИЗ примене вештач}(е x,laAhol-, е llзвуч е све оне КОРИСТИ, 

l:oje су се .:од ДРУГИХ народа несумњиво пока~аде. Па 
>:ако ј е наш народ, може се без претеривања реhи, 
скоро сасвим необавештен о значају примена в ( .'штачке 
хдадноЬ е, ДрЖИМ да нећу погрешити ако се овом при

ликом користим, да у r лавиим потезима тај значај пред
ставим с молбом, да г. министар народне привреде нађе 
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, начина Аа други, rюзванији од мене тај предмет допуне, 

. прошире и у народ га, у ПРИАагоднијем оБАИКУ, унесу . 
Према томе овде Ье бити ИЗАожено: 
Примене вештачке хдадиоhе за консервирање еве

жег меса, .MAel:a и мдечних производа, воЬа ИТ.Д. 
Начини како се XA~ДHoba производи и произведена 

чува и разводи. 

Пренос xAaДHol\O'j l:оксервираких ЖИВОТНИХ намир-

ница и преносна средства. 

Установе за веШ'l'ачку X.JaAHor,y у другим државама. 
Рад конгреса. 

:Зна чај и примена вештачке ХЈ!адноће у Србији. 

П . 

Опште примене вештачке хладноl;е 

Месо. 

1. Није потребно да набрајам раЗАоге, l:ојн су сва
'коме lI08наТИ и I:оји нас УПУћују врло често, да тр;са;имо 
начина да извесну КОАИЧИНУ мее-а сачувамо на дуже ИАН 

краће време. Данашња ИНДУС'['рија за l:онсервираље ,~eC<1 

раСПОАаже овим методама: 

а) Неаосредно сушење. - ~Ieeo се иеече на узане 

комаде НМ! се од меса СИТНО исецканог праве разне 

врсте кобасица ' па се на сунцу или инач е на ·го п.IОТИ , 
вреАОМ вазДУХУ, оуше. Овано осушено месо, које ј е из 
гуБИАО три четвр'ГИНС своје тежине, тешко се в ари у 

стомаку; масни се делови ужегу и даЈУ ыесу не при

Јатан унус. 

б) КО1<серве. Месо се на раэне иа'шне кува са 
заЧПНlIма, ПОВРћем ИТ.д. другим речима, од меСа се 
зготове нарочита јела, па се онда ЪfeTHY у меТаАне 

кутрје чији се sаКJlОПЦИ, Аем..ьењем, хермеТИЧI{И :за

творе I! у нарочитим }:азанима, laYToKAaBIIMai, од при
д.ше ва 11 и' пронувају. Несумњиво је, да је месо на 
овај начии Rонсервираио ОА велике користи, са)ю је 

~ . 
оно у том OOMIКY скупо Н зато му Је потрошња сраз-

}јерно СА аба. Сем тога тако справљена и очувана јела 
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увек су ' ПО укусу ните вредности од све ;.ке справље

них Јела. 

в) Со"ьеН:>е и сутење . - Месо добро посољено остаје 
дуже времена у соку, са.шмури, који од ње l'ове воде и 

соли постане. [{ад на тај начин со продре у сва ткања 

м еса, она чини те се ту разне клице, које изазивају 

труљење, не жогу развити. Свакако пю; у месу такО 
сачуваном изврши се ј едиа врста коагулисања ТС по

стане тврдо и тепшо сварљиво. т;:шо усољеио месо 
обично се суши на диму, и поједиии састаВНJI ,\елави 

дима, као што је "реозот, Фениq~;а и сирhеТll а кисе 
лина ИТД. доприносе, д а се Tat~O cnpe~I.beHO месо :моа..;е 

врло дуго очувати. Свакако 11М: усаљено и о с ушено 
~l eco ЛУ}I(QМ употребом эаморн C'l'I)MaK и И3[t.з ива п:звесн е 
доста теШl<е болести као што ј е схорбут. 

Гаре поменути састОјци дима су антнсе ПТIIЧЮI . 

С тога се често употребљавају 11 друга аНТllсе птичка -с р едства за кансервирање меса l; а а што су оагна ки-

с елпна, бараке, саЛIIЦИ.t1II[I, f~исеЈ1ина) натријум ацетат, 

Ф а рма"" итд . а""и љихова упатр еба није увек бе'-:О ll1lсна. 

Да се не бих иа овај предмет враnаа наПОШlњем, 

д а. се ПОЈ единим овим м етодама, више ИАИ }'"lање И3t\'1е 

љеним, може очува1'И и риба, поврhе, ваће итд . -2. Али горњим начинима сачувана месо ниј е свеж е. 

Даиашња пијаца међутим у целом спету захтева месо 

СВСте, јер сваю' потrошач "Оll е да га, за свој у по
т ребу, на свој начин JI 110 СВО :М УЈ:: УСУ З ГОТОВI1 н С н реl\Ш. 

l\Ieco се у свежем СВ01\l стању МО;Ђе с аЧУ\ја'i'll саыо 

на један једини начин : хладноhом. И Т" хладноr,а МОте 
б f[ТН природна или вештачка, индустријска. 

Познато је свакоме 1-; аf;О се зими, и R a A Ј е Х.l1адно, 
месо може неЈ\.ОАИl\О АD.иа на хладном ваздуху сачуваТII, 

внше или мање свеже . Али се ИНМ: зато т" природна 
Х,Јадиоnа Ba~дyxa не може упатребити Бад се хоћ8 месо 
ду;ке време да сачуна . ХЈЈадиоhа ј е ЗШ1ll ПРО .\l енљива; 

она је друге вредности дању а друге ноnу , а ТIШО се 

и ста и врло неправилно њена вредност у широким гра

ницама мења и с дана на дан. у!ег)у'1'ИМ је необоривим 

ек спериментима докавано, да с е месо ыаже ХАаДНОIIОМ 

сачувати дуже време само аБО ј е ]ШАажено нзвесној 

ни ској температури али СЕОрО непро"еН,ЫlВој и стаЛНОЈ . 
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Ано се и мења, та промена не сме изнети више Од једног 
дО два степена Целз., а таква се стална природна хдад
нова никад не може иыа1'И. С тога нико п не помишља 
да ни преко зиые употреби ПРИРОдНУ хладНОћУ за дуже 
I:онсервирање меса. Она нам само У TO.lНKO може по
МОВИ, што вемо прено зиме мање троmит-и горива 

за пр оизводњу и регулисање веmтаЧI:е "olaAHohe и 
ниш·га. више. 

Па онда) разне врсте остаАИХ ЖИВОТНИХ намирница, 
хоје ХОћеыо да сачуваыо свеже, захтевају р а:ЈНе етупње 

сталне и непромен.ы!ве хладнове, а ТИ се разни СТУ"'Ы! 

х.ЈадноВе не могу никад пости ~1И ПрИ!ЈОДНОМ хладно r,О>I. 

С тога Је и из тих разлога , да не наводим друге УЗјЈи:е, 
непосредна L1римена природне " "' 1I.AHOF,e преl:О зю, е з бог 
СЕој е hудљивости и неједнакости сасвим ий:ључеllа У 

индустрији за консервирање животн"" намирница. 

3. Други извор "ри родне хладноhе налази ('е у деду 

и нао што је познато лети се највише СЛУЖИМО Аедом, 

скупљеним преко зиме, да месо и друге животне намир

нице за неко, махом KpaTI:O време очувамо. 
Н(\јоБИЧНИје се }leCO ме'гн е на АСА да се на њ~ :иу 

чува "ад ј е ТОПАО 'га ваздуха толш:а да ће га ПОI:ваРИТlI. 

На леду ће месо бити на доста сталној температури 
,:оја ће се мало разликовати од О'.' А.ш без обзир" 
"" то да АИ је Аед нечист iекидан оБИЧilО са Бода ':\~je 
не текуl ИЛИ чист Iнапр . вештаЧI:И Фабр,шован И~ 1111-
јаће воде; месо чувано н·а леду постане ме·l{О 11 мл!,таво 
услед 1i,iедике влаге II дигнуто С леда врло ~,e брз о l·~ваРIl. 

Шта више ни YJ:~YC таквога. меса НИ издалеI-:а није [):\ва н 
у':усу свежега меса. 

Пошто се мислило, да је непосредни додир меса 
С ледо >! био УЗрОl( горе поменутим рl)авш, особин ,,,,а 
меса, покушало се да се томе доскочи употребо " на
рочит!!х .апарата" с Аедом у 1:0јима месо !!ије ':i до

диру с Аедом. Поред тога, што се у TIlM )) аllараТ Ј(.\l:1", 
херметички затворениы да се што боље охладе, не може 

ПОСТl1 ћ И дОВОЉНО ниска температура, ваздух се у њима 
врло брзо засити влагом I:ој а је изашла IIЗ самога м еса, 
11 та влага има исти утицај иа месо као l{ад је било 

у непосредном додиру с ледо}!. Ј ер влаГl1 ноја је 113 

I У ОВОМ су спис)' tехuераЧ'ре свуда означене у Це.IЗJfје ВIIi\l СТ f.\ l l еН юt:1. 
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)Iеса изашла И l:ојом је хладан ваздух засиhеи, 1:0lIден
зу је се по површини меса и изазнва бу~у, 1:0ја се раз
виј а п на месу охла~ено" до - 1 О' само ако је у влази. 
Напротив, кад је ваздух сув нн на миого ВИПlOј тем 
ператури се буђа не јавља.. С тога се, l:ао што !;емо 

доцније видети, месо може очувати на НИС1:0ј темпе 

ратури само а1<О је у ваздуху сранмерно СУВОМ, у 1:0ме 

одре!)ени проценат влаге мора бити исто та1:0 сталан 
као што је стална и теыпература. Ако су ДaI:Л С " апа

рати " следом удешени на проветрав itње, темп ература 

се још 1'еже >lOже НИСКО СПУСТИТИ, јер нове l: оличине 

СI10..ь<tшњеm топлог ваздуха загрев,-,.iУ онај у апарату 

затво рени ваздух 11 f[зазивају врло брзо топљеље леда 

у апарату. Сви су ти и други слични разлозп учинили 

те се хлађеље ледом нигдс н е употребљава за дуже 
чуваље НИ меса ни .-Iругих животних намирница. 

4. Пошто је ин горе ПО)lенутпх разлога He.\lOryr.a 
упо'греба природне хладно~,е за рационално н дуже 
Rонсервирање )reca, 'ГО се О,Ј, lI эвесног Bpe~[eHa на тај 

ЦИ.Ј, употребљава искључиво хладноkа произведена ве

штаЧl:Юl, т.ј. индустријСl:ИМ путе", помоhу нарочитих 

справа и .\lашина. Доцније Г.е бll1'<1 говора о пој единим 

>lетодаыа производље неШтачке хладноhе. Засад само 
• 

утврђујем овај фаl:ат: да се вештаЧI:ОМ хдадноћом, веhи 

нли маљп простори, одређени ~a 1<онсервисање живот
НИХ Нn':\Iирница, JIOry охладити до :иа ,1-;ОЈЕ': ниш·;е тем" 

пературе , потребне 3а тај циљ и да се одређени степен 
х.ладно!;е }!Оже с највећо .ч сталношhу одржаТII "pel:o 
цел е године па ма Ј·:акве бнле 'ГемпераТУРСl:е ПРО.\lене 
у атмосферском ваздуху. 

Прю!а даиаШЉЮl стаљу индустрије ФРИГОРНФlIчке, 
Т.ј. индустрије за производљу и употребу вештаЧI:е 

хладноhе, може се очувати .месо више месеца, па Аа 
'IЋI'О реыl ништа н е ПЗI'уби од својих особина у све
жем стању. 

Али пре него што ПОf) С)[() даље, да утврдимо значај 

»свежега меса Џ . 

Код нас се НОД » свеЖIIМ M eCO),I(( равуме ОНО, l';oje 
се употреби истога даиа l:ад је животиља ЗаЈ:,lана. 
Такво месо на Западу НИКО не би l:УШ!О ј е р је тврдо, 
;'l(][,laBO и за љ][х непријатног укуса. С тога тамошљи 
ме сари, познавајуlш укус своје пуБА!ШС, остав е месо 
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. . 
2 ~3 ИАИ више дана на ХАадноhи да ту, с:ако Они хажу, 

"савр'!". У Немачхој је нарочито вабрањено продавати 
месо, које није извесно Bpe'fC БИАО на ХА&дноhи. У т&-
1<ВОМ УСТОј&НО>! или сазреАОМ месу ИIПчеЗАа је када

верич!:а УХРУћеност меса, органс!:е т ечности 03)ЮЗОМ 

продру хроз сву ,!Ишиlшу масу и месо ј е ПОСАе тога 

'ICJ-:O, СОЧНО и УХУСНО. По себи се разуы е, да TaJ-:ВО 
. . 

месо нема НИТИ сме имаТИ HHl~aKaB неПрИЈатан задаЈ 

11...111 :\IИРИС. Ето то, lIа хла.дноhн ус']'ојано ИЈЈ.И саЗРСJlО~ 
месо назива се ' на Зап аду ))свеже месо\(, и ОНО се ве

U!таЧI:ОМ сувом хладно lюм 'УI()же одржати у то" стању 

ВРЛО дуго. 

5. У ФРНГОјЈнФнчхој ШIAустрнјlI размшују с е два, 

сасв">! одвојена на'l1ша KO lIc~pBapaњa меса XAaДHol'0>!. 
По једно>! се начину месо хлади до 'г смпература I:оје 
су ниске. али нису нтс:е од о', н на кој има се "оео нс 
С>Iрзава, а по друго>! се >1е со хлади до температура 

JlСПОД НУАе да се Ilзаэовс смрэавање " еса. По првом 
начину :консервисано ме со назпва се хла"'ено o\tl.eco l'е

fIoig eree, abgektIhlti а по другом, С.IlРЗНУТ() .>LeCO 1C0ngelee, 
gefl·orenJ. 

Кад се месо ХОћ" да сачува по првом начину, онда 
се 0110, пошто j ~ тек очишhено и ОН<\1<О TOIJAO 10.1 при
.шке 30°1, нс уноси одмах у хладне просторе . То се 
МР СО мора претходно охладити, од прилис:е до на 1.5-, 
у доброј струји ваздушној да се у исти "ах просуши, 
провегри ИЛИ провен е. За то проветравањс служе lIа-

о • _ _ , 

рочнтс ПрОСТОрИЈе )' КОЈЮ'" се одржава потр еона '1'('>1-

пература 11 у 1<ојој ыесо пробаВII 10- 12 сахати, j e r 
'-". " то хлађење до 15' не сме извршитн сувише нагло. 

Кад је постигнута 'гемпература од ! 5', онда се иесо 
!lР ':НОСИ у наРОЧlIте X,laДHe просторе, Roje бнсмо могли 
назвати "хладuоН'uча.>Lа « IсhашЬге frigorifique, Ktihll'aum ) 
у I:ојнма влада стална температура од l' до 4' I изнад 
нул е / . ХШ'јЈомеТ&РСI:О стање, кој е у овом нослу игра 
врло важну у.югу, ыора се одржаваТII иэмеl)у 7;" / 0 до 
80°1" јер аlЮ би ВАаЖ!lОСТ хлаДllошща БИАа Beha, месо 
се кварн ма да је охлаl)ено 11 на о'. У ХАадионнцама 
ваздух хладан 11 сразмерно сув не сме бити миран; он 
мора непрестано ЦИРС:УАисаТII, осигуравајУћИ на тај 
начин нспрекидно проветравање НАИ веНТIIАацију. Али 

IШЈе довq,ьно да ваздух у Х.1аДlIоницама са,!О циркулишс ; 
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он се мора 4 до 6· пута дневно сасвим обновитн. Tora 
ради се СПОЈЬашњи . ваздух нарочито охлади I! осуши, 

па се онда шаЈЬе v хладпоющс . • 
Поједини комади иеса морају с е Та!:О понешати 

да се нс додирују и да су целом својом ПОВРll!llНОМ у 

додиру с ваздухом. 

Говеда sаклана и очишhена уносе се у хладиоющу 
и с.еЧ А l1а на пола ИАИ на че'~'вртине , СlЗиње це .Н" { l АИ на 

половине] овце и телад цел а. ...... 
• Хлаг)ење од ј 5" до 3" ,!ора с е TaKo~e вршити по

ступно и траје од при.\Ике 3~ ДО 1,0 сахати. То значи да 
ј е 'l есо достигло ону ~е}lГ/сраТi'Р У на l:ојој t\e C ~ даље 

чувати Tel~ посде два дана од ka.I-:О Је СТОЕ (1. s al-: лаlIа. 

. у МНОГИМ ФРИГОРИФJlЧI-ШМ заВОДII~Iа Н С' JOIlYU.ITi:\. 

се , да с е телад унос(' у хлаЛИОНllце неодерана Јер се 

неЧИС'l'оhом) КОје има YB( \}~ пише НАП маље на споља

шњој површини l:оаа' 1( длака-ма, м оже заразитп ваздух 

у хладионицама :и неЧlIстоFI"\ пре н ети ' на ОСТ3.Ј1О :ме со. 

Та је забрана свакако "гепша ;ја ту врсту меса, јер се 
зна да одерана теАе~lина, Ј-:ад се ОСУПfl!, губlI ,rнOl'o од 

своје вредност·" због p~aBo r изгл еда који сушеЉСћl - . ДООИЈ е . 

Крв живо'гињска) нарочи'го свињс}~а) :\fоже се уно

сити у ХАадионице СЮlО у судовнма с УЭ11Н,Ш I·РЛllllNI . 
• 

На извесни}! с е местима ПрЮIa "рв само у затвор еним 

судовима, аМI се она тако затворена врло лако може 

покварити. 

На rope описани начин ()хлађШIO "е е о мо »;" се са
ч у nаТJl ОД прилике шест не де.ља . 

6. Врло су мнО I'е пробе вршеllе с тако охлађеним 
месом у погледу његове каквог.е. Ја 11У да нзвеДЮI 
пробе које ј е у Паризу извршио месарски еснаф још 
за врсые ИЭАожбе ј 889 roA., кад ј е фригорифичt:а ин
дустрија била 'IИo ro несавршеНllја него данас. Хладп 
аница у којој ј е месо хлађено имала ј е 50 l:убню: мет. 
и у љу је унесена задња четврт једнога ВО-'11 у те'ЫIНИ 
од 8/Ј Юlлограма н 84 брава закланих целих оваца од 
по 25 КИАОГР. просечне тежине. 

Пошто је то месо провело у хлаДИОНIЩИ месец дана, 
једна је овца изва~ена II на обичан мссарсю! начин сс
чена за продају; ти комади меса ни по чему с е нису 
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разликовали од овчјег меса, КОЈе се зими на темпера

тури од + 4' до + 8" продаје 5 до 6 дана по клаљу . 
. После четрдесет и три Аана, ј едан ј е комад говеђине 

поднесен једиом месару 11 он је изјавио да ивгледа као 
оБИЧlJ iL гове!)ина , која је стајала највише шес'Г дана. 

Кад ј е то месо, тако сачувана тридесет Ао четр-
# 

десет дана, на равне наqиае зготовљено и прооано, 

КОНС'1'атов ано је , да ј е оно сачувало ие само св е св ој е 

особине као храна него и све особине у ыесарско-трго
винско}! погледу. Повраliено на обичну 'гемпературу 11 
IIсеч (' н о, нико није био у стаљу да одреди колико ј е 
ду го то "есо стаја.lO, јер ј е у св ему пor;азивало знак е 

свежега .\Iеса. 

LlfTa . ЕИПl е, овчје месо, нзнесеНQ из ХАаДИОНllце 

после месец дана у :м е сецу августу и исечено н а l~O

:\lаде, (ll;таВ,Јьено је као обично да виси 24 сах . Ни:какав 

се .гра г квареља на љему није опазио; само нею! де

лови , осуше НII , п оказивали су загаситију боју; ме ђу",џм 
се зна да и свете месо, на ТОП.'lОl'И , Л ОС .. t е -:2!1 саха та 

више или маље поцрни. 

Комад говеђине, после четрдесет дана проведеиџх 

у х.НЦИОНI1ЦИ, и сечеџ је и остаВ.ъен на ваздух)' , '1'0-
ПдОМ ~ БО до 30' од 8 сах. изјутра до 1) сах. у вече; 
на њему се ниј е приметио ни најма љи трщ' кварења. 

Најзад једна цела овца изне сена је иа хладиошще 
посл е четрдесет дан", з авијена у п .. штно И сламу ! 1;ао 

што се то обично ради "ри транснорту Mec:t на веће 
даљине! па је ношена возом 12 сахати на спољашњој 

теМПСl'атури од ј 5' . .Једна љ"на половина lIoC .. le лр )тих 
дванаест саха']'и з rотовљена је На обичан начин. Нико 

'од ОНИХ I-.оји су 'Го м есо ј ел и } 11 :к ој и нису знали KaKBt) 
су месо ј ели, ниј е ништа прнметио у ПОГ.,еду f; at;Boli(' 
љегове. 

СВИ ТI! ПРЮlери показују, Ю\кО се месо, чувано 
на ХД"ДНОћИ, четрдесет дана, не квари брже него ОUИ'ШО 
месо и подноси (:ве месарске ман ипу.нщије онако исто 

као I! свеже м ('· ео. 

Ыесо, l<oje ј е провело неко извесно време у Х.1а
ДИОНИI\И, добива по површини ј едан Танак и сув слој, 
боје эагасито црвене, врло Сл ичан КОЖ<I. Тај површин

'сt;и слој , који чува месо 0 .1. спољашњих мю;роба, по
ј ави се убрзо пошто ј е месо унесено у хладионпцу п 
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расте врло споро. По себи се разуме ра се при продаји 
)feCa тај САој мора скинути. Нешто УСАед тога а нешто 
и због сушења меса, губи'гак у тежини, на месу кон
сервираном месец дана, износи 5 до 6'/,. 

7. Кад се месо ХОће да сачува више месеца, онда 
• 

ее мор а смрзнути. 

Смрзавање меса бива двојако: ј ) на - 1,,' и то 
је брзо с."рзавање које се употреб.Ыiва у Чикагу и иа 
Новом Селанду и 2'1 на - ~' до - 6' и то Је сuоро 
'; .. I<рзавање употребљено у Европи. 

Код брзо га смрзавања месо се одржава на - 1~' 
лва _(О пет Аана: три до пет дана эа гове!)ину, два АО 
три Аана за целу овцу или овна. 3а такво се месо каже 
,.( а је С1;рОЗ смрзнуто и И>lа температуру 0,.( - 1 о' ,'\0 
_ 12'. 

{{од спорога смрэавања на - 5-, месо скроз смрз
нуто, добија температуру ОА - l' најмање после :;8 
сахати; а да се СRРОЭ смрзне на - 4' мора да проt)е 
1 О до 12 Аана. 

Споро ј е смрзавање Rориеније од брзога, јер се 
при спором сырзавању ,!НОГО спорије врше нзвесне 

промене у TRalliY меса и такво је >!есо боље "ад се 
одмрэне. 

Смрзавање меса ЈШ температурама нижим ОД - 15' 
не употреб,ьава се јер се нашла, да температура ни}!;а 

ОД - 15', Дејствује штетно на kakbol-,у меса. 
Као 11 "ОД хл а!)ења, месо, одређено эа смрзавање, 

,!ора се наЈпре проветрити и просушити С тога се одмах, 

Л О Ш'Ј'О је очишhено, уноси у један простор у коме влада 

температура од + 4" до + 6" и ту се задржи 18 д() 20 
~D.ха·ш. 3атим се месо исече на чеТВРТ11не и уноси у 
просторије за смрзавање ['Д е B.~aдa температура 0;\ - ј 5'. 

Кад се месо ту скроз смрзне, онда се мет н е у !Ја
Ј:ове од .~aKor платна и носи се у про<)торе у којима 

ће се "увати и у r:ојима влада теМјјература од _ ~" 
ло - 7'. Ту се смрзнуто месо просто наслаљ с на го
>!иде; обично се рачуна да на кубни Me'rap простора 
долази 300 Ао ~50 ки.югр. 'Ј еса. 

Кад је месо смрзнуто оно не одаје НIшаКilН мирис 
1I.Ш задај, и сасвим је б ез у"уса, cKaKar:o и због велике 
x .laДHo~,e коју језик и непци осећају. С ·поља ј е смрз
НУТО месо црНRасто-црвене боје а Ra", се зас е че, оно 
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је изнутра б.Аедо-црвено; са.АО је према својој природи 
бело и.Аи жуто. 

У ',олико се смрзнуто месо размрвава и прибли
жује обичној темп ератури, у ТО.Аико, не мењајуhи боју , . 
споља, оно поступно заДООИЈа изнутра све живљу uр-

-" . . . , 
вену ООЈУ, "ОЈУ Је има.АО некомшо сахати пошто Је СТОЈ:а 

заКАана. 

Ранмрзавање меса врши се споро и опрезно и 1'0 
у јакој струји чистог и сувог ваздуха r:оји не допушта 

да се месо по површини овлажи УС.Аед згуснуте водене 

паре, "оја се у топлијем простору одмах хвата на хлад 

ном 'Ј е су. Одмрзавање ј едн е четвртин с ВО.А ;). трај е три 

ДО qетири дана ; једне овце, два дана . 

8. Али у ног .Аеду употребе тм:о смрзнутога и од
)Јрзнутога меса за ј е.АО ваљало је испитати; да "11 се 
та},во "есо и Rолиr:о раЭЛИI'УЈе од свежега меса, да Лl\ 

је Оно ;lOжда мање масно , више пихтијасто и неу!:) сније 

:-з а Јел о, да ли у њему има :мањ е хранљ:ивих делова, да 

.ЈИ се у же.АУЦУ не вари теже и да ли се оД"рзнуто , 

не Rвари брже од обичног месо. "! Сва је та питања први 
nY'r с и стеМСRИ проучио А. Готије (Armand Gauthie.· 
1897 , на месу овчјем и ГOBe~e" кој е ј е било смрзнуто 
на - '12' и :- 15' и пст до шест >lесеца чувано на 
- 5" до - 6'. У својој paCflpaBII о хр'ањењу свежим 
и смрsнутю, месом изнео је он ове реsулта1'е, пости~

нуте хе!\lнјским испитивањем: 

Састав смрзнутога меса и сти је I'ao и састав свежега 
' Ieca . - ~[ eco Х.Аађено ИА!! СМРЗНУТО не садржи мањ'?· 
хран.ьнвих де.А ова од св ежега меса; шта више 'IOГ.АО 

би се реhи да је обрнут С.Аучај. - Смрэнуто месо ниј е 
више l1ихТИјасто ОД свежега. - Масне су материје 

CI:OPO У истим односима у свежем и смрзнутом месу, 

исти ј е случај и С е!:страКТИВНИћl материјама. - Само 
је гмн,оген у смрэнутом месу ишч езао. - Пептонски 
Фсрмент!! нису уништени, само су поста.АИ инертни а 

uропорциј а uептона И3Г.Аеда да ј е остала иста у обе 
врсте )Јеса. 

Испитујући смрзнуто месо у другим правцима А. 
Готије налази: 

Да смрэнута говеl)ина нувана, задржава ИСти иs

глед 11 исте хран.ьив е особине као и да је свежа; њен 
је у!:у с савршено нсти у оба С.lучаја. Говеђе месо , 4У-



- о ОО о о' 

• 

, 
вано смрзнуто више месеца, МОЖе се служити кувано 

, као "говеђина,,! и гост!! н!!су У стаљу раЗЛИl,ова'ги је 
0.\ свете говеђине. - Само бу.ЈЬОН од такве гове!)ине 
ниј е UHar:o yr:ycaH као ОД светега меса. - Н,\о печеље, 
(; }IРЗ НУТО r OBet)e месо НИ у чем се не разликује од све
жега . - Вареље у СТШlаку смрзаваље}1 очуваног го

ЕС ГЈ е г " еса у св ему је слично варењу свежега "еса. 
- Најзад (\Mp:'IНYTO }Iе со, п овга r,ено до обично Т~>Јпе
ра.т урс, ИСТО (;е Tac~o ДрЖIl као и CBe)li.e месо. 

9. Испитивања, !иј а ј е lIа CMP3fiYTOM м есу чинио 
А. Готије, ВРШСll а с у пре дес с'г година. ПОШТО је тај 
n pe.J,i\"leT врл о важ а.н , наВОДИ?ii ј ош и резултат!:' ЛО l:Ој их 

ј'Ј, 11 0 исто>! пр едмету, дошаu РихаРАСОII [ \У. D. Юсhаl'd
soni, и },ој е је ОН у наРОЧ1lТО}1 извештају саопш'гио кон

гресу . Рад РихаРДСОНОБ је веГ. е га обима, тиче се меса 
свију врста Il простире се у ова четири правца : хи-

. -
столошком, хеМИЈСЕОм., оаf;теРИОJlОlUIШМ и праК'ГIIЧНОМ. 

). о сад ј е завршена НСПН1'ивање само гавеђег меса и 

ДОllекле И меса од ЖИВЈIне . 

rOBel)e месо чувано је на два начина: х,ш l)ен о од + ~ ' до + 4' Јј смрз нуто од - 9' до - 12' . Гове l)е 
}I О СО употр е бљ ено за то испитивање узето ј е од бута 
11 то OH~j његов део који се у анатомији зове: cruгor 

t riceps. 
ХИСТОЈ10ш}~а ИСПИТИВ.1,ња с.мрННУТОIЋ меса по.каЗала 

су , да се вода, КОЈ е им а у .месу, l;aA се месо C~lp3He } 

С:\Iр;:ше И сама и '1'0 И?,ВШl нонаца :који сачињавају уи

шиl\!lО п,ање 11 лед ГО>lилајуhи се тако НОСТУПII О 113-
)Ј е !))' тих l,онаца, ПРИТИCl:уј е их, смањуј е IШ :\еб.ьииу 
и дсформише их. На температурама од - 9" до - 12" 

. . 
иресек С)ЈРЗНУТО Г мес[\ п окаЗУЈ е, Аа C'i површине, КОЈе 

заУЗИ ;Ia леА веће од површина ~:oj e заузим.ЈЬУ Мllшиlши 
КО НЦII. Над се смрзнуто месо п овратн на обичну 1'ем

пера'I' УРУ, !:онци имају "l'енд е нцију да реапсорбуј у смр
ЗНУ1'У воду, "оја ј е Ш,О њих, И ако се одмрэавање врши 
довољно споро, I:ОНЦИ ће заузети свој об.нш и Jl3ГАеА 

норма,IaН. Напротив ако одмрэавање иде брзо, ,",онци 
. не доспевају да усишу сву ВОАУ која ј е била смрзн ута , 

те !IC ј едан део cor:a исцурити " ХИСТОАОШIШ "сшпани 
такви 'ЮНЦII поr:азују да им облю, иије норма лан и 

ar:o 'Iање ненорма.1ан него у смрзнуто>! стаљу. HНI,a~'Be 

се друге промене ~!e дешав ају н[\ мишиhПО}1 тк[\њу , JlОА 
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ус..10виыа смрзавања нако Ј е горе поменуто сем обичних 
ФИЗИЧRИХ појава, f:oj e прате смрзавање и одмрзавање 

воде. Писац ј е нонстатовао да се ови исти нормални 
е.lе>!енти ТБања налазе у говес)ем месу, које је чувано 

шест стотина дан а нао и у ОНОМ од пре двадесет и 

четири саха-та . 

Рихардсон ј е ИВЕ ршно тринаест хемиј сних аuа.ilИ3<1 

над гове!)им ,:омадима cruror triceps-a у свежем стаљу 
и дванаест аналиЗа на. юнrад и).[а смрзну'Гнм и чуваПllМ 

од 33 до 05!, даШl . Ови >! се <1<iализама тражиле хемијСf:е 

ПРО .\lсне, које бl1 \lО"..1е наС'l'У ПИТИ .\ Of: ј е месо чуваllО 
у )lаL'ацнни.ма и ТО у ca.:\:IoM месу у П О Г.ll е-АУ ВАШ!,НОС1'И} 

п е п еЛI1, .м а сти, тоталног аэот а, а.~IонијаЧlIОГ аэота (ДВС~Ш 

ра.:~ ни;и ~leTOAaMa. употребљеН 1П.Ј снеција.,-1I 1O 3а 'гај ца..ь ) 
Б ао И у ладном еК С'1'рак'1'У у п огледу СВИЈУ чврстих ма

т ерија, п епела, оргаНvRИХ сокова, 'Ј' О'галног аЗО'1'а, аз ()та 

који се може коаГУ.Аисати, flзота а.ll буми.нских, il.ЗО'l'а 
.RD нчастог и 1\и се.l10С'Ј' I1 у облИКУ млечне Rиселине. У 

извесним специј алним САучај евиыа 6дређиван је су}шор 
п фосфор у љиховим раэним оБJlИЦН.'rЈа и једињењпма 

J~ao U1TQ Ј е извршено и више .кваАитатинн'Их анаЛJIза. 

Општи закључаR свију ових радова овај је: никаква 
модиФикација хемијск «, која би се моГла одреди'!'и уоби
чај еним методама, н е ј ,\в..ьа се у говеђем месу смрэнутом 

Ю\ т емператури од - 90 до - 12' У п е риоду од ".4 
дана, п а по сној при.IИЦИ ни у периоду још дужем. 

БаRтерио_ЈОШ><;, и спитивања смрзнутог меса !10f:a
зала су, да би БЮ:'l'ерије МОРf\ле IlроБИТl1 знатно дебели 
с.ЈОј .leAa па .\<\ продру у смрзнуто Ъ!е со; а ,'1'0 је у 

ствари немогућ е. Па кано месо здравогз. живинчета 
нема у себи ба,:терИј ::., то знач и, акО је месо смрвнуто 
док ј е свеже и вдрав о, I! ако се одржава на потребној 

температури, то месо у својој маси н еће ни имати бю:

терија сеы по површнии. Ако се узму на ум за !,они 

Боји управљају смрзавањем раствора, знаhе се, да се 

на температури нап р . од - 9' чврсти раствори .{е
снага с ока нала:ос у веОма концентрисаном стању. Кад 

преТIIОС'!'аВИМО да У м есу има бактерија , те бактер ије 
могу бити а ~lOгy и не бити аRтивне у 'ГИЪ! густим ра
стварима, и истраживања у том смислу нису још завр

шена . Продужени у'гицај хладноhе тю:ве. као што је 
. ~ . 

употреољена у фригорифичюш инста.'lаЦIIЈ ама, на ВI1-
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та"шост бактерија чини таКОђе предмет исаитивања 
иишчева. У данашњем стању он не на.!аЗИ ниједну 
бактерију испод површине говеђег меса смрзнутог по 
>1етодама ноје су данас употреБФене, било да се месо 
испитује микроснопом иди помоhу БУАтура; све се то 
тиче меса које ј е одржано смрзнуто 600 дана . 

Најзад испитивања с"рэнутога меса гове г) сг у по 

г Аеду uрантичном нао и у пог деду његова готов.ьења 

1l0назала су да у периоду до 600 . дана, а СВaI;аБО п за 
J.Yi-Rе врем е, не наступа НI'п~аЈ).ВО C~jaЊIIB aњe његnв е 

вредности. 

Од пернате живинс Рихардсон је с\осад 1IСПlIта" 
еамо IJилет:ину и ТО у ИСТО:'!! смислу Н на псте начине 

Еао и говеђе месо. Сва ИСПНТllвања ПИЈ1еl'"l8 га _ч еса до
вела су писца ДО истих заf.ључэ.fШ }~ao l[ llСППТЈIВања 

говеђег :\Iеса, ј ер су СВП феномеНII у [' лаВНQ,\l8 "Н овде 

остали исти п показују да н е наступају НIIКаЈ;в е ва;!;С 

није ПРО'Јене ни на Шlдећем месу, кој е је у С.\ЈРЗНУТО)Ј 
стању очувано пуних осамнаест месеца. 

Као што с е вид!!, ова строго научна IJ CTpY'lHa НСПIJ
тивања смрзнутога меса - гов еђ е г 11 пилеkе Ј' - п о 

I-:аэа..1.а су, да се та меса, прави.АНИМ и ПОСТУПНJI:\I СМр

завањем до температура .од - 9' ДО - 12' мо гу сачуватп 
у савршено употреБЉIJВОМ стањ у читав)' ['одпну и 11 0 
,(ана. Без сумње ће и испитиваље оста.ШХ BjJC~'a меса 
! овчјег, свињског итд. ) покаsати да и она а а..1 ржавају 

све важније особине свежега меса ако не баш ОС">I
HCleCT месеца а оно бар приБАIIЖJlО т<мш;о ,Iyra. 

-[о. 3авршујУћИ овај оде.ьы: о консервпраљу ыео" 
бидо само ХАађењем БИАО смрзавање~! нотребно је да 
ш:ренем пажњу још на ј едну ваЖIIУ Ol;ОЛНОСТ. 

Беs обзира на то, да "Ш ће с е месо чувати С".IO 
неКОJlИ};О недеља ИЛИ HeKO .. HIRO ,и е сеца, неопходно Је 

потребно да месо, одређено за чување, буде у сваком 
ПОГАеду здраво. Брдо је погрешно миш.ьење да ХАад
НОl1а може да поправи месо, кој е би поче,1О веl1 да се 
квари. Ако се у хдадноницу унесе месо };оје је веЬ 
почело да се квари, квареље ће се на хда,IНОћИ иди 

зауставити ИМ! знатно УСDОРИТП ади t,e се одмах и то 

врло брзо продужити чим се ,\Јесо загреје до обичне 
температуре. 
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ВИАе!;емо Аоцније Rа!Ю се ыноге БИЉRе ыогу. ХАаА

НО!;0.\1 sау с'гавити у растењу, у развијању цввта 11ТА. 
ААИ "аА се Taf:O хдаАIJО!;ОМ заустављене биљr:е пусте 
да на потребној теМllератури своје раЗВI'lјање п РОАУil(е, 
прим е!;е но је, Аа се оне сада много брже развијају, него 
што би ТО б!'А О Аа нису заустављане. Као што видимо 
ИСТО се то дешава п I:OA о'Гпочетог .f:вар ења меса, Еоје 

је хладноliOМ БИАО эаустав.ьено, Напротив констатовано 
је да ЗАраво месо, изнесена из ХАадионице на обичну 
температуру, дуже И8АРЖИ веЛИI'е вруhине него месо 
од сто<: е <:ој а је ТСК аа}'Аана. Ову !;емо појаву .1a1(0 -разумети ћад се сетимо <:а>:о месу треоа ПРИАИЧИО АУГО 

време Аа се СЕР03 ОХАаАИ ца Аа му ТОАИКО исто аре-- . мена треоа и да се СКРО:З ЗЋГР СЈВ до температуре по-

годне за развијање паразита, Ао}' се месо, ОА те}, за

ћАане СТОће, већ ОАмах наАази на тој ПОГОАној тем пе
ратури . 

. Многим Ј е .испитивањима доказано да хладноhа, 
употреб.1:-ена за чуваlЬе меса не убија юшрооргаНllзме 
који изаЗИВ1Lју >:варење меса. Брдо немши број 'HIKpO
организама, а Me~y њима Н<fрочито оргаНIIЗМИ тифуеЮl 

могу Вр.10 дуго издрж<\ти темп ературу II од - 190' 
(температура на којој кључа течан uя.здух на обичном 
притиску) па да, таЕО ре!;и, ништа не и.э губе од своје 

вита.lНОс.ти Еад дo~y на обичну 'l'емпер а'Ј' УРУ, ИСТО 1:0 
вреди и за Ьасillи8 clipl1teriae, Ь. proteLls \-ulgari s, Ь. 

acidi Jactici, Ь. a nthracis и многе друге. Само се разви
јање тих бацила на НИСЮIМ те~1пературама заустави 

'. иди ВрЛО јако ослаби; ади одмах отпочну своје разви
јање чим до!)у на обичну температуру. J.I за оно месо, 
ноје 110 ИЗ.1ас>:у из ХАадноће отпочне брзо да с.е Rвари, 
може се сигурно ре!;и да је већ отпочеАО своје Еварење 

"ре но што је у ХАадно!;у унесено. 

На основи таквога стања ствари ВОАИ се најстрожи 

наА30Р на свима RАаницама и ТО не само на онима 

које ћОЉУ за И8ВОЗ ве!; И за Rлање стоке за AO>I ahy 
потребу. СТОЕа се претходно посматра још док ј е жива 
неко извесно време па св, пошто се закоље, наЈ строже 

I1СПИ1'ује и њено "есо. И само оно месо, које се нађе 
да је потпуно здраво, пушта се у хладионицу. 

АргеНТИНСRа Репубдика, која је у ТОЕУ 1907 године 
XA1LAIIO!;OM и смрзавањем преџаДИ.1а меса у вредности 

Ј!НД )'(;1 l' IЈЈ А Lt"'ДНО1'.1/: " 
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за 15й МНА>lOна динара, прописала Је наЈстроже на

редбе у погледу ветеРИНСКОill. 

у случају болести сопетвеНlН: је Зal-:ОНСКИ обве~ан 
да одмах изпеСТII ветеринског ИНСПеЈ(тора и да издвоји 

бо.[есно живинч е. Сто]{а која угине спаљује се. - 1-[" 
ФРИГОРИФIIЧ]{!\ се заводе најстроже мотри; ништа се у 

, , 
TaRaB завод не сме унети нити из њега изнети оез на-

рочитог допуста BeTeplillapa. 
3ы:он о ветеР"llе]{ои пр егледу у АргеНТЮIС I ,ој I-'e

пубмщи публикован је [900 године. 
Санитетску ИНСllеl:цнју у cbaJ-:ОМ ФРИГОРИФIIЧКОИ 

, . 
,~<1B OДY врши Један И.IИ DllUIe ветеџинара с потреоним 

бројем ИНСII СI(тора. Нетеринари имају дип.IO",' с фа

l:ултета у ~"lаIlлати ПОСЈlе четворогодншњих СТ У.Ј, ија. 

[[нс пеl<цијом се ИСlllIтују: лот<аЛЈ! који морају исrrу

IН IТ П И8веснс конструктивне прописе као 11 rrfЮIIИСС за 

IЈr онетравање и ЧН СТОГЈУ; жива стона ној а с е l\'lopa по
сыа.'l' рати извесно nре:\I С пре иеf'О нгго t:.~ :1ill"Ю~I.е; рад 

'У I-\.lаници ['де се ме с() мора прати чистом nOAI),\I ; баf~- 
Т С }ЈllОJl О ШI~ О стање иеса на основн l~o['a се БО,'lССIIO месо 
УНИШ'l'ава; хигијенско стаље персона.А а, који се сва1<ИХ 

lJI е ст месеЦI1 oI1екаРСRИ пре t'леда итд. Са.Ч О се 'l'aEO с.'гро

Гll;\I (lРО ПJIСИМ~~ и MOr .. IO уснети, да се l1роцецат одби
ј е нс стоке 'i разним Зl1НОДЮl 1l кретао у току [!)~7 год. 

0 , \ 1 О/О дО 0'471)/'11' 
Исто је таl'О строга Аргентин« 11 "ри увозу . У току 

1 !)0 6 год. ув'еае но је из Ь:шлеСI:е ради IТРИП.lO . щ. у СО а
КОМ ПОГ,.rlеАУ најБIJЩi,.ьнвије ОАабране стоке {f: a. tLt .\IJb eHe 
11[.>0'1'\18 туберкулозеl , 2;35 КО>ll1да, " у ГОДННII 19 11 7-0ј 
1 8.~3 Ј<ОМ . ОД прве ко.нlчине одБИјена је при )'вuзу 227 
КО'I. (8'24°/. 1, а од друге [06 1:0>1. (5·72°!.1. 

ИСТО су Т"]{О строги вет ерински ПрОUИСII и на 110-
вом Селанду, да не гонорим О другим државамя.. Од 
1900 год. ма за које по'греб е~спрем..ъено месо lIoTllaAa под 
непосредну државну "он'г ролу. Инспекцију врши 28 ве
,'еринара и 40 асистената. КаКВОће, које треба да испуни 
месо oдpe~eHO за продају, знатно су веЬе од оних које 
захтевају друге државе. Сопственик чиј се брав због 

болести мора УНIIШТИТИ, добиј а од државе нак н,џу нај
више до 1!. вредности. Сва]{а варош, ]{оја има више од 
~OOO становника, мора има'Гl! јаену кланицу. 
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СЛИЧНИ, в.ише ИЛИ мање СТРОГИ, ПРОПИСИ ветеРИНСJtи 
И хигијенски постоје у свима КУЛТУРНИМ државама, како 

би се осигурала пуБЛИI:а ОД продаваца и стоке И меса, 

КОЈИ су се често по!<аэаМI као врло несавесни, поку

шавајуhи да болесну СТОКУ и иецраво месо продају 
пубющи . и тиме изазивају читав низ БО'lести. Ј ер ј е 
неСУ'IЊИВО доказано да извесн е озбиљне епидемиј е иза
зивај у извесни параэитн . меса, и с ТО('<1 се св ако ыесо 

мора претходно прегледати пре него што "е хов.е хлад

ноhои да сачува за до цнију потрошњу, И хигиј енски пр о 

пп с!! у томе погледу никад н е МО ['У бити сувише страгн. 

МJlеreо и МJlечни производи 

'1. Поред .меса, :као Ш'ГО се ;јна, M.AeI-~О има врло 
веАИltи :значај M e ~)y п.\ивотниы намирницама и 3(\'1'0 су 

С највев.им иш'ересовањем проучаваНII разни начини 
"ако да с е млеко што дуже очува у добром и здр авом 
стању. И ако се у месу мо гу сразмерно брзо развијати 
и МНОЖИ'l'И разни llаразити R ој и га после изв есног в р е 

мена толш:о покваре да JIOGTaHe неу rютр ебљиво за хран у, 

!<вар ење МА ека бива још брже, јер пој едини штеТНI1 
/ . 

микроон налазе у мл еку врло пово.;Ьну средину за СIJОЈ е 

раЗЛЈножавање , -Мш;ед INliqHel) ј е бр ојаље .. микр об а у 
једном кубном санти>!, МЛСЈ:а најэгодннј е представио 

процес множеља бaI:'Г е Рllј а у м-,еку, Млеко и спитано' у 
Ааборатор"јн два сахата после мужења И>Јало је 9000 
бактернј ft у куб . см.; ј едан саха'" доцније тај се број 
поп ео на 21.750 бlIктернја; два сахат" _,оцнијена 36. ~ 5{); 
седам сах, доцније на 60 .0() О; девет сах. доцниј е на 
120.0ии, а двадесет 11 пет сахати доцније БНАО је 5,60и.ООО 
баК'1'ерија у куб. сы, 

Да се стане на пут овако HaГД O ~J раэвијању .\IИ
кроба у млену употреБЈь ена је у прво доб" нарочI!1'О 
топлота да се њоме униште бактерије и млеко сачува 
дуже ИМЈ нраће време од квара, Тога ради млеко је 

вагр евано до 110', јер на тој темпере,тури СВИ штетни 
МИRроби угину; за такво се МЈ!Ы:О каже да је "стери
ЛИ3IIР ВНО" . . 

Стериднэирање млека може се с . "н весном поу
ЗАаношhу извести само С мањи.м: количинама млека. 
Над су у питаљу веЛlIке КОАИЧlIне, онда се стеРИДI13И-

2' 
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рање иаводи увек више или мање непотпуно те прем'а 

томе тај начин консервисања млека није поувдан. Али 

и кад би се стеРИЛИ8ирање млека увек могло потпуно И8-
вести , млеко, загревано до тако високе температуре 

губи многе своје добре особине, јер та температура 
мења YI:ye млеку, мењајуhи његов хемијеки састав; због 
тога таКВО се млеко теже вари )' стомаку а то зна.чи 

да му је ослаби.,\а најважпија особина у по гледу његов е 
хр анљивости: лака свэривање, ТЈ . .,\ эк прелаз у ор га

ни::зам. 

2. Да би се млеку сачувале оне особине Ј,оје губи 
загревањем до горе поменуте високе те>шературе, оно 

се загрева АО маАО НИ i-l-i ИХ температура (; ТИ :\!, да на 

ТЮl нижим температурама пробави разна време . ·Нпр. 
"леко се загрева најпре до 70' и на тој температури 
задржи ј О минута; затим до 80' и на том степену остане 
5 >lИН , па онда се загрева 2 мин. на 90' и ј ,шн. на 
95(1. ТаКВО се загревање назива »)пастеризирање lt МАека. 
Ме~утим се пастеризирање млеЈ:а врши и на тај начин 

што се оно загрева до' 65', али се на тој температури 
држи по.,\ а еахата; други преД.,\ЮRУ да се н а тој тем-

о . 
н ера1'УРИ од 65 МА еко кува читав сахат, треГ.и да се 
м.,\ еко под смањениъt прити ском кува по сахата на 60 
степени ИТД. 

Свима тим методима пастеризирања иде се еатим 

да се униште само штетни, патогени микроб и. А да се 

оп ет та постигне температурама што НИЖIШ а нарочито 

нижим од 70' разлог ј е тај , што_эагревањем изнад 70' 
м.,\ ско губи извесне своје добре особине ; нпр. извесни 
млсчни ферменти се униште И онда млеко ПОСТШlе вр.,\о 

добра средина за развиј ање И множење оних бактерија 

које не угину до 70 ' и кој е отпочну свој рад чим се 
ы.,\ы:о поврати на обичну температуру. 

Као што се види тоПлотом се ы.,\ еко не може одр

жати дуже време у добром етању. Ме~утим се то сраз 
мерно вр.,\о лако постиже хладноћом. 

3. Нао месо, raRO исто и МЛеЈtо може се хлаДНQ

ћОМ очувати на два начина : х"\ађењем до темпе, атура 

ианад о ', и смрзавањем. 
Хлађење МАека мора бити еВаЈШКО испод + 12", 

јер ј е констатовано да на тој температури llочиње раз

вијање штетних фермената у м.,\еку IL. Lortat - ЈасоЬ ) , 
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Хла!) ењем очувано мле"о заАРЖИ потпунце своју . хомо

геност 1:1'0 и све своје особине у погледу у"уса, св ар
љивости и хранљивости.. Хла!)ењем се мле"о не мења: 
ни ХИСТОЛОШRИ, ни хигнјенски, НИ бп о...lОШКИ. 

А"о смо сигурни да ј е ~!" eKO ПО'Ј'ПУНО здрав о' и да 

ДО.lаэ и од. здраве Iнарочито нетубеРl:улозн еl сток е, оно 
се м оже чувати X..-lаАНОhом одмах ПО С.1 е мужења, даl',л е 
н е м ора се I:увати. Tal':Bo мле"о не сме дуго после му
жења остати на ТОI] .iOТИ; оно се у нај"раћ ем РО"У мора 
пренети у хладионицу. 

Напротив, м:о нисмо сигурни са здрављем CTOI':e 
. . ~ . 

>:ОЈа >1.1 е,,0 даЈе и ы: о се О ОЈ ИМО да У М.lеl:У има l':al:ВИХ 

штетних мю:роба , тре ба га најпр е по ма ]:ом м етоду 
пасте ризирати па унети у Х"lадионнцу . 

