
за оъврвкевното състоявие на полоката вртаддерва въ вриаатв на

гяавнвтэ европейски държави, въ нашата и въ ония на съсвдвитв

съ наеъ господарства,

OT'TJ ьс, ьг.

Арти.ялериятв 11рЪВЪ послъдпит-Ь 10--20 години е на

IIрав:ила таЕЪВЪ ·вабi;ЛЪЖI1теленЪ УСПЪХ"Ь В/"Ь СЪВ"ЬРПlенство

ванието си, щото J/IHTel)eCHO тръбва да е дори ва невоен

нит-в, а полеано ];1 необходимо ва воевнит-в, да се аапоацаькт-ь

съ днешното 11 състояние не само y~ насъ, но и нъ другит-в

,държаВII. OCBrВHЬ това, необходимо е добрr:h да яняемъ и 110

анаваме не само собственното си: ОрЖЖJlе С/"Ь нег-овит-в свой

етна 11 качества, но :и онова, IIрОТИВ'Ъ което единъ день то

може да бжде ПРЪДИ:31ЗI1ЕаIIО да дi>йствува 11 да се надпръ

варва на боиното поле, Т10 тия съображения е написана

првдлагаемата на читатслит-Ь статия, въ конто т"в ще на

мърят-ь IIОПУЛЯРНО иаложение на най-г.давнит-Ь РЖЕОВОДЯЩИ

Пl)ИНI~IIПИ въ съв"ьрrпенствуванието на артиллерията, Ера

'тыIъистор:ичесRIII пръг ..л:едъ върху нейното раввивани:е въ

най-повнт-Ь врЬмена 11 днешното и състояние БЪ Германия,

РУССI1,я, Франция, А1:1СГ.грия , Италия, Анг.аия, а ежщо у насъ

и у.... нашнт-всъс'вдпи дър~т~ави: Сърби,я, Р'тмжния и: rГУрI~IIя:l).

1.
Историята на пост-ъпенното Ра3виван~ие полската арТIIЛ~

.леРII~I може да ее раадъли на чег.гир:и периода. Въ IIЪрВИЛ

lIериод"ь врти.д.аерийокит-в орждия еж били С'Ь г-ладки канали

1) ИсточниЦИ за съставаяванието настоящия очеркъ с.ж. служили периодяче

-скигв военни журнали: Неvпе d':lrtillel'ie, АртиллерiЙСRiй журналъ, Вовнный сборникъ,

Егапсе mHitail'e и др_; Aide Memoire а l'usage c1es officiers d'artillerie, гепвещпешешв впг

les artillel'ies etl-angel'es, спарпге XXII; "Орудiя и Снарнды" Генерала Кирпичева; "Дално
бойнит-в подеки орждия и т-вхнит-в лае-ета съ пр-вдницит-в си въ българската артил-
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и се сх:\. тгьлн-вли ОТ'Ь ус'га':га С'Ь налчести еllаря;~и; ·В·Ь БТО...;.

РflЯ IIерIIО,ЦЪ ОРеУ~)~и:а'га сх:\. били С'-Ь набраадени канали, тгьл

н~ли СЖ се отъ устата съ длъгн~сти снаряди; въ третия

IIе})IIОДЪ O!J}b-ДIIята CJ'ii бил11 C-l'i;JЦО набраадени, 110 се тгьл

н~.дll вече отъ отнадъ; В'Ь четв'ыl'гIIяя IIеl)110,l~'Ь, който днесь

прЬкврва артиллеl)~-Iята, ОIJdiДIlята CJli, СЖIЦО набраадени 11

ггълнящи се от-ь отаадь, по се IIаl)JlчаТ'I~ далнобойни Т1 c~

етrhгнж'ги ОТЪ ОТВ'ЬП'Ь иди С'Ь отдъ.апи стоманени об})ЖЧI1,

или съ Ц~fJ'IJI ЕОЖУСII.

1-11:;:\fa да се СПIlрН,l\Iе надъ раВВJIванието арТlltJ'Iлеl)IIягга

в'ь тгьрвит'в 'rI)vI 11ериО-,2}.а, това би: нв отв.твк.ао много на

двлечъ. а ва да 1111 бл}.де по-яоеэгь чеггв'ьрггия IIеРИО/I,l~ т. е ..
днешното състояние на аl)ГГIIfЛ~}lеl)Jlягга, ще се ог!)аНИЧИl\ГЬ

да I11)I/IIIОМНIIl\IЪ само CIYBr\cTRaTa, които С.,У) се употр'вбявалн

и посоката, 110 която C.fu работили за да IIахтравятъ стрi;л

бата инъ арти.ялерийскит-в Ор.lhДIIЯ, колкото е иъаможно,

nд-дЪ"UС1nвU11~е.Jlл-tа. Г'лавнит-в елементи, отъ които се зсъстои

/.~trttC}nBUnle.Jl/1·tOCnllaна стрълбата Cl.t"i полегитоста (настидьность),.
tr61JUOc1na (мъткость] УТ сгсипителноста (разрушит ельность)
11а всъки ивотр-влъ. Полегатоста на TpaeI~TopII~ITa, 11])11 cTprВ

ланието инъ гладко ОРЖ,дие, не е би.ао въвмоясно да ~e

уго.гвми ; всичкит-в употръбявани 830 това СIувдства, както

стръляние съ валчести еI~С.I,енггрични 11 оплоонжти снарЯДТI,

не еж мог.ли да дадж:\.т'ь очакванит-в добри l)е8улrГ~t'ГII, всл-вд

ствие IIесыIършенсггвоr.гоo на самата система на г-ладкит-в

ОРЖД1:IЯ 11 TiXIIIIT1; валчести, нед.тъгн'Ьсти С1Iаl)ЯДI1. При

стр-вляписго И8Ъ г.аадко орпi,L1,ие, валчестия l\I)T Сllаря,l~Ъ ви

н.ъги ПОtJ1УТl:Iва I}I)0II8BO~I{IIO 11 раанообраано вlУЬщени е, всл'Ьд

ствие на което 111)11 всъки ОТАrВлен'ь иастръ.ть то разно се

ог.гразява в'ьрху движението на снаРЯ)l~а въ въндуха, и отк.ао

ненията на точкич-Ь, въ които падатъ снарядит-в, биват-ъ

необикновенно голъми , IIеопрi;Д~~1Jени., l\I~ЧНО подводими

ПОД'Ь ивнветенъ яаконъ. i:За това B~I)HoeTa на стрЬлбат»

изъ т-лвдкит-Ь ОрЖ,Л;I1Я е била нищожна 11 е било невъаможно

лерия", издание на ~.\РТИJI.лерИЙ{·RОТО Jrправ 011.ение, София, }884; 'l'able ае ti.' POHl' Ге

сапоп <le 7,5 сгп. ае C}llllp~-tg'ne и таы1e ае .til· рон}' le сапоп ае 8,7 сш. dc саПlраg'пе Ета

ыiRеlllеl1tt Fl'ied, Кгпрр, Еввеп 1885; 1~'aTtille1'ie ие Взпg'е P~H' L-tcolonel Нвппеоегт,

Рапв, 1885; Ггевепегеа lnаtеriаlпlпi artilel'iei ае сат)), ае союпе] Н. Агюп, Впспгеве],

1881, Artillel'ie sisbl~n18 ас Вапяе, Кгцрепеп еt:·Jbliьsеlпеllt, Еввеп, 1886; Магепе] a'art,il-·
Тепе sisten1e ile Bftnge {1 'l'exposition d'Anvel's, Рапв, 1885; Les еапопв (le Вnпgе, Ев

sen,_ 1885.; Кrпрр et ае Взпgе par Е. l\fontlHtye, Вl'пхеllеs, 1887; 1)::\8 111at.el·i:tle <1el
Ftlr8t1i(']1-B1l1~al'jscl1ell l~еlа-Аl·tЛlеl·iе, sistеше ]{l'Прр, Еввеl1, 18Н7 и проч.
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да ее )ТГОtJ"1r-Бl\III до желаемвга ст'ьпень, беаъ да се иамъни

самата "clIcrre:M:a на ОIJ7hДИ:.fгга. Cl1~II~(yrO може да се каже и за
rГI)еrГИ,}l елсмепт-ь на дъйотнитсаноста на етр1;tJl:ба гга - съси

пителноста. Неможела е съсипптелноота да бжде голъиа,

или поне доотаточна, 111)11 стрi;лянието иаъ т-ладкит-Ь орждил,

когато полегатоста 11 B1>})IIOCTa C.LY~ били неаначителни , 11
когато валчестия СllаI)}Ii,rь е с~ь/~'ы�j{~алъъ тньрдъ малко металд-ъ

пр:и иеапачитеана вж'грrВшна IJразднина.

Нсичкит-Ь опитвания за VГОJГВl\irВвание ,L1~i;ИСТВIIтеtll:ноета
OJ

на СТll1;tJ'Iбата инъ т-ладкич-в ОI)ihДИЯ еж оотаня.ли сует.НИ.,

ДО каго не еж били ианамърепи 11 зтведен:и нъ употръбденис

набравденит-в ОРf\iДИЯ. Главввта I~1;ль, която се е гонила

IIplI ТlроеI~ТfII)аниетонабрааденит-Ь ОрЖ,l1;ИЯ, е била да се даде

на С11аl),нда едно ви:НХ).Гf1 опредълено, иапъстно и постоянно

връщение, пдиянието па което B~Ь'PXy'" отчелонепието на сна

ряда I1pII паданието ~lY дв може лесно и всъкога да се

вземе въ сэгЬтка 11})11 етрi;лбата. С'Ь набраадявянието канала

на .OPLY}.;~I;JeTO се е IIОЛ)r'чила в-ьяможностъ r\a се уголъми

лrВрносгга на стрЬлбата, а необходимоста - да се употрв

бянать за стр'Ьляние И8Ъ набрааденит-в орждия дл'ылгвсти

снаряди - е дала В~Ь3МОЖНОС'ГЬ да се угол1;ми полегатоета,

гл.сипитсаноста 11 далечноста на стръ.аянисто (досягаемостъ}.

ОТ,.iJ,rВ,ЛН11I онитвания ва IIаII!JаВ,.нние набраадони ОР.L\-;дня е

имало отко.гв, още вт. мин.ж.яото сто.гвтие, но защото тех

никата тогава се наi\'Iираv'Iа на нияска стъпень ~ мжчно е

било да се J1аПl)аВ11 такова набраздено орждие, което да

.тад« очакванит-в добри l)езултати. П"ЬрВОТО оп:итвание,

което е имало за резултат-ь прЬивсяпието выIросаa за на

бравдяванисго ОРЖДI1,я rга на IIpaETIlt:leCEa почва, е било на

IIра1Зено нъ половината на наетояшето сто.гвтие от-ь И3

пвстния сарДИНСIСИ аl)тиллеIJIIСТ~Ь Наваями; Набрааденото

орждие на I~аваЛЛIlI ее пъ.ан'Ьао от-ь отяадъ ; аЕО затворrьтъ

11 обтюраторът-ь l\'I)r, както и иаст.ьпит-Ь на снаряда да били

тв-ьрдъ неудовлеТВОр:И'l'елни, 110 то пакъ могло да докаже

IIрrВIГЬСХОДСТВО~ГО въ всъюо отношение на набраедонит-в ОIJЖ

ДИН надъ гладкич-в. Вслъдсэ-вае техническич-Ь несъвьршен

ства на орL\;ДI1е гго ЕаваЛЛII, В"Ь Франция, Сардиния, Англия

и Австрия почнх.ли ла ТII)авы~тъ опити надъ набраадени

ОРЖ)~И~I, тгъдпещи се от-ь )TC'l'aT<l 11 само нъ Пруссиа TlpO

дъ.лжявали да работит-ъ надъ идеята на EaBa.Jr,,7I11 т. е. надъ
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набраадснич-в ОIJа}.дия~ ггьлнеши ее .оть отнадъ. Реау.ататигЬ,

катсто ОТ"Ь тия опити 11 иасл-вдпапия, така 11 отъ III1aETII
ката на бойнитЬ полета, Сп;' били тие, че В"Ь I~рая на 50
11 В'Ь инчялото на 60-Ti; годпни 1I3. настоящето сто.гвтие лгь

Епl)OIIa почнх.ли да се )7'веждатъ набраадепит-в орждия: нъ

едни дыI~т~авии - тгълнещи ее (УГ"Ь )TCTaTa~ а нъ ДI)УГII-

ггьлнещи ее отъ отнадъ 1'1 къмь начн.дото на 70-т1; години

заваРЯl\lе цо-главнит-в полски аI)ТИ.;'Iлерип В"ЬОРN},JI~ени вече

сь слi; тующит'в ОI)ЖДПЯ : IIl))TCCI~aTa Т1 I)yecI~arra a!)TIIJl
"i1еРИII - съ набраадени OI-)Л;'Дll~] ггьлнещи се о'гъ ОТ3НД"Ь,

съ aa,rrBop"b В"Ъ нид-ь на 'IIРИ3l\lаТIРIееl~11 клиць 11 С"Ь СIlарЯДI;(~

обл-вии С"Ь ЕУI)IПУl\1еппа I~ol)a, която IIIJII г!)"ы\ванIIетоo се

врънва В"Ь браадит-Ь на канала 11 дава на снаряда врыlениеe

около лзеьта :м:у. С[)раНЦУЗСЕа/га, австрийската, анг.лийоката

и другитi артиллерии заваряме по това Bp~Me съ орждия

набряадени. ггьлнещи се оть }тстата, сь снаряди снабдени

съ готони иаот.ъпи. чр~з"ь които се оьобщаиало връщение

на снарядит-Ь. Тая набраадена аРГГИJl~1еРI;JЯ~ а особенно ВЪОIJЖ

жепи,та С'Ъ ОР.lhДИЯ, ггълпещи се ОТ'Ъ отаадъ, е наДl\lин}тваv'Iа

гладката аР'ГIlл.леI)IIЯ 110 ПЪрIIОСТН на еТIJълбаrr'(-1 до 15
ТIЖ'.ги по-вече, 110 полегатоста на г.гl)аеI~ТОI}ията 11 110 хвь!)

ляниего на дадеч-ь до повече отъ два IIN\.ТИ; оъсипитолното

дi;иствие се у"'голi;l\IIIЛО~ Т"ЬИ като дл-ычгвстит'в снаРЯl~И: ОТ'Ь

СЖII~ИЯ калибръ стаНЖЛ11 11/2 п.ъти по-тежки ОТ'Ъ съотттвт

ственнит-Ь имъ валчести гранагги, а така СК\.IЦО 11 подвиж

носта на арти:лерIIята се )тголi;l\П'lJlR, ващото тежината на

орждията била доста намалена,

Прусската ат)тилле11IIЯ 11 <:ppaHl\y"'3CI~a/ra най-много clt}.

опособотвунали за !)нввиваllllето ]1 С"ЬВЪрIпенствуваНJllето на

арти.адерийскит-Ь Ор.N~)~IIЯ час'гнои аР'ГIIллеРII~l'га иаобщо.

Въ Пруссия СЛ~}. работили ианветнит-Ь артиллерийски д1>}[

нтели : 1IIЗРI-IГОСТ~~~ Неймшгь, Ереинер"ь, ЕрУIIII"Ь, а въ Фран

ция - Грllбола.дь, Пексаиъ , ПиобеIJЪ., ДИДIIОНЪ, Няпо

лсонъ 111, БаН~II~~> :и IIРОЧ. Така щото арти.ялерийопото Д'ВtJ1:0

JiIСТО11];JчеСЕI1 винжги е имало, както 11 сега., начело въ дви

женисто си къмъ съв"ьршеI-Iеr.гв)~ваIIIlе 11 !)3ЗВIIВ3ИI1е, аI)ТИJI

лериач-Ь на горнит-в I~B1; дгьря\:аВII, които почти ненави

симо едни оть друТ'га, C.l)) работили къмъ достиганието на

една 11 С,('I~ща цrh ..лъ. Раалика има само В"Ь нячинит-в на l)збо

тението~ RОЯТО е СЛ~ДСТRие отъ равликата на хараRтерит~
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на самит-в Нt:~РО,L~И. При сдшгь б'ЬРЗ'Ь цог.ледъ в'ыlхуy 1)}lЗВII

ванието арТИVl~lерJI,ята В'Ь тия двrБ дыlfJ~авII,' може да се

вабi;Vli;jJ~lI, че В'Ь Фршщия се СI)'Вlцагг·ь бърни УНtJIичан:ия

то В'Ь една, 'го ВЪ .z~р~у·га с'грана, които ВvI'I;I~ЖТ'.ь подир-в си

«кокове въ самия в'ыlве~I~'ьь на раавиванието артил.аерийскоч-о

ДrВtJ1:0; когато, нап!)отпв'ь, В'Ь Прусеия се вабr:Вtl1iJI~ва непръ

къенжто движениенвпрндъ, 3ЕО 11 тихо, но методично, вrБрно

11 ПI)аВИ.J1НО. Това, може би, да е една О'Г'Б причннит-в, 1"r'~i;TO

фраНЦУ3СI~ата }l]УГИtJl:vl:еР]I[}I В']> войната иръаъ 187 о --71 го

дини се инвтври С'Ь ОI)ж.ДII~I, ц-ьлнещи се ОГГ'Ь устата, когато

IlpYCCI~arra се яви на бойното лю.те С"Ь ор,п-;дпя., пьлнещи се

ОГГ"Ь отаадъ 11 най-с.ьтгьplIIeHIII1 110ЧТl1 В'Ь BC1;I~O отношение

ПО онова връме.

Пос.аъ анаменитата Френско-Прусскя война В"Ь вгыlве~\:аa

на с"ьвыlIIIенс'гв~у··ваIIJlеrгоo арти.т.дсрийскпт-в OI)-ih,ДИЯ се на

ченна четвы1тJIJII 11 посл-Ьдция Iте})II0Д'Ъ, който 11 днесь ее

III)ОД'1)Л,'II~ава.. lVlаl~аIУЬ, 'че още ОТ"Ь 1868 година въ Антмия

имаше 9-фунтовни 11 1()-Ф)ТIIТОВНI1 О}JЖДIIЯ, които, ако 11 ,1J,а

ее ггъ.днъхх, отъ )-'-стата, прит-Ьжанаха. аиичите.тна начядна

СI~О])ОС'.гь, 412Ylerrpa, и доста наб"l;.л1;fI~Jг.гелнn IIО.легатоеть,

110, СПОI)С,цrь тнъ11ДrВ малката си B1;])I-IOCTI> 11 дрУГII тгвкои

lIРII~IИНИ, TrВ неможахм да Сvl~УЯ~.iу,-'Г1~ за 1IIУВДl\Т'В'1' 'Т> на под

})aJ-l~ание В'Ь пртп.ялсриит-Ь на коггпшептнлнит-в Д'ЬРjI~ави.

ГГ}Ji>бваше да стане колосалния ошггъ 11<:1 бойното 110.ле пр'Ьнъ

Франко-Прусската война С'Ь тот-ввв.птнята ар'г иллеl}Ия , за Аа

ее начене нона CI)H ва арти.ллсрпнт-Ь на всичкит-в ,l~ыljl~авIIт.

