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Felelős szerkesztő :
V O G E L  G Y U L A

oki. mérnök

M egjelenik m inden hónap  
5-én és 20-án

A vákuum fizikája
Az ür is régi fizikai fogalom, azon

ban nem volt csak logikai tartalma. 
Körülbelül annyit jelentett, mint a 
semmi, tehát valami olyan dolgot, 
amit még csak definiálni is alig lehe
tett. A fizika már rájött arra, hogy 
csak azzal ismerünk meg valamit, ha 
leirjnk a tulajdonságait, tehát az ür 
vizsgálatánál is erre kell törekednünk 
s nem arra, hogy csak definiáljuk, 
szinte pusztán logikai alapon. Fizikai 
szempontból a molekulák közt levő te
ret nevezzük űrnek, illetve kicsit álta
lánosabban az olyan teret, melyben a 
molekulák ritkábbak, mint a közönsé
ges levegőben, közönséges légköri nyo
másnál.
Mi van egy köbcentiméter levegőben'!?

A  gázokról régóta tudjuk, hogy a 
bennük foglalt molekulák állandóan 
sebes mozgásban vannak. Egy-egy 
gázmolekula szinte végtelenül kicsiny : 
egy tizmilliomod milliméter az egység, 
amivel mérhetjük őket. A  molekulák 
sebessége viszont meglepően nagy. A 
levegőben, rendes légköri nyomás 
alatt másodpercenként 500 inétei se
bességgel száguldanak a molekulák, 
ami óránként 1.800 kilométeres sebes
séget jelent! A repülőgép sebessege el
törpül azoknak a molekuláknak a se
bessége mellett, melyek szakadatlanul 
bombázzák bőrünket. A fizika egyik 
gyönyörű sikere volt, hog\ meg is 
tudta számlálni ezeket a széditoen ro
hanó molekulákat s a számlálás ered
ménye szerint egy köbcent imetei le\e- 
gőben, egy légköri nyomás alatt 30 
milliárd milliárd molekula van. (Nem 
sajtóhiba a kétszer leirt milliard: 30
milliárdszor milliardról Víin s,/0,4 
Hogv mekkora ez a szám, arról képét

alkothatunk magunknak a követke 
zőkből. Ha meg akarnék számlálni 
ténylegesen az egy köbcentiméterben 
levő molekulákat s meglenne a mó
dunk rá, hogy mindig egy-egy milliárd 
molekulát válasszunk külön, vagyis 
csak a milliárdokat számláljuk s min
den másodpercben elintéznénk igy egy
millión! molekulát, akkor kereken 
ezer esztendeig tartana a számlálás 
művelete.

Ez a rengeteg molekula egymástól 
függetlenül mozog a már mondott 
nagy sebességgel. Természetesen szó 
sem lehet arról, hogy hosszabb utat 
meg tudjon tenni egy is, amig nem üt
közik egy másikba. Ha beleütközik, 
akkor visszapattannak egymásról, te
hát a molekulák valóságos pályája 
villámgyorsan váltakozó irányú tört 
vonal. Átlagban minden molekula min
den ötezermilliomod másodpercben üt
közik össze egy másikkal, ezalatt kö- 
zoposcii íi millimeter tizmilliomoclre* 
szét tette meg egyenes vonalban. Az 
ütközés után cltérül a molekula irá
nyából s megint egyenes vonalban ro
lnii tovább a következő ütközésig. 
Hogy ez n szabad útja közepesen mek
kora. az a gáz sűrűségétől, vagyis a 
nyomástól függ. A nyomás, amit min 
den gáz gyakorol az edény falara, ép
pen a beléje ütköző molekulák ütésétől
ered.

Sűrített levegő s ritka levegő
Minden gázt lehet összesüriteni és 

lehet megritkitani. A sűrűség és a 
nyomás közt pontosan ismert össze
függés van. ami a gázelméletnek alap- 
törvénye. A közönséges légnyomás az
egvség. fiz atmoszfera-nyomas, melyei

Torícelli-féle kísérletből ismert ba-i
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romméterrel szokta mérni. A  légkör 
nyomása akkora, hogy egyensúlyban 
tud tartani egy 76 centiméter magas 
higanyoszlopot. Ez a nyomás éppen 
egy kilogramnyi súlyt jelent egy 
négyzetcentiméternyi felületre.

Az eddig elért legnagyobb nyomás

Közönséges légritkitó szivattyú, mely
nél a viz ragadja magával a levegői.

.‘10.000 atmoszféra volt, ami megfelel 
huszonnégy kilométer magas higany
oszlopnak. ilyen nyomás alatt a levegő 
egy köbcentiméterében 10.000 milliárd 
milliárd molekula van s egy-egy mole
kula csak félakkora utat tehet meg 
összeütközés nélkül, mint a rendes lég
nyomás alatt. A közönséges légszi
vattyú elve alapján készült modern 
készülékek segítségével olyan ritkítást 
tudtak elérni, melynél a nyomás az at
moszféranyomás tizenháromtizmillio-
mod része, vagyis egy-ezred millimé
ter magas higanyoszlop. Ilyen ritkítás
nál már csak 40 billió molekula van 
egy köbcentiméterben, viszont egy-egy 
molekula már hat centiméternyi utat 
tehet meg, anélkül, hogy beleütköznék 
a szomszédjába.

A sűrített és ritkított levegőnek 
számtalan alkalmazása van a gyakor
lati életben, amint azt mindnyájan 
tudjuk. A sűrített levegő nagy szerepet 
játszik az autók pneumatikánál, a vo
natok fékezésénél, a ritkított a csöpos- 
tánál, a porszívó gépeknél, a termos- 
ü vegeknél, az elektromos körtéknél, 
aztán ezernyi gyári munkánál, mint 
például a cukorgyártásnál, hol a cu
korlé elpárologtatásánál 80 százalék
nyi fűtőanyagot takaríthatnak meg, 
ha légritkitott térben csinálják a kris
tályosítást.

A molekuláris iir

A modern fizika azonban kénytelen 
volt még tovább menni a légritkitás 
terén. A t ni ritkított levegőt molekulá
ris űrnek hívják, mert itt már igazán 
elérhetjük azt a határt, hogy szinte 
minden egyes molekulát külön figye
lemmel kisérhetünk. Mondanunk sem 
kell, hogy a közönséges, Guericke-féle 
légszivattyúval, vagy akár a sokkal
tökéletesebb higanyszi vattyuval nem 
lehet elérni a molekuláris űrig s olyan 
készülékeket kellett kitalálni, melyek 
szinte a szó szoros értelmében egyen
ként távolitják el a molekulákat a ki
ürítendő edényből. Az ilyen molekulá
ris pumpák csodálatosan precízül dol
gozó gépek, az alapjuk a következő:

Rotációs légszivattyú,melynél az
e.xccntrikusun forgó ( '  belső henger 

hajtja ki R-néla levegőt.
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S
A molekuláris légszivattyú szerkezete

/ a már ritkított levegőtartály, R ct kivezető nyílás. Az egyes levegőrnolc-
kulák útja ARCDEFR , vagy AGHIR.

Ha egy molekula az edény falába üt
közik, akkor a rugalmas ütközés tör
vényei szerint úgy pattan róla vissza, 
mint a labda. Ha azonban az edény 
fala mozog, akkor a beléje ütköző 
molekulát magával viszi a forgás irá
nyában. A molekuláris pumpa egy 
liengeralaku tartály, melyben egy má
sik henger forog. A kettő közt alig van 
pár századmilliméternyi köz. A belső 
henger percenként 4000-szer fordul 
meg, tehát olyan sebességgel jár, ami 
a molekulák sebességéhez viszonyítva 
is eléggé tekintélyes. A  henger össze
köttetésben van a kiürítendő edénnyel, 
ahol már előzetesen a rendes szivaty- 
tyuval lehetőség szerint megritkitot- 
ták a levegőt. A  már ritka levegő mo
lekulái természetesen keresik az utat a 
terjeszkedéshez s egymás után átjut
nák a forgó hengerhez, mely aztán ma
gával ragadja és kihajtja őket.

Ilyen utón elértek olyan ritkítást, 
melynél a nyomás a légköri n>omas- 
nak mindössze 13 százbilliomod része,
higanyoszlopmagasságban egy tizezer- 
milliomod millimeter. Kbben az üi >eu 
köbcentiméterenként már mindösszt 
négymillió molekula vau s eg>-eg> 
molekula már 040 kilóméternyi utat 
tehet meg, anélkül, hogy beleütközzek 
egy másikba. Annyit jelent ez, b°g> 
ebben az űrben már egyáltalán nem 
találkoznak egymással a molekulák s

csak az edény faláról pattannak 
vissza.

Az ilyen űrnek egészen különös tu
lajdonságai vannak. A nyomás épp- 
ugv más és más minden pontján, mint 
a hőmérséklet, tökéletes szigetelők úgy 
a hővel, mint az elektromossággal 
szemben, de a sugárzó energia, mely
nek egyik főalakja a fény, változatla
nul halad át az intermolekuláris téren. 
Kémiai szempontból is nagyon érdekes 
az ür, mert sok vegyi folyamat egé
szen máskép folyik le benne, mint ren
des körülmények között.

Az elektromosság és az ur

Különösen érdekes az elektromos 
íergia viselkedése a különböző toka 
tkitásnál. Rendes nyomásnál, mint 
üljük, szikra alakjában sül ki az elek- 
•omos töltés és tiz centiméteres nyo- 
lásnál a mostanában oly gyakran lat- 
ató neon-csövekben látjuk a kisülést, 
z ilyen csövek különös szinben vilá- 
itanúk s 1000 volt feszültséggel hat 
létei* hosszú csövet világíthatunk ki. 
Így század- és egy ezredmillimétei 
yomás közt születnek meg a katód- 
iigarak, a Röntgen-sugarak és a pozi-
v töltésű anódsugarak.
Az ür, vagyis a molekuláris ür ege

den különösen viselkedik.  ̂ Azt is 
íondhatjuk róla, hogy a legjobb szi- 
etelő, mely egyáltalán nem engedi at
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4 molekulák ütközés nélküli útja
nagyfokú űrben.

I molekulák útja közönséges
vákuumban.

az elektromosságot, de azt is, hogy a 
legjobb vezető, mert csak egy kicsit
kell segíteni neki és akadálytalanul át- 
bocsátja az elektromosságot. Ez a se
gítés, — mint ahogy a rádió erősítő- 
lámpáit ismerők tudják, — azon alap
szik, hogy az ilyen űrben izzó fémből 
elektronok szabadulnak ki. Ha tehát 
a molekuláris űrben izzásba hozunk 
egy fémszálat, akkor a belőle kiinduló 
elektronok elindítják az áramlást s et
től kezdve az űr a legjobb vezetővé 
válik, mert minden ellenállás nélkül 
átbocsátja a leggyöngébb elektromos 
áramot is. Ha nagy feszültséget bocsá
tunk az izzó katóddal vezetővé tett 
űrön keresztül, akkor a modern X-su- 
garakat kapjuk, melyek áthatóképes
sége messze felülmúlja az eredeti 
Röntgen-csöveket s a kellően való sza- 
bályozhatósága beláthatatlan teret 
nyitott az orvostudomány számára.