4. Смраавањем се M.IC"O може очувати )' добром 
стању а могу се извесн е његове особине и изменити 
према томе "ако се смрзавање мде>:а врши. Кал се 
M.lel:o смрзава споро, онда с е поједини љегови саставни 
делови издвај ај у и Tal':O изДвој ени СМјЈЗНУ; таl:О смрз

нуто мде" о није добро . . Напротив "ад се млel':О СМр8не 
убрао, да не буде довољно времена да се горње издва
јање изврши, Ta.i~BO млеко , pa Cl~paB..rЬeHO, Н С губи ништа 
од својих особина. Најчешhе се "омади сырзнутога мле}:а 

унесу у извесну КОДIЧИНУ несмрзнутога М-lека П а се 

тако зај едно чувају. АIЮ се један I':OMaA смрзнутага 

ыле"i\ унесе у то.IЮ:У исту }-:ОДИЧИНУ несмрзну,'ога ылена, 

обе се масе могу очувати у добром стању две до три 
недеље . 

На оваЈ се начин преноси M,lel':O иэ Шведсне и 
ДанС!:е у EHr,ICC1'Y. ~IЛ еЈ :О се најпре ох .. ЈаДИ на + 2· 
па се сипа у бурад од но 500 .. lИтара. У то се м .. lеко 
ун е се . 50 0/ 0 С>1рэнутога >1.1 ека па се онда "ре нос!! на 
веће или мање Аа.ьине и 1'амо до употребе чува у хла
дионицама . На исти се начин свакодневио ДОНОСИ по 

30.0 00 литара млека 11 у I\опеихаген с даљине од 160 
километара. 

;). liајмах, ~"tac~LO , сир. - Технич.ки произведена и 
на извесном одре!)сном е'l'епену одржавана хладноn'а 

наШ.lа ј е Вр.!О важну примену ПрИ справљаљу Il I:ОН

сервирању кајма"а или масла и сира. Не улазеhи у 
појединости I':oje се тичу справљања ~ШС .. lа и ноје су 
у ПОГ . l еАУ утицај а хладно hе довољно проучене, нап оми-
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љем да се маСАО може дуже време сачувати од квара 

Х.Аадноћом на два начина: хдађењем и смрзаваље,!. Ако 

ХОћемо да сачувам о те млечне производе месец дана 

до шес'г недеља треба да их одржавамо на х.шдноhи 
од + 20 до ОО. У тоы С.Аучају потпуно задржавају свој 
ИЗГ.1ед, укус, мирис и остале особине. 

За дуже чување нпр. два до три месеца треба 
маСАО СМРВНУiИ и одржавати га на температури од -
50 до - 6". Само смрзаваље се мора извршити брзо, 
(најдуже за 24 caxaTal, а да се то постигне, нс треба 
масоlO одваЈати у ве . .t1ИКИМ Еомадима. 

И ако треба обратити пажљу на начин смрзаваља 

маеАа, јошје важније извршити одмрзавање ВрАО опрезно 

те да прелази од - 6" до обичне температуре не 
буду нагли. 

Изгледа засад да се маСАО не може у потпуно добром 
стаљу очувати дуже од четири месеца, па ни онда кад 

Је у судовима херметички затвореним. 

6. Што се тиче сира, ХАадноЬа с одређеНИ'1 степе

НОМ ВJlаге игра ВрАО важну улогу при његовом сазре

ваљу. У ПОСАедље време xolaAHotoM се, l:ад је потре-, ., 
оно, успорава сазревање нпр. кад Је тражња С.Јаоа, па 

се онда према пијаци у хладионицама <оазревањо убр
зава регулисаљем одговарајуЬе температуре и влаге. 

Ради консервисања, сир се мора одржаВil'l'И на 

1'емпературама од - 2' до + 20; на - 20 моте сир 
сачувати све своје особине пет месеца. Хигрометарско 
стаље ХАадионице треба да буде од 7;'"/0 до 80'!,; 
ваздух у хладионици треба да буде потпуно чист. 

Ј а ј а 

1. Откако се јаја МОСУ Х.Аадно!им консервисати и 
преносит!!, трговина с јајима је узела огромне размере. 

Примера ради. да наведем Данску. Године 1860 изве
вено је ив Данске 657.090, а 1893, 240 милиона I:омада 
јаја. Од јануара до септембра 1902 године. Данска је 
продала EHr.lecKoj више од 280 милиона јаја. Русија 
је ","веВАа у 1'О1:у 1906 год. јаја ва 15!, милиона ди

нара, поред тога што је ФригориФнчко консервисаље 

јаја у Русији в!ыо нерационално, и што су руска јаја 
увек ниже пијачне вредности. 
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Пре н его што је употребљена ХАаДНОћа ј ај а су 
консервисана у главноме об.'lагањем љуске Ј: аквом м,,"с-. ' . 
ном матеРИЈОМ или l-.. речом, ИЛИ наЈвад т ечним CTaJ-~Ae-

том. Над се љус"а јајета ради "Оll се р в исања намаже 

маШћУ) э ејтином или друга;\{ ЧИМ ОАИЧНИМ, те се :\lасне 

м,!-т ер иј е на самом јајету [IOKBape И њихов н еприја'l'аН 

мири с и УЈ:УС пређе кроз шупљш:е ЉУСI:е на саДрlI<ИНУ 
њену ; другим речима , ј аје удара на покварену ыаС'г. 

~/ ФраНЦУСКОј, ['де ј е трговина с ј ајима тю:ође .iaKo 
раsв иј ена, јаја се потапају у кречну ВОДУ. И аЈ :О је тај 
на'IИИ консервисања најпростији 11 најј евтинијll има ту 
рt) эву страну, што '['а>:в а јај а ударај у на >:р е ч. Поред . . , 
'fO['(l. жуманце се ОДВОЈИ ОД оеданцста, эа.~ l е пи се за 

. ,, ~ . '" ,., . 
љу џ>: у и раЗЛИЈ е се ЧИМ се ЈаЈе [Ја30Иј С ; оел анце ДООИЈ е 

жуlншсту боју И удар .. на "с'гаро". 
Те4 НО стакдо употребљено је највише у Сј еДllњ е

НШ! Државаыа америчким. Течно се стакло добија у 
ТР[' овини као густа течност па се једна эапремина те 

' течности раэблажии са десет эапре;иина воде . Ни на 
ов ај Н"ЧИН сачувана јај а нису без заыерке. Пре с вега, 
љуска у течном стакде'l'У сачувани х јај ", прека у вре

.l()ј води а само јаје удара на сапун. 

В"ЖНО је овде да н"поменем како су јаја ВрАО 
осетљива И како вр .!О лако примају у себе МИ рИС и 
задах своје OKOMIН e. Ако се јај а нп р. чувај у у п епелу, 

• 
или у старој с.1м!и, сену ИТД . !-:ад се једу, имаk е задах 
на пе пео , ђубре итд. Шта више кад јаја мало дуже 
СТОЈ е у гнвэдуу коме су о н есена, приме у себе његов 
мирис. 

~ . I{ао ш·,' о се види, очувати ЈаЈа све",а и добр<> 
бе:=: ИБа}~во г задаха и "мириш}' који могу п римити оноља, 

Ю!Ј С 1'а1'0 лака ствар, 

Због те велике осетљивости јаја пр ема ОКО.IИ НИ у 
кој ој се налазе, и консеРВllсање њино хлаДНОћО~1 с пада у 
најде.ншатније примене ФРИГОРИФllч>:е индус·гриј е. Ме 

~утим на основи разних експеримената и проба утвр
ђена су данас правила довољно прецизна по Iюјима се 

јаја ь!Огу у потпуно добром и светем стању очувати 
на :'Сlадноkи шеС1 месеиа , а 'Го је савршено дово,ыIo 
за uрактику . 

I,он сервисање ј аја х.Јадноћом захтева извесне врло 

oдe.lIa: aTHe маНИllулаUllје I<ој е тр еба да спрече: I1 рав-
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вијање пзвесне · беАичасте I1ара8итске вегетациј е на 
површини љуске која се се не ВИДИ али која даје ја

јету укус на '1'РУ ,lеж ИАИ бу~у; 2 ј испараваље ј едног 
дела воде И8 ј ајетэ, услед чега врло штетно расте онај 

ваsдушни M~XYP у ј ај ету и 3) приаљаље жуманц е'l' а 3а 

.љ УС1-; у. 

4а се то све I1 0стнгне неопходно Је потребно да 
се )' хлаДIIОШЩУ уне су ј аја потпуно здрава и св ета, 

да I1М ј е lJ ОВРШIlна сас.вим чиста И да се у хлаДТ1 0НИЦУ 

не уносе ј аја која су веЬ била више ИЛИ мање эагр е 
ј ан а нпр. ЩНl дугом трансп орту, ИС1'О тако ваља избе
гавати јаја кој а су о п.lођ е на, ј ер г, е се клица одмах 

Har,l O раЗВflјати чим се јаја из несу ма и на r:paTr:o време 
на вншу температуру. 

;ј. Најбоља сезона за I:он се РВlI сање јаја . пада у 

месе цима: март, аПРИ :l и мај. У '1'0 доба могу се у ХАа
дионицу унети и она јаја која су И пре десет дана 

сне с(' на, ДОћ у јуну не могу се за тО употребити јаја 
која су више од пет даиа стара . Најбоље би би.1O да 
GC ЈаЈ а сместе у Х.-l адионицу одмах чим су снесена . 

lIри транспорту јаја до ХАадионице ваља избсга7 
вати наГА е пр ом ене температурске и нарочито Благу. 

Паr:овање ј аја у с.шму, у струготине од .дрвета, шушке 
итд. ВрАО ј е Pђ CLВO, ј ер се сва та тела Аако овлаJIiе. 

Ј аја нс тр еба ЧИС1'ИТll праљем у води; Чllшhење се мора 
ИЗВРШИТII сувюr нутем . 

у Х.1аДИОНИЦИ се јаја слажу у нарочите сандуке, 
прегра.. t)еи с 'lЋласастО)l крутом харти:јом тако да с ва.ко 

ј аје дође у засе бну пр еграду 1I да му са свију страна 
мож е ваздух приhrr. В.шга у тим хладионицама MOPI1 се 
одржа вати од 70'/, до 75'/,. Ни У КОМ САучају не треба 
да прег)е 75'/,. 

Температура не сме сиhи испод о ' , јер би се јаја 
СМРЗ:l а , У Не>rачкојсе јај а чувају на температури од 
о' до + 2'. У Америци се т емпература пење до + 4', 
јер 11 3 l 'леда да се укус јај а боље ОДРЖИ на 1' Ој вишој 
темп ератури него на + 1 '. Поред тога јаја, чувана на 
и ИЈН ој TCMfJepaTypll ОКО О', морају се 'I'рОШИТII одмах 
ЧИМ се иа ХЛ I1Дllоюще изн есу, међутим оиа јаја, која 

су у Х.lадионици БИАа HI1 температури од + 2 до + 4', 
АУЖ~ се држе кад ее из ХАадионице изиесу . 
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Као и код }Iеса тако и f;OA јаја треба с времена 
на вре}lе обнављати ваэдух у ХАадионицама; ово обнав

љање тре6а код јаја да буде једанпут дневно или бар 
једаНIJУТ у два дана. 

Нсто је тако потребно да с е јај а у ХАадионици 
преврну бар двапут недељно. 

Све ово Ш'ГО је ва консервисање јај а речено вреди 
ва кокошија јај а. Пачија и гушчија јаја захтевају другу 
темпсратуру 1 0Д - .1' до 0'1 и други проценат ВАаге 
(од 650/, до 75'/ ,1. 

4. Иа Х.ilадионице ыорају се ј аја ВрАО поступно "3-
нети до обичне температуре; аћО би се наГАО изнела, 

113 те;шературе од + 2' на температуру од + 15', на 
..- " . . 

њима он се одмах ПuЈавио САОЈ росе, КОЈа Ј е врло ште-

тна 3[\ јаја . Јаја ћоја се таћО 0зноје губе 5 до 10'/, 
од своје пијачне вредности . 

Хладионице у којииа се чувају ј аја морају бити 
саСВJIМ одвојене од оних у Rојима се чува ыесо, да не 

би ј аја ПОВУRла ,шрнс од иеса. Кад то допусте трго
ВИНСК]I односи најбоље је подиваТlI н арочита постро
ј ења само за консеРВllсаље јаја . Најбоље уређена по
строј с ња ва Rонсервисање јаја налазе се у Не'ШЧ};Ој, 

у Bep.нIНY, Хамбургу 11 Келну; у ФраНЦУСRој , у Рену. 
у Америци ј е веОиа развијена трговин[\ консервисаних 
јаја. Цени се да "е у Америци наАази у хлаАионицама 
консервисано 3 Юl.ilиона саНДУћа с п о 30 ТУЦ. јај а. 

у Евро пи највеЬу RОАИЧIIНУ ј аја увови Енглес};а и 
то 113 Русиј е, Данске, Велги.iе , Француске и Канад е. 
Посл е ње највише увози Немачt;а И3 Русиј е, АУСТрИје, 
Италије , ХО,ЈаИДСI;е и Румуније. Иввоз јаја И3 Нема чке 
је С.il аб. У години 1902 -0ј НемаЧf;а је извевда јаја за 
890.000 динара а увевла за 144,000.000 ДlIиара . Ру сйја 
иЗвози сада јај а ~a БЛlI3у 200 МИАпона дин. годишње. 

р и б а 

и риба се може очуваТII хладноhом и то: хла~е
њем на температури око о' и СМ]Јзавањем на те >ше
раТУрll око - 7'. 

По себи се равуме да и риба, пр е него што се 
унесе у ХАаАИОНlIЦУ, мора бити здрана и св еж1Ј.; најбоље 
. ~ .. 
Је унети риоу у Х.ШДИОIIИЦУ ЈОШ дОК Ј е ;ЮIRа. 
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Над се xohe риба да сач ува само 15-20 дана, она ' 
• • • 

с е УШШУ.ЈС у ситан снег ИАИ Ј ОШ ооље у веUlтачки снег 

КОЈ!! с е прави нарОЧИ'ГI!М ыаШlIнама , па се одрн;ава у 

ХАадиоНlЩИ на ТСМП СјН\ТУРИ између - l' И о'. Вешта
чы, ј е снег много бољи од .А ода, јер заузима мањи про

сто р, H~ .гњечи рибу као Ш1'О. то чине комади Аеда, 
боље ПРИ.А 6I'н е свуда око рибе а при том ниј е t:купљи 
ОД леда. I 

За дуже r:оисврвисаљ е рибе мора се употребити 
е?ТРЭ l1вање. }Ја.ди смрзавања риба с е наС..1аж е у плитке 

:м еталне судове, КUЈИ ue нап уне ВОДОМ , П<1 се CB<t.RH та

l-~aB суд с рнбом У њему унесе у хладан ПРОfjТОР у номе 
с е цела ње гопа. с ад ржнна t'ЫРЗJIС еl·:р ОЗ) у једа н . 18Д СНИ 

Rо м ад . TaI~BH ее ледена комаДЈЈ с ри бо).! !Ј3ВН.д С Н3 сво

јих M8T<l..-I НИХ судова 11 C.lH1.if\.Y се на гомиле у проеторе 

у Ј<Ој">'" влада ниска томиература, к оја ОДРЖ1\В" рибу 
у смрзнутом стању све до потрошњс . С.\Iрзнута се риба 
:t.IOЖ. е тако саЧ\Ђати девет до десет }I ссеца . 

• 
у Америци се смрзавањем чува :Ј , ~OO.OOO l:rp. рнбе 

годltшњс. За смрэаRn. н... е се плаhа 5 lI i\p a од KII ... 10 rpaMa 
;-1 за ЧУВ[t.ње у Х.1 аДИОJIНЦrL .\[ а 2 '5 паре ОД килограма 

ме се чно. 

ВОће 

·1. Ниј е потребно д" истичем важност кој у је., на
РОЧI!ТО у посл едње време, доБИАа ТРl"овина с Bol,CM. И 
Ш( У Србllјн cXBaha MO "ОАIIf<У >:орнст ДОНОСН BO ~, C на
ШIIМ ПРОИЗВОf)ачюra пре""" 11 8 В03У l:ој и И3 године у го
дину расте. Св" ј е наша брига У по rАСДУ Bor,a била , . 
св еАена Hft то д а савр еменом .кУЛ'Ј'УРО~1 и негом ДООИЈемо 
BO ~l e ШТО боЈЬ€' 11 ПА С .\1(.' НII 'l' lJј t': :и Аа II C'fe p<tMo што обил .. 
Нllј и ПЛОД) о ч евидн() у :КU "IИК Q то ОД нас зав и си. Али 

НИС .\I Q <:}~OP O ништа учинили да од са:::lрС Jlога и убранога 

ВОћа Аобиј е ,\1O што Behe КОР И СТИ, ј ер ми во!>е прод ај емо 
cr:opo ОД .""Х ЧfШ смо I"а обра,ЈИ, дакле у самој сезони 

и :r:a.A га има СВУД (\.. С то га је њеГОRfI. цена у '1'0-доба 
најнинш и КОРИСТ Ј<оју од ње Га произв,)l)ач има најмања. 

Више пута се д ешава да ј е З " ироизвођач а. боље 
l:a,A 1I 0једино воЬе омане, кад га нема ;\IHO r O, ј ер га 
онда продај е миого скупље. Тај је Фal<т опажен свуда 

"д е се ниј е ништа предузе,l О, да се воће нс II родај е у 

сезони ве!> да Ge сачува и из несе на пиј ацу ю\д "У није 
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време и l'aд му ј е сезона прошла. У ФРRнцуској, l,oja 
у n o r.leAY консервисања ВО"" ниј е много напреДНИј а ОА 
нас, констатовано ј е, да ее произвоi)я'Ч б оји плодн е го
Аиие у BOt-1У. У околини дио на десило с е пре извесног 
времена да су сељаци остаВИ.1И трешње иеобране у 
ЧИТЭ,ВОМ једиом l'pajy, ј е р су свуда биде прер')диде и 
јер Н3' ј е цена била Tat:o ниска, да њоме нису МQr'Ј1И 
покри'ги ни трошкове око брања . 'Г о се све не 6 11 д е 
CI1JlO 11 толики приход од во"а не би проuао, да су И ~ 

раније биде предузете мере да с е трешње обране са
ЧУВЭ;!У н еКОА lIћО дана ИАИ н еКОJlИRО неде.ьа и И;:I несу 

на пијацу онда "ад се више с дрпета не }lOгу убрати. 
'1 . Позна:го је да со изве(јНО BOt-. С :\lOже l:YB;Hbe~f , 

С)'IIlсњеы, ИЛИ ДРУГО1-! СЛIlЧНО.\{ пр ерадо .и дуже иди Ераће 

сачувати до Bpe).IeH:1. I: ад ;}IУ ниј е сезона. Али као што 

.i е то пстм,нуто код пре рађеног ~Ieca, потрошач тражи 

у ненреме свеже Boke и онда га идаllа најбоље. У ин
тересу је I1р оиэвођача ДМ',Је, да св ете ВОће сам сачува 
до u реыеиа. кад ОД њега може имати највећ е I\ОРИСТН , 

Н . IИ ar~O '1'0 не )I <? же, да га 11 у сеЗОНIl ск)тпље ПГОД Q.. 

преllродавцу кад овај буде у иогуhност и да га до бо.ъих 

Bpe>leHa С<1чува. Као што се види у оба случаја I'О јЈIIС 'l'И 
се више и ... lИ ~\Iање IIрои :з воl) 1:t ч. 

nве врсте Bok" могу (;е , пр ема својој природи, са
чуваТll дуже I1ЛИ "раће врем е у ПОТtJуно свете" ст"!ьу 

ХЛ"Аноhом. 
[[рви покушаји с к о нсервисање'l ВОћ" хл[tдн оhом 

учињени су ОЈ.:О 1880 год. у ФраНЦУСКОј, а IIр едувеn их 

је о пет Ш. ТеЛllје I<оји ј е , 1::10 ШТО смо видел", IIpBe 
пробt=>: 1l3ВрlUИО с преносом, х ... 1 ад но ћО).I очуванога, ЫСС<1 . 
АЛlI I-~ao год ШI'О се Французи ни су ЫОРИСТИЈ1И поетиг

HYTIE\I успесима. у нонсервисању меса, Tal<o су исто и t; 

ПУСТИдИ ' н врло повољне fJеЭУJlтltте постигнут,\ с Bo heM. 
ЊIIЖ' су се најпре IЮРИСТИМI Америчани и Енглези, 
о !н'анизујуlш фригорифичr:е станице 3а ВО!Ю на I:\апу, 

АустраЛИјИ 11 Новом Се,Јанду. С l,апа ј е 1899 гuдине 
извеэено за Енгдеску 10.8 17 а 1903 године 22.000 с ан
ду нн ВОћа и ТО грожl)а , шљива I бр е CaJH't, .кРУШl1:г:<-t, 
r:ај с ија итд. У Сев. Америци је консервисано X" ~Џ,HO
"0'1 1898 год. само јабука 960.000 хе~,толитара, " веll 
1 g02 Г ОА . 3,570 .000 ХЫ''ГО .lIIтара . Пој едине Пllј ац е Сев . 
.\меРlше снабдеВnју се В Оllе'l из КаДИФОРНllје с Дi\,ьине 
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. 
ОД преко 4000 килоые1'ара. Тако је из l{алифорније из
ве:Јено свежих хладноhом . очуваних ш.ы[ва, бреСаЈ:а, 
трсшаља " кајсија 1891 год. 50.549 тона а 1903 год. 
102.000 тона . Рачуна се да l{алифорнија, 60"1. свога 
в о!;а извоз и, хладноlюм одржано, свеже. Године 1904 
НалиФорнија ј е извезла преыа источним државаиа 400 
хи .ьада тона свежега Bo~,a { а произвела све га 600.000 
l'о на ј . Године 190 I1зв е"ено је из [{аЛИфОРНllје 80.000 
TOlla Х.1адн о!;ом сачуванога повр!; а . 

у ЕВРО Шl Француска тежи да у погледу во !;а за

узме исту улогу, коју Кал ифорниј а има за Сев. Америку. 
Пошто ј е у I10 Г"lеду примене хлаДНОће за чување воћа 
знатно заоr.тала ИЗа Амерщ;е, Француска се напреже 

СВlша сил ама да пропуштене ПрИ.1ике накнади. Само 
11 3 .1попекО Г округа извезено је за Париз ВОћа и '1'0 
юtјсија, трешања, јагода, бре сака, l'рушаЮl, јабука, 
ш. ,.ива, грожl.!а п др. у 1907 год. б.1ИЗУ 4,000.000 кгр. 
3а друге I:рајеве Француске 2'1. МИ.1ијона килограма, 
ва Немачку 01\0 600.000 кгр., за ЕнглеСI:У 1,127.000 кгр. , 
ва IlIвајцар ску 2,142.000 кгр. ИТД. 

3. ОВII н ам примери ј асно показују кано се nриме

НО)I хладноhе за чување ВОћа трговина с ВОћем нагло 

pa3BllAa. Јер кад ароизвоl.!ач зна, да се x.1aAHohoM може 
ВОће сачувати "д ПРИ.1ик е онако исто као ш'Го он сада 
на обичним температурама може саqува'ги пшеницу 'или 
1<УllУРУЭ, онда он без бојазни више и производи и ве!;и 
труд 0110 свога BO~'ЊM:a улаже. 

ОНО Ш'1'О вреДЈ\ за оста ... е ЖIIВ01'Не н амирнице то 
вреди нарочито још 8а Bol,c. ВОће се мора дати по'1'рО
ш ачу не сам о са свиыа његовим обичним особина'Ia у 
ПОI·.1еду укуса, хигијене и хранљивости, већ мора бити 
л епо и допадљиво и за 01<0, ј ер 01<0 на првом месту 
решава 6' кваЛИТе'l'У l,оl1а. Познато ј е свакоме каКва је 
р а;;мша у цени измеljу воl1а свежег и во!;а сушсног. 

Суво во!;е има скоро истп хемиј ски састав, исту хран
ЉИВУ вредност као и свеже ВОће ; с Г.1еДIШI'1'а н аучног 

суnо је во!;е, може се реhи, исте вредности као .ј свеже, 
па ј е 11Пак трговинска вредност сувога воћа знатно маља 

само за то Ш'ГQ је променило изгл ед . С тога дакле во!;е 

се мора тако ~ачува'l'lI да ни спољашње свој е особине 

не IIзгуби н да на по 'гр ошача чини савршено исти ути-

• 

• 
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сак 1ШО кад је тек убрано . То се васада може ПОСТИћИ 
само хладноћом. 

Пре свега ВОће, кој е се ИМа сачувати ХЛЭДНОћОМ, 
мора бити савршено эдраво; не сме бата нагњеч~но 
И убиј ено, јер на тим местима почиње прво кварење. 

4. ВОће, }:оје XOfteMO да чувамо, треба обрати "ре 
но што потпуно сазри. да АИ ће то брање бити ыного 
ИАИ мало раније зависи од врсте no ha. ЧИМ се Т;\1<80 

ВОће обе ре, треба га што пре унети у хдаДIIОНИЦУ, јер 
X.;laAHoha има задата}. да даље сазреваље, :које се врши 

и на убраНО'I ВОћУ, или сасвим заустави ИЛИ да га jar:o 
ycnopll. Искуством се Дознало, да је .Аакше сачуuаТlI 

ВОће "аустављањем односно успоравање ;1 потпуног са
'эреваl1,а помоhу ХАаДНОћ е} него чуваље.\! на x.AatllIolHI 
lЈОТПУIIО зрелога воћа . 3ато убрано ВОће и е сме ДУГО 
посл е брања остати на обичнОј температури на којој 
ОНО даље сазрева. Свако Т:1ћВО ОАоцњавање је виш е или 

мање штетно и заВиси од врсте вогш, П ОШТО свако ВОће 
не с.а а рева, кад ј е оБР1ШО, истом брзином. 

На пример летње крушке, Уllесене у хладион[[цу 
ОД о" одмах после брања, биле су саСВЮI добре после 
шест нсдеља, док су п сте крушке унесене у хл адио

ницу са.fO четири дана ПОС.Ае брања имаАе ПОСАе шест 

недеља 30·/'- покварених. . 
Темпер~тура, на којој с.е има чувати BOFte, не сме 

бити нтка од о', јер се Aor,e н е C>re смрэавати. Колика 
ће управо бити та 'гемп ература 8ависи од врсте ВО ћа, 

. о' али eB a ROJaKO се она не може знатно разликовати од - . 
Употребљена ·гемпература за чување ВОћа "ор а бити 
стална; аромена ОД ' / .. 0 ИАП 1/:.10 не игра никакву у .10ГУ. 

Ваздух у коме се ВО l>е чува мора бити пре сув 
Hcro влажан, ам! не ни сувише сув, јер би онда ВОће 
изrубило своју воду, СУШИ.АО би се и не би дозр е ва.АО. 
Влажност ваздуха треба да буде 60'/ . до 70'/, . Одре
~ени степеи ВАажности мора бити такође ста.Аан. 

Сазревањем ВОћа производи с.е уг.ьена Юlсе,lИна. 

Ње не треба да буде MH Oro у ваздуху хл адионице а.ш 
не треба ни много обнав.ьаТII ваздух. Обнављање ва

здуха у хладионици треба да буде сразмерно С\ЈОРО . 
Уно шење ВОћа с обичне температуре у темпера

туру хладионице не сме бити наГ"IО већ поступно. 
Обично се .воће најпре ОХ.Аади до температуре која 



зu 

лен<и у средини између температуре околине и темне

ратурс х.щдианицс. С истом се поступнаШћУ ВОће и 
BpOtha иа х.шдноlIе Ш\ СIlо.ьашњу TeMrтepaTYPY. На тај 
се начив избегава и овде знојсње воЬа ыоје је увек ОД 
штете. . 

о. КО.Шl:а ће се ј:аје ВОће маhи сачувати хм\дно

hObl З[tВИСИ ОД l:ьеГОН8 природе и врсте. Једно ИСТО 

Bohe, нпр. јабуке IJ.1И бреСlше, различито се понаша 
. . 

према то.ме да ~11I сазрева р[1ЉИЈе или ДОЦН1Ч8 11 Еа.кве 
је врсте; она врста Еоја има више шеhера Дуте се чува. 

Њ.\ј"е.llп:аТШlје су јагоде, брсс!:ве, кајсије, ш.ь!!ве 
и грожt)е, па се llП<tI-~ то воЬе 1-IOже Х.1адноЬо,:н очуваТl1 

потпуно свете дВа до 'l'ри месеца; KPYUJK8 пре:\In, врста 

2 до l' месеца, а НЫ-,С прсте и ,\0 године дана; воде

њаЧi:;:: се најтеж.е држе. ЈаБУI-:е извесних врста :'IlOry се 
Х.lаДНОГtОМ ОЧVВ(1'l'И ВИIlIС И од године дана . 

• 
Ради чувања на хла.Ј,ноhи р<1зне врсте Boh~l pa~HO 

ее 1l0лажу и намеПIТају. деликатније Bohe, нао IIIТО су , . 
ореСfШl', Jaгoдc~ l[ трешњс ПО.м\,жу се на меке ПО,Ј,Аоге 

нпр. ОД вате, ситне плуте, смештсне у нарочитр eaHAYI-:е. 

I~РУШI,е !l јабуке <:'" поr:ебно sавију најпре у хартију, 
Ј'Оја .МОЉ(' бити Meni1 пли хартија за новине Iнешта)l

паШli, перга~lеНТСI-~а) па,раФИНСЈ:а хартија итд. Бр.dО ФИНС 
. . . 

врсте заВIlЈУ се наЈпре у меку харТИЈУ иди харТИЈУ за 

новпне, па заТIIМ још у псрга.:vIе~Тlа{ЈГ или .пnраФиЦ.L;КУ 

хартију. Ован.О ::завијено Bohe наС.ilаже се у нарочите 

C<-llЏУКС; нС'ке се врсте полаlli.У у саИДУI:.е с :ме}~IIЉ~М3.. 

Iј. Од свега _ воћ<.\ ГрОЖ1)r SD.У3ИМН, збо[~ вина које 

се ОД њега прави изузетан положај. На сио стране П<..t 11 
КО;1 на" унапрег)ујс' се виноградарство и епакl' се године 
еве више производи вина. С друге стране (:lхитација 

антиа . ..н~ОХО.ilнчара смањује све више број потрошnча 

ВИН;\,. Да vt~ помогну, виноградари дош.ачу на два на

чина: пр()дајом грожђа и продајШI иегтреврелог грож

ђаног сока ИАН ПIире. 
Грожljе обран() у сспте}Iбру и,lИ 01:тобру мора се 

одмах све потрошити, јер ее обично тешко може сачу

вати. Држа,но на хладноhи оно може дочекати ПРОЈ1еће 
скори онако исто као "ад је убрано. Тога ради граад 

се одсече с Еомадом .10ве па се лоза замочи у :малу 

флашу напуњену водом у којој ииа пепе.lа. Флаше се 

поређају на ПОЛIЩС те сваки гроад слободно виси lел. 11. 
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Што се шире тиче lJ оr;ушаВQ ИО је на разне начине 
да се од вреља сачува. ЈеД IIИ употребљ:tвај у За то СУА
ФИА, против f: o ra се бун е хигиј сничари. Други ширу 
паu:г~ ри;}ирају КУП<.lње :м, П а онда :;а'l'воре у флаш е ; овај 

начин опет СН.УП \) !\OIIIT: \ , Хладноhом се Ш .ира мож е ВрАО 

.ла.НО сачува.ТИ , да не провги, Вр.'1 0 АУГО .-

[{ОД вина се :х .,lаД II Q R ом поетнжу раа ни рсзу.л 'l'ати : 
вино с· е хлад ноtlО':Н бистрн) .ROIIЦСIl'l' fНIIII f: юјач(\оа ) п еа-

С.ЩК:1. 1 . 

• 

врева. Да се СЈl або ВИНО lIаг11"ШИ .Јачи>! !1 сачува ОД 
Ј<вара ОНО се у на Р О ЧIIТ II ~1 i\lCT;.t.'IIIH :'I1 CYAOВiHla ДРЖИ '24 
саха'га у сланој Ј:Ю.\ll охла~)С f IOј до - 1 40; ВИНО ј е на 
тај начин у ПОЛ УСМР3НУ'1'ом ~')'aљy. [Ler)6JLebl нссмрзнутог 
деАаir:роз нарочитс фп .. пре 11 цснтри фуго>! м оже се у 

вину ПО В О.ЫI О ОВСfНLТИ садрншна аЛI: ОХО.ta . ллаАноhом 



:32 

се вино сразмерно ВрАО Аако бистри кад је мутно, а 
подешавањем згодних температура како обична тако и 
кип еhа внна брже сазревају и добијају укус старих вина. 

Поврћ8, ЦВ8ћ8, СВИJI8на буба 

Ј. Све што је р ечено за ВО ће, вр еди у ГАавноме и 

за nOBplie које се према природи својој може очувати 

ду;т; е ИАИ краће вр ем е. Црвеии и плави паТАиџанн се 

држе као и пе чурке Of' O два м есеца, r:арфиол т ри ме

Cel\a, l·'УПУС шест месеца, а TI>KO исто И r:ромпир; прни 
.II УЮ:Щ шест до осам м есеца . Купус ~aдaje иајВlIllI е па
СА.\. и захтев а најп аЖЈЬивије П Qступање. 

2, И У градинарству а наро чито за добијање циеhа 
мимо сезоне пр имењена је ХАадноћа. Све до појаве ве
mтачк е ХМ1ДНОћ е, ГРI>Динари, кад су хтел и имати цвеhе 
МИМО сезоне, СЈ1.УЖИАИ су се }~УАтивнсањем биља у то
ПАШl просторима или у стаКА арама. На тај начнн до
бивено цвеhе увек ј е нежниј е, САабиј е ИАИ ан емичниј е 
од природно г цвеhа, и н а њему се самом тако ре lш види 
да ыу НИЈе време. 

Да се навесна биљка развије, да п орасте И да цвета, 
'г реба ј ој известан ступањ топлоте. ДОКА е год тај ступаљ 

• • • 'l'OLIA OTe не наступи) онљна МИРУЈе) и одмара се и ТО 

мироваље Tp~j e све ДОТАе ДО1-, је на ниској темпсра

тури. По себи се разуме, да се, веШТI>ЧКОМ ХАаДНОћОМ, 
стварањем Ј едне вештачке зиме} може ПО вољи П~ОАУ

жити то ~lиро в ање бlIља таУ. о да над · биљf' из те ХАад
Hohe унесемо у погодну топлоту, оно ће одмах ОТ lI о чети 
своје раэвијање и цв стаће мимо сезоне. На тај начин 

можемо ХАадноћом да эадржимо и да ОД.llОЖИ>lО ПО'lетаl< 
растења и цветања биљке као што смо тај почетак 

ТОП"" О1'ом убрзаваАИ. Само се цвет добивен на биљци, 
чиј е је развијаље ХАаДНОћОМ БИАО заустављено и ОДАО
жено, 3натно разликуј е од онога, који смо доб llАИ на 
биљци чије ј е развијање ТОПАQтом БИАО убрзано . CI>A 
је т ај цвет ј едар и св ет и тешка се може раЭАиховати 

од цв ета добивено г од исте бllљке за време сезоне. 
Овај начин "заустављаља", који ј е супротан "убр-

8aBaњ~·" биљно г развијаља, нашао ј е прву примену у 
ЕНГА еСlюј а затим и у другим земљама, нарочито у .хо
АаНДСКОј , Немачкој и др. Он је био најпре примењен 
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. на ђурђевак па затим на кринове, јоргован као и на 
друго биље и цвеliе. Само једна нюшчка КУћа бдпзу 
Хамбурга извози годишње 14 милиона корена од ђур
ђевкп очуваног на хладноliи. Кад се тако очувани 1:01'е
нови I)урђевка ма у I:оје доба године унесу у просторе 
извесне топлотс, они liе цветати после три недеље. 

Биљке "оје нису хдаДНОћО>1 зауст,"вљене и "оје се . . ~ . 
нормално раЗШIЈаЈУ, уиотреое дуже ВРЮlе за СВОЈе раз-

вијање него оне "оје су хдадноhомбиде спречснс. 

Ћурђева" I:оји није хдадноlюм заустављен, развије се 
и цвета за шест недеља. н.орени тога цвеhа зауетав

љени хладноhом брже се раЗВlIјају Еад се изнесу па 
ТОИЛОТУ. Тако реhи чим се осете на тоилом ваздуху 
отпочну да расту и пре 110 што Ье проhи месеи Д"на, 

цветају. То значи да се иродужеНШI мироваЉЮI би.ы:е 

ГОМИ~lа у њој ЖИВQтна снага, ћоја знатно убрзава љено 
. . 

растење и раЗВИЈаље Еад Једном отпочне. 

3. Тај исти принцип, ))успоравања« ПАП ПРИВРС~lе
ног заустављања развијања, примењен је и у r:ултурп 

свиленс бубе. Јаја од свилене бубе, добивсна у јуну, 
прciвсду ыирно цеду зиму и те" пдуhе године служе за 
ИЗВОf)efье свилене бубе. Дешава се меГ)Уl'IШ да неочс
Rивано топло време иsааове живот у њима МНОГО пре 

но што је дуд листао. Да се -ОД ·гога сачувамо јаја се 
преносе из топлих у хладпе пределе одаr:де се Bpabaj~ 

кад дог)е згодно време за њихово развијање. Tar:o Hl!p. 

јаја сви.lене бубе из Ло>!бардије преносе се преко зиме 
на Адпе. МеђУТШl ОД КМ:О се хдадноЬа може ИНДУ
стријСЮl произвоДи'ги, Италијани чувају јаја CBII.ICHe· 

бубе у х.дад:поницама у ЕојИ;\lа В.ilада стална темпера
тура од о'. По себп се разуме да су та јаја очувапа 
на cTa,lНoj темнератури И у сувом ваздуху r:уд-и-r:юro 

боља од оних која се чувају на природној хладноhи 
која је 'raRO jar:O променљива. 

пао што се зна, у чаурп свилене бубе развија се 
дептпр, "ога треба убити пре него што ће он поква
рити чауру и излетети. Обично се лептир убија вреЛIШ 
ваздухо>! или воденом паром КОЈШl се путем може често 

да поквари свидени "онац. Напротив "ад се чауре 
унесу у просторе вештачr:им путем довољно охлађене, 

деитир Ье угинути без иr:аr:вих штетних последица по 
свилени "онац. Убијање дептира врши се на темпера-

ИНДУСТРИЈА Х.lАДНОЋЕ 3 
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турама од - 60 до - 300, према траЈаЊУ деЈства те 
HIICKe теlIпертуре. • 

Фабршсација леда 

Најстарију ПрИ>lену индустријсr:е хладно],е нала-
31010 при Фабрикацији вештачr:ог леда. СВИ '111 знамо 
Е(1ЕО ее код нас преRО зиме пуне .деденице ПРИРОДIIНЈI 

.Т8ДОМ И Ka}~o се .деденице праве и одржавају. ТаЕВО 
је стаље владало у целом свету таЈ:О реlш досr:ора. 
Ј ер и ar:o се Beh од 1860 год. Шl,оЈазе извесни почетци 

ФаБРlп~ације вештаЧRогледа, TeI~ од 1880 год. почиље 
у право,! смислу индустријсшl, производља леда. Од 
тога доба су се Фабри}~е за веШТ(1ЧRИ лед рапидно JIHO

}ЕlI.18 Н ГР[I,нале. 

Ј\Iа l~ОДИRО да је данас развијена ФаБРИI~ација ве-
о. ,... • 

штаЧI:ОГ леда, природни ,lед НИЈ е ЈОШ изгуопо своЈУ 

ваmност. Примера ради наводим са110 Немачку "оја 
И'!а огроман број Фабриr:а за вештаЧЮI лед, али у Еојој 
нс само да још иостоје леденице с ПРИРОДНЮ! ледом 

СI:упљеним у НемаЧI:ој Bet, још траје врло ве.lIШИ увоз 
природног леда са стране. Tar:o је НемаЧI:" увеЗоl" ПРИ
родног .lеда 1902 ГОД. 22.410 'гона; 1903 год. 8.327 
тона; 1904 ГОД. 57.318 тона; 1905 год. 34.473 тоне. 
Тај је дед увезен у Немачr:у погдавито ИЗ НорвеШI:е 

и ШвајцаРСI:е. • 
На }.акви:м је физичь:иы ПРИНЦИПIIма основана Фа

брикацијn. веrптачког леда видеhе~IО ПРП.НIКОЫ ПЗ .. lагања. 

метода за ИРОН3ВОАЊУ вештаЧI:е хладноhе у опште, јер 
су иот.и методи употребљени II 8а Фабрин.ацпју деда. 
Засад O[l,MO наIlО::\Iиње~1 да се у индустрији вештаЧRога 
.lеда размп:уЈУ ове трн његове врсте: 

а.! Мутач лед; тај се дед прави од БУН"РСЈ:е, И3-
ворс}.е l:ао п ОД воде И8 варошких водовода JI ТО без 
Iшаl:ВИХ наРОЧИ1'!IХ приарема. Tat:aB је дед провидан 
нао мутно ста:кдо, бе,дичаст ИАИ м.лечан. 

б! По.л.убистар ",ед; тај се лед прави од исте воде "ао 
II мутан лед, само се вода за време .мржњен а меша, МУћка 
илн у опште покреhе. ТаI,ав је ,lед споља ПрО8рачан II 
бистар а у средини има Behy идп маљу мутну језгру. 

в! Бистар лед; тај се дед добија И3 воде дестиди-
. . . ~ 

сане у "ОЈОЈ нема ваздуха; Tar:aB Је дед скроз оистар 
и проврачан. 
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. у ПОГАеду каквоЬ е лед вреди ОНОАIШО исто КО,lI"'О 

вредн вода од !:оје је он направ.ье н. Аl:0 је вода била 

добра 3а пиhе, ни Аед ннј е I!l'reTa H да се непосредно 
употре би. Али ы:о у води има патогених мю:роба, >:"0 
што је нпр. тиФусни микроб, мутан лед од такве воде 

ЮI I1. ТИХ микроба по целој свој ој маСи. Мутан се .Јед 
11 много брже топи од бистрогl1. . 

. 1eA полубистар, !:ој и Има мутну ј ез гру , н е)!а бак
терија у своы бистром делу; сви мнкроорганизмп Ы\О . ' . ~ . 
и све соли I:ОЈ ИХ Је ОИАО у водисr:упљене су у )!УТ Ј!ОЈ 

јеЗГрll. 

Над Н:ИС~Ј О СИГУрНlI да ј е лед направ ... ьен ОД чисте 
пијаhе воде, не треба н епосредно меТI1.ТЈ! мутан лед У 
ппhе НИТИ га :м ешатп с извеСПИЈI на .мпрнпци:ма . 

. 
п и в о. 

Вi'lПтач!:а лладиоhа игра ј едн у од нај важнијил у.юг;1. 
при ,~ абриr:ацији пива. Б ез устсзаЊl\ се може реhи д" 
"аКВОћа пива зависи КОАиr:о од Ы\КВОће уп()треб.ьеног 

матеРИРАа, то.н",о И од ступњева т емпературе на }ОО

јюrа се пој едине промене то га материјада врше. Почев 
ОД к.лијања јечма Па до тренутка кад се већ пиво троши, 

материјал ОД кога се ш!во прави само се преНО СЈЈ И3 
, u . 
Једне 'Гбшературе у другу. пад се Ј ОШ узме на ум, д.а 

т е п оједине тР.мпературс ыорају и дуго трај ати и БИТII 
потпуно сталне, онда се може pa3Y}leTlI !-:. аf:ва ј е важна 

УАо!'а одређена вештач>:оЈ производњи х.,шдноhе, кој ом 
се природна температура средине регулише и за пој е

дине потребе, при Фабрикаџији пива, удешавапдотерује. 

Савршено је исr:ључена потреба, да на овом месту 
IIзлаil;СМ степене х.ладноhе и њихове разне утицај е на 
поједине радње при Фабрикацији пива. Ради опште ори
јентације ДОВОЈЬНО ће бити да наш)менем да је У пивари, 

• • • 
у "ОЈ ОЈ се проиsводи чувена пилзенсr:о пиво, употрео-

љено 240 парних коња само за производњу в ештачке 

ХАадиоhе, потребне на разне операције при Фабрш:аЦllјп 
тога пива. Пивара прави и вештачюr .18,<\, аАИ се тај 
,Iед употреБЈьава само за пуњење транспортних вм'оиа 

• • • 
"ао и за потреое ПОЈеДИНIIХ пивница КОЈе пи.лэ енско 

пиво троше. Лед се ни у "аквоы облику непосредно за 
Фабрш:ацију пива не употребљава; све се просторије 

3' 
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одржаваЈУ на одређеним ста,ши.! температурама само 
в ештачком хладноhом. 

цен~рално .хла~ење 

Центра,,\но је грејање у Европи ~aMO у тол ико пci
зп"то, што се пој едине веће зграде у СВИМ[L својим 
просторијама с једнога места греју . У ЕВРОIIИ нема 
ни једне вароши у којој би се топлота с једнога цен
ТР[Lлнога }leCT[L спроводила појеДИНЈ1~r претплаТНИЦИМ[L 
ло целој вароши, од прилике онакО IШО што с е спро

води вода и електрицитет. У Сј едињени" Дра;аВМlа 
Iша сада више од две стотине вароши почев од Њу
.Јо р!{а (3,500.000 становника) до Паl<стона (30 36 ста
новника) с ваРОПlRИМ централним грејањем. У пој еди
НЮf ВI1РОШЮШ ДОСТl1же дужина топлотних спроводнш:а 

3'1 ЮIлометра. 

Откако је производња вештачке хладноhе задобила 
свој садашњи знаЧ[Lј, АмеРl1чани су отпочелн заВОДИТ I! 

централно варошко хлађење. 3асад имају ове америчке 
вароши централе за вештачку хладноhу из којих се 
хладноhа разводи појединим претплатницима варошким: 

Sait\t LОllis,Воstоп, Kat\sas-City, Norfolk, Los Angelos 
Atla ntic-City и Philadelphia. 

Из централе раэведена хладноhа употреБЉ1ј.ва се 

за пијачне зграде, за месаре гросисте 11 детаљисте, тр

говине с рибом, Дl19љачи, јајима, сиро,!, bol-lем, повр
l. eM итд; за бакаднице, млекарнице, хотеле, ресторације, 
I;:афане, пивнице, поэоришне и концертне сале; ;за хла

ђење пијаhе воде на извесним јавним QeCMaMa итд. 

Показа.ю се да је засад још скупа овако ра.эведена 
х"\адноћа за хлађење приватних станова. 

Цен" хладноhе у разним ОВИМ просторијама је разн" 
п одређује се према кубатури простор" који се хлади , 
према ступњу употребљене хдаДНОће, према трајању 
претплате, положају зграде итд. На пр. у Бостону, који 

има 600 великих и малих претплаТНllRа на хладноhу 
с ПрОСТОрШlа од 1 до 300 кубних метара, цена за 
један кубни метар хлађенога простора варира од 13 
до 264 динара годишње. 

у Европи је само овде-онде уиотребљена в ештачка 
Х,I адноћа за хлађење појединих локала iI то за хла!)еље 
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И8весних П080РИШНИХ сала. I3ештачком се хладно!юм 

напр. расхлађује лети П080рИШНа. сала у Келну. 

Rланице и пијачне Эl"раде 

1. И [н,о .поједини предузетници могу наhи pai'YHil 
да за своје приватне потребе ПОДИ;-l-i.У B8FIC1. ИЛИ маљ[1. 

фригорифичка постројења, ипак ако ХОћемо да се В8-
штаЧRОМ хладноhо:м :користи што веhи део становника 

једне вароши или једнога };раја, тј. ако ХОћемо да 
вештачка хладноhа буде Ј(орисна по МОГУћСТВУ за сва
I-~ora) треба производљу всштачн.е хладноhе сконцен
триС'атн у Rланица:ма :и пијачним згрn.даL\lа. CbaI-.а I-.3[t-- -инца, ОИ .. 1а она ОПШТИНСЈ:а, дрн-\авнп. ИЛИ приватна, 'Греоа 

п l\IOpa и:мати нароч:ито построЈење за веш'гаЧЕУ хлад

ноЬу да њоме, месо и 0("1'[1...18 своје производе I\ојп се 
. . 

Од~'ШХ не ИОГ)Т продати] сачува ДО ЗГОДНПЈИХ ППЈаЧНIlХ 

ПРИ.АИR[L. Шта више :многе Rланице ИМD.ју извеснпх 

Х.lаДнпх одељеља у Еојпl'tIa се чувају и оне har-.НlрНllце, 
. . . 

КОЈе нису њен ПРОИ3I30Д нао UITO су напр. JaJQ., млеко, 
ИТД. ПО себи се pQ.3YLНe, ако је }~ОАIIч.пна ових неl: .. 1а
НИЧНIIХ ПРОИЗI30да ТО.НI1:а, да омогуЬава подизаље 31'1.-- . , 
сеонпх ФРИГОРИФlIч:rаIХ ПОСТрОЈења онда се она засеоно 

и подижу и ра3ВИЈаЈУ. 

1:,шнице се обично подижу с два аадатх:а. Ид" 
:кланица коље и хлаДНОћО:М чува своје производе, Cal\lO 
за свој рачун, или поред тога она Ј,оље и за туђ ра

чун и чува l'у!)е производе односно уступа веhи И~III 
мањи број засебних Х.1<1дпоница прпваТНIПlа под IПIрију. 

У то>! случају поједини месари чувају своје производе 
у КАанички.м ХАаДионица:ма :и износе из љих свако

дневно само онолико КОЛIП,о могу У СВОЈИМ радњаыа 

продати. 

Но првом систему уређене су кланице које кољу 
на велш:о и за И8В03, а по другом су уређене махоы 

ОПШТIIнске к.ланице. Иыа међутим доста приватних фа

брика за вештаЧl(И лед, које таког)е издају под киРи.iУ 
веыl IlЛИ ыаЉlI број засебних хладпоница, ПОДllГНУТПХ 
у својим Фабрикмra. 

2. I{орист од оваквих кданичних постројења је оче
видна. На првом месту публика је осигурана да ће увек 
юraти здраве намирнице, јер продавац нема интереса 
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да вара публику пошто је и сам хладноhй"1 осигуран 
11 не боји се ню:аКВllХ промена те"пературских. С друге 
(:тране 11 цене намирница нису из .... ожеНе наглим про

)relIa),Ia, пошто се у хл адионицама налази YB el~ BH(ne 
очуваНIIХ НЮIИРНЈща него што тре ба. И да бll се још - . ' . . 
"оље схваТI10 Зllа чаЈ, 1:0ЈII имаЈУ Х.IIадионице 1:,,0 сто-
ваРlIШ'l'а iIНIВОТlIИ Х на:\IИрница) да наведем ов ај I1РИ:\l е р. 

