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Опити за добиване смола въ нашигЬ 
иглолистни гори. 

Въ сравнение съ дървор-Ьзната и другата механическа 
дървообработваема индустрия у насъ, химическата преработка 
на дървото се намира едва въ началото на своето развитие. 
Известенъ интересъ представлява създадената неотдавна тер-
пентинова и- катранова индустрия, която, до сега, най-добре 
се -развила въ района на ЧепинскигЪ гори. Терпентинъ се 
произвежда тукъ чрезъ суха дестилация на борова дърве-
сина---твърде богата на смолисти вещества и позната подъ 
името борина (ЮецЬсПг) т. е. дървесина, на която клетъчните 
стени еж. обезводени и напоени съ смолисти вещества (гезь 
по51$). Освенъ терпентинъ, при сухата дестилация на борината, 
се добиватъ още катранъ и дървени вжглища. Други сухо-
дестилачни продукти, въ въпросните (за сега твърде прими-
тивни) инсталации, не се добиватъ. Отъ друга страна терпен-
тинътъ, който се получава тукъ, не е съ висока техническа 
стойность и не може ® намери широко приложение въ добре 
развиващата се у насъ химическа индустрия. 

За разлика отъ гореспоменатия терпентинъ, нареченъ 
още киново масло, познатъ е и другъ видъ терпентиново 
масло, подъ името балсамово масло. Последното се до-
бива чрезъ водно загряване на добиваната чрезъ нараняване 
на стоящи и живи иглолистни видове дървета — балсамова 
смола. Това масло намира най-широко приложение въ инду-
стрията за приготовление на лакове и фирниси, за произ-
веждане на синтетиченъ каучукъ и камфоръ, който се упо-
требява въ производството на целулоида. Въ най-ново времето 
намира широко приложение въ производството на експлозивни 
вещества. Терпентиновото масло се използува и въ медици-
ната като вжтрешно и външно средство. Но, отъ балсамовата 
смола се добива и другъ много важенъ за индустрията про-
д у к т ъ т колофон ий, който се употребява на широко въ 
хартиената и лаковата индустрии, отчасть въ сапунената ин-
дустрия, сЛужи каТо средство за мазане на кожените ремъци 
при силодобивните и др. машини, за мазане лжковете на 
струнните инструменти, за мазане вжтрешностьта на бирените 
бурета, въ кланиците за лесно и бързо скубане на свини и 

Отъ #AAВасилъ Стояновъ. 