« • / •A molekuláris űr nzikaja meg na
gyon íi a tál, de máris jelentős forra
dalmat csinált az elméletben, mert 
nagyjában helyettesíti az éter ingatag 
hipotézisét. Ez, természetesen, nem je
lenti azt, hogy az éter azonos az űrrel, 
mert az űrt nem kell olyan titokzatos 
sajátságokkal felruháznunk, mint 
amilyenekkel az étert kellett. Bármi
lyen furcsán hangzik is talán, az űr 
mar nem az a tartalmatlan semmi, 
aminek azelőtt képzeltük, hanem szinte 
megfogható, valóságos anyag, aminek 
tulajdonságait tapasztalatok és kísér
letek segítségével állapítjuk meg. Egy 
űrrel telt edény, üvegcső, csodálatosan 
érdekes tanulmány a fizika számára, 
mely ennek az űrnek a segítségével 
közelitheti meg egyre jobban az anyag, 
az elektromosság, az elektronok tit
kait, amiknek a gyakorlati életben 
való kihasználásával ma már szinte 
naponta találkozunk.

Az amerikai tűzoltók m otorbiciklije, a in kisebb t tízeseteknél vonulnak ki.
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I szállító szalun vasúti kocsik kirakásánál.

Szallagos rakodó berendezés
Vasúti kocsik, hajók 

ki- és berakása meglehe
tős sok munkaerőt és
költséget igényel ezért
bizonyára gyorsan el tog 
terjedni egy német gyár
nak az a hordozható sza
lagtovábbi tó ja, melyet 
itt mutatunk be olva
sóinknak.

Erős, kerekes alvázon 
nyugszik a szalag kon
strukciója, melyet villa
mos- vagy benzinmotor 
hajthat. A kanosukból s 
gyapotból készült szalag 
felső, szállító lele szaba
don fut, az alsó, üresen 
visszatérő fél a zárt ba-
d ogsze k ré n y be n halad,

az esetleg lehulló 
darabok se sérthessék 
meg. A  magasságot 2 és 
6 méter közt lehet sza
bályozni második képün
kön látható berendezés 
segítségével, egyszerű

hogv

kézi hajtókarral. A sza
lag homoruan szalad és 
mindenkor utána feszít
hető, ha meglazul.

Az egész szerkezet 
rendkívül stabil s telje
sítőképessége igen jelen
tékeny. így például egy
1.6 kilovattos motorral

óránként ötven tonna 
szenet lehet ki-, illetve 
átrakni vele.

Ez az adat is nyilván
valóvá teszi, hogy mi
lyen gazdasági értéke 
van az uj rakodó beren
dezésnek.

A magcisságbeállitó szerkezet.
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A dunai hajózás problémái
ír.

Mielőtt rátérnénk a hajótipnsok is
mertetésére, szükségesnek tartjuk főbb 
vonásokban ismertetni a Dunát mint 
viziutat, mely hatalmas szabályokat 
állít fel a hajóépítőknek. Bármily szé
lesnek is látszik a folyam víztükre, 
még sem alkalmas mindenütt teljes 
szélességében a hajózásra. A  folyam 
sodra állandóan sok hordalékot visz 
magával s ahol a folyásának sebessége 
csökken, a hordalék lerakódik s záto
nyokat képez. A zátonyok főleg a 
kanyarokban, .a kanyar belső részén, 
a sarkok alatt képződnek, de képződ
hetnek egyenesvonalu mederben is, hol 
a part mentén, hol a meder közepén.

A hajózás legfontosabb követelményt* 
a mederviszonyok ismerete. Mig a víz
állás magas, nem lényeges a zátonyok 
óvatos kerülése, mihelyt azonban a 
vízállás alacsony, a hajók csakis a 
tényleges vízfolyás medrében halad
hatnak. Ilyenkor a hajók egyik part
tól a másikig „pendliznek*4, hogy a zá
tonyokat kikerüljék. Még igy is a tény
leges mederben egyes helyeken, az u. n. 
gázlókban a vízmélység 2 méter alá 
is sül y ed és szélessége 20—40 méter 
között változik. Ez döntő szabály a 
hajók mél y já ra t á na k, hosszú sá gá i1 a 1: 
és szélességének szerkesztésére. A  leg
megfelelőbb hajó, mely minden víz
állásnál használható, amely 13—14 dm.- 
nél mélyebben a megengedett teljes 
megterheléssel nem gázol.

A hajók merülésének csökkentésére, 
annak hosszúságban és szélességben 
való növelésével, a mederviszonyok 
fent vázolt alakulatai következtében
gondolni sem lehet, mivel már egy 70 
méter vagy ennél is nagyobb hosszú
ságú hajó vezetése nagy elővigyázatot 
kíván a szűk, kanyargós helyeken. A 
teherszállító uszályhajók mindenkor a 
mederviszonyoknak megfelelően lesz
nek megterhelve.

A folyamhajózásnál fellépő jelenség 
hogy a viz a két part korlátjai közt 
mozogva, a benne haladó hajóteste elől 
nem tud kitérni úgy, mint a tengeri 
hajózásnál, hol a viznek hatalmas tere 
van a minden irányban való terjesz- 
kedesre s ezáltal ellenállása lényegesen 
csökken. A  folyamban sebesen haladó 
hajótest azonban hatalmas, előle ki
térni nem tudó víztömeget tol állam 
dóan maga előtt, inig mögötte ellen
kezőleg hullámvölgy keletkezik s e két 
hátráltató erő a hajó sebességének

óriási hátrányára van. Az igy tolt víz
tömeg hullámalakban elfut a hajó mel
lől két oldalt s nagy erővel vágódik 
a partnak, hol az esetleg kikötött jár
művekben nagyobb károkat okozhat, 
feltéve, ha a hajó keik) időben nem 
csökkentette menetsebességét. Ebből 
viszont az következik, hogy a hajó nem 
használhatja ki mindenütt teljes gép
erejét.

A folyamnak főbb vonalakban ismer
tetett tulajdonságainak ismerete után 
rátérhetünk a dunai közlekedést le
bonyolító hajótipnsok ismertetésére és 
pedig legközelebbi számunkban a sze
méi y hajózást vesszük sorra.

Zajtalan és láthatatlan
repülőgépek

A háborús készülődések, melyek el
len oly sok szó esik és oly kevés cse
lekedet történik manapság, a repülő
gép technikai fejlődésére is rányom
ják bélyegüket és e veszélyes harci 
eszköz zajtalanná és láthatatlanná té
tele az a leiadat, melynek megvalósí
tásán a különféle államok szakembe
rei emberségesebb célhoz méltó buz
galommal munkálkodnak.

A repülőgép által okozott zaj két 
tényezőre vezethető vissza: az elhasz
nált gazkeverék kipuffogására és a 
propellercsavar forgására. A kipuffo- 
gas zajtalanná tételé többé-kevésbbé 
mar sikerült is oly módon, hogy a ki
áramló gazok energiájával légüres tér 
állíttatott elő, melyben a pattogás 
hangja elvész, úgy, hogy a nézőkre 
«ízt a benyomást teszi, mintha a mo
tor kihagyott volna. A propeller zajá
nak eltüntetése még nem sikerült; a 
kísérletezők nagyobb számú és kisebb 
méretű propellerszárnyak alkalmazá- 
satol varjak — különösen nagyobb
menetsebesség; esetén — a zaj esökke- 
neset.

A repülőgép láthatatlanná tételével 
Angliában próbálkoznak és eddig a 
piszkos-zöldes szin alkalmazása bizo- 
n*'11  ̂ ..í|,J(‘̂ ’|negtelel()bbm*k arra, hogy 
« ^ ‘Pnloííep nehezen legyen észreve
hető, különösen borult égbolt mellett; 
ez az utóbbi probléma azonban aligha 
lesz kielégítőén megoldható.
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Mesterséges villámok
A  villám fizikai tulajdonságainak 

megállapítása egyre nagyobb gyakor
lati szükségletté válik az egész vilá
gon, tekintettel arra, hogy az általá
nos elektrifikálás során lassanként az 
egész földet be fogják hálózni a ma
gas feszültségű áramvezetékek s ezek
nek a biztonságáról okvetlenül gon
doskodni kell.

4̂ v illő m la borát ór i u m bevcudczcse.

Szinte elképzelhetetlenül hatalmas 
energiák nyilvánulnak meg a villám
ban s ezért nem is pusztán a védeke
zés a célja a villám modern tanulmá
nyozásának, hanem az is, hogy, esetleg 
ezeket az energiákat fel tudjuk ma.ju 
használni a magunk céljaira. I g> a 
védekezéshez, mint az energia leihasz
nálásához természetszerűen arra van 
szükség mindenekelőtt, hogy tiszta >nn
legyünk a villám fizikájával. Koz\ el
lenül nem sokat tudhatunk meg a. \ il- 
hunok megfigyeléséből, tehát segilse- 
giil kell venni a természettudomány 
másik fontos módszerét, a kiserlete-

Manfred von Ardenne német mér
nök rendezett be elsőnek Európában 
egy laboratóriumot a villám tmndma- 
nvozására, hasonlóan az anirrjkai 
neral Electric Company villamlaboi a-

tóriumához, melynek egyes eredmé
nyeiről mi is megemlékeztünk már. 
A villám kisülésénél igen nagy elek
tromos feszültségek játszanak szere
pet, tehát a laboratórium legfőbb esz
közei a transzformátorok, melyek leg
alább egymillió volt feszültséget hoz
nak létre a föld és a légkör egy pont
ja között. Egymillió voltos feszültség
nél a szikra hossza 4 méter.

Ardenne a kísérleteihez egy parányi 
falu modelljét építette meg, templom
mal, házakkal, fákkal. A transzformá
tor egyik sarkát a modellel kapcsolta 
össze, a másikat a modell fölé vezette 
s a hatalmas csattanással történő ki
sülést lefotografálta.

Mint a természetes villám, úgy ez a 
mesterséges szikra is igyekszik a leg
rövidebb, illetve a legkisebb ellenál
lású utón eljutni a földbe s közben 
számos apró elágazást mutat, jeléül 
annak, hogy útközben is kiegyenlíti a 
meglevő kisebb feszültségkülönbsége
ket. A mesterséges villámról készült 
fénvképek tanúsága szerint a kisülés 
törvényei feltétlenül ugyanazok a ter
mészetbeli villámnál és a laborató
riumbelinél, tehát ez utóbbi tanulmá
nyozása s igy ezen a kísérleti uton  ̂a 
tudósok pontosan meg tudják majd ál
lapítani a villámcsapás fizikai törvé
nyeit.

