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xtractes i Traduccions
APARÉLLS PER A LA MESURA DE LA TEMPERATURA DE
TALL DE LES EINES
EÑGINEERING,

pág. 185, 5 de febrer de 1926

Durant una recent sessió de Ylnstitut d'Enginyers
íecánics, de Londres, l'obra de Mr. E. G. HERBERT
;obre l'efecte de la temperatura en l'acció de tall de
es eines, fou diverses vegades mencionada. Mr. H E R BERT ha presentat una Memoria a 1'Instituí referent
i ncsuramcnt de les temperatnres de tall, memoria

Que fou llegida darrerament a Manchester i mes
taró a Londres.
Lassemblatge complet de l'aparell, tal com es veu
a
la il-lustració, pot col-locar-se en posició convenient
e
n una cambra o oficina, d'on surten dos fils que empalmen amb la máquina de la fábrica.
La connexió a la máquina és molt simple i pot
es
ser feta en poca estona. L'eina-tall és isolada del
suport per una fulla de mica, o altra materia convenient, i l'extrem d'un deis fils és pingat contra la
t]
ja de Teina, mentre que l'altre fil hom el connecta
en
alguna part convenient de la máquina, prop de la
PeQa. En certes ocasions, com quan es talla una pega
al t

l
°ni, sera mes convenient d'isolar la pega en lloc
de l'eina.
Tornant ara a la il-lustració, la font de llura és
Una
ampara d'arc A, el raig lumínic de la qual pas-

sa, a través de la capa d'aigua B, al galvanómetre de
ficel-la C.
La fibra de vidre de 0.007 mm de diámetre, recoberta d'or, está continguda en la capsa de fibra de
llautó D, inserida entre les peces polars de l'imant.
En aquest cas, la fibra és vista a través d'una petita

finestra de mica i amplificada per un microscopi muntat al costat d'una de les peces polars de l'imant. La
tensió de la fibra és regulada per la caragola E i posada en el camp per la caragola F. El microscopi metal-lúrgic G no té cap altra funció en el registre de
la temperatura que suportar el lente de projecció H.
El raig de llum, després de la seva emergencia d'aquest lente, passa a través del lente pla-cilíndric K, el
qual concentra la llum en un raig horitzontal estret.
Aquest, travessant la manxa, cau a la pantalla graduada L de la cambra de plaques O. La cambra fosca col-lisa que conté les plaques fotográfiques está
sospesa del ganxo M, al costat de la cambra, Iligat
a la tapa del pistó del pot d'oli N. La imatge engrandida de la fibra és enfocada i ajustada a la pantalla L, la qual pot ésser tirada endarrera i deixar venre un lente semi-cilíndric de prop de cent mil-límetres
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de llarg, en la part posterior del qual hi han línies
de graduado millimétrica. Darrera aquest lente i im mediatament enfront de la placa fotográfica, hi ha
una estreta escletxa que está espléndidament il-luminada, excepte quan l'ombra de la fibra cau a través
d'ella. Una prolongació del brag del metrónom /
passa d'un costat a l'altre i enfosqueix el raig de
llum a intervals d'un segon, go que causa la línia de
temps sobreposada en la fotografía. Un voltatge patró de dos mil-lívolts hom l'obté en combinado amb
la resistencia S, reostat R i mil-livoltmetre Q. Aquest
voltatge patró és aplicat a la fibra, la tensió de la
qual hom l'ajusta en forma que la seva imatge reflecti i cm o 2 cm per mil-lívolt, d'acord amb les característiques del registre a fer. Un cop calibrada la
fibra, es connecta aquesta amb el termo-acoplament

de la pega de l'eina; l'escletxa és exposada per catire endarrera la pantalla col-lissa i la placa és deixada anar. Les línies millimétriques de la lente semi
cilindrica tracen línies de graduado en la placa que
cau, el metrónom produeix línies de temps i l'ombra
de la fibra traga la corba de temperatura, puix que
tot moviment de la fibra és registrat c o m a una ondulado en aquesta corba, en la qual 1'amplitud d'ondulació serveix per mesurar el voltatge i la temperatura en el punt de contacte entre l'eina i la pega
La temperatura generada en tots els tipus d'ooeracions de tall pot ésser mesurada amb igual facilit a t ; l'assaig, per exemple, de tallar acer dolg amb una
serra de ma ordinaria, pot realitzar-se en menys de
quinze minuts.
T. F. T., trad.

