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A  jövő egy uj energiatelepe
(Cilii képünkhöz.)

Az  energia probléma a legutóbbi 
esztendőkben a legaktuálisabb a tu
domány és a technika minden problé
mája között. Nemcsak azzal foglal
koznak, hogy véget vessenek annak 
a pazarlásnak, ami eddig a szénnel 
folyt a földön, hanem a legnagyobb 
leleményességgel igyekeznek uj ener
giaforrásokat találni, amivel részben 
pótolni lehet az egyre fogyó szenet, 
részben olcsóbbá tenni az energiát.

Ebben a törekvésben rendkívül ér
dekesek azok a tervek, amik a leve
gőben megnyilvánuló hőenergiákat 
igyekeznek felhasználni. A  Nap su
garai felmelegitik a talajt, mely át
adja vezetés utján a hőt a fölötte 
levő levegőnek s természetes, hogy 
ilyen módon a levegő felmelegedése 
nem lehet egyenletes az egész föld 
felszínén. A  melegebb levegő felszáll, 
alulról hidegebb jön a helyébe s en
nek az állandó cserének a következ
tében állandó légáramlásnak kell 
lennie a levegő minden pontjában. 
Hozzájárul ehhez az, hogy a pólusok 
felöl állandó a nagy légáramlás az 
egyenlítő felé s ha láthatnánk a le 
vegőt, csodálkoznánk azon, hogy 
milyen állandó örvénylés, áramlás 
folyik benne állandóan minden 
irányban. Az egyenlítő táján felfelé 
tartó hatalmas állandó áramlás csak
nem függőlegesen tart felfelé s 150 
méterenként hül le egy fokkal a fel
felé haladó légtömeg. Már ez is óriási 
energiát képvisel s lm még megpró
bálnánk kiszámítani, hogy a légnyo
máskülönbségek mit jelentenek ener
giában, rájönnénk arra, hogy a le
vegő láthatatlan áramlásai minden 
képzeletet felülmúlóan dús energia- 
forrást jelenthetnének a számunkra, 
ha fel tudnánk azokat használni.

Nagy viharoknál a barométer ál
lása 700 mm.-ről lemehet 715-re s az 
ilyenkor keletkező szélviharoknál a

nagy légtömegek sebessége másod
percenként 15 20 métert is elérhet. 
Ha a föld szilién 700 mm. a légnyo
más, 1000 méterrel magasabban csak 
0 0 0  S ha lent 30 fok a levegő hőmér
séklete, 2000 méter magasságban csak 
10 fok. Nyilvánvaló, hogy ezek a 
nyomás- és hőmérsók 1 et k ü 1 ön bségek 
hasznosítható energiát képviselnek s 
csak fel kell találni azokat a techni
kai módszereket, melyek segítségével 
gyakorlati eredménnyel lehet érté
kesíteni a légtömegek ma még any- 
nyira szabálytalan és kiszámíthatat
lan áramlásait.

A  függőlegesen felfelé irányuló 
légáramlások energiájának f e 111 a s z 
nálását igyekszik lehetővé tenni Ber
nard Dubos francia mérnök rendki 
vül érdekes terve, melynek lényegé
ről azt lehetne mondani, hogy mes
terséges tornádót akar előidézni s 
annak energiájával hajtani az elek
tromos áramot termelő turboalterná 
torok sorát. Az alapgondolata az, 
hogy a föld sziliének felmelegedett 
levegőjét hatalmas csövekkel fe l
vezeti a magasabb légrétegekig, ahol 
alacsonyabb a külső levegő nyomása 
és hőmérséklete s amikor a felveze 
tett meleg levegő kiáramlik a sza
badba, ott fenn turbinákat hajtat 
vele.

A gondolat keresztülviteléhez nyíl 
van olyan vidékekre van sz 
ahol síkság mellett közvetlenül ma
gas hegyek vannak, mert hiszen a 
légvezetékeket nem lehet egyszerűen 
lelallitani függőlegesen s a felső vé 
gük mellett hatalmas gépek dolgoz
nak. Képzeljünk el például egy ezer 
meter magas meredek hegyet a lehe
tőleg alacsonyan fekvő síkság köz
vetlen közelében. Igaz ugyan, hogy 
a si kon felmelegedő levegő maga is 
lollcle halad részben a hegy le jtő jé
nek mentén, de ez az áramlás még
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egyáltalán nem alkalmas arra, hogy 
valamilyen erőgépet lehessen vele 
hajtani. Dubos kísérletileg mutatta 
ki, hogy a fel leié haladó légtömege
ket valamilyen esővezetékbe ke! 1 
belekényszeríteni, hogy fent fel le
hessen használni a bennük rejlő hő
energiát, különben fokozatosan hül
nek le a felfelé való haladás közben. 
Kísérleténél egy fémlapot melegített 
alulról közönséges gázlánggal s a 
meleg lap fölé 30 40 cm. magasság
ban elhelyezett egy kis turbinakere
ket. A  turbina nyugalomban marad 
a meleg levegő felfelé való áramlá
sában is, de ha függőleges kürtöt 
állított alája, azonnal mozgásba jött. 
bizonyságul arra, hogy ha fel akar
juk használni az alsó felmelegedett 
levegőrétegeket, csöveken, csatorná
kon kell felvezetni a magasba, hol 
alacsonyabb a hőmérséklet és kisebb 
a légnyomás.

Természetesen csak az a kérdés 
hogy a technika mai képességei alap
ján megvalósítható e az a gigászi 
terv, hogy a síkságok felmelegedett 
levegőjét egy két kilométeres csator
nákon keresztül felvezessük a mere
dek hegyek oldalán, jelentősebb hó- 
veszteség nélkül? Körülbelül tiz me
ter átmérőjű csövekről van szó, ami
ket végig kell vezetni a hegy lejtő
jén s amiknek olyan anyagból kell 
lenniök, bogy a meleg levegő hőmér
séklete lehetőleg teljesen megmarad
jon az 1000-  15(H) méteres ut végéig. 
A  hatalmas csövek letektetese nem 
ütközik semmi különösebb akadály
ba, hiszen csaknem ilyen morétii ve
zetékekkel dolgoznak az alpesi viz 
müvek s (Maude, mint ismeretes, 
most ereszt le a tengerbe ugyanilyen 
méretű csöveket a kubai erőműtelep 
számára. A höszigeteles problémája 
sem megoldhatatlan s igy semmi 
technikai nehézség nem merülhet lel. 
hogy Dubos nagyszabású terve ne
valósulhasson meg.

Magának ennek a különös erőmű- 
telepnek a következő lenne a bérén

A  síkságon hatalmas iiveg- 
házat épitenek, melyben felmeleg
szik a levegő s a tiz méter átmérőjű, 
a hegy lejtőjén lefektetett jó hőszi
getelő anyagból készült csatornákon 
felszáll a magasba, ahol kiáramlik a 
hideg levegőbe, áramlásával hajtva 
a turbinakerekeket. A z  igy termelt 
villamos energiát aztán könnyen le
led elvezetni akárhová.

A  technikai lehetőségen kívül ter
mészetesen legfontosabb kérdés a 
gazdaságosság kérdése. Sajnos, egy
előre csak alig megközelítő számítá
sokkal lehet sejtetni, hogy milyen 
energiát lehet nyerni egy-egy ilyen 
telepből, mert hiszen minden a helyi 
körülményektől függ. Hogy egy-egy 
ilyen felfelé vezetett hatalmas lég
áramlat mennyi energiát képviselhet, 
azt mindennél jobban bizonyítják a 
trópusi vidékek légtölcsérjei, melyek 
ellenállhatatlanul pusztítanak el 
mindent útjukban.

Szellőztető vei kombi miit asztali
villamos lámpa .
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A  beszélő film
Az idei esztendő u.j korszak kez

detét jelenti a mozgó fényképgyártás 
számára. Evek hossza során folyta
tott kísérletezés után sikerült egy
szerre többfajta beszélő fi hitrend
szert annyira tökéletesíteni, hogy a 
nagytőke hozzáfoghatott a találmá
nyok gyakorlati kihasználásaim z.
Nekünk, sajnos, egyelőre még nem 
volt módunk idehaza is látni és hal
lani a beszélő filmet, de a jövő sze
zonban mi is megismerkedünk vele.

A  beszélő film problémája körül
belül egyidős a mozgófény képvet i- 
téssel. Nagy haladás volt, forradal
mat jelentett az, mikor a Lumiére- 
testvérek feltalálták a filmvetítést s 
ezzel megnyitották az üzleti lehető
ségek beláthatatlan mezejét Edison 
találmányának. Mihelyt elkezdtek

se

darabokat lejátszani s filmre felven
ni, felmerült az a kívánság, hogy a 
vásznon mozgó alakok no legyenek 
némák, hamun beszéljenek is. A film 
azonban a beszéd nélkül is egyre 
jobban hódított s kialakította a néma 
film műfaját az elképzelhető legtö- 
kélot esőbben. A művészeti fejlődés- 

párhuzamosan fejlődött a film
gyártás és vetítés technikája is és 
körülbelül mindkettő eljutott a töké
letességnek arra a fokára, amin túl 
már nem sokat várhatunk.

A beszélő film mindezeideig tech
nikai probléma volt. A hangnak a 
na >zgó ké ppc I sz ink ró n i k us f el vétele 
és reprodukálása — bármily egysze
rűnek lássék is a lényege — hihetet
len technikai nehézségekbe ütközött. 
Az első kísérleteknél, a filmtől fiig-

A vctituyép/iez
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oetlenül gramofonlemezre próbálták 
felvenni a beszédet is. A gyakorlat 
azonban azt mutatta, hogy a 
(Hm és a gramofon szinkronizálása 
szinte lehetetlen s végül reményte
lennek bizonyult minden ezirányu 
próbálkozás.

A rádiónak kellett közbejönnie, 
mely egészen uj irányba terelte a
hang reprodukálásának technikáját. 
Megszületett a gramofonnál sokkal 
több teljesítményre képes hangszóró 
s azok a kapcsolatok, amiket az elek
tromosság, a fény és a bang között 
kiépítettek, a szelén és a fotocella

A lejátszás lényegében fordítottja 
a felvételnek. A  filmszalag hanghul
lámait átvilágítják s a fényintenzi
tás változását átalakítják fotocella 
segítségével elektromos áramsegitsé- 
gckké, ami aztán kellő erősités után 
a hangszóróban hanggá, beszéddé 
változik.