Villdmalaku kisülés.
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Hogyan jutott el a gőzgép száz esztendő alatt
a négyatmoszférás kazántól 225 atmoszféráig

Ezernyolcszázhuszonhétben Richard 
Trevithick bányamérnök elhatározta, 
hogy egy olyan gőzmozdonyt épit, 
melynek dugattyúiban a gőz nyomá
sa W\ kg. lesz négyzetcenti méteren
ként. Mikor ennek a tervnek hire 
ment, a fizikusok és a mérnökök szin
te felháborodva tiltakoztak az isten- 
kisértés ellen. A leghangosabban ti 1 - 
takozók egyike felhívta az angol kor
mány figyelmét erre a „merényletre“ 
és azt követelte, hogy sürgősen hoz
zanak törvényt a gőznek ilyen, közve
szedelmes nyomás mellett való alkal
mazásának minden kísérlete ellen. Ez

___________

A Bensőn-féle nagyfeszültségű
gőzkazán keresztmetszete.

a tiltakozó maga dames Watt volt, az 
első gőzgép megcsinálója, akinek első 
modellje az egész X IX .  században vál
tozatlanul megmaradt, kondenzorjá- 
val, tápláló szivattyúval, gőzsipjával.

Szerencsére az angol kormány nem 
fogadta íneg James Watt tanácsát, 
nem avatkozott bele a technika hala
dásába. Nem hoztak törvényt, mely 
határt szabott volna a gőz feszültsé
gének. Ahogy Watt első gépének sza
bad volt egy atmoszféra nyomással 
dolgoznia, úgy megengedték Richard 
i revithicknek a négy és negyed at
moszférát, mely aztán egy évszázad 
alatt felnövekedett több mint ötven- 
sze résé re, négy zet ce n t i iné te rei 1 kén t
224.4 kg.-ra. Igaz, hogy ezzel elértük 
a maximumot, ennél nagyobb gőznyo
más nem lesz a kazánokban, mert nem 
a parlamentben hozott törvények, ha
nem a fizika, törvényei tiltják meg.

Érdekes visszapillantani a múltba 
s végigkísérni a gőzgép fejlődését egé
szen máig, amikor bátran mondhat
juk, hogy a széntüzeléses gőzgép el
érté a tökéletesség legnagyobb fokát.

A gőzgép elméletének Sadi Carnot 
hires törvénye volt az alapja, amely 
megállapítja, hogy a hőgépek teljesítő 
képessége attól a hőmérséklet különb
ségtől függ. amely a kazánbeli gőz és 
a kipulTogó gőz között van. Ebben a 
törvényben nem szerepel a gőz nyo
mása, hanem csak a hőmérséklete és 
ez volt az oka annak, hogy a gépszer
kesztők hosszú időn keresztül csak 
arra törekedtek, hogy fokozzák ezt a 
11omersek 1 etkü 1 önbséget s ezzel tegyék 
gazdaságosabbá a gőzgépet. Igyekez
tem tehát minél magasabbra emelni a 
kazán beli gőz hőmérsékletét, a lehető 
seg szerint tnlhevitve azt s egyúttal 
gondoskodtam arról, hogy a süritő hő
mérséklet!* lehetőleg alacsony legyen

ötven évvel Sadi Carnot után egy 
orosz mérnök — Rankin — uj g >;nio- 
latot hozott be a gőzgépek szerkesztő* 
sebe. Mig Sadi ( a mot általában egv 
Ktoalis folyadék elgőzölögtetésének fi- 
zikai törvényeit állapította meg, ail- 
oiff nankin megcsinálta a vízgőz >(>e- 
viahs elméletét. Hímek az elméletnek, 
i I let ve Kei iiki i) kísérlet i ine^n I lupiKi- 
sa inak az volt az eredménye, hogy a 
gőzgép tel jesitőkepessege növekszik
5 !|rt ««^növeljük a fesziiltség-
kulonbseget a gőznek a gépbe való
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il*bemenetele és kijövetele ............... ...
kezdve a gőzgépek uj irányban kezd
tek fejlődni. A  konstruktőrök most 
már nemcsak a hőmérsékletkülönbsé
get igyekeztek növelni, hanem a nyo
máskülönbséget is és igy értek el egy- 
re jobb eredményt a ga zd a sárossá g 
szempontjából.

A  nyomás növelésének azonban szili 
tén van határa s úgy látszik, már el 
is értük ezt a határt. Benson angol 
mérnök ugyanis olyan kazánt szer
kesztett, melyben a viz a kritikus hő
fokon, B74 C fokon válik gőzzé, még 
pedig anélkül, hogy forrna, közvetle
nül és 224.4 kg.-nyi nyomás mellett. 
Ennek a kritikus hőfoknak az a jelen
tősége, hogy ezen a hőmérsékleten a 
vizet tetszés szerint tekinthetjük fo
lyadéknak vagy gőznek. Ha, mond
juk, felmelegitjük a vizet 22f> fokra s 
ez alatt 17.0 kg.-nyi nyomás alatt tart
juk, a viz nem mozdul meg, ha nincs 
fölötte hely. (Képzeljük a vizet egy 
alul zárt hengerben, melybe dugattyú 
nyúlt be felülről s az tartja nyomás 
alatt.) Ha a dugattyút feljebb bocsát
juk és igy üres teret létesítünk a víz 
felett, akkor a viz forrni kezd, gőz 
fejlődik belőle mindaddig, amíg a gőz 
eléri a 17.(1 kg. nyomást. Ha ez a nyo
más megvan, a forrás megszűnik, a 
viz 225 fokon is nyugalomban marad. 
Ha viszont a 574 fokos kritikus hő
mérsékletre hevítjük a vizet, 224.2 kg. 
nyomás alatt s akkor emeljük tel a 
diigattvut, az egész viz egyszerre gőz
zé változik, anélkül, hogy közben torrt
volna.

Nem szólva a közbeeső megoldások
ról. például a Löff 1er-féle kazánról 
mely még csak száz atmoszféra* gőzt 
termel, nézzük nagyjában a Benson- 
féle gőzkazánt, mely valóban a leg- 
tökéletesebben n 1 kuIniîizkodi ̂  nz 6une* 
leti elgondoláshoz.

Henson kazánja lényedében a tökéle
tesítése annak a gondolatnak, mellyel 
1SK7-1iimi próbálkozott mes Serpollet 
francia mérnök. Serpollet olyan ka
zánt csinált, melyben a viz ejí.\ all.m- 
dóau vörös izzáson tartott szerpentin- 
esőben ííőzöljrött el s eképen d) átmos/, 
férés nyomást ért el. Lenycabcn 
ugyanúgy történt ebben a csőben uz 
el párologtatás, mint mikor egy csepp 
vizet ejtünk az izzó fémlapra. Serpol- 
let azonban nem tudta kihasználni a 
tüzelőanyag energiáját megfelelő mei- 
tékben s ezért találmánya egészén
félretevődött.

Benson hasonlóképpen vékony s z í  i - 
pent dicsövekben hevíti tel a \ izet, < 1

a kritikus hőfokra s a kritikus nyo
másra s igy arra kényszeríti a vizet, 
hogy forrás nélkül váljon gőzzé. En
nek a jelentőségét könnyű megérteni, 
ha az izzó fémlapra cseppentett viz 
magatartására gondolunk. A  vízcsepp 
tudvalevőleg sisteregve táncol s arány
talanul sokáig tart, amig gőzzé válik 
egészen. A modern technikának egyik 
legszel)!) alkotása lett a Benson-kazán, 
mely a legtökéletesebben valósitotta 
meg azt az öt letet, mellyel Serpollet 
hiábavalóan kísérletezett.

A kazánban 225 atmoszférás gőzt 
azonban nem lehet a kritikus hőfoknál 
alacsonyabb hőmérsékleten kivezetni 
a kazánból a turbinához, mert a leg
kisebb hőfokcsökkenésnél is rögtön 
cseppfolyóssá sűrűsödik a vízgőz. így  
tehát csökkentett nyomás mellett ve
zetik ki a kazánból, de aztán még job
ban fölhevítik, úgy, hogy tulajdonké
pen csak 180 atmoszféra nyomás alatt, 
de 400 fokra hevítve jut a gőz az első 
turbinába. Ebből az első, magasnyo-

Az első Bensőn-féle kazán .
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másu turbinából 36 atmoszféra nyo
mással jön ki a gőz, tehát ez a „fáradt 
gőz“ még mindig’ nyolcszor akkora 
nyomású, mint Trevithick veszedel
mes gőzgépében. Nem is eresztik ki a 
szabadba, hanem újra felmelegitik 
425 fokra s úgy hajtják vele a máso
dik, alacsonya yomá su turbinát. Az 
első Benson-kazán legjellemzőbb ada
ta az, hogy a fütőfeliilet összesen 2(10 
négyzetméternyi s minden négyzet- 
centiméterjén óránként 45 kilogramm 
gőz fejlődik.

Mindezt a szinte fantasztikusnak 
látszó eredményt természetesen nem
csak a szerkesztő mérnök zseniáiitásá
liak lehet köszönni, hanem annak is. 
hogy a fém kohászat tud olyan anya

gokat rendidkezésre bocsátani, melyek 
kibírják ezt az óriási nyomást. A  to
vábbi fejlődés most már csakis a me
tallurgiától függ, mert a következő 
lépés a gázturbina, melyet a robbanó
gázok közvetlenül hajtanak s nem a 
hőenergiával fejlesztett gőz. Tudjuk, 
hogy mily nehéz volt megcsinálni a 
dugattyús gázmotorokat s hogy még 
ma is mennyi megoldatlan problémá
juk van a benzinmotoroknak, elkép
zelhetjük, hogy mit jelent turbinában 
megcsinálni ugyanazt. Az ipari labo
ratóriumok azonban erősen dolgoznak 
ezen is és csak idő kérdése, mikor tud
nak olyan fémet előállítani, mely le
hetővé teszi a gázturbinát s ezzel a 
kazán végleges kiküszöbölését.

A hangos filmeket ilyen párnázott stúdiókban veszik fel, hoax,
<avaro rnellekzajt kiküszöbölhessenek.

minden
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Hogyan mérték a rakéta-autó sebességét?
A  rakéta-autóval a közelmúltban 

folytatott szenzációs kísérletek egy
előre befejezést- nyertek; több szem
pontból lényeges tökéletesbitésre van 
még szükség ahoz, hogy a praktikus 
alkalmazás lehetőségei reálisan mér
legelhetek legyenek. Addig sem érdek
telen azonban megvizsgálni azokat a 
módszereket, melyek a kísérleti ered
mények pontos felvételét és regisztrá
lását lehetővé tették. Vonatkozik ez 
elsősorban a rakéta-autó sebességének 
mérésére.

Tekintettel arra, hogy a sebesség 
mértékegysége az a sebesség, mely az 
egységnyi távolságnak egységnyi idő 
alatt való befutásához szükséges, tu
lajdonképpen a befutott távolságot és 
a menetidőt kell megmérni. A  távol
ságmérésről nincs mit mondanunk. Az 
igazi nehézségek az idő mérésénél lép
itek tel, minthogy a rendelkezésre álló 
pályát a rakéta-autó oly rövid idő 
alatt száguldottá végig, hogy az egyes 
pályaszakaszoknak betiltására szüksé
ges részletidők pontos megmérése a 
műszeripart a legsúlyosabb problémák
elé állította.