~- . Чш:агу "'>Ја п етнаест велш:их "'РИГОРИФIIЧIa'Х по

строј еља и у љима И~lа TO .11H~O ЯНIuОТНIIХ Нn:Н!lрннца 

на стоварпшту, да та. па.рош ОД два МИЛИОна стаНОВНlIl{а - -.\1О;ке више м есеца жнсети }-.ад ОН сасвим оила одсе-

ч е на iНПР . о псаДО~1 1 од o CTa.l ora с в ета . Јер у ТЮI по
I.' тр ој е њн:.иа 11;\13. YB el~ саЈlO .\l е ~а 2 О МН.НIOШ.t Фуната. 

i,'{tJIO у j eAHOi\[ та:КВО)l sаводу има један :\-IИ .. НlOН фуната 
iJ н бе ста.llНО на стооарипггу. 

3. Да КЈ111нице треба да буду снабдевенс хладио
Н lIцама види се и и з ОВОга примера . Кад нема Х.1а.д ио

п ице, :м е саРII, ОДНОСНО трговци с l\l eCO~I , I-ЮД)У само оно

.1IIКО С'ГОЈ: е ко.llШ :О могу продати. Остала С'ГОЈ:а 'lOра се 
\:раНП'l'[f, за њу пда Гll1,ТИ оборска. такса., МОј-Н С ое р аэ-

60Ј1ети и Ј1ип саватп итд . СТОК:Ј., [:оја с е у I-u аНИЧНИ:\-f -(Јоори)о(а чува , и :.з разнtIх узрока] не оамо да н е нап ре-

,\ује НИТII остаје на истој мери веЬ ста.llНО и свако

Аневно опада . Над 1I11I:-t хладионице CTORa се сва 00-
!<\. о.ьс одмах qIBI Ј е дотерана и све горе помс нуrrе }-;ао 

11 многе друге н езгоде и IUтете ОТllадају. 

Није МО ГУће а ниј е НII потребно наводити све не
з годе и штете које IIм ај у нарочито посредници изме!)у 

произво!)ача сто>: е \1 lJ отроша'lа "еса. Хоћу са,1O да 
П РЮlетим да све те IIIтете на Ј:рају >:рајева П.llаhа 11 
произвоl)ач 11 по'грошач. Јер поср еднш:, кој и зна ",,,:ве 

га штете о АУЖИ:М чување:м живе стоне ОЧС1{УЈУ, гледа 

да lIХ IШ1:наДI! од 11РОll звођача обарајуhи куповну цену 
стоке, а ты:о исто 11 од потрошача подижуlш продајну 
ll e HY меса. То значи, да је 1l0дизање Х.Ilади ошща при 
>:ланицама неминовна потреба, ј е р од њих имају НС

посредне корпсти, I без IIка>:ве штете за посредника) , 
11 проиэвођач и п о'грош ач, тј. цео народ. 

4. Све ШТО ј е речено за хладионице при к,Н\шщама 
вр еди и за Х.IIадионице у пијаЧНIIМ зградаиа . r де по
с'гоје и једне и друге оне се само потпомажу. Ые!)УТIIМ 
ове Х.II з дионице имају наРОЧИТII значај ј ош и за чување , 
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оних ~'!Ного6р ојних животних ll 11ыиршща које не ДО.ша е 
П3 "ланица. IlITa више, штете, које долазе од поједи
ННХ врста тих намирница, кој е с е на 06ИЧНОј темиора
тури врло 6рао Ј:варе и пропадају (зе.л е н, ЦОВРће, ВОl\ е 
итд. 1 з натно с у веће " ва потрошача а нарочито з а 
ПРОИ:Јвоr)ача. " 

Болнице 

1. Примена вештачх;е хладноhе у б олницама ыоа(е 
се свести на ова два аадаТЕа: за чvвање извесних ЖIl-

• 
BOTHIl X Ш1i\нrрнпца . . Н::I}ЈО LJПТО ме са, M~l eKa и ј аја н за 

ПРОIlЗП ОДЊУ .-1 еда . 

Пр еиа 01-l 0"l е што је наир ед рече ll О о Ј:о н герви-. . . ,.. 
сању ~I eca, :И.:1еl:<l п Ј~ч а НИЈе потреоно да наРОЧIIТО Н СТП-

че~\-I важност 'J'ora посла за БО.НI 11 це. 11 а.на се БОАllIlце 
• • • 

снаодеваЈУТIIМ на>ШРН lщама за краТ1: 0 вре'Iе Шl а 1: Ј е . , 
з а О О ЈЈ.нице н арочито потреоно да се т о наМИРНIIце не 

Н3;\l е 1lС НИ у TOr~Y јодно г lIЛII два дана. и да се OAp i-l\а -. .. , 
ваЈУ У о но", стању ':>\':0 су н аЈ П О ГОДНИЈе ва оолесшше . 

~Ieco, "оје је 2-3 даН11 било на сувој хладноhи у сва--
1:0)1 ногледу многој е боље за БОА есню:е од сасвим 
CBeH~eгa меса, КОЈе се неiИlIновано мора ТРОllЈИ'ГН .lетп 

1111. в елиюш вруhинама . ~[еђутим ю;о 611 се месо Хтела 
чувати на леду ИМ! поред А еда у Аеденицама, дакле 

на "Х..l адноhп 'В .lннкној, ОН О, l~ao llIТО је ПЭАожено напред, 
He:\la оних добрнх а. на.рочито 330 БОАесник.е b a; I -~НlIХ 

особина ,;ао м е со очупано на сувој хладноhIl. 

2. Свапа БОJlница мори имати леда, иоред OCTL1,-toгa 
наРОЧIIТО аа н егу односно аа А ечење 60.1еснш:а. IIajo-- . ОИЧШIЈ е се л ед ире>:о аиме Сl:ушьа с вода не само 

сумњивс већ сигурно p~aBe 1: 11квоће. Видели смо на
пред да се сва неЧlIсто l-.а воде надази у леду доб!!пе

НОМ ОД те воде . CbaI-~И :\lOже схватити :ко.,нн-и)' ј е оп.:-l.

сност 8 а 60Аеснш:е да Се негују 11 Аече не8дравим л едом, 
нарочито кад Tal:aB л ед ДОАаы, у 6М[3 И1-lУ О'гво р о н!!х 
рана. С тога би неопходно потр ебно 6ИАО, да се бод-

~ . ' ~ 

ЮlЦе н е снао..\еваЈ:у· д едо" Сl:ИНУТIIМ с YCT0.Ja.НlX оара 

ИЛИ с в ода СУМЊIlве t:aJ:Bohe. Болнице треба да саме 
производе свој Аед. 

~[ашинама аа вештачку хлаДНОћУ, сразмерно ВрАО 
мал!!х димензија, "огу ее одједном постиlш оба эаД<1.ТЈ:а 
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у свакој БОАНИЦИ: и производња суве ХАадноЬе за ХАа
дионицу животних намирница и Фабрикација вештачr:ог 
ХПГИЈенски нсправног леда. 

3. Од не мањег је значаја за БОАнице и чување 
лешева при сеl\цијама и другим исп:итивањима. Вешта
ч}:it ХАадноlш и ту ВрАО I:ОРИСНО врши своју дужноет. 

На западу се АешеВII дуже ИАИ }:раЬе време по

сматрају да се види да није наСТУПИАа привидна СМРТ. 

у Прагу је подиrнута за тај циљ нарочита зграда, у 
Еојој се лети вештаЧI:О:И ХАадпоhом Qдржава стална. 

теШlсратура од 4' у појеДIlНЮI просторијама где се 
ыртваци посматрају. ЗИМИ се ТИ простори ирема потре-, . 
он греЈУ, те У њииа влада преf:О целе године :иста T8l\I-

пература. 

ВОјока 

1. Све оне теШI{оhе које смо видеАИ да посто.iе 

"од чувања сто!:е у оборима, "од њеног IIреноса и 
превоза у оБИЧНШI примшаыа, постају знатН\) веЬе а 

. - -у lIзвесни),'! СJlучаЈеви:ма:и судооносне :кад се тиче снао-

дсв[\ња војске ыесом нарочито у ратно доба. Свы:о
дневно Т[\1:0 реhп САушамо жаАбе противу АиФераната 

Ы8са за војску; те се жаАбе ТlIЧУ ка:ко f.ваЈ1и'гета меса 
Ra,.), је заиста свете) ТD.IЮ ИСТО II квалитета његрва у 
погледу свежине. MHore неисправности против !:ојих 

се те жалбе подижу, долазе често ОД несавеСIIИХ 01111-
фераната али за :многе ОД њих, нарочито AC'l'll ИЛИ У 

оеЕ\УАНО доба. кад омахне СТQчна храна итд., НИСУ они 

l-ёРИВИ. С T01'a се врло често покушавало да Бој СЕ:а сама - .-за ееое коље и да се сама на СВОЈИ,),I I.ланица:\Iа снао-

де ва месом. 

Ако би се КАање на војннм КАаницама ВРШПАО под 

садашњим приликама, тј. над би се свакодневно клало 
ОНОЛИ1:0 1:0ЛИКО је за један дан потребно, И стока се 
ДО клаља чувала и хранила у оборима, теrПRоhе не 
са:ио да не би БИАе мање веЬ би се энатно повеhаде. 

Поред питања о l:вадитету 1:упљене сто!:е ДОАази и 
питаље о неговању и храњељу cTo1:e, УСАед чега сто!;а 
место да буде боља може да ОСАаби и смршаВII. Кад 
се томе дода још могуве раsболевање и МIПсавање 
стоке, l-:oje :може бити 11 стварно .п Ф.ИRТИВRО, онда се 

од ПРИМIRе схваба зашто се MHore војС1:е снабдевају 
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Meco~! пре>:о лифераната, ма да Ј е 1'0 ыесо уве>: Cl'упље 

пошто Лllферанти у цену меса у рачунај у и све оне те

ш>:о l",е С моји'ма се и СЮIИ IIмај у да боре. 

Цело то питаље о снабдевању Bojcf, e месом у мирно 
доба AOQ Hja сасвим ДРУГИ 3Нf\чај, f,aA се сто>:а не ~IOра 
f'л аТII СЮIQ 8а једнодневну ПОТРОШIbУ и >:ад се "еео 

може до употребе чувати више дан а, иедеља или ме
сеца у хладионпцюш. СТOl<а купљ ена у пиј ачне дане 

поклапа би била одмах сва II тим самим отпадају обори, 
отпада храњење и неговn.њ е отоке, }:ао и евентуално 

разОо.l еваље н липсавање . Месо, ме!)УТIIМ, сазрело у 
хл а.НIOницама било би) с.ао ШТО СМО видеЈ1И, у сваНО),l 
п огл еду боље од онога "ој с се троши одмах по >:лаљу 
сто>: е. Из хдадионице 6и се сваI<ОДН СВНО износило та чно 

са;\lО ОНОЛ II>:О ЮIАогра}ш меса I; О.·liшо ј е за тај дан по
требно; у хлаДИОНIIЦП би било уве!: меса на слагаЛII
ПЈТУ, ноје би се с врем ена на време НОВИМ Ј:Аањсм 00-

пуњавало. 

2. Та>:ВII и СМIЧНII разлози РУКОВОДИЛ И су Фран
ЦУСЈ:О Војно Министар ство, те је о н о још 1889 године 
образовало наро'lИТУ ],ОШlсиј у ПОД (Јр едседништвом ге

нер:.\ла Аелатра (Delattre·' да проучи 11 Ha r!e најбоље 

р ешење за сна6деваље труп а "аЈ:О у ~IIIРНО ты.о И У 
ратно доба . Пошто је у то вре" е ФРИl'орифичr:о юш
сервисање }јеса 611ЛО савршено остварено И добијени 

резу.пати тачно познати, то се рад r: омисије 'l'lIцао 

ПРЮl ене xJIaAHohe на чувоље )Јеса у хлаДИОНlIцама Il 
тран спорта његовог на BeFte 11.111 мањ е да~ћпне. 

КО>Iи сија је вршида своје ексо ер"м енте у Бијаш:уру 
(Billa rl court) близу П.:tрнза па ј е нашла да ј е температура 
од О' довољна да сачува месо са свима њс гови>! добрим 
особинама ОД осам ДО петнаест дана. I ARO се ТрН .ШИ 
много дужи Рol: , месо се мора скроз смрзнути на - 15' 
до - 20', ГЈа пошто ј е смрзнуто да се на температу l'И 
од - 4' чува све до употребе . Рок до >:ога се тако 
смрзнуто месо ыора.llО утрошити био је неограннчен. 

После ових реЗУ.IIтата комисиј а ј е ИСПИТlIвала по
годбе з :.\ пренос Tar:o смрзнуто га меса . Она је слала 
месо у вагонима из Бијанr:ура нрема Шалону на Марнн, 

I ЫсђУIЮI Io(П С)Ю в~це.lII J.[I. је ~[ecapCI:;U С(i Ј::lD.Ф у П::I.jНlау з а вреlIС из
.l ожбс 1889 го.шне очувао месо дуже 0..\ МССtЩ дана. 
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Монпем!ју ИТД. ИЗ свију тих еt:сперимената у извештају 

t:ош!сије наводе се ОВИ р езултати: 

!. Најбо.ъи изолатор против топлоте је прашннl1. од 
тресета. 

2. Преноо на гомиле је бољи од преноса у Оl1.ндуцима. 
Э. Смрзнуто м есо може издржати пренос од четири 

на !l више дана }:ад је (шољашња температура виоока . 
.\. Пренос обичним КОАииа ј е неповољнији него )1; 8-

лезницо м, ал И ипа:к :може се: 

l1. ) нреНООИТII ~Ieoo у ГОШIА8 шеот дана на реt:ви

зиционп:ы КОЈ]лма, fiад се месо понриј е са свиј у страна 

TpeceTO~1 а ч етири дана м'о ое поt:рllЈ е сламом. 

61 преносити осам до шест дана у једном и другом 
слу чају, у Фургону 3l1. транспорт. 

Поред тога, п о сл е свију овпх начина преноса , ме со 

ое још може ЧУВl1.ти 48 сахата до употребе у магаци
НlI>rCl у I<ојимl1. владl1. та,rпература од 12'. 

Као што се види t:ош!оиј а је дошла ДО ор_1О по

в ољних резултата, Rar~O у погл еду чувања меса Сl\'lрэа

_Bf.\.tbeM, тако и у погледу преноса ТОГ3 смрзнутог меса . 

3. ИЗГАеда даФранцуш:у прати пеt:а Фата.ШОСТ у 
погледу прпмен е в ештаЧI<е xAaAHohe. ВидеАИ смо напред 
Д С) I<аквих је повољних резултата дошао ТеАиј с G пре
НОООМ меоа у JlаПАат)' и натраг, аАИ се тим реЗУ.'lтаТЮlа 
н е t: ористише Франпузи већ ЕНГАеЗII и Амер иЧани. 
Видели смо та}:о IIСТО кы:о су прве пробе с "онсеРВ II
саЉЮI Boha ЧlJљене Tal:O~e у Француској и кы,о су оне 
показа_lе да се врло УСIlешно могу ове врсте uo l,a са
чувати ХАадноlюм сразмерно ДУГО врем е , ,ми с е ни ТIIМ 

реЭУJlтатима не RОРПС'l'ише Фр анцузи веЬ опет Енгле:зи 

н Америчnни. Иото се ТО понавља 11 с t:он сервисањем 
"еса 8а војне потребе. 

Де Ј10вердо 1(le Loverc!ol, главни сеЩЈстар Фршори
ФIIЧl:ОГ "онгреса и прив наТII фраlIЦУСЮl писац на по.ьу 

ФригориФичt:е индустрије, овако јадю:уј е у једном ОВО :ll 

ЧJl l1.НI<У t:ОЈИ се тиче овога питања: 

Решеље, које је предложио још I89 ! год. ШllIиотар 
Фресине, IIМl1.ЛО је задатаI< да ослободи Наше регименте 
ОД оиога AaHt:a, I<оји оне плаhају енергијом а често, Hl1. 
жалост! I! здрављ ем трговаЧI<ој спеI<улацпји; 'шм се 
преДАозима ИШло на то, да ое створе војне КЈl l1.шще, 

снабдевеие хладионицама 11 ФРИГОРИФИЧЮlМ вагонима, 



у >:ојима би се сты:а, после строгог прегл еда Н:1 ногама, 
RЛG....-I.'), и одатле разним гаРНИЗ0нима раRНОСИЛn'. C~BeTe 
Францусr:ог юшистра усвојила ј е II применила, \I 'Го 

С успехом, - н емачю:\ Bojcr:a . У Еflгл есr:ој се вој й: [\ десет 
месец[\ годишље храни смрзнутим меСО)I, особито здра

вим. У Францусr:ој, за време маневара, гоiш се стока 
на TelllKO и мучно путовање з60[' чега наступа I-: OA 
СТОЈ-:е )) грозница од :заморености. « Врло ч есто, хра.њење, 
одмор ИАИ :К,lање сток е) Н8а31Iяа ндп сувише pnHO ИЛИ 
сvвише ДОЦНО полажење возова . • 

Т е , просте нез годе у мирно доба, II г ра", е би суд -
боносне удоге у рату. Tar:Bo снабдевање Bojcr: e стадима 
<:оја ј аднС> изледају, ,:ор у ЩШТИЧНШI ' I асовима но се 
"". . . 

са оо.\! СВОЈУ г;oa~y, СВОЈе рогове, СВОЈ е I-~О СТИ ) дакл е 

50°"/(1 не}:ОРIIСНОГ материјал а, ометају трuнспорте њпхове 
хран е, . Н прет е да ари Haj~l aњoj изнеиог ЛОСТИ постану 

среДlIште болести и смрти; све 1'0 предстn.вља Не....-Нп~у 
празнину у научној опреми наше Bojcr:e. Човек одмах 
ПОi\IИСJlН на страховите последице f.РИМСRО С[t рата 1 I~aA a 
је стока стизалС1. у Jlorop као )) Фараонов е 11ршаве !.; раве(. 

1,. И зацста су се II е,щн без ДУГОГ раЮI<Illlљања 

кор истили сви>!а р езултатима Францусr;е [;ОМИСII.iе . Аок 

су ФраНЦУЗIl и даље, та>:о реlш, све до данас е f:сп е 
РИ.\lентнсаJlИ, дискутовали.н дебаТОВ[L..НI , ДОТАе су Не :ицн 

• 
D одиrли неЕО.t1и:ко ФРИГОРИФИЧf~ИХ станица и у љима 

СЛО ;ЈШАII огромне Ј:ОАIIЧlIн е смрзнутога меса. У нзв е 

штају, који је I:OHr pecy нод нео .нIOНСЮI ы:руг, стоји о). 

р ечи до речи записано: 

" Не заборавимо, да не)шч"о Војно УIшшстарство 
Ј{ма у фригориф:ич:ким САагалиш1'ИМD. с мрзнутога меса 

то.ншо, да њиме може н схранити за време рата сву 

н е,шчку вој ску 200 Аана и да у Француској наш е труне 

н е,и'ју I1И1;акву резерву у месу. " 

Сам овај пршiер сувише јасно говори од r:ш:вог 
су значаја ФРИГОРИФИЧI:е станице и хдадноhИI сачу

вана месо за време рата. Ади да ту веома важну ствар 

још и с друге стране расветлимо. 

ћао год што се у мирно Аоба свакодневно пзра
ђује 11 спрема муницпја за рат, тако се IIc'ro може 11 
~lOpa свакодневно израђивати и спремаТII храна - месо 

- за ВОјСI:У у рату. И као ГОА што изра~ену муницију 
склањамо и чувамо у нарочитим маГ1ЩIIНllыа, та>;о се 
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пето l\·10}f\e С :КIlОНИТИИ чувати месо у НfiРОЧИТИi\I, Фри

ГОРПФПЧКИ:\! , ма гаЦIIIIи:м а. Раэлика би бил а само у ТО.ме, 
ПIТО би се з а неко Il8в есно врем е, сваl:одневни:м К.lаЊ8:.\Ј 

CTOI.8, спре~·ЈИЛn' )1зпесна количина меса, Бој а би се сма
тралэ као ,<I080.'l.>Ha за Kpahe ИЛИ дуже вреые у рату, 
па 61 1 се онда прво СМСШТСНО месо Bn'Afl.1 0 и ТРОIllИ.А О 

:за BOj Cl:Y а њего ва :к олич.ина долуњава.ла НОВИМ RдаЉ8М 

тако да одређена стална количииа увек остаје НСЈ'а. 

По себи се разуме )l есо би се морадо чувати смрз
нуто на начин l:а!\О ј е ТО раније описано. Такво .меса 
sаУ :З Шlа врло маЛIl простор, н есразмерно мањи, ОД про-

. ~ . . ,.. 
стора КОЈП 011 заУ3С'lа стока од ~'OJ e Је то месо дооивено. 

3аТЮЈ Ilренос то га }Јеса, према резултати ма Француске 
•• • 

KO~IHCllJe, могао он се вршити н OO HQHH:\I ва ГО НИ.:\Ј а :и 

f\ О.i1и :ма lI а да ипа:к у доБРО :\-I ста.њу стигне на .:несто 

опредељења . А 'raj је пренос ку д-н-камо и лакши 11 
lIростији Н јевтинији од гo rь eњa живе сток е с веhих 

ид!1 маљих да-љина до у близину операцпоних одељења, 

нар очито ј ош кад се за ту стоку мора с веће пдн 

маље даЉlIн е ДОНОСИТИ и храна, ако се рат води зпми . 

':-3а npu lIx неКОАИ:КО дана нашло би се ДОВО .. ЪНО СТОЕе 
. ~ . ~ . 

у н е носреДНОЈ ОЛН3!IНЈ1 о п ераЦИЈа, а.;ВЈ О И се таЈ 1l 0 ВОР 

. брзо l!сцрпао и стока би се морала ДОГОН И1'и из оста
-"ИХ предела Rоји су све даљи и даљи. 

IlретrroставшIO да ј е потребно дневно 200.00 0 I1О)Ј
ција меса ; 1'0 значи да би ваљало догонити 400 ДО 500 
вол ова I!ЛIl крава, им! што ј е све једно 4000 до 5(ЈОО 

оваца. Ляо бll се та C'f() l t f\, превозила n.\.еАеЗННЦО;\I , по

требно б и било 60 до 70 вагона, док nи ОА говарају'''' 
R 0.'1 11 Ч H}Ht. меса 113 ФрИГОрНФИЧКIIХ магацина била пре

иесена у 15 до 20 вагона. 

Па онда, за догон 11 клаље 'l'OДIH~e стоне треба 

IВlатп наро чите месаре и П ОСАУГУ а ТО Зllачи за ТОЛ-ПКО 

ослабити бојн е редове. Сем тога, кажу 11 oc'ra.lle спо
редн е проду},те ва.ьа враhD.1'И оп ет натраг lJ.IlИ их просто 

напустити, што ЧНН!Ј чисту штету. И да не ВОДИМО ра

ЧУНП ј ош и о 60.леС1'II1\1.:1 оп орн.дичним 11 епндеllolИЧЮНI'I ) 

које се прн тако наГЛО.'1 ..\огону стоке могу јавити 11 
одједном тако ре!;\! пр еПОЛОВШ Il или ЈОШ и · УНИШТlIТIl 

целу спрем.ьену храну, 1:а0 и О томе, да м есо од уморне 

cTor:e може изазвати озбиљне ПОСАедице код оних, који 
<;е њиме хране и кај!! су тако нето уморн!! н Ilз нуренп. 



5. Држим да НИЈ е потребно да још другим приме
рШla доказујем значај х.<!адноћом консервисаНО 'Ћ ме еа 
за вој ску, па било то у мирно доба ИМ! за врем е рата. 
ХОћ У само да додам да су ратови , во~ени у последље 
врем е, до највеће очевидности потврдили горље ~a

I:ључке. На ФИдlШИНСЮ!М Острвима I! на Куби .амер ичr:а 
је .влада констатовала да је много д1LКше хра.НИТИ војску 

сырэнутим месомдонесеним са стране не го м есо" оне 

СТOl: е узете IIЗ OKOдl!He ратишта. ЕНГ"l еС1:а је ,!Or.la свој е 
TpYll e у јужно-аФрич~:оы рату успешно хр анити са"о 

месо", које ј е доилачила из AYCTpa.Mrje. Али се нигде 
ниј е очигледниј е !!Окаэала RОРИСТ за ВОјску, Xp'jlЬeHY 

:месо}! х .. lадно hо:м ОЧУI3Et НИ.'.I, Rao у PYURo -ј апаН СI-;. Q:\ [ pltTY. 
Поред свију н есрећа, ItOје ј е тај ра]' имао :Ја РУСИју, 
он ј е показао, да је само ФрНГОрИФIlЧКОМ оргаНllзацијml 

транспорта смрзнутога ме са Русија савдада.Ш све Т8-
ШI:оhе "оје су долазил е од удаљено сти ратишта и од 
OCI:y дrще стоке у њего в ој б.Н!8ИНИ. 

Да би )' случају рата lIыала дово.ЪНО . меса за своју 
вој сну EHr,leCf:a је ПОДНГ"!:1 и Н[I[rунила СМРЗНУТIIМ MeCO:l! 
многа ФРИГОРИФИЧf:а С:llестишта у Гибрадтару, Шангају, 
Суецу, Индији и АустраЛ ИјИ. -

6. Још један, не мање важан, значај за ВОјй:у И:I!а 
вештаЧI:а хладноhа: за чување И I:онсервисање барута . . 

Изгледа да на стари барут температура није юrала 
веЛШ:1I утицај; пазило се ca:l!O да се тај барут не 
овлажи. Над новога, безди:многа lIЛИ М3.Аоди1tПIQГ<l, ба-

. . 
рута од великога Ј" утицаја и температура и uлага. 

Нови барут, }' оме је основица нитроцелудоза растворена 
у л.ако испар..ъивпм теЧНОQтима као ШТО Је етар, а .. н:о
ха.! итд. може лаI:О да промени СВОЈе стање испара

ваљем тих тел а услед повишавања ИЛИ промене тем

пературе. Блага, пор ед свог физичког дејства, утиче и 
на промену састава барута и утнцај таћВОГ, до изв есне 

мере промењено г барута на пушчане и топовскс цеви 

BP'1O ј е штетан; такве цеви врло брзо поремет е пра
вилност нишана 11 посл е краТј:е употребе су топови 

неупотребљиви . 

Поред тога ТaI'О промењени барут може се, сам 
од себе или слаБШI трењеы ИЛИ каквим другим врло 

слаБШI страним утицајем, заП3ЛI!ТИ; ј ер се нови барут, 
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• • • 
док топлото;;r И в"агом НИЈе промењен, ДРЖИ доста дооро 

и стаБИАНО. 
С 'fora се барутни магацини, били они на бродо-

. . 
вима ИЛИ на суву, мораЈУ одржавати на иевеСИОЈ - сва-

>:оја>:() ИСПОД 200 - температури, >:оја У СВЮ:О~I случају 
мора бити иеПРО'lен.ьнва. Јер нз г леда да промеи..ьИDОСТ, 
иначе не сувише ВИСOl;е температуре, исто та>:о штс

тио утиче на састав барута, Ј;ао и мадо виша теыпе
ратура. .исто с с такО мора одржавати сраэмерио сув 

вазду" у магацин;вш бару'гним, ш'го се постиже наро
ЧI!ТII:М В8НТИ.Аисање),l. 

3авршујуlш оваЈ преглед општи" примена ве
штаqI-: е Х.I1адноЬе Нn'ПО:\fињем, да ј е вештачка X~.:1aAH Oha 

нашла И8ме~у осталога још и важних при:иена у пар
ФШЈеријЮIa, Фабрш(ама сапуна као И у топионицама 
мета.А а, где се вланtан ваздух вештач}аr:м хлађсњем 

суши и тиме постиже еконоынја У горнву од 20"/0' Ко
жно, вунено и друго одело, које н" вашој ТЮlПератури 

нагрпзају и Ј;В:1р е познати инсer;ти, и које се обично 
чува у наФтаЛI-II1У) држи се у :чногим местима са:но на 

ниској температурн, добивеНОј . вештачком х.>\адноћом. 
ћад се морају копати бунари у эе}IЈЫЈШТ}lма по

креТПЮЈ и ПУНЮl воде, вештачком се хлаДНОћОМ ог-о 

отпочетог бунара сырэне дебљи или тањи с .. юј эе'Ј.ье 
>:оји ј е довољно јаЈ; да заустави Ј-;ретање эеы.ьс ове 

AOf; се посао н е доврши. ТаЈ:О су 1894 год. иско пана 
два бунара у РУАОКОПИМ:1 у Анэ нну !Al1zil1'" један од 3' 65 
мет. а ДРУГИ од 5 мет. у преЧНIIКУ И по 90 мет. дубlIНе. 
На ИСТИ СУ начин ИСЈ;опана у једном уг.ьеноы М"јдану 
у Белгији (Bernissart.1 два бунара од по З'50 метра у 
пречнику у дубllНИ ОД 227 метара. Притисак, којll је 
ОКО.ша вода имала на ледени омотач нри дну бунара, 

иэвосио је 2З атыосФере. Јебхард и l\ениг ие Немачке 
ИСКопали су 1906 год. ИСТИМ методом у угљеном мај
Аану у Da\vdol1-y ISeal1am НагЬоигl DШ'hаm два бунара 
и СЈШIМЈ до целокупне дубине од 475 ыетара. 

Ј едном је Холанђанину пало на памет, да Фабри-. . 
КУЈе чаше од леда, ида у Јыша, нарочито "ети, служи 

хладна пиhа. Tal;Ba ледена чаш", поред осталога, има 
нарочито т"ј хигијенски эначај, што СЛУЖИ само ј едан 
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пут и што смо сигурни да НlШО други ире нас није из 

ње пио. Свака таква чn.ша, којој ј е дато име I~ НИ1\I Ф(1. ({ ,

иыа свој омо'гач од l:артона да би се могла за време 
·шrhа држати у руци, Сна гом од ј едно г парног коља 
може се направити 80 до 1 ОО таквих ледених чаша , Пнhе 

СЈ!утено у л еденшr чашаыа је за 5 до 10 пара сыуп,ье, 
l3ештаЧRОМ се ХАаДl{оћом праве I~Аиза.;lишта на J-~O

јпма се пуБАИRа може КАизат.и и тоциљати прено целе 
године . Таквих Ј::..t1изалишта и :ма :.\IHor o нарочито у А:не 
ри ци, пре>rда она пису 'peТI:a нп у Европи, 

IIl, 

Индустријска производња хлаДНОЋе 

'1, Да бисмо могли хладноtl У применити на разне 
наше ПОС.'lов е, потребно је да смо у стаљу пр оиэвестп 
је в ештаЧl:ИМ путем lНезависно од ГО;1ШНЊИХ временаl 

:кад год x oF!e.MO п I-~О.1ИRО год хоЬе).{о . За извесне, чпсто 
научн е, и отребе производи се вештачкшr путем х,]ад

ноћа без обзира на то шта ћ" она 1:0штаћЈ , Алп ако 
хоЬе,!О даПРШlенимо хладноЬу на све оне п раы тичпе 

циљеве , који оу напред ИЭllожени, вештаЧI-tа се ХЈ1 адно11Д 
, " 

ыора ПРОИЗВОдИ'ГИ на еКОНОМСКОЈ И ИНДУСТРИЈ С}:О.Ј 1I0Д-

,\ ОЗ I1 тј" кори ст I:оју од вештаЧЈ:е х"аДНОће добиј е,!О 
1'реба з" известан процена1' А" буде seha ОД тропл:а 
:к оји СМО учинили Д01-~ смо ј е произвели. Тан.В <1 р аSЛIIЕl1. 

постоји lIзмеђу свију чисто научних I!СПНТI1Вања 11 npar:
тпчних, индустријсыих примеиа оних реЗУд1'ата, "оје 

нау}:а постпгне, Hayr:a истражуј е, проучава 11 испитује 
извесне природне пој аве ради љихове чисто нау чне 

вредности 1-1 8начај а ; пр о.ЕтикаЈ техника се стара да те 
научне резултат е примени, сводеhи - где ј е то у оп
ште Moryhe - њихову производњу и потрошњу на ин

лустријсr:у подлогу. Само не треба МИСМIТП да уне}: 
најпре наука постигне из весне р езудтате па се њима 

онда l:Ор ИСТИ практика; често бива и обратно . Али што 
се в ештачке Xi!aAHohe ти'! е , као што је раниј е напо

менуто, најпре је HlIYKa поставила законе по l:ој юш се 

она ,юже произвести, па ј е те!: онда 1'ехнш:а показала 

, 
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Еёако се вештаЧRа х,дадноЬа ~iоже, на ОСНОВИ ТИХ закона 

п на иид) стријСRој ПОДЛОЗИ, производити и употребити. 
Ради потпуног разумевања оних метода којима се ве

штачка хдадноћа данас производи, потребно је да се са 
'1'101 научним законима у најЕраhи:м потезима упознамо. 

2. Прво и основно правидо, на КО'Је ПОЧlIвају сви 
методи за производљу всштачке ХJlадноће, познато је 

у физици као правило о 8квиваJlеНЦИjI'I ТОП.llоте и рада, 

које се другојачије може исказати: да је топдота једна 

врста рада имr да ј G ТОИJlота' и рад једно исто. пад 

ВРПТИЫО ма :какав посао, RaA :ма ПIТОГОД раДИi\IO) напр. 

кад туршrјом што струшеыо, кад чеюrhем "уцамо, I·:ад 
тестерС>м сечю!О итд, уве" ћеыо ПРИ>lеТИТ!I да се тур
lIнја, чеI-:иh, тестера ИТД. ВПIIlе ИАП мање загреје и то 

оагревање није ДОШ.ЈО од ватре већ од онога "ретања 
,:оје ,IИ називамо радом, С друге стране сви знюlO да 

нод парнпм Rазаном палима гориво, производимо '1'0-
плоту а тамо даље се парна :машина Rpehe 11 'Го своје 

I-:ретање саОПIllтава другиы справаьiа и 11.'lатима Rоји 

,!Огу да стружу,"уцају, тсстеришу итд, Тамо смо радом 

производили топлоту а овде топлотоы ПРОИ3ВОДИ}IО рад; 

то значи у раду је већ садршана топдота IЩО што И 

у ТОПЛОТИ веЬ постоји рад. Само 'се на ОСНОВИ таквих 

подата:ка и ПРИ.ыера, :КОЈИХ IHla не само врло ).IНОГО него 
су и веома разноврсни, могло постаВIIТИ горе ПО">1НУТО 

. . 
прави,ю; да Је ТОПJlОта Једна врста рада. 

Рад меримо metaP-I:ИJlограмима; "ад један "ИJlО-, . . 
гра'Ј сдооодно падне с висине Једнога метра, онда Је 

тај Юlдограм произвео рада један metaP-ЮlДОГРЮI, Два 

ЮIАограма 1I0дигнута пет метара висо"о представљаЈУ 

1 О мет.-кгр. рада, "ао што и пет ЮIлогрюra "ад падну 
са два метра висине даЈУ ТОдИ"У исту КОМIЧИНУ рада. 

пад у једном пото"у протсче свм:е се"унде 60 ЮIДО
грама воде, и та вода падне рецимо пет метара ВИСОRО, 

онда тај пад воде производи рад од 300 meT,-ЕИДОГР. 
у сer:унди. 

Веће "одичине рада ИСI,азују се парним "ОЊШЈа; 
. .~-

Један паРНII "оњ представљен Је радом од I ~ .IСТ.-"ГР. 
у сеЈ'УНДИ, ПРЮIа томе 30. горњу водену снагу може се 
реhи да има четири парна Ј:оња (4 Х 75 = 300 ,IeT,-I:,I. 

3. Топдота се непосредно не мери ни "антаром НИ 
метарскои пантљиком па ни термометром; зато греше 
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СВИ ОНИ који термометар називају српски "TOIJAOMepOM« 
као да он мери ТОПАОТУ; тер>юметар не мери TOIMOTY 

' већ llоназује само једно извесно ТОПАОТНО ' стање ИЛИ 
температуру. За мерење ТОПАоте постоји и нарочита 
справа И за њену величину нарочита Јединица. 

h:ao' што се з на, она количина чисте (деСТИАисане) 

воде 'ОД 4' Пелз. ) ноја хвата један кубни саНТИ)lетајЈ, 
иредставља ј единицу тетине; та се јединица, тежпне 

назива гра,,,. Исто тано она КОА ичина топлоте, НОја је

дан l'рЮl воде може да 8агреје за један степен ЦеАЗИ

јев, преДС'l'авља јединицу топлоте; та се ј единица то

илоте Нi1Э llв а халорuја. И "ао год што се све тетине 
иэра;-капају гpaMOBH~la, Ta}~o се ИСТО н све Rоличине 

ТОПJiоте представљају t:ало ријi1ма. 

'lеl)УТШl Ю!а једна размша у називима веlшх те
тииа и веhих RО.шчина топлотних. Зна се да се за 

. . 
хиљаду грама нате да Је т о тежина од JeAHol' RИ.10-

грама. l\Iеr)УТИ11 се за хиљаду калорија, >:ао што су горе 

дефинисане, да>:.1е за топлоту, која је у стању да за

греје хиљаду грама ИЛИ један килограм воде за један 

степен , не I:аже )IКИ,..10каJlорија (<, веЈ'! се та 1\ОЛНЧf(на 

топлоте означује "ао велика калорuја нли Кu .... оzраж
Ка .... орНја. Према томе она каАорија, ка"о је горе де
Финисана, наЗива се Ma.·~a хаЛОрИЈа ИЛИ гра.vt-каЛОрНЈа. 

у ИНДУСТрИјИ се топлота мери обично веЛИRИМ кало
ријама или килогра~!-калориј ама . Справа KojO~1 се мејЈ'И 
топлота, Тј, којом се oApel)yj e број калорија, назива се 

хаЛОРUЈl.етар. 

у обичном "",воту делимо, према нашем ЛИЧНОМ 
осеЬању топлотног стања, сва теАа на ))ТОП.1а« и "Х.Н\.

дна". У томе се врло често варамо. HlIp. зи"и, "ад 
после јar:их мраэева термометар ПОRаэује о', "'1 >:атемо 
да Је топло, а лети l:ад температура, после веAlШИХ 

вруlшна И8 ма којих узрока, cllaAHe на 10' иди 15' ми 
кажемо да је хладно. У науци се не прави раЗМ1"а 
између » топл о га\· И "ХАаднога({; за ОНО ШТО се обично 

назива хладно, у науци се кате да је ииске температуре 

ИМl температуре испод нуле. У индустрији вештаЧRе 

хдаДНОће створена је јединица за ХЈ1адноЬу, која се на

зива фрuzорнја. Једном се ФригоријШl оаначује она 
"оличина хладноhе која ј е у стању да један килограм 

воде ох.lади за један степен. iJa се овде ограничавам 
JIН.\YCTPIIJA L1А.I),НОЋЕ 4 
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на тај llрактичан значај Фригорије И не налазим да је 

за овај посао потребно да излажем, која се врста то
плате у термодинамичком односно Нарнотовом циклусу 
мери калоријама а која Фригоријама и како оне стоје 

ме!)у собомl. 
4. Друго основно правило, употребљено у ИНДУСТрИјИ 

вештачке хладноhе у опште, садржано је у СВЮIа оним 

топ.tlотним односима, Rоји прате. пре.t1аз тела из једнога 

агрегатног стања у друго. 

Свакоме је иознато, да сва тела у природи налазимо 

у TpfI »агрегатна стања(( и то као чврста, течна и гасиа. 
ИСТО тако сваки вна, да ынгаa тсла могу сраЗ>Iерно 

лако и у обичним ПРlIликама заузети сва три агрегатна 

стања. Примера ради да споменем воду, која ыоше бити 
и чврста КаО лед и гасна I-~ao водена пара. 

Да АИ Ье једно исто тело бити чврсто, течн() или 

гасно зависи у исти ,шх од температуре на "ојој се 

налази и од притиска [lOД којим се надази. На пример 

под обични.м ПрИТ,ИСКОМ једне атмосфере, I-.оји на зе:м~ 

љиној површини влада, И "ој!! од примше износи је

дан ЮIлограм (тачније 1033 грама) на сваки I,вадратни 
сантиметар, вода је тр.чна од ОО до 1 оо'. Чиы се вода 
на ТОМ притиску охлади дО И,;lИ ИСIJОД нуле она се 

смрзне И пре!)е у чврсти лед а чим се загреје до 1 оо' 
она кључа, 'ГЈ. прелази у гасну водену пару. 

Али кад се обично каже да је вода течна од о' 
до 1 оо' ретко се помиње, јер се ћутке претпоставља, 
да је вода течна у тим граиицаъra само зато, што је 

ПОД ПРИТИСI:QМ једне _ атмосФ~ре ИДИ ШТО је, I-'[LI{O се 

каже, »ПОД обичнпм~ HOPMCtAH1TM притиском«, кој.и, из
мерен барометроъr, износи 760 ЮIЛИъrст. живинога стуба. 
Ј ер ако се тај притисак промени, вода се не смрзне 
више на о' нити кључа на 1 оо". Кад се вода налази 
иод веhим притиском од једне атмосФере, она се може 
охладити испод о' па да се не съrрзне. Еr:спериъrеНТаЈ1НО 
је утвр!)ено да тачка мржњења воде опадне за l' кад 
се притисак повеhа за 133 аТ'IOсФере од прилике, тако, 
ако се вода изложи притиску од 1330 атмосФера остаће 
течна до - 10'. 

И ТО што вреди за мржњење воде, вреди и за 
њено кључање. Вода кључа на 1000 сюIO "ад Је под 
обичним, нормалним притиском од 760 им. баРО'Iстар-
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ског стања. Ако је притисак мањи, вода раннје про

кључа као што под веhим притиском прокључа доцније. 
На високим бреговима где је притисак мањи од 760 
ММ. вода кључа пре него што се загреје до 100'. ћад 
притисак изнад воде износи од ПРИАике '/. атмосфере 
вода кључа око 65'; под притиском од ПОАа атмосфере 
кључа на 82', под притиском од две атмосфере вода 
кључ а тек око 120'; кад је притисак . четири аТМОСФ'е ре ' 
кључање воде почиње на 144' тако да се вода може 
эагрејати и до 190' а ла не прокључа, ка.д притисак 
буде ы,о 14 атмосфера. 

5. И снижавање тачке кључаља код воде смаљива
њe~l притиска као и повишаваље те тачке повећава

љем lJритиска под којим вода кључа, наШАО је разне при

мене у практичном животу и у техници. При Фабрика
цији обичнога, кристаАастога шеhера, кува се раствор 
шеhера у затвореним казанима у којима је ваздух до 

извесне мере разређен те кључање бива на нижиы . 
температурама од 100', због чега шеhер остаје у l:РИ
стаАастом стању и не прелази у карамеА. 

Говореhи о кључаљу МАека ради пастеризирања 
видим! смо да се у извесним САучајевима' то кључање 

врши, смањиваљем притиска, на нижим температурам~ 

од 100'. 
При Фабрикацији l'УТКа.Аа И3 костију, кључање воде 

на 1 оо' (под обичниы притиском) није ДОВОЉНО да се 
};ости добро раскувају. 3ато се оне кувају у за.творе
ним казанима у којима је до и8весне мере ваздух са

БИјен, УСАед чега кључаље бива на температурама ви
шим од 1 оо', те је раскувавање потпуније. На томе се 
оснива и Домаће куваље у ватвореним судовима. Раиије 

споыенуто стериливирање МАека на 11 о' врши се под 
притиском веhим од ieOДHe атмосфере. 

и то што вреди за. воду, вреди у главноме више 
или маље у једном ИМ! другом смислу И за остале те

чности тако да се на тај начин оправдава оно што смо 

напред рекли да агрегатно стање Једнога теА а вависи . . 
у исти мах од температуре на КОЈОЈ се и од ПРИТИСI<а 

под којим се то тело нала3И. 

6. 3а разумевање појединих метода . ПРОlIзвођења 
вештачке хладноhе потребио је још да се с неколико 

,. 
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речи ИЗАОЖИ ОДНОС, који постоји између температуре 
\[ топлоте при променама агрегатних ·стања. 

Кад комад Аеда хоћемо да растопимо, тј. да лед 

од о' претворимо у воду опет од о', треба да га гре
јемо. Ми овде несумњиво трошимо топлоту на растапање 

леда, а.Ш њу термометар не ПО1<азује, јер, 1<ао што ре

космо, вода која из тога леда постаје има исту тем

пературу од о' као и Аед. Овај нам пример најбоље 
показује како термометар није у стању да мери ТОПАОТУ . 
. Јер ТОЫ ТОПАОТОЫ коју ми У лед YllOCfiMO и њега топимо, 
раскидамо и слабим о ОНЕ' чврсте в езе које постоје из
међу појединих делиh" Аеда ( у његовом чврсто,! стању! 
'1'е да од чврстог леда постане течна вода, у којој је 

'IЋ веза много САэбијэ него код Аеда. Та ТОПАота, }:Оју 
МИ трошимо на слабљеље чврстине у А еду . (тј. на ње
гово топљење и прелаз у воду) и коју термометар не 

показује (пошто вода . воју од леда добијамо има тем
пера'rуру о' као и Аед) звала се Hel{aA (до}: се мислило 
да термометар мери ТОПАОТУ) скривена или -<атеnтна 

тоал.ота ј та се ТОПЈ10та данас зове тоцлота то-аљења 1 
љу меримо КаАориметром и наАазимо да она коА А еда и 

воде изиоси 80 калорија. Другим речима, да ј едан ки
логра!.! леда од О' претворимо у ј едан килограм воде 
опет од о', треба нам толиво ТОПАоте ВОАИКО. је по
требио да 80 ВИАОГР. воде загрејемо за ј' или 'rолико 
да Ј I'ИАОГР. воде загрејемо за 80'. О томе се можемо 
најАакше овако уверити. Узмимо један вилограм воде 
од 80' и метнимо у њу један КИАограм Аеда (Јд о'; кад 
се сав А"д растопи добиhемо два килограма воде од 
о', а то ће реhи да је свих оних 80 калорија, којима 
је вода била загрејана од О' до 80' и ноје с у биле у 
води од 80', утрошено да растопе онај RИАограм .1еАа. 

Што вреди за .\ед и воду, вреди и за сва друга 
теАа l:aA прелазе из чврстог стања у течно, само што 

разним телима треба разна количина ТОПАоте ва њи
ХОВО топљење. И не обзируhи се на бројне вредности 
ко.\ико коме теА у треба топ.лоте за његово топљеље 
(да Аи више ИАИ мање ОД 80 RаАорија за килограм), 
можемо поставити опште прави.ло: да се при сваком 

топљељу, ТЈ. да се при cBaROM прелазу чврстих те.ла. 

у течна теАа троши извесна RОАичина ТОПАоте н та се 
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топлота, - код једних већа, код других мања, - као 
што је горе речено, назива топлота топљења. 

7. Исто то бива и кад тела прелазе из течног стања 
. у гас но тј. кад кључају и испаравају. RaA воду (на 
обичном притиску) загрејемо до кљуqања, термоиетар 

ће покаэати 1000 и догод вода K,byqa, тј. ДОГод пре-
. 

.,\ази из течнога стања у гасно, да,:л е у водену пару, 

која такође има 1000, термометар ће непрестано пока
зивати само 1 оо:, ма КО"\ико ми ватру под водоы поја
чавали. Већа ватра изазваhе .само јаче и брже кључање, 
а.АИ се вода никако неће загрејати ВИ5е од 1000 а то 
значи да се сва топлота ИЗ ватре, догод вода кључа, 

троши на раскидање оних вена, које постоје између 
течних делиhа воде те да они пређу у гасно или парно 
стаље. То раскидање веза, како овде тако и код прелаза 
иа чврстог стаља у течно, је сте једна врста унутрашљег 

рада и тај се рад може извршити само одговарајуЬом 
потрошњом топлоте КОЈУ на огњишту морамо одржавати. 

И та топлота, која се троши на испаравање воде 

и коју термоыетар не показује, !пошто пара коју Од 

воде доБИјЮ.iо И&lа темпера·гуру 1000 као и ускључа.,\а 
вода! звала се некад скривена, латентна топлота; О"На 

се сада назива ТОUАота исuаравања, Јер се заиста троши 

саыо на испаравање, и кад је калориметром изм еримо 

налазимо да она код воде и њене паре износи 536 ка
"\ орија . То значи да се један килограм вреле вод е [од 
10001 претвори у пару, треба скоро седам пута (тачније 
6·7 1 ОИОЛИкО топлоте, колико је потребно да се један 
килограм леда раСТОllИ иди оноДико топлоте колико је 

потребио да се 536 Iшлограыа воде вагреје ва 10. 
Ra,A се водена пара вгусне у воду, тј. кад се кон

денэује, горља количина топлоте враЬа се натраг, тј. 
водена пара при прелазу у воду испушта свих 536 ка
лорија. Другим речима, ми се морамо постараТII, ако 
хоЬемо да се водеиа [Јара згусне у воду, да. горњу ко

личину топлоте довољним х"\ађењем пари олузмемо. То 

исто вреди и кад течна тела прелазе у чврсто стање. 

8. Зауставимо се с неколико речи на гасовима. 
Raд се један гае или пара загреје онда се шири; алИ 
ано ми удесима да се Један гас рашири а да га ми на

рочито не вагревамо, онда, пошто му је ва ширење 110-
требна то плота, он ће је узети из самога себе, тј. ()К 
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nе се због тога mирења ОХАадити и то тим јаче, у ко
АИКО је и mирење јаче. И обратно, кад ыи какав гас 
сабијамо, онда се он (због сабијања ) загрева и то тим 
јаче у КОАИКО га више сабијамо. Кад тачно говоримо, 
онда треба реlш, да сабијањем гаса ми радимо, и да 
тај наш рад преАази у ТОПАОТУ, која гас загрева. 

Према томе ми можемо ј едан гас загрејати на два 
начина: ИАИ да га нарочи'го греЈемо ватром ИАИ да га 

uaTpoM не загревамо веn да га само сабијемо, тј, да 
l'а ми нашим радом загревамо. Исто се тако може гас 
Ј[ ОХАадити на два начина: ИАИ да га нарочитим ХАад

ншl телима ХАадимо ИМI да га пустимо да се он згод

НИМ начином рашири, тј. да сад он сам ради на "рачун 

своје ТОПАоте. 

Из свега овога можемо извести ова ВрАО важна 
I1р аВИАа ва производњу веmтачке ХАадноnе: кад год 

ј едно теАО ПРОАази из чврстог стања у течно ИАИ из 

'1' е чног у гасна оно 'гроши извесну КОАИЧИНУ ТОПАоте, 

I:оју у ИСТ'Ој мери враnа натраг кад из гаснога стања 
IIреАаэи у течно ИАИ из течног у чврсто. Тако исто кад 
се један гас сабија он се греје а кад год се шири он 
се ХАади, Што је год сабијање Гаса веће, веnе је и 
грејање, што је год ширење веnе, веnе је и ХАа!)ење. 