Ivét képünk a német Tonbild-rend- 
szer felvevő és lejátszó készülékét 
mutatja be, természetesen az erősítő 
berendezések nélkül. Az amerikai 
beszélő filmrendszerek a megoldás 
technikai kivitelében különböznek a 
némettől.

révén lehetővé tették 
a hangnak fény utján 
va 1 ó rögzítését, 1 efőt(>gra
falasát, aminek aztán a 
rádiótechnika eszközeivel 
való reprodukalasa mai 
egészen könnyen megold
ható probléma volt.

A beszélő filmek mai 
alakjánál a hangot a já
tékkal egyidejűleg foto- 
gralálják a filmszalagra a 
perforáció mellett egy-két 
milliméter széles savra. A 
mikrofon áramát felerősí
tik s ez az áram táplál 
egy fényforrást, melynek 
fénye a hanghullámok pe
riódusai szerint változ
tatja intenzitását. Lencsé
vel egy keskeny résen ve
títik a fényérzékeny film
re ezt a változó intenzi
tású fényt a fotografalas
sal egyidejűleg. Természe
tesen felmerültek külön 
nehézségek ennél a hang- 
lotografálásnal, hiszen a 
film szakaszosan ugrik a 
felvétel és a levet it és 
alatt, a hangnak azonban 
folytonosnak kell lennie, 
azonkívül a fotográfia for
dítva van a filmen, a hang
fényképnek viszont nem 
szabad fordítva lennie*. / Tonhild felvevő-készüléke.
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Utazás a Holdba
Pár évtizeddel ezelőtt még csak a 

regényírók fantáziája próbálkozott 
meg annak a problémának a megoldá
sával, hogy vájjon el tud-e szakadni 
az ember a Földtől s eljuthat-e akár 
csak a legközelebbi égitestre, a Hold
ba! Elméletileg pusztán az volt kez
detben a kérdés, hogy miképpen le
hetne megfelelő sebességgel elindulni 
s eképpen kiszabadulni a Föld vonzó
erejének hatása alól. hogy aztán elér
hesse az ember a világürbeli célt. Úgy
szólván egyetlen elképzelhető lehetőség 
az volt, amit Jules Verne irt le „Uta
zás a Holdba" cimü regényében.

A kérdés azonban nem olyan egy
szerű, mint amilyennek Verne leírása 
nyomán gondolhatnánk. Annak a löve
déknek, melynek ki kellene jutnia a 
végtelenbe, másodpercenként 11.81)0 mé
teres sebességgel kell bírnia a Földről 
való elindulásakor s amig ezt a sebes
séget eléri, mozgásának fel kell gyor
sulnia a kezdetbeli nyugalomból a 
szükséges végsebességig. Ha, mint 
Verne ágyújában, mindössze egy 300 
méteres ágyucsőben gyorsul fel a lö
vedék sebessége a 12 kilométerig, ak
kor egészen nyilvánvaló, hogy az első 
másodperc első századrészeiben össze
nyomódik. megsemmisül minden abban 
a lövedékben.

Modern szemmel nézve a dolgot, 
azért 7négis meg lehet találni a helyes 
elméleti utat a világűrbe való utazás 
lehető vétételében. Lényegében arról 
van szó. hogy mindenekelőtt a gyor
sulást elviselhetővé kell tenni, vagyis 
csak lassan szabad elérni azt a vég
sebességet, ami a vonzóerőből való 
kijutáshoz szükséges. Képzeljük el 
például azt, hogy sikerül egy tonnányi 
súlyú testnek olyan gyorsulást biztosí
tani, amely csak egytizedével nagvobb 
a nehézségerő okozta gyorsulásnál. Ez 
annyit jelent, hogy a tonnányi súlyra 
alulról felfelé irányuló 1100 kilo- 
grainmnyi állandó erőt tudunk alkal
mazni. Ezzel a gyorsulással 5780 
kilométer magasságban már 8180 méter 
lenne a tonna másodpercenkénti sebes
sége s ezt az eredményt 24 perc és í) 
másodperc alatt érnénk el. Ez a sebes
ség pedig már elég lenne ahhoz, hogy 
a hajtóerőt be is szüntessük, mert a 
mozgás most már a tehetetlenség ha
tása alatt folytatódnék, igaz, hogy las
suló sebességgel, mert a nehézségi erő 
fékező hatással lenne, de még mindig 
körülbelül 2000 méter lenne a tonnánk 
sebessége, mikor elérkezik a Föld és a

Hold közötti semleges pontig. Innen 
kezdve a sebesség ismét növekednék a 
Hold vonzása következtében s a Holdra 
való megérkezés 3000 méteres végsebes
séggel történnék, ami természetesen 
nem kevésbbé lenne katasztrofális, 
mintha ilyen sebességgel zuhanna az 
ember le a Földre. A Holdra-esést te
hát fékezni kellene s ugyanaz az erő, 
mely a kezdő gyorsulást adta, nyilván 
ellenkező irányban is ugyanolyan 
eredménnyel működhetne, sőt még 
könnyebben, hiszen a Hold vonzóereje 
hetedrésze a Földének. Elég lenne a 
Hold felületétől 250 kilométernyire mű
ködésbe hozni azt a motort, amit kez
detben feltételeztünk s 3 és három
negyed perc alatt lefékezné a zuhanást 
ártalmatlanná.

Az elmélet kidolgozása után termé
szetesen rögtön az a kérdés merül fel, 
hogy milyen motorikus erőről lehet 
szó, mely a világűrbe induló lövedék
nek a felszállásnál szükséges aránylag 
kis gyorsulást állandóan biztosítani 
tudná, amig elérkezik a megfelelő ma
gasságba s aztán a leesésnél a Hold 
közelében? Mai tudásunk alapján 
egyetlen technikai megoldást képzel
hetünk el és pedig a rakétaelv alap
ján. A lövedéknek magának kell út
közben a szükséges gyorsulást fenn
tartania s ezt csak a rakéták folytonos 
elsütésével lehet elképzelni. A francia 
Esnault-Perrier dolgozta ki ezt a lehe
tőséget. természetesen egyelőre még 
elméletileg s az eredmény nem is lehe
tett más, minthogy a megvalósitástól 
egyelőre még nagyon, de nagyon 
messze vagyunk. Amit azonban ma el 
tudunk már képzelni, az nem lehetet
len többé.

Tegyük fel. hogy sikerül olyan rob
banóanyagot találni, melynek segítsé
gével a rakétánk biztosíthatja magá
nak a szükséges fokozatos gyorsulást 
és a végsebességet. Egy kis további 
számítás azonban azt mutatja, hogy 
nagyon kell vigyázni a sebességgel, 
mert menned nagyobb az. annál erőseb
ben melegszik fel a levegőbeli súrlódás 
következteben a rakéta, nemcsak a 
felszíne közelében, hanem a ritkább 
legretegekben is. Tiz kilométeres sebes
ségnél a rakéta a súrlódás következ
teben 7e0 fokra melegednék fel, tehát 
mindenekelőtt arra kell gondolnunk, 
hogy az elinduló rakéta csak a lég 
körünkön túl, legalább 200 kilométer 
magasságban, kezdjen csak hozzá az 
igazan szükséges sebesség eléréséhez.



MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAPJA

A probléma ott kezd egyelőre teljes
séggel megoldhatatlannak látszani, mi
kor azt számítjuk ki, hogy milyen erő 
kell a gyorsulás fenntartásához! God
dard amerikai profeszor kiszámította, 
hogy egy kilogrammnyi hasznos teher
nek a Holdba való eljuttatásához a 
rakétarendszerrel 600 kilogramm kö
zönséges robbanóanyagra volna szük
ség, melynek kg.-ja 1238 kalóriányi

gént, akkor elég lenne minden kilo- 
gammhoz tiz kilogrammnyi robbanó
anyag a rakétában. Sajnos, az egy
atomos hidrogénnek hidrogénmeloku- 
lává való átalakulása 9900 fok C. mel
lett megy végbe, tehát nincs olyan 
anyag, amely kibírná ezt a hőfokot.

Azért mégis van lehetőség a messze 
jövőben, amikor majd sikerül az em
beriségnek felszabadítani és felhasz-

Es na ült-Per rier hold rakéta ja.

energiát ad. Nyilvánvaló, hogy ekkora 
holtterhet nem birhat el a holdraketa. 
Ksnault-Perrier hidrogén es oxigén 
keverékével próbált számítani, niel> 
kg.-ként 3800 kalóriányi energiát je
lent, de még ekkor is a lövedék min
den kilogrammjára 03 kg. robbano- 
keveréket kellene maga va 1 vinnie. Kci-
d igeié a leghatalmasabb energiai orras
az egyatomos hidrogén, melynek kilo
grammja 30.000 kalóriát kepviseh Ha 
sikerülne nagy mennyiségben előállí
tani és hosszabb ideig megtartani éti
ben az egyatomos állapotban a hulio-

nálni az atomközi energiát, ami a ra 
diámnál tudvalevőleg spontán nyilvá
nul meg. Mai tudásunk szerint egy 
kilogrammnyi anyag atomjaiban 21 es 
fél billió kalóriányi energia rejlik. Ma 
még nagyon messze vagyunk attól, 
hogy mesterségesen fel tudjuk szaba
dítani az atómközi energiát s fel tudjuk 
használni a céljainkra. De ha egyszet 
megtaláljuk ennek is a nyitját es egé
szen bizonyos, hogy megtaláljuk, ak
kor a Holdba-utazás egyszerre egeszen 
jelentéktelen s pusztán csak technikai
probléma lesz.
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A  Röntgen-lámpa uj párja — a katődlámpa
iobb tonna rádium sugárzását adja a Coolidge-léle uj katődlampa

olyan vékonyra kellene csinálni, hogy 
még áthatolhassanak rajta az elektro
nok, hogy akkor meg nem birja el a 
külső légnyomást, mely tudvalevőleg 
épp egy kilogramm minden négyzet - 
centiméterre. Így aztán minclezideig 
nem igen tehettek mást a fizikusok, 
mint úgyszólván csak üvegen ki*resz
tül vizsgálhatták meg a katódsugarak 
tulajdonságait. Innen eredt az a már 
elég régi törekvés, hogy megcsinálják 
valamiképpen a katódlámpát, a Rönt
gen-lámpák mintájára s ahogy ezek 
a levegőn keresztül is kisugározzák a 
Röntgen-sugarakat, agy az elektrono
kat is ki lehessen kényszeríteni a le
vegőre.