LA P R O D U C C I Ó DE L'HÉLIUM
ENGINEER1NG,

19 de febrer de 1926

És molt interessant la informació sobre la producció de l'Helium a Fort Worth, la instal-lació establerta peí govern deis Estats Units, a l'estat de Texas.
L'autor d'aquesta informació, el comandant W I C K S ,
parla amplament del comeng i desenvolupament
d'aquesta producció, d u n a capital importancia per p.
l'infiament de globus i dirigibles, sense el perill que
representa l'ús de l'hidrogen.
Experiments efectuats peí professor Me. LENNAN
de la Universitat de Toronto, en 1916, menaren a la
implantació d u n a petita fábrica en l'esmentada localitat, en la qual es beneficiava el gas natural per extreure'n, després de manipulacions que el Comandant
W I C K S no explica, l'hélium en grans quantitats.
Quan América entra en la guerra, les autoritats
al-liades fixaren llur atenció en la importancia de
l'hélium per a usos militars; poc temps després, es
bastien a Texas petites fabriques experimentáis, en
les quals eren assajats diversos procediments conduents a extreure l'hélium del gas natural, particularment ric en aquest element.
El métode de mes gran éxit fou el suggerit i posat
en práctica per la Companyia LINDE . El comandant
W I C K S no ha donat detalls d'aquest procediment; pero 1'articulista d ! 'Engineering afirma que empra la
liqüefacció per compressió i refrigeració d'alguns
deis components del gas natural, hidrocarburs i nitrogen en bona part. L'hélium es desprén en forma gaseosa i després de pnrificat queda llest per al consum.
Tot i que l'extracció havia estat decidida massa tard
per a l'ús del gas en la gran guerra, les autoritats

deis Estats Units decidiren de continuar l'obra de
Fort Worth, a base d u n a gran fábrica. En maig de
1919 fou signat un contráete amb la Companyia L NDE per a la construcció d'una planta capag de tractar
5.000.000 de peus cúbics de gas natural diáriament,
extraient-ne uns 40.000 peus cúbics d'hélium.
L'hélium extret resultava, pero, a preus fortament
elevats; d'ací que una de les qüestions que mes preocupa els técnics, fou la de l'abaratiment del seu cost.
I/.studi aprofondit deis métodes i la reforma adequada deis dispositius de producció, menaren a qué la
xifra de 68.000.000 de peus cúbics de gas natural beneficiáis durant 1'abril de 1921, de la qual s'estregueren 11.000 pe d'hélium a un cost aproximat de 3
dólars el peu cúbic, es convertís, en gener de 1924, a
un volum de 152.000.000 de pe de gas natural tractats, amb un rendiment en hélium de mes de 1.000.000
pe a un preu de 65 dólars el miler de peus cúbics.
L'experiéncia havia indicat ja el camí a seguir en
aquesta mena d'extracció i foren intro luídes les modificacions que la práctica assenyalá. Hom nota que
l'anhídrid carbonic que es troba present en el gas
natural en proporció de 0.15 c/o, es solidificava durant
el procés de liqüefacció i obturava, per tant, els tubs
de petit diámetre, a través deis quals havien de passar els altres gasos. Per tal de superar aquest inconvenient hom decidí d'eliminar l'anhídrid carbonic
contingut en el gas, abans de sotmetre aquest al P r0 "
cés de liqüefacció. El métode eliminatori primeranient
adoptat fou rentar el gas natural amb lletada de caK>
en deu torres de 13 peus de diámetre i 25 peus d altura, bastides per a aquest objecte; el gas natur¡