9. Познато је свакоме, кад хоnемо воду ИАИ какву 
другу 'гечност да претворимо у чврсто стање, ми је 

само ХАадимо. Растопљено ОАОВО шчврсне кад се ОХАади 
до 325", восак шчврсне на 76', вода на О', терпентин 
на - 1 О'; Аанени зејтинна - 20", жива на - 40" итд. 

Кад хоћемо какву пару иАи гас да претворимо у 
течноет, тј. да је конденвуј емо, онда је у много САУ

ч аје uа довољно да . је сама ХАадимо. На обичпом ПРИ

тиску напр. живина пара преАази у течну живу кад 

се ОХДDДИ ИСПОД 357', водена пара преАази · у воду кад 
се ОХАади испод t оо", аАКОХОА испод 78", етар испод 
35", амонијак испод - 34', УГ.lbена кисеАина испод - 78' 
итд . Кад су гасови 'гакви да их треба дубоко испод о' 
ХАад>iти па да ИХ кондензујеио ИАИ эгуснемо у течноет, 

ј<ао што је напр. угљена кисеМIНа, амонИјак и многи 

други гасови, онда је згодније такве гасове и сабијати 

И ХАадити у исти мах, јер кад се сабијају, нису по

требне сувише ниске температуре, а високе притиске 
чес'го је Аакше извести наРОЧИТIlМ шмрковима за еа-
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бијање гасова, него врло ниске температуре. Јер као 
што видимо угљена се киселина \СО,) претвара У теч
ност под обичним притиском на 780 ИСПОД нуле, ме!)у
тим ми њу можемо Rондензовати и на температури О' 
ПРИТИ СRОМ ОД 35 атмосфера (35 килогр. на квадратни 
саитиыетар), на темriератури од 21 'о' притиском од 60 
атмосфера а на температури од 31' притиском од 75 
атмосфера. I 

1 N. Али из ОВИХ Rомбинација између разних тем
пература и притисака за кондензовање уг љеие кисе

.IIин е не треба закључити, да се угљена киселина ( па 
дакле и други гасови ) ыоже кондензовати иа свима. 

температурама, FaA се само употребе довољио висопи 
притисци. Напротив за угљену кисемшу као и за 
сваЮI ДРУГИ гас постоји једна извесна и за сваки гас 

одређена температура, изнад које се не 1.tQже конден
зовати па ма НО.llИКИ се притисак употребио. Та се 
температура за сваки гас иавива његова »крuтична 

те,ltаература" и она је напр. за угљену киселину з,0. 
То значи, док је угљена Кllсе.llнна загрејана до 3ј' или 
испод тога, она се може претворити у '1'ечност одгова

рајуhим прити сцима - на пример у крајњем случају 
на 31', притиском ол 75 атмосфера. Али ако угљену 
киселину загрејемо само за један степен више, до :32', . -
она с е не може више RондеНЗ0вати па 'Чt и 1000 атмо-
сфера притиска употреби,lИ. 

Онај притисак, под I.ојим се ј едан гас може IШН
денsовати кад ј е на критичној температури, назива се 

»крuтuчн.и иритисак". Тај притисак за уг.ьену киселииу 
износи, као што ВИДИМО, 75 атмосфера. 

Узмиыо HalJp. водену пару. 3на се да водена пара 
прелази у воду ЧИМ се на обичном притиску охлади 
испод 1 оо'. По себи се разуме да се водена пара 'lOже 
загрејати и изнад t ОО', и ако ј е сад хоЬемо овако пре
грејану да конденэујемо, треба да употребныo јаче при
тиске од једне атмосфере. Али D.KO је водена пара 

загрејана изнад 370', никаквим је притиском не можемо 
више претворити у воду. Још на тој температури од 

370', која је за водену !Јару њена "ритиqиа те~шера
тура, можемо је кондеНЗ0вати ПРИ'l'иском од 196 атмо
сфера, који је у исти мах RРИ'1'ИЧНИ притисак за во

дену пару. 
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Алкохол, који још Јlакше иснарава од воде и чија 

с е пара . лакше (тј. на нижој температури) на обичном 
притиску Бондензује, кад се загреје изнад 244' (критич. 
те мпер. алкохолске паре ) никаквим се притиском не 

може конденэоваТfI. На тој температури ад:охолска 
пара пре.шзн у течан а.ШОХОЛ под ПРИТИСБОМ од 63-
атмосФ. ( КРИТИЧНII притисаБ алкохолске пареl. 

11. 3а критичну температуру и њен значај дознало 
с е ТeI< 1869 ГОД. и с тога су СВИ ранији покушај!!, да 

се извесни гасови међу љима наlIр_ и ваздух пр етворе 
у течност, о стали без успеха, ма да су употребљавани 
вр.l0 . ВИСОКИ притиспи. Јер тим гасовима, "ритичне 
температуре леже врло ниско, и спод - 1 оо', а при 
свюra дотадашњим покушај има кондензације они нису 

ни до те температуре били охдађени_ Па пошто се КОН
денэација НИБа"вим притисцима не може иэвршити све 

до!; ти гаСОВII не буду охлађени испод својих КРИТИЧИIIХ 
те ~lПература, с тога су и сви ранији покушај и ост::,ли 

б ез успеха. У те гасове, који се с тих разлога нису 
ЬЮГЛII конденаовати и к оји су због тога назван!! "авт,
,HaflenTnUM" Г::'СОВlIма долази ваздух (критична 'rемпе

ратура · - 140', КРИТIlЧНИ притисак 39 атмосФер аl, ки
. сеоник (крит. темп. - 118', крит. притис. 51 атмосФ. ) , 
аз о'l' (БРИТ. темп. - 147', БрИТ_ Притис _ 85 а'l'мосФ.I, 

• 
ВОДОНИБ (кри'!'! темп. - 242', БРИТ. притис. 20 :1TMOC.i 
итд. ' Од свију тих тако званих перманентних гасова 
само се један све до · у последње време ниј е могао 

>:ондеНЗ0ватн и то хелијум, за који се одавна знало 

да постоји на сунцу ( отуда му и име), али који је теБ 

пр е неколш:о година пронађен на земљи. Сад је и он 
претворен у течност 11 на Ј:онгресу за ФригориФичку 

индустрију И3Ј10жен је детаљно метод њеГОвога тешког 

RондеН30ваЊ:1. . 
12. Сви научни податци, заБОНИ 11 правила, на ко

јима се оснива производља вештачке хдаДНОће издожени 

су у горњим редовима. Остаје нам само да ВИДИМО, како 
се на ЊИХОВflМ о сновама техничким путем хладноhа 
ПРОИЗВОДИ. 

1 Оп,mирппје о конд.еКЗ0вању пеР1lая ептнпх гасова BIIAI1: Ћ , :Ч. СтмlO

j eIlHt.., Течан ва.цух, "CPrIC&1I ТеХНlrч к:п: д"ст'с. ro"" ха. 
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За таЈ ЦИЉ УПl)требљава се увек један гас који се 
сразмерно лако [без .веЈIИhЋХ притисака и без сувише 
нисю!х критичних температураl може кондензовати или 

згуснути у течност. Од свију таквих гасова досад су 
употр ебљена у ФригориФичкој индустрији ова четири: 
амонијм: (NH,I, угљена киселина или угљен-диоr:сид 
[ СО, ; , сумпор-диоr:сид 180,1, и метил-хлорид ICH,Cl ; ; та 
четири гаса можеыо означити као фрuzорuфu'Чке гаС08е . 

Нарочитим се шмрком за сабијање, r:оји се назива ком.
иресор , сабuја'Ч и који Kp ehe снага водене паре у парној 
ыашини, водена снага у турбини, људска, електрична 
ИЛИ каква друга сна га, ма који од ова четири гаса у 

извесном суду сабија или КОМ!lримуј е толико да се у 
њему коидензуј е или згусне у течноет. Тај суд може 
бити цилиндричан, или лоптаст ИЛИ може бити састав
љен ив самих цеви више или маље дугаЧЮIХ, правих 

или на разне начине савијених. Ма какав био облик 
ТОга суда, он се у опште назива кондензор, јер се као 

што видимо у њему врши конденэациј а, згушњавање 

гаса у течност. 

Али као што смо видели кад ГОд се н еки гас сабија, 
он се греје и врло б~i с е брзо зэгрејао до изнад своје 
критичке температуре па се никаквим притиском не би 
могао кондензовати. Зато треба кондензор хлаДИТIl >:ако 
би с е и гас, који је у њему сабијен, охладио. Сем ',ега 
при прелаэу гаса из гасног у течно стање, видели смо, 

ослобnђава се изве сна ко.личина топлоте - љегова 1'0-
плота испараваља - l:ojy TaKo.~e треба однети, ј С Р би 
ОНа сама тако исто загр ејала гас изнад критичне тем

пературе и кондензација би оп ет била ие мо.гуhа. И ј една 
и друга количина топлот е, тј. и она која долази од 

самога сабијања гаса као. и она што. до.лази о.д конден
эаЦ[lј е, односи се тиме што се кондензор хлади не пре

стан о. те>:УћОМ , хладном во.д о.м те се на тај начин о.н 

одржава увек на сразмерно НИCl:ој , о.бичној темпера
турн TeKyhe воде. Ово. хлађење бива од прилш:е на 
исти начии као што се хлади табарка при печењу ра
кије, Itoja је усамо.ј ствари TaKo~e ј едан конденз о.р , јер 
се у њој н спарени алкохо,\ и водена пара из казана хлади 

и конденэуј е у течну ракију. Само што у табарку улази 
врела аЛl:охо.ЛCf:а и водена пара из ltaэ ана по.), КОЈИМ 

гори ватр а, а овде се гас эагпејао саМИ~1 сабијаљем у 
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компресору, под којим истина непосредно не гори ватра, 

али она гори на пример на огњишту парнога l.азана, 

};оји својом паром, };роз парну машину, креће компресор. 
То значи, ватром смо на парној машини произвели ме

ханички рад и тај рад у ШМРl;У или };омпресору греје 

гас };оји он сабија. 
13. Као што се види досад смо шмрком и кон

дензором };оји непрестано хлади вода, добили нпр. те
чан амонија};, или течну угљену };иселину под извесним 

. . 
притис};ом И на сразмерно НИСКОЈ температури, };ОЈа 

ириближно није већа од температуре оне воде, };оја, 

ирошав о};о };ондеэора, истиче. На тај начин свршена 
је прва половина посла о};о производње вештач};е хла

ДНОће; известан ФригориФички гас, рецимо амонија};, 

претворен је у течност. Другу половину тога посла са
чињава испаравање те течности. Тога ради се течан 
амонијак сада спроводи непосредно из кондензора у други 

ј едан суд у коме влада мањи притисак него у конден

зору. И тај суд може онако исто као и кондеН80Р бити 
разнога об.llИ};а. Чим течан амонијак уђе у тај суд у 

Ј;оме је мањи притиса}; он одмах испари. Али да једна 

теЧНОСl· у опште, па да};ле и амонија};, испари, треба јој 
топлота испаравања; пошто се таЈ суд нарочито не за

грева, то ће амонијак потребну топлоту за испаравање ' 
узети из самога себе, тј. он Ье се охладити. То значи, 
амонија}; Ье се испаравањем јако охладити па ће охла

дити и суд у };ом се сад налази; тај је суд сада извор 

хладноhе };оју смо и' хтели добити и том се хладноhом 

на разне начине користити за вештачко хлађеље. Тај 
се суд наЗИВI1 еваuоратор, јер у њему TeqaH амонија};, 

угљена };исе,шна итд. евапорира, ТЈ. испарава или ре

фрuгератор, тј. хладu.А/НUК, јер у њему постаје хладноhа, 
као што од прилике у једној пеhи постаје топлота. 

Пошто ова};о произведену хладноhу треба обично од

вести на већу или мању даљину од евапоратора, обично 
се цео евапоратор налази у другом каквом суду напуње

ном течношhу };оја се лако не мрзне, нпр. сланом водом. 

Хладноhом евапоратора ОX.llадиhе се та мана вода 10, 
20 или више Степена испод нуле а да се не смрзне, 

па се она нарочитим цевима и шмрком одводи на већу 

или мању даљину да тамо охлади };акав нама потребан 
простор; на тоа путу доне};ле эагреј ана, та олана вода 
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враћа се натраг . да се поново охлади око хладилника 

и да охлађена прође опет истим путем. На тај се начин, 
непрекидном циркулацијОМ слане воде, простор, који хо

ћемо да Ох .. iaДИМО, одржава увек на одређеној ниској тем
ператури. Место слане воде, као што ћемо видети, могу 
се употребити и други раствори а тако исто и ваздух. 

Испарени амонијак се у евапоратору не вадржава, 
већ се одмах наРОЧIIТОМ цеви одводн у шмрк, тј. У ,;ом
пресор, који га одатле сише, сабија и п о ново шаље 
у конденвор. На тај се начин иста количина амонијака, 
угљене кисеЛlIне, сумпор-диоксида или метил-хлорида 

непре,;идно сабија, кондензује, испарава и поново сабија 
у ј едном тако рећИ затвореном кругу иАи циклусу. 

Као што се види , ХJlаДНОћУ производи она мо
торна снага, l:оја све горе поменуте промене врши и 

одржава, потпомогнута текућом водом, "оја сабијањем 
произведену сувишну тоuлоту собом односи. Теl:уhи 
трошак за произвођење вештачке хлаДНОће пада погла

вито на моторну снагу (нпр. на гориво код парне ма

шине) 11 воду потребну ва хлађење кондензора. 

САиха 2. 

14. На приложеНОЈ СЈ!ипи (сл . 2.) представљено је 
шематичкн у главноме све оно што је напред речено 

о Фующионисању једне машине за вештаЧI:У хладноhу. 
На десној страни, неколико пута савиј ена цев С, пред-
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ставља кондеНЗ0Р у коме се сабијени гас, рецимо амо
нија:к, кондензује и претвара у течност. Кондензор се 
налази у једном цилиндричном суду напуњеном водом 

којој је задатак, као што знамо, да својом циркулацијом 

хлади сабијени гас у кондензору и помогне његову кон

дензацију. Вода улави кроз доњи а отиче l;р03 горњи 

отвор. 

Из коидензора доња цев на којој је означена и 

ј една славина 8а регулисање D, спроводи течан амонијак 
у евапоратор представљен тако исто С неколико пута 

савијено>! цеви В, (с л ев е стране. Евапоратор се налази 
у Ј едном цилиндричиом суду напуњеиом сланом ВОДОМ, 

која кроз доњи отвор отиче нарочитим цевима (кој е на 

слици иису представљене ) до хладионице И оданде се 

враЬа опет у тај суд кроз горњи отвор. 

Пошто у евапоратору течан амонијак испари (и 

ОЈ<лади слану воду ) , нарочито..: цеви, на којој се налази 
манометар А, ва показивање притиска, улази с леве 

стране кров вентил у шмрк или компрееор, јер га ШМР};, 

при сваком силаску клипа у ЦИМlНдру, сите. Кад се КлиП 
кре не на више, леви се нентил затвори 'ге клипом са

бијени гас, кроз десни вентил и десиу цев, која Taкo~e 

има свој манометар, одлази у кондеНЗ0Р да се ту опет 

кондснзује. 
• 

САпка 3. 

На горњој слици представљен' је компресор само 
шематички. Слика 3. представља у пресеку компресор 
каКО се у главноме, код пој еДИНИЈ< система стварно из· 

ВОДИ и то С двогубим дејством, јер сише и сабија УUllсани 
гас при сваком кретању клипа. :,;;:!.:З 
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САю:а 4. показује како ј е стварно извршен распоред 
тих појединих деАова у једној ммој фригорифичкој ма

шини. Унутрашња, спира.llНО савијена цев, ј е евапоратор, 

потопљен у сдану воду а око њега Је споља омотана 

друга спираАна цев И.llИ кондензор у засебном суду 

кроз који ЦИРКУАише вода. На тој с.1Ици се види и. 
како је извршен а веза између кондензора . И евапора-

. тора с једне као и између њих и компресора с друге 
стране. По себи се разуме да тај распоред може бити 
и другојачије изведен. 

САпltа 4. 

На C.Ilици 5. видимо како таква Ј е.диа машина из

ГАеда споља, а на с.ll. 6. како C.Ilична једна машина, коју 
креће едектрични мотор, Х.llади једну Х.llмионицу. Другим 
речма, та сдика представља једно цедокупно хдадио

нично постројење у ма.llом е обиму. 

15. ФригориФичке машине (\ амонијаком могу бити 
конструисане и по другом једном принципу и то по прин

ципу »афинитета" И.llИ .аПСОРПЦИје". Позната је ствар 
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да вода врло радо и врло много може да упија амонијак 

тако да кад се гасовити амонијак спроводи кроз воду, он 

сав остаје у њој дој: се она љиме не засити. Кад се таБва 
вода засиhена амонИјаком загреје, амонијак ће из ње 
испарити, и ако га сад спроведемо кров једну спиралну 

цев · коју хлади вода, тј. кроз кондензор, амонијаr: ће се 
ту скоро чист, без воде, кондензовати. Течан се амонијак 
сада даље спроводи као и горе кроз евапоратор да ту 

CAIHta 5. 

испари и произведе хладноhу, па пошто је то извршено, 
онда даље иде кроз воду да га она опет апсорбује или 

упије. Такав систем, 1(ао што се види, ради без ком
пресора. На приложеној шематичкој слици 7. А пред
ставља резервоар у коме се нала8И раствор аМОНИЈака 

у води; загревањем амонијак испарава и кондензује 

се у Rондензору В који се хлади ВОДОМ. Тако добивени 
течан амонијак прелази у суд С из Бога иде у евапо
ратор D да ту испари и произведе ХJlадноћу. 
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Испаре ни аыоијакK проводи се у резервоар Е кроз 
воду која га упија; тако растворени амонијак у води 

нарочитим се шмрком Р тера у реэервоар А да одатде 
по'ше горе описани рад изнова . 

--- -;Т' ___ _ _ .L:._ .. 

СJllIlI:a ,ј. 

На томе су нринципу биде конст!'уисане прве ыа
о шине за Фабрнкацију деда (Каре-ова машннај, ади су 

данас све мање п мање употребљене. Индустријски су 

H20~ 

с 

боље ; аыонијачке машине с RонденаацијОЫ, као што Је 
горе описано, од амонијачю!х машина с апсорпцијом. 
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16. Иото ое тако покушало да ое Фригорифичке ма
шине конструишу о гаоовима који ое не конденвују у 

течност всћ ое само до неке иввесне мере сабијају па 
се пусте да се поново с.л.ободно рашире. Као што внамо 
и овом се приликом гасови хладе и тако произведена 

хладноhа може се употребити ва вештачко ХАађење. 
На ПРИАоженој шеми (0.1. 8.1 А је компреоор који оише 
напр. вавдух из атмооФере и оабија га у ревервоару В 
кров који протиче ХАадна вода да, оабијањем вагрејани 
ваздух, охлади. И оам ШМр>: ва сабијање ваздуха А 
х,Јади вода ив истог узрока. Сабијени и до обичне тем
пературе ОХАађени ваздух из В предави у С те се ту 
шири и усдед тога хдади, производеhи ХАадноГ,у. Ади 
ни такве машине ниоу у практици нашле Јаку примену. 

С.4ИIШ 8. 

• 
у данашњој ФригориФичкој индустрији употребљене 

су ИОl:.ьучиво машине оамо о конденвацијом горе по

менута четири гаса, и у принципу се оне не раВЛИl:ују, 

М" >:оји гас био употребљен. Да видимо само у чему 
ео ти гаоови међу ообом раЗJlИl'ују. 

17. Амонијак, "ао што је повнато, има непријатан 
мирис !:оји може, а!:о поједини деJlОВИ на машини добро 
не ватварају, да пређе у маШИНСЮl простор а та>:о исто 

џ у хдадионице а>:о су БJlИЗУ. Поред вавдуха нагрива 
нарочито ба>:ар и његове легуре (бронву, месингi и тај 
метал ваља избегавати у џноталацијама аМОНИјачким. 
у обичним прили"ама амонијак није е>:СПJlОВиван. 

Амонијак се претвара у течност на разним темпе

ратурама под разним притисцима. Нпр. на О" притиоак 
је 4·2 атмосФ.; тај је притисак 6·1 ·атмооФ. на 1 О", 8-5 
атмооФ. на 20', 10 атмосФ. на 25', 11-6 атмосФ. на 30', 
а 15·5 атмооФ. на 40'. Критичка температура амонијака 
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је 131 о а критични притисик 113 атмосФера. Према томе, 
ако се вода употребљена на ХАађење Еондензора одр
жава на 250 онда ваља употребити притиске од 1 О 
атмосФера у компресору и кондензору. 

Као што смо видеАИ, ХАадноћа постаје испараваљем 
течнога аМОНИЈаr:а, угљене кисеАине итд. у евапоратору, 

и та ће ХАадноћа бити у ТОАИКО већа у КОАИКО је "ОД 
једнога гаса већа ТОИАота испаравања. Код амонијarш 

је ТОПАота испаравања 316 каАорија на оо, и та вред
ност поступно опада с растењем температуре тако 

да на 200 износи 300 l:аАорија а на 300 свега 290 ка
лорија. Ar:o узмемо да се вода око кондензора одржава 
на 250, онда значи да је течан амонијак у њеllУ од 
приюше на тој темиератури и с ТОll теllпературом У.iЏ13И 

у евапоратор да испарава. Пре.rа томе кад један "гр. 
течнога а.rонијака испари на 250 он произведе од при
Аиr:е 295 Фригорија ХАадноће. 

18. Угљена r:исе.шна или угљен-диоксид кад је чист 
не утиче на метаАе. Међутим, течна угљена r:исеМIНа 

која се 'у трговини продаје врло је ретко чиста и онда 

ВрАО штетно утиче нп, поједине lIетадне деАове lIашине. 

У ПОГАеду претварања угљене r:исеАине у течност 

на разним темпеl'атурама потребни притисци стоје од 
ПРИАике овако: притисак од 35 аТМОСФ. потребан је да 
угљ. кисеАИНУ претвори у течн()ст на о"; тај је при'ги
сак 44 атмосФ. на tO fJ

, 58 ат.МОСФ. на 200, 65' аТМОСФ. на 
250 а 71 аТмосФ. на 300. Пошто је критична темпера
тура угљ. киселине 31", то значи вода око l:ондензора 
не сме бити загрејана изнад 31 о, јер се онда угљ. ЮI
ceMIНa не би МОГАа r:ондензовати никаквим притисцюrа. 
Као што видимо, ако се вода око r:ондензора одржава 

између 25" и ЗО" ири'гисаr:, који ое мора употребити у 
компресору и кондеН80РУ, износи 60 до 70 атмосФ. 

ТОПАО'N1 иепаравања течне уг..ь. киселине на о" 
ИЗНОСII 57 ЕаАорија, и нагло опада с растењем темпе

ратуре 'јер је она З2 "аАОр. на 22", 29 "а.АОр. на 250 
а са>1O 15 "аАОр. на зо О • 

19. Сумпор-диоксид }:ад је чист не нагриза ни гво
жђе ни бакар. ААИ у ДОДИI'У с водом И ваэдухом даје 

ВрАО АакО таква СУМlIорна једињења, међу њима и СУМ

порну юrсе.AlIНУ, ЈЮР нагризају гвожђе. 

JlНДУСТРИЈА ХЛАДНОЋН 
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RРИТI/чна температура сумпор-диоксида је 155" а 
I:РИТИЧНИ .прити.саl< 79 а'I'МОСФ,; на о' пре.llази у течност 
ПОД ПРИТИСf:ОМ од само 1'5 атмосФ. и тај је ПРИТ!lсак 
2',) атмосф, на 10', 3'5 атмосФ. на 20', 4 атмосФ. на 250 
а 4 '5 на 30'. ФригориФи'ше машине са СУМПОр-ДИОI<СИ
..\0>1 , кад се кондензор одржава на 250, раде с прити
СЕ:ОМ ОД 4 до 5 атмосФера, 

Топлота испаравања CYM!lop-диоксида мања је ОД 
а)юннјм:а а већа ОД угљене кисе.llине и ИВНОСИ 91 ка
лорију на О", 88 Ю\.IIОР. на 10', 85 ка.llОр. на 20", 8З ка
лорије на 25', а 80 калор. на 30'. 

20. Мети.ll-ХЛОРИД је тек у последње време употебљен 
за производњу хлаДНОће у ФрИГОрИФИЧЮIМ машинама 

Il његова уп отреба све више расте, јер је савршено 
HeYTpa.HtН према металима, а "РИТllчка температура му 

ј е као и "од амонијака и сумпор-диоксида врло да.llеко 

од оби'lНИХ температура и ивноси 14 2' ( КРИ'ГИ'lI:И при
тисак 7" аТМОСФере). На О' прелази у Te'lHOCT под при
ТНСl\ОМ 2'5 атмосФ.; на 10' притисаЕ: је З'5 атмосФ.; на 
20' 5 атмосФ.; на 250 5'5 атмосф. а на за' притисм: 
износи 6'5 атмосФ. 

У погледу ТОП.llО'Ј· е ИСDаравања меТИА-Х.llОРllД је сАн
чан са СУМIIОР-ДИОКСПДОМ, јер за своје испаравање ТРОШll 

97 ка.lорија iш О' (место 79 ва 80,), 94 ка.юр. на ји', 
90 ка.llОр. на 20", 88 каАОр. на 25' а 86 l:алор. Jia ЗО". 

21. Упоре!)ени ОВИ гасови ме!ју собом покаэују да 
у ТОПАОТНОМ погледу најнеПОВОЉНИјИ реэултат даје угљ. 

ЮIоедина, јер њене машине морају радити на обичној 
тсмператури, на којој се врши RонденаацИја, под ви

соким притиском 11 јер при испаравању у евапоратору 
проиэводи најмањи број ФрИГОрllја пошто јој I<ритичка 

температура Аежи врло НИel<О 131"1 и не раз.llикује се 
много ОД ОНИХ обичних температура иа Rојима те машине 
раде. Па ипак, и поред тога, ФригориФичке су машине 
с угљеном ЮЈСеЈlИНОМ энатно у пракси употребљене, . 

Напротив ФРllгориФичке машине с течним амони
јаком раде на обичним температурама са сраэмерно 
НlIСЮIМ притисцима; сем тога IIОDI'ГО је ТОЦАО'l'а испа

равања на тим температурама Вр.llО ве.llика, то је и про

И8водња Х.llадноће у евапоратору представљена вели
юIм бројел! Фригорија. С тога су те машине Вр.l0 много 
употребљене наро'lИТО ва Фабрикацију леда. 
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ФригориФичке машине са сумпор-диоксидом и меТИЈ1-

ХЈ10РИДОМ пово,ъније су од амонијачких машина у погледу 

притиска а мање су повољве у ПOf'леду ироизводње Фри

.'орија. У овом ПОСЈ1едњем погледу су машине с меТИЈ1-

ХЛОРИДОМ пово,ьније од машина са СУМПОР-ДИОКСИДО>I. 

~2. Али нису само ти односи на ~:oj e ваља обратити 
лажњу при оцени извесног система ФРИГОРИФИЧЮIХ ма

шина. 3патну у.IОГУ на 'рад једнога систе>Iа има И 1'а 
ОКО.IНОСТ да .Ј.И систем ради са сувом ИЈ1Н влажном па

РОМ амонијаf:а, угљ. кисеЈ1ине ИТД.; кы:ве су природе 

Ta.l~O 3Вn'НИ )) llП~ОА...ьиви простор~« појеАИНИХ система 

};ояпресора; };ы:ав је утицај депресије при аспирацијll 

паре; ка};ва ј е >:орисност при раду с редуковаНIШ ФР Н

горнФич};им дејством ИТД. Ма да су сва та и ынога друга 

ПИ'гања од врло великог значаја за оцену појединих 

cIlcTebla ФРИГОРИФIIЧКИХ машина, ипа>: о њиыа овде не 

може бити говора јер су '1'0 питања специјалне техни
чке природе и не могу уhи у о.квир овога pl\Aa. Овде 
се са,1О може још скреиути патња на ове П Ој.единости 

1:0Је с;е "ичу I·:ондензора. 

" кондензору се, као што је напоменуто, сабијеНII 
и ТИ~l е загрејани гас има да охлади и претвори у те

ЧНО С1'; у ИС1'II мах ваља однети и ону количину ТОПЈ10те 

!:оја поотаје самом конденэацијом. Тога ради, као што 
• 

смо видели, r:ондензор ое налази у нарочитом суду иа-

иуњеном ВОАОМ Кр08 који 01:0 к'Ондензора непрекидно 

за еве време раАа ЦИРКУЈ1ише свежа В'ода И одржава 

га на што ј е могуlшо нижој температури. 3а танав се 

Ј:ондензор каже да је "uотоа.ье'll. кош)е'll.ЗОР" , ј ер се за
иста налаЗ II цео ПОТОllљен у ВОДИ која, протичућИ не

прекидно, хлади га. 

Да би се у води постигла извесна уштеда, хлаt)ење 
кондензора врши се још на један начин: кондензор је 

на слободном вавдуху и на њега с извесне висине ка" 
пље ИЛИ ' ЦУРИ вода У МЛl1веВlIма. Том ПРИАИКОМ, с то- ' 

IIЛОГ 11 водом оква.шеног кондензора, извесна количина 
. -. воде испари и пошто Је за испаравање ВОАе потреона 

ПрИ_IIIЧНО веди>:а ТОIIлота IKao што смо видели преко 
5ОО r:аЈ1 0р ијаi, то се она одузима од кондеllзора УСЈ1ед 

чега се он и ХЈ1аАН. 3а такав се 1:0нденэор каже да 
се Х.lади ВОДОМ ') У w'1t.1азевU.'на.« 

Ь' 
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Иначе се нондензор може х.ладити у извесним ()пе

ција.лним с.1учајевима ваэдушном струјом произведеном 

ПО)lОћУ нарочитих венти.латора, илн нретањем самога 

ФРНГОРИФНЧRОГ постројења нацр. на ;кељезничкпм ва

гонпма. 

Надазим да у конс'груктивне појединости };омпре

са ра, сдавине за регулисање притицања течности у 

свапоратор, НОја има врло важан утицај на праВIIЛНОСТ 

ФУIщнонисања постројеља, као ·и других делова фр нго

РИФИЧRИХ машина није потребио у.лаsи'ги. 

23. Бвапоратор им! х.лаДИАНИI: у "оме постаје хла
Дlio~.a ноју производи ФРНГОРИФН'IRа машина "Оте ту 
CBO.iY ХАадноћу предаваТII непосредно оној ОR(МИНII "оју 
хоЬемо да охладимо им! се он, нао Ш'ГО је раније напо

менуто, налази замочен у раствор RУХИЊСRе соли па 

он тај раствор непосредно расх.лађује. Овако ох,шђен 
раствор нарочитим шмрковима одводи се у оне просторе 

"ој е треба расхла.аити и оданде се опет враћа' 01:0 ева
поратора. 

Сем раствора RУХИЊСRе соли 8а тај се ' цпљ упо
требљава и раствор хлорнога Rреча, нојн се у истим 

ПРПЛИRама мало теже мрзнс. ОБО неRОДИRО цифара 
ПОRазаhе· нам нако се у том пог.леду понашају та два 

р,,-створа. Нпр. ако у једном Iшдограму раствора RУХИЊ

ске соли има 1 ОО грама соли (а 900 гр. Боде) онда се· 
т ај раствор мране на - 5'5'; рас'Гвор са 200 гр. СОАИ 
мрзне се на - t 5'5'; са 250 гр. СОАИ на -'- 22'2". Ано 
У једном килограму p~.CTBopa х.лорног Rреча Iша i ОО 
гр. тога нреча, раствор се мране на 5'7'; раствор, 
са 200 грама хл. "реча мрэне се на - t 8'4 '; са 250 
грама Rреча на - 26'0'. 

Ј от се маАО теже ПОД истим околностима мрзне 

раствор магнезијум-хлорида, ноји се ТaI:ође на исти 

циљ употребљава. Ано у једно>! килограму раствора 
магнезијум-хлорида има t ОО гр. те соли, онда се рас

ТВОР >!раие на - 7'7'; раствор са 200 гр. магнеаијум
х.лорида "ране се на - 22', а са 250 гр. на - 26'. 
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Чување и раЗВОђење хладноi;е 

1. l\олю:о је год важна ствар произвести вештачку 
хладноhу, исто је толико важно питаље, како ћемо ту 
ХJlаДНОћУ, у просторима 1:0је хоћемо да хладимо, сачу
вати. Јер а1:0 се ХJlадноћа у хладионицама много и брзо 
губи, температура се њ:ихова може знатно да меља а 
'Го може бити повод пропадаљу оних предмета "оје у 
таквим хладио.ницама чувамо.. С друге с'гране, аЕО хо

Ьемо. и у рђаво 1:0нструисаним хладионицама да одр

жшIO по.стојану извесну ниску температуру, потребно 
је подиhи много. веЬу ФригориФичку машину него кад 

бп Х.lаДIIоюще биле тако изведене да се губитци Х.lад
ноће сведу на најмаљу меру, То значи, одржаl3аље 
ХJlадноће у рђаво конс'груисаним хладионицама није 

економсно и знатно скупље стаЈе. 

Зграде, које хоће да се употребе За ХМLдионице 
мораЈУ имати СПОЈЬашље и прсградне дуварове, тава

нице, подове и вра'!'а обложене телима која ВРJlО рђаво 
спроводе 1"ОПЛО'1'У тј. ТОПJlОТН!!М изолаторима. Те зграде 

морају дю:де бити што је могуЬно БОЈЬе изоловане од 
СПО.ьашље топлоте, тј. да у љихову унутрашљос'!' спо-

ЈЬашња ТОПJlО'1'а врло тешко може продрети. - • 
Тела којима ваЈЬа облагати ХJlадионичке зграде 

морају ПСПУНИТИ ове погодбе: 

1. морају бити врДо рђав!! спроводници. '1'ОПJlоте; , . 
2, треоа да су што даюпа (спецпФички); 
3. не смеју имати никаRав свој мирис ИДИ задах, 

и н<: смеЈУ ТРУМI'fИ и кад се оквасе; 

4. морају шта више уппјати непријатне задахе који 
би у хладионицама ПОС1'ади; 

5. не смеју у себе привлачити вдагу; 
6. ако се такво теАО ма :ка}~вим случајем ОI-tваси ИЛИ 

овдажи, 'греба да се може дако ОСУШIIТИ и да осушено, 
ПОВРnТП све своје изо.лаТОРСRе особине; 

7, топдотни IIЗОJlатори не смеју бити такви да при
В.·1аче IIзвесне штетне животиње нао ШТО су мишеви, 

инсеl:ТII I1ТД.; ШIТJI да буду добра средина за развијање 
мннробй ; 



iO 

8. ТОП.l10ТНИ ИВО.l1атори треба да су несагор.'blIВИ у 
ватри И.l1И бар да ие распростиру ватру ако би се она 
на иеком љиховом де.l1У јавила; 

9. кад се танвим те.l1има оБЈ10же ЗИДОВИ БИ.l10 споља 
било ивнутра, та те.l1а морају бити таква, да се даље 
не набијају и не вгушљаljају сама собом ИЈ1И УС.l1 ед спо
љашњих потреса, те да на тај начин понваре непре- ' 

J;]'IAHOCT И jeДHOJIYLКOCT у густини, која је у почетку 

владала; 

10. ТОП.l10ТНИ иволатори не смеју нагризаТИ!I f:Ba
ри'гп дрвене ИЛИ метаЈ1 не де.l10ве нити зидове с }:ОЈима 

СУ У ДОДИРУ; 

11. ТОП.l10ТНИ Й.ЭОJl8ТОРИ морају бити такви да се 
- , 

ЊIIма при раду .I1ак о РУКУЈе, да Jlaf:o за видове и остал е 
предметеприањају If на њима се добро држе; 

12. ТОП.l10'1'Н1! пволатори не смеју временом иsгубити 
ма коју од горњих особина. -

2. Мора се признати да је Вр.l10 тешко Hal\JI једно 
те.l10 које би све горње погодбе у исти мах испуњавало. 
Само се ваздух може сматрати као најбољи ИЗО.lатор 
за ТОПАОТУ п то само кад Је сасвим сув и савршено 

непокретан. Не треба мислити да би сув ваздух, за
творен изме!)у два вида, био добар ИЗОАатор за ТОНАОТУ; 
ту би он био У непрекидном кретању па Aal<.I1e и згубио 
би своју ИЗО.l1аТОРСl<У моћ. Непокр етност ваздуха до.бија 
се затварањем ваздуха у ВрАО ситне ме!)упросторе или 

шупљине поједииих 'гела. Напр. гвож!)е у једном f:oMaAy 
'BP'lO добро спроводи топло'гу; ме!)У'l'ИМ гвоздени еу 
оrШЉЦII, растављени ситним иепокретним ваЭАУШНIIМ 

мехуриnима, добар ИЗОАатор 'fОПЛОТН!I. 
у КО.l1ико су шуп..ъИl<е, напуњене ваэдухом у поје

дииим растреситим 'геАима, ситније, у толико су та тела 

бо.ьи ТОПАОТЮI 1130Аатори. И кад се каже да су извесна 
. -растресита те.l1а, напр. вуна, памун, пеРЈе итд. доори 

топлотни изолатори, то треба знати да то ваздух, за

творен у њиховим ме!)упростори .. а, I<вареlш непрекид
ност тих ма'герија, спречава спрово!)ење ТОП.l10те. А.I1И 

те растресите материје не смеју бити сувише эбијене, 
јер онда поједини ЊIIХОВII деАОВИ иису одвојени ваздухом 

всћ се непосредно додирују и онда веn боље спроводе 
'Ј'ОП,ЮТУ. Исто тако оне не сыеју бити НН сувише слабо 
збијене, јер су онда Ва3душни ме!)упростори веАlIЮI lt 
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у њнма се вавдух већ слободније креЬе и помаже спро
водљивост Топлоте. Нарочитим је еRспериметима одре
!)ено, до кој е · се мере поједина таква тела морају збити 
па да 110cTaHY најбољн изола'I'ОРИ топлотни. 

На основи таквих теоријских и практичНllX поема· 

трања постоји данас читав низ нарочито справљених 

ТОП.'ОТНIlХ И80латора, који peTr:o II cllYfuaBajy све, веЬ 

само веhи или мањи број ОНИХ ПОГОД1>ба, које су Н1>
пред 0значеие r:ао неопходне 380 сваки добар топлотнп 

изола1'Ор. 

Не.югуЬно је на ОВОМ месту улазити у детаљан опис 
11 оц ену свију тих ТОП.,отних иэолатора. Међутим ј е Лaf:О 
увидети да Ье од избора тих И80латора као и од начина 

љихова постављања зависити и справност у ФУНЈ-.ЦИО

нисању целокупнога постројења за веШ1'ачк{ ХА1>дноћу. 

ИС'ГО је тако немогућно поставити правила по t: ој има 
се имају подизати зграде за хлаДионице, да ли ће оне 

битп приземне или на спратове, с мање веhих или 

више маљих одељеља итд. Све се то Иhlа решавати у 
свю:ом пој едином слуqају према мёснпм потребама као 

11 пр е ма циљу коме такве зграде имај у служити. 

3адржаhу се само на извесним, ПРИНЦПD СК!I раз
Лll'lНlIМ методама развођеља вештачке хладноhе И3 Фри
гориФичких машина у поједина хладионичка одељеља. -3. Развођеље произведене хладноhе упоједииа хла-
дионична одељеља може се извршити, I:ao ШТО је ра
ниј е наПОМ!ЈНУТО, по ј едном од ова два си)'тема . 

Цеви "ој е представљају евапоратор или хлаДИ.lНИR, 
ды:,] е ПРОIl3ВОДНШ: ХА адноЬе, могу се наместити на та

ваници или поре;\. зидова ОНИХ локала КОЈИ се ;келе 

охладити. На тај наqин испараваље течиог амонијака 

угљене Юlселине, СУМПОР-ДИОl: сида, или метил-хлорида, 

дакл е у опште ма кој е ФригориФичке течности, врши 

се непосредно у самим хладионицама; хладноhа произ

ведена на тим хладилницима прелази непосредно на 

ваздух тих хладионица. По таквом систему изв едено 

хдађеље хладионица назива се ,,>iепосредно хлађење". 
\refroidissement direct раг vapori~ation de ['agent frigo· 
rifiqlle ОСЈ раl' cle tellte clirecte - DampfklIhlllng;. Шема
'Гичю! је тај систем Х'lађења лредстаљен на С,НЩИ 9. 
На тој слици А представља ко)шресор, В кондеНЗ0Р , С 
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САавину за регу.шсање · протицања течности, . D систем 
цеви евапоратора. 

С.ш",(\. 9. 

По другом се систему ХАадилником најпре хлади 

Ј:акав раствор који се тешко "'ране , нпр. слана вода, 

па се тај таКООХАађени раствор спроводи кроз цеви 

намештене 'по ХАадионицама . Нарочитим се шмрком 
слана вода одржава у неriреКИДНОј циркулацицијl;!. Тај 

Е , 

С.4I1Кn 10. 

се систем ра8вођења навива "аосредно ХАабење" ИЛИ 
"ХАабење aoMoli.y раствора ИЛИ хла!)ење сла><о." водом" 
,refroiclissement раг J' intermecliaire де Ја sаumш'е ou раг 
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. 
circulation de эаитиге, ' - SaJzwasserkuhlungj и пред
стављен је шематички .ва сл. 10. На' тој САИЦИ Аје КОМ
пресор, В кондензор, С славина за 1'ечност, D Х.1аДИЛ
НИК или евапоратор ПОТОПЈьен у САану воду I ИМl рас

твар ХЛОРНОГ креча, магнезијум-хлоридај . · Шмрком Е 
слана се вода спроводи у цеви F. намеШ1'ене по хлади
ОНllпама и ИЗ њих се опет враЬа у суд из кога је иза
шла, да се у њему ПОНОIIО ОХАади. 

Најэ11.Д се у једном нетом постројењ)' могу употре
БИТlI оба система у ис'ги м11.Х. 

II један.и други систем раэво!)ења ХЛа,д.ноЬе ыоже 
се lIзвести на . ова три начина; 

ај Цеви које хдаде ваздух у ХАадионицама смештене 
• 

су у тим самим Х.Iaдионицама: ваздух . се у њима хлади 

неllОСР~ДНИМ додиро>! . С цевима, даКА е СПРОВОђељем, а 

тако исто и зрачењем. То значи, из ФригориФичкс ма

шине Полазе цеви кој е се гранају у свакој ХАадиоНlЩИ 

посебице па било да у њима испар",ва непосредно Фри
гориФичка течност (непосредно хла!)ење ) , било да у њима 
ЦИрl:у.,шше слан", вода (посредно хла!)ење). Такав ' се 
начнн хла!)ења у оба система назива У'liутрашњв хла!iењв. 

Ь) Деви "ој е хладе ваздух свршују се у једном 
централном простору у }.оме ПРОИ8воде ХЈ] адноЬу; на
РОЧИ'l'IШ се веНТl!латорима сише ваздух из пој единих 

хладионица у 'гај простор да се у љему охлади па. се 

тако охла!)ен враћа у поједине хлаДИОНllце натраг. Та

кав се начин хла!)ења у оба систеыа назива саО.ьашње 

х.tа.fjење. 

с ј Најзад Се хлаr)ење појединих хлади аница може 
извести на оба начина у исти мах и Tal':BO се ХJl аt)ење 
наЗllва .. ,ешовuто uлн ун.утрашње-саољашње хлаfjење. 

4. Сувише би ме далеко одвело l13лагаље питања: 
кы:о треба у једној хладионици намести'ГИ цеви па бндо 
то 311. унутрашље, спољашље или мешовито X..lal) elbe? 
ДРУГllМ речима: Aa..lll те цеви ваља наместити по та
ваницама, И.Н! са страна, ИЛИ у ПОЈединим уг .лов има и 

км:ва је у тим појединим случајевима природна а }:м.ва 

вештачка ЦИРКУJlација ваздуха у хладионицама '1 Нсто 
се Ta~o нећУ эадржава'l'И ни код питања: какве треба 
да буду ,'е цеви. Потребно је ме!)утиы д"' се с неко
лш:о реЧll задржим код једнога новог начшш ранвоt)ења 

хладноhе помоt.у тако званих фрuzорuфвра.· 
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"ад се ХАадlюkа разводи хладним растворима нпр. 
е,ЈаНО .. водом, ваздух се хлади и зрачењем и додпрам 
с цевима у којима циркулише та ХАадна САана вода. 

)Iе!)у 'гим се од извесног времена праучава питање о 

хлађењу ваздуха непосредним додиром с хладном ма

ном водом, нпр, да се ваэдух на неки начин филтрује 

кроз ХАадну САану воду, па да се на тај НаЧИН охлаг)ен, 

разводи у поједине ХАадионице, јер ИЗГАеда да се тим 

непосредним додиром између ваздуха и САане воде 

ваздух не само хлади већ се и суши и чисти, 

,4а је ваздух, пошто прође l:РОЗ расхлађену слану 
воду; сразмерно сувљи, оснива се на ОВОМ познатом фи

ЭJIчr:ом 8М:ОНУ. Кад ваздух на некој иввесној темпера

тури прође кров ма Какав сбни раствор, НаПОИ водене 
паре у њему IВАажност његоваl мањи је него да је 

прошао кроз чисту воду од исте температуре; тај је 
. -

напон у ТОJllП:О маљи у l:ОАИКО Је сони раствор кон-

цеН'l']Ј исанији или другиы речима релативно опадање 

напона водене паре сравмерно Је тежини раствор ене 

соли. IВlIлнеров законl, 

Примера ради да наведем да ће ваздух, Ыа какве 
влажнос'ги, проведен кроз слану воду у којој има 20'/. 
рас'Гворене СОАИ, изаkи из ље са 15'/ , .. ање ВАажности. 

lIрочишhавање пак вахдуха који прође l:РОЗ слану 
воду оснива се на овим фактима: -

'{ад се кроз слан у воду проведе ваздух у коЬ!е има 

IJлесннвих клица или бl\ктерија, САана вода задржава 
у себи све мш,ро-органнзме, У исто време слана вода 
јас:о упија сваки мирис који би ваздух у себи садржао 
а нарочито аОIOНИЈак. 

Кад се сасвим чист ваздух спроведе кроз слану 
воду у којој има микро-организама, ти микро-организми 

не прелаве ИВ слане воде у ваздух, 

KOH~TaTOBaHO је меt}утим, у извесиим САучајевrша, 

да у чистом ваздуху, КОЈИ ПРОАази кроз инфицирану слану 

воду има микро-организама који пре ТОГа у њему нису 

били и који су из САане воде прешли на ваздух, Међут",! 
то је БИАО само у оним случајевима, кад је вавдух нагло 

и брао пролазио "раз слану воду и кад је собом изно
сио си'гне l:аП.ыще или мехуриhе слане воде те су ми
кро-организми били у тим кап,ыама,' Кад се преДЈЗ"У 
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он чист. 

На основи тих ревултата r:онструисане су справе 

У I:ојиыа се ваздух, си сан вентилаторима И3 пој единих 

хладионица, доводи у непосредни додир с хладном сла

нам водом, да се у њој охлади, осуши и прочисти па 

се оп ет Bpaka у хлаДIlОНllце ; те се справе навивају 

"фр uгорuферu" . 

о. ФригориФера има у главном од две врсте: П -10 -

ча сти фригорифери и фригорифери RрОЗ кој е протиче 

слана под[\, у млазевимD. . 

Прва врста фригорифера иредстављена је шема

ТП ЧЕ И на сл. '11. У великом и затвореном f~ аэа. нv на-
. " 

ПУIL 8 IlОМ донеRле славом ВОДОМ, и ТО п о његово :\[ дну, 

---Q - - -

CA ~[Ka 11. 

положене су цеви е вапоратора а А. Ианад 1IОВрIIJине 

С.Јане воде намештено је више осовина од Rојих сваБа 

НОСII врло много плоча од таНlЮГ лнма у пречн,шу до 

два )IeTpa; те су плоче једним својим делом потоп

љене у сланој води. Плоче се врло споро окр ећу те су 
таБО на горњем делу ( ван слане воде l ОВ.IIажене сданом 

водом од прилике исте ХАадноће као што је слана вода 

У l:азану. Вентилатор L сише вавдух иа хлаДlIо нииа, 
протерује га између ВАажних и хладних П.llоча те се он 

ту охлади, просушп и ПРОЧИСТIl; одатле се Bpaka натраг 
у Х.1аДllонице . 
• 

Осовине се окреi'lу 5 до 8 пута у минуту и троше, 
свала од при.шле О·З дО 0·5 парног коња снаге аа свој е . 

обртаље . На тај су начин постигнуте ВрАО веАlше п о
вршине ва ХАађење ваздуха ; ваздух с е креће ll3Mel) y 

пло ч а без вемшог отпора, а пошто је обртаље спор о, 
Heъr a заПЉУСRlIваља и ситне капи слане воде не пре 

Лазе у ваадух. 
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ОЛ прилике Ое ИОТИ резултат постиже с · Фриго
риФерима, у којима, с извесне висине падајуhи, про

тиче сј ана волау танким млазевима а између тих мла

.зева пролази ваздух теран вентнлаторима (као и горе!. 

Ка о што се на СА. 12. види, слана вода, охла!)ена eBfI
ПОРflТОРОМ аА. и TepflHa нарочитим шыкоъl цевнма 5 ,.8, S, . 
пада са степена на степен у млазевима. Вентила1'ОР L 
снше· ваздух из хладионица који, тако исто ОХ.Аађен, 
осушсн и очишhен, код 1 одлази натраг у Х.Аадионице. 

Код овога се начина, запљускивањем услед пада 

воде у млазеВИ>Ia, могу лакше ситни мехуриhи САане 
. воде ПО'Ј еша'Ј' И с ваздухом. Да би се то што је Moryhe 
бо .ье изб е г АО, ваздух се ыора врло споро iбрзинсш од 
1 до ј'ё, метра у сек.1 крета'rи изме r)у МАазева . 

нрло се често врши развођење ХАадноЬе тако зв. 
м ешовитнм начином и то ЦИрКУАаЦИЈОМ хладних раствора 

Ј 

Слика 12. 

. . 
. у цевима намештеним по хладионицама, 11 ЦИрl'улаЦИЈОМ 
хладног ваздуха из ФРИГОР11Фера, чиые се р егулише 

нарочито ВАажност његова и постиже прочи:шh ;).вање. 

Овај мешовити начин је нарочито користан у случају 

кад се ФригориФичка маПlина заустави у раду те пре

стане ЦЩЈКулација ваздуха из ФригориФера. Uеви у 
. . 

хдадионицама напуњене хладниы раствором, КОЈИ Ј е 
. . 