K v t i zedes kísérlete zés e red nién y t? -
kép]) most végre sikerült az amerikai 
Coolidge-nak elérni a célt s megcsinál
ni a katódsugaras lámpát. Lényegében 
természetesen csak technika kérdése 
volt, de mindenesetre nehéznek kellett 
lennie a megoldásnak, ha úgyszólván 
évtizedekig nem sikerült elérni. Coo 
lidge régi speciálistája a vákuum-csö
veknek s természetesen amerikai esz 
közei voltak a kísérletezéshez, amik 
aztán lehetővé tették a lehetetlent is.

A Coolidge-féle katődlámpa tulaj
donképpen csak technikai tökéletesíté
se a régen ismert elvnek. Kiérte azt 
a célt, hogy a rendkívül vékony léin- 
aldakon át kijönnek az elektronok s 
amellett a külső légnyomás nem nyom
ja he ezt az ablakot. Külsőleg eléggé 
különös alakja van a katódlámpának. 
Két hosszú cső, közejxm egy üveg
gömb. Az egyik cső végén van az ab 
lak, vagy tán helyesebben a kapu. 
amin keresztül a szabadba jutnak az 
elektronok s a felmerülő nehézségeket 
eléggé jellemzi például az, hogy még 
ennek a kapunak az állandó hűtéséről 
is kell gondoskodni, hogy a hő okozta 
kiterjedés miatt ne szenvedjen a cső 
vákuuma.

Coolidge katódlámpája .‘WfüHMI volt 
feszültséggel dolgozik, ami annyit je
lent, hogy a kátédból kisugárzó elek
tronok sebessége másodpercenként 
2;>(M!00 kilométert tesz ki, 2ŐIÜMH) kilo
méter másodpercenként, ez majdnem 
akkora sebesség, mint a fényé. KI kép
zelhető az is. hogy ebből a lámpából 
kisugárzó elektronok száma mennyi s 
rögtön latjuk, hogy sok tonna rádium-
in volna szükség, ha a rádium katod 
sugarait összegyűjt ve akarnánk elérni

Mikor 1869-ben Hittorf felfedezte azt, 
hogy az elektromosságnak ritkított ga
zaiban történő kisülése bizonyos fluo
reszkáló tünemények között megy vég
be, a fizikusoknak igazán nem volt sej
telmük sem arról, hogy félszázad múl
va milyen bordere je lesz ennek a fel
fedezésnek.

A rádium felfedezése terelte aztán 
rá a fizikusok figyelmét ezekre a ka- 
tódsugarakra s csakhamar megállapí
tották, hogy a rádium béta-sugaraival 
azonosak. Ez az azonosság azt .jelen
tette, hogy a katódsugarak nem nega
tív elektromossággal töltött anyagi ré
szecskék, mint ahogy Crookes gondol 
ta. hanem minden anyagtól független 
szili-elektromos részecskék, mondhat
nánk, hogy az elektromos energia 
atomjai. Elektronoknak nevezték el 
őket s megállapították, hogy az úgy
nevezett katódsugarak nem hasonlha
liak semmiben a fénysugarakhoz, mert 
nem rezgések, hanem nagy sebességgel 
repülő elektronok rajából állanak.

Ma már ezernyi alkalmazásban ta
lálkozunk a katódsugarakkal s minden 
rádióamatőr nagyon jól tudja, hogy 
nekik köszönhetjük az erősítő lámpák 
működését. Ezek az erősítő lámpák 
rendkívül ritkított levegővel vannak 
telve s bennük egy tungstenből való 
drót izzik, mert minden magas hőfo
kon izzó lest állandóan sugároz ki ma
gából felszabaduló elektronokat. Eze
ket a felszabaduló elektronokat külön 
elektromos feszültség bekapcsolásával 
nagy sebességgel lehet hajtani a pozi
tív sark felé s ez az elektronra.) erő- 
siti meg aztán a rádió gyönge hullá
mait.

Azonban bármennyire is közönséges 
már ezen a téren a katódsugarak al
kalmazása, bármennyire is sikerült 
már fejhasználni őket a legkülönbö
zőbb célokra, minden kísérlet hiába
valónak bizonyult, hogy kihozzák őket 
a légritkított csövekből a levegőre. 
Hertz ugyan megállapította, hogy a 
katódsugarak is áthatolnak nagyon vé
kony fémlemezeken, mégis kudarcot 
vallott minden kísérlet. A katódcsövek- 
ben szinte egyáltalán nincs levegő, 
olyan alacsony nyomásra kell kiszi
vattyúzni belőle, hogy a sugárzás meg
indulhasson, ennek következtében a 
külső levegő teljes nyomással hat a 
eső falaira s a rendkívül vékony fém
ablakra. Ezt a fémablakot azonban
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ugyanezt az intenzitást. S ez adag egy
maga is eléggé megvilágítja a Coo- 
lidge-féle katódlámpa jelentőségét, h i 
s z en  tudjuk, hogy három évtized óta 
mindössze alig pár század grammnyi 
rádiumot állítottak elő hihetetlen nagy 
költséggel s most ime egyetlen katód
lámpa annyi katódsugarat ad a ren
delkezésünkre, amennyit csak tonnák
kal mérhető drága rádium tudna.

Mit tudnak már most ezek a katód- 
sugarak, amiket kihoztunk a levegőre? 
A "vákuumos csövekben alig árulják 
el magukat egy kis halvány fénnyel, 
de egyszerre világitóvá és fluoreszká- 
lóvá tesznek minden anyagot, ami Ht
jukba kerül. A gyémánt, a rubin, a 
smaragd ezernyi tűzben kezd ragyog
ni a katódsugarakban, de a sokkal kö
zönségesebb anyagok is ragyogni kez
denek tőlük. A közönséges üveg szép 
sárgás fénnyel kezd világitani, a kré
ta élénk narancsszínű fényt lövei ma
gából, a különböző fémoxidok miml 
más és más színben ragyognak fel.

De a katódsugarak bombázása nem
csak ilyen fényhatásokat vált ki. Ha 
például egy kis platinagolyót állítunk 
a katódsugarak elé, akkor a platina 
nemsokára fehér izzásba jön, bizony
ságául annak, hogy a végtelenül kicsiny 
elektronok milyen nagy energiával 
bírnak rendkívül nagy sebességük re
vén. Nedves levegőben ködöt csapnak 
le a katódsugarak s azonkívül ózonná 
változtatják át a levegő oxigénjét.

Ezeket a tüneményeket nagyjában 
már ismertük eddig is, de rajtuk kí
vül máris nagyon sok uj dolgot tálá t 
Coolidge. Így  például ha egy kalcit- 
kristálvra bocsátotta ra a katodsuga- 
rakat, — ezek a kristályok színtelenem 
és átlátszók, — egyszerre narancssarga
fényben tündököltek tel s ez a szép 
deg fény órákon át sugárzott e pat 
pillanatig megvilágított kristályból, 
inig általában csak a megvilágítás» tai- 
tama alatt szoktak fluoreszkálni a tes
tek. Rendkívül érdekes az az eredmény, 
hogy a katódsugarak valami különös, 
(Midig nem ismert sárga festőanyagot 
termelnek, ha acetilengazon boesiitju 
keresztül őket. Ezt a jelenséget mai 
ismertük a rádium réven, de csak a 
Coolidge hatalmas lámpája tette mhe- 
tővé, hogy nagy mennyiségben «ilnt- 
suk elő vele ezt a finom sarga P ° i t ,  
mely minden bizonyára meg nagy sze
repet fog játszani a mindennapi élet
ben, mert nem oldódik semmiben s ig> 
biztosan nagyszerű fedőanyag lesz a 
fémek számára, mely minden rozsdá
tól megvédi őket.

Betonkeverő motor nélkül
Walther lipcsei építész igen egy

színűi betonkeverő készüléket szerkesz
tett, melynek fotográfiáját képünkön 
mutatjuk be. A keverő motor nélkül 
dolgozik, mindössze két ember szüksé
ges az üzeméhez. Két ikerkészülékből 
áll, nyolc óránként 20—25 köbméter 
keveréket állít elő tetszés szerinti 
arányban. A két embernek csak lapá
tolni kell, a készülék maga billen át 
a megrakás után a homok, illetve be

nt saját súlyától. Az első készülék 
lőállitja a szükséges arányban a bo
tok és a cement keverékét, melyet a 
íuitka elejeit lehet szabályozni s köz
én automatikusan történik mindvé
ig s az első keverékből kibukó kévé
ikét a másik munkás lapátolja at a 
tásodik keverőbe, ahol újból jól ösz- 
zekeverődik a két anyag s az utolsó 
ekeszben vizsugarak között hull alá 

keverék, teljesen készen. Az egész 
olyamat alatt húszszor keveredik 
ssze a cement és a homok, tehát a ke- 
erék feltétlenül egyenletessé válik. 
l készülék nagy előnye, hogy olcsó és 
o-vszerü s nem kell motor hozzá.
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Amikor automata hozza
a szerencsét

A sorsjátékok húzásánál gyakran 
előforduló visszaélések már régen kí
vánatossá tették az illetékes hatóságok 
előtt, hogy a húzást minden emberi 
közreműködés kiküszöbölésével telje
sen automatikussá tevő és igy a visz- 
szaéléseket is kizáró gépi berendezé
sek nyerjenek alkalmazást. Ilyen ab
szolúte megbízhatóan működő berende
zés a legutóbbi időkig nem volt. A ké
pünkön is bemutatott legújabb német 
találmány azonban nemcsak a sors
húzást végzi el önműködően, hanem 
annak regisztrálását is rögtön eszközli 
és a gép bekapcsolásán, illetve indítá
sán kiviil semminemű közbelépést nem 
igényel, sőt amennyiben a berendezé
sen levő bármelyik készülék működé
sét külső erő befolyásolni akarná, 
azonnal jelt ad és járását beszünteti.

A berendezés lényegileg egy szek
rényből áll, melynek egyik oldalán a 
sorsjegyek 6 számjegyének megfele
lően G kis roulette van egymás alatt 
elhelyezve. Ezen roulettek egyidejűleg 
forognak és cca. 8—10 másodpercnyi 
időközben mindegyikükre egy pater- 
noster-szerii készülékből egy-egy acél
golyó hullik alá, mely a rouletten Tevő 
10 számjegy valamelyikének megfelelő 
mélyedésben elhelyezkedve, egy áram
kört kapcsol, úgy hogy a kérdéses 
számjegy a regisztráló-tábla megfelelő 
helyén megjelenik; ezután a golyó 
automatikusan kiesik a mélyedésből, 
hogy a. paternoster-készülékbe vissza
gurulva, ismét folytassa előbbi útját.

