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Balesetvédelmi szempontokat fi-
gyelembe véve a vas-klorid hasz-
nálata mindenképpen előnyö-
sebb a savas oldószereknél, mert
közvetlen veszélyt nem jelent.
Természetesen vas-kloriddal is
lehet gyorsan maratni, azonban
ennek feltételei vannak:

– minden maratáshoz friss, tö-
mény, 40...50 OC-ra melegített
oldatot kell készíteni,

– maratáskor vagy az oldatot ára-
moltatjuk a nyák körül, vagy
magát a nyákot mozgatjuk,

– időnként kiemelve a lapot az ol-
datból és folyóvízben leöblítjük.

Az első feltétellel nincs gond, ha
rendelkezünk megfelelő meny-
nyiségű vaskloriddal. A manuális
nyák-úsztatás kizárólag a türe-
lem függvénye, éppen ezért ér-
demes helyettesíteni valami más-
sal. Az utolsó feltételt meglehe-
tősen bonyolult lenne automati-
kussá tenni, így marad a hagyo-
mányos megoldás.

Egyes műszaki kereskedések-
ben kapható – igaz elég borsos
áron – olyan, hálózatról üzeme-

lő, áramlásszabályozóval ellá-
tott minikompresszor, amely
buborékok termelésével bizto-
sítja a folyamatos oldatáram-
lást. (Az egyszerűbb, olcsóbb
akváriumlevegőztető is alkal-
mas lehet. A szerk.) Alkalmazása
légkondicionáló hiányában
nem egy leányálom. Egészen
más, sokkal egyszerűbb, ol-
csóbb és a kellemetlen szagok-
tól is mentes megoldást muta-
tunk be az 1. ábrán.

A vezérlőáramkör működése

A módszer lényege, hogy egy
motor segítségével állandó moz-
gásban tartjuk a nyákot, a forgás-
irány periodikus változtatása
mellett. A most ismertetett ké-
szülék praktikusan csak kis mére-
tű panelek maratására alkalmas.

A motort meghajtó áramkör
elvi kapcsolási rajza a 2. ábrán
látható. Ha váltakozó irányú for-
gómozgást akarunk előállítani,
kézenfekvő a hálózatból, transz-
formátoron keresztül nyert válta-
kozó feszültség kétféle polaritá-
sú félhullámainak felhasználása.
Mivel a működési ciklust vezérlő
IC szűrt tápfeszültséget igényel,
a motornál pedig esetünkben
előnyösebb az impulzus-szerű
táplálás (az alacsony fordulat-
szám érdekében), ezért az IC-s
rész tápfeszültségének egyenirá-
nyítását különválasztottam (Gr
Graetz-híd, ill. D1, D2).

A félperiódusokat szétválasztó
D1-gyel és D2-vel sorba kapcsolt
Darlington-párok (T1, T2, illetve
T3, T4) közül mindig csak az egyik
vezet, míg a másik lezár. Hogy ép-
pen melyik milyen állapotban van,
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Félautomata nyák-maratási eljárás
Egyed László

A vas-klorid – mint régebben használt maratószer – egyre inkább háttérbe szorul az újonnan megjelenő
gyorsmarató készítményekkel szemben. Ezek savas kémhatásuk miatt veszélyesebbek ugyan, viszont a ma-
ratási időt lényegesen lerövidítik. A fejlődés töretlenségére utal, hogy léteznek olyan, amatőrök által elké-
szített – de szabadalmi eljárás alatt még nem álló – vegyületek is, amelyekben egy régi tízfilléres pillanatok
alatt „kámforrá válik”. Megállapítható tehát, hogy az idő fontos tényező, de vajon érdemes-e ezért az
egészséget kockáztatni? Ez a cikk egy veszélytelen, vas-kloridon alapuló, viszonylag gyors maratási eljárás-
hoz próbál segítséget nyújtani. 

2. ábra

1. ábra
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azt egy astabil üzemmódban mű-
ködő 555 (IC) kimenete határozza
meg. A megadott elemértékekkel
a periódusidő 80 s.

A P1-gyel és a P2-vel a kívánt
forgatónyomaték állítható be. A
két potenciométer segítségével
függetlenül szabályozhatjuk a fél-
periódusok nagyságát, ezzel le-
hetőség van a motor esetleges
szimmetriaeltéréseinek kompen-
zálására. A kimenőfeszültség idő-
diagramját a 3. ábra mutatja.

Megépítés, használat

Először válasszunk ki egy megfe-
lelő méretű, fedővel ellátott mű-
anyag dobozt! A kiválasztott do-
boz fedelének közepére fúrjunk
egy legfeljebb 3 mm átmérőjű
furatot, majd a motort valami-
lyen módon (pl. távtartókkal)
rögzítsük a fedélre. A motor ten-

gelyére erősítsünk pl. függőcsi-
peszt. A nyák és a csipesz között
egy erős fonal teremthet össze-
köttetést a fedélen lévő furaton
keresztül. A felhasznált motor
kisfeszültségű, egyenáramú tí-
pus legyen!

A 45 × 80 mm-es nyák nyomta-
tási rajza a 4. ábrán található. A
lemaratott panelt ónozzuk be,
majd az 5. ábra alapján ültessük
be először az átkötést, utána az
alkatrészeket! T1-et és T3-at lás-
suk el egy-egy, kb 4 cm2-es „U”
alakúra hajlított hűtőlemezzel,
majd mindkettőt szereljük a pa-
nelra! A tápfeszültség előállításá-
ra kitűnően alkalmazható egy
csengőtranszformátor.

Összehuzalozás és bekapcso-
lás után a motor rögtön elkezd
forogni, s ha az áramkör helye-
sen működik, kb. 1 perc eltelté-
vel irányt vált. Az első irányváltás-
hoz azért kell a névlegesen 40 s
félperiódus-időnél hosszabb idő,
mert kezdetben C2 töltetlen ál-
lapotban volt.

A trimmerek beállításánál ve-
gyük figyelembe, hogy a motor
fordulatszáma terhelt állapot-
ban (tehát a nyák forgatása köz-
ben) lecsökken. 

Az elkészült, beállított áram-
kört a transzformátorral együtt
egy jól záródó  műanyag doboz-
ba építsük be! A doboz minden-
képpen vízálló legyen, összesze-
relés után kívülről ne lehessen
fémes felülethez (pl. egy rögzítő-
csavar fejéhez) hozzáférni! Ezért
a szereléshez, az egységek rögzí-
téséhez használjunk inkább ra-
gasztót, pl. Eporapidot. Az elké-
szült dobozból mindössze a dup-
la szigetelésű 230 V-os vezeték,
valamint a motor tápvezetékei
(amelyek ugyancsak szigeteltek)
„lóghatnak ki”! Csak szárazra tö-
rölt kézzel helyezzük üzembe a
készüléket! Ha a maratást fürdő-
szobában végezzük, a dobozt cél-
szerű, ha a helyiségen kívül he-
lyezzük el és ott is csatlakoztatjuk
a hálózathoz.
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