ЦИРКУМЈсао ДОК Је маШllна раДИАа, представљаЈУ сада 

једну вре'гу резервне нагомилане хладноhе, кој а ће У 
хладионицама прилично дуго . моhи одржавати темпе

ра туру на стаЛНОЈ висини. 

6. ВРАО су се дуго у Европи устеэми да за разво
ђењс хдадноhе употребе систем непuсреднога хлаг)ења, 
тј. непосредним испаравањеы фригориФичкћх течности 

у саМЮЈ лладноницаыа. Напротив, у Америци ј е тај 
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начин раэвођења топлоте јако развијен. Међународна 
иэдожба у Чикагу, на којој су се показали неочеR иваии 

реэултати те врсте раэвођења хладноhе, учинила је, те 
су се Немци први реши,ш да напусте развођење по
МОГ1У ХЈtaдних раствора тм:о, да сада постоји у НеыаЧRој 
преко 300 веhих и маљих постројења у RОјима се хлад
НОl\а разводи по сис'гему непосредног ХАађења. Тај је 

. . 
систем знатно раширен и у другим АржаВЮfа . 

. Систем непосреднога ХАађења има наро'lИ'ГО ту 
добру страну што се њиые врло брзо раСХАади одре
ђени простор Ао жељене температуре, а та је ОКОЛНОСТ 

врло важна кад Rланице не раАе непреКИАНО ве!; само 

према потреби с времена на време. Пошто хлађење 
раствора трај е у опште ПРИАИЧНО дуго, та раэмп:а И8-

међу оба система још више паАа у очи код унутрашњсг 

наЧl!На развођења него ЕОД спо..ьашњег. Поред тога Ј'" 
разво!)ење много простије. 

Најважнија би 8амерда раэвођењу непосредним хда
ђење.'I БИАа та, што се Расови на појединим састав цима 

певи 'могу дако губити' и мешати се С ваздухом хла-
. диоН!ще. Међутим се томе доскаче на тај начин, што 
се у хладионици намешта више или мање дугач}:а цев 

из ј еднога номада и без ИБаl:ВИХ Cn~TaBaKa; таква цеп 

из једнога комада ыоеe бити дугаЧRа до 250 метара, а та 
• •• 
Ј е дужина У свима СЕОрО случаЈевима потпуно дово..ьна. 

Кад се подижу инсталације које нису само за хлаГl ење 
појединих намирница него и за истовремену ФаБРИRа

цију л еда, pa3Bo~eњe помоћу хладних раствора је про
битаЧНИје. 

7. Потребно би можда било да знамо канав однос 
постоји измеђУ величине простора Rоји хоћемо да хла
ДIIМО и потрошње моторне снаге, или lIотребног брЬја 
Фригорија за неко извесно време. Тај је однос врло 
сложене ПРИРОАе И зависи од ВрАО многих погодаба а 
нарочито ОА ве ... ичине тих простора, ОА учес'rаности 

улаЗaI{а и излазака из тих простора, од температуре 

ЕОја влада на у ... аСЕУ у те просторе, ОА степена оне сталне 
темп ературе на којој се ти простори имају ОАржавати, 

од њнхове спеЦИФИЧRе топлоте итд. а нарочито од на

чина каЕО су ти простори изоловани спрам сrlO.ьашње 

топлоте. Исто је тако АРУRчија потреба у Фригоријама 
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вад су ТИ простори правни, или су више или Мање на

пуњени намирницама Ј:оје се имају хладити: 

Са тих раЭЛО[Ћ немогућно је поставити ВЫ:ВО ОПЈ.lћ'е 
llраВI1~О у коме би био искаван однос између ве,шчине 
Х.t адионице и потребног броја Фригорија, већ се то 011-

тање има решавати за свави С.llучај посебице. Ме!)УТIШ 
ради оиште оријентације наводим ове податве, воји ео 

ниваво ие ыогу сматрати t:ao сасвиы� тачни. 

Аво се хоћс један ' простор од 30 ВУ'б, метара да 
'ОДРНШ на ста,<IНој среДЊОј температури од U', тј, д а 
теыпература варира изме!)у - l' lј + 1', дов спољашња 
теМllература износи + 30', онда је .'Лотребно 8а СН:И:II 
нубнн метар 25 Фригорија аво ј е изолација ОДМlчна " 
50 Фригорија ако је изомщија средња, Дужин а цеви од 
2' 5 см, унутрашњег пречюша, воја је потр'ебна да при 
непосредном хлађењу саопште горњу ВОЛИЧИНУ Фриго- . 
рија, износи у првом случају 1'5 а у другом 2 '5 метра, 
А,ЈИ ако хладионица захвата 3000 вуб, метара, онда ј е 
у I1СТИМ прилинама потребно у, првом случају са>lО 8 а 
у другом 15 Фригорија дов је дужина цеви 0'45 од [{осно ' 
I метар, 

Овај је број Фригорија потребан за п оменуте хлn.
дионице над су празне, Али ано су оне напуњене раз

IIИ :И ЖИВОТНИМ намирницаl\-Н~ оида потребна КО..lllIчина 
х.lадноће зависи од природе 'гих намирница јер св- оне 

раз [ю хладе, Најлакше се хлади свињско месо, I с пеци

ФlIчка топлота му је 0-30 вал,) а најтеже пиле1'ина ( спси, 

ТОПАо 0'42) и "ршава гове!)ина (0:411. Од ост,ЦIIХ на
~lIIрница најтеже се хлади купус ( спец. 'ГО П"', 0-48 ). У 
опште се рачуна да горе наведене бројеве Фригорија 
треба за 50'/ , повеhати J(lIД С)' х ... адионице пуне, 
, . Ако су хладиоюще иамељене за СМРЗНУТО месо, 

.(Јнда треба УДВОјИТИ горњи број Фригорија, 

8, Не улазе/ш у t:онструктивне де:гаље Фригори
ФIIЧЮIХ постројења потребно је да се изнесе гданни 
рас поред појединих просторија у таВ80М једном 110-

·еТрОЈењу, 

Ако је иос'гројење намељено за консервисање меса, 

онда се Оно подиже иепосредно поред Ј(ланица или не

.далеко од њих, Bat:o би се ыесо одыnх ПОС.Ае I:лања 
стоке МОГ.АО унети у Х.llадионице. Свано тм:во постро

Јење 'lOра имати: 
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Једно предворје [anticllambre ft'oide, Vorktthlrallm) 
у I:о "'е се месо претходно ПРОХАади и провене ; 

једну већу ИМЈ више мањих ХАадионица, у r:ојима 
{)е ,!есо ОХАади до потребне температуре , . 

. -\1:0- I:Ааница l:оље за извоз, онда јој није потребно 
ништа више сем можда још један дово,ьно ХАадан про

сто р у I:оји би могли уlш вагони да се товарење иеса 
у вагоне изврши такође на хладноhи. 

Ако је кланица намщьена за потребе варошке, 
онда поред Ј'ОРЊИХ простора треба подиlш једну ХАа
АИОlJlЩУ у 1: ој ој би се месо СОАИАО, сецкаАО итд. за 

потребе Rобаоичарске . Поред тих о пштих ХАадионица, 
пор ед варошких r:л аница 1I0диже се в еhи ИМ! мањи 
број хлаДИОЮЈЧНИХ одељења, који се уступају приватиим 

"Iе сариыа под КЩJllју. 

Ова се иострој ења подижу приземио , или иа спра

,'ове; у ПОСАедњеы олучају избегавају се подземии спра

тов!! ИЛИ подруми. 

ФригориФичка пос'грој ења поред вароших клаиица 
врло су јако развијена у Немачкој. Bp_IO веАИКII број 
ТIIХ постројења.i е на опратов е напр. у Келну, Бону, :\'Iar
дебургу, Берлину итд. ВРЛО се реТI:О хладионице налаз е 
ИСIIOД самих КА1IНИЧНИХ простора као што је то случај 

у ,Ј,резди, Фраю;Фурту на Мај ни, Нирнбергу и дp~ У 
НОВ IIје се време таква постројења иэбегавају. 

Примера ради да наведем односе поменутих про

сторија у Не/:ИМ варошима немачким који су по броју 
{)таНОВНЮ:1I СЛI1ЧНИ Београду. Тако напр. у Дармштату 
( број становника 1900 године 72,0001 постоји ФрIlГОрИ
ФIIЧКО построј ење у }; оме предворје заузима 95 !:вадр. 
м е'га ра а ХЛ:Ј.ДIIОНllц е 703 кв. мет; у Мајнцу [број ста- . 
НОlJника 84.ЫЈО I предворје заузима 225 кв. ме'Г; хлади
ОНlще 1340 I<В. мет. , ХЛ1lдионице за сољење меса 225 
1:В . мет. 11 за комадање меса 283 К8. ыет; у Висбадну 
(86.1 ОО становнш:аl, предворје има 300 кв. мет; 11 хла
дионице 935 I:В. мет; у Ерфурту (85,200 стан.1 пр едворј е 
20О };В. мет .. хдадионице 848 кв. мет. итд, 

Хдаднонице које се издају приваТЕfИ!,!а под кнрију 
обично су вемше 4 до 6 I<Вадр, метара, Кирија се од
ређује од квадратног метра на годину и износи напр. 

у Хаыбургу 75 дин; Келну 62'5 дин; Дармштату "О дин; 
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Берлину 1.5 ДИН. итд. СЛ. '13. показује нам такве хлаДII
ошще l:оје се издају под ШIрију у Цириху . На С.I. 1 "~о 

( ', 1111\:\ 13. 

• 
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види ее ивглед преДВОРЈа фРИГОРIlФИ'П:ОГ постројеља у 

Келну. С.Ј. 15. покаsује нам један угао хладионице у 
Нанту а сл. 10. ФрIIГОјЈIlФИЧI:О машинеI:О поетројењс у 

Цириху, састављено од две ФРИГОРИФИЧI:е машине од 
по 1 '>0.000 Фрпгорија "оје креЬу трансмисијом два еЛeI:
трична мотора (на предњем делу CMII:el. Овим се ыа
ШИН[\,.\Iа ХJlаде: 

С.Iика 15. 

а) две веЛИI:е хладионице од по 937 квад. метара 
ПОВРШlIне и 3·5 меТ. висине до температуре од + 2 
АО + 11 О ; 

ы� два предворја, једно за ситну а друго за KPYlJHY 
стоку од по 387 !:в. мет. површине и 5 метара висине 
до те,rпературе од + 6' до + 8'; 

с! једна ХЛЭДIIОНlIца ва сољење од 387 !:в. метара 
lIовршине 11 3·5 мет. висине од 7' до 9'; 

IIIЦ~·СТРLIЈА. Х.IА.\IIОЋ.Е 6 



-
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([ , једна ХАаДИОНllца од 105 1:вад, мет, површине 11 
3';; мет висине на температуре ОД - 5·; 

, 
-," . - ., ~'. 

,-' --, -- -: ",
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. " • о 
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• • 'о.с, .,_. __ ',.,., ~ 
•••• -., ,"- О , 

О , 

~ ... 

е! ј е,."на "лаДИОНllца иСте 1'0.111 1: е Зt'''решше до 
температуре О·, 

Слщ:а 17 , представља цеЛО1:УПНII I13l'лед Цll РIIШ1:0Г 
110CTrojelha, 

v 
Фрнгорнфнчин транспорт 

1, 3aAaTal: ФРИГОРИФИЧl:е ИНДУСТрИје није завршен 
, , о 

<rИЫ С, што СМО у стањ) да произведемо в ешта'п:у "ла-
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ДНО!;У и да том хдаДНОћОМ у ХАадионицама консерви

ј,амо и од квара сачувамо поједине животне намирнице. 

ФригориФичка индустрија има да испуни још један за
датак: да нам помогне, да ХАаДНОћОМ очуване. животне 

_ НЮlllрнице пренесемо тако исто очуване на ве!;е ИМI 

мање даљине. ФригориФички транспор'г даКАе завршује 

онај НИЗ примена вештачке ХАадно!;с, који почиње ста

вљањем једне животне намирнице у ХАадионицу некога 
места а свршује се потрошњом њеном у другом неком 

'lесту, које је више стотина иди више хиљада IШАоме

'Ј'ара удаљено од првога места. Другим речима, Фриго 
IJlIФичка индустрија треба да нам да ыогуhностп да 1:0-
;!а,Ј, }lеса, унесен једнога дана ма у коју српску ХАадп

()нппу, може бити из несен ПОСАе неКОJlИI<О недеља нди 

ыесеца у потпуно свежем и добром стању на сто Ма кога. 
потрошача у БеРАИНУ, Лондону, Риму ИАИ АдексаНДРИјll. 

Чим су постигнути први успеси с консервисањем 
:;-Н. JlВОТНИХ намирница хдаАноћом, одмах се помиш..ъало 
н на на чине њихових преноса. У -први мах је сва брига. 
би.lа обраhена преносу воденим путем и IIОСJl е пратког 
времена тај је начин преноса у потпуном СМИСJlУ оси

гуравао и кваАитет и трајност ОХАа~ених или смрзну

тих намирница. 

у остаJlОм ту ј е врсту траНСПОр1'а бllJlО Jlако и 
и звести на тај начин што су -цеJlИ бродови нарочито 
прављени за фригорифички транспорт. Моторна парна. 

снага, коју брод и иначе мора имати за своје кретаље 
бllла је само повеhана ради производље вештэ.чке хда

дно!;е. Пошто и најмањи бродови представљају увек 
сразмерно веJlИКУ запремину то је и с тога гдедишта 

питање било повољно за решавање. На бродовима су 
даКJlе подизана СJlична _ ФригориФичка постројења као 
и нn. суву и све просторије брода, сем неопходно 110-

требних за друге циљеве, претворене су у Х.4адионице. 
Данас постоји читава флота ФригориФичких морских 
бродова, који одржавају правилну ПJlовидбу изме~у по· 
ј единих делова света преносеhи месо I! ВОће као и многе 
друге намирнице. 

2. Много је теже било повољно решити питаље О 
ФРИГОРИФИЧRОЫ транспорту на суву, жеJlезницом. Њиме 
су се најпре и у највећој мери баВИJlИ Америчани иа тек 
доцније Европљани. ААИ и ако се ,још од 1867 године 
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6аве теоричари и ПРaI;тичари тим питањем јеАва се 
може реhи И Аанас Аа је оно у сваl:ОЫ поглеАУ ПОВО.ьно 
решено. 

,дРЖИМ Аа није потре6но нарочито истица 1'11 Аа 
Ауварови, таванице и ПОАОВИ вагона желеЭНИЧЮIХ, на

.. ењених за фригорифички 1'ранспорт, морају 6ити обло
жеНII ТQПЈ10ТНИМ иэОлаТОРllма. Нсто та.ко наqин отва

рањ а и затварања ваГОна .. ора бити такав да у cBar:o .. 
погледу спречи пролаз топлоте у унутрашњост вагона. 

И с.\1 атрајуhи да изолацијом вагона у погледу топлоте 
може,!о данас бити задовољни, да видимо, како се у 

тим uагонима може дуже или "раће време одржати 
нисr:а температура, толико потребна за l:онсервисање 
оних на"ирница које су у те вагоне ради преноса уто

варене. 

у том погледу се желе3НИЧЮI материјал .. оже oBar:o 
БАаСИФИЕовати: 1 о ваГОНИ-А.еденице; 20 вагони ОХАа
~eHI!; з0 фригорифичr:и В030ВИ; 40 аутономни Фригоrи
ФИЧ.t:Н вагони ИЛИ ваГОНИ-ХАадионице. 

3. Вагонн-леденuче . - ЧИМ се појавила потреба да 

се у вагонима за време путовања одржи извесна ниска 

темп е ратура, најприродније је БИАО ИОМИСАИТИ на хла
~eњc вагона ледоы. Тако су постали вагони-ледеНl!це, 
тј. вагони У' којима је смештена извесна колична леда 

ради одржавања ниске теМllературе у вагону. И пошто 
. . 

је AQcr:opa то био И једини начин хла~ења вагона, ти 
су ваГОНИ-Аеденице врло jat:o распростраљени код по
јединих железница, Рачуна се да у Америци има преr:о 
7().00 О тих вагона. У Европи их највише има Русиј а (од 
при.lIIке 10001. До рата руClЮ - јапаНСf:ога сваКОГа ј е 

четвртка ПОлаЗИО цео један воз састављен од вагона

леденица и за три недеље пролазио од l{аинска кроз 
О .. с>:, Петропавловск, Че.ьаБИНСК, Русај евку, Москву до 
Риге . Сваки је такав воз састављен од 25 вагона-ле
деница са ПО 7500 килограма масла спакованог у 58 
сандука но 66 килограма. У појеДИНШl ме~устаницама 
се пагони допуњују ледом и то 6ива од прилике ",в,,

пут у двадесет и четири сахата . 

у ЕнглеCl:ој су тм:ође у унотреби вагони-леденице 
од по ш!)ст тона товарне тежине. Вагонн~леденнце не 
пуне се ситним леда>! B!;)h бјЈОКОВЮЈа од ПО 35 кидогр. 
теЛiНне . Пошто су сви транспорти у Енглеској сраз-
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мерно RраТЮ1 то се вагони напуне само при подаску 

и не допуњују се на путу. Тим се вагонима преноси 
)шсдо, МАеко и јаја. ЖеАезничка управа не наПАаhује 
НиКакав ВИШаЈ( за преноее у тим вагонима. 

ВаГОНИ-Аеденице САуже за САичне транспорте и у 

11 Юlaчкој, Француској и другим државама; ЊИХ има и 

наша жеАеэница. 

Не удазеhи у друге детаА.е напомињем само да се 
,lед, намељен Ва ХАађење тих вагона може метнути у 

шупљину између таванице и крова ·вагона ИЛИ поред 

предљег и задњег дувара ИАИ најзад у средину вагона . 
. "ли ма какав био распоред · леда у вагону, хлаt)ење ва
гона Аедом има све оне рђаве .стране које су иаведене 
l1рИАЮ:ОМ хлађеља животних намирница ледом у опште. 

. о 

Ј ср температура вагона не може ника ... сиlш ни до О ; 
ваздух је у нагону ВАажан а ми знамо ны:во је штетно 

"еЈС'ГВО влаЖllога ХАадног ваздуха; они делови товара 

што су ближе леденом реэервоару увек су више о"ла
ђени иего они који су даље; дед се у путу топи 11 чим 
се н егов један део растопи температура се вагона 

сразмерно неље. Месо изнесена из таквих вагона с влаж

НИМ ваздухом и променљивом теыпературом·у ширuким 

границама, llзгледа l;ao кувано и лошијег је квалитета. 
Стога се ти ваГОНИ-Аеденице lизузев за транспорт пива} 
трпе понево.lbИ И СВУДll се [lОступно замељују вагонима 

. -
КОЈИ се не "Ааде л~доы. 

4. Х.<аl)еиu вагОl1и. - Од оних вагона, у којима се 

одржава потребна ниска температура бев леда, наво
ДИМ најпре тако зване хлађене в:Ј.гоне или ИЗО.юване 
вагоне. Замислимо један вагон 1) изолованим странама 
за ТОП.1Оту унесен у велику ХАадионицу једне Фриго

риФичке инстаАациј е иа га ТУ оставимо о'гвор еног из

весно вреые да се ОХАади. Хлађење вагона може се - . . 
уорза1'И, ако унутрашљост вагона СПОЈИМО Једном ши-

роком цеви с ФрИГОрl1Фером, иа вентила'I'ОРОМ утерујемо 

хладан сув Dаэдух у вагон. Tal:o О"Аађен вагон на
пуни се већ спремљеном х .. адном робом, добро затвори 
11 одатле се одмах упуhује на ыесто опредељеља. У 

ВС.ШКl1М транспортним центрима може се читав воз од 

30-40 вагона у исти мах ХАадити И товари'ги. "ладн<>м 
р06О11. На СЈ!. 18. ВИДИ се ј едан део такве веАИRе хла-
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. 
Дl!оюще у Spr'ingfielct-y IMissouri) с вагонима (И'), који 
се у њој хладе. 

Овај систюI транспорта помоhу Х.iа~ених вагона 
може се употребити нарочито за смрзнуто месо и кад 
транспорт не траје дуго. Овим се путем преноси смр
знуто м есо · IIЯ Хавра у Жепеву. Вагони се на самој 
обали напуне' из ФригориФичких бродова смрзнутим 
месом пошто су претходно ()ХАа~ени до - 10', утери
вањем ХАадног ваздуха из ФРИГОРИоЈ>ера. l~aд вагони 
ПОС.1е два до три дана стигну у Женеву по тюшера
тури 18' до 20', У њима влада још температура испод о'. 

С.ШIi'( 18. 

UBaj систем транспорта нарочито је развијен у Ен
глеској, пошто су сви транспорти I:раТЮI. Обично се 

уде l1lава да се тако охлаl)ени вагони еl<СГЈедују у вече 

11, путујуhи без эадржавања само НОћУ, If:aд је 11 иначе 
спољашња температура нита) стижу сутрадан изјутра 

на ПИЈацу где се lЬихови товари одмах преносе у Х.Аа

ДIIОНИЦУ. 

о. Ниска температура у ОВI!!I вагонима може се 
у неI:ОЛI!КО дуже одржати На>lештањем једнога снстема 

цев и, КОЈе се, док се вагон" х"аде у Х.А ад II 0111 lЦ 11, на

пуне ох"аl)еним раствором ,напр. сланом 80,1,0'1 ). Исто 



се тако вагони могу ХJlадитп само ХJlадним }Ј3СТВОрОМ 

без претходног хлађења ваздуха у вагонима. Такви се 
Вагони називају ваzoни с аКУЖУАRторuма за х.lадноћ.у. 

у тим вагонима, резервоар ва лед (код вагоrш-ле

д еница) замењен је, каО што видимо, серијом цеви утвр

ђ ених само ва таваницу, ИАИ поред вертикаJlнихдуварова 
( иаузев врата ), ИЛИ на.i яад по таваници и поред дуварова. 

Сл. ј 9. представља један део таквога BaГOH~ t:оји цир
t:УАише на фраНЦУСI:ој државној жеJlезници, с цевима 

НЮlештеним по тананици. Кад се цевима обложе још 

(:дяка 1 Р . 

и дува ров и , онда цел.окупна љихова Аужнна може до

стиЈш 300 метара; ширина је цеви 50 до 60 ММ. а ва
премина 6"0 650 литара. Кад се це"и на ' r<al:Boj Фри
горифиqкој станици напуне хладном сланом водо" , веза 

се прекине и вагон може, снабдеве н нагомиланом хлад

ноЬоы у цевима, путовати. Кад се цеви напуне сланом 
водом од - 15', може се у вагону одржа'Ш средн.а 
те~rnература од - 4' за двадесет 11 четири сахата, ако 
је у вагону на1'оварено lUест тона СМР8нутога меса. Ако 
611 путовање трајало дуже, морала би се, с времена на 
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време, вамењивати ве!; загрејана ,САана вода д'ругом 

хлаДНИЈОМ. 

:'(даг)ени вагони, било с М:УМУАаторима или без 
њих >IOгу се врло добро употребити за транспорте 
хладних животних намирница само ва сравмерно крат}:о 

време, један до три дана, према стању спољашње тем

пературе. ААИ ако вагони напуњени напр. месом морају 

путовати дуже, БИАО с тога што ј е сам пут дуг, БИАО 
С тога што се вагони дуже иАи }:ра!;е задржавају на 

појединим међустаницама, онда је транспорт хлађеним 

ваГОНШIа савршено неупотребљив. У тим се случаје

вима ыорамо служити само ФрИГОрИФИЧRИМ ВОЗ0вима 

ИАИ аутономним, самостаЈ1НИМ ФРИГОРИФИЧRИМ вагонима . 

• 

С.1Ика 20, 

О. ФРШОРИфИЧIШ возови. - Као што сам назив пы:а
ЭУЈе цео се воз има сматрити као нарочито Фригори

ФИЧКО постројење с развођењем хдадно!;е кроз поједине 

вагоне. Према томе такав је воз састављен, а) из ло

комотиве са својим тендером, Ь) из једног резервоар а 
}:оји хвата 1 О тона воде за ХАађење компресора Фри
ГОРИФIIЧI,е машине, с) ив једнога нарочитог вагона у 

коме је ФригориФичка машина и d) из већег иди ъraњeг 
броја вагона натоварених робом која се IIма ХАадити. 
Багон у коме ј е ФригориФичка машина садржи, 11 мо
тор, IШрНИ, беНЗИНСЮI, петродеумски иди какав други. 
'21 потпуну ФригориФичку машину с компресором, кон-
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деНЗ0РОМ И остадим прибором. Ако машинаради по си
стему директног хдађења, онда евапоратор представљају 
цеви распоређене по појединим вагонима натовареним 

робом; ако се пак хдадноЬа разводи хдадним раство
рима, онда је евапоратор поред машине, а кров цеви 

остадих вагона циркудише охдађени раствор. 

Таквим се возовима служе руске жедеВНllце ва 

транспорт масда ив Сибира у Европу. На сд. 20. пред
стављен је ФригориФички машински вагон таквог руског 

вова. Хдађеље вагона с робом бива циркудацијом слане 
воде, а хлађење "онденвора, воденим мдавевима. Кон
денвор је намештен ивнад крова вагона те струја вав
душна, кад је вов у кретању, внатно потпомаже хлађење 
KorrAeH80pa. Слика '21. покавује нам машинСКИ вагон у 
попречном пресеку; додатак изнад крова представља 

конденвор. 

СЈ.ика 21. 

Ништа се боље ни практичније не би мог ло по
желети ва ФригориФички транспорт од таквога једног 

ФРПГОРИФИЧIЮГ воза, кад би КОДичина робе бида увек 
Т().lИко ведю,а да напуии цео један таl'ав воз. Јер цео 
воз са свима својим вагонима представља једну цедину 

11 поједина се кода с робом не могу од њега одвајати; 
цео вов мора са свима својим вагонима цутовати од 

полавне до "рајње станице и TaI:O се исто враhати 
натраг. 

7. ФриzорuфUЧ1<U вагон. - Кад количина робе није 
т::It,о ведика, да може напунити цео један вов, онда се 

можемо посдужити васебним, самосталним, аутономним 
вагонима, који, ва робу у њима смештену, васебно про
изводе потребну хдадноЬу. Такав је вначај фригорифи
ЧЮIХ вагона, јер сваки такав вагон у засебном одељку, 
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одвојеном од простора у коме је натоварена роба, има· 

свој компресор, кондензор и евапоратор или хлаДИJIЮП:. 

у фригорифичким ваГОннма употребљен ј е маха}! систем 
непосреднога хлађеља. · 

Сам начин функционисаља код таl:ВИХ аутономних 

вагона није онако прост Бао БаД фригорифичког воза. 

Сви конструктери оваквих ва гона узимају МО1'ОрНУ снагу 
со о совина самога вагона; нарочитом трансмисиј о .м ое 

кретаље осовине вагона IKoje врши ЛОБомотива целога 
Боаа ; прсносй на компресор ФРИГОР"ФИЧБе машинс сме-· 

штене на једноы крају вагона. Сл. 22. представља тај 

- ___ -.- . .• -FJ'»I ____ ··· · ·· __ ____ ·· _····· ··_· _ ·~ _· · ·· · _··l j· · ... . , 
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C.HIl\::l. 22. 

Брај в агона и наЧI1Н БаБа се Бретање осовине А п реБО 

С, С преноси на Бомпресор D. I{омпресор сабиј а напр. 
meTIIJ1-ХЛОРИД 6 до 7 атмосфера у конденэор N, I: оји ј е 
см ештен IIC1JOA Вагона н састоји се на једне групе р е бра
стих цеви; I:ад се вагон Бре hе, струја в аздушна "СПОД 



вагона довољна Је да хлади КОНАензор и наРОЧIIТII ре

зервоар с ВОАОМ за тај посао није !lотребан. Ив ко н
дензора, у течност претворени меТИ.А-ХЛОРIlД, ИАе у 

ева!lоратор М кОји се састоји из једног низа ребрастих 
цеви поређаних по целој таваници вагона и у љему 

ИС!lарава проиэводеhи на познати нам начин хлаАноhу. 
Површииа цеви с ребрима изиоси од !lрилике '100 кв. 
мет. Одатле, у гас претворени метил-хлорид, СlIше КОМ
пресор, да га поново у к()ндеНЗ0РУ эгусне у течност итд. 

Пошто се, услед велике хладноhе, ПО , евапоратору 

Ilахвата иње, да не би ВО,4а, која ТQп...ьење:м тога иња 
[юстаје, падала на робу у вагону, намештени су испод 
евапоратора мали олуци; који ту ВОАУ хватају; ' 'raI:O 
Cf:YnJbeHI1 ВОАа кров цев Р. Q празни се испод вагоиа. 
Ј, F озиачава резервоар с метил-хлоридом. 

у !lогледу ФригориФичком Фунционисаље таквога 
постројеља је савршено. Али у поглеАУ ПРaI:ТИЧНО>l 

н аИАаэимо на извесне теШf~оhе .код таквих аутономних 
ва.гона. 

8. Као I1IТО се види ФригориФично постројење ради 
. . 

с;шо кад Је вагон у кретаљу и онако ради f:aKBo Је 

љегово кре1'аље. КаА воз полави , кретаље је врло 
споро, на каА се воз креће пуном брвиноы која 'lоже 
бl1ТИ 50, 60 а и више километара, онда КОМ!lресор ради 
највећом брзином. Међутим комиресор треба да ФУНК
ционише приближио је,Днако'l брзиноы акО хоћеlllО Аа 
ј е љегово Аејство !lравилно, тј. Аа се у евапоратору 

одржава стална температура. Више !lута В08 је ушао 
у неку стащlЦУ.У једном смислу, па I:ад из ље полази 

сш!сао је кретаља супротан, 'го значи Аа је и обртаље 

вагонс.:е осовине супротно, те би оно изазвало и су

протно кретаље компресора. ITaKaB би случај био напр. 
с вагонима који из унутрашљости Аолазе Ао Београда 
па 113 БеограАа полазе ва иностранство). 

Ова је тешкоhа ук.,юљена тиме, што се l:peTaIbe 
С осовине вагона не преноси непосреАНО на ОСОБИНУ 

компресора веЬ се ив међу њих иалази јеАна посред
Нf!чка направа, тако ввани регулатор брзине, и тај 
регулатор, својом нарочитом lюнструкцијом, чини те 

се осовина КОЫ!lресора окреЬе увек У . ИСТОМ смислу И· 

приближно сталном брзином, ма какав био смисао I! 

брзина кретаља воза, 



у ' колико та стална брзина није постигнута тим 
регулатором, она се допуњује регу.lИсањем притипања 

гаса у евапоратор наРОЧИТIIМ регулатором притиска; 

тај р егулатор регу.lИше притицање гаса у евапоратор 

пре>lа притиску под којим се гас налази, према брзини 
воза и према стању температурском у вагону. . 

И један и други регулатор врше свој посао ауто
>I атсшr, те се може сматрати да је правилност ФУНR

ционисања ФРИГОРИФИЧI:е инсталапије дово..{,но осигу

рана и · да је иезависиа и од смисла и од браине воза, 
очеНIIДНО кад се В03 креЬе. 

А кад се воз заустави? Онда he се и цео рад Фри
ГОРИФНЧRе инсталације у вагону зауставити. Ако то за

устав.ьање воза не траје дуго, Напр. н еколико сахати, 

хладноhа у вагоиу неnе знатно опасти пошто су ду

варови вагона врло добро изоловани од спољашњег 
температурског утицаја. Али ако цео В08 или фр иго

РИФllЧIШ вагони остану на некој ме~устаници дуже 
време, по себи с е разуме, онда долази у опасност сва 
роnа l:oja се у вагонима налази. Да би се тој евенту
itАНОСТИ ДОСRОЧИЛО, сваки вагон носи по Један мали 

беНЗИНСI:!! или петролеумски МОТОр, који догод вагон 

стоји, врши рад у ФРИГОРИФИqRој иисталацији. Такав 
један мотор предстивљен је на сл. 23. На тој слици М 
је мотор, а С компресор; точак Р помоnу каиша добија 
Бретање с осовине вагона, кад је вагон у кретању, 

11 онда ОН креЬе компресор. · . 
9. Кад је воз у кретању онда се кондензор, загрејан 

сабијеним и конданзованим гасом, хлади као што смо 
виде,IИ Ва3АУШНОМ С1:рујом која постnје услед кретања 

ВОЗа. Али KnД се воз заустави онда те струје н ема 11 
онда се кондензор мора хлади'fИ водом. Пошто је ко
.1Ичина воде за хла~ење конденэора прилично вели:ка 
ј ер мора непрестано О'rицати то је та велика количина 

увек свеже 90де оэбl1љан недостатак аутономних ва
гона кад се зауставе. Страни конструктери ту околност 
не cMnTpajy као врло озбиљну јер не могу 8аМИСЛИ1'II 
да се такав BnroH може на некој малој станици аадр
жnти два три и више дана и дп се за све то време 

мора кондензор хладити водом. Не треба изгубити 113 
вида да се и мотор 8а време рада мора хладити водом. 

Али За нас, који имамо таквога искуства и сувише, 



Вр.10 би во.жна <,тво.р би.ш, да се нондеН8.0Р а по могућ
с'гву и мотор учине независни>! од воде. То би се МОГЛО 
постиhи IШО се један део произведене хладноhе спро
воде око кондензора по. да га она хлаДII до потребне 
"гемнерату ре. То се може У<ЈИНИТИ у ТОЛlIкопре што 
мотором произведена хладноhа (док вагон стоја) има 
само да наЈ:нади гуБИ'ГRе хладноhе у вагону а ти су 
губнтци сраЮlерно слаби. Тм:о допуњена f;онструкциј а 
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-ФРИГОРIIФНЧКОГ 8аI"ОН11 УЧ!lюt..lа би да ти пагони п остану 
пето тако практични 11 употребљиви као и ФРllГОРИФП<ЈЮI 
ВОЗ0ВИ, Тек би онда ти вагони 1I0сталн у пр"во~! смп
'С,ЈУ аутономнн. 

10. Ради потпуности прегледа аУ'ГОНОМНIIХ в агона 
.да споменом да се место петролеумског мотора може 

употреБНТII елеRТРJlЧНН МОТОР, I:оји бн добијао струју 
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иа Ј едне ~инамо-машине смештеае на АОКОМОТИВИ. Ади · 

као што се види ты:а!! вагон није више независан јер 

мора увек да буде поред Аокомотиве каја му даје струју. 
у ПОСАедње време · праве се покушај и да се х.лад

ноnа на аутономном нагону производи сабијеним ваз
духо м. На први НОГАед изгледа да "аК80 решење н е 
може бити практичније од напред ИЗАожених. 

У! 

Хладноннчна 
• 

ПОСТрОЈења 
• 

у разннм државама. 

у спесима и резултатима фРИГОРИФИЧf:е IIнду ет риј е 

Х:ОРИ СТИАе су с е сх:оро све еВРОllсне државе, неке у 

в ећој неке у мањој мери. Знатно веlш степен развитка 
. ПОСТИГАа ј е та индустрија у из весним државама преко 

океана од Rојих нарочито спомињем Сј едињене Северо
АмеРНЧI:е Државе, АргеНТИНСf:У Реllубмп:у, НОВИ Се
А анд и Ау страАију . 

Вештачка је ХАадноnа у Европи најпре и највише 
)' потребљена у пиварам,," а затим за фабринацију Аеда . 

Употреба њена ва консерВlI с n.њ е животних намирница 
од Cf:opora је датума. Па ипак је у многим држав,,"ма 

у Европи, fШКО ониыа које ЖИВО'l' н е намирнице из вове 
Taf:O и у оиима које ИХ увозе, а иајвише за домаћу 

потребу појединих вароши поред ОПШТИНСЮIХ кл аница, 
1I0ДИГНУТ иsвестан број хладионичних постројења . И баш 
с то,"а што су та построј ења подигнута тек у последње 

врем е, на њима . су примељени СВИ захтеви модерне 

техиике и најновији реЗУАтати · ФРИГОРПФИЧЮIХ испи

тиваља. 

Ради оријентациј е при подизаљу ФРИГОРИФllqких 
построј ења у нашој земљи потребно ј е да знамо стање 

тих установа у другим лржаlJама . Тога ради ће у крат
IШМ потезима .бити ИВЛОЈНена важнија фригорифичка 
построј ења иа страни, како би нам она СЛУЖИ,lа као 
пример ва САичан рад код нас. У том прегледу эауста
виhу се само на оним ПОСТрОјењима, која САуже З II кон

сервисање животних намирница у опште; то значи да 

у оквир овога преГАеДII не УАазе она ФРИГОРИФllчка по-
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стројења која производе ХАадноliу за извесне специ
јаАне потребе као што је Фабрик:щија Аеда, Фабрикација 
пива итд. У том преГАеду ПОСАУЖИnУ се САужбеним па-. . . 
датцима наведеним у ПОЈединим извештаЈима ОНИХ др-

жава које су 'гакве извештај е конгресу поднеАе, као и 

оним ПQAатцима, које сам другим путем прибрао. 

:М:аџарс:ка: - Да почнем с првом нашом сусетком 

с којом, у ПОГАеду нашега извоза имамо највише ПОСАа. 

И ако Маџарска, ПОАИТИЧКИ, чини један део Аустро
Угарске, она тежи да се на економском и индустрИјском 
пољу покаже као эасебна ' држава па је с тога 11 под
н(ма свој извештај за себе. У ПОГАеду трговиие са сто
ко >! Мађарска је и У80эна и lIэвовна в'емља, caђfo она 
много више иэвови него што увози, Она је нпр. годиие 

1906 увеЗАа рогате стоке за 7,996.000 круна а извеЗАа 
за 126,86 4.000 круна; свиља је увеЗАа з& 8,953.000 а 
извеЗАа за 54,813.000 круна . . Вишак извоза долази од 
продукције у самој земљи. Маџарска извози у Аустрију, 
НемаЧRУ и Швајцарску, 

Из Србије је Маџарска увезла: 

rО,щве роrаз:с с,'I'оке свиља 

1901 47.958 104.042 
1902 64.221 145.490 
1903 84.264 . 136.242 
1904 63.035 148.299 
1905 71.477 112.209 

Маџарска је нзвозила ' и извози још и сад знатан 

део живе стоке. Али да би од своје стоке имала што 
више користи, Маџарска тежи да себи створи пијаце 
за месо и да своју стоку преради у месо сама код своје 

купе; . она сада ИЗВОЗи меса годишње од 8'69 до 11'84 
милиона круна. Скоро цеАа количина извезенога меса 
(98'5' / . 1 иде у Аустрију. 

Маџарска извози доста масти и САанине. Године 
\ 902 извезла је масти за [3'81 МИАиона круна, па је 
та вредност због америчке конкуренције спыа 1905 
год. на 5'53 МИАиона круна; године 1906 лопеАа се 
олет на 9'14 МИАиона круна. 

Извоз САанине расте непрестано; године 1901 из
везено је за 4'59 милиона а [906 90. 7'00 мил. круна. 
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БРАО знатну вредн·ост представља и ИЗВОЗ Са.Ааме 
за Аустрију, баАвансве йемље, Швајuарсву и Франuусву; 
та је вредност ИЗНОСИАа у 1906 год. 4'48 МИА. вр. 

Ylaun.pcBa је IIзвеЗАа јаја 311. 35'36 МИАиона крунn. 
у ГОД. 1902 11 то за Беч, ФранкФурт, КеАН и др. Она 
се стара, да и своме ВОћУ, сачуваном ХАаДНОћОМ, осигурn. 
ШТО већУ прођу на страним пијаuама. 

Као што ћемо видети Маџарскаје у многом ПОГАеду 
већ остварила за себе оно ШТО бисмо ми желели да 
uостпгнемо: осигурање свога иавоза ПОМo,hу веШТD,чке 

хладноће. У том uиљу подигнута су извесна Фригори-
. . . 

ФИЧl:а ПОСТрОЈења, КОЈа су Једном за свагда постаВlЈАа 

маџаРU I:И извоз на потпуно осигурану подлогу. У та 

постр ој ења долазе: 

1. Буди.чuешта flс"а свињс"а хлакuца. - Ово ново 
построј ење ( СА. 24.1 највеће је и најсавршеније постро

јење у пеАој аустроугарс>:ој монархији. САУЖИ ИСl:ЉУ
ЧИВО за извоз СВИЊСRОГ ме-са и сланине. 

Кlающа обухвата простор од 30 xeBTn.pa и поред 
ње су две пијаце: једна за САободну продn.ју а друга 

. за Jlов аJlне потребе. Сама кланица захвата 4085 квадр. 
)!етара, н У њој с е може заКАати за осам сахати рада 

1800 брава свиња, тј. годишње ОКО 500.000 вомада. У 
ПАану ј е, да се КАаница ТОАИВО повеhа да може заК'I:tти 
1,000.000 комада годишње. • 

у кланици постоји модерно фригорифичко постро
јење поред машинске зграде. Њиме се ХАаде четири 
велиt:е хладионице од по 492 ввадр. ыетра; И3Аазне 
просторије покривају 310 квадр. мет. ЦелОКУIша повр
шина ХЈ!адионица износи 3020 квадр. мет, Парна снага 
од ~50 коња креће четири компресора система Linde 
који пронзводе 320·.000 Фригорија на сахат. 

2. Фрuzорифичко с.честuште Бези.ченог МаџаРС1<ог 

.Друштва за аренос животних на:.шрнuца. - То је дру
штво основано 1890 год. и стоји под КОНТРОАОМ Мини
старствn. Трговине и Привреде, које га МОРа.АНО и ма
теријаЈ!НО помаже. ДруПIТВУ ј,е задатак да ОЈ!акшава и 
осигурава продt>ју животних нt>мирница свију врста, 

нарочпто живине живе 11 эаRл.ане, јаја, дивља чи, ма сла, 

зелени, свежег воЬа, сира, меда итд. Друштво се стара 

да за рачун својих КАијената постигне реДУКЦИју та

рнФа, оно упуhује своје КАијеите на пиј аце па којима 

IIIЏЈС1:РIfЈА Ll..1,ЏIОЋЕ 7 
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љихова роба има најбољу цену, оно осиrурава брзу 
ы:спедицију пошиљака, ·оно им чини ОАакшице да своје 

ег:спедиције упуhују на терет прима.шца итд. 

, . . . 
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Друштво има у Бечу, БеРАИНУ, БреСАа~и и Лондону 
своје Филијале, који се брину за продају пошиљака 
својих RАијената У3 малу награду одобрену од стране 
Министарства Привреде. 
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Да би боље осигура.АО пр6ђу производа својих :К.АИ
јената, друштво је оргаНИЗ0ва.А0 у веhим средиштима 
у унутрашњости нарочити персона.ll :који проиввођаче 

упуhује при ивбору, руковању и рациона~ном па:ковању 
својих производа. 

Друштво извештава своје К.IIијенте о' променама 

цена Г.Аавнијих страних тржишта; обавештава их о 
стаљу тражње и понуде, о праВИ.IIима х:ОЈа вреде при 

царшьењу И ветеринс:кој ltОНТРО.llИ, оно посредује у 

случају неспоразума измеt)у купаца и продаваца, ИСП.llа

Ьује суме дужне љеговим К.IIијентима, даје унапред но

вац на робу још непродату итд. 

Друштвене агенције се старају на Г.llавним погра

ЮIЧНИМ станицама о царињењу све оне робе :која долази 
ив Ыаџарс:ке, оне се старају и о живини И СТОЦllза 

време транспорта а тако исто и за што брже отправ
љање вагона :који ДО.llазе из Маџарсr:е. 

Поред све добре организације рада друштвеног, 
:који је знатно допринео да се извоз маџарсr:и разграна 

и У'lНожи, Друштво је увидело да је потребно имати 
просторије у којима би се МОГ.llа сачувати сувишна роба 
:кад је на пијацама ве.llиr:а вава.llа, до времена :кад је 

тражља веЬа и цене боље. С тога се Друш:гво реши 
1905 год. да подигне једно ве.llИ:КО ФРИГОРИФИЧRО o~e

стиште и добије у том циљу нарочиту помоh од Мини
старства Привреде. То је смеотиште подигвуто на ду-

. навској оба.llИ б.llИНУ станице за робу и с њом везано 
нарочн'гнм же.llезничким краком ОД 700 метара дужине. 
ВаГОНII с робом истоварују се непосредно у Х.llадионице 
II ту се чувају до потребе; роба се опет ту утоварује 
у ФригориФичке вагоне КОЈИ се претходно ОХ.IIа",е и на

пуне .IIедом; о свему томе воде бригу друштвени органи. 

ФригориФич:ко постројење подигнуто је на четири 
спрата и ш!а 6000 квадр. метара Х.llадионица и про

сторија за смрзавање. ФригориФич:ка машина, система 
Linde, с амонијаком развија 225.000 Фригорија. Један 
евапоратор Х.IIади С.llану воду потребну за Х.IIадионице 
:које се Х.llаде изнад о·, а два друга евапоратора ХJlаде 
слану воду потребну за смрзавање извесних намирница. 
ЦИРRУ.llацију слане воде одржавају три шмрка од по 
700 хеКТО.lllIтара на сахат. 

7' 
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Постројење Фабрику је . и Аед иа воде у варошком 
водоводу; за ХАађење кондензора употребљава се бу
нарска вода. 

у постројењу има 14 ХАадиониuа; свака се ХАа· 
диониuа засебно ХА ади И има свој веНТИАатор, како се 
ваздух из једне ХJlадионице не би мешао с ваздухом 
оних остаJlИХ. Све је то подигнуто по захтевима мо
дерне хигијене тако да микро-организми не могу иза

звати никакво штетно деЈСТВО. 

Температура и ВJlага сваке :tАадионице регулисана 
је засебно према потребама оне робе која се у њој чува. 

3. Физиолошка аиималиа стаиица. - Подигнута је 
1902 год. и задатак јој је да се бави проучавањем жи
вотиња и хранљиве вредности разне сточне хране. У 
тој станици постоји ФригориФичко постројење од 3000 
Фригорија на сахат. Животиња, на којој се испитује 
деј ство извесне хране, ватвори се у нарочити простор; 

ваздух који она издише ПРОАази у нарочити апарат за 

хлађење у коме се ВАага кондензује и ватим даље ис

ПИТУЈе. 

4. Будаuештанска заi)ружна млекарница. - Од пре 
три године се МАе:ко, намењено за потрошњу у Пешти, 
:које од ПРИАике ДОС'l'иже 70.000 хеКТОАитара на дан, 

ХАади и чува веш'гачком ХАадноlюм у горепоменутој 
MJl eJ-;арници. • 

ХJlадноћа се производи :компресором система Linde 
од 50.000 Фригорија на саха·г .. Овом се ХАадноlюм ;:tАади 
caMQ· МАе:ко чији . се судови држе у. ХАадној води од .0". 
Ове воде има у свако доба у МАе:карници до 750 хек
то.1Итара. 

Сир, маСАО и други млечни производи чувају се у 
эасебним ХАаДИОRицама 8а :кој е служи засебан компре
сор од 6000 Фригорија на сахат. 

5. Магацин маџарске чиновничке задруге. - 311. чу
вање појединих животних намирница за своје чланове, 

ова је 3адруга ПОДИГАа нарочити ыагацин с Фригори
ФИЧ:КИМ постројењем од 26.500 Фригорија, система Озен
брика. У постројењу има једна ХАадионица од 1 О :кв. 
мет. 311. МJlеко, јЕ'дна од 5'6 кв. мет. за маСАО, једна 
од 5'33 кв. мет. за сир, једна од 33 кв. мет. с два 

одеЈьења за дивљач и рибу, испред ЊИХ једно пред-



101 

собље од 20 кв. мет.; сем тога има још и једна хла

дпоница од 22 кв. мет. за јаја. 
ФригориФичка машина ради с амонијаком, а хла

ђење се врши помоhу развођења слане воде. Хладио
нице за месо и јаја имају нарочите вентилаторе за. одр

жаваље циркулације ваздуха. Температура свы:е хла
дионице засебно је регудисана и одређује се с даљине 

ПО>IОћУ електричних термометара. 

6. Фаорюш саламе Херч Армин СЈта. - Маџари 
тврде да је то највећа Фабрика саламе не само у Ма
џарској већ на континенту. Хладноhом се нарочито одр

жавају поједине хладионице' на температурама од о' до 
+ 2' У којима се чува месо прерађено иди које се тек 
има прерадити. Хладноhу производе две амонијачке 

ыаШlIнееистема Озенбрика, од по 35.000 Фригорија на 
сахат. Хдадноћа се разводи слан ом водом помоhу цир
l:уларних шмркова које, као и вентилаторе и машине 

за сецкање меса креће електрична снага. 
Хдадионице захватају простор од 700 кв. мет. -
Поред ових важнпјих ФРИГОРИФИЧЮIХ пос'гројења 

с нарочитим циљевима постоје какО у Пешти такО и у 
другим варошима маџарским знатна ФригориФичка по

стројеља поред ОПШТИНСЮIХ кданица и пијачних зграда. 

Од тих постројеља ваља. споменути: 

7. ЦеНТј1алну пијацу у Пешти чије фРИГОРИФ[l'ше 

маШIIне производе 70.000 Фригорија на сахат и хладе 

хладионице у простору од 530 кв. мет. 
8. у Barcs-y постоји Анонимно Друштво за гојење 

свиња, и има хладионично постројење од 3000 Фриго
рија; њиме производи 600 кгр. деда на дан и хлади 
једну малу хладионицу у којој се по неколико дана чува 

оно месо које се добија клаљем бодесних брава. 
9. Варошка кланица у Дебрецину, подигнута 1895 

год.; то је прво ФРИГОРИФИЧRО постројење у Маџарској 
поред кланице. Пошто је то бида још нова ствар, ме
сари нису хтели да чују за вештачко хлађење M~ca и 
варошка управа им је морала сидом то ставити у ду

жност. Мало по мало па су се месари привикли. Десет 
година доцније, кад је фУН1щионисање хладионица било 
обустављено неко време, због радова на проширењ у кла
нице, ти се исти месари буне и прете штрајком ако им се 
хдадионице у што краћем року не ставе на расположеље. 
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Данас има у кланици три компресора од по .30.000 
Фрllгорија на сахат; кланица има хладионица у простору 

од 280 кв. ме·г. и производи око 12.000 КИАограма деда 
за 24 сахата. 

10. У Фијуми [!Оотоје три фригорифичка постројења: 
ј едно за рафииерију петролеума од 260.000 Фригорија, 
ДРУГО за Фабрикацију леда од ј 20.000 Фригорија и Tpehe 
поред кланице од 140.000 Фригорија. Кланица има хла
дионица у простору од 500 КВ. мет . 

11. Варош МИШl<ОЛЦ има поред кланице ФрIlГОрИ
ФИЧКО построј ење за које не узима моторну снагу И3 

угљена већ из ~убрета. У иарочитој ложионици се са
горева ~убре које се скупља ио вароши и њиме НРО

изводи водена пара за lIарну машину и компресор. Сва

кодвевно се у тој вароши 10A 35.000 становникаl ПOl:упи 
и сагари око 30 тона ђубрета. 