A nyerő számnak ily módon való 
megállapításával egyidejűleg történik 
a nyeremény nagyságának kihúzása is. 
E célból a szekrény tetején egy. az 
átlója, mint vízszintes tengely körül 
forgó szerencsekocka nyer elhelyezést, 
melyben a megállapított nyeremény
összegeknek megfelelően különböző 
nagyságú golyók vannak összekeverve. 
A golyók nagysága csak csekély mér
tékben tér el egymástól és azoknak 
keveredése a kocka folytonos forgása 
folytán kellően biztosítva van. A koc
kának van egy nyílása, melyen egy- 
egy golyó kijut, és pedig pontosan 
ugyanazon időközben, amidőn a G rou
lette is megkapja a maga golyóját. A 
kockából kiugró „nyereménygolyó“ 
egy szerpentinben vezetett kettős acél
sínre kerül, mely sinek egymástól las
san távolodnak, úgy hogy a golyó egy 
bizonyos helyen leesik, és pedig ott, 
ahol a távolodó sinek közötti rés eléri 
a golyó átmérőjének méretét. Az azo

nos nagyságú golyók tehát mindig 
ugyanazon a helyen esnek le és a meg
felelő nyereményösszeget ugyancsak 
automatikusan regisztrálják a jelző 
táblán, a hozzátartozó sorsjegyszám
mellett. ,

A  regisztrálás egyébkent meg külön
bekapcsolt Írógép segélyével papiron 
is történhetik, mely az egész sorshú
zásnak meghízható jegyzőkönyvét is 
szolgáltatja.

A ritka gázok ipari előállitása
A gáznemii kémiai elemek közt is

merünk néhány nagyon ritka fajtát, 
melyeknek az a legfőbb tulajdonsá
guk, hogy nem alkotnak vegyületet 
semmiféle anyaggal. Ilyen nemes gá
zok a hélium, a neon, az argon, a 
kripton, a xenon. Valamennyi előfor
dul a levegőben, de szinte elenyészően 
kis arányban s külön módszereket kel
lett kitalálni, hogy a tudomány és az 
ipar számára megfelelő mennyiségben 
lehessen összegyűjteni őket. Mert 
mindezek a gázok nagyon értékesek
nek bizonyultak a gyakorlati életbeli 
alkalmazásaikban is s erre vonatkozó
lag elég felemlíteni, hogy a léghajó
kat héliummal töltik, a buvárharan- 
gokban a levegő helyett hélium-oxi
gén keverékben dolgoznak a munká
sok. A neon könnyen izzóvá lesz az 
elektromos áram hatása alatt s ezért 
alkalmazzák a reklám világításban. A 
xenon átlátszatlan a röngten-sugarak 
számára, az argon izzólámpák tölté
sére használható, úgy hogy máris 
mindegyik nemes gázból jelentékeny 
szükséglété van az iparnak. Mivel a 
levegőben nagyon kis arányban van
nak jelen ezek a nemes gázok, közvet
lenül nem érdemes azzal foglalkozni, 
hogy kiválasszák s összegyűjtsék. de 
minden olyan üzem, amely a levegő 
nitrogénjének feldolgozásával fog
lalkozik, melléktermékként állítja elő 
a nemes gázokat, melyek alig egy ez
redrészei teszik ki a levegőnek. A 
módszerük a cseppfolyósitás és a ve
gyi elkülönítés s a boulognei nitro- 
géngyar napi .‘1000 köbméter levegőből
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négy-öt liter xenont és 40—50 liter 
kriptont gyűjt össze. A  termelés, 
amint ebből látható, nagyon jelenték- 
telen s aligha fedezi a szükségletet, 
nem szólva arról, hogy lehetetlenné 
teszi az alkalmazásuk elterjedését. 
Legújabban azt remélik, hogy na

gyobb mennyiségben lehet majd elő
állítani ezeket a gázokat a tenger v i
zéből, mert mint megállapították, a 
kripton és a nexon nagyon könnyen 
oldódik a vÍzben s a tengerekben na
gyobb mennyiségben van oldott álla
potban.

.
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A kábelgyártás
A  mai elektrotechnikának már tel

jességgel nélkülözhetetlen eszközévé 
vált a kábel, akár arra a célra, hogy 
elektromos energiát továbbítsanak 
rajta hosszabb vagy rövidebb távol
ságokra, akár a távi ró- és telefonössze
köttetések céljaira. Annak ellenére, 
hogy a dróttá lan táviratozás bizonyos 
szempontból feleslegessé látszott tenni 
a drótvezetékkel való táviratozási és 
telefonálást, az egész világon egyre 
nagyobb arányokban épitik ki a kábel- 
hálózatokat, melynek sűrűsége ma mái* 
kezd fokmérője lenni az egyes orszá- 
gok gazdasági jelentőségének. Alig az
előtt csak a tengerek fenekén használ
tak a kábelvezetékeket, ahol természe
tesen nem lehetett szó szabad légveze
tékekről* addig ma már mindenütt 
igyekeznek a közönséges táviró drót
jai helyett is földalatti kábel vezetéke
ket használni, aminek a fenntartása 
kevesebb nehézséget okoz, a légköri 
zavaroknak nincs hatásuk.

A kábelek gyártásához csaknem ki

zárólag a legjobb minőségű és leg
nagyobb vezet őképességii elekt roliti - 
kas vörösrezet használják, melynek 
ellenállása négyzetmilliméteres ke
reszt metszetnél 1000 méterenként, 15 
fok hőmérséklet mellett nem nagyobb 
17.5 ohmnál. Az egyes vezetők a kábel 
faja és méretei szerint tömören, vagy 
több huzalból összesodortan készülnek. 
A  gyártás folyama alatt az izzított 
rézből mindenekelőtt huzalokat búz
ánk, miket lehűtés után a marótelepen
megtisztítunk az oxidrétegektől. A ká 
belek számára a rézhuzalt meg kell 
puhítani, hogy hajlékony legyen. A 
i ezhuzalókat külön gép sodorja össze 
a megfelelő kereszt metszetben s a már 
összesodort drót tovább halad a papir- 
gépekhez.

A vezetőknek egymástól való elszi
getelésén» ugyanis ina már kizárólag 
papírt használnak olajjal átitatva. 
Átível azonban a papir normális álla
potban mindig tartalmaz vizet, a ká
beldobokat a papirszigetelő réteg rá-

íbvlfoHit



MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAPJA 13

kábel yuár íjé ptenne.

tekercselése utîiii sziiritokcimnikbu he
lyezik el, ahol vákuum alatt szabadít
ják meg a nedvességtől s csak ezután 
lielvezik el a kábelt az itató masszába. 
A kábel papír gyártásánál legújabban 
rájöttek arra, hogy a papír mechani
kai szilárdságával együtt nőnek a 
papír jó elektromos tulajdonságai is* 
A papír erős kihengerelésóvel növek
szik annak dielektromos allandosaíra 
s az elektromos szilárdsága annal mi" 
gyohb lesz, ménnél inkább kisebbedik
a gázátbocsátó képessége.

A kábelek itatására a petroleumle- 
párlás viszamaradt tennékeit haszna
ják. Vigyázni kell arra, hogy az ita
tás alatt levegő ne maradjon a Ka »e 
anyagán, mert kiderült, ho^> uz a 
ütések javarésze a bezarodott leg m M) 
lékokra vezethet vissza, nmei ez( 
ben a buborékokban a magas teszim-
ségek mellett ionizáció all
itató massza lokális szétbomlását n < zi
elő.

lat alatt állandó mozgásnak vannak 
kitéve, mint például a hidakon letek 
te te t tek  sokszor bekövetkezik az ólom- 
burkolat kifáradása, ami gyakran egé
szen rideggé teszi az ólomköpenyeget. 
Vz ólomnak ezt az átkristályosodasat 
azzal gátolják meg, hogy egy kévés 
kadmiumót, antimont vagy ont kever
nek hozzá. . , ,, 14.',

\z ólomköpenynek vegyi hatásoktól
való megvédése céljából, továbbá a 
páncolboritásnak mintegy rugalmas 
párnát készítendő, az olomkopenyt 
ko m pound masszával itatott jutatonul-
lal borítják he. A  külső páncélozásra. 
i,a a kábelnek jelentékenyebb huzo 
P> én' bevételt is ki kell állania, vas
huzalt használnak. A  vashuzalt noi- 
i'-mvréteggel borítják be a rozsdáso
dó* elkerülésére s a fegyverzetet erő
sen ká t  rá nyúzzák. A  kábel fegyverze
tét külsőleg még erős, kéménj, dt
amellett s z í v ó s  k o m p o u n d d a l  kell m e g 
v é d e n i  a földnedyesseg, valamint a 
kémiai hatások és a kőbőr áramok 
r o m b o l ó  hatása ellen s ezt a külsőX szigetelt v e z e t é k e k  légmentes búr- kemuu^ ji;|'(^sa elk;„ ? ezt a külső

kolására a legjobb minőségű ar kompoundot a ragacsosság megszűnte-
ólomból készült s a  kész kábelre ge - { ^ C T “ !l!loldattal vonják be.
pel rápréselt ólomköpeny szolgai. 
Azoknál a kábeleknél, melyek haszna-

r  kábel gépek ugyan képesek négy
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kilométer hosszú kábeleket egy darab
ban előállítani, azonban célszerűség' 
szempontjából, mivel ilyen hosszú 
dobok szállítása meglehetős nehéz
ségekbe ütköznék, rendszerint egy 
kilométer hosszúságú kábeleket szállí
tanak. A  kábelek méretezésére jellem
ző, hogy néhány évvel ezelőtt még 60

kilovolt feszültség volt a maximum, 
amire kábelt csináltak, ma azonban 
már a 100 kilovoltos kábel egészen kö
zönséges és Németországban nagy 
sikerrel kísérleteztek már a magas
feszültségű áramnak nagy távolságok
ra való szállításánál is a légvezetek 
helyett a földalatti kábelekkel.

A dunai hajózás problémái
í v .

I
A Diesel-motor dacára, hogy már 

eredményes múltra tekint vissza, a 
dunai hajózásban csak az újabb idők
ben kezd tért nyerni. Ezideig is vol
tak kisebb áruszál lit óhaj ók Diesel
motor hajtással, de a nagyobb hajó
kon való alkalmazásra csak most kez
denek rájönni. Személy ha jó jelenleg 
Diesel-motor hajtással nincs.