Пr)'ВВ"Ь войнята, lIpycl~aTa аРТИ"Лv'1е})И5I б~~II.Iе В'ЬО})f)'iжеIIR. съ

4-<I>УПГГОВII][ и ()-ФУНТОВI-IJI броизови ОРi\iДIIЯ, ггьлнещи ее

О'Г'Ь отяадъ, съ нячална cEoI)oeTl> 335 ::нетра, а тгвхотпта -~

съ ит-лепи II}TIIII~I'[ О'1"Ь системата 11(1 /~])еilзе; ФI)аНI~)Т3Сl~ата

арТIIллерIIЯ е била B"ьopт,~I~eHa С'Ь 4-Ф}ТI-I'ГОВIIII, 8-Фун.'говни

11 12 ФjТНТОВI1JТ бронаони ОI).rУ\ДИЯ:, пьлнещи се ОТ"Ь )rC'1"nTa,

С":'Ь пачилци eT~ol)oC'rh около 305 l\IeTl)~1, а тгвхотвтв '-"- С"Ь

]I)JIIII~II от-ь системата Шаспо. ПIJУСI~пт"1; ОI)л'iДИ}! бi;ХiУi. по

добри ОГГ'Ь -ьранпувскит-Ь. а нг.лени-г-Ь I[УII11~И на .дlJеИзе

6...ВХ.i:У\. по-лоши отт. ония на IIIacllo. Артиллерията )Т ПI)УС

сацит-Ь ]10 само, че y])aHI-IОIЗi;СII ГГ'ВХIIнr.г1:; лоши ]IYIlll~II С'Ь

-ьрацпувсгси'гв, 110 11 НГIН1 лыэвостепеннага I)О.АЬ ВУЬ BIYBl\Te
на войната нъ вспчкит-Ь еl)а~iI~еIIIJЯ:. '1\1 О'Г'Ь само-го паче

нание 11а ПОЯ с о'гварЯtJ1а ОГ"ЬНЬ '1I3'Ь нсичкпт-в си Оl)Лl;~иа,
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и: никаква атака не се е пръдпраемала беяъ неиното IIIУВД

варитеЛI-IО учаеТIlе; "Г51 rгв"ыlrа~ii добll1; lIзд"ьр~~а това голrВl\IО

иепитвание и ее показа пи височината на нваначението СИ,

както относително доброто сrГIJ1;.ляние, така 11 относитслно

трайноста 11 .III)аl~rГllчноста. Но 1]1)11 всичко това ПI)уссаI~I1тi

неможех.ъ да не забi.71rВЖ.i)ir1' ''Ь 11 нъкои недостат-ъци нъ

своит-в ОРЖД:И~I, ПI)оявеIIИ lIрrВз'ь войната. ~ГrВхнпт1; орж

дия ClY\. г-ьрмвли еIIО~1У~I.ливо само на })3,зс r1' ОЯНIIЛ не ио-гол-вми

отъ 1500 :;иетра, а ггысъ 11а това 1)НВСТО51IIие C1)i "1"Ь1)111;';111
годъми загуби от-ь -ьранцувсклт-Ь тгвшаци. В"ЬОI)]{)~I~ени С"Ь

далекострв ..днит-Е IIУШI~II IIIаспо. На по-т-ол-вми I)азстоянил

дъйствисто на снарядит-в е би.ло слабо, защото пада.яи на

асмята подъ г()л1;МI[ .lY1-глове., а според"ь това IIравилtI

етрЪВIIII I)Иl~ОIIIеr.ги (ТI0J1егатоета GHv1a~latJ"Il{:a -- IIopa3~IBa

ното I11)остраlIствоrго - малко), I~жсовеrгi; ОТ'!"> IIl)'ЬСlIжrгата

Г}Jfiин,rга т[раВIIЛII ВI),ВД"Ь само тогава, когато г})ннаrга,rга па

да..ла блилу АО ~\rВtJ1Ta (2-3 метра): 110 ,l~OP11 и III)И спо

Л)ТЧvlIIВО г"ър.м:ваНJlе малъкъ IIро:r,еит"ь отт, I~~~COBeT1; IIl)a
вi;лъ Вр1:;дrъ , ?ащо~го на ГОt.J'I1:;lVIIIт1; разсrГОЯНИJI 11 })R3IIIуьсва

нието на Ежсовеrг"в бива гол-вмо. Освrkн"ь това, ет.рi;ляни:ето

на рнзсrгояния по-го.гвми огъ I~Ba I~lltJ10Merrl)a не би.ло до

чямъ СIIОЛУl:.IЛIIВО, аа.щото CI~opocrra на паданието на гrJа

натит-в 11 на IС)ТI)IПУl\1пт1; от-ь пръснх.тит-Ь IIIрапнеJ"Il1 била

малка. Пруссз~~итi:; ел~ имплп IIрапо .ла б?J'iД/t-;'Т'Ь иодоволци

така eX1-II~О 11 о-гъ снарядит-в си; С"ГРЪЛЯI-IIIето 1Il)оrГI1ВЪ ггв

шнци., eI~pIlrrII 13'1> II{t·f,i-маt.J1I~lI rГI)НИlllег[, аадъ нвй-нищоасп и

ващити, в-ь най-малкит-в CJ.,ltiI-II~11lLа немлището. с бивало

винх.ги най-пссполучлнно. ве.тв дстпие на то па, че П})усса

цит-Ь 11е CiY1- имали .юстал-ьчио ко.лнчеет во IIIрапне.л:и., или

по-прави.шо, не еж имали диетанпиопни Т!).d\.БI:СИ за "г'вх'ь,

11 Ст дrВиетву:ваЛI'l саАТО съ грана/ги, които нъ ·IIо;~оБI-IП с ..7I~у·чаи
не Cl\~}. били вр{;ди rге.)IIIII за неrlJ)IТ5ггеtJ15I. ВслЬдствие на 3[1

б'hJ"IrВжеI-IJ'Irгrh нес"ьвrыlIпенсrгваa ца ОI)Ж,l~11ята 11 снарядит-Ь,

I-Ir)уссаI~lIт1; 110 е~лi нойната С;У}. иочн.ъ.ли енеl)гичеСI~lТ 11зслrВ;l;

:ванн,я 11 ошггвания ва 11,H ги II!)rВАIаХНi\iТ"Ь.

IiI сега, както 11 по-пр-Еди. потикъ за тюнвтатпшно оъ

ВЪ!)Пlествуваниена Нlуги.Л.ilерияrга е биль папр-вдысът-ь. който

билъ наlIрапеII"Ь вече от-ъ l1YIIII~arpa, В"Ъ даl~еlIIIЯ случай оть

IIIacIIo. Ос1;II\а.ла се е го.твмн НJТ~Еда да се У~ГОJli:;}\ПI Д1;ii

стппгслноета на еrГIуl;f-;т6аrга иаъ О]J?Е)l,IIята~ когаТО се стрв.ян
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«УГ'Ь далечни I)авс.то.яни,я, ващото арТIIJ"I~"1еI)пяrI'а е можвл« да

се наближн I~O неlIри.ятеtЛЯ само на 8()О м:е'гра, за да е!грi;ля

уепrВJПНО, а тгькъ на това разс'гояние тя 'гв'ыlдrв страдаtJ1:а

О'Г'Ь добрит-Ь 1IYIIII:~I11 113 -ьралшуаскнт-в ггЬшагш. rI'ръбваtJl:О

€ да ее 1IаIIIJаВJlrг,ь такина топове, които, бсяъ да ·ивгуб5I'Г'Ь

нЬшо отъ ,JJ,i>иетви'гелноета на е'гр1:;.л:бата, да мог.ът-ь дя, ее

-ОТдалеч.ът-ь О'Г'Ь неIlриятеля 11 отдалечъ сдпакно да го 110

}Jазява'г'ь; 'ГIJ1;бваtJ"10. е, осв'Ьнъ това, да нам-Ьрят-ъ такива
~ ~ ,

'еТlаР,}Il~И:, съ които ои онло в'ьвможно lЦl, ее докаIJва 110-
го.гЬмъ Вр-ВД'Ь на неПРllя'ге.ля. С'Ь едни д)гм:а, 'ГIувбваJlО е да

се съндаде нова система ОI}Lh)~ИЯ н нони И.1!И 110-добри сна

})51/1,И ва, нея. ОСНОВ1Т'Г13, които 'ГI)i;бва,JIО да Jl:еГIILY),'Г'Ь В"Ь ('.'Ь3

.даванието на новата система, ясно се ут~азвали О'Г'Ь ц1:;лта,
конто се гонъла съ тона съадавание. 'i3a да се угол1;ми:

дtUС1nвUJ1nе.л1tосn~а па стр-влбата на по-далечни р(-13С'ГОЯI-II1Я,

,rг!)ъбва,ло Аа се }тголi;~rя.т'ъ елементит-Е, ОТ'Ь които Т51 се

съсгавлява, а имсшго п?легатос'га, B'I;!)IIoe:ra и съсипител

носта на иастр'Ьлит-Ь. За УГОtJ'Irhм:-ВваI-Iие'го полсгатости на

TpaeJ~'ГOl)II~I'гa била УГОJ"I;;меI-Iа началнага сте()рость на сна

ряда 11 CP-ВДC~ГBOTO за нейното вапаавание IIpJI ~лътение'го му

въ B'ЬB,д~yxa~ т. с. )гголi;мена е била тежини.га., която се

пада на сднн l~вадратна единица О'Г'Ь п.дощадта на напр'вч

ното ]\:ry сi;'чение (чрrВЗ"Ь угол1:;:м:яваНJ;Iе дъ.джината и тежи

ната на Сllар5lда 11})11 валааванис сх.щпя }\ТУ калибрь]. ВrБр

носта, осв'втгь ОТ'Ь уго.твмяваниего на ввчалната Сlеорость,

се с УГОtJl:'l~м:ила още и 'чръз'ь по-доброто набрандянание на

·ОРh~ДИ.я'га, по-доброто центр}тваНJ'lе на снарядит-в В'Ь канала

11 угол1;lVlrВванието cleopocTa, съ която енаряда се в'ыl'гии

около оста си - ЖГJI0ва'га СI~О])ОСТЬ. 3а ·B"bBM07}I~HOCTa на

уголi;мi;вани:е'l'О Jl),гловата еl~ОI)оетьна снаряда е спомогнх.до

яамъняванието съ мЬдни поясчета IIP-ВДl;J1ПI-Iата 1ер)ТII1)!lVIеиа

]~opa, съ която се об.аиналъ сиа!)ЯI1;а п която ее смачквала

IIpII движението l\'fY по канала, пе.гвдстние своята мегкооть,

п непояво.аявала /I,a се yrOtJтr{;l\il1 eleopoc'гa на връщеНllе'го

на снаРЯАа ОRОЛО оста му.

Днесь се ПI)rВДII0чи'гатъ 0111151 ОрlYiАИЯ, които еж набрпа

дени проересивно, а не постоянцо. В'Ь цо-блиаската тсъэгь

l~аl\Il\tJtч)ата часть на канала, Г/~1;'ГO наля гшшето 11Й: ()ар)пг

нит-Ь гааове е по-силно 11 11{tji-го.лi>~IО, 'ГН:1\ГЬ канала е на-
~ , , ~

(1)аЗl~ен'ь 110-полегато ОТ'Ь теолкото В'Ь ония частЬ, по-олияска
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къмъ устата на ОIJЖДIJе':го, гдъ-го наляганието е по-малко.

Въ Оl)ж)~ията, които с'ж наl1равени по '-гоя начин'ь, центру

юшит-в и ведущит-в части на снар,яда --. мъдцит-в поясчега,

IIеТЪрТIяrг,-ь го.твмо натискание IIpl1 ГIJ'-ЬJ\lван:ието, щомъ се

]\тръдне енаl)ЯДЪ'ГЪ ОТ'Ь }\llrВСТО '1'о СИ, а СIIОI).едъ това TrВ песе

смачкват-ъ 11 се яваява въаможностъ да ИЗХВ"ЬРI~ва снаряда,

];13"Ь у,стата на Оl)ЖДIIето съ по-голъма ,ж.глова СКОрОСТЬ. Въ

lIроеът'-ь за IIрогрес:ивното набраадявание на Оlэж)~и~ята е отно

сително още нонъ. От-ь добрич-в достсинства на IIl)orpec
сивното набраздявание сваIJИХЖ да се възползуватr-ь само

ФраНЦУ3Сl~ата, l)yccleaTa, анг.яийеката 11 по-новит-в артил

,)IеРIIП,.

l\fаlеа!)"ь, че у~голrhl\tlената начална СI~Оl)ОСТЬ, в'врность

и: цо.яегвтость да спомогнжхэ, много на :У'ГОtJlrВl\IЪвани.е съ

сипителното ,JJ;':hИСТВI1е на снарядит'Ь. но то е било придобито

още 11 чръаъ по-добрата JеонсrГРУlеция на самит-Ь снаряди:,

IIpfI която rг"в освъиъ 1:1е посяч-ь нъ себе си по-вече метал.тъ

за IIоразяваllllе I-IеJ1I)If5lтеля, но още се раСIII)'"ьсват"ь на по

вече многобройни 11 еднообразни к.ъсчета, ПослrВднето се

е досгигпх.ло съ }ТВО,iI~даНJilето двуст-Ьпната, на колелца на

IIpaBeHa, г!)аиата и: диафрагмеlIНIIЯ шраПI-Iе,}гь.

О'ГЪ каааното по-тор-в ясно става, че наи-главното осно

вание, rГУрПЛ1ТО 13"Ь новата система на ОIJЖl~I1ята,· rгрrВбваtJ-rо,

да б-жде, и: е, уго.гвм-Ьналието началната скоростъ: всичкит-в

другт! подобр-Ьния кактоуголы\i:;ваниеггоoна пврноста,полега

тоста 11 съсипателноста еж IIl)rВltI1 или косвоини с.твдствпя от-ь

уголrв:м:i;ванието на началната СI~ОI)оеть. IIo началната Сlеоросггь

неможсла е д~a БЖI~е БС3ТlIуI:>,ilj:;v'IIIО )ТГО.7LrВмiваиа, защото неи

ното )тгол,-I:;l\i':hваНl1е става чръзъ )тголi;мi;ваниеrго относитемшзс

8арл/~о) което лзоди подир-в си )гго,Л'-Вl\I'I:;ваНllе' наляганието на

баР)ГТНJIТrВ газове в'ыIхуy ет':hIIит1-; на капал» на орLhДIIето.,

Т. е. Вll1>ДНОТО Д1-;иетвие в'ыlхуy шсостьта 11 С:ЬПI)оrГIIвллва

нието на Оl)ж;~и,ето. Ва Д,а се намнли връдното нлияние на

бltl)УТИIIТ"В газове выIхуy якосгьта на ОР.lliдието Тlуhбвал()

е било дн ее IIl)IIем:едруг~ь барут-ь, който по-полот-ка да

llзгаI)}! 11 по-ранномърпо да се l)азвива1.'''Ь пегпвит-в газове,

а за това той rГl)i;бвалъ да бж;,~е по-пл-ьгенъ 11 по-сдъръ

от-ь I11эrВДJIIIIНIIЯ, да БЖll,е такьв'ь, какъвто е тьй наречения

еДрО37Jр'НЛlС1n'ьбар)'т rг "ь , който днесь ее )тпотрi;бява въ далеко

стр-Ьлнит-Ь полски ОI)rt'}ДИЯ. Но само иям-Ьненисто на барута



К,РАТЪКЪ очвгкъ. 2 6]

не е 01IJ"10 доста, трi;бваtJl:О да се наrlрави самото ОРN-,-Д:ИЕ

б ' , ~
да )жде по-яко, да не се p,aClloKm.CBa, а ,1уа l13д'ыIжаa оезопасно

го.твиит-в наляганця на барутнит-в гааове ; това е моясело

да стане или чръяъ Удебеляванието стi;нитi; на ОI)ЖД1:Iето~

или чръаъ набиранисто ,ДРУГ'Ь металлъ за неговата наПI)ава
, '~'..:L.L б- по-якъ, или, наи-поел-в, ЧР'ьЗ"Ь намаляваниего кали ра

на Оl)ждието. Но арТIIЛv"1ерия'га тръбвало е ,J~a остане съ

сжщитi> кадибри. съ сжщата лег-костъ 11 подвиасность, т-ъй

щото неможало е да се удебелянат-ь нито стЬнит-в на о!)ж

дието, нито ггькъ части-г-Ь на лафета, което води ,С.J"J"ВД"Ь себе

си УГОJ''ГВl\i1;вание тежината на системата, а ~л'"hдователно

и намалявание на нейната подвижность. 'Гона е било до

етигнжто чръяъ ивбирвнието по-якъ от-ь бронаата lVlа'гериал'ъ,

а имсино сгоманага, както за топовет-в. така 1:1 за ла-ьетит'Е,

чръаъ ст-Ьгаиието стоманенит-в оржди\н съ стоманени обlJЖ1:IИ

11 ЧI)rВз'ь наПIJавеньето лае-етит-в по-способни да погогьщат-ь

удара ОТЪ ри:тваНllето на О!);У).ДIlето IIpII стръ.аянието (бу

-ьерит'Ь въ русскит-в. лафети). Тоя е IIЖТЬТ"Ь, 110 които е в'ьр

вrВла ]IpYCCI~aTa аI)ТИvJ~еl)IIЯ самостоятелно нъ сноит-в l13ДИI)

нания, до Еато е изработила системата на своитrh 8-санти

J\'[eT})OBII 11 9-саНТ:Иl\Iе rгров и далекостр-влни орждия, С,.Ь които

тя ее IlрrВвrЬОрл-;~ЕИ В"Ь 1873 година,

Фрвтшуаската полска ар'гиллерия прi;нrь сl)ренсI~О-ПI)Ус

ската воина е имала орждия отъ системата на JIагита, която

била IIl)иета още въ 1857ГО,J~ина, Н! така СiliЩО имала е го

~lrВl\10 количество l\lитра~"1ГэОЗИ, на които Француавт-Ь обла

гахх, го.твми надъждн, за което ск.ьпо наплатиха; 11 с"ьп:ри:

скърбие rГI)rhбваше да IIризна.IЖТЪ, че т"вхнит1;, очаквания

еж били нi;rГ'ЬрНИ~Iави: бълнування. Инобщо 'Г{; l)rгrь'артил

ле!)];lята CII бrhХlY),твьрдrh недонолни и. имахж за това ггълно

право. Еогато Парижъ бrВlпе вече обсадснъ огъ Прусса.цич-в,

арч-и.д.тсрийския <I!.1)аНЦУЗСI~И подполковникъ .РеФФJI пръд

.ложц да се HallpaBJiI едно бронаово 7-~IэУ"НТОВНО 0P.iY}.AIle,

ггълнеще се от-ь отаадъ ; с.твдъ като е било р...вшено да се

11pI:lel\Ie тгръд.аожението на Реффи, начецх.ли да от.дивать

тия ОРi'iiДИЯ ОТ"Ь бронза, НО, СГ1ОIJ8Д'Ь тгвмание на доста

бронза В'Т') обсадения л-рад-ь, едната, ПО мнлката часть ОТ"Ь

тия ОlJЖДI1Я била от.тЬна оть стомана ; кт.мъ св"ьршаI~а

па нойната иЬколко ОТ"Ь тия стоманени ОРltiДИЯ: се l)аспо

hЖСЖ,,1.II 11 испотр-Ьпя.зи своит-в войници, намъсто неПРIIЯ-
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телс~итt; това обстоятелство накарало <Рранцузитt да за

ХВЪР"I'IЯТ'1~ стоманенит-в си ОIJ81.ДИЯ. RrЬ~IЪ СВ'Iэl)Iпека па 1871
година Ре-ь-ьи пръдаожил-ь 11 били IIри:еrГJI ва испитввние

ДРу"'ГI1 ДBrВ негови бронасви ОIJffi.ДIIН: едно 7-Ф)ТII'ГОВIIО (са

поп а 7), което малко ее от.аичавало отъ IIыIв(уго,' и ,7~l)yro

5-Ф)тн'говно (cal1011 а 5), което било 110 малко JIПО легтсо

-от-ь П'ЬрВО~ГО. Опарени о-гъ а.лочестата воина, ФранцуаитЬ

се ааловнхх, нъ 1872ГОДИI-Iа тв-ьрд-в сеr)IIОЗНО за исшггва

нието новит-в op-"iДIIJJ на Рее-е-и. Фра.ппуастесто общество

'твыlд1:; много се интеl)8суваlпе оть в'ыlве~~аa 11«:1 тия испит

нания и: опити, :вtС'ГНIIЦIIТ1> се ггълн'Ьхж съ го.твми статии,

нъ конто на дъ.гго ]'1 IIIИРОI~О се I)аСПIJа'ВЯIIlе за опитит в.

Президентът'ь на новатароспублика тнърдъ често лично 111)11

СЖТСТВУВНlпе при испитнапията 11 посъщаваше -ьабрикит-Ь,

гдъто се отливахаз орждия'.га. НаИ-IIОС,л1;и специалисч-ит-Ь

и обществото еДИ:НОДУПIНО се III)OI'1BHecoxfu~ че ",1~вrБтrВ Оl)rу\.дия

на Ре-ь-ьи не C.i:Y:\. по-долни О'Г'Ь полстси т-Ь ОРlbДИЯ на КОЯТО

и да е l~ър~I~ава." О11аiдията се III1и:ехffi. нъ 1873 год. ва

всичката арТJIллерIIЯ; тогава екl.ЩО СТЩГII2iiХпi и захR'ыI,ле-

нит-Ь етоманени 7-ФУIГ·ГОRНИ ОI1.Nl.,f"З;115! съ стоманени обржчи,

за /IJl може 110-СКОРО да се подпови y-"-стаIУВtI'Iата вече а!)

тиллерия. Но ето че в'ь 1873 година 111))ГССИ:'П IllJиеl\та се

галтнит-в си ОРЖДIIЯ, ва теоито спом-Ьпа.хме по-гор-в 11 които

С'ГОЛТ'1~ нъ всвко отношение много по-високо о'г'ь едва що

нриетит-Ь ФIJаI-IЦУ3СЕI:I ОI)ЖI~{;IЯ. I~rБ,ла Франпня -се стрвсна.:

наченх.хх, се изново т-о.гвми лт IIIИрОlеи: опити IIиае.)l:Вдва

ния ; -ьранпуаскит-], с'грi;,дБI;[tl~а екнатх.ь ; на вс'l;I~N).дt пай

IIpl1t}Ie~I~IIO се lIравахж lIВДIIlJRаI-ТИЯ надь раЗIIИ нови то поне,

ОсобеI-IНl1 комиссин въ 'Гврбъ , BY~I~Ъ 11 EaJl:e постоянно IJабо

'ГrВxa надъ едно lТСi\;ЩО: да се ианам-ври тг lIallpaBl1 такона

ОРЖДIlе, което да стр'Ьля по-падалечъ 11 по-тгврно О'Г'Ь lIP)TC

ското. Б'hхж прЬд.аагннп много ОI1fh.,1~ИЯ О'Г'Ь раЗIII1 лица

:и коммиссии и наи - JIOCvl1; бидохж ,прие'.ги 80-:М:ИЛИJ\ilетро

BIITrБ 11 90-l\iИJl:t1111l\Iе'ГI)ОВIl~ГrВ на tt)lаГИ'ГОJ1Я 11 Бан~ка 11 )тнедеIIИ:

нт, 1878 година'! С'!) които и ,i.\IIeeI:> е В'ЬОрЖ11~еllаФраI-ТI~УЗ-

-скатя а}Jтиллери:,я. Майор:ь 13аНiI~1~тогава е би.гъ нато ва

ренъ дв. ивработи IlроеI~'Г"ЬП ва.. ноно п.зянинско OPД~)~I'le, което

A~·)., аамвнп старото 4- СР)ТII 'ГОВНО бронаоно. Нъ 1878 голина

е било П})IIе'го пръдстчънепото О'Г'Ь него 11 тглининскот о 80 М.

l\Ie'r!JOBO стоманено. С'Г-{;ГНL\;"ГО С'Ъ оБРL\"),чи 11 тгьлнеще ее О'Г'Ь
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О'ГВНД'Ь орffi.Дllе. О'Г'Ь каян.ното до TYI~a ва B'b11bej-I~а на из

е.гвдванияга нъ ФраНЦ)Т3СI~ата артгrtJ"IJIерия~ ясно се нидять

лутаII.ията Тl наЛУТIВfifIията на <r)раНI~У8и'гi;, ДО като I-I{tii
поел-в, едвамъ В'Ь ПРОАЪЛJ[~еИllе на седъмъ годинц сл.iД1~

.войната, дойдх.т-ь до днсшнит-Ь си полски, конни 11 планипски

далскострЬлни О!),IЬДИЯ. C1hII~O, мислимь, явно е, 1:1е 'г1; не

Сл~ дошле до тие l)езултати с'ьв"ьрТllеНII() самостояте.яно,

а все се CK~ НfыvrираJIИ подъ нлмянието на новата III)yccI~a

a!YTIIJ"1J"1epII~I. r-1"рi;бваПlе да се появяч-ъ нопич-в прусски ОРЖДI1Я

~'Ь добрит-в си качест-ва, за да стр'Ьсна.тт, Фрапцунит-Ь

11 да ги: I-1а,}~аI)а'Г'I> да ваиокитнт-ь едвамъ що уводонич-Ь си

орждия. О'Г'Ь системята на I>е(Т'»ФIТ 11 да се прi;В'ЬОрЖjl~,iliГГЪ

В"ГОРИ ПЛ:..'ГЬ слвдт, вояната С"Ь ПО-С/ЬВ"-f:>Р1пеНIIИ и съот-в-Ет

сrГВ~У'IОIЦИ па епохата ОIJЖДИЯ.