12 . у Суботици постоји приватно ФрИГОрIlФIIЧКО 
постројење IHartmann & Connenl ва консервисање II 
извоз животних намирница нарочито јаја, живине и 

свињског меса . . Постројење производи ј 20.000 Фриго-
. рија. Парна снага Kpehe једа.н млин који спрема храну 
свињама, ј едну стружницу и сты.арницу, КОја Фабри

. кује потребне сандуке као и м(\шине које праве дрвену 
САа}IУ за паковање. 

13. Сегединска кланица има хладионично постро
ј ење од 70 .000 каАорија на сахат; толико ИСТО постро
јење имају и кланице у Темишвару и Загребу. 3агре
б"ачка кланица има две хлаДИОИУlце од по ј 20 кв. мет. , 
једну . за месо другу 3а јаја. 

14. Најзад и у НОВОМ Саду постоји поред кланице 
хладионично 1I0стројење од 30.000 Фригорија на сахат. 
Хладионица заузима 11 О КБ. мет. Постројење ПРОll8ВОДИ 
н 30911 кгр. _teAa на дан. . 

Ауотрија. - У Аустрији постоје многа и сразмерно 
велика ФригориФичка постројења, али је ЊИХов значај 

махом локалне природе: она су подигнута поред варо

ШЮIХ КАаница и служе за консервщ:ање животних на

Мl!рница намењених тим варошима. 

1. у самом Бечу има више ФригориФичких постро
јења. Најстарије је оно које је подигла Вd.рош Веч у 
својој великој пијаци год. ј 896/97, и служи за консер
ВИСање свију врста меса које се иа тој пијаци продаје 
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а нарочито говеђин е, живине и див.ьачи. Хлад'ионице 
за говеђину имају 147 мањих одељеља од ПО 4'6 до 27 
ЕВ. мет. пр остора, свега у простору од 1000 ЕВ . мет. 
Теып ература се у њима одржава од + 2' до + 4' <1-

влага од 75 до 80·!.. Поред тога има 31. одеље ље с 
укупном површином од 255 кв . мет. у Еојиыа се одр

жава теыпера1:ура од ~ 5' до - 7'. Та се одељеља 
издају приватнима под кирију И то: годишље по 70 
круна, м есечНQ по 18 . круна а дневно по 0'80 кр . од 
Евадратно г метра . 

ФРИГОРИФИЧЕе су Машине система Ридингера (А. 

Riedinger, . Al1gsbl1rgl н раде с уг ,ьеноы киселином; це
локупна количина Х.IНџноh е износи 300.000 Фригорија. 

2. Слично ПОСТрОјеље постоји и поред Елаllице на 
Св. МаРЕСУ. У љему има ј едно одсљеље од 450 "вад. 
мет. површине 3а претходно хлађење меса, и темпера

тура му с е одржава На + 7' до + 10'. Пош'ГО се ту 
месо з а 24 сах ата провене уноси се у хладионице, "ој е 
з аузимљу простор од 2000 квадр. мет. и које су поде
љене на маље одељ"е од по 4 до' 15 "в. мет. 1: 0јп се 

издај у под l:ирију ПО истим погодбама као и горе . Сем 
тога постоји тарифа и за поједине комаде меса и И3-

но си: за це,ю говече 1 ОО хелера, ва једну петину го

веЧС'га 20 хел. , за једно цело 'СВllњче 60 хелера, ва 

половину 30 х ел. за теле 40 хел. за овцу илИ ј агње 

20 хел. на дан. ХАадионице су оБЛОЈКене плочама од 
ПJlут е а зидови су њихови махом од ојачанога бетона. 

ФригориФичке машине производе 25 5.000 Фриго
риј а. Pa3Bo~clЬe xдaД1lobe бива И3 једнога ФригориФеРlL . 
с в еликим Jlиманим плочама укупне површине од 95ОО 

l:В. мет. , изнад t:ојих протиче хладна слана вода . Вен

тил атор "оји иа фригорифера тера ваэдух креhе 9О.()00 

до 95.000 t:уб. ~leTapa ваздуха на сахат. 

Температуре у хладионицама бе.Jl еже се непреl:ИДНО 
на термограФима . 

ЦеJlО ј е постројење извела фирма Ruston & Со. из 
Прага у друштву с I-'идингероы у току 1900!0 1 год. 

3. 3а консервисање рибе постоји у Бечу наро 
чито ХJlадионично ПОС'гр ој ење систеМlL Ридингер с угље

НО'1 Юlсе.,шном од 26.000 Фригорија на сахат. Темпе
ратура кладионица износи ОВАе од - 6· . Ао - 8·. 
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Пос'rројење ради само дању. 3а време иоhне паузе у 
хладионицама се температура попне само за 10 до 1 ' / ,. 
Површина Х.llадионица износи 30 1>8. мет. 
, 4. У јуну ове 1908, године отворена је у Бечу и једна 
к,[аница за коњско месо, с потребним ФригориФичю[м 
построј ењем. И она ради с угљеном кисе.llИНОМ и про

изводи 35.000 Фригорија на сахат. 
5. у апри.llУ ове године отпочето је у Бечу поди

зање једне 1:.IIанице за СВИЊСl<О месо, с потребним 
хладионицама. 3а Х.llађеље употр ебиhе се угљена Ю[

се.llина у вредности од 180.000 Фригорија. И ову ИН
ста.llацију изводи Рустон И К. С Ридингером, 

5. Од н арочите је важности да СПО~Iенем Х.IIадио
НИ'lНО постројење Првог АустријСI:ОГ Акц. Друштва ;за 

ј авна сместишта у Бечу. То је построј еље подигнуто 
на шес'r спратова рачунајуhи и сутерен. Сви су зидови 
од камена И гвожђа. Доња три спрата С.llуже за смр

завање а горња три за .хдадноћу изнад ОО. По себи се 
разуме да су сви зидови и подови изоловани од то

плате. 3а изолацију је употребљено плуто, шлака и 
бетон. Општење између појединих одељеља, пренос робе 
из вагона у поједине спра'rове и обратно врши се на 
иајрационалнији и у погледу ФригориФичком, на на.ј

СИl'УрНИЈИ начин. 

Ве штачка се хладноhа производи Аиндеозим м а: 
шинама с амонијаком а разводи у поједина одељеља 

циркулацијО" ОХ.Аађеног раствора Х.llорног креча 11 (;.IIа

н е вод е. На сваком спрату налазе се нарочити 8атва-
. рачи I:оји могу поједине спратове IKao . и поједине о· 
дељне у спраТОБима) И8двојити ИАИ споји'rи с Г.АаБНОМ 

струји! Х.llадног раствnра. Иначе се кроз свих шест 

спратова грана Х.Аадноћа IIЗ једнога оиштег евапоратора. 

Раэмена ваздуха и одржавање потребнога стеl1 ена 
В.Ааге у пој единим Х.АD.ДlIоницама ВрШИ се веНТИАато

рима које засебно Kpelly е.Аектрични мотори. Јер се 
један део парне снаге, која креће компресоре и про
изводи Х.Аадноћу, употребљава на произво~ење tмектри
цитета за осветљеље и моторну снагу не само за вен

ТИ.IIаторе, већ и за шмркове, ДИ3а.Аице итд. 

у овом се С.АагаАИШТУ чувају најразличитије жи
вотне намирнице. Па нако је за свану врсту намир

ница. п отребна нароqита температура то се она у раз-

• 
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ним одељењима и одржава на разној висини. Контрола 
температуре у тим одељењима врши се електричним 

териометрима који сви своја стања преносе у маwински 

простор; нарочити .сигнали аутоматски показују чим у 

коме одељењу температура прекорачи одређене границе. 

7.У Бруку на .Ilајти постоји једна ФригориФичка 
инсталација за чување меса за војне циљеве. У ии 01'а
А(щији има две хладионице од по 95 квnдр. ·мет. по

вршпне и једно предворје од 95 квадр. мет. ; у хлади

онпцама се одржава температура од + 2' а у пред-
ворју + 6'. . 

· 8. У аус'гријском се извештају не наводе слична 
. . 

ПОСТрОЈења за консервпсање ЖИВОТНИХ намирница у 

другим местима па било то и за ЛOl:алне ' ПО1'ребе по

ред варошких Ј-:ланица. Опшпрниј е се међУТИМ износе 
податцп о употребп .Ilендеов.их и Ридингерових машина 
у Аустрији од 1883 до 1907/ 8 год. као и развој Фри
ГОРПФИЧЈ-:е индустриј е у разним правцима. ИЗ тих по
датм:а наводим ову табмщу, која показуј е у сахатним 
ФРИГОРllјама, какне су ФРИГОРИФИЧЈ-:е машине и за које 

поrребе у Аустрији изведене од 1883 до 1908 год. 

I Л)fОНИЈАR УГЉ. хис, СУМ.-диок. 

I 

У • пивара;'Ј8 . • · · • · 31,370.000 2,550.000 3.444.000 
\' Фабрикама деда • · • 4,440.000 1,854.000 665.000 • I У кланицзма . · • • • • 2,325.000 1,793.000 267 .0 00 , 

I за месо н друге животне , , 
3,029.000 1,432.000 107 .000 ! намирнице· · • · • 

I аа хемИјску индустрију . 1,390.000 108.000 878.000 
• 

I З3 петро.'1еум и ипдустр. 

':\lЗСНИХ производа • · 7,224.000 5 12.000 36.000 , 
• 

Ита.ија. - Први ПОЈ-:Уlllаји С применом вештачке 
хладноhе у Италији чињени су од прилике пре 25 год. 
Данас постоје само две од тих првих установа; обе су 
биле подигнуте За Фабрикацију леда и 1'0 једна у Не

апо.ьу 1885 а друга у Милану 1887 год. Данас IIма у 
Италпји 36 0 компресора (не рачунајуhи оне који су 
постаВ..I.>еНII на ратним бродовимај који Dроизводе ве
щтачку хл&дноhу у вредности од скоро 14 ьшлиона Фри-
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горија. Од тога је броја од прилике 9'1, милиона . ФР и- . 
гориј а употребл,ено за ФабрикаЦИју леда и консерви
сање меса и осталих животних намирница, Uep се оби
чно та два посла ваједно раде) 3 милиона ва пиваре, 
1 мидион ва индустрију млека и ПQла милиона ва друге 

индустрије нпр. ва проивводњу специјалних врста вина, 

ва хемијске производе, ва чување чаура свилене бубе итд. 
Ивгледа да у Италији нема ниједног построј ења 

у коме би пио примењен прџнцип апсорпциј е; све су 
,!Нсталэ.цИје изведене искључиво цо принципу компре

сије, тј. t;ондензовањем и испараваљем ФРИГОРИФИЧRИХ 

гасова. Од љих ј е · највише употребл,ен амонијак, з атим 
УГ.ьена Rиселина а најмање сумпор-диоксид; построј еља 

с meTI1.1-ХЛОРИДОМ нема. . . 
Што се тиче система употребљеиих компресорn, у. 

Италији су употребљене и стране и ДомаЬ.е KOHCTpyr;
ције . Од страних ФаБРИRа'га има Аиндеових машина ив 
Висбадена (68 компресора од 4,303.000 Фригорија), Дру- . 
штва Escher Wyss &; СО. ив Цириха (70 компресора од 
1, 671.000 Фригорија), Друштва Наll из Dartporda ;79 
ћомпресора од преко 3,000.000 Фригор. \ а од Домаhпх 
Kyha заступл,ене су Fonderia. del Pignone ив Флорен
ције (43 компресора од 989.400 Фригор. ) и Fonderia ВагЫ
ег! ив ј{астелма!)оре' 18 1 компресор <.ЈД 2,~0'l.500 Фригор.). 

Разво~еље ХАадиоЬ.е из хлаДИЛНИr:а у италијаИС1:ИМ 
• 

пос'ГројеЉИМI1 бив,," или циркудацијОМ охла!)ених раствора 

или циркулацијом ох.ш!) еиог ваэдуха ив ФригориФера 

разних типова. 

Хладиоиице суиа многим меСТИма подељене на 
маље одељке (од 3 до 10 куб. мет. ) к ој и се ивдају под 

кирију по 80 до 85 дин. годишње од квадратиог метра, 
п ремда постоје и други . тариФски ставови. 

У италијанским се хладионицама махом чува месо, 
риба, јај а, сир и масл о. Чување свежег ВОliа и поврliа 
ВРдО је ретко и тек је ~aдa предмет оэбиљиог проуча

ваља. Хладионице у 'Еенови, Неапољу и Болоњи имају 
нарочите одељке ва пријам смрвнутога меса "ој е долави 

из Америке и Аустралије; досад се трговина с тим . . 
месом НИЈе ыогла успешно раввити. 

Управе италијанских. железница немају нарочи'гих 
ФригориФичких вагона и транспорти животних намир

Н1ща врше се у вагонима само проветраваним веити-
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латорима сист~ма »Торпедо " ; ФРИГОРИФИЧRе вагоне 
имају само поједине трговачке Фирме . и њима је до

пуште но, циркулација под нарочитим погодбама. 

После ових општих напомена да се упознамо с не-
.. . 

колиюш ВаЈlШИЈИМ итаЛИЈаНСRИМ ПОСТрОЈењима. 

. 1. У Турину ностоји од 1899 год. 8натно Фригори
ФИЧl:О постројење с амонијаком (пет компресора)' 11 
уг.ьеном киселином (два компресора) које ' производи 
550.000 ФригорИја на сахат. Компресоре креће. елеR
трична снага. Проиэведена хла.дноhа. употребљена је у 
главноме за Фабрикацију леда а ТаЕО исто. И за хла
Дl!оН!ще кој е се хладе како развођењем охлађеног ра

створа тако и ваздухом из ФригориФера. У хладионицама 
IIм а 322 одељења од 5 до 8. Rуб. метара а тако исто J:I 
веhих простора од 800 квадр. метара укупне површиие . 

. 3а проветра.вање меса од 'reH заклаие CToRe има две 
в еЛlше хладиоиице на првом спрату. 

Хладионице се отворају месарима трипут а кобаси
чаРШ1а само двапут дневно. У туринском постројењу има 

једна нарочита Х.шдионица с температуром од О' дО + ј' 
У "ојој се чува од примше један милион јаја. Нарочито. 
ј е 'Iaнипулација прописана при повраlшњу јаја с те 
НИСRе температуре на обичну спољашњу температуру, 

2. у целој ИтаЛИјИ, само у 'Венови пос'rоји Фриго-
, . 

р.IФИЧКО ПОСТрОЈење код 1<ога Је сва произведею. хл_ад-

НОћа употребљена само за хлађење хладионица и у Roћje 
се не Фабрику је лед. И да би то постројење могло по
служити свима трговаЧRИМ потребама, ' његове су хла
дионице цодељене на три групе: у прву групу долази 

р оба ослобођена трошарине; у другу групу ' роба Roja 
плаt,а само трошарину а у треllу групу транзитна роба, 
тј. она Roja се шаље даље и ноја у cBaRoM случају 
ПЛаћа царину. 

Ово јепостројење подигнуто 1902 год. а проширено 
1906. Због његове нарочите важности И8НОСИМ још и 
ове ПОјединости. У приэемном спрату су Rанцеларије 
и машинерија; на тОм је спрату и једна хладионица од 

10 5 l'у6. ыет. ао. сырэавање с теыпературоы од - 10'. 
У три спрата, који изнад овога долазе, налазе се хла
ДИОНl1це с разним температурама, преыа потреби и то 

од - 6' до + 2'. Спратови комуницирају међу собом 
електричним , диаалицама. 
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Х.IIадноћа се производи угљеном Rиселином а ма

ШИНСRУ је инсталацИју извела фирма НаП. Развођење 
хладноhе бива циркулацијом ХАМНИХ раствора (хлорног 
r:реча ) а таRође и Х.IIадним ваздухом Roje се хлади 11 
суши У пет специјалних фригорифера. Обнављаље ва
здуха врши се елеRТРИЧНИМ веНТИЛ8торима. . . 

Постројење је најзад снабдевено свима модерним 
справама Roje напр. јављају стање темпераТУРСRО у 

појединим хладионицама, итд. и l:oje мора имати свако 
. постројење првога реда. 

у ОВИМ се хладионицама чува; месо За рачун Дру
штва, месо за. рачун приватних, живина, див..ъач, ПИВО, 

рэзне врсте риба, сланина, маст, ыасло, сир, воће свеже 
и суво, поврhе, фина вина, крзно, тканине итд . У тOl:У 
1907 године унесено је у постројење од те .разне робе 
свега 2,841.872 RИЛОГР. а изнесено 2,592.492 юrлогр . 

. 3. У Милану постоје три фригорифичка построј ења 

Roja поред ФаБРИR1щиј е леда имају и Х . .1адионице. Прво, 
Societa апопјта ghiaccio artificiaJe најстарије је (ПОДИI'
нуто 18871; хладноhу производи амонијаRОМ у вредности 
ћ0.000 Фригорија на сахат, и Ва '1ување животних на

мирюrца има хладионица у эапремини од 2835 Rуб. 
>I етара. У год. 1907 унесено је у те XJlмионице 4750 
тона свежега меса, и више од 1000 тона разних других 
производа нпр. масла (600 тона), рибе, зејтина И1'"д. 

Друго ПОСЧЈОјење носи назив; Societa dei magazzini 
refr'igeranti е del ghiaccio artificiaJe Gondrand Mangili. То 
је највеће ФРИГОРИФИЧRО постројење у Италији како по 
sапремини својих хладионица тако и по моhи машинској. 

Зграда која је Hel:aAa служила ва 1l0вориште има 
поред приземља још четири спрата. НанцеЛnРИје, ма
lIIинерија, спрnве за Фабрикацију леда и леденице су у 
призем.ьу; остала четири спрата заузимају хладионице. 

Моторна је снага еАектрична, увета · из хидро-електрич- · 
ног постројења у ПnдерriУ, ћао и ив термо-електричне 
централе у Милану (за резерву). Број произведених .Фри
горија износи 830.000 на сахат. Цедо је постројење 
lIр оучено 11 изведено најмодерније. 

у постројењу се чува; месо, риба, дивљач, живина, 
јаја итд. ХЛ8Дионице за јаја могу примити до девет 
>ШАиона јаја. 
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Треће ностројење у Милану подигла је фирма Рel'
гагјо, Ferrandi, Canevaghi & Со., у величини од 240.000 
ФригорИја и служи поред Фабрикације .леда за консер
висање "Јеса и других намирница. 

4. Од осталих с.личних постројења у Италији да 
епом енем х.ладионично постројење у Бергаму, у коме 
је у току 1907 год. консервирано 570 тона меса, ватим у 
Бо.лоњи, Jlиворну, РIIМУ, Неапољу ИТД. У Модени и Re~gio 
ЕmЩа подигнута су мала постројења 10A по 50.000 Фри
гориј а) поред општинских Rланица а.ли тако добро про
учена и изведена да могу служити као .!Одели ва хла

ДИОlJllчна ПОСТрОЈења у маљнм варошима. 

НемаЧЕа. - Међу свима еВРОПСRИМ државама у 

Не>Ј аЧRој је највише . одомаЬена употреба вештачке 
ХАаДНОће за чување животних намирница. Немачка је 
поднела ROHrrecy извештај више сумарне природе који 
се односи на статистичке податке о раввијању и на

предовању ФригориФичке индустрије. Података о поје
диним lIостројењима нема. Ив тога извештаја наводим 
ове податке. IIрвеамонијачке машине ваведене СУ 1875 
ГОД.; уг.ьена ю!сеJlина употребљена је Ва производњу 
вештачке хладноhе почев од 1886 а сумпор-диоксид од 
1895 год. Сада има у НемаЧI:ој 2900 амонијачких ма
шина ОД укупне вредности 200,000.000 Фригорија на 
сахат; машина с угљеном киселином има 1500 с ЈО 

милиона ФригорИја а машина са СУМПОР-ДИОRСИДОМ 700 
с 27,000.000 Фригорија: свега 5100 машина од 267 

. мплиона Фригорија на сахат. Ка"- би све те маri.шне 
Фабриковале лед, оне би могле произвести свакога са
хата 3300 тона леда или на годину 8'/, милиона тона 
рачунајуhи 250 радних дана у години по 1 О сах. дневно. 

По величини највеЬ.е се машине праве с амонија
ROM, средње са сумпор-диоксидом а најмање с угље

нам киселином. 

Нај пре су се вештаЧRОМ хладноhом у Немачкој ко

ристиле пиваре 10.'1 1875 год. ) ватим ФаБРИRе ва лед 
1.1880 год.l, па онда трговаЧRа хладионична постројења 
118841 и хладионице поред кланица (1883 год.), млекар
нице 118901. Поред тога вештачка је хлэ.дноь'а приме
њена у Немачкој у ФаБРИRама: хемијских проиввода, 
ЧОRоладе, стеарина, Rипеhих вина, шеhера, гуме, фото
графских артикал а итд. 
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данас има ВрАО маАО I<Ааница у Немачкој од ЪШАО 
већега 8начаја I<oje не би имаАе своје ФРИГОРИФИЧI<О 
постројење. Од 1892 до 1900 год. све су се веАике 
кланице снабделе машинама 8а Х.АадноЬу; од 190 { до 
1905 заводе се хладионице поред мањих' кланица. данас 
се само поједине празнине допуњују, постојећа се по
стројења повеЬавају и обнављају, а доста се и нових 
постројења подиже. Х,tадионичних Dостројењп. било за
себних било поред RАD.ница било је Rpaj eM 1907 у Не
мачr:ој 141 О, с УRУПНОМ вредношЬу од 64'/, мидиона 
Фрl!l'орија. 

Само 8а чување MAeRa има 21 О постројења у мред
ности од 3 милиона Фригорија. 

Од свију многобрОјНИХ фРИГОРИФИ'll<ИХ пострnјења 
У Немачкој да споменеЫl<ланицу беРЛИНСl<е опwтине 
од 600.000 Фригорија на сахат. Хладионице су постав
љене У призеыљу (11 ОО RBaAp. метара) и на првом спрату 

(1475 I<B. bIeT.I. Раэвођење хлаДНОће бива фригориферима. 
Постројење је извела немаЧl<а фирма А. Борзиг. 

Важно ФРИГОРИФИ'lЈ<О постројење сманицом подиг
нуто је У Кемницу (Chemnitz). Године 1907 у њему је заl<
лано 216.219 1<0MaAa разне cToRe и то 23.139 волова, 

36.207 тмади, 29.178 оваца и 78.019 свиња. Клање се 
обично врши понедеЉНИI<ОМ за целу недељу. У приве~ЈЉУ 
хладионице захватају 1318 1<8. мет.; предворје ИМа 5.02 
RB. >Јет. У хладионицама иыа 271 одељење. У ПОДРУМУ 
СУ простори ва сољење и у њима 223 одељења. 

Сличне инсталације постој е у . Мајнцу, дреэди, Келну 
итд. у НемаЧl<ој . се знатно шире и М1Ј,ла хАадионична· 
постројења. IIој едини месари, чнм троше више од пет 
Аинара дневно 3а Аед, налазе СВОГа рачуна Аа подкгну 

засебно хладконкчно постројење. Има вароши у Немач
кој с Мање ОА 2000 стаНОВНИRа IHa пр. Hoechst'l које 
имаЈУ Rланицу С хладионицом. 

ФраПЦУСRa. - ФраНЦУСl<а ·производи ПрИЛИ'lНО ве
АИКИ број СТОЈ;е али се тај број За последњих 2 О го
Аина одржава на истој висини 10A, ПРИЛИRе као што 

и људство ФраНЦУСRО не расте!. Говеда има у средњу 
РУI<Y 13,OUO.000 грла с једним минимумом од 12,154.641 
грла у 1893 и маl<СИМУМОМ од 14,928.550 грла у t902. 

Свињаје у средњу РУЈ'У пре 1902 год. било 6,325.000 
КОМ.; сада је тај брОј порастао За читав 1,000.000. На 
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против овце су опале јер од 20,000.000 комада · пр.е 1900 
гад., у 1906 гад. било их је 17,461.397. Укупно узев 
продукција меса може се реhи остаје у Француској 
стална. Кад се узме у рачун још и годиmња lIатрашњ.а 

меса од преко једиог милиона каза и 0.1:0. 100.000 !юња, 
анда на једну главу у Француској долази 35 килагр. 
меса на г одину и то ад Домаће стоке. Уваз изнасн мала 

више ад . '/. килаграма на главу и иа годину. 
Ова је циФра мања од циФре енглеске., јер сваRИ 

Енгл ез паједе гадишње 51'245 килограма меса. У Даи- · 
скај долази по 52'500 Юlлограма меса на једног ста

наВНИRа. У ПРУСI:ој та циФра износи 45 килограма 10A 
којих 'ј. као кобасице, шую:е итд.) ава целу Немачку 
46';; RИЛОГр. У Америци се троши 40 килогр. меса на 
становника и на годину. 

Французи су поднели конгресу изв еШ'Г:Ј.ј подељен 

на поједине обл асти, и свака је абласт паднела нева
висно свај извештај. У тим се извеlПтајима на више 

места са жаљењем констатује, како је Француска про
пустила да искаристи анако паваљне резултате, н ој е је 

доби о. ш. Телије својим брадам "фРllгариФикам" у пагдеду 
примене вештачке хладноhе и гатава са завишhу истичу 
KaF o су се њиховим резултатима користили Америчани, 
Енглези 11 Немци. У извештај у доље сенске области иэ
речно се вели: "Није нам намера да сад износимо pa~He 

узроне збо г нојих тако очигледан ексuерименат с »ФрИ
ГОРИФИКОМ" није примењен 311. исхрану Француску. Ми 
ћеыо само да нонстатујемо И то не без извесног осе
ћања ыеланхо .. Нiје, Kal:o су ДРУГИ народи ИСКОРИC'L'или 

ИНИЦИјативу Француску. Аргентинска РепуБМIRа, која 
пре "ФригориФика" није извозила ни један нилаграм 

свежега меса, извезла је прошле године више од сто 

милиона килограма. У Енглесну је у ИСТО доба увезено 
за више ОД девет стотина милиона динара меса из наЈ

удаљеНИјИХ предела {Аустралије, Аргентине итд.) " . 

Кад се увме у рачун не само уваз меса у Енглеску, 
него и свију других намирница, онда . излази да је 

1907 год. Енглеска увезла хладноhам кансервисаних 
живатних . намирница у вредности од 2.875,000.000 ди
н_ар а (\ 15,ООО.ООО ФУНТИ стерлинга,. 

Тек од 1904 и 1905 године uочињу Французи да 
уви~ају своју иогрешку 11 старају се, КОЛИКО могу, да 
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накнаде пропуштено време; многе вароши нпр. Бордо, 
Нант, Аи.ll, Аион, Рајмс, Марсељ, Нанси, Верден, Гре
ноб .. , АJlГИР, и друге, отпочињу да подижу нарочита 
хладионична ПОСТрОЈења за консервисање ЖI1ВОТНИх 

намирница и да трансФормишу rBoje општинске К.IIа

нице ди'ле потпуно занемарене. Париз и његова око
лина стаВИJlИ су се на чел о покрета и сада има од 

ПРИ,Шl:е пет стотина ФригориФичких постројења у Па

ризу и његовој околиии. Врло велики број тих постро
ј ења бави се Фабрикацијом леда, премда их има доста 
и ~ хладионичним просторијама. 

1. Нl>јважније хладионично постројење у Паризу по
дигла ј е : Compagnie d'entreposage frigorifique de Paris, 
у години 1903, са задатком да у њему чува KaIlO жи
вотне намирнице Tl>KO и све друге предмете на ноје 

се хладноh.а може применити. Оно је подигнуто у су
терену Трговачке Берзе на два спрата и може да прими 
месо од 3.000 волова и 20.000 оваца. ФригориФичке су 
машине Аиндеовог СИС'ге>tа с амонијаком. Разво!јење 
хладноhе бива како циркулацијОМ хладних раствора 

• 
taJ-:О и циркулаЦИЈОМ хладног ваздуха из ФригориФера. 

Велика париска l:.IIаиица у Вилету има своје Фри
ГОР~I#>ИЧКО постројење, које, како се у извештају каже, 

на жалост не Функционише. 

СВИЊСКlt кланица у Обервилију (Aubervilliers), у 
којој се може дневно заклати 200 брава, има х .. аДио
нично 110стројење система Аиндеова. 

Међутим у Париву има энатан број приватних хла
дионнчннх постројења, која су подигла велике месарске 

и трговачке КУће !Роtiп, Љimоу, Lazard 6tC.), ресторани 
IPaillard, Duval j и хотели (Grand Нбtоl, L'hбtеl Chatam 
etc). Исто тако има више приватних хладионичних по
стројења ва чуваЊ6 СВ6жег воћа и ФригориФичко успо

равање биљног развијања. 
Као што у опште у свима Француским предуэеh.има 

доминира Париз, тако су исто главне Фабрике за кон-
• 

СТРУКЦИЈУ ФригориФичких машина, .сем врло ма.llога изу-

ветка, централисане у Париву и његовој околини. 3а 
Фабрикацију машина употребљена су сва четири Фри
гор иФичка гаса. 

Важна ХАадионична постројења налазе се у Нанту 
од 1904 год.; У њима се чува месо, јаја й масло. 



113 

~. у Бордоу има од пре неКОАИКО месеца два ХАа
дионична постројења. Једно је ПОДИГАО друштво за Фри
гориФичке докове и удешено је та1:0 да се роба изне
сена из ФРИГОРИФИЧКИХ вагона непосредно уноси у ХАа

диошще. 

Х"taдионице (13 на броју од којих је једна од 168 
квадр. мет.), ВрАО бриж.iЬИВО ИЗОАоване ПАУТОМ, ХЈ1аде 
се раэвођењем ХЈ1адне С.llаие воде. ЦИРКУЈ1ацију ваздуха 
одржавају е.llектрични веНТИЈ1атсри. За произвођење 
хладНОће употребљава се сумпор-диоксид; број Фриго
рија износи 250.000 на сахат. При пробама се ПОI:азало · 
да су се хладионице могле ОХЈ1адити до - 12' и да је 
губитак зрачењем изиео свега l' У року од три дана. 

Друго је постројење ПОДИГ.llО безиыено друштво "Fri
gorifique de Bordeaux"; оно ради С YГ.iЬeHOM l:исе.llI1ИОМ 
.систем НаШ а производи 200.()ОО Фригорија на сахат. 

Зграда има сутерен, призеМ.iЬе и један спрат. На првом 
спрату чува се ВОће, мас.llО, ДИВ.iЬач И ј аја. У приземљу 
се чува месо С кланица, а у сутерену су локали за 

СОЈЬење меса. 

Поред тога у Бордоу иыа 14 мањих ХАадионичних 
постројења за приватне потребе. 

3. И У Тунису као и у А.IIГИРУ подигли су Фран-
• • 

ЦУЗII ФригориФичка постројења. У Тунису ј е обра.зовано 
нарочито Друштво "Societe frigorifique ", које у својим 
хладионицама чува разне намирнице нарочито месо с 

l:лаНlщft. TeMllepaTypa у хладионицама се одржа ва на 
+ 2' ма да СПО.iЬашња температура достиже и 45'. 

У А.АГИРУ И ТО У разним вароrпима подигну'га су 
само постројења за Фабрикацију .IIеда . Такво једно по
стројење подигнуто је и у једној оази Саха ре, у Бискрп. 

4. И ы:о је Француска међУ већи., КУЛТУРНИМ др
жавамо. у Европи почела тако реhи последља с Прll
ме ном веШ1Ћчке хлаДНОћ е, из г Аеда да се у Француској 
наЈвише развило проучаваље ФригориФичког транспорта. 

Пошто Фро.нцуска врло велике КОЈ!>IЧIIне животних на
ЫИРНllца ИЗВ08И у НемаЧЈ:У, Швајцарску и Енглеску п 
пошто ти транспорти више пута трају по неf:ОЛИКО Д1>на 

то су 11 Французи ОДllа" схвати.llИ зно.чај спгурног Фрll
I'ОрИФИЧl:ОГ транспорта 11 на својим жеАеэничким мре
жама ИСПИТИВаЛИ И данас испитују раЗllе системе ва-

ПN.lfстrЈIЈ.\ ХА!ДНОЋК s 
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гона за транспорт х.ладноhом I:оноервиоаних н·амирница. 
Јер Француока вр.ло много ' извози нарочито свежега 

воћа и то: трешања, јагода, грож~а и бресака за Не
мачку, Хо.ландску и Енглесну, а то ое воће, као што 
смо видели много теже даје очувати и преносити него 

меоо, да не говоримо о извозу ДРУГИХ намирница. 

Ма да ове поједине мреже Француских железница 
потпомажу и о.лакшавају преноо помоhу ФРИГОРНФИЧКНХ 

. . 
вагона, ипак свима тим преМОСИ~Ја рУКУЈе и о њима ое 

стара нарочито предузеhе и то ,,80ојеИ des Transports 
e~ Magasins f.'rigoгifiques de Franoe ~' , основано пре две 
године. Све оне врсте ваго!'!а, о I,Ојима је би,\О говора 
напред, опробане су и испитане QA стране 'Гога Дру-
•• • 

штва, КОЈе их употреОЈЬава КаКО кад то ПОЈ едине при-

лике захтевају. То ДРУШТВО органиэујуhll нарочите сва
I:одневне ВОЗ0ве за транопорте СВеЖИХ намирница на 

свима пругама Француских желеаница одржава непре

I:IlДНУ везу И8ме!)у Швајцарске, Француске, ХОАандске , 
ЕнглеСI:е и Немачке. 

Ев:гдес:&а. - Највеhукорист од вештаЧf:е хла
дноће постигла ј е без сумње ЕнглеСI:а. 

Од једио тридеоет година па овамо замењују Ен
г лези с нечувеиом ДРС1:0шhу и упорношhу l\ОЈЬОПРИ
предне овоје уотанове ФаБРИЧRИМ построј ењима. I'lзгледа 
да ће се УСI:ОРО говорити у Енг.леСRој о ПОЈЬопривреди 
"ао о нечему што је негда било; а>:о би "о хтео да 
~Ha шта је то' ПОЈЬопривреда, мораће отиhи у Rаюз у другу 

. земљу да види како се ПОЈЬа обра~ују и 1_aI-:О на њима 
расте 11 YCllCBa IJшеннца, ноћка и'гд. Опадаље liOJbOIJPII
вреДНIIХ имања стално расте и то Је растењс у очп

r.leДHoj супротности с растељем стаИОВНИlllтва по варо

пtима; пољопривредних уетанова има у 'l'олш:о маље у 

"OMIКO се 3а ЊIIХ осе"а већа I!отреба . И .111< 611 заменили 
продукте своје земље , .који су већ ОД1<ВН1< постали не-

. . 
ДОВОЉНИ за исхраliУ Једнога народа КОЈИ се непреС'гано 

множи, Енглези су се обратили другим наролима, ној" 
IIмају више но што њима треба 11 0.1 њих набављају 
тако ре!ш све што им је за живот потребно. . , 

у прво Аоба обраhа.ш су се н ајближим својим су
сеАима: Французима у Нормандији и Бретањи, јер се 
животне намирнице иису ЫОГАе с ВСJlШ:е даљине пре-
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носити. Али од како је консервисање ХЛIJ.дноli6м по

казало тако сјајне резултате, Енглеској је у том по
гледу отворен цео свет. Енглеска једе данас масло и 
јаја из Сибира, млеко из Данске, говеђИНУ из Арген" 
тине и Сев. Америке, овчевину с Новога Селанда и 
Аргентине, свињетину из Сједињених Амер. Држава, 
јабуr:е из ТасмаНИје, банане с Антила и централне 
Америr:е, поврliе из Алгира, брескве и јагоде из Фран
ЦУСЕС, СМОЕве из Италије, шљиве из f{алифорније, грожђе 

с Предгорја Добре Наде, зечеве из Аустралије, liурке 
из Србије, рибу и сир из Канаде, живину и дивљач IIЗ 
Русије птд. У години 1907, од свију животних намир
нпца утрошених у ЕнглеCI:Ој, 80'/, увезено је са стране. 

Врло је вероватно, вели се у кратком извештај у 
енглеcr:ом, да liе развој промета с увозом меса све ВИШе 
напредовати а да liе напротив увоз живе СТOl:е све 

ВИIlIе опадати И3 године у годину док сасвим не ишчезне; 

он ће остати само као успомена на прошлост и као 
знаБ несавршеног економскога развщ:та једнога народа. 

,Да. би се таЕО велики увоз Morao савладати и све 
намирнице одржале у свежем стању, подигнут је у Ен

г леској велики број хлаДIIОНИЦ", које сву довезену робу 
примају с Ф!ШГОРИФИЧЮIХ бродова и чувају до по
трошње. 

Све фригорифичке машине производе хладноliу-у 
главноме [lОмоћу амонијака и угљене киселине а раз

вођење у хладионице бива на ова три начина: цир ку
мщијом слане воде, непосредним испаравањем Фриго

РИФИЧI:е течности (нарочи'го амонија>:а) у цевима про

ведеНШf кроз хладионице и циркулацијом хладног ва

здуха IIЗ фригорифера. 

1. Хладионичка постројења у Лондону којих има 
пре>:о двадесет могу сместити скоро трн милиона то

вара овчјег меса. Од њих је највеliе: London and In
dia Docks Со'в stores са 688.000 товар а, за тим ипјоп 
Co!d Storage Со Ltd са 435.000 товара итд. Најмање је 
В. уу. Рагвопв, са 1,.500 товара. Многа та предузеhа 
имају својих Филијала у унутрашњости као и у ино

странству, '<аКО у Европи (у Русији) тако и ван Европе· 

(Нов. Селанду, Канади итд.). 
2. Вэн Лондона има пре>:о 150 ФРИГОРИФИЧlШХ ма

гаЦШlа растурених у скоро 1 ОО ВI1РОШИ. Општине су 
8' 
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ПОДИГАе ХАадионице у 13 вароши и само су у две ва
роши ХАадионице СПОЈене с К.Ааницама. 

ПОС.Ае Лондона до.tази Jlиверпу.А по веАИЧИНИ свију 
својих ХАади()нпца које запремају 113.000 куб. мет. ~a
тим 1'lенчестер с 26.000 куб. мет., Г .Аазгов с 28.500 куб. 
мет. итд. 

Кирија За смештање робе у Х.Аадионице рачуна се 
на недељу И креnе се од 18'75 динара до 10'75 дин. 
од тоне, према врсти робе која се чува. Кад роба остане 
дуа<е од једне недеље, Юlрија је за доцније недеље зна

тно маља !2'05 до 1 дин. недељно од TOHel. 

Немогуnно је у тако кратком преГ.Аеду ИЗ.tОЈЮIТИ 
развијање увоза појединих животних намирница у Ен

г.lеску. Неће бити без интереса да наведем по неке 
ппјачне цене њихове у донДону. 

Тако нпр. у почет};у 1908 год први };BaAIITe'!' скот
Сће говеljине };оштао је 154 динара 100 кгр. а друге 

врсте од 106 до ј 40'50 ДИН.; аргентинока гове~)ина од 
125'75 до 150'50; овчје меоо ИЗ АустраАије 78'75 дин. 
о Новога Се.Аанда 102'25; јагљетпна ИЗ Аустра.Аије 112 
а са НОВ. Се.Аанда 130'50. 

у јуну 1908 год. ';ошта.АО је 1 ОО ';Гр. маОАа дан
OIиг 283 дин.; ауо·грам.ког 261 ДИН., нов. се.Аандоког 

276 Француског 266, а сибироког 257. _ 
Ниже цене увезенога меоа, приме!iује Р. В. Proctor 

из Дондона у свом извештају, не ДОАазе због Нl!жег 
квалитета робе већ због ниске цене тих производа на 
месту продукције. Произвоljач са стране ИЗВОЗИ само 
своју најбољу робу, док дома!iи произвоljач продаје све 
што има. 3ечеви који су некада сматрани као беда у 
АустраАијп не могу ни данас имати тамо ве.АИКУ вре-

. . 
дност па зато се у ОГрОМНОЈ маси извозе и продаЈУ у 

Дондону по 0'1,0 дин. };омад. Да бп продаја БИ.Аа још 

лакша, обично "е један зец продаје са пет фуната <;ром
пира, две Фунте репе и две Фунте .Аука, све за 1'25 д. 

3. Док нам ЕНГАеска импонује КОАосалним цифрама 
увоза свију врста животних намирница очуваних Х.Аа

ДНОћОМ, дотле је брига око транспорта њихова у ЕНГАе
ској сведена на најнижу меру. Без устезања може се 

ре!ш да је у Енглеској транспорт Х.Аадноћом очуване 
робе на најпримитивнијем ступњу. Ево шта се о томе 
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веАИ у једном еНГАеоком извештају, који је поднео Г. 
N. vVylie. 

II ако Енг Аеока стоји изнад свију осталих држава 
по вредности свога увоза, не осеЬа ое потреба за фри
ГОРИФИЧl:е вагоне због брзнне преноса и реАttтивне 
l:paTl:ohe растојања; сем тога, нериода ttHOpMaAHe тем
пературе Је БрАО c'pttTl:a. 

Пошто је Аето ВрАО с.ратко, растојања ТaIюljе KpttTKa 
а брsинtt возова Rе,l1ша, то се у EHfAeOl:oj ооеnа по
треба само за две врсте нарочитих вагона: прва врата 
сдужи за пренос свежега меса, воnа итд. И она има 

на сваком краЈУ вентилаторе; другош се врстом пре

ноои ХАађено и,н! смрзнуто месо; вагони те врсте су 
. . 

ИЗО.lOвани и имаЈУ озго нарочити резервоар "ОЈ!! се 

напуни Аедом само с.ад су велю.е вруnине ИАИ кад пу
товаље траје дуже од 24 caXaTtt. Највеnс Att.blrнe Htt 
r:ојима такви вагони путују не преАазе 770 ЮЈАошет. 
Шта ВИlпе врло многи возови с таквим вагонима цир
r:у.ШШУ само НОћУ да би изБОГАИ дневну ТО!!АОТУ. 

С горе поменутих раЗ,lOга, завршује Wylie, ВрАО 
је MttAO вероватно да nе уирttЈ3е еНГАеских жеАезница 

тражити савршеније модеАе фрпгорифичких вагона, од 

оних lюје сада имају. Веlш (Је напредак у том ПОГ,Једу 

може очекивати само од оних држава Америке и Европе 
"оје производе и извозе; јер ЕНГАеска само снабдева 
потрошача робом "оју су други спремили. 

Русија. - У ПОГАеду извесних животних намирница 

Русија је извозна земља. У Европи Русија највише има 
С'['ОI;е; у години 1906 Русија је даАа 2,866.000 тона 

меса, у вредности од 2.385,000.000 динара. Сва се стока 
највеnим делом подиже у Сибиру и ЦентраАној Азији. 

II ако је подвозна тарифа сведена на минимум, 

ипај; превоз живе СТOI.е стаје много. С тога се у по
САсдње време стока "оље и извози само месо. На ме
стима где се CTOKtt "оље хлађење меса бива ВрАО при
}штивно; зими се чува у дрвеним шупама а ,\ети у 

подрумимtt; месо юra увек мирис на буђу, Јер је вен
ти.лација никаква. Тек се сада подижу модерне ХАа

дионпце у Кургану и Орембургу, у l:ојима ће месо 
сачувати СВОЈе. добре особине. 
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Месо се у ФРИГОРИФИЧIШМ вагqнима ДОВОЗИ у Пе

троград где има неколико хладионичних ПОСТРОЈења. 

НаЈважније је постројење Картово у коме има хладио
ница эа месо говеђе, свињско, Te .. lehe, за див.ъач и 
рибу. Хладнова се производи угљеном киселинОм. После 
њега долази постројење Берселманово с амониј а>:ом. 
3атим Парфеново с угљеном киселином и са шест, и 
ЧУКIIНОВО с амонИјаr:ом И пет хладионица. 

у Нетрограду се налази и Једна велиr:а леденица 
(64 мет. дужине и 21'З5 мет. ширинеi За чување масла. 
Те>Iпература Јој се одржава од З'5' дО 5' помоВу.,еда, 
l:оји Је смештен између зидова, и захвата 1164 куб. 
метра. 

Други ј е важан центар за месо Mocr:Ba у "оју до
лаЗlI 115,000.000 r:илогр. меса. Сва се трговина с месом 

води на примитиван начин, јер у Москви нема ни једног 
х.ладионичног 1ЈоеТрОЈења. 

Воронешка губернија извози 2,544.000 "омада жи
вине и 18'170 'гона ј1<ја (ЗО'/, сувом границом, 56'/, 
преко баЛТИЧЮIХ пристаништа, а само lЗ'/, за уну
трашњу ПОТРОЈ~њуi. Немајуви ХJlадионичних постројеља 
та роба губи много у r:аквови и цени. Руска су јај а 
на лондонској пиј1<ЦИ најмање плаhена јер су ситна, 

неЧИС1'ОГ ивгледа и рђаво очуваН1<. . 
Исти је случај и с извозом живине и јаја из ~a

рославске губерније. 

Русија извози и велике количине воВа. У години 
1906 извезено је 236.2.50 тона равног вова као НПР. ја
буr:а, грожђа, крушака, лимунова итд, Ади се све то 
воће извови на сасвим обичан начин, у обичним ваго
Н<lма ва робу те с тога му је и цена ВРдО нисr:а. 

Транспорти животних намирница врше се обично 
у вагонима - деденицама. На ме!)устаницама трансси

БИРСRе пруге, од прилике на сваких ј 70' КИJlометара 
надазе се сместишта за JleA за пуњење вагона; тако 

се дед обнавља двапут дневно. 

Сем тих вагона чињене су пробе с вагоном термо
регу.1аТОрОМ система Максутова. ХJlађење се врши цир
"у.lацијом охла!)ене слане воде, коју одржава у "ре-
1'ању један еJlЫ:ТРИЧНИ шмрк. Ту слану воду ваља 
обнављати сва>:а два дана, а то значи да треба на И3-
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весним међустаницам& имати нарочита ФРИГОРИФИЧIШ 
постројења из којих ће се узимати ХЈ1адна СЈ1ана вода 
за вагоне. 

у вагону система Аир проивводи се ХЈ1аДНОћа ис,

паравањем воде. (17'1 Ј1И1'ра воде на сахат и на BaroHI. 
Спољашљи зидови вагона оБЈ10жени су каквим поров

-ЮI>I 'гкањем [нпр. јутом! које се непрестано добро 
r:васи водом. Нарочитим се веНТИЈ1аторима та вода IIС
парава 11 снижавањем 'гемпературе УСЈ1ед испаравања 

хлади се вагон. 

Да споменем најзад још један руcr:и тип вагона, 

система Силич. Вагон је подељен на шест одељака; у 
средња два смештена је машина ва произвођење ХЈ1ад

IIОће а остаЈ1а четири СЈ1уже за товарење робе. Један 
пеТРОЈ1еумски мотор Ереће компресор, r:оји амонијаком 

проивволи на познати нам начин ХЈ1адноћу. Као што се_ 

ВIцп овај је вагон аутономан и разликује се од раније 

спо .ненутих типова тих вагона IПТО се непрестано служи 

моторпом снагом петролеумског мотора и не користи 

се :r~ретањем caMOГ~ вагона. 

Данс:ка. - У Данској је врло јако развијена при
мена вештаЧI:е ХЈ1адноће како за _ домаће потребе таЕО 
и ва иввоз, нарочито МЈ1ека, масла и јаја. У Данској 
има 1358 млекарника, од којих се 1040 служе Ј1едом; 
151 вештаЧI:О>I хладпоlюм а 167 ХЈ1адном водом. Фрп

гориФичке мn.шине оних 150 постројења проивводе два 
милиона ФрИГОрИЈа на с.ахат. 

у Данској има 73 хладионице ва јаја а клани'lНИХ 
и Ilијачних ПОС'ГРОјења с ХЈ1адионицама има 70; У њима 
се троши 2'7 МИЈ1иона Фригорија на сахат. Једна од 

највеhих дансних НЈ1аница је у Копенхагену сп. 100.000 
Фригорија; њене хладионице заузимају 630 квад. метара. 

3а 'гранспорте се Аанци служе вагонима-Ј1едени
цама, ј ер сви дански транспорти не иду далеко. У 
посдедње време чињене су пробе с вагонима у којима 
се ХЈ1адноћа проивводи амониј аком и то по систему 
апсорпције. Пробе су показале да је такво хлађење 

амонијаком врло корисно. Температура је стаЈ1нија и 
проценат влаге је нижи у тим вагонима. С једним ЮI
Ј10грамом течног амониј ана проивведе се трипут више 

хладноhе но с једним килограмом Ј1еда. 
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Турс:в:а. - Ни Турска· није иаостала с применом 
веШ1'ачке· хладноhе, Пошто ни аа Цариград ни за остали 
део царства увоа и· извоз хладноhом очуваних намир
ница није велики, то се не могу наhи ни велика хла
дионична постројења у Турској. У осталом ево каквих 
фригорифичких постројења има у Турској. 

у Цариграду постоји једно фригорифичко Друштво 
у чијим се хладионицама чува месо, риба, сир, ВОће, 
дивд;ач итд. што долааи било из унутрашњости било 
са стране. 

у Једрену има два фригорифичка построј ења'у ко

јима се за месне прилике чува нарочито бели сир, 
Е.аШI.ава",ь) масл.о, месо и воће. х ... Н1дноћа се у њима 

производи уг љеном киселином. 

у Малој Азији нема фригорифичких постројења. -
у Ј1улебургасу се сада подиже једно хдадионично по

СУрОЈење. 

Сем ових хдадионичних постројења за консерви

сање животних намирница у Цариграду има једна фа
брика за дед система Ј1инде (с амонијаком), која може 
произвести 8 до 10 мидиона кидогр. деда на годпну. 

Египат. - Пошто је у последње време један део 
нашега сточног извоза упуhен на ту страну, није без 

иитереса да споменем да у ЕгиП1'У постоје два хлаДIIО

нична постројења за животне намирнице и то jeARo 
у Порт-Саиду а друго у Каиру. Ближе податке о тим 
пост рој ењима, на жалост, нисам могао добити. . 

Аргентинс:в:а РепуБJLи:в:а. - Могло би се реhи да 

је излишно говорити на овом месту о ФРИГОРИФИЧI;ИМ 

постројењима једне земље, која је тано далеко од нас 

и с I-:OJOM МИ НИТИ имамо НИТИ можемо имати ма kaI-ШИХ 

трговинских веза. Па ипак држим да није без интереса 
знати ма и у најкраhим потезима, шта је све у тој 
земљи на пољу вештачке хладноhе учињено 8а врло 

кратко време. Важно је то све анати нарочито с тога, 
што је та земља, ире него што је вештачка хладноhа 

постигла оводике успехе у консервисању животних на

мирница, економски једва животарида. И ако је имала 

огромну кодичину стоке и сточних производа, не МО

гуhи их нигде И8вести, немогуtи свој труд и пдоДове 
свога 8емљишта претворити у новац, она је сиротовала 
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11 патида се. Пре појаве индустр1iје ХJlадноћв А рген
·rина је МИJllIOне своје стоке клала само ради коже и 

других споредних продуката а месо, немогуhи га из
вести, бацаJlа. ПРИХВIIТИВШП оберучr:е и ВрJlО енергпчно 
резултате поотигнуте вештачком ХJlадноћом, Аргентин
ска је Република стеКJlа данас једно од првих Места 
у светској економији. · Држим да нећемо погрешити ако 
у примени вештачке ХJlадноће будемо ПОШJlИ стопама 
Аргентииске РепуБJlике. 