Az időmérőberendezés — mely kifo
gástalanul működött a következő 
volt: Az 1250 méter hosszú vasúti pa
lva 8 helyén automatikus kioldó ké
szülékek voltak felállítva, melyeknek 
mindegyike abban a pillanatban, ami

dőn az autó a sinen át kifeszitett vé
kony fonalat érinti, egy elektromos 
áramkört zár és az érintés időpontját 
1/ioo másodpercnyi pontossággal a köz
ponti regisztráló készülék papírszalag
ján feljegyzi. A készülék oly precizi
tással működik, hogy egyetlen másod
percen belül is tetszésszerinti mennyi
ségű mérést eszközöl, illetve az egyes 
mérési eredményeket Vioo másodperc
nyi pontossággal, azonnal leolvasha-
tóan megörökíti. , ..

Az első kísérlet alkalmával e készü
lék a következő időket mérte:

!U* fut ott ut méterben

50
150
250
500
7501000
L,

Illő másodpercben

2.91
5.41
— (Wt
i .OU 

10.82 
17.47 
21.90 
27.65

A rakéta-autó tehát a leggyorsabb 
időt 250 és 500 méter között érte el, 
maximális sebessége 281 km. volt órán
ként, ami majdnem 80 méternek felel
meg 1 másodperc alatt.

Első képünk a pályán elhelyezett
automatikus kiváltó készülékek egyi
két mutatja, második a száguldó ra
kétaautót a sínpályán, mig a harma
dik kéi> a központi regisztráló készü
lékét tünteti fel.
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Racionális helyiszállitás villamostargoncával
Irta : Nyíri Géza oki. gépészmérnök

r

Az ipartermékek árának jelentékeny 
részét alkotják azok a rövid távolsá
gokra való szállításának költségei, 
amelyek a nyersanyag kitermelésével, 
kidolgozásával, a gyártással, végül a 
kész áru elraktározásával és torga- 
lombahozatalával kapcsolatosan, kis 
körzeten belül sűrűn előforduló útsza
kaszokon, tehát gyártelepen, műhelyek, 
raktárak között, továbbá 
az áruknak kiszállásá
nál és elosztásánál elő- 
ál Innak. Ha ezen helyi 
szállítási folyamatokat 
gondosan felülvizsgál
juk, megállapíthatjuk,
hogy a szállitóenergia 
költségeinek viszonya a 
szállítás e red mén y éhez
képest, sokkalta kedve
zőtlenebb, mint a nagy 
távolságokra, vasúttal, 
hajóval, autóval, repülő
géppel va 1 ó szá 11 itások- 
nál. Rendkívül fontos
ságú tehát a helyi szállí
tás racionalizálása, mert 
ezáltal módunkban áll a
termelési költségeket jelentős ménéi
ben leszorítani.
. ^  hel.\ i szállítás a legutóbbi időki 
igen draga volt, mert kezdetleges esz
közök állották rendelkezésre. min* 
i zitai gonea. lovaskocsi, a melyekkel 
lassan, körülményesen, meghízhatnila- 
nul volt csak lehetséges szállítani. Az 
il.\en szállítóeszköz fékezőleg hat az 
ü; eivr e, mig ha az anyagokat és tár-

t könynen es gyorsan kezelhető-

pontosán és programmszerüen szállító, 
mechanikai erővel hajtott szállítóesz
közzel juttatjuk el a rendeltetési he
lyekre, úgy az üzem teljesítőképessége 
teljesen kihasználható, sőt a munkahe
lyek szaporább munkára serkenthetők.

Ezen célokra kiváló eszköz a villa
mostargonca, vagyis olyan villamos 
motorral hajlott 4 tömörgummi-ab

-  *  _ .  *

< r

- JL__

I ilhimoslarfionca a fji/iírtclritni.

Villám őst fi r(jo n ca á ni u i szá Ilii ú su ál.

roncsos kerekű, jól rugózott, robusztus 
szerkezeti!, kiválóan mozgékony ki> 
teherkocsi. amely az áramforrást ké- 
pezó akkumulátortelepet magával 
hordja. A jármüvek Tóm *Jâu;i kg. hasz- 
nos terhek vontatasara. nyersanyag, 
telgyartinány, vagy készáni szállitá- 
sara, anibevásáHasra. árukihordásra, 
jo- es kevesli be jó kövezeten, maka* 
dama ta kon egyaránt alkalmasak. A

napi üzemköltségek a bu
dapesti ipari kilowattóra 
egységárak figyelembe
vételével mintegy 2.50—;] 
pengőt tesznek ki.

A villamostargoncák az 
azokkal tett kitűnő ta
pasztalatok következté
ben külföldön az ipar és
kereskedelemben külön
bűző agaiban széliében 
elterjedtek es Magvaror 
szagon is sikerrel alkal
mazták azokat az Állam
vasutak műhelyei, vas 
,,s gépipar, a kikötőüzem, 
a textilipar és a raktár
házak.

A villamost argonén
idővel teljesen át fogja

S- ** i

W R
r ISTA :
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alakítani a gyárak és ipartelepek üze
meinek rendjét és hivatva van a mo
dern nagyipari termelés racionális 
szá 1 litórendszerét, a menet rendszerű
helyi szá Ili tórendszert és a gyűjtő- és 
elosztó állomásokkal létesített körfor

galmi szállítórendszert véglegesen 
megvalósítani.*)

* )  Részletesebb ismertetést lásd a „Szerve
zés és üzemjíazdá lkodás“  1920. márciusi szá
mában.

A&Wk

AM EH l K A I E
i Irn  ír  Isii ifit',, eau amerikai elektrotechnikus szenzációsunk ígérkező tatai 

Í r n á n a k Í í / | ' V h J ó .  Az ujre  pH lő «épet kisunarzolt elek
tramas énért,ia hajtja. -  Alatta balra: praktikus es efaszén, a 
rés- és tetőmunka számára. — Jobbra:kis szellőztető hint* az auto alitai,au
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Hibamegállapitás autó
akkumulátorokon

Irta: Sziklai Pál szig'orló elekró-
mérnök.

A  Műszaki Újdonságok Lapjának 
6-ik számában rávilágítottam arra, 
hogy milyen fontos a teljesitőképessé- 
gébol vesztett akkumulátornak azon
nali alapos helyreigazítása.

Nézzük milyen hibák fordulhatnak 
elő autónk villamosberendezésében. A 
leggyakoribb dolog, hogy az öninditó 
nem működik, vagy legalább is nagyon 
lassan forgatja a motort, igy az nehe
zen indul meg. Ezt különösen a hideg 
téli reggeleken tapasztalhatjuk. Un
nék oka egyrészt az, hogy a motor hi
deg, másrészt a motoralja a hideg kö
vetkeztében összesürüsödött. Ezért a 
hideg motorral való indulásnál taná
csosabb előbb kézzel néhányszor átfor
gatni a motort, akár nyitott kompresz- 
sziócsap mellett, hogy könnyebben 
menjen és csak utána kíséreljük meg 
az öninditóval való indítást. Ha ekkor 
sem jutunk eredményre, úgy nézzük 
meg, hogy a telepünk dolgozik-e, ezt 
megállapíthatjuk abból, hogy kocsin 
bekapcsoljuk a legerősebb fogyasztó
kat (reflektor, keresőlámpa, belső
lámpa stb.) ezután egy voltmérővel 
mérjük végig elemenként telepünk fe
szültségét. Ha voltmérőnk nem volna, 
úgy vegyünk egy 2 voltos izzólámpát, 
ami csak néhány fillérbe kerül és evvel 
végezzük ezt a műveletet. A  hibás ele
met azután igy könnyen megtalálhat
juk. mert annak a feszültsége igy ha

mar leesik, amit a voltmérőn, illetve az 
izzólámpán hamar észreveszünk. Ter
mészetesen ennek a kísérletnek semmi 
értelme sincs, ha a kocsi motorja jár, 
mert akkor a dinamó (ha jó) ad ára
mot. Ha igy meggyőződtünk, hogy a 
telep hibás, úgy keressük a hiba okát. 
Lehet, hogy a telep edénye megsérült 
és a sav kifolyt, ami gyakran előfor
dul egy felpattanó kő által különösen, 
ha a telep az alvázra alulról van fel
erősítve. Ha tényleg ez az ok. úgy ha
mar megláthatjuk már kívülről is a 
szimptomákat, mert a kifolyt sav meg- 
rozsdásitotta a fémrészeket. Ezen a 
hajon úgy segíthetünk, hogy egy vas
tag rézdróttal zárjuk a hibás elemet 
rövidre, miáltal ha az öninditónk nem 
is, de a lámpa, duda, gyújtás (ha ak
kumulátor gyújtásunk van) működni 
fog, igy utunkat folytathatjuk addig, 
inig a telepet rendbehozathatjuk, mely 
sürgősen eszközlendő.

Ha azt tapasztaljuk, hogy a telep jó 
és ennek dacára nem égnek a lámpák, 
vagy zökkenőknél kialszanak, úgy va
lahol kontaktus hiba van. rendesen 
azon kábelvégeknél, amik a kocsit a 
telephez kapcsolják, igen gyakran a 
gondatlan kezelés a kábelek rézössze
kötői vastag zsirszerii zöld rézrozsdá
val vonod ik lie, amit természetesen 
tisztára kell lecsiszolni és hogy ennek 
elejét vegyük, kenjük la* vastagon 
gépzsirral, \ agy vastag olajjal. Gyak
ran szokott az u. n. testelés megla
zulni, vagyis az a kábelcsavar, ami 
rt ndesen a telep negatív sarkát az al
vázhoz köti.

(Folyt. kör. )

Mosdótálállvány
fürdőkádakra

A modern épületek 
egyre* szőkébbre szabott 
fürdőszobái számára na
gyon hasznos találmány
a képünkön látható áll
vány, mely egyszerű esz
közökkel lehetővé teszi, 
hogy a mosdótálat és a 
mosdóeszközöket a für
dőkád fölé állíthassuk a 
napközbeni mosdás sza
mára. Az állvány vas
drótból készült, végein 
gumibevonattal s min
den méretű fürdőkádra 
minden további adjusz
tálás nélkül rá tehető.



MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAIM A 15

R Á D I Ó

A piezo-elektromosság
A  kvarckristály különös tulajdonsága.

Par esztendő múlva talán minden 
rádió - a in a tő r kva r c-osci 11 á t < > rra 1 fogj a 
hangolni felvevő készülékét, annak az 
uj lel fedezésnek eredményeként, inely- 
lyel ma még csak imitt-ainott kísérle
teznek a laboratóriumok. A  kvarckris
tálynak egy uj, különös sajátságáról 
van szó, melynek felfedezése szinte be
lül hatatlan lehetőségeket nyit meg a 
modern elektrotechnika számára.