Русската aI)TltIJl~JIel)lIJI оше ОТ'Т:> 18-66 година е I)азра

ботвала в'ыIросаa за УГОЛ'В'м:i;вание'го полегатос-га на сгрвл

бата 11 }тведеНJ;1Тт, В"Ь 1867 година 4-ФУI-IТОВНlif 11 9-ФУН'I'ОВIIII

нвбраадени, бронзови Оl){У~ДИЯ~ тгълнещи се О"Г'Ь отаадъ, бi;хж,

Сllоре,2J,Ъ връмето сн, едни .от-ь ня.й-доброквчеетпениит-Ь В"Ь

Европа. C.Ar:Вдъ Френслсо-Прусека га война, обаче, раяработ-

.ванисто В"Ь Русен:я в'ыIросаa за полетатости на стр'Ьлбата

пр.ие IIO-ОI1IJrНдi,ленно IIаlIраВfllение. IIОЧНfhХ.;У\. се I1poeE'rI1

'раНИJI на .нони OPX).,z~IIJI С:Ь начална CI~Ol)OCTb до 500 lVrеrг!)а,

]10 повата ПIJу"'ССI~а системя от-ь 1873 годинаи 11{ti1: -ГI()с~лi;
В"Ь 1878 год., слi>д'ь ~в"ыIIпваниетоo Русско-Гурскага война,

цrВлата Русска аI)ТIIJltJ1:еРИJI бидо lIJуI;в'ьорК1'I~е1-Iа С'Ь нонит-Ь

далскостр-в.дни, стi>ГНЖТII, стоминони 4-фунrго вн,и ]1 ~)-фун

rГОВIIIIОI)Ж;~И~I, пъ.тпещи се от-ь отаадъ. Сrlстеl\lй/га на }))те

Cl~IIT'"B ОI)7hдиа е почти СiY~ща'га IIpYCCI~a; раЗЛИI~а СЖII~ес'гвува

В"Ь калибрич-Ь, отнооителпит-в раамъри и В'Ь браадит-Ь 11<1

канала, които В'Ь русеI~И'Г{; ОIJ2hДИЯ имать ТlрогреССИВI1а 11З

ТНГГОС'ГЬ, а В'Ь прусски-г], - постоянна. Една чаетъ от-ь но

вит1; р)тсски: ОI)ЖДIIЯ е IIpabeI-Iа В'Ь Германия у I-ерУIIГlа~

Дl)у'га една часть - В'Ь ПеrгерБУРГСЕИЯ ОБУХОВСI~И ая.водъ ,
Ме.·Я~Д3Т орждияrга IIаlIравени у Еруппа 1'1 ОНИ:Н IIalIpaBeIIH В'-Ь

ОБУХОВСI~ИЯ ааподъ. Ci\~~II~eCTJ1YBa милка само ])а3ЛИI~а нъ 1:гыl-

тежа 111\1'Ь.

Калето пид-вхме, lIOCtJ'I1; Фронско-Прускага война, IIpyc
саци'Г '"В , q)раНП~У31I'гi; 11 Рзтссптrв се откаанат-ъ О'1'''Ь бронаата,

като материалъ за нонит-Ь си 01J?t'-Д;ПЯ, 11 прпемат-ь стома-
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ната. Австрия, обаче, IIpaBT:! псключепие, ти I-IнраЧll да се

откаже О'ГЪ добрит-в свойства на броняата В'I>полза на

якоста пи стоманата, като се надъеше да ус'ьвършенс'.гвувз,

обработвапието на броняата до такава стьпенъ, II~OTO 'ГЯ

да може, беаъ Аа иагуби добрит-в си качестна. да спечели

и ония на стоманата. ДОО!JИ:Т"В свойстна па броваата. кат о

:м:атериа.л"ь за ОI)lt;ДJ!I,Я, clt;. ТИЯ, че броняовит-в ОIJЖДИJI IIР1>ДII

да се раСIIОI~жсат"ь ОТ"Ь дъ.дгоир'Ьменно-го стр'h,1Iяние, покая

ват-ь инв-всгни прtIзнаци, 110 които може да се лтръдвари

описиото имъ l)аСЕжсвание 11 да се lIрi;l~IJати стрЬлянието

113"Ь тrБх"ь; о-гъ д1:;ИСТВ];Iе~го на ваажлоста не се 110вр...в ж

дат-ь :и пръгаряннсго на канала не ТI!)1:;чи на доброто

г-ьрмъние, БI)ОIIЗОВIргr}; ОI)ЖДI1~I СI)аВН.итеJ"IНО съ стоманенит-в

еж по-е-ьтини, т-леданисто имъ е по-просто, 110ддър~I\:аНllето

имь 1~"Ь добро състояние по-лесно лг по-е-г-тино 11 най-пос.тв

въ Сv"1учаи че стана.т-ь непотръбнн. 'Г"В пи.кь IIрrВдставлн

вать скх.ггъ 2\Iатериалъ. Сrго)таната, като lVlатеI)иаv"1Ъ аа Opril.-·

L "диятаг има това Пl)'ьИМУIцество, {те е по-яка и IIo-rгвърда,

ОТ"Ь бронаата. вс.твдствие на което не стават-ь драСRаr.гИНlf

на ПОВ'Ьрхнос'га на канала Н'Ь стоманеното ОРN:\.ДИ8.'; 110

легка е В'Ь сравнеНIIе С"Ь бронвата. НО стоманенит-в ОI)iliДlIЯl

сж цо-окэзпи, много СТI)адат"ь оть илвжноста 11 иаискват-ъ

внимателно тледаппе, ПО,Д)~ЪР~R:аI-IIlето имъ В'Ъ добро СЪСТОЯ-,

ние е сложно 11 скжпо. Но най-г.аавнин педостял-ъкь на

стоманенич-Ь орждпя: е тоя, ч« 'г1:; се l)аСПОI~ЖСRатrь пена

;~i;йно, беаъ АаПОI~а~l~lhТ"Ь прЬдваритс.ано IГ'ВЕаl~rьвrь II!H;f
впакъ ва това. 'Гоя именно го.гЬм-ъ нсдостат'ькъ на стоми

нита (I~ОЙ.то най-ясно ее IIрОЯВII IIрrБз"ь войнит-в Австро

Прусска нъ 1865-66 година 11 Фрепстсо-Прусска В"Ь 1870-71~,

когато В"Ь IгыIва'гаa мното от-ь IIР}ТССJ~иrг'h стоманени 0l).rl').-

дпя се l)ае[[ОТ~LY}'СfhХЖ бсяпричинно, а нъ BToIJaTa ее l)аспо

I~iYi.СЖХК:\. много ОТ"Ь стомацепит-Ь орь.дия о'гъ еиотемата на

I>еффI1) е IIaI~al)aJl:'b едни от-ь спецналистич-Ь а1)ТИJ"I~'IеРIIС'Гl1
11 -ьабриканти да пръдпочет-а.т-ь бронаата 11 да работит-ъ

надъ нейното ос"ьв"ьрIllене'ГВ}ГВНIIIIе, а дl)УГII - да работят-ъ

надт. ос:ьвыllпеlIе1.'вувctl-Illе'гоo стоманата. 1З,ь Анстрии надт,

бронаата е работи.лъ д.ьлго връме генеI)а~'ТЬ ~TхаЦll)ГСЪ, В'Ь

Русеия - генераt.Л"Ь vIавров"ь, В'Ь Италия - геlfеl)а~1:"Ь l)oe
сета, rl'JIЯ геI-Iераt.JII1 ск:\. работили неаависимо единъ ОТЪ ДРУГ"Ь

11 еж дошли к-ьм:ь едни 11 {".N).ЩII l)ез}т,лтаГ:ГII за )'I'о~тrt~ГБва-
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нието способноога на броняата да из,z~ыlжаa голвмит-в на

.лягяния на барутпит-Ь газове II за цриблиисаванието 11 нь

'това отношение къмъ стоманата. Brb Австрия генералъ~Т ха

I~ИУС'Ь ее спрълъ надъ съставя за бронаата 92 О/О мъдь :и R о/о

калай и 110 иекустноиъ начинъ СIIОvl:УЧИЛ'Ь да "ТГОJI-ВМИ съ

против.ление'го Й:а бронзата до пр-Вд..Бла на с'го~аIIата и Ш!
тона нарек'ъvТfЪсвоятабронза Stahll)l·onze~- стоманенв-бронаа.

"Гой отлиналъ ОI)ЖДllfята СИ О'ГЪ своята броняа В'-Ь металличееки

ФОРl\IИ~ провъртявалъ имъ канила на длъж-ь В11НЖГИ по-',гi;

сенъ, ОТКОЛКОТО тръбва да има ОРЖДI-'Iето послъ. Угол-Вм-В-

ванието ДИНl\Iе'l.lра на канала се IIраВIJЛО чрваъ про~арвание'го

съ голъма сила, пръаъ канала на ОрЖДllfе'го~ едииъ слi;,l~'Ъ

.дР)ТГЪ ~ нъколко конически II)TaIICOHII. Пр11 това IIpOEa})
вание 11Н пуансопич-Ь С'Г-ВIIIIтrв на канала IIр-вт'-ыI[I}Iвн//ъъ 116
го.гвмо на.лягание отъ онова, което може да се СЛУ·ЧI'I отъ

-барутни т-в газове 111111 стрЬлянисго. По тоя начинъ Уха

ЦIIУС'Ь е СIIО,,7JУЧJItJ'''Ь да подиг-не пр1>дrВла на жи.аавостъта

.па вжггрi;шнитrВ пдастове наОl)Ж,ll,ието O'Г·I~ 700 до 1800 атмо

'СфеI)II 1/1. да ги наllрапи сднакво TB"bP,L~](I С'Ь стоманснит-Ь.

'Гия ТIол)тчени резултати оть 'УхаЦIlуса за подобръ

нието на бронзата и IIР-В,l~убr-В~ъ:д;ението IIj)o'rI1Brb стоманенич-Ь

ОР1Б.ДИЯ за Tr-ВXHOTO ненад'Ьйно I)аСТIОI~жсваНIIе~ още 11 не на

вс1;IеЖД-ВIIIната тогава удовлеТВОрJI'ге";lна -ьабрикация на сто

маната (в'-ь Г'срмвнпя ЕI)УIIII'-Ь С'Гl)ОГО е ва!)ДIlл rь ceI~peTa на

обработванието сноята стомана и ОР.Lу\.дията,~ които 111)ави~уь

отъ нея], а до h-Вн~ждrВ 11 11::-1/ГРI10'Гllчес~и в.гвчения ClI\. на

leapa.;1Il Австрия да иабере }тс'-ьв'-ьршенетнувана'га)7" нея , от-ь

нейния Г'енералъ УХаI~I-IУСТ), бронза за своит-В НОВ11 ОРЖДIIЯ

ВЪ това връмс, ког-ато Гермаиия, Руссия 11 ФраНЦИ}1 бi>хсу\.

IIр:ие,)III и.ти ПР.I-Iеl\'1а.хж вече отоманата за материал'-ь на по

вит-в .СИ ОРЖ,дия. Въ 187f) годипа Австрия IIр'"hВЪОРЖJI~И

евоята полска 11 конна аIУГИЛtJ"'IерvIJ;I с-ь стоиано-бронаони

'8-саП'l.lIlflVlеТРОВII 11 9-саНТУIме'ГрОВуI набраадени ОРЖ.ДИ5I, lIЪЛ-

.пящи се отъ отаадъ. а планинската - съ 7-саНТИДlеТРОВII.
](IтаЛIIЯНСI~ата артиллеРJ:IЯ~ 110 прим-вра на другитrВ

.овропейеки артиллерII:И, послi;ФреНСlео-IlРУССЕа'гавоина се

IIр'"hвъоржжи: оъ 7-сантJtI1):Jе'гров11 бронзови оржд.ия 11 9-саllrги

:MeTpOBII стоманени 110 ПРУССlеата система: тгосд'вднит-Ь C.?t"'i
били наТlравени: нъ -ьабриката на Ep)TIllla, а тгьрнит-в - нъ

Италия. Такя щото Италия като че е искала да Tra11paBII
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I~Оl\'I[IРОl\[иеrь Brb набора на металла за своит-в НОВИ ОIJib.ДИН,.,
~ ~ ~

като е аапааила ороизата за ,-еаН·ГIIl\IеТIJОВИ:Т·ь си ОРll~ДИ:Я,

а е IIР1Iе,ла, СТОманата С[':М:О аа 9-еаИТII1\IСТРОВIIтrh . Прочсе, вь.

посл-вднит-Е години, И~гали:л, като впачително уго.гвми чие

ленноста на полската СИ: арrгилле])lIЯ~ с"ьвыIIIIенноo се ОТ-

теааа 110 ТОЯ с.?Iучаii оть стоманенит-Ь СИ ~)-еаНТИl\Iе·гr)овrl ОI)Ж~

,ДИЯ 11 ги пръдадс (вситво 450 ОрlYi.ДIIЯ) въ обсаднит-в IIaI)
кове, а B.iY~.Tpi; В"Ь .сТI)апаrга lIРlilГОТВИ потрЬбното число

нони . Я-саlIТIIметров:и ОР~hr~IIЯ ОТ'Ь стоманенв-бропва по на

чина 113, 'УхаЦII)гса. Новото това Оj)ЖДllе е сжщо·го, катсто

11 останеното I~I)УПIIОВС~О стоманено. Рааликата е нъ това, че

сегашното тежи 470 I~ИtJI0'Гl)а1VIма, на 22 I\jи~-rОГl). по-малко

ОТ"Ь стоманеното. а лае-ета тежи 567 Iеилограмма, на 23
I~ИtJ10Гl). по-малко от-ь IIрi;дишния~ 11 числото на браедит ..I;,
В"Ь канала не е 24, а само 20. ~~~rп~на отъ причинит-в , по

които ее е рi;Ulила Италия да ПрIIеме бронзата за мате

рИВJt.l1:Ъ на цi;,лата си полска арти.тлерия, е да може сама да си

прави: вжтрi; нъ стра.ната всичкич-в си: цо.аски ор.iУ\.ДиЯ , да

не бжде В"Ь това отношение аавиеима О'Г'Ь lJазни чужди: Фа

бриканти, които, като се IIа.l\fllратъ В"Ь ДI)УГИ: ГОСIl0даI)етва,..

'не всёкоеа могх.т-ь да и дадх.ть това, което ней може Д}\

бх}.,.i~е потр'Ьбно 11 необходимо. А В"Ь Итали:я бронаовата И:Н

дуетрия, като по-лесна, с по-раавита отъ стомацепита. Иа

общо много е важно за HciI~a една д"ыlji~ава,' а особенно за

велнка дъp~KaBa, да може Аа си III)ави сама )Г себе СТ1 всич

кит-в свои воении l\lаrгеl)и:аЛJ1 Т1 OPfY-\'ДИ,Н, 11 ,да 111\1:а добl,1; раз-

'ВIIтаlие'.гаJI.nll1.IеСЕН ИIIДУСТРlJЯ.

Английската аРТII.JltДеРИ~I вина.ги се е отличавалв 110-
своята ОрИ:ГIIналноеть и го.гвмото раяпообрааие на орждияrга.

си. Това раянообрааие е сжществ)тваtl"IО, както В'Ь lIеIJIIО,да на,

гладкит-Ь, така и: на набраадени-гв ОI}ihДИJI; само въпол-

ската анг.дийска аl)ТИtllt.11еl)ИЯ е I1'~111H)10 до 10 калибра. 'Га

кова гол-вмо разнообразие на орх~дияrга въ ,.7J.l)УГИТ..ь д"ьр-

жави би се считало за го.твма лют-р-вшка, но В"Ь .Англия не

е така, защото антсгийскнт-Ь н.аадъння Са-; обтпирни 11 I)азно

обраани В"Ь всвко отношепие. нвсс.ченисто гго.твмо, l)аэно,

расхв-ьрлъно и 111). i1a веъка нова война Анг.аичапет-Ь вяе

мат'ь за УIlоrгр_i>блеНllе това или онова орл~~дие, като се ст.о

брааяват-ь С"Ь топограе-вческит-в УС.JIОВИЛ, далечпоста, ха

paI~'rel)n на населеинето 11 др)тгит"в особенности на eTpa.HaTa~.
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която е театр"ь на военни ;~rhi1:стви·я. Иаггыгредното })аз

питие на обработнанисто моталлит-Б въ Англия 11 ПIИрОЕата

свобода, която допуща на всъки гра~кданинъ да 11рие:м:а

У'чаСТl1е въ всичкит-в клоньове на Д'ЬРJI~авния жино-г-ь, еж.

лали въаможностъ ня нrБЕО~1ЕО английски -ьабриквнти, частни

лица, не само да споеобстпуиат-ъ за СЪВЪ}Jlпенствованието,

но 11 за еъвдавацието пстгьлно I\1;лата ант.лийска арТИeJТ

~7Iерия. Армстроит-ъ, Нитворт-ь, Б.леlеЛII, Мане и много ДР)i~ГИ,

хора невоенни, сж способствували ва !JазясняваНI'Iето на много

арти.а.аерийски выlросII,' а lI"ЬРВИЯ е съвдалъ ц1iлата артил-'

ti1ер'ИЯ, която бrhПlе нъ ~употрrВб.леНIIе до 1870 година, на-·

браадена, гтъ.лнеща се о-гъ отаадъ. IIo системата на Арм

еТI>онга СЕОрО YCTapi;, вс.гвдсз-вие на нъкои важни недоста-·

Т'ЬцИ , които до толкова бrhхж дотегнжлп на Англичанет-в,

щото Т"В се откяваха; съв"ь})шеI-IJIО отъ ОIJждията, пълнещи се'

()Т"Ь отаадъ. Слiд"ь Френско-Прусоката воина, когато всич

кич-в континентални държаВII Jтво~~дахж у себе с:и ОРЖАИЯ,

пъ.анещи се оч-ъ отввдъ, Анг-лия ги flrхвrьр.ли и аам-Ьни СЪ.·

дl)УГJI ~ пъ.янеши се от-ь устата. '"ll0raBa бi;хж уведени 9-<I>jТН

топни 11 1()-q:>унтОВН:И О})ЖДIIЯ стоманени, с,г...вгн.LУi.Т:И съ jf~e-

..л~i;зо, пъ.шещи се огъ ус'.гата, за ггвшата и конната а,рТИtJ1

tl'1еРИII. Д"Ь~1ГO Bprhl\le Антмичанет-Ь )ТIторств}твахж да IIe съ

янават-ь пръимущсствата 11<:1 IIpyccEaTa СIIстема.Въ 1875,
година Поручикъ Ргоп докинвалъ въ l~ралеВСЕИ:Я Арги.яле

рийски Инсти-гу-г-ь, че германокич-в ОI)ЖДlfЯ СТОЯТ"Ь много

по-високо В'Ь всъко отношенис надъ аш-лийскит-Ь 9-фун-,

тонпн 11 16-(Р~УН'ГОВI-IИ. Тогава се почнх.хх, многобройни опити

ва подобрЬинето на 3J)'ГI1ллеI)ИJIта, 110 не за аамвняваниего

lf. Нсдосгат-ьпит-в бf.Хlt) , обаче, не въ нап})авата, а въ систе

мата на самит-в ОР.LУiДИЯ, :и много връме минэ., АО като си

IIРО1JIJави па.ть убi;JI~дението за промъняввнието СЖlцествую--,

щата система 11 ПРJlеl\П1I-IIIето оная на континенталнит-в.