у самом почетку ствараља индустрије хлаДНО!Iе у 
Аргентини, од ПРИЛlRе пре 26 година, једва је она ИМaJlа 
мало више становника од данашње Србије, јер још 1887 
године Она броји 2,984.000 душа. Сада живи у тој sеlIЉИ 
6, ~ 1 0.000 ст(\новника. У години 1887 државни приход 
ј е ИRНОСИО 233,810.000 динара а расход 272,290.000, то 
значи чист деищит од скоро 1,0,000.000. У ГОДИНИ 1907 
приход је 529,000.000, а расход 475,225.000, дакле су
ФIЩIIТ од преко 50,000.000 динара. Ето шт(\ је учинила 
ПРЮlена ввштачке хладиоhе у тој зомљи ва двадесет 
година. 

Рекао сам мало час, да је Аргентина оберучке и 
енергично прихватила резултате ВВlI1тачке хладноhе. 
Нека ове цифре покажу да ЛИ је тако било. 

Данас има у Аргентини осам великих фригорифич

ЮIХ предузеhа с укупним каuита.rом од скоро сто МИ

.шона динара (99, 050.000). У тој суми споро половина 
! 48,000.000) је аргеНТIIНСКИ новац, g 1,000.000 аргентии
сюl и стран а 20,000.000 само стран. 

у години 1900 извоз трију онда иостоје!tiIХ преду
зећа изиосно је свега 61,000.000 динара а у 1907 год. 

144,iJ61.000. 
Наг,lO развијање извоза утицало јеи на растење 

броја стоке за извоз. Тако је у год. 1900 извезено ро
гате СТО1:е 66.491 ком. а с'гоке с вуном 2,385.214; У 
години 1907 ти бројеви износе 463 .362 и 3,052.699. 

Раотење извоза иза3ва,IO је и растење пољопри

вр еде. Док је 1872 год. обделавано само 580.000 хек
тара, 1890 год. обделава се 3,000.000 а 1907 године 
14,611.792 хектара. 

И тако даље. На сличан се начин развијају и све 

. остале гране економске, трговинске и привредне. Да 
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наведем само да је увоз износио 1875 год. 281,122.405 
дин. а извоз 260,045.565 динара, дакле већњ увоз од 
њзвоза. Године 1907 бњва обратно: увоз износи ' 1 ми
.шјарду 239,878.425 а извон 1.481,025.000. Желеэница 
је би~о у Аргентини 1875 године 1956 километара с 
2,597.103 путника 11 1,360 .. 905 тона превевене робе, а 
у 1907 . год. желеэница има 23.295 километ., путника 

47,606.000, а превезене робе 27,5'29.000 тона. 
Државии је дуг износио 1887 године 838,950.0 00 

а 1907 год. 1.813,275.000 динара. 

VП 

Рад I Me~YHapOДHOГ конгреса за хлаДНОћУ 

Само разноврсна примена веш'гачке хладноhе, Чllј 
Је значај ва економију и благостање једнога народа 
изложен напред, може нам објаснити онај једнодушни 

и свестрани одзив на први ые!)ународни конгрес за 

хладноhу, држан од 22 до 29 септембра ове 1908 год, 
у Паризу. Може се реhи да су све културне државе с 
цеде земље на њему суделовале, јер су ове државе биле 

на конгр есу заступљене: • 
Америчке Сједињене Државе, Аргентинска . Репу

бдика, Аустралија, Аустрија, Белгија, БраЗИJlија, Бу
гарска, В~торија, Гватемала, Грчка, Данска, Енглеска, 
Индија, JiI"алија, Јапан, Јужна Аустралија, Квинсленд, 
Колумбија, Кина, Ауксенбург, Маџарска, Мексика, Мо
нако, Немачка, Никарагуа, Нови Јужни Велс, НОВИ Се
ланд, Норвешка, Панама, Парагвај, ПортугаJlија, Руму
нија, Русија, Саксонска, Сијам, Србија, Турска, Уругвај, 
Француска, Холандс};а, Швајцарскэ и Чил и ; свега че
трдесет и две државе. На конгресу је било преко 2000 
особа из свију ТИХ држава. 

Да би рад на конгресу био прегледнији сва су 
питања, која могу бити предмет дискусије на конгресу, 
подељена H:I извесне групе, те је према њима и сам 

конгрес био подељен на секције. Тих је секција било 
шест; у прву секцнју ДОШАО је питање: ннске теыпе-
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ратуре и општа хладноlша дејства; у другу: Фригори-' 
ФИЧЮI материјал; у трећУ: примена хладноhе на живо'гне 
намирнице; у четврту: примена хладноhе у другим ИН
дустријама; у пету: IIримена хладноhе на 'грговину и 

транспорт и у шесту: законодавство, 

По с~би се разуме да у прву сеIщију долазе питаља 
Е:оја чине основиц, из 1:0је је постада цеда индустрија 

хладноhе. Произвођење хладноhе ширењем гасова као 

и сро.дна питаља била су предмет рада ове секције. У 
тој ј е сеIщији и про.Ф. Камсрлинг Онес из Аајдена по.-
1:азао. сво.је методе помоhу 1:0јих се могу сразмерно лако 
о.ствари'ги врло НИС1:е 'гемпературе и помоhу којих' је 

. . . . 
успео да ЈОШ Једини гас, 1:0ЈИ се досад НИЈе могао кон-

деНЗ0вати, хеЛИЈУ'I, пре'гво.ри у течност. 

Није потребно да у овом прегледу износим сва 
поједина питања која су била предмет ДИСКУСИЈС на ,. 
1:0нгресу и све резултате 1:0Ј!! су на конгресу ООЈав-

љен!! па било то из ове прве било из осталих секција. 
Многи су важнији резултати по свима секцијама Ber, 
изнесени на згодним местима у досадашњем издагању. 

l:Jа;т;но је само да се зна до каквих је зак"ьучака 1:0Н

грес дошао, иди другим речма 1:акве је резолуције 
" :конгрес донео на основи постигнутих и ООЈаВ.ьених 

резудтата. 

да бих у том погледу представио тачно рад КОО
греса, потребно је да напоменем да су горње се1:ције 
подељене на известан број подсекција, којима су до

ДС.,ьена специјаАна питања за проучавање; у сваЕој 

та1:вој подсе1:цији донесене су засебне резолуције. 

IIpBa севција има три 110дсекције: А ниш:е тем

пературе и љихова општа дејства; В општа. хигијена; 

С хигпјена хране, (хран.ьива вредност хлађених и смр
ЗНУТIIХ наМНРНИЦај. 

друга секција има две подсевције: D ФРИГОРИФИЧ1:е 
машине и апарати (1" упоређеље произвођеља ХАаДНОће 
1:0мпресијом гасова и других хладноkних метода, 2' уни
ФIIкација ФРИГОРИФИЧКIIХ мера); Е 1:0нструвција хлади

ОНlIца и ФригориФичвог материјала (1' еспериментални 
податци о вредности разних !I"олатора топлотних и хлад

ноhних, 2' уређењс ФРИГОрИФИЧRИХ простора за чување 
CI:СП.IОЗИВНIIХ материја). 



у 'l'реlюј СeIщији има четири подсеRције и то: F 
индустријско консервисање животних намирница, (уз

роци и последице појава за време чувања намирница 

у хладионицама); G консервисање намирница IIЗ коло
нија; Il индустрија хране (дејство вештачке хладноће 
при Фабрикацији и консервисању масла); I храњење 

војш:е lопсаtЈена места и трупе у Ј'ату). . 
Четврта секција има 'гри подсекције: Ј Ферыентска 

пи с,а I.УТlщај хладноће на бистреље ФермеНТСЮIХ пића 
I! на љихов отпор према променама температурним); 
[{ Фабрикација леда 11' добијаље сасвим чистог леда 
II чување љегово од квара, 2" употреба леда и услуге 
}:оје он може учинити); L рударство и металургија (1" 
сушење ваздуха за високе пећи помоћу хладноће, 2" 
нове примене индустријске хладноће). 

у пету секцију долазе ове три ПQдсекције: М тр

говина са животним намирницима (1" наиредак ове тр
говине OTI-~аnО је примењена вештачка ХJlаДНОћа, 20 
ОlIшта стаТlIСТИI\а); N СУВОS8МС!iИ транспорт:и I:рацно

нална организација ФригориФичких преноса железницом, 

вагони, с:местишта, тарифеј; О :морски транспорти. 

Најзад шеС1'а секција има ове две подсеI:ције: Р 

закони и правила lюја се имају изменити (1" потпо-
. . -

ыагање ФригориФичке ИНДУСТрИЈ е од стране влада по-

Јединих држава, 2" продаја ДIIВЈЬаqи и рибе ",а ереые 
забране лова и риболова); Q снабдевање храном ве
МIКих центара (користи од примене хладноће за исхрану 

народа). 

Имајући пред очима сва напред поменута иитаља у . 
IIОL'леду примене вештачке хладноhе, поједине су сек

ције и ПОДСеЈщије после дужег или }:раћег ИСПIl'гиваЉIL 

и дебате донеле многе реэо.'уције, од I:ојих наводим ово 
• • 

као наЈваЖНИЈе, у КОЛИКО се оне и нас могу тицати: 

у up~oj сею\ ији : 

1. Да се образује једно међународно удружење са 
седиштем у Паризу за проучаваље свију HaYQHIIX II 
других међународних питања која се односе на Х,Јадноћу. 

~. Да се у болницама заведу х_,адионична постројеља 
ю:.tRО за сеRцију Jl.еrпева тако и за Rонсервисање МАека, 

меса и осталих· БОЛНИQКИХ потреба. 



ј25 

3. Да се за консервисање млека у опште на првом 
месту употреби ХАадноЬа али под нарочитом погодбом;. 

да такво млеко долази од стоке коју најстроже испи

тују r;.1ужбени ветеринари. 

4. Први д,е!јуиародtl.и Ј<оигрес за ХАадuоfiу U8_L8зи, 

да ее у аоzледу храиљиве вредности као и у аог.Lеду 
јав,," xuгиjeHe, ХАа6еио и с;ирзuуто ,,,есо има сматрати 
да IЩ ?I "uАико није мање вредиости од свежега _"еса , 
lL uзјав.'ьује жељу да се као тахво u с_"а1·ра. 

Ј' другој свхu,ији: 

1. Да једна 1!еђународна Iюмнснја проучи и дефи
нише величине , јединице и нотацИје потребне за Фри
ГОРПФИЧf:У ИНДУСТрИју и поднесе идуhем конгресу на 

решавање. 

2. Да се међународним споразумом одреде и утврде 
прости, практични и једнообразни методи За испитивање 
ФРИГОРИФИЧRИХ машина 11 да ти методи буду основани 
НIl, јединицама које буде усвојила међународна f:омисија; 
да ТИ ме'ГОДИ буду применљиви на разне Ј:атегорије и 
разна постројења ФригориФич.:е индустрије. 

3. Да општинш:е И друге водоводне установе ОАак
шавају !сН[[жавањем ценаl употребу воде .за ФР игор И
Фичка постројења, и да се исте те ола.:шице чине · и 

з а САектричну ИЛИ другу моторну снагу. • 
',. Да се при 1'еХНИЧIШМ и другим стручним заводима 

свију држава заведу теоријс.:а и праКТИ'lна предавања 
~ . 

и .л аоораТОрlIJ6 за производњу и примену вештачке хлад-

НОће и да та,:ве установе буду потпомогнуте од Аржава, 
општина и свију оних установа које се интересују за 

ИНАус"грију хладноhе. Да се резултати добивени у тим 

.лабораторијама саошuтавају међународном удружењу 
ради пубмшација и саопштавања осталим установама. 

5. Конгрес обраhа пажљу иојединим владам[\ да 
се могу избеhи опасности које долазе од декомпозиције 
барута у барутанама I! слага.шштима муниције, пропи
сНlШ применама ФРИГОРИФИ'lких метода. 

у "/'pelioj секчuјu: . • 
1. Сматрајуhи да је развитш: индустрије меса, ос

нован на разВИТI:У· индустрије х.ладноhе, у интересу · 

Ј:ако потрошача тако Ј[ произвођа'lа, конгрес позива 
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све владе, . управе жедсзница државних и прив"тних, 

И управе општинске да помажу И Фаворизирају те две . . 
ИНДУСТрИЈ е свима средствима а нарочито умножавањем 

ФригориФичких сместишта и ФригориФичких вагона. 

2. Да се војне администрације користе UОСТОјеli.им 
ФригориФичким ЛОСТрОЈ6ЊI!ма за .консервисање меса 

х.ш!)ен о г ИЛ И смрзнуто г ИСТО таво у ЮIРУ као И за 
вре>lе рата . 

3. Да се све кланице, м а волИlШ била њихова ве
личина, снабд еју хлаДИОЮIЧНИМ построј ењима И да сс 
санитарни преглед врши н ајстроже. 

4. 3бо г многих незгода на кој е се 'наилазп при 
Т[Јан спорту живе стоке на ве"ш:е даљине а нарочито 

збо г траuсмиоије епизотиј а, t:OHfpC C ",сли да се "е со 
Т Ј[Х животиња преноси у коли!:о је то МО ГУће ХА а[)ено . 

5. Да би се поправило храњење народа месом, 
};ОШ'р ес жели да се што пре подигну фРИГОРИФИЧЮ1 

построј ења у главнијим центрима производње, потро

шњ е и промета и да све јавне установе фаворизнр ај у 

свима средствИilШ подизан-.е хладионица олре!) еШIХ за 
ч: ување ЖИВОТНИХ намирниuа-. 

у четвртој секчијн :. 

1. Имајуhи на уму веЛИЮI развој трговине С хлат)е

ннм 'lеоо.м l,ao и велику потрошњу хлаt)ених IIРШ!3В9да, 
конгре с жели да се установи ј една ме!)ународна и ун и
ФОРМНl1 метода за инспекцију и преглед меса ва извозне 

. " уiювне државе, како би се осигураА е здравствене 
погодбе меса. . 

~ . Конгрес обраl>а пажњу произво!)ачима и тргов
ЦШlа вина на примене вештачке ХЛ[1дноh.е на винаротво 

а нарочито за бистрење, савревање и спремање вина 

за веливе транспорте .као и 8а справ"ьање юшеhих 

вина, за чување шире на неодре!)ено време као и за 

};онцентрациЈУ шире и ВlIн а. 

3. Да се ва Фабрикацију А еда употреби само она 
вода воја се употребљава за пиhе и да се лед Фабрику ј е 

б ез 'I УТНО Г ј ез г!О<,\. Да се пр"родни лед ОЮlда само с 
оних вода, које су пр етходним хемиј с.ким и б[1к 'герио

ЛОШЮIМ ана . .шзама признате као 8драв е I! добре. - Да 
се св е фи сr:аЈ1не Tar:ce "ој е се ма у };ом обмшу пла
ћају , бl!Л О за природни БИАО 3[1 вештачкн лед, уr:ину. 
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у цетој секцuјu: 

1. Да се · у. појединим центрима производље Boha, 
ПОВРћа и стоке подигну што пре фригорифичка · СМ6-

стишта те да се у љима претходно спреме ти производи 

пре пошиљања . на велике даљине. Да та сместишта 
служе lJ за чување )Iеса потребног војсци. Да же.lез

Нllчке управе, и министарства војно и привредно OJIar:
шавају подизаље 'гих постројеља било уступање" по
требног зе>Iљишта било субвенцијама. 

2. Да управе железничке ЧllНе ДРУШТВЮIa и пре

дузеТШlЦима f:OJII раде с ФригориФичким транспортом 

све >J oryhe олакшице и помогну Р"ЗВИјање те нове ин- . 
ЛУСТРllје ТО.1IIКО потребне ТРГООi!НИ и ПО,ЬОПРllвреД!l. 

у швстај св1-щuјu: 

1. Да земље које извове >Јесо организују ветеринску 

инспекцију свију оних устанопп: које С месом раде. Да 
т!< инспекција обухвати преглед cTOlte живе и зак.~ане, 
,,"о и хиrијенски надзор ПОС1'ројења, начин рада у по

с'Гројењу, и да се не ДОПУСТII извоз оних производа .:ојп 

HH GY прегледани, обележени 11 одобрени за 113В ОЗ од 
стране државног ветеринара: Да ос у увовној земљи 

води рачун о мерама предузетим у извозној земљи како 

би ое избегле непријатнооти И сме'гње при увозу 'гих 
производа. _ 

2. Да се допусти продаја хлађене дивљачи п рибе 
11 у доб1>. кад је лов вабрањен :н:о је днвљач и риба 
унесена у хладионице пре забране лова. 

3. Да се прауче на'lИНИ како би се на производима 
хлађеним и смрзнутим, за време њихова преНОGа IIЗ 
Једне државе у другу, ОЧУВ1>.ЛII знаци њихова порекла. 

4. Да се држаRе, представл,ене иа конгресу спо
разумеју и одреде праВИАа проста п УШlформиа ва пре

Г.,ед, превоз н ПРШlање ЖИВО-ГНJIХ намирница ХАаtjених 
и >:онсервисаних х_,адиоhом. 

5. Да се у с .. lучају неспоразума, спорна ШIТ1>.ња ре
шавају међунаРОДНIIМ }ЮМllсијама у којима треба да буду 
эаОТУIJљене запнтересоване увозне и извозне државе. 

6. Да се при увозу чине све могу!>е О,lакшице у 
ПОГ,lеду цаРllњеља 11 да се то царињеље ие врши на 
граници ве!> у месту опредељеља робе. 
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·7. 4а би . се О.ШI<шаАО 'храњење месом сиротнпје 

И раДШIЧl:е }:ласе, ћонгрес жели да се ПрОПIIСИ, Rојп 

оте;кавају ПАИ забрањују УВ03 И продају ХАађеног иди 
CMp3Hy'ror меса у којој држави, иамене или УI<ИНУ. 

8. Да државе и ОПШТlIне воде рачуна о А е ГIIТПМ

нюl интереСИЪ1а приватних ФРИГОРИФИЧЮIХ предузеhа 

и' да им стварају што мању }:ОНI<уренцију. 

9. Најэад, да би се добрим особинама хдаДНОће 
f:qРИСТИАа привреда, трговина и инДустрија свију др-

. . 
жава, l:oHrpec тражи од СВИЈУ Јавних установа да ОАак-
шанају домаћУ, привредну и индустријску примену хдад

НОће у најширем обиму и да нарочито сведу на нај "ању 
меру сметње и . формалности односно употребе "'риго
РИФIIЧЮIХ справа. 

Све су те реВОАУЦllје ј едногдасно усвојене од це

дога конгреса у општој седници од 29 септембр а . -

3а време ТрајаЊ1> конгреса држана је једна ме

ђународна конференција !27 септеыбра) од САужбених 
представника свију држава, на којој је р ешено да се 

оснује једно .Међународно удружење за ХАадноћу. " 
Предлог с'гатута тога удружења да пзраде председ
ништва појединих секција и да се тај преДАОГ пошље 

СВЮIa службеюш делегатима да их проуче и о љима · 
се ИЗЈасне. 

3а време конгреса ПРllређенесу биле и IIз ве~ие 
еi>скурзије за преглед пој едииих постројења за про
изводњу ХАадноће, за течан ваз.дух, за пробе фриго
ј.нIФIIЧКИХ жеА езНlI'ШИХ вагона, Фабрикацију Аеда IIТД. 

- - --

VШ 

Примена вештачке хлаДНОЋе у Србији 

1. И аЈ:О СУ од пре извесног времена учињени по
кушаји да се у Србији одоыаће и развију извесне гране 
индустрије, ипак се ј ош и данас може реhи да је Србија 

скроз пољопривредна и CTO'lapCKa земља. Највеr.и део 
њен() га стаНQвннштва живи од производа које дај е земља, 

бидо у облику раЗНОВРСНIlХ ПЈlOдова БИАО у оБАIШУ стоке, 
живпне ИТД. 
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КНlмаТСRИ су односи у Србији такви, да эемаљ
ш,их ПРОИiшода сваке године има више него што ј е 

потребно за нашу домаћу, унутрашњу потребу. И онда, 
по себи се разуме, настај е потреба, да се тај вишак из-

. . 
везе и прода овима, КОЈИ у тим производима оскудеваЈУ. 

Н ајПРИМИТИВШlји оБАИК извоза састоји се у томе 
да се поједини земаљски производи извезу у ОНОМ стању 

• 
КаКО их н епосредно земља даЈе, нпр. пшеницу, 1:УI(УРУЗ 

у зрну, стоку живу итд. Већ је боље кад се пшеница 
не извози у . в рну већ прерађена као брашна, Ј,ад се 
кукуруз не извози у зрну већ прерађен у оБАИКУ уг 0-
јеног свињч ета ; аАИ би још боље БИАО да се И8ВОЗ ипр. 
>:у>:уруза у зрну сасвим онемогуhи, да се он не ИЗВОЗ II 
ИII прера~ен у ЖИВОМ свињчету веn само у облику 
ОВИЉ (јКО Г меоа, сал. аме, масти п сланине. Видели смо 
напред, ка};О се И8В03 живе сто<:е см атра као зна}; 

ПрШIIIТИВНОГ 11 несавршеНОГа економског развитка оне 
земље вој а с'гоку живу иэ воэ и. Па. ипан СМО се ми, 
тако реhи још јуче, при скмшању 'грговинског уговора 
с AyctpC>-УгаРС<:О'I, свима силама труди,ш да ос игурамо 
себll 11 3ВОЗ живе стоке! 

У .. олико је једна земља економски развијеНllја, 

у ТО.IIШО мање ИЗВ03И сировине, у толико она. своје 

сировине сама прерађује па IIХ ИМI сасвим прерађене 
ИМ! бар полупрерађене IIВВОВИ. На тај начин, једном 
деАУ својих грађана, који се баве прера~ивањем си
РОБина, осигурава живот II занимање "ога без CYMlЬe 
немај у кад се сировина непрер,,~ена извови . . С тога је .. . 
'гендеНЦИЈа СВИЈУ напредни.ЈИХ држава да на првом месту 

своје а по могућству 11 туђе сировине прераде и да 

их пр ерађене у земљи употребе и а1:0 оюгу и извезу. 
Србија производи равноврсне сировине али, на жа

лост, врло маАО њих преради ИАИ ПОАупр ераДII, већ ИХ 

махом онако како су се нашле, <:ао сировину извози. 

Да се задржимо <:0.1. стоке кој а нас на овом месту нај

више интересује и која се има сматрати Бао јеДН:1 

врста сировине. 

'2. Кад се стока жива 113В 03И, она врло МНОГО пати 

за време транспорта па било да се тај транспорт врши 
гоњењем саме стоке или превозом у об:ичним НОЛlIма 

ИАИ железниqБИМ вагониыа . Умор, КОјИ ДОАави од хода 

ИАП од стешњсности у вагонима као и од ре1)е г хра-

ИlЦУСIРНЈА. х.u..\ II ОЋ.R 9 
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њења, . од вру!шне, од зиме, од недовољног ваздуха, 

рг)авог поступања итд. јавља се: 

1. у губитку на тежини, у губитку l:оји 1:0.11 крупне 
стоке износи 1 О, 20, 30 па и 50 КИ.iOГр. меса; тај гу
битак је још ве!ш кад стока мора ив ма Кal:ВИХ рав

.IIога провести по више дa!la у оборима пре · не го што 
се на пијаци прода. 

2. у грозници од умора. Иввесни органски про
изводи као што су креатин, креа.тинин, мокраhни про

ИЗВОДfl итд. не ОДИJIаве из тела у оној мери у којој се 

производе . . Кад се 1ЋRва стока эы:о.ъ е , њено месо у 
додиру с ваэдухом брже се квари 11 такво се ГР08НИ
чаво месо не може консервисати. 

3. Смањивањем вредности меса . Ааl:О је схваТИТIl 
.11" стока транспортом ненамучена Ааје боље месо од оне 
>:од које се од умора јављају горње ПОС.Ilедице. И онда 

није чудо, што с даљине дотерана и довезена сто>:а 

шra увек нижу пијачну цену од оБJIижње сто>:е. 

4. НаК.IIоношhу ка болестима и смртношhу. На стоци 
транспортом замореној JIакше се развијају поједине бо

лесне Н.IIице и није редак С.IIучај да се стока, при по

ласку сасвим здрава, у путу разболи. У ве.llи>:ој па
риској КJIаници у Вилету ' дешава се .Ilети да се у једном 
вагону нађе по 10 свиња угушених. 

Поред ових незгода које се јављају при ИВВ08У 
живе стоке да напоменем ' и ове. Према досадашњем 

стању трговине изнова живе стоке, cTol'a се ив Србиј е 

и с . других страна довози н.а један централни, ипр. 

п ~штански трг и затвара до продаје у оборе у којима 
ј е пре тога боравила друга стока, која је могла бити 
и БО.llесна. Клице тих БО.llести пренеhе се иа нову CTORY. 
У САед строгих ветеринских прописа, вбог једног или 
два брава која се у обору разболе цео се број ново
довезене стоке осумњичи, ИЗ.llожи се дугом посма

трању и најзад је в,.\асник принуђен да остатак што 

ире прода у бесцење само да се спасе још веhих 
штета. . 

Најзад при извозу живе стоке измеђУ произвођача 
II потрошача на",ази се велики број посредника, који 
се сви, эбог несигурности и р1l8ика у самом ПОСJI у, обез
беђују ыахом на рачун ПРОllзво!)ача. На тај начин наш 
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- се произвођач најмање 'користи ТРУДОМ уложеним у од
гајивању стоке. 

CBli ти, горе побрОјани, разлози императивно упу
Ьују, да се СТОl:а ИВ Србије никако не ИВВОВИ жива, 
веЬ прера!)ена пр ема природи у свеже месо ИАИ у ком 

ДРУГОМ облику. Очевидно о иавону свежега меса није 
мог АО бити ни говора пре постанка индустрије ХАад

ноће. ААИ данас, пошто је индустрија ХАаДНОће пока· 

зала реаУЈlтате -Roj e смо виде,lИ напред, и штета је и 

грехот а, да још и у бу ДУће мнсдимо на извоз живе 

стоке. ДРУГИМ речима значи да се у Србији мора ор 
ганизовати, ОДомаhити и иотпомоr. и развијање ' инду
стрије хлаДНОће, ако ХОћемо ' да пољопривредни произ

води, које извозимо и које можемо извозити, донесу, б@ 
штете за посредника, што веће користи ПРОИЗВОДНIIКУ. 

3. Напоменуо сам напред, да све културне државе 
те",е да у својим земљама развију и oдoMar.e ИНДУ
стријска предузеhа, и то с тога простог ра3Аога што 

свака . сировина дост.игне највећУ вредност Raд се за
натCl:И , индустријски преради. 3а мдаде државе, l:ао ш'го 
ј е Србија, >:оје су још у непосредном додиру и БЛИ8ИНИ 
са стар им ДРЖ1lвама у којима је индустрија веn разви

ј ена, постоји нарочита тешкоnа за развијање индустрије 
у томе, што су прве индустријске прерађевине не само 
нижега квалитета, веn су и сразмерно СRуп"ъе од 1'a~ 

квнх ИСТИХ прераl)евина донесених 'ив старих индустриј
ОНИХ земаља. Остављена дакле самој себи, општем за
кону r:()јшуренције, ДомаЬа се индустрија у ј едиој мла
дој земљи не би никад МОГАа развитн нп напредовати. 
Да се и иоред тих теШRОћа индустрија у једној земљи 
ОДомаhи, иоред заштитних ставова царннских (>:оји ое 

не могу увен по својој жељи утврђивати) , јав"ъа се др
жава ,:ао главни Заштитню: ИНДУСТрИЈе, и то у таквим 

оБАицима, који не ПОД.Аеже дискусији при скдапању 
међународних трговинских уговора. 3аштита државе 
састоји се у разноврсним и обнлатим посредним и,ш 
непосредним субвенцијама и помоhима индустријским 
предузеnима у земљи. 

Да не тражим примере даАеко, эадржаhу се код 

наших суседа, М1Iџара. Маџари су заиста, ва сразмерно 
врло јс:рат>:о време знатно разграна.ш у свима прав-

9' 
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цима своја индустрИјска предузвhа. Али ево шта су 
Маџари радили и како су то постигли. 

3а првих 13 година њихова уставна живота, од 
1867 до 18130, маџарска је В .. шда потрошила свега 416.420 
круна за потпомагање индустрије. Године 1881 донесен 
је први закон о потпомагању домаЬс индустрије ; за 

време тога закона и то заl U година дала · је држава 
1,259.530 нруна и помогла да се створи 280 Фабрика. 

Године 1890 доиесен је други закон; од 1891 до 
1899 издато је као помоЬ домаћОј индустријИ 4,386.412 
нруна и створено је нових 360 Фабрика. 

Године 1899 донесен је тр.еhи закон, под којим је 
за седам · година издато више од 20,000.000 круна и 
створено 198 нових Фабрика. 

у маџарском буџету за 1908 год. налази се сума 
од 5,000.000 круна за потпомагање Домаће индустрије. 

Ето на тај наqин је за врло кратко време створено 
у Маџарској 1289 Фабрика, које се својим производима 
успешно боре с Фабрикаыа старијих и моhнијих држава. 
Јер 1898 год . само TBKcTЉlНa индустрија зани}iала је 
13.024 радника и произвела робе за 52'7 милиона "ру на ; 
после седам година, у 1906, та је индустриј а број ала 
28.780 радню:а и произвела робе за 115 милиона . 

. у јесен 1907' год. маџарски МИНИСТ8.р Кошут под
нео је коморама Један мемоар од 300 страна f коме 

се ИЗАажу празнине у појединим гранама индустријСl<ИМ 

у Маџарској и набраја, за једну стотину индустријСКИХ 
грана, број Фабрика које треба подиhи, број радника 
који .he тиме добити ПОСАа као и број МИАИОна које 
треба потрошити Па да маџарска индустрија подмири 
своје земаљске п о'гребе. И3 тога меыоара ИЗАази да Ма
џарска жеАИ да створи још 400 Фабрика, за које треба 
потроmити 720'92 МИА1lОна круна, . које ће ДМ'И ПОСАа 

једном броју од 144.000 радника и повеhl1'ГИ за 420 
милиона годишљу вредност индустријских производа. 

Маџарска је држава вољна да та нова предуэеhа 
помогне до 1917 године са 125,000.000 круна. 
-- 4. Молим да ЫИ се не эаыери што саы у специјаА
НОМ питаљу О ФригориФичкој индустрији изнео ове по
датке којима Маџарскз помаже своју индустрију у опште . . 
Та ми се дигресиј а може у ТОАИКО пре опростити што 
су ТИ сви податци БИАИ изнесени баш у САужбеном иs-
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вештају који су Маџари поднели ФригориФичком кон
гресу и којима се пред целим светом хвале . на који на

чин они своју индустрију помажу и развијају. Али у 

колико је такав рад наших суседа Маџара похвалан " 
њихова гледишта у толико не можемо остати равно

душни ми сви, кад видимо како наш сусед, подижуhи 
и помажуhи свима средствима своју индустрију, нама 

спрема економску И ИНДУСТрИјСКУ подчињеност. Јер је 
. . 

ван сваке сумње да се то Нагло подивање ИНДУСТРИЈе 

у Маџарској не врши само ради ДомаЬих потр еба веЬ 
да се од Маџарске створи јак индустријски центар, који 
ће доминирати и Србијом и осталим балкаисюlЫ др - . 
жавама . 

. -\ шта смо ми урадили да се од тога eKOHOMCf:Or 
завој евања сачувамо и осигурамо? 

у Србији цвета само једна индустрија и то: "ин
дустрИја давања новца п од скуп интерес. « Та се ин

Дустрија иепосредно и посредно ДОIJуштеним и недо-

- пушт€ним средствюra Iпрема приликама) и помаже и 

Фаворизира и Ва то напредује. И док она оваква каква 
је сад напредује, дотле ће она друга, ствар н"," И истин
ска индустрија и рамати И вегетирати. Јер 1:ад неко 

може, У~lOживши свој динар у новчани вавод, вуhи одмах 
добар интерес, неЬе он тај динар улагати у индустриј
ска предуsеhа где мора по више година чекати дон се 

• 
предузеhе не почне рен·rирати. И ва1'О су наша ин-

дустрпјсна предувеhа и слаба и 1:ржљава, ј ер су нева
шт,I1\ена. Истина постоји закон о Rонцесијама, али су 

.те >:онцесије IKoje се ие дају увек · НI1 где треба, I1И 
Ј:Ы:О треба) према борби I:оју ми имамо да ВОДI1МО у 
земљи нротив ос>:удице напитала Uep сав О'l'l1де 1IОД ИН

тер есl а са стране про'гив јевтиних Фабрина'rа (који се 
ва и3в03 још И нарочито Фаворизирају), савршено не

довољне. Сем тога имам личнога иснуства {које истина 
није веАикоl да готово сваки државни МОАеRИЛ, почев 
од среског писара и окружног 'инжињерапа до ивве

сних министара, свесно или несвесно наша I1ндустриј

ска предузеhа омета и отежава. 
:УЈожда ће завођење индустрије хладноhе у Србији 

бити повод да ое и у осталим гранама индустрије пође 
ДРУГИМ путем, Помагање AO>rahe инДустрије мора бити 
и овбпљније и обилније, Па онда, подивање наше ин-
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дустрије не треба оставити САучају, као што је сад, 
да сваки подиже ону ИНДУСТрИЈУ 1<аlша се њеыу свидн 

и за коју МИСАИ да ће му се боље рентирати. Инду
стрију нашу ваља подиаати преыа државној и аемаљској 

потреби, њу ваља системски ИЗВОДИТИ. У Министар
ству Народне Привреде треба да постоји. један инду
стријски одбор, ':оји би на основи прикупљених пода
така о увозу и о нашим и туђим сировинам1\. прописао 
тако реhи један државни индустријски програм по "оме 

би се знаАО које и какве индустрије нама требају, I:oje 
с у и какве су индустриј е код нас ЫОГУће и IЮјим се 
родом оне морају изводити 1<а"О би раније подигнуте 
СЛУЖИА е "ао ПОДАога оним доцнијима. 

Тај би одбор у исти мах, према добивеню! подат
цима и према своме YTBp~eHOM ПАану рада имао изра

ДИТИ пројекат новога закона за потпомагање наше до

маће индустрије. 

Оваквом, системCI:ОМ организацијом рада не МИСАИМ 
да треба спречити приватну иницијативу; напротив 

та "е приватна иницијатива и даље остати као ПОДАога 

за сва индустријска предузеhа, a.IlИ њу треба изазивати, 
Р~ГУ.ll>lCати, упуhивюи и озбиљно потпомагати и оси
гурати, кад ради по државном индустријском програму. 

То што вреди за нашу инлустрИју у опште, вреди 
специјаАНО и за индустрију ХАадноЬе. У остаАОМ за њу 
саму веn постоји нарочита комисиј а која Ье се'о ње
ном развијању старати. Ја ' држим да би требало да се 
о но, што је веЬ учињено за ту једну грану индустрије, 

УЧ IIНИ и за све остаАе гране укуп.но. 

5. Сам тај Факт, што Србија внатну КОАИЧI1НУ из· 
в есних животних намирница нпр . месо говеђе н свињ
СI:О, живину, јаја, воЬе итд. ИЗБОВИ, императивно нам 

надаже да тај иавоэ осигурамо подизањем и гранањем 

ИНДУСТрИје ХАадноЬе. ААИ не само за извоз, веЬ и за 
наше Домаnе потребе - тицаАе се оне пуБМ1Ке у опште 
ИМ! војске - ваља животне намирнице чувати у хладио

ницама. Поред тога што је на тај начин пуБАика обезбе
ђена и КОJlИЧ:ИНОМ и каКВОћОМ меса, по ИСIIитивањима 

професора Остертага и Рајсмана констатовано је, да 
извесни опасни паразити као што је трихина, постају 

б езопасни "ад месо проведе три недеље у ХАадионици. 
Тај је факт унесеи у извесне за1<Оllе, по којима се месо, 
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које је стајало три недеље у хлаЈ,ИОНИЦИ, сматра да није 

три:шноэно. МаџаРСЮI санитетски прописи (чл. 80) од
ређују Ј,а се говеђина, која је стајада 21 Ј,ан у хла

ДИОНlЩИ сматра Ј,а није трихинозна. Неыачки др. Се
.зерих (Seserichl у свом делу о поквареним намирницаыа 
констатује да у својој дваЈ,есетогодишњој пракси није 

чуо ни о једном слу'!ају тровања изазваном месо)! које 
је било у хлаЈ,ИОНИЦИ. С тих и других сличних раз
лога о којима је било .напред говора Rao што смо ви
дели, у Немачкој је эаКОНО>1 забрањена ПРОЈ,аја меса, 
"оје није извесно Bp~ыe провело у ХАадиоиици. 

у нашем се иароду каже, да је ватра добар- слуга 
а рђав господар; то се исто може реhи и за хладноhу. 
То значи, ако )(o~.eMO да И:lвучемо од хладноhе све оне . , 
кори сти I:ОЈе она може дати, треоа рад на [Јодиэању 

иидустрије хладноhе изводити 110 извесном плану и си
стему. Тај би рад могао код иас од прим!Ке обухватити 
ове пос.л.ове: 

1. ХлаДИОliична постројења эа извоз I! домаћУ по
требу. 

'2 . Нову организацију унапређења сточаРС'l'ва, жи-
винарства и воћарства. 

3. Регулисање извоза. 
4. ФРИГОРИФИЧКII транспорт. 
5. Организацију извоза на страна ТРЖИџ!'l'а. 
6. Санитетс,:е прописе. 

6. Хдадионична постројеља. - Да би се у самоы 
поч етку рада ове организације индустрије хлаЈ,НОће у 

Србнји зна.ло у IHtКBOM се стању та индустрија налази 
у Србији, предложио сам г. министру народне привреде 
д,. прегледам аостојећа наша КАанична предузеhа у 

погдеЈ,У ХАадионичних постројења. Г. ыинистар је тај 
предлог УСВОЈИО и сматрам за дужност да о Ј,анашњем 

стању ФРНГОРИФIIЧf:е IIндустрИје код нас изнесем ове 

подап:е. 

а. Х<адUОНUЧl<О uоетројење Cpac1<oza R.<ltНUЧ1<OZ ДРУ-, 
штва У Беоzраду. - Подигнуто . од прилике пре десет 

, година, ово је прво х.ладионично построј ење за раци

. оналну примену вештачке хладноhе у Србији и задатак 
му је да Ј,омаЬу стоку, I:оја се у знатном броју извози, 
преради у месо, маст, слаНIIНУ итд. ДРУШТВО је осно-

• 

• 
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вана на aIЩИЈе с дома!шм капиталом од 1,800.000 
динара . 

. Цело постројење, чиј општи изглед показује сл. 

25. ради с парном снагом и има две хоризонтаАне парне 
машине С r:ондензацијом од по 150 парних коња. Овим 
се маШllнама ироизводи и потребна еАеr:трична струја 
:33. осветљење, :крс'гање вен'rидатора ИТД. 

ХАадноћа се производи r:ондензацијом амониј ака 

помоhу два С'lрегнута компресора (сл. 26.1 у вредности 

од 200.000 до 220.000 Фригорија. 
Произведена хладноhа разводи се кроз хладионице 

Цl!рl:У.'lацијом слане воде. кроз, споља глатке, цеви а 

тю:о исто 11 циркулацИјОМ ХАадног ваздуха из ФР иго

рпФера. У ФрпгориФеру се ваздух хлади пролазом из
међу CllТнпх млазева хладне сдане воде. ЦИрКУАацпја 
се ваздуха одржава веНТИАаторима, а обнављање ње
гово бива 12 пута у 24 сахата. 

Хладионице су смештене у приэемљу, има их пет 

и њихова цели:упна површина износи 886 квадр. мет. 
ПОДОВ" и таванице изоловане су слојем шлаке у де-

6.ЬИНlI од 40 см. и обложени ј едним редом' плочица 
од плута. Дуварови ПаЈ: изоловани су ваэдушним СЈ!О
јевима ('гр!! реда ваздушних СЈ!ојева у зидовимаl. 

Хладионице служе како за чување меса ДО извоза· 
тако исто и за израду сланине и шунке; једну такву 

х.lадионицу показује сА. 27. У ХАадионицама се одр
>Кава температура од + 2' до + 6', према потреби. 

Постројење је удешено и за Фабрикацију Jlеда 
(20.000 кгр. за 24 caxaTal. 

I\ланица је досад прераДИАа 250.000 ком. свиња, 

23.000 оваца и ј 0.000 волова. Свеже и прерађено месо 
И3В0311 се у Енглеску, Француску, Аустрију и АФрику. 

б. Х.tадuоuuчuо uоетројење Н. Шеуеа у Велu"ој 
ll.,aHu. - Компресор Аиндеовог система с амонијаЕОМ 
у стању је да произведе 95.000 ФригорИја на сахат. 
Произведеном хладноhом ХАади се једна хладионица од 

300 ,:вадр. метара' за чување свежег меса до извоза 

и још ,једна од 340 Евад. метара за сољење С.llаниие, 

ШУНЕ8 итд. Дуварови хладионични изоловани су пдо
ЧЮЈа од Ilлута и бетона од ТОIlАоте и обадве се на.1азе 
у приземљу али сасвим одвојене једна од друге. -
Теыпература 01:0 о'. 
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Ра8ВОђеље хладноhе бива на два начина. Слана 
хладна вода ин евапоратора циркулише кроз ј едан Фри

гор"Фер из кога нарочити вентилатор тера хладан ваз

АУХ, 1:1'03 ШИРО1:е четвртасте цеви cr:OBaHe од дасю:а 
у прву хладионицу 8а свеже месо . друга се ХЛI1ДИО
ница лади циркулацИј ОМ хладне C~~He воде иров четири 

батериј с ( по три цеви ) металних ребрастих цеви. Хла
А II ОНIIЧIIО построј еље постоји од пре четири ГОДlIне. - . 
Ыоторну cHary даје Diesel-ов )IQТОР с нафтом, в ојн поред 

КО'!П[Јссора креliе и ј едну динамо-машину 8а електри-

, 
С.ШI;а 27. 

чн у струју; Ова струја служи за осветљеље I! ЩЈетаље 

ДРУГИХ справа потр е бних у ltл аници. - Кад машнна 

не ради, струју за осветљеље даје нарочита ба1'ерија 

af:умулатора. 

Ово постројеље ПРОИ8ВОДlI према потреби дО 14.00U 
r:rp. леда ва ~4 сахата, за пуљење вагона - ледеНl!ца 
811. транспорт . . 

Кланица И3В03И све;не говеђе месо, ЖНIIИНУ, шунке 
и сланину у Јужну Француску, Африку 11 Италију. Од 
пре r:paтr:o r времена подиrнута је и Фабрива саламе. 

в. Хладuонuчно аоетројвњв г. Шу.ltахера у В. lIЛIlНU. 

- И ово је постројење подиrнуто уз кланицу воја има 
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исти . делокруг као и Шеусова, само нема фабрике 

за саламу. Х.IIадНОћУ од 42.000 Фригорија на сахат про
изводи компресор Ридингерова система из Аугсбурга 
с угљеном Кllселином. Развођеље Х.llаДНОће из евапо
pa'l'opa бива цирr:улацијом слане воде Кр08 пет хла

дионица од 500 квад. мет. укупне IIовршине. Две. су 
Х.llадионице намењене за сољење. У свима Х.IIадионицама 
ВАада температура од О'. И ове се хладионице налазе 
у призем.ъу и ИЗО,lOване су од топлоте бетоном и пло
чам·а од ПАута:. - Моторну . сна,'У даје парна маШllна. 

г. Фа.брика саламе Паје Јовзн.овuf!fl у Ј'\;[ладен.овчу. -
у овој ФаБРИIIИ , к оја је 'ref' пре кратког времена <,0-
вршена нема ФРИГОРИФII'Н;ОГ постројеља. ВлаСННИR ми 
је међУТЮI по,..а3ао пројекат по коме ће се такво (1 0-
стр ој еље подиhи и то с амонијаком у величини 45.000 
Фригор"ја. Развоr) ење хладноhе вршиhе се охлаtе
ним ваздухом из ФригориФера, и служиhе · ва хлађеље 
двеју ХJlадионица од ПО 114 квад. ыет. И с овим ће 
постр.ојсљем бити сr:опчана Фабрю,ација леда ОД" 125 
I~Гр., на caXRT. 

7. Као што ·се види, извесни почетци ФРИГОРИФII
чr:е индустрије у правоы смислу речи, Beh постоје у 

Србllји. То значи да су извесни, просвеhени И3В031!Ици 
увиде..lИ користи од вештачr:е хладноhе. 

Хладионично постројеље уз r:ланицу Српсr:ога К.IIа
ничногДруштва досад, док је извоз живе сты,е бllО 
МОГУћ, ИМ[iЛО је секундаран значај. Тек he одсад оно 
имат>! ла исп уни онај задатак l:оји се од њега с пра

вом oQer:YJe. . 
Да ли ће то 1I 0с'гројење служи'ги l:ао центар це

лога нашег извоза ИЛ;I I,e се иаhи за потребно да се 

још које Tar:BO постројење за >IЗ803 подигне, заВИСИће 
од развоја нашега извоза и од плана који буде · усво
јила r:о .\Јисија за индустрију хладноhе у Србији. Сва
kaJ-'О 0(\1: сва постројења која се ради извова буду 
подигла, треба да буду тако удешена, да се утовари
Bal~ e у хладионичне вагоне врши у хладном простору 

• • • 

и да рооа не оуде изложена променама темпера'ГУРНИМ 

за време тов~рењt\. 

Али За нас није у питању само И3В08 меса; ми 

морамо I IОШlшљати и на наш извоз јаја и СDежега Boha. 
3а тај извоз не постоје у Србији HIlr:aKBa хлаДИОНl!чна 
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постројен,а и њих треба по принципима напред изл.о
женим подиnи. Таква хладионична постројења треба 
подизати у појединим областима - у којима је про 
ИЗВОАња јаја и воhа вајобилатија. 

Што се воhа тиче, скреhем наро qит) пажњу на 
шљиве. Свеже шљиве се сматрају у Енглеској о Бо
ЖllnУ као наРОЧИ'l'а деЛИIштеса за ширу публику и 
p eTI,a је купа у l'Oj Oj се та воlша крајем сваке године 
неће наlш. У једном енглеском журналу 311. хладноhу 
(Јес апЈ СоlЈ Storage) каже се : "Аа се још довољно 
не цени вредност шљиве . "ао хране; последње анализе 

су 1l0казале да свежа шљива садржи 20·/ . угљених 
хидрата и она је богатија у азоту но ма "ој е друго 

ВОће изузев само банану. Према томе ваља учинити 
све што се може да шљива постане најобичније Bone 
о Божиhу, и хладноhа је за '1'0 као 1l0ручена. Благо
Аареlш хладноhи у нашој се земљи једу у декембру 
св еже шљиве из КалиФорниј е . То Bone сваки веома 
цени и трговци га продају просто по што хоће. " 

8. l:!идели смо да је коА нас веn нешто за извоз 
меса учињено. Али за . домаhу потрошњу није учињено 
ништа. И економски и здравствени интереси захтевају 

да се поред-свију наших варошких општинских кланица, 

како поред оних кој е већ постој е та"о и поред оних које 

би се тек подигле, заведу Х.Аадионична постројењ-а. У 

Немачкој с·е показало да се таква постројења с коришhу 

могу подизати и поред вароши од само 2000 станов
ннка . У Маџарској је питање о ' подизању хладионица 
регулисано министарским расписом од 16 јула 1908 
на основи закона VП од 1888 ГОАине. По њеыу свака 
Оllштина, чиј ПРИХОА КАанични може осигурати амор

Тllэацију хладионичног постројења, мора ПОАиhи такво 
построј ење. Сва стока намењеиа за храну, ыора се у 
варошиыа эаклати на општинским кланицама и ако те 

кланице не би биле снабдевене свима потребама оне 
с е морају или допунити или реконструисати најда.ье 

у року од пет година . 

ДРЖI!М да би ·се код нас подизање Х.АаАИОНIIЧВИХ 
постројења у варошким општинама ЫОГ.АО врло корисно 

комбиновати с електричним постројењима за осветљење 
и )!оторну снагу. Покретна снага IBoAe, паре, наФте 
итд.) кретала би дању компресор ФригориФичке инста-
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лацпје и друге приватне моторе, а НОћУ би она освет
љавала варош и приватне станове. Аети, кад Је по
треба ва хладноhу највећа, потр еба је за осветљење 
најмања; З ИМII очевидно бива обратно. То само зна',и 
да заиста та два посла један другоме не сметају ве!; 

се ПQ}ШЖУ, јер ће приход од осветљења знатно допу-
· НIIТИ па и [Iребацити амортизационе и остале трошкове 

цело га ПОСТрОЈења . 
.. Што се тиче хладионичних построј ења за ВОЈС.'У, 

· она се могу ПОДИ8ати или у вези с И8весним ОПIПТIIН

СЮ1М постројењима ШIИ эасебно. Војне !;е власти пре}lа 
својШl ПРИЛlшама реШllТИ, који ће од та два начина 

ЈrсвоJI'IТИ . 

9. Унапређеље производље. - Кад се и ПО1'рошња 
у эе:м.ьtt 11 ИЗВОЗ ЖИВОТНИХ намирница, које :ми произ

BOAIIMO И можемо произвести, ХАадионичним построј е 

њим'" осигура и регулише, неминовно мора наступити 

11 већа потреба за тиМ намирницама. То значи, за 
кратко ће се време показати да је наша продукција 

недовољна и зато треба још одсад, дм:ле одмах Шl-
· СМIТИ !,ar:o ваља потпомоhи јаче развијање и напре
доваље сточарства, живинарства и ВОћарства, три гране 
на "оје се највише може применити индустрија ХЛIlД

НОће и "оје данас а 11 у будуhе могу саЧИЊllвати наш 
најважнији И3ВО$ . Није моје да у том погледу дајем 
ма "а>:ва мишљења; ЉУДИ којима је то посао и I< ојих 

)111 lШЮIO, учиниhе своје. Ја ћу само укратно да на
веде>! ш~'а су за унапређење сточарства учинили Ыа
џари, једним нарочитим ЗаЈ:ОНОМ, који су усвојили ове 

1908 год. (у прол еhе ) . 
ВлаД.а прима на себе да привредницима набави 

CTOr:y за ПРИПАОД; она им позајмљује новац за ГОДИНУ 

дана (6 е8 Ilнтереса) 11 у извесним приликама чини ре

ДУЈ:цију од 20'/,; она осигурава ту стоку против дпп
савања и клања услед болести . 