A Diesel-motor tulajdonságainál 
fogva predesztinálva van a legalább 
is a személyhajózásban a gőzgép ki
szorítására. Nézzük, mik azok a tulaj
donságai, melyek révén a hajózásban 
előtör.

A Diesel-motor leglényegesebb tu
lajdonsága, hogy a melegnek mecha
nikai munkává való átalakulása egye
dül s kizárólag a munkahengerben 
történik. Nincs szükség mint a gőz
gépnél, kazánra és sűrítő készülékre. 
Tartozékai csupán a tüzelőanyag tar- 
tanyára, vezetékére és töltőberendezé
sére, továbbá hűtővíz, kenőolaj tartá- 
nyokra, valamint a motor indítását és 
a tüzelőanyag befuvását szolgáló kom
primált lég tartállyára szorítkoznak. 
A h ütő viz, a be- és kilépési hőmérsék
let szerint Iá—20 liter lóerő óránként. 
A kilépő hűtővíz teljesen tisztán jön 
ki s másutt felhasználható. Nagyobb 
motoroknál általában 1(M> lóerőn felül, 
ha a megterhelés elegendő s az üzem- 
tartam nem túl rövid, a kipuffogó gá
zok gazdaságosan felhasználhatók. 
Szükség szerint előállítható velük for
ró viz, alacsony nyomású gőz, deszti- 
lált viz, vagy forró lég szárítási cé
lokra. Az összes tartozékok igen cse
kély helyen elférnek. A tüzelőanyag
nak a tartályból a motorhoz való ve
zetése és mennyiségének szabályozása 
automatikusan történik s nem áll elő 
nz , helyzet, mint más hőerőgépeknél, 
hogy a kiszolgáló személyzet folyto- 
m ügyeimétől függ, ami végül a tii-
zHoanyag takarékos felhasználását is 
eredményezi s egy nagyobb motor ke

zelését egy ember elláthatja. A kipuf
fogó gázok szili- és füst nélküliek és 
célszerűen kezelve, szagtalanok is. 
Megfelelő hangtompitóberendezés a ki- 
puffogás zaját teljesen megszünteti. 
A Diesel-motornál fellépő rezgés a he
lyes motortipns megválasztásával és 
kellő alapozással teljesen kiküszöböl
hető.

Mik tehát előnyei a személyhajózás
ban !

A nehezen gyuló tüzelőanyag alkal
mazása s a gyujtókészülék hiánya ki
zárja a tűzveszélyt. Hatalmas terület
nyerés a folyékony tüzelőanyag berak
tározásával a szénnel szemben. Egy 
2000 lóerős Diesel-motornak f>0 üzem
órára circa 20 tonna olajra van szük
sége, mig egy hasonló erejű gőzgép 
láO tonnát is fogyaszt szénből. Nem 
kell előre befűteni, tehát minden pil
lanatban üzemképes és azonnal indít
ható. A hamu és a korom, a szén eme 
kellemetlen kísérői elmaradnak. A hű
ti) viz felhasználható mosogatási, mo
sási és fürdőeélokra, szintúgy a ki
puffogó gázok melege.

Aránylag lényegesen csekély súlyá
val a mélyjáratot illetőleg egy min
den vízállásnál használható hajót ered
ményez. mely csekély gázolásánál fog- 
\a a iolyamhajozas romboló jelensé
get, a hullámverést minimumra redu
kálja s ezáltal a géperőt jobban ki
használhatja.

Teljes veszélytelenségével pedig min- 
deu jogot megszerzett a személy ha jón 
való alkalmaztatásé ra.

A nagyobb g y o r s a s a a  lényegesen 
olcsóbb menetárak, a végtelen' kenya
iéin. mit a hajón való utazás nyújtani 
tini. nagy tömegeket hóditana vissza 
avasúttól. Kg.vetlen hátránya tán a 
gőzgéppel szemben, ami a hajózás 
szempontjából számításba jön. a gőz 
rútraIinassájrának hiánya, mely a hi-- 
telei! fellepő natryobb erőköVetelmé- 
nyeknel a troztróp elvitathatatlan, ki- 
'a ló  tulajdonsága.
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Motoros hajnyirógép
A kézi ha jny Írógépek munkájának 

egyenletességét és gyorsaságát lénye
gesen felülmúlja az elektromos haj
nyirógép, melynek további nagy (‘lé
nye az. hogy a vágóolló szárainak 
összefogásával és szétnyitásával járó 
fáradságtól a dolgozó fodrászt teljesen 
megkíméli. Az eddig alkalmazott elek
tromos ha jny Írógépek meghajtása 
azonban egy külön elhelyezett elektro
motorral történt, hajlékony tengely 
utján; ennél a motor sok helyet foglal 
el, a tengely pedig megnehezíti a helyi
ségben való szabad mozgást és a ké
szülék kezelését.

A csatolt ábrán feltüntetett hajnyiró- 
gépet mindezen hátrányoktól mentesiti 
az a körülmény, hogy a meghajtó 
elektromotor benne van magában a 
készülékben ; ezen kis motor indítása, 
illetve a készülék üzembehelyezése a 
lehető h 'gegyszerübb módon, t. i. a ve
zeték dugaszának bármely fali kap
csolóba való hedugása utján történik. 
Az egész készülék rendkiviil könnyű, 
vezetőkábellel és dugóval együtt alig 
nyom 0.7 kg.-ot, tehát fáradság nélkül 
kézben tartható, járása zajtalan, váltó
ág egyenáramra egyaránt alkalmas, 
áramfogyasztása es igy üzemköltsége 
minimális, úgy hogy a kézi hajnyiro- 
géppel szemben számos előnyt nyújt.

A mindentudó óra
Tizenhét esztendei ínnnkn után 

véjjre koszitotto tirnii
vész, Johann Überbacher a világ leg
többet tudó óráját, melynek bizonyara 
sokan járnak majd csodajura. Az óra 
nnk négv számlapja van, m*g\szög
iéül asztali óra — s a  tetején meg egy 
mozgó éggömb is van. ív/, az eggom > 
mutatja a csillagok napi es évi moz
gásút, megvan rajta negyedrendűig 
minden csillag, azonkívül körülötte 
mozog a Nap, a Hold s a neg\ n.i- 
gyobb holvgó. Az egyik szarnia]) a 
rendes időt mutatja, de egyutta a kö
zépidő é*s a Nap-idő közti külön >se-

azonkivül a csillagaszati időt. 
fényváltozasait es a fogyat ku-

g(*t is,
tudd• i < •

zásokat. A második számlapon 24 órás 
időbeosztás van s egyúttal le lehet ol
vasni az ismert naptári számokat, az 
aranyszámot, a vasárnapbetüt, min
ilent, úgy hogy valóságos örök kalen
dárium ez az oldal. A  harmadik olda
liul látjuk a Na]) keltét és nyugtát 
minden napra, azonkivül a bolygók 
helyét, inig a negyedik a hónapot és 
napot mutatja, önmüködőleg számit- 
va a szökőéveket is. Évszám, hónap, 
nap, hét, minden leolvasható róla. Az 
egész szerkezetet mindössze két rugó 
hajtja, de az egyik csak tartalékrugó. 
Minden nyolc napban kell felhúzni s 
inga szabályozza. Mondanunk sem 
kell, hogy az óra szerkezete rendkívül 
bonyolult és többszáz kerék kellett 
ennyiféle mozgás elvégeztetésére. Az 
óra aránylag kicsiny: alig harminc 
centiméter magas és igy a szerkezet 
elkészítése valóban bámulatos pontos
ságot igényel s nem csoda, ha a mű- 
\ész tizenkét esztendeig dolgozott raj
ta, címig összeállította a legszigorúbb 
csillagászati számítások alapján.

Összecsukható wcekcud-luíz.
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Az oxygénről
A hegesztési munkák legfontosabb 

segédanyaga az oxygén, melynek ára 
és minősége döntő szerei>et játszik a 
hegesztés gazdagos voltának megte
remtésében. Épen ezért a tekintet be
jövő összes üzemekre nézve nagy suly- 
lyal esik a latba az a kérdés, hogy mi
lyen minőségű oxygént, milyen árban 
és milyen feltételek mellett kaphatnak. 
Eddig a helyzet az volt, hogy oxygén - 
kartell uralkodott, úgyhogy sem ár, 
sem pedig minőség tekintetében nem
érvényesülhettek a szabad verseny 
előnyei.

Neuman Ferenc mérnök oxygéngyá 
rának (VII., Egressy-ut 34.) üzembe
helyezése teljesen megváltoztatta a 
piac képét. E kartel len kiviili gyár 
működése következtében az azelőtti F 
3.40 m3-kénti ár helyett most már az 
oxygén P 1.90-ért kapható, ami tekin
tettel arra, hogy Magyarország évi 
oxygén fogyasztása filM)—700.1 Mii) ma-re

rug, cca. 1 millió pengővel való csök
kenését jelenti az oxygént használó 
üzemek költségeinek.

Nem hanyagolható továbbá el az a 
körülmény sem, hogy ezelőtt sok üzem 
az oxygént csak utánvéttel kapta, inig 
most ez a cikk is hitelbe vásárolható.

Az oxygén minőségét illetőleg a 
Neuman Ferenc oxygéngyár áruja a 
Magy. Kir. József Műegyetem elektro
kémiai laboratóriumának bizonyítvá
nya szerint 99.2% tisztaságú, úgyhogy 
ebből a kitűnő minőségből jóval keve
sebbet kell felhasználni, mint a kisebb 
oxygéntartalmu palackokból. 1% kü
lönbség az oxygéntartalomban már kb. 
10% különbséget jelent a gazdaságos
ság szempontjából és igy csakis öröm
mel üdvözölhetjük a Neuman Ferenc 
oxygéngyár működését, mely e nemzet 
gazdasági tekintetben oly fontos cikk 
beszerzését megkönnyítette és haszná
latát gazdaságosabbá tette.

Amerika} tere f öldalatti autóközlekedésre na<jt/cárosak utcái, illet re terei
alatt.
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A Fultográf
Valamennyien emlékszünk az első 

fonográf gépecskékre, azokra az óra
művel hajtolt sötét viaszhengerekre, a 
h e n g e r e k b e  spirálisan herótt liliom ba
rázdákra. melyek a zene hanggürbéit
rejették masukban.