арТl1JlлерIIИ. Наи сетнъ общестненното мн-впие, дълго врвме

нер'Ьпгитслно, се IIIJОI1зпесе нь по.ааа на новит-в идеи вь.

тсонтнненталнич-Ь й,lJТII.л.леРIIII 11 вь 1880Г9дина вече бrВIllе'

JlaIIIJaBeIIO пrыlвотоo иепитвание надъ новит-в ОРfr).ДИЯ. АЕО

и .та ее ПРОДЪЛ~)l\'аваХi); испитванията, но все още имаше

1IаlУГИЗ3lIIl ца c'raparra система, Така В"Ь 1882 г. Серъ APl\I-'
сr.г}JОIIГЪ на едно събрание въ l' Instlltition от' Civil E11gineers'~

е докнапял-ь, че 'гр"hбва да се употрiбяватrь въ Англия,'
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11 ДBrВГГ'!; системи, и п-ьлненисто ОТ"Ь отяадъ да ее употръбява

'само тамт., гдъто не е IIраI~ТIIЧНО пъднението от-ь }тстата.

Но въ 1884 год. Полконникъ .lVlaitland, ;~и:реlеторът"ь на Вул

вичския арсенал"ь~ ВЪ друго едно събрание на Royal Ullit,ed
,Sel~'Tice IпstitlltiОIl, най-категоричесви АОЕ3.за и уб1>ди II!)fI

СЖТСТВУЮIЦIIТrВ, че тр1>бва безусловно да се приеlVlе систе

мата на ОРЖДfIята,п"ьлнеll~И се от-ь отаадъ. 1
1

аЕа щото

'тоя lЗЪПРОСЪ бrhrпе окончателно рr-Вlпенъ, тр..вбваПlе да се

рrhШI1 выIрос'ьгг~>> за системата на затвора и за обтторатора.

Бtхж пръдставени Д~В'Б системи за затвора: I~РУППОВСЕИЯци

ЛliНДРО-ТI1)И3l\татичеСI~И11 ФраНЦУ3СЕИЯ: на Ванжа ; биде ПрFlетъ

посявдния заедно съ неговия обтюраторъ. СJ~i;д"ь като се

рааръши тоя В"-ЫI})ОС'Ъ, оставаше да се избере металла за

новит-в ОрЖДIТЯ. Н{tИ~IIослi, с.гвд-ь Д,"ЬЛГИ испитввння, биде

избрана етомината, IIР:ИГОТОВ.)Iлвана въ ч-игли , т. е. IIpJlleTaTa
В"-Ь Германия и: Руссия. И така новата Анл-лийска аргги:л

леР11~I биде окончате.яно усггановена отъ стоминени 12 :и 22
·ФУНТОВН.И орждиg, пьлнещи се о-гъ отяадъ. стrВГНЖТI1 или

С,.-Ь обрК}.ЧИ ИЛИ С'Ь I~i;tJl:'-Ь стоманенъ ЕОЖУХЪ от-ь ОТВ'ЬН"Ь :и съ

·'ФраНI,)ТЗСI~:иваТВОI)Ъ, снабденъ С'-Ь обтюратора на Банжа.

ВУЛВИ:ЧСI~IIЛ apCeI-I::1Jr'h 11 -ьабриката на Армстронга В'Ь ]~л

СВ:ИЕ"-Ь ClYi. били пръцравени и. приспособени за IIРИI'ОГГОВvlЯ

ванието на нонит-в ОРЖДI1Я. ОТЪ IIриетата система. Но 1Ip'h
В"ЬОРЖJI~еНIlегl'О напълно още не е IIЗВЪРlпено. Снаряди ej.'h.
били испитвани ва новит-в ОРЖАИ.Я СЖIЦII1.'i;, които СК}.

IIpIIeTl1 И. от-ь дрУГJlггi; европейски аРГl'llллеllИI1: за дЬйствую

щит-в имъ сега системи т. е. граната двустi;нна, шраrIнель

диафрагмец'ь 11 I~аI)1.'е·ч'ь тенеЕИ,ЯНЪ. Са1\10 ве.гвдствне на 1'0
лi>l\10ТО раанитие на стоманената ИНД)ТСТI)J;IЯ нъ Анг-лия, на

мърили се за нъаможно да пръдпочетзьт-ь за всичкит-Е сна

РЯДI1 стомпиата ; осввнъ това за шрапцслит-в се употрi;бявн

'Трiliбl~а съ двойно д1;иств:ие, т. е. дi;иствующа :и като дис

танпионна 11 като уl~apHa. Ивобшо RОНСТРУЕЦI1я гга на СН}1

рядит-Ь въ ВСИЧЕит1; аРТI1л'леРIIИ поел-в 1870 година горв

до.гЬ е еднаква, .pa3,.;TJIEa има само В'Ь цсталит-Ь. 3а паllра

нляющи части на снаряда. 110 канала на орждието се уцо

трi;блявн,т"ь' мi;дни: поясчета обикновенно ПО ДB1:;~ въ Ита

.лия четири, :въ АНГ,ЛИ51 и Франция едно, раСIlоложено блиао

,ДО дъното на снаряда, пръднето цеН1.'рук)п,е се аавгвнява

~ ..ь удебелянапие на самия снарядъ б..,"11I30 до овалнята 1\1)';'



КРАТЪКТ) очвгкъ. 269

часть ; само въ Пруссия сжществува още външна метка

Еора ПО цi>лото тi>ло на снаряда, на която има двrБ ИСП"ЬЕ

нжли поясчета. ВСIIЧЕI1т1> гранати сж двуст-Ьннн, вжтрi;III

нит-в ст-Ьни се обравуватъ отъ отдълно иа.твни чугунен!!

ИЛИ стоманени зжбчаст:и колелца, на':гуряни едно връхъ

друго; ВЪНПIната cTi>Ha се образува отъ валиванието вж

трrВшнитi; колелца (турнжта Тlрiдварително н'ь Форма) съ

растопен"ь чугунъ или стомана. От ..ь пъншната стЬна се

образуватъ и: дъното 11 г-лавата на гранатата.I_IIрапнелитi;

външно имат-ъ с.жщото устройство, ЕаЕТО и съотвi>тствую

щит-в имъ гранати; вжтрrВIп:носта имъ се I)азличава: пъ

РУССИЯ, Англия и Австрия сж диаФрагменни, т. е. ЕУРШУ

митв с'ж отдъ.тени отъ вжтрrВIIIНIIЯ варяд"ь съ металдическа

пръградке: въ горнето отд'Ьление се равмъетнт-ь ЕУI).ШУ

мит-в, а В"Ь долнето- зарядът"ь; ПРУССЕИЯ, ФраНЦУЗСRИЯ.И ита

лиянекия шрапнели имач-ь центраtJ'IНИ тра.бки, въ които е по

мъстсн-ь зарядъ'г"ь, а ЕУРIIIУJ\iИТrВ сж пасипани въ ВСИЧЕ~ТО

праздно пространство и тгос.гв аа.гвни С"Ь сrБра. (Вж, стр. 270) ..
3а по-добро аапоанаввпие с ..ь дi;ЙСТВУЮЩIIТrВ сега си

стем:и на ОрЖДIJята, беаъ дълго 11 ПJ:ИРОЕО писание, може

да СtllУ'КIIТУЕЪ приведената таблица 1. Отъ нея се види,

че на всrВЕЖДrВ сж. приети въ ПОЛС1~ата артил.-lерия два Еа

либра, само въ Франция нръменно еж СЖJцествували тр:и"

По метаала 11: по устройството си орждията, ее дълят-ь

надтгв: въ Пруесия, РусеfIЯ, Франция :и Англия стоманени,

стr:Вгнжт:и отъ отвънъ въ ГО!Jещо състояние съ стоманен?

I~ОЖУХЪ или обржчи ; В"Ь Австрия 11 И':гаЛJIЛ стоманено-брон

ЗОВ11, иа.гЬни иатгвло 11 обработени по си:стемата на Уха

циуса. Всички еж набраздени, пъ.знещи се отъ отаадъ, i3a
творич-Ь на терманскич-Ь 11 pyecE1lTrh орждил еж ЦИtJ1ИНДрО

ПРИЗl\fаТИ'чеСlеи клииопе, на -авсгрийскит-в 11 италияпокит-в

- IIри:вма'гичеСЕИ клинове 11 на е-раппуаскит-в и англий

СЕИИТ...в -' ЦИ.А.индричеСЕИ бутаJ'Iа. По тежината на орж

.дията, най-дегни еж австрийскит-в и италиянекит-в-. около
300 ЕилограМJ\Iа е най-лсгкото орждие - и: най-тежки еж.

русстеит-Ь. По тежината на аарядит-в 11 голвмината на на

чалнит-в еI~ороети, най-голвмит-Ь еж В"Ь анг ..лийската артил

лерия, а най-маЛЕИТr:В --. въ аВСТрИИСЕата иитаЛИЯНСЕата.

По-горв кяяахме, че началната СЕОРОСТЬ е най-главния кое

-ьициент-ь на дi>иетвитеtJ1JIIоста на еrрt.лбата, че уголi>.-

Период. Списание, ХХУII. 2
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миванието на началната C1~OI)OCTIэ е г.ла.вната основа въ но

нит-в системи ОРЖД1IЛ 11 то е било повеемвстно. Анг.лий-
, @J .' • •. ,.."

еката систома, като паи-попа, тя сцо.гучи.та да О.ihде още

по-съв-ьршсвна ида )ТГОЛ'"hl\tfи началнаrг"';1 СI~ОРОСТЬ до 5В5 М.
'Гова УГОv1:rВмrБва1-IIlе началната СЕОРОСТЬ е IIрiдrВv-Т'"ЬТЪ, с.твдъ

минаваниего 11(1 който полеаното )~i;йствие може да се на

мали. нам-Ьо-го да нарасте. Въ днеШН11Т..в войни, когил-о пол

ската ФОРТI1ФIIЕаL~И~I 11 аемлянит-Ь у.крi;плеН1IЯ имат-ъ Н<:1И

IIIИ:РО1~О прим-Ьненис. когато войскит-в почти нсъкогя С.?Б. яадъ

яемлаии УI~рiI1леНIIЯ въ полето, то се изисква от-ь полската

аl)ТИtJlлеI)IIЯ способность да може riJ,a IIоразява неприя rГ t\;lЯ

11 аадъ полскит-Ь l\i~Y' за1~1)IIТIIЯ, а когато началната C1~OPOCTЬ

е чръвмврцо голЬма. то това едва ли ще бж!~е иъамояшо,

понеже трае]~rГОРIIята ще б;Е)~е чръвмъртго 11Ол егата. ()Т"-Ь

-габлицата се види, че- най-легтсъ сна115IД'"Ь има италияпоката

артиллеl)IIЯ - 3,'726 или 4~280 1~ПtJ10гра~lм:а и най-теясысъ

- PJTcc1~aTa - 12,5 1~И~7Iограl\Il\fа. 110 легкостъ, поднняспоеть

11 епособноотъ за ~lанеВр11I)ание на бойното поле, арти:лле

.!)}(lитi яаемат-ь едип слiд'т'Э друга слвдующнт-Ь l\1rВeTa: най

подвиасни 11 еднакво подвижни сл). италияпоката 11 авотрий

ската, олъдъ Ti;xrI~ иде геР}Iансн:ата, слвдт, нея -- l)yccI~aTa,

ТЪ1! като главното нейно нъoРЖfI{:еНIIе , имсцно 2/з оть всич

I~ит1; полски батерии и вепчкит-Ь копии. имат-ь ОI)ЖДIIЯ, които

еж по-легки ДОРI1 отъ германстсит-в ; пос.гв с.твдва с1эраI-II~У3

ската, г-лавното B"-ЬОр.iу).жеНIlе на която е 90 l\IИv1IЕ\1еrГl)ОВО'ГО

{)рк).дие, 11, пай-сеттгв, аш-лийската. Не rгрtбва да се яабравя,

I1!).И това. че всичкич-Ь ар'г ИЛJ"Iе})1111, освъп-ь Франц)rвст~ата,

имать на ла-ьетит-Ь си по дв1:; мъсти за с1;данпе на двама

огъ долнитЬ чинове, СJl)ТJI~аЩII IIplI орл).дпеrго~ които ее во

.3IЖТ"-Ь заедно СЪ '!~r)УГТ1Т"-Б тр:и::на седещп на првдницил-в.

В'"ьФраНЦУЗСЕата аI)ТIIЛJlерия rrpIIl\Ia оть долнит-], чинове

се вонят-ъ сжщо на тгрЬдника., а другит-Ь се воаять на за

ряднит-Ь сжнда1.ЦII. Това раадъдеиис на служащит-], ПI)И орж

.дието долни чинове, което IIpaBII СЖНДfУ1.I~иrг·.в неI)а3JТЖчни

отъ ОРЖДIIята, се ОТI)азява твърдi злi> в'"ьрху способиосга

на фраНЦУ3СЕитi батареи да маневриратъ; при заемванието

поаиции, за да .отворятъ ог-ьнь, т,.в ггрiбва да чакат-ъ C.lhH
джцит1;, на които се вози AIJyraTa половиня ОТ'Ь служащп'гrh

111)11 Оl)ждие'го долни чипове; ПI)ТI това иалвгит-ь се ПОДЪ

неПI)IIяте~7IСI~ИЯ ОГ"-ЬНЬ 11 еЖIIДiY:\I\IIтi~ ] [ 11зоб11\0 батареята
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прi3дстаВtJl:ява по-гол-Ьма цt~71Ь ва IIоравявани:е. С"Ь тоя не

достат-ькъ на -ьранцувстсич-в батареи, -ьранпуаскит-Ь арТIIЛ-

лерТIСТI1 СЖ ттгьрдъ 8аГрТlжени. :и пръдлагат-ь раЗИII сръд

ства ва пр-Ьмахваниего му; така : едни пръдлагат-ь Аа ее

Т)ТIJЯТЪ на двата прiдни подржчни конье съдла 11 на т'Бхъ

да 1издятъ двамата долни 'чина, КОИТО В'Ъ другиг-Ь ~~lJ

тиллерии се воаят-ь на .лв-ьета , дрУГII пръдлвгат-ь да се

махня.т-ь ОТ"ЬtJl:афета раанит-в АреБНII Пl)инадле~~НОСТII ва

да стане той по-лсгкъ 11 аа емътка на тежината отъ мах

натпт-в ПI)и:над,ле:iТ~НОСТИ~ да се нап!)авятъ l\IrВCTa за с'hдение

на двамата долни чина. ЕдtIН"Ь отъ <I>раНЦУ8СЕитi; арТl1лле-

РIIСТИ, като сравнява по ПОАВИЖНОСТЬ Фl)аНЦУ8СКОТО 90 мили

:м:етрово орждие съ гермаНСЕОТО 9 санrги:м:етрово, каава. "(те

ако фраНI'УЗСЕОТО е дъйствителио ОРЖДJirе ва стрълбв 11 аа

мърен.ие, то гериаНСI-СОТО е дъйствитедио орlh.ДJ;Iе ва война,

за бои; единъ ДРУГL"> пъкъ каава, 'че е-ранлуяскит-Ь батареи

тпърдъ много губят'ь отъ своята подвижпостъ, като не

моги.т-ь да се от.дълят-ь отъ сноит-в тежки СЖНДNiЦИ:, които

Clt-;' по-тежки отъ системата на оржди:ето на 540 ЕИЛОГIJаМl\Iа,.

като' се считатъ и долнит-в чинове седещи нв TrВxъ.
1
)

:llIltiЧНО е да се lIalIpaBII точно cpaBHeHJIe на раапит-в

европейски орждиязатrВхното д1;ИсrГВIlе . 'Говя би можело

да стане само СtJ'IЪД"Ь сравнително иоцнгвание разпит-Ь Оl)ЖДI1Л

на едизгъ нейтрвлепъ меjI~д)-тнароденъ по.дигоиъ.

Всъка отъ го.гвмит-в аl)тиллеРJ;III си има своигъ эосо

бенни пръимутцеетва, КОИТО тгъкъ ВОДЯТЪ подиръ си 11 11е

иабъаспи недостат-ьци. Въ равни ГОСI10дарства на рази!! н'hща,

въ аРТ:ИЛ~1:еРIIя_та даватъ пръдпочтение.

В_О въ всъки случаи може да се А0!I)rстпе, 'че сиете

мата на аНГЛИИСЕата полска артиллерия, за създаванието

па КОЯТО почти 15 години сж работили въ Англи», като

1) Прочее, както се види, тоя недостат-ькъ на фраНЧУ3СКRта артилаерия е на

маленъ. Въ послъднята книжка на французското периодическо .списание Неоие (lев

Пеиа: 'fflondes, за новмврий мъсец'ь, е напечатана една статия 33 е-ранцувсвата полска,

аРТИд~'1ерия подъ насловъ Not1·e Artillerie de Сатраапе. Въ тая статия намираме, на

стр. 7, слъдуюшето : "Най-посл'в рвшихж ее да турн.ж.тъ на пръдника петъ души,

нтмъсто три, и, благодарение на тан :мrhр:ка, .маI{аръ, че всъко аапръгнжто орждие

e'ГaH~~ по-тежво на 15О килограмма, батареята сега е по-легка и по-подвижна: шесгв

)РЖДИЯ могжт-ь да съставят-ь самостоятелна колонна (е-ранпуаскит-в батареи с.ж. шести

Ьрх~диини)~ Повикани тутакси да влrhв.ж.тъ въ линията на огъня, Ti>, може би, ще

пристигнжл-ь на нъколко секунди, нека дори на нъколко минути, по -късно ; но 'r'B нъмв

да б,Ждх"тъ принудени да чакат-в, да се присъединятъ къмъ 'гi>хъ вариднит-в c"v"H

дъци, че тогава да почнжтъ да дr:Бйствуватъ"о
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се сж ВЪСIIолз)тва,ди 11 ОГГЪ ислитванията и рсаултатич-в, до

бити въ другитii аl)ти",-тле!)ИII, и, като наи-нова, трiiбва да

е най-сънършецната. 3а РУССЕата аl)тил",-терия, която има
,~ ~ ,~

.наи-гол-вми ОI)ЖДIIЛ 11 наи-тежки снаРЯДI1, може да се каже,

че дiiИСТВlггелноста ня стрълбвта 1! изобщо 11 съсипител

ното И дiiйствие частно, ггрiiбва да сж CI)aBHI1TetJ'IHO наи

аначителни и наи-пеанвчптелнн сж нъ италиянеката и ав

СТРИЙСЕата артиллерии.
(Сл-вдна).



sa съврем, състояние на полската артиллерия въ армиит* на главнит* 
европ. държави, въ нашата и въ ония на съсЬдн. съ насъ господарства. 

О Т Ъ PC. Ы . 

(Продолжение отъ XXVII книжка). 

Квкто казахме и πό-рано, необходимо е добр£ да познаваме 
не само собственното си орљжие, съ което щесе боримъна бой~ 
ното поле, но тр4бвада знаемъ ж онова на нашия противникъ. 
И тъй като най-вЕроятнитЕ бжджщи противники на бойното 
поле за всЬко госоодарство еж. неговит^Ь съсЬди, то тр^бва да 
влЬземъ въ н4кои по-тънки подробности за запознаванието, 
осв'Ьнъ съ нан1ата артиллерия, още и съ оная на съсЬднитЬ съ 
насъ господарства, тџ пошгЬ да направимъ между тЬхъ, до кол-
кото е възможно, едно сравнение, за да видимъ на чия страна 
еж пр-Ьимуществата въ въоржжението на артиллерията. 

Въ въоржжението, както на нашата артиллерия, така и 
на артиллериит4 на съеЬднит^ съ насъ господарства, в4ма 
да срЪщнемъ орждия отъ нови, до сега намъ неизв^стни^ 
«системи, а, напротивъ, ще ср^тнемъ сжщит'Ь, за конто п<5-
горЪ на кратко говорихме. Малкит-Ь, младитЬ, бЬднитЬ, не 
добр'Ь още организнранитй, съ ненапрЬдшала наука, тех
ника и индустрия държави не моглхтъ да харчжтъ громадни 
сумми пари за опити и изслЬдвания, не могжтъ да еъзда-
ватъ нови системи орудия, а се ползуватъ отъ готовите 
резултати по съвършенствуванието артиллерията, добити въ 
другит4 велики, богати и напр'Ьднжли въ всичко държави. 

Нашата, турската и румдшеката артиллерии иматъ 
еднакви орудия отъ прусската система, правени въ Герма
ния, въ г. Ессенъ, въ Фабриката на Круппа; Т'Ь изобщо 
се наричатъ Крупповски орждия; а сърбската артиллерия 
има орждия отъ Французската система на де-Банжа, правени 
въ Парижъ, въ Фабриката на Анонимното Дружество Cail, 
главния директоръ на което е самъ Полковникъ де-Ванжъ. 