Држава даје ПОАОВИНУ интереса на онај новац >:оји би 
привредници позајмили ва r:уповину припдодне CTor:e; 
она даје иаграде ПРОlIзвођаqима и чу1Зариыа мушке ПfJИ
П .юдне стоке; обвеэује се да подигне у Пешти веА IIКО 
сточно тржиштеl:оје ће служити за продају, изложбе, 
награде итд.; она прима на себе један део позајмицс 6и"1O 
за одржавање и побољшање' пашњака (нивеАиса.ље, дре-
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нажу, подизање склоништа, копање бунара итд.!, ПМI 
за куповање њихово било за подизање rnтала, појила, 
путова који воде у пашњаRе итд. Министар привреде 
може утрошити 1,500.000 круна из кредита за сточар
ство п тај се кредит пење на 4,500.000 круна; он Ье 
унетп у свој буџет 650.000 Еруна годишње за пома
гање I{уповиие добре приплодне СТОЕе и утрошиhе на 

1'е циљеве цео приход горе поменутога Rредита. 

10. Регулисаље извоза. '- Данас се извоз поје
ДIIНIlХ производа код нас врши на махове, кад наступи 

сезона. И онда настаје утркивање Of:О набаВRе кола, 

вагона и других потреба за извоз . Свакоме су познате 
жа.~ б е свију ИЗВОЗНИRа на ЖелеЗЮIЧRУ Дирекцију због 

. -
ОСl:удице ваГОна И.IlИ на ПОЈедине шеФОВ8, зоог непра-

В :ИЈ1.Н О Г давања вагона. 

Чувањем робе у Х.llадионпцама она неnе бити впше 
IlЗ.llож ена квару и опадању те ,", е и главии раз.llОЗП за 
нава.1У И хитњу при извозу отпасти; тсме Ье ОТПас'ГИ 

и сви они спо редни трошкови, које изазива такав се-

30НСЮl 1I нарочито пре>:оредии извоз, јер he онда сваки 
извознш: избегавати сеЗОНСЮI извоз. ААИ дос: се так

. ВИ}! Х,'l адиоиичним 110СТРОјењима извоз сам собом не 
реГУ,lИ ше, док дакле буде HeCTa,lO тога сеЗОНСRО Г l~З
воза проhи he при.шчно времена. 3ар се не би и са
даШЊIl сеЗОНСКIl извоз могао ре гулисати на тај начин 

да ен сви наши ИЗВОЗНИЦИ, преА почета!; сване сезоне 

састану у l:онференцију и саЖел\ЈЗНИЧl:ОМ Дирекцијом 
одно сно БродаРСl:ИМ Друштвом утврђују известан план 
и распоред извоза [10 ':оме би се []оступно сваю[ из
возник задовољио? На тај би начин сваЮl извозник 
своју робу спремао за извоs према времену кад зна 
да [,е добити вагоне те не би наглио ни у спреми робе 
ни у њеном преносу до прве станице, а тиме би себи 
уштедео многе непотребне ТРОllшове, штете и непри
Јатности. 

11: Фригорифичви транспорт. - Наш се извоз 
'Kpehe и сувим 11 водом. 3а транспорте сувим тешко ће 
бити ЕОД нас да поједини извозници имају своје фри
rорифичке вагоне, Beh те вагоне мора набавити наша 
Железничка Дирекција. Избор типа вагона требало би 
да ЖелеЗНИЧRа Диреl<ција ' изврши споразумно с RОМИ-
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, 

сијоО! ва индустрију х.\адноЬе у којој у оста'\ОМ , п она ' 

иыа свога представника. 

БродаРСRО Друштво пак ваљало би да спреми један 
И.\II [11'0 може два брода с ФригориФичким построј ењем, 
који би служили за транспорт хлаf)ене а по потреби п 
см[)зну '!'е робе. 

1 '1. Орrаниsација из:воза на страна тр:m:иmта, -
Хладноr. ом консервисана роба има се утоварити из 

Н<t'UИХ хладионица, одржавати на х .. шдноhи у вагонима' 
или БРОДОВЮЈа, и истоварити на месту опредељења опет 

у х .. ЈаДИОНIIц е. Та веза изме!)у наших и страних хладн

аница поред свију манипулација за време , транспорта 

мора бити осигурана. Да ли nе се О ТО>Је бринути ре
цюro наша Извозна Банка, ИАИ ЖеАезничка Дирекција, 

или неко тре r.и , споредно је на овом &Јесту; само се 
О томе не>:о .!Ора бринути и ВОДИТИ рачуна таI<О реп и 
О сваком поједином вагону OТl,aKO изађе И8 наше ХАа

дионице док не истовари свој садржај ма у коју другу 

хладионицу, Нарочиту пажњу ваља обратити и сачеI,ати 
сваку пошлљку на ПОЈединим пограничним станицама 

пр" траrrзитном преносу. 

13. Санитетски прописи, - Што се трговина 

с намирницама хладноnом консервисаllИМ ТОАИКО раэ
гр :tнала и што су те намирнице стекле ово пов ере.ље 

ној е од 'пуБАИНЕ> данас уживају, има се БАагодарити не 
сам о строгим санитеТСЮI11 прописима, веЬ нарочито из

вршиваљу тих проп.Иса на оним MeCTI')Ma где се роба 
свре"а и уноси у "ладионице. У нашем је властитом 
интер есу да наша роба, послата ИОД нашим имеНО~I, 

ст сче "уно повереље страних ТРЖlIшта. То се може 
постиhи само беэусловним извршивањем свију ОНИХ 
>!ера које у 8дравственом ПОГАеду буду прописане, по
чев од догона стоке у КАаничне оборе па до утовари
вања робе у вагон или брод. У том ПОГАеду ваља бити 
немилосрдан. Сто пута ј е боље замерити се м.а коме 
нашем CTOQHOM трговцу ИЛИ извознику и одбити И стоку , 
И робу која не би БИАа безусдовно здрава, него допу
стити да ТО нездраво стање констатују страни ЛeI,ари и 

ТШlе с 'rворити ма и привремено неповереље према свему 

што из Србије буде долазИАО. Јер да смо такО радили, 
не бис~ю до'!екали, да нам аустријски ветеринари на 
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наШОЈ територији. врше преГJlед меса БОЈе qe у ицо

странство извози. 

* 
Да бисмо све, што је напред речено, ПОСТИГМI, ми 

морамо радити и брзо п опрезно. Не ДрЖИМ да бисмо 
ми у Србији тр ебали да поново проналазимо ОНО ШТО 
су други веn пронашм! и остварим!. То значи да би 
тр ебало да се БОРИСТИМО ИСБУСТВОМ И резултатима ОНИХ 
Боји ТО ИСБУСТВО И реЗУJlтате већ имају . Тога ради 
држим да би се наш први посао ОКО Ор!'аНl!sације рада 
эа подизање и раsвијање индустрије X.;laAHOBe могао 
свести на ове 'гаЧI~е: 

1. Ваљало би проучити на мщу места извесна по
стојсЬа ХJlадионична постројења 11 предузеhа нарочито 

у земљама I{оје извозе и примити и усвојити она Ј:оја 

нашим ПРИJlИRама и потребама најбоље одговарају. · 

2. Подизање ХJlадионичних постројења За извоз и 
домаћУ потребу оставити приватној ,!ницијативи али њу 
тр еб:\ изаэвати tI прописом нарочитих законских одре

даба, озБИЈЬНО и оБИJlИО nотпомоhи . 

3. Нарочитим 8(Н;ОНОМ или уредбама иназвати и 
ПОТlJомоkи ПОi\ lIзаље ОПШТИНСЮIХ варошких КJlающа и 
хладионица; оне могу у извесним случаЈевима, поред 

подмиривања JlокаJlНИХ Домаhих потреба, знатно при-

по'юhи Ј! извозу. -
! •. Изазвати и ПОТf10i\lоhи ун.апређење сточарства, 

живпнарства као и подизање извесних обласних XAa-. 

ДlIоница за вове, МJlеЈ:О, јај а и друге наш!рнице . 

5. Организовати }Iсхрану иаше војске месом, хдад

ноћо .! Rонсервисаним, юшо у миру тако и у ратно доба. 

6. Набавити nО'гребан број ФРИГОРИФИЧКИХ вагона 
и бродова и организовати везу са земља ма у кој е се 

наши производи извозе. , 
7. Прописати сnецијaJlне ветеринске 11 санитетске 

одредбе које захтева примена ХАадноће за КО!lс ервисање 
ЖИВОТНIIХ намирница и старати се да се оне дословце 

ИСПУЊУЈУ. 

8. Попударним спнсиыа, новинарсю!м чд а.нюша Н 

nредавањима обавештавати народ о Rористима I! при

мени вештачке ХJlадноће. 

IIИДУС1:РlIЈА LHAB 0 1LE 10 
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9. Иаввсна хладноhна питања нроучаваТ!I и .у наШ6ј 
аемљи. Тога ради ваља што пре подиhи на нашем Уни
верситету једну хладионичну лабораторију с потребним 
прибором, кој а Ье у исти мах бити прва Jlабораторија 
нашега будуhег пољонривредног одсека на ФИJlОСОФСКОМ 
факу.l1 тету. . 

10. Отворити иа нашем У ниверситету нарочито. пре
давања о производњи И примени вештачке хл адноhе. 

Ја uримам на себе дужност да у идуhем зимском семе
стр)' отпочием прва предавања о индустрији хладноhе. 



ЛИТЕРАТУРА 

.... 
Hesumes des Rapports et communications deposes аи 

Secretariat du Congres avant Је 28 aout 1908. Рагјв. 

Bulletin оШсјеЈ du Ргеmјег Congres InternationaJ du 
Froid. Рагјв. 

L'Industrie du Froid еп Hongrie, Ја рог!е economique 
de ses Applications, Jes EtabHssements FrigorifiqtIes do 
Hongrie. - Rapport presente аи 1 Congres InternationaJ 
du Froid, раг . Је Comite Hongrois. Рагјв. 

Festschrift ћ\г den 1 InternationaJen Kongress Њг 
Kiilte-Industrie, уоm osterreichischen Komitee. "ујеп. 

L 'Industrie frigorifique еп Italie. - Rapport du Мјпј
stere Royal de l'agriculture, de l'indtlstrie et du соmmегсе 
d'It"lie. Rome. 

Оје Wirtschaftliche Bedeutung der Deutschen Юiltе
Industrie · јm Jahre ·1908. Fiir den ersten Internationalen 
Kongress der Kiilte-Industrie. Рагiэ 1908, bearbeitet уоп 
der Abtheilung 1 а des deutschen Ausschusses. Мi'шсhеп 
.und Berlin. 

Etat actuel et Desiderata de J'Industrie du Froid еп 
France, раг Јев comites regionaux du 1 Congres. Рагјэ. 

L'Empire Вгit,шiquе et Је l<'r oid, t 908. Londres. 
La Republique Argentine аи ргеmјег Congres Inter

nationaJ du Froid. Рагјв. 
Les Industries frigorifiques еп Nouvelle - Zelande. 

Londres. 
L. Marchis. Production et utilisatlon du Froid. Рагјэ 

1906. 
La GJace е! lев Industries du Froid. Publication mеп

эиеllе. Рагјэ. 



148 

Le Genie Civil, Revu<J generale hebdomadaire des 
Industries FranQaises et Etrangeres. Рагјв. 

L'Industrie Frigorifique, Revue соттегсјаЈе, indu-
strielle et technique. Paris. 

Revue d'Economie Industrielle. Рагјэ. 
Zeitschrift [йг Eis-und ЮШе-Iпdustгiе. Wien. 
Nouvaux abbatoires de Ја ville de Ztirich. Description 

de I'Installation Frigorifiq ue. 
Cold Storage and lce Trades Review. London. 
Ice and Cold Storage, Ап Illllstrated Review о! the 

Ice Making, Cold StOl'age аncl Refrigerating Industries. 
London. 

Zeitschrift fйг gesamte юiltе-Iпсlustгiе. Mtincl1en und 
Berlin. 



ДОДАТАН 

ОСНИВАЊЕ МЕЋУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА · 3А ХЛАДНОЋУ I 

ПРИЛПRО!'d свечавог отварања првога међународног конгреса 
за хладяоhу, служ6е.в:u дел.ега.тп појед нних држава на конгресу, 
а специјално председник руске службене делегације; Њ. Е. Г. ђе- -
нерал ОД ВеНДРllха ПОМОЬВ:ИК министра путова саоБР;Ј.hаја у 
Русији; председвШt ХQлавдске делегације, га си. про<~есор Ка
i'Iерюшг Онес, директор криогевске лаб:оратор ије у Лајдену ј Г. 
професор Петар Баја с политехнике у Цириху, делегат швај 
царске владе II други, изјавили су жељу .да се оснује једва
Me~YHapOДBO удружеЊ6, које би било перманентна установа са 
задатком да продужи дело, које су тако СРВЬ НО пр едузели ор
гаНllзатори првога конгр еса за хлаДВОhу; 

Увиt,ајуhи ову очигледну потребу, главни предоедник кон
греса је решио, да сазове једну Me~YBapOДHY конФеренцнју и да 
пред њу изнесе то питање. Та се RонФер енција састала у ~уботу 
1U октобра (по нов. ) 1908 год. у 3 caL после подне под пред
седниwтвом главног председника конгреса Госи. Андре Лебояа 
(Andre Lebon) уз асистенцију председника поједини::с секција, 
ч;танова Института: г г. Д'АРСОRвала, A~ Готије-а, Левасера, Ра
Фаловиhа п Тнсерана; гг. Де Ловерда главног секретара и 
Тушара главног благајннка конгреса. На конФеренција су бил и 
ПГllОУТВИ пред седници службених делегациј а 22 државе ИЗ Ев
рuпе: 1 О држава из Америке, 6 држава И3 Аустралије и 4 др
;каве И3 Азије, као и предсеДQИЦИ народних Rомитета, који су 
оуделовали у веhини ов их држава при организацији конгреса. 

КонФеренција ј е једногласно усвојила у вачелу оснивање 
Међународног У дружења за хладноhу и поверила бригу око 
израде пројекта статута једној комисији у коју су УШ.'Ill: главни 
председник г. А. Леб ан, г. ~енерал Вендрих, г. Камерлинг Онео, 
главнu секретар r. Ловердо и главни благајни.к г. Тушар . 

.изменом мисли за време конФеренције УТВРђено је да задатак 
у дружења не буде огравнчен оамо на организацију будуhпх КОН
гр еса, него да оно изазива проуча.вања uаучне u техничь:е природе 
11 да ПОТUО)fаже побољwања транспортних систе!l-Iа у циљу КО Н-

1 Превод ор п.гив:а.1ИО Г лСтаТlIrа МеБУ1Ю.РОА'НОZ УАружв'Ња эа :MaAHoR.y" 
шжа.ыпз. се овде rtao додажаlt према решељу српсJtе комисије за :иадн:оlу. 
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оервисања, и предаје у добром стању,квару иэложевих животних 
намирница. 

Комисија, коју је конФеренција одредила за иараду доле 
изл-оженог отатута, позвала је у помоh Г. Гијома (ОuШаите) 
по:ноhника директора :међународног бироа за l'flepe и теживе, 
чије јој је садејство било од велике користи. 

Главни збор за,оснивање удружења држан је у Паризу 25 
јануара (по нов.) 1909 год. На збору су били представници 33 
државе и 16 удружења и народних комитета за хладноhу. 29 

_ држава суделовала је служ6ено на збору преко својих дипло
матских представника ИЛИ нарочитих изаслаНИRа. 

Статут, који је израдила комисија о којој је мало час било 
реЧИ 1 усвојен је с извесним изменама. Све државе службено 
представљене :као и удружења и народни комитети пришли оу 

тој новој уотанови; оаио оу ое предотавници ауотријоке владе 
и немачког удружења за хладноhу уздржали. Али оутра-дан, по 
главно1Н збору, Њ. Е. аустријоки амбаоадор у Паризу, олужбено 
је llзвестио г. Питана, министра спољних послова, да је његова 
влада пристала у начелу на то ново удружење коме је седиште 

у Паризу. 

Ме!:lународно Удружење за хладноhу, дефинитивно основано 
25 јануара (по нов.) 19091 изабрало је ниже изложену Управу 
која Ье бити обновљена па идуhем збору. 
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кретар пољопрИВр. ( Италија ) . 

Н. Kamerlingh Onnes. професор 
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Ко:мясија за КОRдеП80взве raeo»e 
и јеаииице 

Прuвре.AUНU йредседници 

d'AT80nval члан Института. 
Н. Kamerling Оnпев. 

RОЛllСllја <Ја методе IIСЈ[ПТllваља 

iipuspC.AttHU ii.редседнu}.: 

А. Ватпет, инжињер у минист. . . 
ВОЈНОМ, известилац ВОЈне ко-

)1ИШlје за хлаДНОhу. 

. 
КОМИСИЈе 

, Комисија В8 траиспорте 

ариврс.ссн.и йредседн.uk 

а. Pellerin de La.touche, аДJIИНИ
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у Француској. 

Чланови 

N. 
N. 
N. 

Не.и.ачkа 

Аусшралсkа kонфедерацuја 

Coghla.n, глав. агенат Нове јуж. 

N. 
ЈУ. 
ЈУ. 

Га.1иј е . у Лондону. 

Аусшрuја 

ВеЛlUја 

Mafmha1.tt, ПОС.'1аllНЬ:. 

Malengret, Иl:Iжињер. 

Браэuлuја 

Р. de r 'ronlin, главни инспектор 
бр:.lЭПЛ. жел езница. 

Ва.сhhешer, проф. ПОЛIlтехнихе 

у Рпо-ЖанеIlРУ· 

Бушрсka 

Le Comtc dl?- 'а Fargue, копсул 
у Паризу. 

Чилu 

Amunatequi генерални коноул у 
Паризу. 

Хина 

Lynn-Tong-Sih секретар цар ск. 
посланства хинеск ог. 

Дансkа 

Воnnезеn, управ. пол нтех:н'ике у 

Копенхагену. 
Larsen, инспектор данских же

лезнuца. 

-Шаа1Ьолсkа 
N. N. 

Сједuњене Државе 

Ј. Р;" Nickerson, директор 1) Ice 
and Rеfгigеf'зtiоn « у Чн.кагу. 

Јоћn Е. Starr. предоедник инж. 
друштва у Њу-Јорку. 

G. Ha.rord Powcll, ПО МО.'l О Г по
љопр. одс. у Вашингто ну. 

Тћео О. Viltcr, председнпк Вил
теровог мануф. Др. у МII.1ВОКУ. 

Т. S. Мс. Pheeters бив. председ. 
америк. C.'Iar. удруж. у Сен
Лују. 

Францусkа 

Dr. Bordas, директор лаборат. 
МllНl1СТ. Финалс. 

Сћеуззоn, члан инотитута. 

Arтand Gauthier, члан ИНСТl1Т. 



Lauraine, пославик 
Lea.ute. члан института 
L e!)asseur, члан института. 

ЕНtл.есkа 

Le()na.rd, глав. се.крет. 6ритан. 

удруж. за L'1aAHohy 
На! ~Villiams, vвжнњ-Саветни.к. • 
А. Bost, диреliТОР ' » Cartvale СЬе-

тјс. Works CU« Paisley. . 

Грчkа 

Dr. Phocion Barbatis. 

ГваJ1lе..и.а.ла 

йТ. Prancisco de Атсе ch3.rge 
d'aff, у Паризу, 

Маџарсkа 

А. de Nauay de Poldea.k, саветн. 
представ. маџ3.рс. министар . 

трговине у Паризу 
Kuszler, гл. днрект. транспортн. 
удружења у Б. Пешти 

Sas lJari, директор комерц. му
зеу:\,ш у Б. Пеmти. 

ИlIlа.лuја 

Le comte Sa.bini, ко:мерц. аташе 
при итал. амбасади 

Menozzi проф. xe~. на ЦОЛ8теL 
и · по:моhцuк председ. општ. у 
l\1и."'Iану 

Serge, шеф експер и:н. оде. итал. 
Жt::лезвице. 

ја.аn 

Comma.ndant Момуата, кaneTal::l 
,брода, Помор. аташе при 8 :11-
басади у Паризу, 

Луkсе.мбур, 

Leon Metz, председник трговач . 
удруж. у Еmлу. 

Mekcuka . 

Vega Limon, геаерални коноул 
у Паризу. 

Moнako 

Dr. Vivant. 
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Норв~шkа 

Helland Напзеn, директ. стан. 
у БергеНу. 

Холандсkа 

De На,вв, професор фllзпке на 

ПО:Јитех:н. у Лајдену 
Lohnis, llнспект. пољопривр, 

Ј. А. Roessingh 1)Оn lterson, ад
мини стр. х.оланд. желеэн. 

ПоршуUZМkа 

Ј. МаttQБ Втааmсаmр, ИАжпњер. 

предоед. порт. делегаЦИЈ е на 

конгресу. 

Перу 

Ernesto AYHlo, генер. коноул. 

N. 
N. 

АрuнШинсkа РеауБЛllkа 

Румунија 

Lahuuary, бин. lIuсланик. 

Русија 

- Н. KartJ.thyguinp., д ирект. з!иви

стар. у Петрогра.ду 
Denissof, дворј. Њ. В. Им:rreра

тора, члан царског савета 

Apostol, аташе у руок. ФlIнанс. 

оде. у Паризу. 

Србија 

G. Stanotevitch, пl' оф. Универси,
тета у Београду. 

Швајцарсkа 

Р. Weiss, професор ПОЛ Ј1ТСХН. у 

Цирнху. 

Typcka 
Leon B~y Karakehia, секретар 

амбасаде у Паризу. 

Уру.вај 

L. Mongre ll~ генера!пfИ консул 
у Паризу. 

Нови Селан.д 

Н. с. Сатетоn :ко)-!ер. агенат 

нопосе.тrандске владе у Лон
дону. 



СТАТУТ 

МЕЂУНАРОДНОГ У ДРУjI\ЕЊА 8А Хv1АДНОЂУ 

• 

АЕО I 

Задатак -- средства -- састав. 

Члан 1. 

Оснива се МеБУ1-l.ародно Удружење за хдадНОhУ с OВJI3I за
даТКО::,I: 

1. Да прикупља, радн проучавања и дискусије, све податке 
II Доь:у"нента, која се тичу производње 11 примене х;:rаДНРhе и 
која буду доставила: народна удружења која Beh постоје, удру
жења. која се под заштитож :Ыеђународог Удружења буду доцнпје 
о • 

ооразовала као п ПОЈедини чланови удружења; 

2. Да потпо:-.rаже опште напредовање индустрије хладноhе ј 
3. Да истражује најбоља решења научних техничюгх II ИН

дустријских питања која спадају у оквир хладноhе и која шw:ају 

општи llШI међународни караЕтер, а тако исто да изналuзи нај-
о 

ооље административне мере у погледу преноса ню.Пlрница. квару 
о. . 

И3ЛОЖ~ШIХ И употреое спеЦИЈалнога возног матер.И]ала; 

-~. Да прикупља, рад.и проучавања и описивања. сва ПОС:\II1-
трања и податке у циљу побољшавања оних постојеhих закона 
и уредаба који се односе на народне и :међународне травспорте 
и раюreне оних производа, који се могу KOl-ЈИСТИТИ фригорифи

ЧКП.:<.I траНСIlорти:uа; 

;). Да ПОТПО)Iaже популарисање и развијање науке о хла

дноhи; 

6. Да заснива и одржава односе солидарности измеђУ оних 
народних удружења која веЂ постоје и оних, која се_ буду осно
вала под његовом заштито:м у државама где их са.да нема, као 

и у опште измеђУ свију чланова Удружења; да сређује трудове 
и радове СВОЈИХ чланова. 

Члан 2. 

Да то постигне, Удружење: 
1 о Оснива. једну центра.1НУ канцеларију, која ће с;rужити 

пог;швпто као спона ИЗ)I8qу СЛИЧНIIХ народних техничюв: кан-



цеЛUрUЈ3. II обавештаваТll меl}упародни трг о погодбама за рав
:мену оних производа КОЈИ су квару подложни а тако llCТO и 

једву централну потпуно јавну библиотеку нарочито ОД оних 
дела :која се односе на хладпоЬу 11 њeB~ примене; 

2() Припрема међународне :конгре се и осигурава, у грани

ца:uа :.rогуЬпости, извршење њи::tОВnХ решеља. Конгреси he се 
састајати сва:кад у разним државама како би се што баље mя
РИ:Iе идеје које заступа - Удружење ; 

:~e Врши свој задатак публикацијама, састанцима, рвни:н и 
струч.Юl).I предавањииа; 

40 Даје субвенције! награде Jl одакшице заВОДима и ЛЈЩИ1На 
која раде на испитнвањима или предузеhима научв:им која су 
о н" lIэазвалп или прихватили; 

5() ОргаВllзује техннчке KO .i\-lИспј е, C lIp e ~la ме ђународне КОН
Ферыщије н предузима експеРИ)Iенте · или пр обе које бl1 имале 
општн 11':'ПI .\Iеryународни :карактер ; 

6() Организује теХНlIчке и научне ескурзнје У CTapo:'d и НО-
801\( cbe-rу ради проучавања or>РНГОРП':'.IЧIНIХ етаqЛlIсмапа. 11 по'
стројења која се односе па при:неву Х.'lадноће . 

Горњи су задаТЦII Удружења 'саflolO побројаии али нису 11 
ИСК.1>УЧIIВII. Свакојака пак Удружење не lIIоже суделоваТll ни У ка
~BO:H ПН.:Iуt:iтрнјСКО:\I ШП1 трговаЧКОЈ\Ј предузеhу НИТlI се ).Ј ешаТIl 
у ШlТања КОЈа ·задиру у еКО НО).Ј оке односе Р3.iЩUХ држава. 

Трајање Удружења је не ограннчено . 

Чла.н З. 

Удружење се састоји IIЗ Ч,'Iанова: редовхих (titulaires;·, осни
вliч а (donateurs), добротвора (blenfaiteurs) 11 аочаснuх (honol'aires). 

Чдан Удружења може постати: 
I () Онај којп је Beh члан какв ога. nocToje he r народног Удру

жеља (Не).[ачка, Бе;rГИЈа, Сједињене држа.ве, Француока, Енг."1еlжа, 
Маиарока, Холандска, Србија, - Руспја) I(ЛII Улружења које he се 
так \ЈСН UВ <:LТИ у ДРУГIIЛ држава:uа пол эаwтито :w '-Меi-,унар' )АНОГ 
У~ружења. 

'2 () IJЛII онај , кога пvедлuжн којп наРОАЮl одбор. 
зе Или онај који се ПlЈ С)lеtJ О обраТJf главном секретару 

с )1U:IOU "'l, .коју ье препоручпти два члана У .аружења 11 кога прими 
ИЗВРWНII Одбор , веhllИОМ ПРIIСУТНI1Х чланова. 

Чланови првога међународног конгреса за хладноhу ",югу 
постаТ 1I чланови Удружења ако то само пиомено IIзјаве ГЈ1а1ЗНОМ 
Секр етару Удружења пре 1 октобра 1909 год. 

Редовни чланови плаhају годпшље 20 динара или 200 ДПН. 
Једн о)! за свагда. 

)IеђУТI-ПI чланови нарuдних Удружења ЭD. хладноhу Roja веЬ 
nоотоје 11 која су горе ПО)Iенута или која ће се основаТII под 
заШТI1ТО).[ Међународног Удружења и' Kojll се буду уппса.'lП у 
ово У дружење као редовни чланови, n;rшhаhе годишње сал!) по
ЛОВННУ горње суме нлп 100 ДПН. једно )! за свагда. 

ЧЛёlElОВII уте:.reљачн плаhају ГОДllшље по 100 динара или 
t 000 днкара једном за свагда. 
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Свака особа која даје У дружењу сваке године ваРfзње 500 
динара 1I ТО за период од десет · година или КОЈа поклони или 

завешта иај:-.tа.ње 5000 динара; назива се добротвор , Имена до
бротвора бuhе ва ова вре:мена обј ављивана у службеном бп:rетену 
Удружења 11 у записницима i\Јеђународних конгреса. 

Наз пв п очасног члана даваће се у знак поштовања II од

ЛlН(ОЕања ЛUЦl1:.uа која буду учинила нарочuте услуге било својој 
држаВlI, бllЛО науци, - индустр ији или специјално Удружењу. 

Почасн о ч.ланство даваье ое државам&. које буду Удружење 
узеле под св оју заштиту. Он о се таКО ђе може дати ваР ОШIl :'lIa у 
којиыа се буду држали конгр е 'сн н ' доје буду конгресе новчано 
помага.18 . 

Почасни чланови не плаЬају HIIR:1.RaB улог. 
Државе. ваР'О Шll, jaBHtJ ад.z..шннстра.цнје, Удружења, научна, 

индустријска, трговачка-и пољопрнвредяа друштва, )toгу на основи 

:UОТШВl санОг )(иш .ъења Извршног Одбора, СТУПlIТIJ као чданuв и 
.DШ које врсте .мe ~YHapOДHOГ Удружења за хладноhу Ј[ БНТ ll У 
њeiНY заступљене јеДЮВI наРОЧllТlI~1 делегаТОJl.f. Његопо ПРП ~Шlње 
у члаНСТil О , И3Уl\ев за државе , вароUIИ 11 јавне администрације 
бнhе поднесев е Иэвршно.''oI Одбору на одобрење. 

Сваки члан, који би хтео датн · оставку, дужан је о томе 
Шlс:нено нэвестнти ИЗВРШНН Одбор . Редовни чланови и утемељачи 
дужни су у ТО !Н олучају НЗ)ШРНТll свој улог за текуЬу гuдину. 

Друштв е на година поч.пње 1 јануара а завршује се :-11 де
ке;\1бра. Изузетнu, прва година ПОЧllње '.!?) јануара Ј !Ю9 ГОД. 

Ч,.t8. н. 4. 

Чланов и Удружења добивају сне пуБЛllкације 11 сва доку
мента .која непосредно нзда Удружење. Публикациј е које буJ.liУ 
издаваЛIl конгреси даваЬе се са)10 ОНИ)I ч;rrаНОВИ)lа Удружења . / 

RОЈП се oyд~' записалн као члано ви конгреса. 

Осн. :'II т ога чланови се МОГУ КО.lНf стити СВ~I)Ш I\t о гуhим ре
ДУКЦl1ј u.:-1(3 j~ подвозу желеЗННЦОI\-1 и лаt,ом за конгре ое, З<1 c~

станкс Удружења, Н:lучпа ПУТОl::lања · и .Дрј'ге СДlIчне ПРИЛ lI ке. 
OHII Н :Шlју права на сва ооавеШ1'ења TeXl-fllчке КаlПlс.l<tрнје 

(ВИДII део УЈ) . 
I-I.:tјзад ЊtlХОВ y.'IOr за конгресе 11зносиhе lIU.lIUВИНУ () Hura 

улога који буде правплником конгреса УТВРђен. 

Чла.н Б. 

- Нз вршн!! ће Одбор изБРIIС.'lТИ нз ч;шнства св акога оног Ч.1<lна 
Удружења који ве буде плаhао свој улог и ТО пошто буде оре
поручеНII )1 QИQ.\l.ОМ опоменут на своју дужност. 

Управа ~'дружења с две трећине пrllСУТНИХ чланова llСКЉУ
ЧlIhе JI:I .Удружења с вакога оног Ч;ПI.Н<1, који буде оптужен за Ка.КВО 
нечасно дело. Овакво се решење не може донети пр е иего што се 
оптужени позов е да поднесе своју · одбрану. ИокључеНlI ч.'Тан :\(оже 
се против р ешења Управе жа.""ПIТlI главво ;'tI збuру. Збор )Iоже по

НlIШТИТН решење Управе 0;1.)10 С дне треhине ПРIlСУТНIIХ члаНО8а. 
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ДЕО 11 

с.едиште, администрација, Управа, главни збор 

Члан 6. 

Се.i\нште Удружења је У Паризу, 

Члан 7. 

Удружењем управља Управа (СопsеЩ. 
Свака држава која буде дала своју заштиту или субn8пцију 

У;tРУ"'Н~ ЊУ Иi\Ia право ва једнога с..пужбеног делегата у Управн. 
Све држзве које буду приступиле Удружењу и.маhе llpaBfi 

да буду заступљене у УпраВll сраэ)!ерно броју њених ч:rанова 
ИШI н овча.них улога највише с 15 представника. 

Да се сте че право на једнога првог представникај треба да 
та држава броји нај~шње 20 чланова У дружења или да у;шже 
500 динара годишње. 

На сваких нових 1 О чланова, или на сваки нов улог о/{ 250 
динара, свдка држава има право на ј ош једнога представника у 
Управн. 

lJэуэетно, прва УпраНt\ биhе састављеRа од чланова .које 
uэбер с глав ни ОСRивачкu збор, и ти Ье члаН () ВlI остати у TO~ 
звању до првога ЈЈДУћег главног зб ора, ноји ће изабрати :\'"праву -пре i'lШ. горе по:uеНУТJl31 одредоама. 

Чланови Управе, које наЈПIенује други главни збор, биhе 
06нављани треhИН Оl'll У оледеhнм глаВНll::\'I зборовима који ће ое 
држати I1ри;rrико м свакога конгреса. Ти се чланови МОГУ :Efeo
граничево ПОНОВО бирати. Њихова ће листа бити УТВРђена према 
податцн)(а .које буду дала народна удружења п народни одборп. 

~3 друго.:'!! глаВНО~f збор)" УПЈЈава Ье п()деЛНТЈ1 овоје Ч.'Iа--нове на три групе и коцка:.! утврдпти. ред оонављања ТИХ група. 

Кад се кој е место упр авни CMpl\y ':П1lИ оставком, Управ а Ье 
на сво){ првом оастанку то меоти привремен о попунити Дu де

фllНllТlIВВОГ избора на идуhем главном збору. Члан Упрnnе TaliO 

изабр ан ДО.'lази у ову групу у којој је био члан што је З3:'>1('њен. 
Ако главни збор реши да иовећа број члавова Управе, онда 

he се, најпре члановима који буду имали пајuеhи број глаuова, 
попунити ова група, која се Ilмала обновити ј ОСТЗЈЈи чланови 
биhе коцко:м распоређени на све три групе. 

Члан 8. 

lI:.iу зев случајеве преДВПђе uе у члану 9. Управа се састаЈе 
Haj~13.њe једанпут годишње у седншту У дружењз ОСИ)I ако не - ' , 
оуде, што се тиче :местз тога оастанка, ДРУГО]3ЧПЈе р ешено ве-

hино)[ Ч.llзнова Управе на предлог Иэвршuог Одбора. 

Управа представљ а Удружење из;u одређује де:rегацнју у 
ТОМ ЦIIЉУ. Њој се подноси ГОДИШЊII извештај о ~юра..1НОМ и 
:мaTepHja.тrHOM стању Удружења. Она одобрава рачуне и одређује 
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буџет; она решава о овиr.rа ~итањима дневпога реда који утвр
ђује ИЗВр.ШВU Одбор нај:мање на месец дана пре састанка Управ.е. 
Они чланови Управе, који би хтели да ставе на дневни ред какво 
питање, дужни су да о томе известе Извршнн Одбор Два :несеr{з ' 
пре састанка Управе. 

Решења Управе доносе ,се веыlо)l присутннх ИЛ II засту
пљеНIlХ Q;raBOB3. На случај једнаке подез:е r:tacosa решава. страна 

. . . 
на КОЈОЈ Ј е председник. 

Делега.ција сваке државе у Управи, l\oIa КОЛИКИ он () број 
ПРИUУТНИ:х. ИЛИ заступљених њених чланова, има права. на оно

ЛИlШ број r;rtaCOB:J. КОЛlIКО изно си највеhи број члано ва на који -она lПНl. пр ава ПРЮIa члану 1. 

Реш ењ а Управе су пун оважна кад је rтРИСјутиа нај.:\l[\ље 
једна трећИНil свнју њенш,: Ч;IЈ.НОВЗ. Члан ови кој и ни су присутнп 
.могу бити эзступљеiш другим члановн::.ш Управе а:1II ј ед ан псти 
члан Управе :'оlOже заСТУПИТll само једну народност. 

3апнсннд Управе потписује председник 11 глаВИl1 секретар. 

Члан 9. 

Управа оира :међУ СВОЈИ::.\! чланови::,ш Једноrа председника, 
дв:шаест по тпредседника, пет а.ДМllнпстратора. Једнога Г.'rзвног 

ceI~p eTapa и трн секретара ; сви о ни сачињавају Председннштво 

(Вигеаuј Управе Удружења. 

Председнuци :i\le~YHapOДHI1X ЈИ;)lUспја. и теХНlIчке Б<lнuе;rп,

рије Чlше : по своме положају, саставни део пред оеДНlIштва и 

с ЊШd заједно сачињавају Jlзвршиu Одбор (Comite executi~; Удру-
. . 

жењ<t.. 

Ако Управа, одмах пошто је иза6рана на главно;'.{ :Ј60РУ, . . . 
?rIQже састаВИТИ Две треhине СВОЈИХ чланова, она се конституише 

lIэБОРОi\o1 СВОГD.lIредседнпштв3.. У противном случају стара Управа 
продужује 11 даље рад али њ ено председништв о ~r o pa З 3 идуhа 

трн :неоеца допис ивање:н uэврwнтн избор новога пrедсеДНlIшТна. 
ПОС.l. С то га uзбора Управа је конститунсана ДО IЈДуt\е lЋ r.'I a.Buor -зоора. -ИэуэеВWIl председника у председнкштву Ht! ::'lQже онти 

впше од четири члана Једн е народнооти. 

Председнпштво извршуј е одлуке Управе. Оно решава о 
прија:'dУ чланова и Удружења; оно предлаже 6уџет. Оно води 
потпун ttадэор пад аДI\oIИнистрацијо :м Удружења l( централном 
канцеларпј О i\'l ; оно управ:ьа разним одеЉЩВlа, по ст авља њпхово -осоо;ье и решава у опште О сви:uа административним ПlIтањшна 

која нису наро'што означена да о ЊИ.\1Cl решава. Управ:Ј.. 

ИЭВРWRИ се Одбор састаје на пuзив председника најмање 
једанпут тро месечно. Решења се до носе веЬнном г;ш.сова. Чла-

. -НОВИ КОЈИ нису прнсутни ;)I ОГУ ОlIТИ представљени другим ~I.l.ано-

вима или Г.'1асати напис::нено ПО одредбама које he он!и УТВРђене 
наРОЧНТИ:'>I по словником Управ е . 

Записнике Извршног Одбора потписују: пред седнuк и г:rавни 
секретар. 



Председник председава у седницама Управе Удружења".и.~_· 
Извршиог Одбора. . џ 

Главни секретар сазива седнице и управља публикацијама 
и :канцеларијом Удружења. 

Секретари воде заПИснике седница и помажу главном се
кретару у свима пословима Удружења. 

АДl\IИнистратори рукују издатцияа, врше примања, чувају 
новац, и сву имовину Удружења. Само они имају права да пот
писују у име Удружења све квите, признанице, као и да на
плаhују, примају п вуку чекове, менице, ефекте или упутнице 
које Удружење прима или издаје. Њихово је одобреље потребно 
за у:rагање И.'IИ отказе банкама, свију вредности које припадају 
Удружењу. 

АДl\lllнистратори l\IOfY овластити једнога измеђУ себе да 
извршује с:ве или један део послова горе побројаних. Тај, тако 
одреl;ени администратор, подноси годишњи И3Јзештај о ::'Il<1тери
јално:н стању Удружења. 

Ч.1Љн. 10. 

Главни збор чланова Удружења састаје се приликом сваког 
меl)ународног конгреса. 

Његов дневни ред УТВРђује Управа на предлог Иавршног 
Одбора. Тај дневни ред саопштиhе се члановима Удружења три 
месеца пре датума З<1 који је сазван главни збор Удружења. 
Да се неки нов предлог, који не потиче од Управе, стави на 
дневни ред, треба да га потпишу двадесет чланова Удружења и 
међУ њима да буде најмање пет народности с IIОТРИ ч~ана 
свана. 

Главно)! се збору подноси извештај о раду Управе, о мо
рално)! и Финансијском стању Удружења; збор решава о пита
њи:::на стављени:::н на дневни ред и 06нав.ъа ч."'I(lнове Упрiше. 

АЕО 111 

Одбори и пододбори 

Ч.tан. 11. 

Да би се олакшао задатак Удружењу, Управа може да оснива 
одборе у оним државама које нису споменуте у чл. 3. и где 
не ПОСТОЈе народна Удружења. 

Члан 12. 

Ови одбори ~щгу оснивати пододборе, како би се раагра
нали у свима важнијим центрима. За њих ће вредити статут и 
правила Удружења. 

Прве одборе и пододбор е органиэоваhе народни одбори за 
организацију првога међународног конгреса за хладноhу. 
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: Чланови Управе _' Qие · државе у којој је образован одбор', 
н службепи делегати који су представљали владу те државе - на 
прво .М а:овгресу за хлаДНОhУ, у исти мах су чланови и одбора. 

Ч"аn 13. 
Број чланова тих одбора различит је према држави и пре!'t13 

ПРН;Iпкама месним. 
Народне he одборе н.ајобилатије потпомагати председни':' 

Пlтво У дружења и централна канцеларија. Али им је остављена 

свака олоб од а за своје унутрашње управљаље. 
Одбори се обвезу ју да саопштавају У дружењу: 
t о ИЗВОД из записника свој их оедница ј 
20 ГОДIIШЊlI lIзвештај о стању индустрије хладн о hе у њи-

хово ј држави за прошду годину; 

з е СваКу пу6Л l1каЦifју издату ЊИХОВQМ ИНИЦИЈативом или 
под ЊllХОВ О)1 3<'\ШТ!tТОМ i 

40 Све ДОКУ;}1енте u податке статистичке, научне, техвичке, 
економске ИТД. који се тичу њи;хове ae:.roЪe И који се односе на 
ЦИЉ и пр_оучавања која су лреджет Удружења; 

50 Обв езу ју с е да проуч..е свако оно питање кој е ItM под
несе У дружење и да пошљу }[звештаје о тим питањима. 

Све те разне пошиљке упуhују се седишту Удружења u 
чувају се у њеГОВllМ архивама или библиотеци. 

АЕО IV 
Приходи Удружења 

Приходи Удружења ови су: 
10 УЛО::lИ чланова према одредбама члана 3 i 

• 

20 Субвенције ових држава кој е заш.тиЬују Удружење; 
36 ПР IIХОДИ разНIIХ врс:та 1( нар о чито поклони и :Јаu ештања 
могу бити чињенп Удружењу кад буде признат о да Ј е од 

опште користи ; 

40 СУ:\1е које буду остале као ч.исти приходu 0;1 :о.1еђуна
родних конгреоа. 

Сва питања која се односе на руковање ПРИХОдlIма Удру
тења зави се искључиво од Управе према одредбама nl,еДВИђе
аим у Ч::1аву 8. 

АЕО V 
Међународне конференције И техничке КОМИСИЈе 

Члан 15. 
пад год се укаже потреба за Удружење да се сазов е ме

ђунар одн а конФереНЦИЈа, Управа ће СТУПИТИ у везу са эаинте
ресованпм влада:на радп одредбе деле гата и пр едузети 110требне 
припре~lне мер е. 
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Члан 16. 

Проучавања разних питаља, која. буде постn.вио конгрес 
lIЛП се појаве уолед развитка науке или приntена вештаЧliе хлад- 
liO)18, вршиhе нарочите међународне техниtIКе КОnIИсиј е чиј ье 

брuј 11 задата к утврдити _ Управа. 

Ч.:tан 17. 

Чланове {'.D IlKe комисије одређује Ynpana; OНlt )10ГУ бити 
узеТIl и ван У дружења. ПредсеДНI1ШТВ О сваке комисиј е састоји . . 
се из Једног председника, ЈеДНОЈ"а IIЛ II више потпредсеД lIн.ка u 
једног И;IИ више секретара. Председништво се обнављ а по сле 
С8i.шога конгреса. 

Ко мисије 1,8 саОПШТIJ.вати ОБој е записнftке и CBoj~ 
пр сдоеднику УдружеЊL~. Извршнн l ~e Одбор !ЈешаваТЈ1 о 
Кi:ЩIIJ II тих доку:.tената. 

Ч~tЮi 18. 

радове 
~ 

ПУОJI И-

П u ред козшоија, ItoJe од реt)уј е г:тавни вбор, !'tIож'е Управа 
образонатн :щ~шuвнте КОМllсије с Оl'}Ј D.ННЧЩШ :Н трајаље :ч 0 ,'( чла
нова разних других теХВИЧЮЈХ КО IШIсија, ради проучавања Jl З

веСНllХ и одр еђених питаља, кој а не спадају у круг рада ТИХ 
КО ,ШЈсија. 

Ч~tан 19. _ 

Поред раДОНА Iиј е буду одредили конгреси ИЛН који буду 
упуhен и KOM ll u llj a:'oHJ. П:;L проуч авање: К().НII(~ ије )10ГУ претр е сати св а . . 
Пl1тања КОЈа спадаЈУ У )bItXOn круг рада н проучанаТl1 нарочито 
начин е да се установи једна међународна диплома за подо бност 
у 't>Рl1ГОРИфltЧКН:\f иаУЮ\;\ftl. 

. АЕО VI . 
Библиотека, народне канцеларије и централна 

Публикације и обавештења. 

ЧАаn 20. 

• 
канцелаРИЈа. 

Народнп Одбор СnШ{8 државе ј\Н)ЖС образовати IНI.Р ОЧНТУ 
канцt:ларllју (оШсе ) З3 своје пуqЛllК~Щllје JI 3<.1 те.1ничка обапе
штавањu, како за (Јвоје qланове тако н Ra ЛlIца изв ан Ул ружења. 
Правuлник гnда сваке такв е канце.'1аР1lје YTnp~yje З<lШiтсресо--вани одоор. 

у Паризу се оснива ј една б нбли отека н једна Т' ~l rтралн а. 
RаН(tелаРllја ( ofТice cent.·al ) лре!\13 tЈД(Је.-l Оа)fа ч!(аll;\~. Це нтрална. 

ЮllIцеларИЈа Иl\Нl два одељеља: 

1 <> техничко одељење; 
'l0 О]1ељење 3:1 жалбе 11 . ll[)6I1тражу. 

IШ,\3'СtГIIЈА LlA.,].IIQ"RE 11 



Централно:\( Кllнцеларијо!\oI н - бl1блиотеком управ .ъа главни 
секретар Улружења I\.O:>tIC се -одређује награда н ;:а ИМОDппе У дру
a~eњa. Одељење за жалб(' п арбllтражу саqињаnаhе јед;}н праВНII 
еnвет чиј е г;]. председнпка ОДРСђује Управа Удружења. 

Централна IШllцеларија прима С&1\16 о на питања која јој 
упуте Нар одна Удружења и њихо ве к&нце.1ар нје в а обавештавања 
ИЛИ Народнп Одбори. Свакако пак особе ЕЛИ задруге у земљ&!на 
где неr.ш НН Удружења нн -Народних Одбора МОГУ се обраhатп 
неп о средн о централној канцеларији . . 

Правилник њенога рада пропиоэ:Ъе Извршни Одбор • 
• 

ЧА&Н 21. 

За paДOB~ у - Ц~HTpaДHoj канцеларији, Г.l:\ПlIOМ секретару 
ПО :\l ажу .к о лпетен:rI-ш члан ови - које одреди Извршшr Q ,lб ор 11 ако 

. треба лр"знаТII спецнја.'IИСl' П .Il вал УДРУЖfньа. 
[-ыloHH р ал , ако треба, :d ож.с БИТII Hnrr<tt) eH. 

Чл;tн. 22. 

Уi~ружеЊ tl има lJН~ Iдужбене О}II ' Нlro: 
1 .• Ј еда" бll :НПI ~ 1I _. lI :щештај, кој и, нод IШД;-ЈОIН.Ј .\I Управе, 

YIJ otjyje j~ДHa ПОТl\.(Ј)lш.шј<1 састављена од главног Cef\peTapn " 
два члана нар u читu одреt)f:: на за тај циљ 

.? П :\ ;) О'II1Т~ .'ЈIl Стснје с :којн ;на Управа буде <Јil:к.l,УЧJl .1.а за
оебн е уг ов оре. 

Одбор р ешава још 1,1 О по.т реби сваке друге пуб.'шкацвје , 
за КОЈУ налази да јА у IIHT~IJPCY ·Y дружења. 

АЕО YII 

Измена статута 

ЧЛЩI :!.1. 

Ј'.'IаННII :збо р I'I1 И}I\јЈ ,r О!ЫПII lI\IjeД IIII( ~ Ч .'ЈаЈЈоl\l' I \TaT YT ;t. fIIJl' ':1-
Л Н!'I : · :НЈ.- lIа:нену '1I1ШI УЈlрана IIЛJl (ј е UJ/JI Jl OiIЈ[ О(ј(.~ Упр ави HH~e'J' 
:'>-IССЕЈца пре саСl'апкu Глаuног Збора; те II C измене П Оt;.lfiТИ И3-
вршни Одбор СВН:\-Ш члан овима удружења у року ОД ТјЈН месе ц:1. 

ПI)Q С,ЮТ:lt-IК<:l Удружења. . . 
(I :Оlене ће ваЖIIТII ако за њих ГЛ:.1-са дее тrеhИllе ПРИСУТНIIХ 

11 Я<l.СТУПЉfJНПХ чланова. 

АЕО YIII 

Престанак Удружења 

Ч~I ;Ј~t 'Ј1. 

ПреД.1 0 :ЗИ с рд.ЭЛ О:Ш)I;"I. :~a пр~станак Удружењ.1. треба ;~a 
СР, С:ЮПJ1lте СИlli\lа 'I.i1ЗНОRII)Ii1. YДP,}'iКj ) Њд. IIзјмзње јед ну rO; tl(!!)" 

Pn'HH,le. Нn шест месепi1. По(\.'Н npRo r (ј:\општења И :i!1I' ШН Н tlj~ 
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Одбор послати друг о оаопштење ОНИМ чланови:'tН1. kојп не буду 
од rОВОРИЛlI на прв о саопштење . Кад проt,е ГОДИНа дана IIре 
бројаhе се ' гласови и огласuЬе се престанак Удружења акО за 
њ.ега буде гласало дв е треhине глаоача. У ТОМ олуq ају Управа 
ћ6 р ешити шта Ђе бити с Иl'l'l DВННQМ Удружења. 

• 

АЕО IХ 

Прелазне о~редбе 

Ч.iа.н 25. 

Парагрn.Ф.и 7. II 8. Ч.1<lна~. Jl naparra'l> 4. члана 14. ступпi}~ у 
ЖIfВ ОТ те.к над Удружење буде ЩШ3Ш1ТО да је од опште КОРИ СТИ. 

_.~-._~-
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