A kristályok újabb vizsgálata eddig 
is sok meglepetést hozott a fizikusok 
számára s a kristálytan egyik legfon
tosabb fejezete lett a modern fizikai 
kémiának, mely az anyag szerkezeté
vel s az elektronelmélettel foglalkozik. 
Az elektromágneses rezgésekkel szem
ben egyes kristályok egészen csodála
tos módon érzékenyek, amit az uj 
kezdő rádióamatőr is jól tud, hiszen a 
legegyszerűbb rádiókészülék, a detek
toros is a kristálynak azon a tulajdon
ságán alapszik, hogy csak egyik 
irányban engedi át magán az elektro
mosságot.

A  píezo-elekt romosság.
Ha egy természetes kvarckristályból 

annak szirnetria-tengelyére merőlege
sen kivágunk egy vékony lapot, ennek 
a darab kristálynak rendkívül érdekes 
tulajdonságait figyelhetjük meg. Két 
szembefekvő lapját ezüsttel bevonjuk, 
aztán a kristályra torzító nyomást 
alkalmazva, kiderül, hogy az ezüst
rétegek elektromos töltést kapnak, meg 
pedig egyik pozitív, másik negatív 
töltést. Nagyon kicsiny ez az elektro
mos töltés, de mérhető s pontosan meg 
is lehet állapítani a torzító erő nagy
ságához való arányát.

Az igy keletkező elekt romosságot 
piezo-ele/ctromosságnak hívják s mar 
Curie-ék is felhasználták, mikor merő
készülékeik számára bizonyos állan
dóan egyforma elektromos töltésre 
volt szükségük a rádióaktivitásra vo
nat kozó v i zsgá la t ai kba n.

Lényegijén az történik ilyen esetek
ben, hogy a nyomás, torzítás igyekszik 
megváltoztatni a kristály belső szerke
zetid. mely tudvalevőleg az atomok es 
molekulák valamilyen csoda Latosan 
szállá 1 vos elrendeződésében all. A külső

hatás megbolygatja a kristály belső 
egyensúlyát, megváltoztatja a belső 
feszültségeket az egyes molekulák közt 
s igy nyilvánul meg a felszabaduló 
energia elektromos töltések alakjában, 
miket könnyen ki lehet mutatni s meg 
lehet mérni.
A  kvarz piezo-elektromossága meg

fordítható tulajdonság.
A  kvarc piezo-elektromosságában az 

a meglepő, hogy az egész jelenség meg
fordítva is előfordul benne. A  torzító 
nyomásnak kitett kvarclemez elektro
mos mezőt létesít maga körül, viszont 
erős elektromos mezőije helyezve el, a 
kristály önmagától deformálódik, ter
mészetesen ellenkező irányban, mint az 
első esetben. Ez a jelenség magában 
álló mindezideig s uj meglepetés a 
fizikusok számára. Az energia átválto-

• lr •*r--X
X

A kvarckristály, melyből az A B C D 
A ' B* C  1)' hetükkel jelzett kis lapot 
vágjak ki a piezoelektromos készülé

kek számára.
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A kvarc szerkezete. A kvarc molekulái 
egy /itoni siliciumból és két atom 
oxigénből állnak. A molekulában há
rom (éleké gén helyezkednek el a kris
tályban (a rajzon 7, 2, 3-mai jelölve.)

zasóiiak olyan esete ez, amiről eddig 
nem volt sejtelmünk, mert az elektro
mos energia közvetlenül változik át 
ennéi a tüneménynél mechanikai ener
giává, vonzás-taszítás nélkül.

A kyarckristály e tulajdonsága ak
kor válik gyakorlati szempontból is 
nagyjelentőségű vé. amikor vált a közét 
irányú elektromos hullámokat eresz
tünk rája. Ebben az esetben a kvarc- 
kristály a mező iránya szerint változ
tatja alakját, vagyis oszcillálni kezd a 
hullámok periódusával, nemcsak elek
tromosan, hanem mechanikailag is.

Legfontosabb tulajdonsága a kvarc
kristálynak aztán az, hogy minden 
kristálylemeznek méretei szerint meg- 
van a maga külön rezgésszáma, tehat 
alkalmas arra, hogy pontos mérőegy- 
ségiil használhassuk fel elektromos 
rezgések frekvenciájának megállapítá
sára.

A kvarckristály mint huiiáinniérő.
Eddig csak bonyolult szerkezetű elek

tromágneses készülékeknél tudták pon
tosan mérni az elektromos rezgések 
számát, más szóval a hullámhosszakat, 
de rnásodpercenkénti 50.000 rezgésen 
felül ezek a készülékek már nem vol-

Villanyszerelések, ráűiúberendezések és
IflViláSOk ÉS FLEISCHMANN Hudapest,I VilUJUn VI,. Kisdiófa-utca 6 Telefon: J. 42M0.

tak használhatók. A kvarckristály meg
felelően méretezett darabkái most lehe
tőséget adnak arra, hogy kivétel nél
kül minden hullámhosszaságra pontos 
egységet csinálhassanak, mert csak 
megfelelő méretre kell szabni a kris
tálydara hot s az egyszersmindenkorra 
pontosan adja az egységet. Egy 2.5 cm. 
hosszú, 0.5 cm. széles és másfél milli
méter vastag kvarckristálynak 2700 
méteres hullámhossz felel meg.

Tekintettel a kvarc keménységéle, 
meglehetősen nehéz munka a kris
tályok vágása s pontos méretezést*. 
Éppen ezért ma még nagyon drágák 
a hullámmérő kvarckristályok s egve- 
lőre csak Angolországban készítik 
őket. Egy-egy akármilyen méretű kris
tály körülbelül egy fontba kerül s ha 
több hullámhosszra akarunk ilyen 
kvarc-oszcillátort, akkor bizony súlyos 
milliókról van szó. Egyelőit* ez a drá
gaság akadálya a tudományos kísér
leteknek is.

A rádiónál* megbecsülhetetlen lesz a 
kva rck ri st á l yna k hullámmárőként va I ó 
alkalmazása, mert semmiféle más elek
tromágneses készülékkel nem lehet oly 
pontosan kiválasztani egy bizonyos 
hullámot, mint az arra a hullám
hosszra méretezett kvarckristállval .HANYARALNI MEGY

ne felejtse el

ORIONa n o d p o t l ó j á t
a nyaralóhely hálózati 
feszültségéreÁTKAPCSOLNI!

MINDEN ORION ANÓD- 
PÓTLÓ MINDEN HÁLÓ
ZATI FESZÜLTSÉGRE 
H A S Z N Á L H A T Ó
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A  kvarc elfujja a gyertyát és világit.

A kvarcki-istály megfordított piezo- 
elektromos hatásának a rádiótechniká
ban való alkalmazásán kivül is van
nak olyan érdekes megnyilvánulásai, 
melyekhez hasonlókkal eddig nem ta
lálkoztunk. Meissner vette észre pél- 
dául azt, hogy igen erős váltakozó 
elektromágneses térben a kvarckris
tály oly erővel végzi mechanikai rez- 
géseit, hogy valóságos szelet csinál s 
ez az igy előálló légáramlat képes el
oltani egy gyertyát.

Megfelelően felszerelve, a kvarc
oszcillátor forogni kezd tengelye kö
rül, pusztán az elektromos hullámok 
hatása alatt, inig légüres térben ra
gyogni kezd s az elektromágneses 
mező erősségének megfelelő fénnyel 
világit. Mindezt azonban csak akkor 
csinálja meg. ha az elektromágneses 
rezgések pontosan olyan szaporasá-

guak, mint amekkora a kvarckristály
nak a méreteivel adott saját rezgés
száma.

Ha meggondoljuk, hogy a kvarc
kristály olyan szapora mechanikai rez
géseket tud végezni, amilyenekről ed
dig nem is álmodtunk — a legmaga
sabb hallható hang rezgésszáma alatta 
van a lO.OÜÖ-nek, inig a kvarckristály 
több százezer rezgést is tud végezni 
másodpercenként t— nagyjában elkép
zelhetjük ennek a felfedezésnek a nagy 
jelentőségét s el lehetünk készülve 
arra, hogy a technikának s az elektro
technikának egészen uj fejezete nyilt
m e g vele.

A rádióamatőrök leghűségesebb segítőtársa a magyar

RÁDIÓ AMATŐR r  I "» I  I■ r a d i o - s z a k l a p
Kérjen mutat ványszámot  a szerkesztőségtől

Budapest. Révay ucca 14.

A Homelite Corporation, New-York, 
amerikai gyár egy rendkívül ötletes 
kis készüléket hozott nemrégiben for
galomba, amelynek használata révén 
bárki villamosáramot állíthat elő, min
den hozzáértés nélkül és olyan helyen, 
ahol eddig a villamosáram előnyeit 
úgyszólván nem is ismerték.

A készülék rendkívül egyszerű és 
gazdaságos benzinmotorból és a vele 
egybeépített kiváló dynamóból áll, 
amely csekély fogyasztás (5 órai üzem
mé! .‘1.8 1. benzin) mellett 24 drb 25 
Wattos izzólámpát tart egyszerre 
üzemben.

Rendkívül nagy előnye az ötletes kis 
készüléknek az, hogy csekély súlyánál 
fogva hordozható, játszva vihető egyik 
helyről a másikra és bárhol felállít
ható, minden alapozás nélkül.

A készüléket Magyarországon a 
Kann és Heller részrénxjtársaság, (Bu
dapest. Y.. Vilmos császár-ut 62.) hozza 
forgalomba, ahol az üzemben is meg
tekinthető.

„WEYMANN 1“  1karosszéria BUDAPEST,

kizárólagos magyarországi gyártója: ZUPKA ANTAL il l é s u .áj
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A U T O M O B I L
Automatique Ducasble 

az ideális teherautó-gummi
A pneumatik-ipar terén szenzációt 

jelentett az Automatique Ducasble 
megjelenése, mely a legtökéletesebb 
megoldását adta a teherautók gummi- 
problémájának. A  Ducasble találmá
nyának lényege az, hogy tömör, vagy 
tömbös pneumatik helyett alig üreges 
gummiabroncs, melynél a levegőt tar
talmazó üregek kifelé megfelelően 
méretezett csatornák útján állandó 
összeköttetésben vannak a külső leve
gővel.

Az .abroncs simulékonysarjának fel
tételei:

/. Túlméretezett abroncsolás.

Ezzel a megoldással olyan abroncsol 
kapunk az Automatique Ducasble-ban 
mely nem reped, nem pukkadhat ki 
s nem igényel sem javítást, sem kar
bantartási költséget. Bendkivül rugal 
inas, tehat felfogja a lökéseket és 
íi riizkodlatiisokcit s ezáltal kíméli ugy

2. L re fjek a kemence belsejében.

a kocsit, mint a 
gazdaságos úgy 
a szerkezetre s

rakományát. Egyaránt 
a karosszériára, mint 

hosszú élettartama ál

tal a minimumra csökkenti az üzem
költséget.