Ыахната артиллерия до Сърбско - Българската война 
имаше Крупповски далнобойни орудия само 47. Т'Ь б^хљ. 
отъ отнетит-Ь отъ ТурцитЬ прЬзъ Русско-Турскато война 

Период. Списание, XXVIII и XXIX. * 
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и оставени въ България отъ РуеситЬ. Отъ тия 47 орждия, 
29 б^хж оемисантиметровџ, а другит-Ь 18 б4хж девети
сантиметрови и распр-ЬдЬлени така: въ тогавашния 1-ий 
Артиллерийски полкъ се намирахж 24 осмисантимертови 
орждия, съ конто б4хж въоржжени първитй три батареи; 
въ 2-ий Артиллерийский полкъ една батарея имаше дру-
гит^ петь осмисантиметрови, a 18-τΐ деветисантиметрови 
се намирахж въ друг и дв-Ь батареи отъ сжщия полкъ. 
При мобилизацията на артиллерията, послй 6-ий Септем-
врий 1885 год., по нймание достатъчно осмисантиметрови 
снаряди и нЬмание орждия за цгЬли четири осмиорждийни 
батареи, четиритй осмисантиметрови орждия отъ вторил 
полкъ еж били пр^карани отъ ПТуменъ въ СОФИЯ, за да 
служжтъ като запасни за трит£ далнобойни: батареи отъ 
първия полкъ и за зам-Ьнявание на некой отъ т^хнитЬ 
негодни орждия1), a 18-τ£ деветисантиметрови орждия въ 
втория полкъ еж били раопр'Ьд'Ьлени по шесть орждия в ъ 
трит4 далнобойни батареи отъ полка. Така щото въ вр^ме 
на войната е имало само шесть батареи съ далнобойни 
Крупцовски орждия: три батареи отъ първия полкъ съ 
по осъмь осмисантиметрови орждия въ веЬка и три батареи 
отъ втория полкъ съ по шесть деветисантиметрови орждия 
въ всЬка. Другит'Ь шесть по леки батареи еж били въорж-
жени съ стари русски деветифунтовни орждия отъ обра-
зеца 1867 год. Въ врЗше на войната били еж поржчани 
на Крупна 12 нови полски и 3 планински батареи, всичко 
124 деветисантиметрови и осмисантиметрови орждия, за 
замйнявание устар^лйт-Ь по системата си и твърд'Ь тежкит£ 
деветифунтовни русски орждия и за въоржжвание третия 
новосФормиранъ артиллерийский полкъ. Сега всичкит^Ь три 
артиллерийски полка йматъ всЬки по три батареи съ осми
сантиметрови орждия, но три батареи съ деветисанти
метрови и по единъ планински взводъ съ осмисантиметрови 
планински орждия. При мобилизацията батареит^Ь и пла-
нин.скитЗг взводове тр-Ьбва да се разгржщатъ въ 8 орудийни 
батареи. До колко е несъотвЕтствующе за въоржжавание 
нашата артиллерия 9 Фунтовното бронзово и стоманено 
орждие, може да се ежди изъ даннит-fe за него въ П-та 
таблица: 9 Фунтовното орждие е твърд'Ь тежко, два пжти 

'*) Била е СФормирана отъ т£хъ особна четириорудийна запасна батарея въ СОФИЯ. 
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до тежко отъ 8 еантиметровото и 13/2 пжти отъ 9 санти-
метровото и 80 м. метрового —. еърбско; а, споредъ топогра-
Фическит^ условия на България, изисква се артиллерията 
й да бжде легка и подвижна; начадната скорость на сна
ряда му, въ сравнение съ оная на другит£, е твърд*Ь малка, 
вследствие на което и нолегатоста и вЪрноста на неговата 
стр-Ьлба сжгцо еж малки. Истина, че хвърлението на далечъ 
е достатъчно и че съеинителното действие на неговитй 
снаряди е год^мо, понеже τ ΐ еж два пжти πό-тежки отъ 
ония на 9 еантиметройит^ орудия и три пжти отъ ония 
на 8 сантиметровит-Ь, но при пръсванието на гранатит^, 
ония на далнобойнитй даватъ πό-вече отд-Ьдни поражающи 
части, тъй като, споредъ уетройството на двойнит/Ь си 
стЗши, τ ΐ се распръсватъ на πό-многобройни парчета. И днесь 
би се считало 9 Фунтовното орждие за удовлетворително 
и достатъчно д-Ьйствително по еФекта на своята етр'Ьлба, 
aïco да не б^ше толкова тежко, неподвижно и неспособно 
за маневрирание по възможнитй и в'Ьроятнит^ театри на 
военни действия на Балканекия Полуостровъ. То би било 
много полезно за обеадната или за иозиционната артиллерия. 

Нашита полски орждия, съ конто еж въоржжени сжще-
ствующит-Ь днесь у насъ батареи, еж отъ два калибра: 
тъй нареченото осмисантиметрово има калибръ 76 мили-
метра, а деветисантиметровото — 87 милиметра. 

По главнгитЬ размЪр и на орждията еж сл'Ьдующит'Ь : 
на 8 с/метр, на 9 с/метр. 

Калибръ . . , . 75 м. .м. . 87 м, м. 
Ц-Ьлата дължина . . . . . . 2000 „ „ . 2100 „ „ 
Дължината на кянала. . . , ,1795 „ „ .1865 w ,, 
Числото на браздит4 . . . . . 24 24 
Джлбочината на браздит-Ь . . 1,25 м. м. . 1,25 м. м. 
Широчината на браздитЪ . . 7,00 „ ,, , 8,40 „ „ 
Тирочината на полетата . . . 2,80 „ „ , 3,00 „ „ 
Тежината на орждиетосъ затвора 300 к. гр. , 450 к. гр. 
Тежината на затвора . . . . 26 „ „ . 38,5 „ „ 
Пр-Ьв-Ьса на заднята часть . . 27,5 „ ,, . 54 „ п 
Дължината на прицел, линия . 925 м. м. , 1050 м. м. 
Хода на браздитЪ 36 калиб. = 2,7 метра 

„въ 9 с/м. орждие 45 калибра ~3 ,915 метра. 
Другит'Ь данни се видятъ изъ П-та таблица. 



418 к. н, 

Сърбия 

se -z: 

"О w 

ai 

43 

g INS 

0 0 ■ < * 

Б! 

О ff-
S» 
К 
rs 

S 
03 

s 

1 
и " · 
CD 

490 

еж, пока 

00 
9= 
И 

<-> L - — " - 1 · L-' '-
Ф СЛ 

* «■ i 

Ë » 
SU ■ ■ 

Й 00 
3S 

о ^ 
о 

00 ОС 
je t-t 

as В 
s то 
H СУ 

Турция 
и Румыния 

с, п 

00 - 4 

'SS ' S "* 

1 1 

1 1 

I I 

1 

1 1 

i 

1 1 

1 I 

1 1 

1 

България 

О QC О 

* * » г· г г3 

СС ~Л О 

S ■ g ^ s 
2 2 g 

л», ce с» 
СЯ О . ι^ о о о» 

*- ье t-± 
-Q О О 
V "со V 

tO ГА J© 
Ъ сю "-ц 

СФ ΙΝΟ — 
* - я - С5 

*- ;с ел 
СЯ Ä О 

15' Ι-* Ь» 

4 - 'If*- CC 
OS <Ji tO 
о о :w 

M· 

M- О Qï 

ЈФ t>£> ЈФ 
"— "ît- "M- -

. ·α — о* 

jT> J=> jD 
lo ~— V 
м- О Ό о . о «о . 

^ Is « 
■ i-* СЯ ~ 1 

— t o 
00 00 С 

1q СП V 

1-1 
СС Ci С 
to о со 

Господарства 

Название на орж,-
дието 

Калибръ 

Тежина на opÄ-
дието килограмма 

Отиоонтелната дъл-
ж и н а на к а н а л а ка-
либри 

Отиосителната дъл-
мсина на орљдаето 
калибрн 

11ислото на брнз-
дит-в 

Дължина на хода 
на браздит-в ка
либр и 

Тежина на з ряда 
килограмма 

Отиосителната те
зки н* на заряда 

Началиата ско
рость метр и 

Тежин.ч на грана-
тата килограмми 

Дъижина награна-
тата въ калибри 

Тежина на вя>трт.ш-
ния зарядъ к. г. 

Тежина на nipan-
неля килограмми 

Числото на куршу-
МИТБ въ шрап. 

Тежината на кар-· 
теча килограмма 

Числото на кур-
шумит^ 

i 
° 

ω 

! о 



КР'АТЪКЪ ОЧЕРКЪ. 419 

Нашита орждйя се различаватъ помежду си по устрой
с т в о м си. Старите орудия, останжли още отъ Русско-
Турската война еж отъ първия модель на Крупповскитгћ 
орждия, именно отъ моделя 1873 година, а новит*, купени 
пр-Ьвъ Сръбско-Българската война, еж отъ втория модель, 
именно отъ моделя на 1880 година. Независимо отъ това, 
че caMHTi; Крупповеки модели еж различии, въ новит^ 
орждия още има направени изменения и подобр&ния" за 
пр^махвание на никои недостатъци, конто CÄ били ааб4-
л'Ьзани у насъ в ъ старите орудия, както пр'Ьзъ мирната, 
така и боева практика въ посл-Ьднята Сърбско-Българека 
война. ТЪлото на орждието въ старото и новото, 8 санти-
метровото и 9 сантиметровото, има двойни ст-Ьни, конто 
еж съетавени отъ една вжтр'Ьшна тржба (цйвь) и вънкашни 
отд^лни обржчи или ц'Ьлъ кожухъ. 0бржчит4 и кожухътъ 
еж употр^бени за да се стогне и направи по-ягко орж-
дието, T i се набиватъ връху вжтрйшната тржба въ горещо 
еъстояние. Въ орждията отъ моделя 1873 год. за ст-Ьгание 
еж употр-Ьбени шесть обржча, на единъ отъ конто ее на-
миратъ цапФит'Ь; осв-Ьнъ т^хъ има още два полуобржча, 
много πό-малки, конто се турятъ въ особна вадичка, напра-
вена околовръстъ на вън1нната повърхность на ц^вта 
пр-Ьдъ цапФелния обржчъ; т£ служжтъ за удържание 
последняя на м^стото му, или, по-добрЕ казано, за да не-
позволяватъ на вжтр-Ьшната ц'Ьвь, въ заднята часть на 
която се намира клиновото влагалище, да ее исхулп назадъ 
пзъ цапФелния обржчъ, вследствие наляганието на барут-
иих-Ь газове върху клина. Орждията отъ моделя 1880 год. 
еж ет-Ьгнжти отъ вънъ-съ цЬлъ стоманенъ кожухъ (manchon, 
Mantel, оболочка, муфта, кожухъ), излйнъ заедно еъцапФИтЬ, 
конто се намиратъ на него ; въ заднята му часть е напра-
вено влагалището за клина (затвора) на орждието. По 
външноста си двата моделя се различаватъ само по това, 
че въ орждието отъ моделя 1873 год. първия обржчъ, 
който се набива най-напрЪд'ь връхъ вжтрЪшната ц^вь, до 
заднята часть, се издана надъ повърхноста на ц'Ьлото 
орждие и съетавлява околовръстна пепжкиатина като насто
ящий обржчъ, когато въ орждията отъ моделя 1880 год. 
не се заб^л'Ьзва подобенъ обржчъ на вънШната повръхность, 
която отъ къмъ затворната часть върви иай-напр-Ьдъ 
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цилиндричеека, посл^ — коническа, разделена с ъ . е д и н ъ 
скатъ, тамъ гд^то се свършва кожуха. Влагалището на 
клина има сЬчение цилиндро-призматическо; · п'р&днята му 
плоскость е перпендикулярна къМъ оста на канала, а зад-
нята страна е малко наклонна и има видъ на цилиндри
чеека повърхнина. С^чейието на влагалището постепенно се 
ст4енява отъ л4во на д-ћсно спрямо ррждието. На горнята и 
долнята страни, надлъжъ отъ л-Ьво нм д-Ьсно, има но едва 
иепъкнатина, въ конто еж направени браздички ; поел'Ьднит'Ь 
служжтъ за направляющи на клина при вадението и втиква-
нието му. Формата на хслина съотв-Ьтствува на неговото 
влагалище въ орждието. Въ пр-Ьднята страна на клина е 
направено гнездо за стоманената нлочичка; на д'Ьсно от.г> 
поели днето се намира зарядяото отвърстие, оста на което 
е паралелна съ оста на канала. На горнята и долнята 
страни на клина има надлъжъ изстяши, конто влизатъ въ 
еъотв-Ьтствующит-Ь си вадички въ клиновото влагалище. 
Въ горнята страна има направено, сжщо надлъжъ по клина, 
едно коритце за иом^стяние крад на задръжката, която е 
продупчена и съетавлява горнята часть отъ запала; длъжи-
ната на коритцето е определена тахса, щото, когато клина 
е изтегленъ зарядното му отвърстие приема положение, 
като че съетавлява продължение отъ канала на орљдието. 
За образуванието на запала клина е продупченъ въ лЪвия 
край на коритцето по иосока, съетавляюща 41° съ оста 
на канала на орљдието, съ едно отвърстие, на което краищата 
еж разширочени. Въ това отвърстие се вбива мйдна ЦЕВ-
чица, връхъ горния край на която се туря едно мЪдно 
пръстенче, елужаще при стр^лянието като обтюраторъ 
между долния край на задръжката и горния край на м-Ьд-
ната ц-Ьвчица. Въ центра на стоманената нлочичка е вбито 
м£дно търкалце съ косвенна дупчица по ср£дата. Сјгћдо-
вателно, запала минува наклонно пр-Ьзъ задръжката, мЪд-
ната ц-Ьвка въ клина и м-Ьдното търкалце въ стоманената 
нлочичка, въ която непосредственно се опара заряда, когато 
ормдието е напълнено за да стр-Ьля. За обтюраторъ между 
ор/ьдието и клина служи бродвелевото, стоманено, каморно 
колелце, което се влага плътно въ особно гн-Ьздо за него 
направено въ образа на зарядната камора. Каморното ко
лелце има СФерическа повръхность, която плътно приляга. 
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къмъ съотвЪтетвующата й подобна же иовърхность въ 
ор^дието; вжтрйшния му край е πό-тънъкъ за да може 
при гръмванието да се распъва отъ наляганието на барут-
нит-Ь газове и още πό-плътно да приляга къмъ гн-Ьздото 
си и да не пропуща никакъ да излизатъ барутни газове 
вънъ отъ орњдието къмъ клина. Излизанието на барутни 
газове между задния обр^Ьзъ на колелцето и стоманената 
плочичка на клина се запушва чр^зъ илътното имъ при-
лягание помежду си, когато клина е втикнжтъ въ влага-
лището си. Съ тая цчЬль на иргЬднята иовърхность на пло-
чичката, обърнжта къмъ Ксшорното колелце, има наиравеаа 
околовръстна плоска добр'Ь отшлиФувана испъкнатина, а 
на задния обр"Ьзъ на колелцето, конто сжщо добр'Ь е 
отшлиФуванъ, има още и околовръстни нЬколко вадички, 
в ь конто се сбира калта отъ отшлиФуванит-Ь повърхности 
при втикванието на клина; тЪ сжщо служатъ и за распро-
странявание по т£хъ на барутни газове, ако б и че случайно 
такива се промъкнжтъ между каморното колелце и плочичката. 

Къмъ л'Ьвата страна на клина е привърт-Ьна дъска, 
която го пази да не се закалва, затова тя тр-Ьбва да при-
лЬпва плътно къмъ т-Ьлото на орждието, когато клина 
е втикнжтъ. Пр'Ьзъ тая дъска минава витлото, което служи 
за заключвание клина въ влагалището му; на вънншия 
край на стебеля на витлото е надгЬнжта дръжката, чр-Ь'зъ ко
ято се отваря и затваря клина. Къмъ дъската еж прикрЪ-
пени още приспособления за да задържатъ клина въ вла
галището му при движението на ор^дието, т. е. да не се 
отвъртя витлото, съ което клина се заключва въ орждието. 
Други особенности на устройството въ нашита орждия ьгЬма 
да напомняме. Щ е кажемъ само, че канала имъ е набразденъ 
съ 24 бразди, конто иматъ постоянна извитость и че сна-
рядната камора въ 8 сантиметровит-Ь орудия е набраздена 
и коническа, а вгЬ 9 сантиметровит-е — гладка и цилин-
дрическа. Т у к ъ му е м^стото да се каже за изм'Ьненията, 
направени въ новгггћ орудия и лаФети, за конто споме-
нњхме no-ropi . Въ орљдието задържката е направена въ видъ 
на лъжица, както въ русскитЪ орудия, подобр^ни еж обтю-
раторнит-fe части и прицела. Въ лаФета е подобр-Ьна връз-
ката между различайте части; направени еж 16 деления 
на кржга на подемния механизмъ споредъ прицела, за да 
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може, въ случай на нужда, да се измЗшява жгъла на въз-
дигание само чр£зъ него. Къмъ кржга е привързана кукичка 
съ синджирче, за да не може да се спуща механизма самъ. 
Направени еж куки за лямкитЪ. Въ винтовия тржбчастъ 
тормазъ жел-Ьзната тржба е заменена, за< п.о-гол'Ьма ягкость 
и трайность, съ джбово изкривено четирижгълно дърво. 
0св4нъ това всЬки лаФетъ е снабденъ съ обикновенъ тормазъ 
съ верига като русския, усилена е заднята часть на лафета 
и изменено е съединението му съ пргкдника, а именно упо-
тр'Ьбенъ е болтъ съ дв'Ь гайки, конто съ направената 
въ него брънка (воронка) се закача на куката на прЪдника. 
Тоя болтъ, въ случай на истръквание и угол'Ьмявание диа
метра на брънката отъ търканието и ев куката на ирЪд-
ника, може лесно д а б ж д е замЪняванъ съ други заиасенъ 
болтъ; когато въ пр'Ьдишнит'Ь лаФети, въ подобии случаи, 
за зам'Ьняванието се изисква арсенална работа и лафета 
тр^бва да се вози въ арсенала. Тия еж по-сжщественшггк 
изменения, пр'Ьдложени Круппу и направени отъ него в ъ 
НОВИТЕ наши орждия и лаФети. 

Особенностит^ въ устройетвото на нашита орждия, 
еж свойственни и на турскит^ и румжнскит'Ь орждия, за-
щото, както казахме, т^зи послЪднит'Ь еж едцакви, или почти 
еднакви, съ нашита; затова ще се спремъ само надъ сърб-
CKHTi орждия, конто еж СЪВСЕМЪ отъ друга система, отъ 
системата на Банжа. Полскит£ орждия на Банжа еж отъ 
два калибра — 80 милиметрови и 90 милиметрови; но Ci>p-
бит^ иматъ само 80 милиметрови и отъ т-Ь&ъ т£ иматъ 
45 шесть-орждийни батареи, всичко 270 орждия. Тежината 
на 80 милиметровото сърбско орждие е 425 к. грамма, на 
гранатата 5,6 к. гр., на заряда 1,5 к. гр., а началната 
скорость 490 метра. Другит-Ь данни еж въ П-та таблица. 

Полскит'Ь орждия отъ системата на Банжа, както 80 
милиметровото, така и 90 милиметровото иматъ еднаква 
направа. ТЕЛОТО на орждието се съетои отъ вжтр-Ьшва 
ц4вь, която се отлива отд^лно и изц'Ьло отъ стомана, 
приготвена по начина на Мартина-Сименса, и отъ шесть 
отд'Ьлни обржчи отъ ежщата стомана. Т ъ й като затвора 
на орждието не е напр^ки, както въ Крупповскит^ орж
дия, а е по оста на орждието, то се явява възможность 
да бжде ст'Ьгнжто орждието съ обржчи до самия си задень 
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обрЕзъ. Влагалищьто на клина е направено в ъ ТЕЛОТО на 
вжтрЪшната ц-Ьвь; то е цилиндрическо, има диаметръ ио-
голЪмъ отъ зарядната камора на орљдието и пр-Ьдетавлява 
три сектора гладки и три сектора навитлени, конто еж кон-
центрични и съотв'Ьтетвенни на секторит-Ь на затвора. 
Посл^дния има еъотвЪтствующата Форма на своето вла
галище и ιιρ-Ьдставлява единъ видъ бутало снабдено съ 
три Р1спъкнати и навитлени сектора. На в^тр-Ьшния край 
на затвора се намира тъй наречения обтюратора па Баижа, 
конто се съетои отъ едно металическо бутало въ видъ на 
гжба, стъблото на която се пом^стя въ цилиндрический 
каналъ, направенъ за него поср-Ьдъ затвора, и отъ едно пла
стично колелце. Гжбата, заедно съ стъблото си, е продупчена 
надлъжь по ср4дата и служи сжщевр-Ьменно и за запалъ. 
Подъ танурчето на гњбата непосредственно се намира пла-
стичното колелце, което се съетои отъ амиантъ (иланински, 
или каменъ ленъ), наиоенъ съ овчи лой, зашитъ въ една 
цилиндрическа торбичка; послгЬднята е запазена отпр^дъ 
и отзадъ съ дв-Ь калаени покривки, конто способствуватъ 
за удържание илаетичната материя на м^стото и. Три ко-
лелца отъ жълта м^дь (латунь) облагатъ жгловет^ на 
обтюратора, за да не позволяватъ иа калаенитй покривки 
да се растягатъ и прош&хватъ въ растрозит-Ь (междинитй) 
между него и орждието, и да не се затруднява движението 
на затвора, когато д^йствуватъ съ него. 