Az első pillanatban ilyennek tűnik
fel a bées: születésű angol Fulton ka
pitány szerkezeti*, a „Fultográf“, mely

Az adás a kép leponlozásából áll. 
A  továbbítandó képet film alakban egy 
üveghengerre csavarják. Az üveghen
gert egy vékony, de erős sugárral át
világítják. (Ez a sugár felel meg a 
fonográf tűjének). Ha a hengert for
gatják és elmozdítják oldalt is az is
mert módon, akkor a fénysugár végig
járja lassan a képet.

Î3B* '•> Art

*

I fultonrűf lead ó-készüléke.
A

ma mar Ausztrián, Anglián kivid Ne
met-, Cseh-, Olasz- és Umgyelorszag 
ban megtalálható i*s legutóbb a búd. 
pesti rádió is fölvette programmjaba 
a I uitograffal való kepleadast.

Minden képtovábbitó lkeptav.ro) két
részből áll: M *

állomásból. Működése mindkettőnek 
egyszerű:

Most következik a , képelemeknek 
elektromos arammá való ..atu as.i .
I,entier belsejében van elhe
lyezve. mely a ráeső fény behatasara 
e l e k t r o n t o s s á n o t  fejleszt, meg peditf. 
|,a több fény en, nagyobb tes/mltse- 
M-ot ad, lm a fény gyengül, akkor a
feszültség is kisebb lesz. ..

(A fotocella egy egyszerű, zait 
bura. olyan, mint a telvattos egoke, a-
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üvegfal belső oldalának egyik fele u. 
n. alkalikus fémmel van bevonva, leg
gyakrabban káliummal. Vele szemben, 
körülbelül az üvegballon közepén egy 
kis fémlemezke áll, beforrasztott ki
vezetéssel. Ez a felszabaduló elektro
nok összegyűjtésére szolgál, tehát 
ugyanolyan szerepe van, mint az elek
troncsövek anód lemezének, ugyanúgy 
is dolgozik, csak az itt szereplő anód 
áram sokkal kisebb. A bura a jobb 
vetőképesség miatt nemes gázzal, pl. 
neonnal van megtöltve. Az elektrono
kat a fény váltja ki a káliumból, az 
üveg be nem vont oldalán hatolva be 
a cella belsejébe).

Amint a fénysugár a képet átvilá
gít ja. a kép sötétebb vagy világosabb 
pontjaihoz, képelemeihez képest, gyen
gébb vagy erősebb fény jut az alatta 
levő fotocellába, mely minden f én lí
ráit ozásra árain változással felel. A 
fénysugár, amint végigjárja az egész 
képet a fotocellában, átírja a képet 
elektromos áramra.

A többi már a rendes telefónia, vagy 
rádió dolga. Megfelelő erősítés után, 
mely ugyanúgy tőrénik. mint a ren
des beszéderősités, a „képet* dróton, 
vagy rádióhullámok segítségével to
vábbítjuk. (Földalatti kábelen is lehet*
séges, ilyen berendezés van is üzem
ben).

A vétel helyén először ismét erősítő 
következik, a beérkező jelek ugyanis 
túlságosan gyengék a közvetlen ope
rációra.

Az erősítés természetesen nem prob
léma, a jól ismert hangfrekvenciás 
erősítőkkel történik.

Az erősítés után ugyanaz az áram 
áll rendelkezésünkre, mint amilyent az 
adónál kaptunk a fotocella után. Ezt 
kell visszaváltani képre.

A Fultograf rendszer egy igen ré
gen ismert és használt eljárást követ, 
a jódkáli-elektrolizist. Ha jód kálival 
itatott papiroson áramot bocsájtunk 
át, akkor a papiroson lilás színeződés 
fog előállni (amely később kissé meg
fakul). A színeződés annál sötétebb, 
minél erősebb áram hat rá (ugyan
azon idő alat).

A vevő tehát ismét egy mozgó (fém) 
hengerből áll, melyre megnedvesitett 
jódkáli papiros van csavarva. A pa
pírra tíí tapad, mely az egyik pólust 
képezi, mig a másik maga a fémben-

V illa n y s z e re lé s e k , rádiúberendezések és
HANTOS ÉS FLEISCHMANN Budapest. 
VI,. Kisdiófa-utca 6. Telefon : J. 421*10.

ger. Az áramlökéseknek a megnedve
sitett papíron kell áthaladni, mely az 
áram hatása alatt szineződik. A  hen
ger közben forog s ha pontosan ugyan
olyan a mozgása, mint az adóállomá
son levő hengeré, akkor minden pil
lanatban a két egyforma henger 
ugyanazon pontján vagyunk.

Az adó- és vevőállomásnak tehát 
szinkronizálva kell lennie.

Ha a szinkrón mozgás (beleértve az 
oldalmozgást is) megvan, akkor a kép 
pontról-pontra lekopirozódik. A kopi- 
rozó maga az elektromos áram.

A szinkronizálás megkönnyítésére, 
ill. korrigálására az adóberendezés 
ügyel, úgy, hogy csak az első durva 
beállítást kell kiérezni és beszabá
lyozni.

Egy-egy kép nagysága a szokásos 
kabinet nagyság, továbbítása mind
össze néhány percig tart.

Nemcsak aktuális érdekességek 
nagytávolságu továbbitására 1 laszná 1 - 
ják. hanem az időjárásjelentés szolgá
latban kiterjedt szerepe van, az u. n. 
\Yetcrkarte-k rádión való leadására, 
amint az Németországban be van ve
zetve, de a gazdasági életben is, pl. 
tőzsdei jelentések, vagy hirek az el
hangzott szónál biztosabb közvetíté
sére.

javítások

a nyaralóhely hálózati 
feszültségéreÁTKAPCSOLNI !

MINDEN ORION ANÓD- 
PÓTLÓ MINDEN HÁLÓ
ZATI FESZÜ LTSÉG RE  
H A S Z N Á L H A T Ó

Z



A U T O N O

Amerikában, ahol a 
mi képzeletünket is fe
lülmúlja már az autók 
száma, egyre nagyobb 
gondot ad a garázsozás 
problémája s szinte ter
mészetes fejlődésként 
kezd kialakulni az auto
matikus garázs típusa, 
melynél egy hatalmas 
garázs üzeméhez egyet
len gépész elegendő.

A garázshoz érkező 
soffőrnek nem kell egye
bet csinálnia, mint be
csengetnie s ettől kezdve 
az automatikus berende
zés végez el mindent a 
gépész indítása után. Az 
ajtó kinyílik, a felvonó

automatikus garázs

Az autómatika.s garázs egyik terme
a targoncák sin páráival.

Az automatikus garázs gépháza.

leérkezik, kigurul belőle 
a targonca, miközben az 
automobil megfelelő ma
gasságra emelődik, hogy 
közvetlenül rá gö rdü 1 hes- 
sen a targoncára. Ekkor 
a targonca visszagördül 
a felvonóba, mely meg
indul s a kellő emeleten 
megáll, ahol aztán a vil
lamos targonca az autót 
a helyére szállítja.

Egyik képünk a gép
házat mutatja be, másik 
egy emeleti folyosót a 
sínekkel, melyeken a vil
lamos targoncák gördül
nek végig.„W EYM ANNr  ]karosszéria BllDAPEST.j

kizárólagos magyarországi gyártója: ZU P K A  ANTAL Î Ï Æ |
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JohnFowIer&Co.
VI., A nd rá s sy -u t

AUTÓK
VLZÉRKLPVISLLLTE.

Morris, Wolseley, 
Hillmann, Alfa- 

Romeo
« legkiválóbb angol és 

olasz sport-, turu- és 
kisautók.

T F H K R A U T Ó K  

lél tonnától 12 tonnáig

MONET GOYON M o " ' 0  a . . .

Ítéljen Ön !MOTORKERÉKPÁROK

Vezérképviselet : ZSOLNAY LAJOS BUDAPEST,
VI., Jókai-utca 17.

Könyvszemle
Kari Paterinann: Elnführung in die T c i r -  

graphentechnik. A táviratozás technika jáaaK 
megismerését jelentékenyei! megnehezíti a ké
szülékek sokfélesége. Patermann kitűnő módot 
alkalmaz ezen nehézségek leküzdésére, ameny- 
nyiben a különböző készülékek közös és lé- 
nyeges vonásait kiemeli és mindarról, ami lé
nyegtelen, csak röviden számol be. A  távira
tozás technikájának ez a kitűnő tankönyve a 
lübecki Franz West pliai eég kiadásában jelent 
meg.

K. Buttler: Anfgaben ans dér Kermiteidé- 
teehnlk. Buttler könyve áoo példát és ugyan
annyi megoldást tartalmaz a táviratozás, táv
beszélés és rádió technikájának területéről. 
A fiatal technikusok elméleti ismereteinek gya
korlati irányban való továbbfejlesztésére és 
értékesítésére jói felhasználható ez a plédatár, 
amelyet Franz Westphal, Lübeck eég adott ki.

I I .  W. Goetseh: Tusehenbueh ítír Fernmelde- 
teehniker. Goetseh ily eimü kézikönyvének ne
gyedik kiadása hagyta el a sajtót, ami ön
magában véve is bizonyltja, hogy a távira
tozás, telefon és rádió szakmaiban működő 
mérnököknek és technikusoknak igényeit a leg 
teljesebb mértékben kielégítette. A könyv ösz- 
szeállitásánál az irányadó szempont a hivata
los elfoglaltságuk folytán lekötött és gy a kor 
lati ismeretekkel rendelkező mérnökök és tech
nikusok részére a terjedelmes szakirodalom 
kvintesszenciájának mentül világosabb és fel

haszná 1 Inutóbb módon való k i voua tolása volt.
A szép kiállítású, rajzokba n és képekben gaz-
dag ;»2« oldalas kézikönyv ;u müncheni |{ . ó l 
denliurg kiadóvállalatnál jel ént meg és l.T ma r-
kába kerül.

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

T E L E F O N :  J Ó Z S E F  J25-ÍÍ8.

B. S. A. M O T O R K E R É K P Á R

1100*—  Pengőtől kezdve mar k a p h a t ó .

VELIE-K0 CS1 K
VEZÉRKÉPVISELETE
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Szabadalmazásra bejelentett találmányok
Az alant felsorolt bejelentések a f. évi augusztus 15-i hivatalos Szabadalmi

Közlönyben megjelentek.
Eljárás es berendezés ogy vagy kétszínű fé

nyezett papiros előállítására. Antoine Viktor 
mérnök, Luinhcrmont. lí»28 szept, 14.