A Ducasble abroncsok kiválóságát 
legjobban jellemzi az, hogy a Sahara- 
sivatagon áthaladó autooszlopok kere
kei vele voltak ellátva s tengelyei a

Kivezető csatornák a belső
a külső levegőbe.

fmom homokban járva is kifogástala
nul váltak be. jeléül annak, hogy a 
kivezető csatornák nem tömődhetnek el 
soha. A gyár garanciát vállal egyéb
ként arra, hogy kellő méretezésű ab
roncsokat használva, legalább 15.000 
kilométert megfutnak a Ducasble-lal 
felszerelt kerekek.

Az Automatique Ducasble magyar- 
országi vezérképviselője Földiák La
jos műszaki irodája, Budapest, VI., 
Jókai-utca 20.

1 1  U T Ó  P H  L O T f l

SCHMALZ JÓZSEF
BUDAPEST, VII., DOHÁNY-UTCA 22.

T E L E F O N :  J Ó Z S E F  425 -  68.

B. S. A. M O T O R K E R É K P Á R

1100 Pengőtől kezdve már k a p h a t ó .

VELIE-KOCSIK
VEZÉRKÉPVISELETE
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A Fiat 521.
Az automobillá  rtás kezdete óta 

mindig a legelegánsabb autó volt a 
Fiat, azonban az elegancia mellett 
mindenkor egyúttal a technikai töké
letesség legmagasabb fokán állott is 
minden modellje.

I
Ugyanezt mondhatjuk a hathengeres 

•"iát 521-ről is, melyet pompás járásá

ról, előkelő megjelenéséről minden 
autóismerő messziről megismer. A 
hathengeres kocsik minden ismert elő
nyét egyesíti magában a Fiat 521. s a 
Fiat-gyár, mely mindig vezetett az 
autótechnikában, ezzel a modelljével 
is olyan kocsit hozott forgalomba, 
mely minden elismerést megérdemel s 
amelynek láttán megérthetjük, hogy 
mért a legkedveltebb és legelterjedtebb 
márka a Fiat.

A Standard motorkerékpárgyár kedvezménye
A  Standard motorkerékpárgyár ma 

az elismerten legtökéletesebb kivitele
zésű és drága szabadalmakból össze
állított gépet a legizlésesebb formában 
hozza ki, úgy határozott, hogy orszá
gunkban. ahol a motorkerékpár sport 
kifejlődése az utóbbi években oly nagy 
méreteket öltött, 1‘őlegpropaganda szem
pontjából és főleg annak bebizonyítása 
végett, hogy a Standard motorkerék
párok a legnehezebb és leghosszabb
túrákra is 100%-ban alkalmasak, 25

drb. motorkerékpárt, az általános fel
tételek és árakkal ellentétben, lényege
sen olcsóbban hoz forgalomba. A gyár 
2 magyarországi turauthoz köti magát, 
mely véleményünk szerint senkinél sem 
ütközhet ik nehézségbe, mert ritkán 
adandó alkalmat, hogy csoportos túrán 
részt vehessünk, mindenki örömmel 
ragadja meg és miután üzemanyaggal 
az illetőket a gyár látja el, bizonyára 
sokan veszik majd igénybe a Standard 
e kedvezményét.

HORCH-automobilok vezérképviselete

domnhidtti DOMAHIDY FERENC
Budapest. 1 vHaris-köz 1 Telefon : Aut. 8̂ 0-95
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ACalthorpe motorkerékpárok
A Caltorphe kerékpárok nagy elter

jedtségnek örvendenek, mert az ang
liai Caltorphe művek esak két 548 ccm 
típust gyárt, amely a legtöbb moto
ros, tarázó és sportember igényének 
megfelel, olcsó árak nyújtását teszi 
lehetővé. A  motor konstrukciója ki
tűnő, az emelkedő utakat is könnyen 
futja meg, a váza robusztus, a nyereg 
kényelmes, az egyik típus fékteljesit- 
ménye 15 IP, a másiké 12.5 IP, a2-port 
superrel elérhető sebesség óránként 
120 km., a „Popular4* maximális sebes
sége pedig 100-—105 kin/óra. Az előbbi 
tipus gépsulya 118 kg., az utóbbié 110 
kg. Ha ezen adatokhoz hozzátesszük 
még, hogy a gyár beépítés előtt az 
összes alkatrészeket szilárdsági próbá
nak veti alá. érthetővé válik a Cal- 
thorpe motorkerékpárok népszerűsége.

L A N T A I E D E
BUDAPEST, V„ SZABADSAG-TÉR 7.

Morgan cyklekdrok, Velocelte, 
O. K. Suprême motorkerékpá

rok vezérképviselet
TELEFON : 991-04.

ROYAL CORD
KAPHATÓ :

B l I D A P E S  I  , V I . ,  A N D U Á S S V - t T  4 0 .AEGAUTÓLÉGPUMPA
GYÁRTJA AZALLGEME1NEELEKTKICITÀTS-GESELLSCHAFTBERLIN

*

MONET GO Y ON N o m  dicsérjük,
_____________________ r , n ù æ z  e  rrt
M O TO R K ER ÉK PÁR O K

e  m e g 9 
í t é l j e n  Ön !

Vezérképviselet : ZSOLNAY LAJOS B U D A P E S T ,
VI., Jókui-utcn 17.
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A Firestone pneumatikok
A Firestone pueumatik az amerikai 

Firestone Fire & Rubber Co. világcég 
gyártmánya. Megérdemelt népszerűsé
gét már egymagában a Gum Dipping 
eljárás is indokolná. A pneumatik tar
tósságának ugyanis nem a rossz ut a 
legnagyobb ellensége, hanem a belső 
súrlódás folytán előálló hő. A  Fires
tone kémikusainak és mérnökeinek si
került megtalálniok a cordszövetek 
minden szálának gummival való szige

telését és impregnálását lehetővé tevő 
eljárást, az úgynevezett Gum Dipping 
eljárást, mely a szövetet átitatja 
es leüti. A gummimeritési eljáráson 
kívül indokolja a Firestone nagy nép
szerűségét, hogy ennek a vállalatnak 
saját kaucsukültetvényei vannak, saját 
módszere lehetővé teszi a gumminak 
4 -ti órán belüli szántását, a pamutot 
az ültetvényeken vásárolja és saját fo
nodájában fonja, a világ legkitűnőbb 
es legmodernebb gépparkja áll rendel
kezésére.

JohnFowIer&Go.
VI., Andrássy-ut

28. sz.
AUTÓK

VEZÉR NÉPVISELETE.

Morris, Wolseley, 
Hillmann, Alfa- 

Romeo
a legkiválóbb angol és 

olasz sport-, túra- és 
kisautók.

TEHERAUTÓK 
fél tonnától 12 tonnáig

A K K U M U L Á T O R O K
S Z IK LA I ÉS TÁ R SA

Magyarország legrégibb vállalata BUDAPEST, PÉTERFY SÁNDOR-UTCA 9. SZÁM Telelőn: József 351 — 43

NÉRAY MOTORKERÉKPÁR GYÁR R.T.:
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Szabadalmazásra bejelentett találmányok
Az alant felsorolt bejelentések a f. évi julius hó 15-i hivatalos Szabadalmi

Közlönyben megjelentek.

Zár tejeskannák számára. Aluminiumschweiss- 
werk A.-G. Sehlieren. 11)29 ápr. .‘1.

Vetítő reklám- vagy jelzőkészülék. Bridg- 
mann Viktor ügynök, London. 11)28 ápr. 25.

Cltetőgép. Buda hazy Miklós földbirtokos.
Nagytétény. 1928 m áj. 22.

Automatikus távbeszélő berendezés. Gottliilf 
Ansgarius Betulander mérnök, Södertörns- 
Villastad. 1928 jun. 8.

Szerkezet kétpólusu turbogenerátorok ten- 
gelycsónakjainak a rótortesttel való összeköt
tetésére. Dr. Bláthy Ottó Titusz mérnök. Buda
pest. 1D28 szept. 7.

Vasvázba épített majolika kályha. Balázs 
Dezső lakatosmester és műszerész. Gyula. 1928 
dec. 24.

Égési erőgép. Blanche Louis Lovell mérnök, 
Bondi. 1929 jan. 19.

Kijárás aklazinatikus üveg előállítására. Gróf 
Herényi János iró, hadirokkant főhadnagy, 
Budapest. 1929 febr. 5.

Sik. vékony lapokból álló kaucsuktárgy és 
eljárás előállítására. l)r. Dorogi István, Dr. 
Dorogi Lajos mérnökök és dr. Dorogi és Társa 
Gummigyár R.-T., Budapest-Albertfalva. 192s 
míg. 17.

Vékony sik lapokból alkotott kaucsukáruk 
és eljárás azok előállítására. Dr. Dorogi Ist
ván, dr. Dorogi Lajos és dr. Dorogi és Tár a 
Gummigyár R.-T., Budapest-Albertfalva. 1928 
szept. 22.

Berendezés a lebegő anyagoknak derítő ké
szülékekhez. Telefonakt iebolaget L. M. Eries- 
Hans mérnök München. 1929 márc. 15.

Kontaktusmezö távbeszélő vonal választó ké- 
szülékkhez. Telefonakt iebolegat L. M. Erics
son, Stockholm. 1928 jan. 5.

Ujjtárcsatlpusu áramlökéskUldö készülék. Te- 
lefonaktieholaget L. M. Ericsson, Stockholm 
1928 now 27.

Eljárás ötvözetek, különösen kemény ötvöze
tek előállítására. Allgemeine Elektrizitáts Ges. 
Berlin. 1929 jan. 7.

Eljárás tejtermékek előállítására. Aktiehola- 
get Emissionsinstitutet, Stockholm. 1929 már
cius 30.

Csapágybetét tübhlapu áramszedőkhöz. Tóvá- 
rosi Fischer Gyula oki. gépészmérnök, Buda 
pest. 1927. okt. 31.

Zacskó, főleg cukorkaáruk csomagolására.
trank Mihály kereskedő, Wien. 1928 febr. 7.

Tölténygyár és szekrény peremes töltények

jun. 2C.
Többes sötét kamra. Dr. Fábián Lajos orvos 

Budapesti 1928 okt. 1.

Berendezés mozgó terhelést hordó szerkeze
tek rezgéseinek távolból való megfigyelésére.
(.anz-féle Villamossági R.-T., Budapest. 1928 
március 20.

Berendezés rövidzárlatok káros kísérő Jelen
ségeinek kiküszöbölésére. Ganz-féle Villamos- 
sági R.-T., Budapest. 1928 jun. 26.

Eljárás cserzőanyagok előállítására. J. R. 
Geigy A.-G. Basel. 1929 jan. 11.

Tartószerv vályualakuan ágyazott szállító- 
hevederes szállítószalag berendezések számára. 
Ges. für Förderanlagen Ernst Heckel m. b. 11. 
Saarbrücken. 1928 jun. 8 

Légpárnás gázálarc. Ilaskó Gábor oki. ve
gyészmérnök, Budapest. 1928 aug. 3.

Készülék az ágynak meleg levegő bevezetése 
utján való melegítésére. Von Horlacher Adolf 
vegyész, Nürnberg. 1928 szept. 25.

Koptató és hántógép gabonanemüekhez és hü- 
vclves veteiiiényekhcz. Heller József kereskedő, 
W ien. 1928 okt. 16.