За отваряние и затваряжие затвора има приспособле
ния, конто се състоятъ отъ единъ лостъ, служащъ за 
завъртание и отвъртание затвора въ влагалището му, една 
дръжка. чр^зъ която се издръпва или втиква затвора въ 
влагалището и единъ консоль или иоддържка, която нод-
държа затвора, когато той е изваденъ изЪ орждието. Тая 
поддържка прилича на малъкъ обржчъ (еходенъ съ ония, 
съ конто стЪгатъ орљдието); тя има дв£ уши, пр-Ьзъ коита 
минава едно железно стъбло, прикр^Ьпено къмъ задния 
обржчъ на ор^дието, така щото тя може да се върти 
около това стъбло като вратица. Когато затвора е въ ора\-
дието, оста на ноддържката и затвора се съвпадатъ съ 
оста на орждието. За да не йзлиза затвора изъ ноддърж
ката си, с^ществуватъ особни приспособления. За тия при« 
пособления , както и за другит£, служащи за ограннча-
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вание въртението на затвора въ влагалището му, н-Ьма да 
се раепространяваме. Канала на БанжовитЪ орудия имя 
■сжщ'ото устройство както въ Крупповскит-Ь: зарядна и сна-
рядна камори и набраздена часть; само че 2 4 - T È бразди в ь 
него иматъ прогрессивна извитость, а не постоянна, както 
що е въ нашитгЬ. За снаряди къ\гь "гЬхъ еж приети с^що 
гранати, шрапнели и картечи. Гранатата е двустЪнна, снаб-
дена с ъ ударна тржбка Бюдеыа, която е доста добр^ об-
мислена, доста чувствителна, проста и безопасна. Шрагт-
не ля е снабденъ съ тржбка за двойно дЬйствие. Рранатата, 
както и шрапнеля иматъ само по едщ> мЪдно поясче, близу 
до дъното; то се вр-Ьзва въ браздит-Ь и чр-Ьзъ него се еъ-
общава на снарядите връщателното движение въ канала 
на орждието. ПргЬддо поясче нЬма7 то е зам-Ьнено съ 
удебелявание на снаряда, близу до овалната му часть; 
това удебелявание зам-Ьнява пр-Ьдното поясче, то води сна
ряда по иолетата на браздит^, Шрапнеля има едпцото 
вънкашно устройство, както и гранатата. По вжтр'Ьшното 
си устройство сърбския шрапнель твърд^ много се от-
лнчава отъ нашия. Той се съетои отъ вънгаенъ тънък ь 
бездъненъ стоманенъ корпусъ, отъ отд-Ьлно излЗша метал-
лнческа камора за вжтр-Ьшния зарядъ, турнжта отвжтрћ 
въ главата на корпуса и отъ отд-Ьлно ИЗЛЕНО металлически 
дъно, прикр-Ьпено къмъ корплтса, сл-Ьдъ като се турятъ 
куршумит^Ь въ него, Тржбката за двойно дЬйптвие се 
увъртва въ металличееката камора, въ която за това има 
направено навитлено гнездо. Камората има прочйо дъно 
и ст-Ьни и нгвма никакво оъббщение съ отд^лението^ гд^то 
се намиратъ куршумитгЬ. ПослЪднит^ не сљ. залЪни съ 
сгћра, както въ нашитЬ шрапнели, а еж. турнжти въ особни 
гнезда, направени въ особни металлически съетавни сег-
ментчета. 

Тая е оригиналноста въ устройетвото на сръбския 
шрапнель, че барутя въ него се намира въ горнето отде
ление, въ главата на шрапнеля, а куршумит-Ь — въ дол-
нето отделение, на дъното. Това расположение е доста 
странно и мжчно може да се обясни рационалноста му и 
да-ли не е иогргвшно подобно едно расположение. На веЬ-
К/Тхд̂  се стрЪмятъ расположеиието на вдхтр-кшшш зарядъ 
и на куршумитгЕ да бљде наопаки, защото само тогава кур-
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шумите могжтъ да получжтъ достатъчна скорость ιι ιΐό-
правилно и ιιό-комиактно разсЬвание, 

Както е известно, въ нашия шрапнель куршумптЪ ce 
располагать о т п р ^ ъ , а барута отзадъ. Количеството на 
барута е малко, толкова колкото е необходимо за образу-, 
вание достаточно газове, конто съ наляганието си върху 
диаФрагмата да откъснжтъ отд'Ьлната главичка на шрап
неля и да искаратъ куршумит-fe вънъ отъ стоманения му 
корпусъ, който си остава цЪлъ. Сл-Ьдъ това куршумит-fe 
л/етятъ по сљлцата траектория, на снопъ, съ скорость, 
която е ималъ шрапнели въ момента на пръсванието, не-
значително угол%мена съ скороста отъ барутнитЬ галопе 
на вдхтр-Ьшния зарядъ. Така щото пръсванието на нашия 
шрепнель, д-Ьйствително, можемъ да си пр-Ьдставимъ като 
картеченъ изстр-Ьлъ изъ орудие, пр-Ьнесено надъ самитћ 
глави на неприятеля; когато за д^йствието на сръбекпя 
шрапнель неможе се каза сжщото. Въ ср'ъбския шрапнель 
вяхтр'кишия зарядъ, като се намира отпр^дъ, пргЬдъ кур-
шум ι ιτΐ , той не може дру го да направи, осв-Ьнь да рас-
покоса главата на снаряда, за да направи излизанието на 
куршумит^ изъ корпуса на шрапнеля свободно. Това из
ливание на куршумитЕ, обаче, не може да бжде всЬкогапра-
вилно и така компактно, както що става то изъ нашия шрап
нель: едно, отъ не всекогашното правилно откжсвание на 
ц'Ьлата оживална пр-Ьдня часть на шрапнеля и, второ, отъ 
наляганието на газовёт-Ь отъ в^тр-Ьшния зарядъ върху 
куршумит^ отпрЪдъ. 

Сл'Ьдъ като направихме кжсо описание1), както на на
ш и т а , така и на сърбскитЪ орждия, можемъ еега да цри-
стжпимъ къмъ сравнението между нашата и сърбската ар
тиллерии. За да се направи точно и справедливо сравнение, 
изискватъ се много дании и даинн в/ерни, добити практи
чески на сравнителн.и испитания отъ лица незаинтересовани. 
За жалость такива без пристрастии данни и суждения върху 
ТЕХЪ малко се ср-Ьщатъ въ артиллер1шската литература. 
Круппъ и де-Банжъ, като лица стоящи на чело на дв4 
комерчески учреждения,.конкурирующи помежду си, както 

*) Πό-подробно описание не правим ь, дюнеже то,бя било МАЧНО за четение Ьезъ 
съотвЪтствующигЕ чъртежп, а печлтанието на поелйднитЪ въ България П'-не за сога 
още е затруднително. 
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що еж Фабриката на Круппа въ Ессенъ и Société Anonyme 
des Anciens Etablissements Cail въ Парижъ, на което де-
Банжъ самъ е директоръ, приб'Ьгватъ често къмъ реклами 
чисто* комерчески; всЬки хвали СВОИТЕ произведения и кори 
ония на конкурента си. Множеството полемически брошюри, 
издадени отъ едната и отъ другата страна за хваление до-
стоинствата на своитЪ сиетеми и военни материали, не 
могжтъ да даджтъ ясцо понятие за ежлцноста на работата; 
въ т-Ьхъ не се третиратъ въпросит^Ь съ нуждното хладно-
кръвие, дори често се ср-Ьщатъ непристойни инсинуации, 
пущани взаимно между к о н к у р е н т н а Фабриканти. Не малко 
е способствувала за затъмняванието на въпроса и нацио-
налната вражда и над провар вание между двата народа, на 
конто въ данния случай се являватъ представители кон
к у р е н т н а Круппъ и де-Ванжъ. Враждата и пристрастието 
по тоя въпросъ се отразява дори въ най-сериознитгЬ военни 
научни списания. По тия именно причини твърдй е мжчно 
да се ориентира человЪкъ въ разните противоречив!! мне
ния и суждения за доетоинствата и недостатъцитЪ на орж~ 
дията отъ Кругшовската система, т. е. нашата и отъ де-Бан-
жовата, т. е. сърбската. 

Изобщо всЬка артиллерия тр^бва да отговаря на ИЗ
ВЕСТИИ условия, конто могжтъ да се раздЪлятъ на три 
категории, а именно: а) научни, или механически ; б) военни, 
и в) икономи^ески. НаучнитЪ или механическитЪ условия 
ще б а д ж т ъ най-добргЪ удовлетворени, когато е достигнжтъ 
максимума на дЪиствителноста, скороста и безопасноста на 
стрЪлянието изъ орждията. Чисто военнит-Ь искания еж 
достигнжти, когато ор^дията и снарядите еж прости, нгЬ-
матъ много и сложим части, когато еж еднообразни, легки, 
подвижни, ягки, безопасни и сигурни за действие и удобни 
за стр4лянйе. Най-посл'Ь икономическит-ћ условия се съ-
стоятъ въ еФТинията на военния материалъ, въ еФтиното му 
приготовлявание, пазение и употр-Ьбявание, въ възможноста 
да могжтъ орждията, снарядит-Ь и бару та да се правятъ 
вжтрЪ въ госиодарството, и най-сетн'Ь въ трайноста, т. е. 
да могжтъ орждията дълго вр^ме да елужжтъ безъ да се 
повр^ждатъ. 1Це разгледаме едно по едно, какъ еж испъл-
нени 'тия условия както въ нашата артиллерия, така и въ 
Сърбската. 
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А.КО сърбската артиллерия и да има само 80 милимет-
рови 'орудия, но ние ще вземемъ за сравнение и 90 мили-
метровото Банжово и ще проведемъ параллель между тия 
дв-fe орждия и нашита тъй нар'Ьчени Крупповски 8 санти-
метрови и 9 сантиметрови. Както б^Ьхме казали и по рано, 
Банжовит'Ь полек« орудия се появихж. сл-Ьдъ Круппов-
скит^, сл'Ьдователно, не би било удивително ако Француз-
окия конструкторъ би ивнам'Ьрилъ да направи своитй ору
дия п5-дЬйствителни въ смислъ на стрЕлбата отъ ония 
на Круппа. Крупновскит'Ь се появихж въ 1873 г., а Бан-
ж о в и г Ь — в ъ 1878 год. Но Круппъ, въ послйдне вр£ме, 
отъ 1880 година насамъ, прави орудия по-съвършенни отъ 
своит-Ь прйдишни. Отъ третята таблица може да се на-
правятъ нужднит-Ь заключения за достоинствата и ир*Ь-
имуществата на орждията въ научно отношение. 

ri,^5-:BvZi:ia:xj;^5L xix, 

Д а н и жж 

Орлълията на 
де-Банжа 

Сръбското ; 

80 м. м. ; 90 м. м. 

Ор&дията на 
Круппа 

Б ъ л г а р с к и т t> 

7, 5 сант. I 8, 7 е<нт. 

Тежина на орадието, килограмми . . 
Тежина на орЖдието съ лафета, килогр. 
Тежина на снаряда, килограмма . 
Тежина на заряда „ . . 
Тежииа на лаФета „ . -
Началната скорость, метри . . . 
Живата сила на снаряда близу до 

тата, тоннометри 
Живата сила, която се пада на единъ 

килограммъ отъ тежината на ор^дието 
килограммометри . 

Живата сила на единъ килограммъ отъ 
. тежината на орл?.дието съ лаФета, 
килогр. мегри . * .■. . . . . . 

Далноста при възвигаение 25°: 
*) Но таблицитЪ на Круппа, мотри , . 
2) П · таблицитъ- на Банжа „ . . 

425 
975 
5.6 
1.5 

550 
490 

68,5 

161 

72 

6.550 
6.990 

580 
1210 
7.95 

1.9 

455 

84 

158 

70 

6.600 
6.890 

300 
779 
4 3 

1 
470 
460 

47.7 

159 

6100 

450 
990 
6.8 
1.5 

530 
465 

75 

167 

76 

6 530 

И з ъ приведената таблица се види, че нашето 7,5 сан-
тиметрово орљдие е сравнително много легко, на 125 ки
лограмма по-легко отъ сърбското, но затова пъкъ и начал
ната скорость и тежината на снаряда му еж. по-малки. 
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Нашето 8,7 сантиметрово е почти еднакво по тежината 
си съ сърбското, разликата е само въ 25 килограмма. Те
жината на снаряда е на 1,2 к. гр. по-гол'Ьма отъ оная на 
сърбската граната, а началната му скорость само на 25 
метра по-малка отъ скороста на сърбската граната. А. ний 
знаемъ, че дЪйствителноста на стр^лбата е толкозъ по-го-
«ягкма, колкото началната скорость, заедно съ тежината на 
снаряда, еж по-голЗши. Тежината на нашето 8 сантиме
трово орудие е толкова малка и, сл^дователно. подвижноста 
му толкова гол4ма, въ сравнение съ оная на сърбското, 
щото легкоста на снаряда и nö-малката му начална ско
рость, а, слйдователно, и по-слабото му действие, се въз-
наградява съ подвижноста на орљдието. Споредъ назначението 
си, да може, по възможноеть, на всЬкжд'Ь да се прокарва на 
бойното поле, 8 сантиметровото орждие тр'Ьбвало е да бжде 
легко и подвижно, и въ полза на тая подвижность, която 
несравненно е по-гол^ма отъ оная на сърбското, била е 
направена малка жъртва отъ дййетвителноста на неговата 
стр'Ьлба. За да можемъ да направимъ ио-ясно сравнение 
между нашето 8,7-сантиметрово и сърбското 80 милиме-
трово, тр&бва да вземемъ други величини, понеже, отъ една 
страна, ако нашето има ио-тежъкъ снарядъ, то пъкъ на
чалната му скорость е по-малка. Въ дадения случай тр-Ьбва 
да вземемъ за сравнение общит'Ь живи сили на снарядите 
до устата на орждието, т. е. величини, съетавени отъ те-

жинит-Ь й скоростит-Ь на снарядите [—-̂ ----̂ --̂ —Ј. Изъ таб-

лицата, както видимъ, за сърбското тая величина е 68,5, 
а за нашето — 75. СлЪдователно, нашето 9 сантиметрово 
орждие се намира въ πό-износно положение, т. е. то е ш> 
д'ействително отъ сърбското. Осв'Ьнъ това за да можемъ 
справедливо да се произнесемъ за съвършенството на как-
вото и да е орудие, то трЕбва да Сждимъ за това по не-
говото тъй наречено полезно действие, което се опр'Ьд'Ьля 
съ отношението на живата сила на снаряда къмъ тежината 
на орждието, т. е. колко жива сила се пада на всеки единъ 
кило!лраммъ отъ тежината на орљдието. И з ъ таблицата ви
димъ, че тая величина за сърбското орждие е 161, за на
шето 7,5 сантиметрово -— 159 и за 8,7 сантиметровото — 
167. Къмъ това ще прибавимъ други едни заимствувани 
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и повече ce раз-Ьдалъ и калялъ. Сл'Ьдъ 16-ия изстр-влъ за
твора вече неможЪлъ да се извади и тр-Ьбвало отъ д-Ьсцата 
страна да го иетласкатъ, посл-fe което го потопили въ гли
церина-и тогава само искарали ЗО-тЪ из'стрЪла въ 33 минути. 
При това сташьло и друго забавяние: запалителната трубка, 
като не била добр£ турнжта въ запала, счупила се и за 
изважданието и били изгубени три минути, конто не били 
взети въ внимание, та коммиссията решила, ч.е ЗО-т-Ь изстр-Ьли 
еж направени въ 30 минути. Банжовото орљдие изгърм-вло 
безъ задържка ељгцото число въ 23 минути. Прочее, по 
настояванието на Крупна, опита билъ повторенъ на 6-йй 
май 1885 година и тогава 30 изстр-Ьла били направени само 
въ 16 минути. Това число било 'ОФФИЦИЯЛНО констатирано. 
Така щото и по скорострЪлность нашита орждия, може да 
се каже, че не стоятъ по-долу отъ сърбскитЪ. Обаче тр^бва 
да се заб'Ьл'Бжи, че случая, който е ималъ м-Ьстото си при 
сравнителнит^ испитвания въ БЪлградъ, обикновено често 
може. да се повтаря, и се повтаря, агсо не се варди акку
ратность и внимание при обръщанието съ механизма и ако 
каморното колелце и стоманената плочичка иматъ н^каква 
неисправность, не еж, добр^ намгЬстени и примърени, или 
нЪщо подобно. Изобщо, може да се каже, че нашето орудие 
по е наклонно къмъ подобии несвоеврЪменыи пръкратявания 
на стр4 лба/га, вследствие на н'Ькоя случайна неисправность 
въ механизма, отколкото сърбското; за това необходимо 
е строго да се вардятъ инструкциитЪ, конто рекоманду-
ватъ какъ да се пазятъ и обръщатъ съ механизмитЪ на 
нашита орудия1). Въ Ессенъ еж иравени опити съ русскит^Ь 

*) Прочее и еръбската артиллерия въ това отношение не е СЪВСБМЪ безупречна. 
Сръбския в-Ьстникъ Одјек, въ единъ отъ броеветъ* си отъ мартъ мъсецъ миаж,лата 
година, билъ писалъ н^що противъ БанжогштЬ орудия, като кнзвалъ между другито, че 
командиритъ на артиллерийскитъ полкове постоянно били рапорг-рали въ военнот* 
министерство за недостагъцит-в на новитъ орудия. Сърбския воененъ министръ от-
хвърлилъ тия обвинения въ НБКОЛК > общи Фрази, тогав ι Одјек напечаталъ извлъ-
чения из ь рапортит^ на нолковит-в комакдири и положечитћ върху тЬхъ резолюции отъ 
военното министерство. Споредъ Одјек между другитъ- изброени недостатъци имало 
е въ единъ пунктъ и слЪдующия: ,.При скоро и непръкл^сн^то стреляние МАЧНО се 
затваря навитлейия цилиндрически затворъ, по причина на барутния кчлъ. Олучвало 
се е по нЪкога, Дане може да се отвори затвора иослй иърното гръмвание." На тоя 
пунктъ било отговорено отъ минисгерствот > съ сл'Ьдующата резолюциям г3а да не 
се случва това повече, всичкитъ затвори сл&дъ всЪко едно гръмвание, или слЬдъ всъки 
дв-Ь, тр-Ьбва да се намазватъ съ дървено маслом Затворит-в, конто не МОГАТЪ да сё 
отворятъ сл^дъ първия изстрълъ тръбва да се изелъдватъ отъ механика, за да се 
поправятъ. При тоЕа необходимо е, щото въ всичкитЪ затвори, АгловетЪ на поясчетата 
на витлото да се повторятъ съ пила" т. е. да се възетанови правилната имъ Форма 
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м повече ce раз-Ьдалъ и калялъ. Сл^дъ 16-ия изстр-Ьлъ за
твора вече неможЪлъ да се извади и тр-Ьбвало отъ д^сната 
страна да го иетласкатъ, посл-Ь което го ПОТОПИЛИ ВЪ ГЛИ-
церинъ и тогава само искарали ЗО-тЪ изетр'Ьла въ 33 минути. 
При това станжло и друго забавяние: заггалителната тржбка, 
като не била добр4 т у р и с т а въ запала, счупила се и за 
изважданието й били изгубени три минути, конто не били 
взети въ внимание, та коммиссията решила, ч,е ЗО-т^ изстр-Ьли 
еж направени въ 30 минути. Ванжовото орљдие изгърм-Ьло 
безъ задържка сжщото число въ 23 минути. Прочее, по 
настояванието на Крупна, опита билъ повторенъ на 6-йй 
май 1885 година и тогава 30 изстр-Ьла били направени само 
въ 16 минути. Това число било ОФФИЦИЕЛНО констатирано. 
Така щото и по скорострЬлность. нашита орждия, може да 
се каже, че не стоятъ по-долу отъ сърбскитЪ. Обаче трйбва 
да се заб'Ьл'Ьжи, че случая, който е ималъ м-Ьстото си при 
сравнителнит'Ь испитвания въ БЪлградъ, обикновено често 
може. да се повтаря, и се повтаря, агсо не се варди акку
ратность и внимание при обръщанието съ механизма и ако 
каморното колелце и стоманената плочичка иматъ н^каква 
неисправность, не сљ. добр^ намъстени и прим-Ьрени, или 
н-Ьщо подобно. Изобщо, може да се каже, че нашето орудие 
по е наклонно къмъ подобии несвоевр-Ьменни пр-Ькратявания 
на стр'Ьлбата, вследствие на н-Ькоя случайна неисправность 
въ механизма, отколкото сърбското; за това необходимо 
е строго да се вардятъ инструкциитЪ, конто рекоманду-
ватъ какъ да се пазятъ и обръгцатъ съ механизмит-Ь на 
нашита орждия1). Въ Ессенъ еж правенн опити съ русскит£ 

*) Прочее и сръбеката артиллерия въ това отношение не е еъвевмъ безупречна. 
Сръбския В-БСТНИКЪ Одјек, вгь единъ отъ броеветЬ си отъ мартъ мЪсецъ минллата 
година, билъ писалъ нИщо иротивъ БгшжогштЬ орудия, като кнзвалъ между другито, че 
ЈсомандиритЋ на артиллерийекитъ полкове постоянно били рапорт рали въ военнот» 
министерство за недостатъцитЪ на новитъ орудия. Сърбския воененъ министръ от-
хвърлилъ тия обвинения въ нЬколк > общи Фразк, тогав ι Одјек напечатллъ ИЗВЛ-Б-
чения изь рапортитъ на полковитв комакдири и положечитЬ върху т^хъ резолюции отъ 
военното министерство. Споредъ Одјек между другитъ- изброени недостатъцет имало 
е въ единъ пунктъ и сл-Ьдующия: ,.При скоро и непръкл^сн^то стреляние м^чно се 
затваря навитления цилиндрически затворъ, по причина на барутния кчлъ. Случвало 
€е е по нЪкога, Да не може да се отвори затвора ИОСЛ-Б иърното гръмвяние." На тоя 
пунктъ било отговорено отъ миниетеретвот> съ сд-вдующата резолюция:; г3а да не 
се случва това повече, всичкит-в затвори с'л$дъ всЪко едио гръмвание, или слхдъ вевки 
дв-Ь, трЪбва да се намазватъ съ дървено масло,- Затворит.-в, конто не могжтъ да се 
отворятъ СЛ-БДЪ първия изстр'влъ тр'вбва да се изсдЪдватъ отъ механика, за да се 
поправятъ. При това необходимо е, щото въ всичкитъ затвори, ж,гловет-в на поясчетата 
на витлото да се повторятъ съ пила" т. е. да се възстанови правилната имъ Форма 
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нови орудия, конто иматъ сжщия механизмъ, гърм'Ьли се 
наредъ 250 и 500 пжти и механизма е дййствувалъ все добр^Ь. 
Необходимо е било само послЪ всЬки сто гръмвания да се 
намазва каморното колелце и стоманената плочичка. 