Dugattyús szivattyu. Abramson Sándor mér
nök, műszaki tanácsadó, Prag-Wcinhorgc lír>h
ok t. «itt.

Talajművelő eszköz. Ar i id  Károly gépészko-
vács, Jászberény. lí»2í» jan. 11.

Fürdőkályha. Ambrus Henrik r.-t. igazgató 
Budapest. 1 l»2í# jan. 12.

Szitater (eloszitater) föle epitett egyetlen ven
tilátoros légszita. Alpine A.-G. Kisengiesserei 
und Masebinenfabrik, Augsburg. 11*20 márr. 1».

Puderdohoz. Dr. Aligner István illatszernagy
kereskedő és báré) Fnteani István magánzó, 
Budapest, 1929 mare. 1H.

Nádból készült tokok, tartályok és használati 
tárgyak. Dr. Bányai Béla ügyvéd és dr. Csere 
Ferenc gyógyszerész, Budapest. l!»2ti szept. 2.5.

Köpályaépltő eljárás. Balogh Kálmán mér
nök, Budapest. 1927 máre. 7.

Eljárás rostok, szálak, fonalak, kötelek, sza
lagok stb. előállítására uádfélékből. Dr. Bányai 
Béla ügyvéd és dr. Csere Ferenc gyógyszerész, 
Budapest. 1928 jan. 12.

Varrógép, különösen papírzsákok előállítá
sára. Bates Valve Bag Corporation cég, Chi
cago. 11)28 ápr. It).

Javítás önműködő fékrudazatutánállitó szer
kezeteken. Svenska Aktieholagct Bromsregula- 
i *r., Malmö. 1928 Illá jIls 2.'t.

(■ y orsk a pesol ó relais h i g a n y gőze g y e n i rá n y i -
tők rácsvezérléséhez a visszgyu jtások kioltá
sára. A . -ti. Brown-Boveri & Cie, Baden. 1!)2S 
június 2)>.

Fűrészlap. Bolimler Erik Ágast igazgató, 
Stockholm. 1928 .inline 6.

Készülék gém-kapcsok adogatására és szere
lék a kapcsoknak a készülékbe való rakásolá
sára. Biró Ede igazgató, Budapest. 1928 jul. 24.

Létrává alakítható zsámoly. Baka Rezső iilő- 
bniorgyaros, Budapest. 1928 aug. 27.

Elosztó rádióiéi vevőkészülékek fejhallgatói
szamára. Bittner János műszerész, Budapest. 
1928 okt. 18.

Eljárás emulgálhatő kőolajtermékek és ezek 
eniulsioinak előállítására. De Bataafsche Pet
roleum Maatsehappij cég, Haag. 1928 nov. 12.

Berendezés bombáknak vagy torpedóknak kö
zönséges lőfegyverekkel, külön kihajtó töltet 
nélkül való kivetésére. Societá Italiana Ernesto 
Breda per Construzioni Meccaniche, Milano. 1928 
november 22.

Brikettsajtó. Witkowitzer Bergbau- und Eisen- 
h iit len-tîewerkscliaft és Luwig Richard fe l
ügyelő, Witkowitz. 1928 dec. 24.

Gőzfejlesztő eljárás és berendezés. A.-O. 
Brown-Boveri & Cie, Baden. 1929 jan. 7.

Önműködően beállítható fényszóró gépjármü
vekhez. Beuisch Ferenc bankigazgató és Zah- 
radnik Eustach technikus, Wien. 1929 jan. 14.

Fonál vezető. J. P. Bemberg A.-G. cég, Bar- 
ímm-Rittershausen. 1928 márc. 1!).

Jobbra és balra egyaránt használható ahlak- 
nyelvzár. Bakó László kereskedő, Törökszent- 
miklós. 192!) márc. 29.

tlép Írónők gyártására. The American Cra
yon Ci». Sandusky (Ohio F. S. A.) 1927 nov. 14.

Eljárás gép és Írónők gyártására. The Ame
rican Crayon Co. Sandusky (Ohio U. S. A.) 
1928 nov. 14.

Sajtoló-forma iróngyártáshoz. The American 
Crayon Co. Saiuluskay (Ohio É. A. E. A.) 1927 
nov. 14.

Közlőmii forgatón y omatékok átalakítására.
Csécs Balázs József gépészmérnök hallgató, Bu
dapest. 1928 jun. 23.

Tengelykapcsoló. Cserháti Lipót Lajos gép- 
szerkesztő és gyárüzemmérnök, Budapest. 1929 
január 19.

Elektromos gördíthető

festékszóró
berendezés

LEGÚJABB TYPUS!
Világítási hálózatba kapcsolható

Csekély áramfogyasztás
«

Teljesen olajmentes, hideg levegő
*

Beállítható nyomásszabályozó bizton
sági szelep manometerrel

*
Állandó egyenletes levegőnyomás, 

minimális páraképződés

FORGALOMBA HOZZA :

AEG Unió M agyar Villamossági rl.
Budapest, V., Rudoif-tér 5. 

Telefon: A. *112-77
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Yperit vagy  más eféle roncsoló, mérges gáz 
hatásának ellenálló kelnie és eljárás előállítá
sára. A. r .  Industria Artieoli Caoutchouc cég, 
( ' irie. 1 í*2H jan. 21.

Javítás ejektoros Untakon. Csillag Gyula gyá 
ros, Budapest. 1 jan. 23.

Készülék robbanómotorokhoz a robbanókeve
rék előállítására és keverési arányának szabá
lyozására. S. A. do Bepresentacioues y Co- 
mercio cég, Barcelona. 1929 jan. 2(>.

Eljárás és berendezés nagy töménységű sa
létromsav előállítására ammóniáknak oxigén- 
han vagy oxtgéndús gázokban való katalitos 
elégetése utján. Dr. Cederberg Ivar W a Iliid 
vegyész. Berlin-Dablen. 11121) felír. Hl.

Yiharálló, hullámos tetőcserép. Csicsely -Mi
hály ácsmester, Békéscsaba. 1929 ápr. 3.

Görcsérharlsnya és eljárás előállítására. Da
mon Francisque gyáros, Lyon. 1928 jun. 3ő.

Eljárás és gép fémcsövek külső felületének 
rostos anyagokból és bydraiillkus cementanya
gokból álló keverékkel való burkolására. Su- 
ciéta Anoiiyina Stabilimenti di Dalmine, Mi
lano. 1D28 alig. 23.

Fűtőtest forró füstgázok bőjének hasznosítá
sára. Dénes János lakatosmesler, Budapest. 
11)28 nov. 29.

Fejhallgató. Déri György oki. gépészmérnök, 
Budapest. 1929 febr. 19.

Zsineg nélküli fürészfeszltő szerkezet. Eper- 
jesy Imre gépészmérnök, Debrecen. 1928 jun. Iá.

kapcsolási berendezés párhuzamosan kapcsolt 
távbeszélő állomásokhoz. „E l in “  A.-ti. fiir elek- 
trische Industrie, Wien. 1928 nov. 28.

Acélötvözet. Deutsche Edelslablwerke A.-G. 
cég, Bochum. 1929 jan. 31.

tiép dobozok összeállítására. Fraser József 
gyáros, London. 1928 május 23.

(Hizáró szelep. Fried Zoltán ügynök, Buda
pest. 1928 június 5.

Kulcsnélküli beállítható zár. Feldincycr Jó 
zsef festőművész, München. 1928 július 27.

Suspensorium. Fantó Ernő vállalkozó, Buda
pest. 1928 nov. 22.

Eljárás tűzálló és vízhatlan szövetek előál
lítására. Dr. Fuchs Frigyes vegyész. Szeged.
1928 dec. 21.

K’ adlőápolő készülék. Fokos Jenő tisztviselő,
Budapest. 1929 jan. 4.

Taneszköz az olvasás tanítására. Farkas Jó 
zsef székesfővárosi tanító, Budapest. 1929 jan. 5.

Készülék folyadékoknak bordóból való kibo
csátására. Dr. Freund Henrik igazgató, Braga.
1929 jan. 17.

Doboznyitó. Magyar Fémlemezipar B. T., Bu
dapest. 1929 jan. 24.

Eljárás acetat-selyem minőségének megjaví
tására. I. G. Farbenindustrie A.-ti., Frankfurt 
a M. 1929 marc. 23.

Áluiiiiniumedények számára való fogantyú.
Magyar Fémlemezipar B.-T., Budapest. 1929 áp
rilis 27.

Hajtószerkezet szövőszékek bordaládája szá
mára. ( iregorj Károly mérnök, Milano. 1928 
július 10.

Útburkolat, (iaisman Lucien gyáros, Aude- 
sbaw. 1928 aug. 25.

Nadrág, ( iyurkovies István szabómester, Tó t
komlós. 1928 okt. 3.

Eljárás vizes bltiimenemulsiók előállítására.
Hádor Zsigmond okleveles vegyészmérnök. Bu
tin pest. lí)28 nov. 3.

Kapocsszerkezet, Gliicksmnnn Jakab magánzó, 
Budapest. 1928 dec. 12.

Dobozzár. (îraeser Herbert mérnök, (Inss- 
Itosenburg. 1928 aug. 1.

í tödes nélkül működő venyigeolló. Garzó La
jos lakatosmester, Kecskemét. 1929 febr. 2.7.

Kézi faapritó készülék. Hallgató Ferenc or
vostanhallgató, Budapest. 1928 febr. 9.

Ferraris rendszerű számláló. Hajós és Szánt»» 
elektromos gyár r.-t., Budapest. 1928 máj. 25.

Több fokozatú kompresszor. Iloerhigcr & Uo. 
Bées in. Mauer-i cég. 1928 aug. 22.

Sebességmérő készülék. „Gamma" Finonnne- 
chanikai Gépek és Készülékek Gyára r.-t. cég. 
Budapest. 1928 nov. 27.

Edény tisztogató, lliibnel János műszaki igaz 
gató, Budapest. 1928 dec. 21).

Yizijármű. Horváth Kálmán nudorkezelö, Fj 
pest. 1919 jan. 2.

Felborulhatatlan szán. Herezegli Mihály 
egyetemi hallgató és Blazsek Laszlo szobrász 
művész, Soroksár. 1929 jan. 9.

Forgóbetétes tálca. Horváth Nándor keres
kedő, Budapest. 1929 jan. 2(i.

Hűtőszekrény, különösen kirakatok céljaira. 
Haszmann József oki. mérnök, Budapest. 192!» 
február 22.