Gép hüvelyes vagy héjas terményekből pép 
készítésére. Hntz Lajos cukrász, Budapest. 1928 
nov. 18.

Eszköz röinijáték Játszására. Hold Endre ve
gyész, Budapest. 1928 dec. 10.

Jelzőberendezés sorompóval el nem látott 
vasúti és közúti kereszteződésekhez. Héjjá Ist
ván géplakatos és Zsold László R.-T. igazgató. 
Szentes. 1928 dec. 13.

Eljárás bet a-aril-alfa-a in Inopropionsa vaknak
és helyettesítési termékeiknek előállítására. F.
Hoffmann-La Roche & Co. A.-G., Basel. 1929
február 26.

Egyesített bútor. Ilollósy György asztalos.
I ipest. 1929 m árc. 23.

Berendezés rugóhajtásii készülékek hajtóru
gójának elektromos motor segélyével való ön
működő felhúzására. Johnson Neville George 
vállalati igazgató Hove-ben (Sussex, Anglia). 
1928 nov. 22.

Zslradékoldószcr és eljárás unnak előállítá
sára és felhasználására. Dr. Kutassy Ágost 
részvénytársasági igazgató, Budapest, 1927 no
vember 21.

Ilajondoláló-csatt. Kemény József hölgy fod
rász és illatszerész. Baja. 1928 febr. 5.

üiirgonyavetógép. főleg traktorral való von
tatására. Kneuscl-Ilerdliczka Ernő tanár mér 
nők, in. kir. gazdasági főtanácsos, Budapest, 
lí 28 márc. 16.

Sin jármű két egytengelyű forgózsámollyal.
Wilhelm Kaufmann kereskedő, Bern. 1928 feb
ruár 22.

Eljárás mindennemű készhőr előállításához
pőrékből és csávázott nyersbőrökből. Kiistner
•l.nnos György kereskedő, Frankfurt a/M. és
I röger Károly Herbert gyáros Plnuen i. V. 
1928 aug 4.

Eljárás fa konzerválására humlnanyagokkal.
Keket s Dezső szigorló vegyészmérnök, Gvön- 
gyos. Í‘OK nkt. 24.LiHUttptíbU l;f~o Un l , 1, ( ÍrIIIXmM a  « . r _

Ruhatartó. Fleischm.inn Elza óh Zuckerim.iiní It.Ts’^nWr^ tJ‘^ i í i ‘#Mkran KeJ;1,,LPr ."“‘.V't’
«ö l .  Husaer Klára maRán/.ónók, Wien. 192* Wien 1928 e s *  hr" bcr ,,0ZKO k,‘rCHkc,lók1 . _ • véí ni l * |n.dec. 15.

Összecsukható szekrényágy. Fostel Káról v 
vashutorgváros, Wien. 1929 márc. 23.

Fémből való épület-szerkezet. Filled Ferdi 
unod gyáros, Saint-Amour. 1929 ápr. 3.

Rugós készülék ablakoknak, ajtóknak és eh
hez hasonlóknak tömítésére. Fuchs Ferenc mér-
ápr 13 Stepán Antal kereskedő, Prága. 192!)

Nadrágtartó-öv. Gallay Kálmán művezető 
Budapest 1928 uug. 24. *

. juras es berendezés nehéz ásványolajoknak 
« «rnonyubb forrpontu termékekké való átala- 
kl tusara, motortüzelő előállítása céljából, a 
nyersolajoknak a gőzfázislian történő krakko- 
lasa utján. Leamon William G. mémök, New- 
york. 1.128 márc. 31.
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Eljárás illő anyagoknak nem illő anyagok
tól való különválasztására. J)r. Leiimlörfer 
Joachim tanár, Budapest, úgyis mint Ernst 
Noggerath hannoveri lakos jogutódja. lí>28 ok
tóber 20.

Irattartó. László Győző Albert kereskedő 
Budapest. 1928 dec. 3.

Benzol elkülönítő. Linnmann Vilmos jun. 
mérnök, Essen-AItenesse. 1929 jan. 9.

í'végbeton-födém. Liese Pál igazgató, Berlin. 
1929 márc. 16.

Átváltó óraszámlap. Levajsits Károly iparos, 
Kaposvár. 1929 márc. 29.

Berendezés vasúti váltóknak mozdonyról való
állítására. Lukács Sándor raktárnok, Budapest. 
1929 ápr. 26.

Tömegcikkeket, különösn szlvarkákat adagoló
készülék. Molius Walter Everett gyáros, Lon
don. 1926 aug. 26.

Automata ajánlott levelek felvételére. Mágn 
József magántisztviselő, Budapest. 1928. no
vember 13.

Kerékpárokhoz s kerekes járművekhez való 
nyereg. Mewes Miksa kereskedő, Breslau. 1928 
dee. 11.

Kapálógép. M át hé László gazdasági ispán, 
Szolgaegyháza. 1929 febr. 3.

Eljárás kátrányok víztelenítésére és alkat
részeik fajsuly szerinti szétválasztására. Marko 
Béla vegyész. Pestszent lórim*. 1928 márc. 21.

Beállító szerkezet asztallábakhoz és asztal- 
talpakhoz. Németh Ferenc magánzó, Budapest. 
1928 dee ti.

nn-niitiuom ólom ternaer-ötvözetből álló kad- 
miuintartülmii esapágyfém. Jacob Neurath eég 
Wien. 1929 jan. JL

Votítüernyö mozgóképszínházak számára. 
i*allcinaerts Jules Ernest gyáros, London. 1928 
május 18.

(iörmasszlrozásra és egyidejű villamozásra 
szolgáló készUlék. Piesen Gyula magántisztvi
selő, Prága, mint Soucek Alajos prágai lakos 
jogutódja. 1928 s/.ept. 1.

Gép hánesos növények rostszálainak külön
választására. Pritchard Lenben Lövi mérnök. 
London. 1928 szept. 22.

Eljárás és készülék nehezebb anyagoknak 
szénlartalmii folyadékból való leválasztására.
Residuum Sparations Co. Newvork. 1927 no
vember 15.

lTilkapocs tenyészállatok jelzésére és hozzá
való rögzítő fogó. Rácz Mihály' gazdasági a ka 
déiniai tanár és Fiilöp József földbérlő, Deb
recen. 1928 ápr. 20.

Változtatható kondenzátor. Société Belge Ra
dio Electrique Bruxelles. 1928. ápr. 26.

Gép felszín alatt fekvő talajrétegek kieme
lésére. Rnthjens-né, szül. Jneobj Mária háztar
tásbeli, Naumburg Snale. l!»2H aug. 8.

Öntöző automobil. Rosti Aurél magántiszt-
' i m *iö. Pankota. 1928 dec. 22.

I-ütőkészülék égési motorokkal hajtott jár
művekhez. Refsgaard Károly Antal kereskedő, 
Hamburg. 1928 dec. 24.

Nagy feszültségű vezeték. Siemens-Seb ne kert 
M erke A.-CL, Berlin-Siemensstadt. 1028 febr. 8.

Gyorsforgásu lejtős hengertrlör. Stábéi és 
Lenner, Triói* és Lemezlymknsztógyár R.-T., 
Budapest. 1928 febr. 25.

Kötés osztott forgattyiitengelyekhez. Siemens 
& llalske A.-CL, Berliii-Wien. 1928 ápr. 14.

Gördíthető láda. Steiner Miksa kereskedő, 
Xyifrn. 1928 okt. 13.

önműködő vagy félig önműködő távbeszélő 
berendezés. Standard Villamossági R.-T., I j- 
pest. 1928 okt. 31.

Higiénikus hamutartó. Szabó István pincér 
Esztergom. 1928 nov. 29.

Kapaszkodólánc autókerekekhez. Stumpf Sán
dor kocsigyártó, Budapest. 1928. nov. 30.

Ajtótolózár. Sóti Zoltán lakutosmester, Buda 
pest. 1929 jan. 23.

Vég hűvel y megerősítés hajlékony tömlők szá
mára. Süss Nándor Praeiziós Mechanikai és 
Optikai Intézet R.-T., Budapest. 1929 márc. 20.

Szerkezet valamely készülék egy alkatrészé
nek. pl, tárcsának, rúdnak stb. kismértékű el- 
mozgatására. Süss Nándor Praeiziós Mechani
kai és Optikai Intézet R.-T., Budapest. 1929 
má re. 20.

Kijárás a 800-as finomságú ezüst oxidálásá- 
uak kiküszöbölésére és annak puhábbá téte
dre. Steiner Testvérek bej. cég Budapest és 
beltagjai Steiner Mór és Stiner Jenő ezüst- 
művesek, Budapest. 1923 ápr. 13.

Sapkatolltartó. Somogyi Aladár ny. tábornok 
Budapest. 1929 máj. 21.

Anódtelep. M. Schmidt Elektrotechnische u. 
Metallwarenfabrik, Wien. 1928 okt. 27).

I ísztitókésziilékkel ellátott cséplő- és szalma- 
tépő gép, amelynél a iminkatengely a szekrény 
hosszirányában van elrendezve. Dr. Seb layer 
Félix konzul, Madrid. 1929 jan. 14.

Oldható kötések biztosítása. Thomka István 
ezredes, Budapest. 1928 ápr. 18.

Berendezés elektromos izzólámpák csavarvo
nal alakú világitó testeinek tartó állványon 
való megerősítésére. Patent-Treuhand Ges. für 
elektr. Glühlainpen m. b. H., Berlin. 1928 áp
rilis 28.

Eljárás hangreklámok és hírek közlésére.
I aivan I* eronc székesfőv. felső keresk. isk. ta
nai*. Budapest. 1928 szept. 17

Vetőmagnácoló gép. Túri János földműves. 
Kisláng. 1928 dec. 29.

Lerakószerkezet kaszálógépekhez. Tauschek 
(iiis/táv gyáros, Wien. 1929 jan. 14.

Kérgében rézzel rozsdamentesitett vas-, ill. 
aeélöntvény és eljárás előállítására. Thurner 
\gost oki. mérnök, Budapest. 1929 feb. 22.
Eljárás oly izzókatóda előállítására, melvnek 

aktív rétege a katódára destillálás utján fel
vitt fémből áll és ezen eljárás szerint készült 
izzókatóda. Telefunken Ges. für drahtlose Te
legraphic in. 1). II., Berlin, mint a Siemens & 
llalske A.-G. herlin-siemensstadti eég jogutód 
ja. 1929 febr. 25.

Előírás ablakreteszeknek és ehhez hasonló 
forgóretszeknek kovácsolt vaslemezből sajtolás 
utján való előállítására. Vasárugyár R.-T. Sop
ron, Sopron. 1929 márc. 19.

Berendezés hulladéknak pormentes betöltésé
re. Weisz Manfréd Acél- és Fémművei R.-T., 
Budapest. 1927 jun. 18.

Hófogórács-talpazat. Weinberger Ignác bá
dogos-szerelő, Debrecen. 1928 szept. 25. 
lórim*. 1928 nov. 8.