СтрЪлянието изъ едно или друго орждие ще бжде по-
безопасно за стр'Ьляющит'Ь изъ онова, за което πό-малка ве 
роятность има, че може да се разскжса или пръсне въ вр4ме 
на стр^лбата, т. е. което технически е nö-ягко направено. 
ЪанжовскитЪ орждия се правятъ отъ стомана, приготвена 
по начина на Мартинъ — Сименса, a КрупповекитгЬ изъ сто
мана приготвена по тъй нареченъ тигёлеиъ начинъ. За да 
видимъ коя стомана е по-добра, тр^бва да кажемъ н£колко 
думи за приготовлението на едната и другата. Изобщо отъ 
иървоначалнитгЬ минерални камъни, богати съ железо, до-
биватъ чугунъ, а посл^, чр-Ьзъ обработвание на чугуна, 
иолучаватъ отъ него железо и стомана. Получаванието на 
жел-Ьзото и стоманата става по разни начини. Обыкновенно 
жел-Ьзото се получава чр-Ьзъ пудлингование, т, е. въ особни 
пещи, наргЬчени пудлиигови, растопяватъ чугуна, който както 
е известно, съдръжа въ себе си, сравнително съ другит-Ь 
два продукта, стоманата и жел-Ьзото, най-много вжглеродъ; 
тоя вжглеродъ въ пещта изгаря и изобщо всички чужди 
cMicii се отд'Ьлятъ отъ чугуна и най-посл^ се нолучва же
лезо на буци, конто посл'Ь подъ парни чукове се обработ-
ватъ н^колко пжти, до гд-Ь се получи извЪстното въ тър-
говията жел-Ьзо. Стоманата може да се добие непосредственно 
или изъ чугунъ, или изъ железо, Изъ чугунъ се добива 
сжщо чр^зъ пудлингование, като се докарва изгарянрхето 
на вжглерода до по-малка стъиень, отъ колкото за жел-Ьзото, 
но тначина на Бессемера и по начина на Мартинъ — Сименса, 
конто се състоятъ въ това, че въ особни реторти и пещи 
се растопява чугуна, удалява се отъ него вжглерода и посл^ 
или се прибавя растопенъ металлъ отъ изв^Ьстенъ съетавъ, 
или пъкъ по другъ начинъ се пр-Ьвърща растопената масса 
въ стомана. Добиванието стомана по тигелния начинъ става 

чрт»зъ подпиливание, конто тЪ сљ, изгубили въ врЪме на стрвлбата. Ако това се случва 
пр^зъ връмето на мирната практика, несъмнънно е, че то ще се случва още πό-вече въ 
врЪме на боя, когато по-много причини не мопж,тъ да бљ.д,љ,Т1 иепълвани всичкитъ 
лр-вдиазливости я инструкции за дъйствието съ затвора. Тр-Ьбва да се забЪлЪжи, че 
и скороста на стрвлбата много се намалява, вследствие необходимое™ да се маже 
затвора посл-к вс/Ько гръмвание. 

Период. Списание, XXVIII и XXIX. 9 
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но ивагЬстна рецепта отъ най-доброкачественни пудлингови1 

стомана и железо изр^зани на дрябни парчета съ прибавяние 
на определено количество руда богата съ марганцова окись. 
Тоя металлъ около 25 килограмма се насипва и затулва добре. 
въ една глиняна делва (наречена тигель), приготвена по 
извеетенъ начинъ изъ особна глина. Тигловете се турятъ 
въ особни иещи (горнове), г дето металла се растопява и сл'Ьдъ 
известно вр^ме на нагревание, т е се вадятъ; металла се 
излива въ металлически цилиндрически Форми, прессува се 
въ тия Форми подъ паренъ прессъ, остава се да изстине, 
снема се Формата и после КОВАТЪ излените ПО тоя начинъ. 
стоманени цилиндри и приготовляватъ отъ т^хъ орудия. 
Отъ казаното до тукъ се види, че тигелната стомана трЪбва 
да бљде πό-добра отъ другитЪ, защото тя се добива не не
посредственно отъ чугунъ, както Бессемеровската п Map-
тинъ — Сименсовата, а отъ стомана и железо получени чр^зъ» 
предварително обработвание на чугуна. Оев^нъ това самия 
процессъ на добиванието стомана по тигелния начинъ е много,. 
и несгъшгЬнно, ио-съвършенъ, нежели процессите на доби
ванието стомана по другите два начина — Бессемера и Мар-
тинъ — Сименса. Както науката, така и практиката най-поло-
жително еж доказали, че само стоманата, приготвена по ти-
геленъ начинъ, бива абсолютно еднородна и плътна и че 
е най-добра за правение отъ нея топове. По тая причина 
тя е ириета въ Германия, Англия и Руссия за правение 
на топоветЪ. Нейното родно место на съвършенетувание 
е била Фабриката на Крупна въ г. Ес.сенъ. СлЪдователно, 
по металла, отъ конто еж направени ор^дията, нашит-Ь 
орљдгш еж по-ягки. При това не трЪбва да забравяме и това 
обстоятелство, че Круипъ за своитЪ орудия самъ въ Фа
бриката си приготовлява стоманата, а Банжъ получва го
това стомана отъ разни Фабриканти и заводи, на конто Фа-
брикацията като не е еднаква, то и продуктите не мог^тъ да 
бжд^жтъ съвършенно еднородни. Йгкоста и трайноста на 
орждията сжщо зависи и отъ самата имъ направа. Ние 
казахме, че сърбскиттЬ орудия се съетоятъ отъ вжтр^шна 
трљба, стгЬгнж.та отвънъ съ 1несть обржча и въ тржбата 
се намира влагалището за затвора, че нашита, новитЪ се съ-
С71оятъ отъ вжтрЕшна тржба, стЪгнжта отвънъ съ кожухъ, 
в ъ който се намира цилиндро-призматическото влагалище на 
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клина, и че старите орждия, останжли отъ русско-турската 
война сж ет-Ьгнжти както сърбскитЪ и влагалището на клина 
се намира сжщо въ вж.трешната трљба, само че е распо
ложено и устроено както и въ новит-Ь ни орудия. Както 
е известно, сл^дъ подналванието на заряда въ орждието, 
барутнит'Ь газове се развиватъ и налягатъ на всички страни 
еднакво, така щото наляганието имъ и върху ст'ЬнитЪ — 
концетрически и върху затвора—назадъ, както и върху сна
ряда— напр-Ьдъ е еднакво. Затова орљдието трЪбва да бжде 
еднакво способно да издържа наляганията, както напр-Ьки 
— концетрически, така и надлъжъ. СттЬганието орждието съ 
обручи угол^мява способноста му за по-голЪмо съпро-
тивление само напр-Ьки, но не и надлъжъ и вжтрЪпгаата 
тржба, въ която се намира затвора требва сама да издържа 
наляганието надлъжъ. Когато ст-Ьганието на ортгхдието е съ 
кожухъ, въ конто е клина, тогава е угол£мена способноста 
на орждието да се съпротивлява не само напр-Ьки, но и на
длъжъ и кожуха тогава получва наляганието надлъжъ, като 
го предана непосредственно на лаФета чр-езъ цаиФитЪ. 
Въ посл'Ьдния случай разруиштелното действие на барут-
нитЪ газове върху орждието не се отразява толкова, кол-
кото въ първия. 

При това, както казахме по-рано, въ влагалището на 
зптвора въ сърбските орудия има три сектора навитлени, 
въ конто влизатъ трите съотв^тствующи сектора на за
твора, когато той е втикнжтъ. При гръмванието всичкото 
налягание върху клина се предана върху браздите на сек-
торите въ влагалището. А тъй като тия бразди не могжтъ 
да бжджтъ всички математически точно и еднакво напра-
венп и семетрично расположени, то случва се, че наляга
нието не бива распределено равномерно върху всичките 
бразди, а само върху н^колко или върху една, която не 
може да издържи и става причина за откъсвание на кли-
новата часть, именно въ това место. Изобщо браздите въ 
влагалището на затвора еж слабите места и вероятните 
плоскости на раекжевание. И действително, това се е иод-
твърдило на практика чрезъ откжеванието на клиновите 
части въ неколко орудия въ Франция, при което плоскоста 
на откжеванието е минавала прйзъ некоя отъ браздите на 
клпновото влагалище. Въ нашите орждия подобно откљ.с-
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ванне на клиновата часть е мало — вероятно, понеже при 
цилиндро-призматическата Форма на клина, повърхноета, 
върху конто се пр-Ьдава наляганието назадъ, а именно за-
крљглената цилиндрическа задня страна на клиновото вла
гали ще е по-голгЬма и, сл-ћдователно, н'авсЬка квадратна еди
ница се и л да не твърдЪ гол'Ьмо налягание и осв£нъ това 
чр^зъ това закругление еж отстранены елабит-Ь м-Ьста или 
в^роятнит-Ь плоскости па откжевание задклиновата часть. 
И з ъ всичко казано до тукъ сл'Ьдва, че нашита орждия, 
а особенно повита отъ моделя на 1880 год., купены послгЬ 
минжлата война, трЪбва да еж цо ягки, а, сл'Ьдователно, и стр'Ь-
лянието изъ тгЬхъ тр-Ьбва да е но, безопасно нежели изъ 
сърбскит'Ь орждия. Това се подтвърдява и отъ числото на 
инцидент и тЪ станжли съ КруповскитЪ и БанжовитЪ орудия, 
така наприм-Ьръ отъ 21,000 орудия, направени до сега отъ 
Крупна въ продължение на 30 год., им а само 25 случая 
на пръевание, отъ конто 16 сл\ сгь орд\дията отъ старата 
система и 8 съ ст-ћгнњтит^ орудия отъ моделя 1873 год. 
Въ Франция само за послгћднит£ три-чет при години се из-
брояватъ вече ьгЬколко случая на пръевание и откжевание 
клиновата часть на орждието. Това обстоятелство толкова 
CTpicnav ФранцузитЬ, че дори въ камарата на депутатитЪ 
пр-Ьзъ 1886 година, б'Ь ИОДПГНЙ\ТЪ въпросъ за него и то'га-
вашнитгЬ военни министры Генералъ Камиенонъ, а послЪ 
Генералъ Буланже бгЪхл\ доста загрижени отъ иодобнитй 
пръевания на топовет£, та взехж мйрки да се ир£гледатъ 
всичкит'Ь орљдин и да се подобри системата на затвора, за 
да се изб'Ьгшьтъ н'Ькакъ подобнит^ нещастни случаи. За 
затворите на дв%тгЬ орждия на кљео може да се каже сл'Ь-
дуюгцето: Банжовския затворъ е много πό-кжсъ и теживата 
му много πό-малка; дължината на затворната часть на Бан-
жовското орљдие е почти два пжти πό-малка отъ оная на 
Крупповското ; самия затворъ е πό-простъ и лесно може да 
ее разглобява, дори безъ инструмент!! ; запалното отвърстие 
минава само щгЬзъ една ц'Ьла часть (стъблото на гжбата). 
Круиповския затворъ е πό-сложенъ, за разглобяванието и сгло-
бяванието му се изискватъ известии инструменты: запал
ното отверстие минава ир'Ьзъ три отделяй части, въ съеди-
нението на конто може да става протичание на барутнитЪ 
газове, което води иодир/fe си често закалвание и мжчно 
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действие съ клина; отъ друга страна иъкъ Крупповекия 
клинъ има πό-проста вънка1нна иовърхность, но леено и по
точно ce примЪрва и ириляга къмъ своето гн-Ьздо въ орљ-
дието, нежели Банжовския затворъ, на конто навитленит'Ь 
сектори МЉ.ЧНО и не вс/Екога точно могжтъ да се прим'Ьрятъ 
н прилегнжтъ къмъ еъотв-Ьтствующит^ имъ навитлени 
гнезда въ орждието. 

Споредъ военнит^ искания, артиллерията тр^бва да 
бжде проста, за да могжтъ даже хора ненаучени, малкознающи 
и неловки да д-Ьйетвуватъ съ некь въ боя. Тя трйбва да бжде 
однообразна, за да могжтъ солдатит-Ь πό-лесно да се обуча-
ватъ. Трйбва да е πό-легка администрацпята й, πό-лесно да се 
зам^няватъ разваленит^ или исхарченит^ н^ща. Тя тр^бва да 
бтаде ле1жа и подвижна, за да може съ πό-малко хора да 
се дййствува изъ орждията и да може πό-лесно по всЬ-
какви землища да минава на бойното поле; да бљде удобна 
и сигурна за стргЬляние. Относително простотата на артил
лерията, мљчно може да се каже коя артилерия е по-проста 
—нашата или сърбската. Едно само може да се заб'Ьл^жи, 
че, въ случай на повр-Ьждание обтгораторит^ л въ двЪт'Ь 
орждия, въ нашето орудие зам-Ьняванието на бродвелевото 
колелце и на стомаиената плочица може да се извърши отгь 
долнитЕ чинове, действующи при орљдието; когато въ n p i -
м"Ьняванието частите на Банжовия обтюраторъ се изисквч 
присжтсвието на ОФицеръ. 1Цо се отнася до еднообразието 
на .-артиллериит-Ь, то може да се каже, че сърбската артил
лерия е ио-еднообразна затова, че въ некк. сжщеетвува само 
единъ калибръ, веички батареи и орудия сљ еднакви; то-
газъ когато въ нашата существуватъ два калибра и освЪнъ 
това не могжтъ веички части на орждията да бжджтъ взаимно 
замтЬнявани. Така напр. запасы и т"Ь каморни колелца и плочп-
тцггЬ трЪбва за своит-Ь орудия особно да си бжджтъ отрано 
дэбрЪ пртгЬрени, безъ това ттЬ не МОГЉТБ на кое да е орљдпе да 
се турятъ безъ опасность, че н^ма да стане пропжхваиие 
на барутнит-Ь газогсе, обгарание и раз^дание на обтюратор-
НИТ+» части, което може да докара невъзможиость да се про-
дължава д-Ьйствието изъ орждието. Прочее, казаиото за раз
нообразие™ въ нашата артиллерия не е толкова важно. По 
два калибра въ цолската артиллерпя существу ватъ въ Русспя, 
Австрия и Италия, а съ обтюраторнит'Ь части па орљднето 
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сжлцото тр^бва да става както у тЪхъ, т а к а й въ Германия 
и у насъ. Но разнообразием на нашата артиллерия, което 
може да се покаже на първъ погледъ недотамъ износно, 
споредъ казаното по-горгв, е твърдъ сгодыо и полезно щомъ 
вземемъ въ съображение . ыеобходимоста да бжде артил-
лерията легка и подвижна и сжщеврЪменно дЪйствителпа. 
Относително подвижноста нашата артиллерия надминува 
сърбската по това, че половината число отъ нашита ба
тареи, 8 сантиметровитгЬ, еж твърдгЬ легки; цйлата система 
на орждието съ лаФета, споредъ III-та таблица, тежи около 
650 килограмма, когато сърбското заедно съ лаФета тежи 
955 килограмма. По способноста за маневрирание и двЪт'-Ь 
артиллерии въ това отношение добргЬ стоятъ. Както на-
шитв орждия, така и сърбскит'Ь возятъ, съ себ^ си долнитъ 
чинове служащи при ТГБХЪ, трима на пргвдника и двама на 
сЬдалищата на лаФета. Само че нашита 8 сантиметрови 
батареи, като много πό-легки, еж и по-способни за маневри
рание, а 9 сантиметровитй еж еднакви съ сърб?китгЬ въ 
това отношение. По количеството на возимитй снаряди при 
батареитЕ, нашата артиллерия надмйнава сърбската. Както 
въ всъки прЕдникъ така и заряденъ ежнджкъ на натиит-в 
батареи се возятъ πό-вече снаряди, нежели въ ония на сръб-
скитъ. Така: въ нашия пр'Ьдникъ се возятъ или 38 сна
ряда 8 сантиметрови, или 32 9 сантиметрови, въ заряднйя 
ежнджкъ, или 104 8 сантиметрови,. или 92 9 сантиметрови, 
а въ сръбския пр'Ьдникъ се возятъ само 30 и въ заряднйя 
ежнджкъ само 90 снаряда 80 мнлпметрови. 

Въ отношение на удобството и сигурноста за дей
ствие изъ орждията, може да кажемъ това, че въ сърбскитгЬ 
орждия затвора слъдъ гръмванието се вади цълъ изъ орж-
дието, и тъи като въ него се намиратъ всичкитгЬ части на 
обтюратора, то всъки пжть, слъдъ гръмванието, може да се 
пр-Ьгледва т-Ьхната исправность, когато въ нашита орждия 
това не може да става удобно. Въ сърбскитгв орждия запа-
лителнитъ тржбки иматъ обтюраторъ, така гцото искачание 
на барутни газове чр^зъ запала не може да стане, а с^що 
и тржбкитЪ не се исхвърлятъ на вънъ изъ заналителното 
отвърстие при гръмванието ; когато въ нашита орждия, 
чр^зъ полото запалително отвърстие свободно пстичатъ 
барутнит^Б газове, конто освънъ че правятъ прогаряние въ 
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него, но и изсхвърлятъ тр^бката. разслжсватъ ш на пар-
чета, конто често нараняватъ служагцит'Ь долни чинове около 
орждието. Посл'вдното обстоятелство си има м-Ьстото осо-
бно въ старите наши орждия, въ конто задържкиттЬ се 
свършватъ съ опашчица, а не съ лжжица, както въ но-
вит£, гд^то ДОН'ЬКАД'Ь еж избгЬгнжти подобии паранявания. 
ОсвЪнъ това въ нашитгЬ орудия при стрЪлбата, когато за-
иалителната трљбка не хване, има опасность при прЪмЪ-
няванието й, или при отварянието на клина да стане гръм-
вание. При пълнението ор2&дията често се случва, че за
рядите, или но случайната си по голЪма длъжстна-, или 
уголЪмени чргвзъ разтърсванието и растяганието на заряд-
нит^торбички при возението, не могжтъ съвършенно плътно 
да вл'Ьзатъ въ зарядната камора и тогава затварянието на 
клина става мљчпво, губи се вр^ме за употр^бявание при
бойника и проч. Б ъ сърбскит^ орудия подобна задържка 
не може да стане, понеже самия затворъ въ такива случаи 
испълнява ролята на ирибойникъ при всЬко затваряние. 
При това въ сърбскит'Ь орждия всичкитй външни части 
на затвора еж закрити въ цилиндрическото углубление въ 
задния обр-Ьзъ, което е образувано, съ послёдвия ст-Ьгате-
ленъ обречь набитъ най-отзадъ на затворната часть върху 
вжтр^шната тржбя. Прочее, това обстоятелство има и не-
удобството, при стрЪлба подъ голыми њглове на въздигание, 
когато задния обр^зъ на орждието е близо до станишггЬ, 
тогава м^чно става работението съ затвора. ОсвЪнъ това 
при пълнението сърбскиттЬ орудия тр^бва да се употр-Ь-
бява отд-Ьлна зарядна трљба, л въ нашитгЬ орудия заряд
ната тржба се намира въ самия клинъ, което е много по 
удобно. Б ъ нашитЪ орждия, ако ΙΪ да не е добрй затво-
ренъ клина при гръмваштето не може да стане нещастие, 
а въ сърбскит^ въ такъвъ случай затвора бива изхвърленъ 
изъ орљдието назадъ. Подобии нещастия еж ставали на 
маневрит^ въ Франция пргЬзъ 1885 год., гд^то НЕКОЛКО 
солдати еж бивали осакатяв'ани. В. „La France Militaire", като 
говори въ разнит-Ь си броеве за тия нещастия, казва въ 
брой 472 отъ 20 септемврий 1885 год.: „въ продължение 
почти на единъ м'Ьсецъ ставатъ вече три откжевания на 
затворната часть въ ор^дията на Банжа, конто водятъ по-
дир-fe си челов-ћческа смърть". Въ другъ единъ брой „La 
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France Militaire" казва, че тр-Ьбва да се придаде на Банжов-
екитЪ орждия „абсолютна сигурность за хората, конто слу-
ж х т ъ при т4хъ44. Оттукъ сл^два, че тая сигурность липсва 
въ Ванжовскит'Ь орудия. 

Икономическит'Ь искания, както казахме по-гор^ се съ~ 
стоятъ въ негол'Ьмата стойность на артиллерийскит'Ь ■ ма
териалы, малкото расходы по пазението и употрЕблението 
имъ и най-посл4 въ възможноста да се правятъ вжтр^ 
въ страната и да бжджтъ трайни. По цЪнитЬ, които имаме 
подъ ржка за Крупповскит^ и Ванжовскит'Ь артиллерийски 
материалы, може да се направи заключение, че БанжовекитЬ 
еж ио-екжпи, така напримЪръ 80-м/метровата Банжовска ба
тарея въ 6-орждиенъ съетавъ съ 8 зарядни ежнджка струва 
148.000 лева, когато 7, 5-с/метровата Ерупповска батарея 
въ ежщия съетавъ струва около 110.000 лева. Макаръ че, 
отъ една страна тр'Ьбва, да се вземе въ внимание, че ка
либра и тежината на 7, 5-с/метровитЬ орждия еж ио-малки, 
а, отъ друга, че самата Банжовска стомана е по-еФтина. Из-
държкитгЬ по пазението и употребление™ имъ еднакво еж 
голЬми, понеже и двЬтЬ артиллерии еж стоманени и еднакво 
изискватъ внимателно нагледвание и харчове за мазание. 
Както ние, така и СърбитЬ дълго врЬме не ще бждемъ в ъ 
съетояние да можемъ у себе си да правимъ стоманени стЬ-
гнжти отъ отвънъ орждия, приготовлецието на които из-
исква гол^мо развивание и съвършенство на металлическата 
индустрия вжтр£ въ странитЬ ни. До сега само Германия, 
Англия, Франция и Руссия могжтъ да правятъ у себе 
си своит£ стоманени нови орждия. Белгия, която се счита 
толкова индустриална и тя не може сама да прави новитЬ 
си топове, а ги купува готови отъ Крупна; сжщо и Италия 
се отказа отъ стоманенитЕ орждия затова, че не може да 
ги прави у себе си и прие бронзовит^, на конто Фабрика-
цията е по-лесна и може да става у неьж. Щ о се отнаея до* 
снарядите, то приготвянието на гранатит^, но не и стомане-
нитЬ шрапнели, могло би да става у насъ. Въ Сърбия 
могли би да приготвятъ своитЬ гранати и шрапнели, по
неже конструкцията на послЬднитЬ е по-проста отъ оная 
на нашита; но, до колкото знаемъ, тЬ до сега още всичкитгЬ 
си снаряди иолучаватъ отъ заграница. Относително трай-
носта си, т. е. дълговрЬменната си служба безъ повреждения^ 
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не може да се каже иоложително кои орждия ще сж по-трайнщ 
понеже сравнително Банжовите орудия неотдавна сж влезли 
въ употребление, a Крупповските до сега.сж показали до
статочно гол'Ьма трайность. БЊмаме подъ ржка оп.итни данни 
за числото на бойните изстрЪли,- които могжтъ да из-
държятъ едното и другото орждие, за да сждимъ кое при 
други еднакви условия би служило по дълго вртЬме и не 
знаемъ некжде да еж правени подобии опити. Нашита 
стари Крупповски орждия отъ моделя 1873 г. еж служили 
въ Турция, искарахж Руеско - Турската война, служихж 
у насъ пр^ди Сърбско-Българската война, искарахж по-
слЪднята и сега още служятъ, и, вероятно, още ще слу-
жятчц тъй като не се заб^л^жватъ особно голыми исхабя-
вания ФЪТ Г ЬХЪ, които би ги направили негодни за служба. 
Ако тия орждия показватъ такава трайность при лошо 
гледание (до ввожданието имъ въ натната артиллерия т е 
се намирахж въ не особенно добри условия по складовет'Ь), 
то новит'Ь орждия отъ моделя 1880 година, конто въ 
всЬко отношение еж πό-съвършенни, ще бжджтъ още по-
трайни. Ванжовит'Ь орждия на-да-ли ще еж толкова трайни, 
понеже, както видЬхме, тЬ еж- подвъргнжти на неочаквани 
пръевания и откъевания заднята часть, вследствие на не-
дотамъ доброкачественния материалъ, отъ който еж напра-
вени и вследствие самото недотамъ рационално вжтрЬшно 
устройство на стените и затворното влагалище. ОсвЬнъ 
това, при πό-дълговременна служба въ Банжовите орждия, 
като става искачание на барутнитЬ газове между подвизк-
ната глава на обтюратора (гжбата) и зарядната камора, 
образува се прогаряние въ самото тело на орждието, което 
следъ това. требва целото да се исхвърли изъ служба, 
като негодно; когато въ нашето орждие ако има искачание 
на барутни газове, то става между каморното колелце и сто-
манената плочичка и само т е се повреждатъ, а техното 
заменявание лесно става съ други запасни, винаги находящи 
се при вс.еко орждие. 

И тъй разгледахме, до колкото бе възможно, достоин-
ствата и недостатъцитЬ и на д в е т е системи орждия въ 
свързска съ известните условия, които т е требва да удовле-
творяватъ. 8а да нодведемъ венчко изброено подъ едннъ 
общъ знаменатель, требва да се кажжтъ още неколко думп. 
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Както вид-Ьхме, и дв^т^ системи орудия си иматъ и добритЪ 
и лошит'Ь страни; въ едни държави на едни придаватъ по-
голЪмо значение, въ други — на други. Така на последив 
Англия, като се пр^въоржжава, прие въ полската си артил
лерия но принципъ системата на Банжа, като замени ст^га-
телнитЪ обручи съ ц'Ьлъ кожухъ, а Белгия и Швеция 
най-посл'Ьднит'Ь държави по артиллерийското пргБвъоржже-
ние, приехлл издало системата на Круппа. ТрЪба да се 
даде справедливость на полковника де-Банжа, че неговото 
80-ми лиметрово орждие, както въ баллистическо отношение, 
така и като оружие за война е твърд^ добр^ обмисленно 
и проектирано и, ако да б*Ьше и Фабрикацията му πό-
съвършенна, да н^маше опасность отъ неочаквани пръсна-
ния, което води подирЪ си отсутствие на irbpa въ него, 
или неуверенность въ неговата сигурность отъ страна на 
служащитЕ при него, то щеше да бжде ирЪвъсходно. Ако 
нашето 9-с/метрово донейгд^ надминува сърбското 80-милп-
метрово орудие и въ отношение на стр-Ьлбата, то тона 
се длъжи на по-год^мия му калибръ, а ако би имало САЩНЯ 
калибръ, 80 м-м., а не 87 м-м., то на-да-ли би го надминувало. 

Изъ казаното до тука, както за артиллериитЪ на Герма
ния, Франция, Руссия, Австрия, Италия и Англия, така 
сжщо и за артиллериитЕ на съевднит-в съ насъ господар-
ства, Турция, Румжния и Сърбия, па и за нашата артил
лерия, напълно може да направимъ сљгцото заключение за 
тЪхнитЪ достоинства и съвърн1енства и за значеиието на 
посл^днит^ въ бжддпцитЪ войни, което е исказалъ и гз-
в'Ьстния русски артргллеристъ Генералъ Баумгартенъ, чрйзъ 
Артиллерийскгй Журналъ отъ 1888 год., въ книжка 4-та. 

„Въ сегашно вргћме. казва Генералъ Баумгартенъ, сн-
стемит^ на набразденит'Ь орждия, съ конто еж въоржжепи 
полскитгЬ артиллерии на всичкитЪ европейски армии, мо-
гжтъ да се считатъ, че еж докарани до еднаква стъпень 
на съвършенство въ отношение както на поражаемость, 
така и на подвижность. Сжщата стъпень на съвършенство 
въ материалната часть на полскитй артиллерии, no всЬка 
вероятность, ще се поддържи и въ по-нататашното бж-
джще: ни една отъ армиит-Ь н-Ьма да остане по-назадъ отъ 
другитй по качеството на системата на своит-в артиллерийски 
орждия. Въ бљджтце твърд^ малка възможность има, че нце 
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се повторятъ условията, конто се прЬдставихж ВЪ Френско-
Прусската война. Въ 18-70 — 71 год. прусската артиллерия, 
като имаше πό-добро орждие отъ онова на Французската, 
д'Ьйствително докарваше на своята армия рЬшително пре
имущество въ ιιό-голЬмата часть отъ сраженията. Но това, 
което е било, на-да-ли ще се повтори и на-да-ли отъ тая 
•страна, именно, може да се очаква нЬкакво заслЬпяванис. 
Каквито успЬхи н да направи артиллерийската техника, по 
който и да е и&ть да възвисн баллистическитЬ свойства 
на огнестрЬлното оржжие, може почти безъ погрЬшка да 
се ирЬдскаже, че бжджщитЬ сражения ще се водятъ и отъ 
едната и отъ другата воюющи страни съ оржжие при-
близително отъ еднакво достоинство. При такива условия 
единственния Факторъ за наддЬлявание на тая или оная 
артиллерия може да бжде подготовянието за бой на тоя 
родъ оржжие въ мирно врЬме. И д'Ьйствително въ артпл-
лерийския бой при еднакво количество, при еднакви боеви 
и баллистически качества и свойства на орждията, разу-
мЬва се, че ще надд^лЬе оная отъ артиллериитЬ на двамата 
противници, която е πό-съвършенно подготвена за бой т. е. 
оная, на която личния съставъ е по-добрЬ въспитанъ въ 
воинския духъ и πό-добрЬ обученъ технически и тактически. 

СтрЬмлението къмъ техническото усъвършенствувание 
на материалната часть на артиллерпята въ послЬдне врЬме 
е вървЬло твърдЬ бързо и твърдЬ е надпрЬварило обуче-
нието на личния съставъ, Въ настоящата минута материал
ната часть на всички артиллерии стой твърдЬ високо по 
съвършенството си, а иъкъ на-да-ли сжществува такава 
армия, въ която личния съставъ на дЬйствугощитЬ артил
лерийски части въ своето техническо и тактическо искусство 
да е достигнилъ безусловно до съотвЬтсвующата височина 
и да бжде способенъ да извлЬче изъ поражаемоста на съ-
врЬменнитЬ си набраздени орудия всичко онова, което тЬ 
ÇA въ състояние да даджтъ въ дЬйствителния бой". 

Като сподЬляме горЬприведеното мнЬние, изсказнно из-
общо за всичкитЬ артиллерии, ний ще се спрЬмъ, въ за-
ключението на нашия очеркъ, надъ състоянието на ыашата 
артиллерия спрямо артиллериитЬ на окрлжающитЬ ни гоепо-
дарства. Както можехме да виДимъ, наиилтЬ артиллерийски 
орждия не стоятъ по-долу отъ сърбскитЬ въ всЬко от-
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ношение. Ако въ отношение на поражаемость нашето 8-с/м. 
орљдие отстљпва на сърбското 80-милиметрово, то пъкъ 
9-сантиметровото го надминува, така щото изобщо въ сумма 
взети нашата артиллерия, отъ една страна, и сърбската, отъ 
друга, иматъ нЪкакво равновесие но-между си въ това от
ношение. Но нашит'Ь батареи притежаватъ значително п<5-
голгЬма подвижность отъ еърбскит-Ь, защото Э-с/метровит-Ь 
иматъ ељгцата подвижность като т^хъ, a в-сантиметровит^ 
твърд'Ь много ги надминуватъ. Тр4бва да се признае, че 
изобщо сърбскитгЬ батареи по д^йствителность на стр^лбата 
и по подвижность заематъ сродно МЕСТО между нашита 
Н-с/метрови и 9-с/метрови, че въ нашита 8-с/метрови доста 
м-Ьсто е дадено на подвижноста и малко на д^йствителноета 
на стрйлбата. При това, сърбската артиллерия има 45 
полски батареи, всичко 270 осъмдесеть миллиметрови Бан-
жовски орудия, конто въ случай на мобилизация веички 
ще бждхтъ запрЪгнжти. Турската полска артиллерия има 
въ трнтЪ армейски ixopnyca, раеположенн въ Македония 
и Южна Румелия 107 батареи, въ азиятскитЪ корпуси 65 
батареи, къмъ конто ще се прибавятъ още новоформируе-
митгЬ 6 батареи, всичко 1,068 орудия, като не се считать 
ония, що се намиратъ съ войскит^ на оетровитЬ, въ Аравия 
и въ Триполисъ. Румжнската полска арлиллерия има 50 
батареи или 300 орудия. А ний имаме само 9 батареи 8-с/м. 
и 9 батареи 9-с/метрови, всичко Крупповски полски далеко-
стрЪлни орудия 144, конто ще бжд<ътъ запр-Ьгнлуги В7> случай 
на мобилизация. Следователи©, сърбската полска артиллерия, 
по числото на орждията си, има 126 Банжовски орждия 
по-вече отъ нашата, а по числото на батарептЪ, 25 батареи 
по-вече; въ сткщото почти положение е нашата артиллерия 
и спрямо рултљ-нската. За да може да, се уравшигћси нашата 
артиллерия въ количественно отношение съ сърбската и ру-
млянската и да се докара колнчеството на орждията да се 
иада по три орждия на 1,000 души войннци въ иоенпо 
вр-Ьме, необходимо е да се набавятъ ионе 100 орудия Круп
повски отъ калибра 8,7-сантиметра т. е. 9-еантиметрови, 
и да се пргЬФормиратъ нашита батареи г.тъ З-оржднйни в ъ 
б-орллдийни състав ь. Последнего може да се направп толкова 
по-вече, че не само Сърбия, но и Румыния и Турция сљхцо 
иматъ б-орждийни еьетавъ на батареитЪ си; осв*Ьнъ това 
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6-орл>дийната батарея е nö-лесна за управление, командува-
ние и мобилизация, независимо отъ това, че и въ по-вечето 
европейски артиллерии е приетъ 6-ор;вдийния съставъ на 
батареит^ като най-износенъ и удобенъх) и че въ едно 
и сжщо врЬме и 6-орждийната батарея и 8-орждиината 
иравятъ еднакво число изстр^ли, така щото дв-ЬтЪ орудия 
въ 8-орљ.диината батарея биватъ като излишни и безпо-
лезни въ вр^ме на боя, въ случаи, когато ц'Ьлата батарея 
се намира въ рљц^т^ само на батарейния командиръ. 

Казахме, че орљдилта, конто трЕбва да се набавятъ за 
напр'Ьдъ, трЪбва да бждатъ отъ калибра 8,7-з/метра, това 
е основано на по-долуизложенит'Ь основания. Орждията, съ 
КОР1ТО въ бжджще могж.тъ да се надпр-Ьварватъ нашита 
орждия на бойното поле, е ^ сжщитй Крупиовски 7,5-с/м. 
и 8,7-с/метрови и 80-миллиметровото Банжовско. Турската 
и Румжнската артиллерии иматъ въ сжщата пропорция 
7,5-с/метрови и 8,7-с/метрови орљдил, както и нашата, за 
това желателно е нашата артиллерия да има въ по-гол'Ьма 
пропорция орждия отъ по-силенъ калибръ, а въ отношение 
на сърбската артиллерия още πό-вече е необходимо да може 
нашата артиллерия да протпвопостави иротивъ неж при 
еднакво количество, по-сил ни орудия отъ 7,5-с/метровитгЬ, 
конто, както казахме, еж πό-елаби отъ бО-мртллийетровит^ 
сърбски. Нашето 7,5-с/метрово орудие освЪнъ че е ио-слабо, 
по калибра, а съ него заедно и снаряда му, еж толкова малки, 
а вжтр'Ьншия зарядъ на гранатата толкова незначителенъ 
(0,10 к.-грамма), щото на дистанции дори около 1,000 метра 
наблюденията върху пръеванието и паданието на гранатит-Ь 
еж вече затруднителни, понеже дима отъ вжтр'Ьшния зарядъ 
и праха, който се подига при паданието на 8-с/метровата 
граната не се видятъ ясно по незначителноста си. 

Нашата артиллерия б.и се считала добрЪ поставена 
спрямо съседнит^, когато би била еднаква съ сърбската по 

1) Състава на батареитъ' въ Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, 
Румыния, Сърбия и Турция въ мирно врЪме е по 4 орудия ьъ батдреята, а въ во
енно — по 6. Англия, Белгия, Гърция, Холлмндия, Швеция-Норвегия, Швейцария 
и Съеди.енит-в Щати въ военно врЪме иматъ елгщо но 6 орудия въ батареята, а въ 
мирно врЪме иматъ или сл^щото количество, или πό-малко. Само Руссия, Австрии 
и България иматъ въ батяреитв си въ мирно врЪме п<» 4 ОРУДИЯ, а въ военно ш· 
8. Обаче въ Руссия и Австрия отдавна е подигнл&лгь въпроса за пр^минуванието къмъ 
шести-ор^дийния съставъ на батареитв, прочее коннитт, батареи и тамъ отдавна сљ. 
шестиор^дийни. 
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численность, а по въоржжение имала би само една третя часть 
отъ веичкитЕ си полски орждия отъ калибра 7,5 с/метра., 
а другит'Ь отъ калибра 8,7 с/метра, т. е. когато въ всякий 
отъ н а с т о я щ и е и бжджщит-Ь артиллерийски полкове би 
и мало само по д в ^ шестиорждийни батареи съ орждия легки 
и подвижни, ако и не толкова д^йствителни, и по четири 
шестиорждийни батареи, ако и по-тежки, но по-дЪйстви-
телни и еднакво подвижни съ сърбскитЬ. Това би могло 
да станс, като се взематъ за бжджщит'Ь нови артиллерий
ски полкове, състоещи се пакъ отъ шесть батареи, по 12 орж-
дия 8 с/метрови изъ сжществующитЬ три полка, т. е. 36 орж-
дия или HiecTb батареи 8 с/метрови, шестиорудийни, които 
по двгЬ да вл-Ьзжтъ въ тритЪ бжджщи нови полка. Девети-
еантиметрови орждия да не се пр'Ьдаватъ изъ ежщеетвую-
щитЬ полкове въ новитЬ, а да си останжтъ тамъ, гдЪто си 
еж. НедостающитЬ 72 орждия за бжджщит^ три полка да се 
набави съ ново купувание на орждия отъ калибри 8,7 с. м. 
Или пъкъ, сл'Ьдъ като се докара за първо вр-Ьме и шестьт^ 
артилерийски полка да се състоятъ отъ по двЪ 7,5 с/метрови 
и отъ по дв-Ь 8,7 с/метрови батареи т. е, по четири ба
тареи въ всЬки иолкъ, въ бжджще къмъ всгкки полкъ да 
се прибавятъ още но двЪ батареи съ орждия отъ калибра 
8,7 с/метра. При такъвъ съставъ на артиллерията на бой-
ното поле за случаи, гдЬто се изисква голЬма подвижность 
споредъ обстоятелствата на боя, ще имаме да употрЬбимъ 
пакъ легкитЬ 7,5 с/метрови батареи. Така щото въ от
ношение на подвижноста си нашата артиллерия твърд'Ь 
малко би изгубила, или изгубила би такава часть, отъ 
която нЬма толкова голЬма нужда, а въ отношение на д'Ьй-
ствителноста на стр'Ьлбата много би спечелила. 

И така въ бжджщитЪ надлежащи подобр^ния на на-
шата артиллерия трЪбва да легнжтъ ел^дующитЪ основания: 

1. Да се угол-Ьми численноста на артиллерията толкова^ 
гцото да се иада но три орждия на 1000 души войници, 
т. е. ако считаме бжджщата наша действующа армия 100,000, 
души, то да имаме за нея 300 орждия. 

2. Да се уголЬми количеството на тактичеекитЪ артил-
лерийски единици, като се приеме за батареитЬ шестиорж-
диенъ съставъ. 
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3. Да ce даде възможность на артиллерията да прави 
мобилизацията си твьрдгЬ бързо и да Формира лесно нови 
запасни батареи въ военно вр^ме. На това много би помог-
нжло приеманието шестиорудуйния съставъ за батареитЪ. 

4. Да се угол'Ьми поражаемоста на артиллерията като 
се угол'Ьми иропорцията на ор^дията отъ по силния ка-
либръ, 8,7 е/м., до 66°/0. 

При всичко казано не трЬбва да се забравя, че на вой-
ната и въ врЬме на боя сжществуватъ толкова случай
ности, биватъ пргЬдизвиквани къмъ д^ятелность толкова 
различии Фактори, духовни и материал ни, щото незначител-
нитЬ сжществующи преимущества въ системата на въорж-
жението на едната или на другата артиллерия отъ двЬтЬ 
воюющи страни често могжтъ да бжджтъ замЬнени или 
възнаградени отъ другата съ по-несъвьршенното въоржже-
ние или чрЬзъ nè-голЬмата рЬшителность, смелость, уме 
лость и боева готовность на личния й съставъ, или просто 
чрЬзъ отсљтствието на ежщитЬ качества въ личния съставъ 
на по-съвършенната артиллерия. ОевЬнъ това, като вземемъ 
ирЬдъ видъ, че въ бжджще нЬма да срЬщнемъ ни на единъ 
отъ нашита театри на военни действия слабитЬ, пълнещи 
се отъ устата, стари бронзови орудия, съ каквито се срЬщ-
нА\хме въ послЬднята война, а ще имаме насрЬща си, или като 
нашит-Ь, или въ всякий случай не πό-лоши отъ нашита, 
Крупповски и Банжовски орудия, то мозке да се каже, че 
успеха въ бжджщитЬ наши войни ще бљде на страната 
на оная артиллерия, която при еднакво количество орждил 
най-добрЬ сумгЬе да се въсползува отъ високитЬ качества 
и достоинства на своитЬ орждия ,—която бжде въ мирно 
врЬме по-добрЬ подготвена за бой, НадпрЬварванието ще 
се състои въ искуеството на личния съставъ да стргЬля изъ 
орждията си и да маневрира съ тЬхъ на бойното поле. 
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