Eljárás gőzfejlesztőkészülékek belső fűtésére, 
valamint az eljárás foganatosítására szolgáló 
készülék. W ut ka Ignác betűszedő, Pestszent- 
lőrinc. 1928 nov. 8.

Kasza. Wratsehko Miksa vasúti felügyelő, 
G rác. 1928 dec. 12.

Sodronyágy. Wertheimer Géza né magánzónő, 
Budapest. 1928 dec. 18.

Védőharang növények érlelésének siettetésé
re. Wokoun Béla államilag vizsgázott fogász, 
Kecskemét. 1929 ápr. 30.

Répa kiemelő. Zimmermann Lajos kovácsmes* 
ter, Kösslitz-Wiedebach. 1928 dec. 20.
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Közgazdasági hírek
Az  Alföldi gépkereskedelmi r. t. szegedi eég 

f. é. julius 27-én d. u. 5 órakor Budapesten, 
a Nemzetközi gépkereskedelmi r. t. '  >l|ll,,s 
császár-ut 32. szám alatti helyiségében rend
kívüli közgyűlést tart, amelynek targysoro/.a-
I an az igazgatóságnak a Galamb és larsa ne- 
késesabai cég összes aktíváinak es passzi\ai 
link cégbe való lioolvasztasara vonatkozó .i«j_ 
vaslata és a két társaság közti egyesülés mó
dozatainak megállapítása szerepel.

Az  Első Dunagőzhajózásl Társaság részvé
nyeseinek évi közgyűlése W iönben, az ludu- 
striehaus üléstermében f. é. julius 27-én d. «*.
II órakor fog megtartatni.

A  Capax szabadalmi és gépipari r. t. most
tette közzé az 1(128. üzleti évről beszámoló mér
legét. A vállalat 624.000 pngő részvénytőke mel
leit 33.487 pengő veszteséget mutat ki.

A Magyar Általános Gépgyár f. é. Julim 
22-én déli 12 órakor Budapesten, a Magyar 
Általános Hitelbank üléstermében rendkívüli
közgyűlést tart.

Beszerzési források
FÖLDIÁK LAJOS III'..

szaki nagykereskedő, 
nás teherautógummi.

VI., Jókai n. 2ti. Mii 
„Ducasble“  légosator

FOGASKERÉK: Weisz A. Bpest, V i l i . ,  Nagy 
lemplom-u. 34.

• • ■  J  •ENGELBERT** antógummi vezérképviselete: 
„Ferro“  vas-, műszaki- és autófelszerelési 
r. t., Bpest, VI., Vilmos császár-ut 28.

SZIKLAI ÉS TAKSA a „Varia** akkumuláto
rok képviselete. Készítés, javítás és töltés.

Póterfy Súndor-u. 0.

RÁBA-KRUP1* ÉS RÁBA AF autóbuszok és 
teherautók: Magyar waggon- és gépgyár
r. t., Budapest, Deák Ferenc-utca 17.

PAULINI GÉZA, autó és „Istros4* esónakmo 
tor üzem, Bpest, IX., Gyep-u. lft.

AUTÓLÉGPUMPA: AEG Unió Magyar Villa 
mosságt r. Budapest, V., Rudolf-tér •'*

M O R R IS  AUTÓK John Fow ler ^  Co. Budapest. 
VI., Andrassy-ut 28.

E

Szerkesztői posta:
rovatban minden in ejrkeres és re

válaszolunk.
Rádiós, Szeged. Készülékének nines hibája, 

azonban valószínű, hogy nyaralóhelye „árnyék
ban** van és igy a legjobb készülék sem fog 
tökéletesen. A készülékén ne változtasson, mert 
ha visszamegy Szegedre, ott ismét jól fog venni 
vele. Az antennával és földelésnél kísérletez
zen.

Kovács József. Az aviatika térhódítását az 
a néhány szerencsétlenség esetleg késleltetheti, 
de nem tartóztathatja fel. Aki egyszer már 
repüli, az nyugodtan veszi igénybe a repülő
gépet, mint a leggyorsabb közlekedési eszközt. 
A lovaskocsinál biztosabb a mérsékelt sebes
séggel vezetett autó és az autónál biztosabb 
a repülőgép, ez éVek múlva átmegy a köz- 
t udat ha.

K. L. Debrecen. F igye l je  „Képviseletek** ro
vatunkat, ott állandóan közöljük olyan kül
földi eégek híreit, melyek magyarországi kép 
viselőt, vagy összeköttetést keresnek. H ivat
kozzék lapunkra. Előfizetőinknek díjtalanul ál
lunk rendelkezésére.

Vidéki előfizető. Küldje a rajzát, szívesen és 
díjtalanul megvizsgáljuk és őszinte véleményt 
mondunk róla. Ha előfizetése lejár, újítsa meg 
felszólítás nélkül. Aki é uj előfizetőt szerez, az 
fél évig díjtalanul kapja a lapot.

Feltaláló előfizető. Soimniestre se küldje ki 
találmányát addig, inig ott be nem jelentette 
szabadalomra, mert Amerika messze van. e l 
lenőrizni nem tudja és semmiféle szerződés 
nem biztosítja jogait, csak egyedül a szaba
dalom. Inkább szalassza el ezt a jó alkalmat 
addig, mig a bejelentés megtörténik.

MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK L
Felelős kiadó: Dr. Mérői Oszkár.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, Vili., Kákóczi-ut 15. Tel.: J. 300 -45.

Előfizetési ár: egész évre 12 P, fél évre 6 P.

Általános Nyomda K.-T., Budapest,

VI., Nagymező-utca 3. — A nyomdáért felel:

Dr. Uj István.

Vezérképviselet :

Hazai Gépkereskedelmi Rt Budapest, V•>

e k  p  é
Vilmos császár-ut 76

Ganz Danubius
a c é lk e r e t e s ,  v é g ig  
g o l y ó s  c s a p á g y a s



Szabadalmi vásár
(K rovatban egy hirdetés dija f> I» j

R K IT L óH E l »  sza badalom finanszírozására tár 
s.a Szarost keresek nagyobb tőkével.
A 1.1 laIiimi)\ l szakemberek megvizsgálták
r .  Je lé i . „k .  Rr.l.klölwk rhnHÍ

..... jeligére .• lap kiadójába.

ó i toK oS  SKI ’ KÓN YKI. Kyártásálioz és főnre- 
'1,1,1 l>€l rin/n > íi h* hoz linanszirozót vaírv ev\- 
r»»M keresek. Adam Tibor, Munkacevo. *'

S/A HA I) A LM A / o i r  KtkVN'Vt' T A R T  VI V
nagynyomású gázok szállítására s eltartá 
Sí,,il Lalalinány értékesítéséhez gyárt ke 
res I . Benkwitz, Dresden-A. Zwinglistr. 40.

HoKI IS/ I l l ő
más, eladó, 
szág.)

(«Kl*, s/ahdaa I maztatasra alkal 
d. Stiipan, Tarvisie (Olaszor

X K »L mm Í ÍEÍSKI LSÍ , ,A P T  A IIKKING. N CRN-í iL l ft .  keres jo szabadalmat megvételre,
\agv vas e> fémtömegcikkek egvedárusi-tasat.

ki .s o k e x d c  n e m e t  v f o <;ó<;v a k  ken-e
arorszagra és ;i Bal kaim
en f-mgerfa bri k Ernst <
ach 4.

* ’otte Lei pzig.

F I G Y E L E M  !
hredeti cm^ol crepe gummi tál-

Bármilyen bőrcipöre 
félévi jótállással!

Női cipőre: 5 P Férfi cipőre: 6 P
Ieniszcipőt, esököperut. labdát, stb.

szakszerűen javít.

„DEFENSOR**
\ illanveröre berendezett gummi-üzeme

Budapest, IX , Rádav-utca

JOOOOCXJCXXXXXjrXXXXXXDOCOOOCXXXX. oooooooc

IFJ. D Ó K A  M Á T Y Á S
REGATTA HAJÓÉPÍTŐ 

BUDAPEST. III.. LAJOS-UTCA 145. SZ.
TKl.KFON AUT 626-17.

Vnlbilja mindennemű evezős, motoros, vitorlás, 
regatta-hajók, versenv hydroplnnok és siklók épí

tési t es a fentiek szakszerű javítását is

Képviseletek
K IK A K A T I  I tE K LAM K IO l  R A K A T  gyártóval 

lalal ken;s képviselőt Magyarországra. 
Ajan átok Harry A. Sührcke, Hamburg. 23 

____v* audsbecker Chaussée -j:t8 eimre küldendők

| . t if amely
automatikus felvagottszeletelő-, sajt- és
>za huma vágógépeket készit, átadná képvi
'■■ ■i,.,. Címe: Friedrich Graff. Masehinen-

_  taDriK und Eisengiesserei, W itten Ruhr.

KK.Nsy KO MM, N l l íN K K K l .  ,-ég. amely gpe 
1 mlts zárok esz lilék kel felszerelt vízvezetéki 
csapokat, armatúrákat és különböző fém
árukat gyárt, ügyes képviselőt keres.

lo MEGJELENEM' L R A K  előfizetők 
st*vel szép jövedelmet érhetnek el 
br*t a kiadóban d. u. 2—3 közt.

gyüjte
Bőveb

T É S Z T A V Á G Ó -  ÉS G Y l  R Ó G É P E K E T  készítő
m*met gépgyár Magyarországra, Romániára

Bulgáriára képviselőt ke re* kizárólagos
g i joggal. J. M. Biirk, Rottweil-Alt- 

stadt a. N.

Nh.MEI ( ÉG, amely árakat megjelölő karto
noknak botokhoz, ernyőkhöz, üvegekhez és 

egyéb kirakati tárgyakhoz való erősítésére 
szolgáló gnminigy iiriis kapcsokat készit. 
képviseletét átadná Magyarországra és a 
Balkánra. < hue: Josef Pels, Hannover, 
liartwigstr. 4.
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I N E R  I M R E
IROGEPMÜ SZEREZZ

I rógepkel lékek és i roda i  cikkek r a k á r a .  
í rógépek  jav í tá sa  es j o k a r b a n ta r t á s a .  

í rógépek  vétele és e ladása .

B U D A P E S T ,  Vll.f P E T E R D Y - U T C A  30*
r e l e f o n h i v ó ;  J Ó Z S E F  3 4 0  - 3 6 .
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AMERIKÁBAN ANGIJÁBAN

ÚJDONSÁG
Nversgummi taipalas 

az eredeti

CREPE-RUBBER JOLE
100' u-os természetes tiszta gummival

D E F E N S O R  GUMMI-SZAKŰZLET
BUDAPEST. IX. RADAY-UTCA 11.

Alapitlatolt :

lyitH. W EISZ A.
FO GASK EREKGYÁR

IVáci/ios fogaskerekek, autó-alkatrészek, gép
gyártás. henger- es főtengely-köszörülés
BUDAPEST, Vili.. NAGmMPLOM UCCA 34

T K h K K O N  : J .  H W H  - O ű  é s  1 5 5 -  8 5
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