Kihúzható asztal. Ilninke August gyártulaj 
douos, Langenöls (Németország). 1929 ápr. 9.

Forgóékes kapcsolószerkezet. John Ferdinand 
mérnök, Diisseldorf-Oberkassel. 1928 máj. 19.

Berendezés folyadék emulsiók, különösen tej 
kibocsátására és kimérésére. Janász (”)döii oki. 
vegyészmérnök, Budapest. 1!)28 aug. 29.

Heklámtábla. Jelinek Izsó és Bakos Ferenc 
kereskedők. Szombathely. 1929 marc. Ju.

Bubafogas. Juhász János Béla mechanikus,
Pestújhely. 1929 jul. 9.

Berendezés a dohány kiteregetésére cigaretta- 
gépeknél. Kőcímer Ewald igazgató, Dresden. 
1926 okt. 25.

Yasheton útburkolat. Dr. Katona Fiilüp mér
nök, Budapest. 1928 máj. 18.

Ci y ujtóhengeres robbanómotor. Knbinyi Lász 
ló hadirokkant százados, Budapest. 1928 okt. 17.

Szabályozó berendezés gazdasági gépek szel
lőztető! részére. Kalmár Zsigmond gyáros. Hód 
mezővásárhely. 1929 jan. 15.

Borított zár. Kraut Sándor szcrszámlnkntos. 
Újpest. 1929 jan. 24.

Kályhacső. Kindclmaun Károly kéményseprő 
Buda pest. 1929 f< br. 6,

Úszómba. Kirsehner József pékmester, Buda
pest. 1929 ápr. 8.

Készülék szappan kiszolgáltatására. Kaszab 
Imre kereskedő, Budapest. 1929 ápr. 27.

Fedélszék vastartókból hajlított főszaruzatok- 
kal. Dr. Katona Fiilüp mérnök, Budapest. 1929 
április 29.

Beszélőgép. Latinon Fiilöp és Lnniiou Dávid 
kereskedők, London. 1929 jan. lő.

Eljárás lémnek, különösen vasnak érceiből 
való közvetlen előállítására és berendezés az 
eljárás foganatosítására. Langer Arthur mér 
nők, Wien. 1929 ápr. 4.

Drótkefe. Laufcr József gépészmérnök, gép 
gyáros^ Budapest. 1929 május 2.

Kétszárnyas kapuszerkezet. Meliora Ingatlan 
feljavító K.-T., Budapest. 1928 máj. 25.

Szlvarkasodró készülék. Meisl Izs»» kereskedő.
Szeged. 1928 inájua 31.

Kupak záros palack. Me Doiicll Anti.... y Fran
eis gyáros, Scranton. 1928 jun. 12.

Összecsukható asztal. Mogyoms István ma 
gánzó, Budapest. 1928 nov. 1»!

öntőforma sajtolt öntéshez. Internationale 
Met all A.-G. cég, Vaduz. 1928 dec. 19.

Szitálóherendezés. Makkay Bálint né magánzó 
nő. Szeged. 1928 dec. 24.

Bőr fej tőkés. Mészárosok Egyesülése B. T., 
Budapest és Gadó Géza vágólegénv, Gvömrö. 
1929 jan. 14.

Szabályozó berendezés hengerszékek táplálá
sára. Dr. Ing. Moog Ottó gyárigazgató, Braun 
Gschwcig. 1929 febr. 21.

Készülék gázok katalitikus átalakítására. So
cicié Anonyme D’ougreo Marihaye cég, Ougree 
lez Liège. 1929 márc. 12.

összerakható agy. Magéi* Lollim* jogi kép 
viselő, Heidelberg. 1929 műre. 19.

Eljárás es berendezés lepárlási koksz, fé l
koksz stb, szilárdítására. Miseb (Mto igazgató.
M in. Frankfurt, 1929 ápr. 11.

Mérő- Illetve tol > adékelárusltó készülék. Mill
1er J. Ignác mérnök, gyáros, Wien. 1929 áp 
rilis 2D.
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Kijárás ás berendezés siirii, fajlagosan nehéz 
szénsav hónak (szénsavjég) közvetlen utón fo
lyékony szénsavból való előállítására. Buda
pesti Szénsavgyár R.-T., Favorit Szénsavgyár 
R.-T., Egyesült Gép- és Fémárngyárak R.-T., 
Dr. Wagner Jenő és Emil Szénsav- és Oxigén- 
gyár R.-T., Szénsav ipar R.-T. és Hydroxigén, 
Gázol választó Oxygén, Nitrogén, Hydrogen és 
egyéb gázokat gyártó r.-t. cégek, valamennyien 
Budapesten, mint a Midden europeeisehe Oct- 
rooi Maatschappi.i amstcrdami cég jogutódjai. 
1929 ináre . 1<>.

Elektromos kontaktus berendezés. Nagy Osz
kár mérnök Rerlin-Wilmersdorf. 192ti felír. 12.

Szappantartó. Noseda Kálmán dr. vegyész- 
mérnök, Budapest. 1 í»*27 okt. 29.

(in mii ködő légtelenítő meleg vlz-f ütőberendezé
sek számára. Németh József szerelő és Pállfy 
Imre hentes, Budapest. 1928 nov. 29.

Zseblámpás vetítőkészülék III nulla pozitivek
hez. Németh Lajos oki. mérnök, Budapest. 1929 
április 2ti.

(■ép mfikőlemezek sajtolására. Német József 
vasbetonmunkás, Pesterzsébet. 1929 máj. 4.

Biztonsági ruha. Olláry Lajos gépész Mar
cali és Biró Sándor kereskedelmi ügynök,
Keszthely. 1928 okt. 22.

Kijárás édesvízi növények feldolgozására, cel
lulóza kinyerése céljából. Ordódy Béla szig 
vegyészmérnök és Ordody Lajos nyug. Mav.
tisztviselő, Budapest. 1929 ápr. <*.

Kijárás fémbevonatoknak giimmihól készült 
tárgyakon, különösen mii fogazatokon való elő
állítására. Ow-Ksrhingeii Max mérnök, Wien.
1929 ápr. 22. , ... ,

11 u I Iá in motor. Brisner Soma gépészmérnök es
Devecis Mihály műszaki főtanácsos, Budapest. 
1927 juh. 13.

Álló, vizesöv es kazán. Pálinkás Imre gazdal
kodé», Szolnok. 1928 aug. 8.

A rágyújtás megkönnyítésére szolgáló gyufa- 
dobozvédőtok. Patai Imre oki. gépészmérnök,
Budapest. 1928 szept. 3.

Sikszita. Pauls Jakab mérnök, Berlin. 1928
i |b(*# 1Î1, ,

Tárolóval ellátott gőztelep. Putsch Jenő mér
nök és Krste Briinner Maschiiien Fabriks <»e- 
sellschaft gyári cég, Briinn. 1928 dec. 21.

Késleltető gyújtás robbanási testekhez es pi
rotechnikai cikkekhez. Dr. Preusz Ernő oAl. 
vegyészmérnök, Budapest. 1929 tebr. !•>.

Iskolapad. Paulovits Lajos as/Jalosmesier,
Eger. 1929 márc. H». .„

Kijárás vizes-alkoholos koleszterinoldatok elő
állítására. Passek Frigyes gynrigazgato, Ham
burg. 1929 ápr. 27. . . . .

Maradandó hajhiillnmokat létesítő elektromo
san futott készülék. Pessl Frigyes kereskedő,
Buda post. 1929 ápr. 39. .

Yctlfiálarc. Koson sí oi ti IjÍ ny ntr. na mk I to
tisztviselő, Budapest. 1928 május 2 

Zárószerkezet palackok és egyel) edények sza
mára. Ripper Ignác vállalkozó és Haidckkci 
Sándor r.-t., Budapest. 1928 nov. 9.

Irógépes Irodabútor. Röek Gyuláne, szül. He 
vési Kmma háztartásbeli, Miskolc. 1928 dec. 1->.

Berendezés ou*> kainrás n v omólt*ff 1ekok nők # ■ 
kozatosan való megoldására. Rilmsek János 
mérnök, Wien, Lemditer Richard Lajos merno.\, 
Weidlingan-Hadersdorf és Gebr. Hardy Ma- 
sehinenfnbrik und Giesserci A.-G. cég, u n.
1929 január 21. . .

Berendezés benzinnek, benzolnak, olajnak es 
más Ily folyadékoknak szenny\ ízből való ki
választására. Kommandit Gcsellschatt L'iscn-
1 hal u. C'oinp., Bées. 1929 fehr. •». . . . . .

Kijárás tetrazen-rohhantószer időál I itasara.
Dr. Ratbsburg Mans mérnök. Fiirt II i B. 191D
ináre. 11. *

II!
Burgonyavetőgép. Rátky Frigyes oki. gazda, 
•adalmi kasznár, Tiborszállás. 1929 január 23. 
Faládika rejtett zárral. Szabaka Dániel asz

talossegéd, Budapest. 1928 jun. 4.
Jegyárusító szekrény. Szentessy Mihály asz

talosára gyáros, Budapest. 1928 jul. 5.
Zsemle- és kifliadagoló. Siróczky Sándor 

géptechnikus és Engel Lajos lakatos, Ráckeve. 
1928 ápr. 19.

Berendezés egyenáram főáramkörü motorok 
hasznos fékezésére. Magyar Siemens-Sehuekert- 
Míívek V i 1 lamossági R.-T., Budapest. 1928
aug. 25.

Szerkezet váltakozó irányú forgásnak állan
dóan egyirányú forgássá való átalakítására.
Ifj. Simich Ferenc üzemvezető. Szeged. 1928 
október 29.

Villamos mozdony. Magyar Siemens-Schu- 
ckert-Művek Villamossági R.-T., Budapest. 
1928 okt. 24.

Kapcsolókészülék, különösen önműködő vagy 
félig önműködő távbeszélő berendezések szá
mára. Standard Villamossági R.-T., Fjpest. 1928 
nov. 3.

Biztonsági emeltyű motoros személykocsikhoz.
Stieler Walter kereskedő és Körner Miksa 
könvvszakértő. Sehwartzenborg. 1928 nov. 3.

(ipőtalpgomhok, különösen futhallcipőre va
lók. Stelzer Adolf  kereskedő, Zürich. 1928 de
cember 19. , ,

Táv kapcsoló. Soha Jenő tauilo, Ásvány. 19-.!
január 23. .....  ,

Kijárás csemege előállítására. Serfozo István
maga űzi), Budapest es Neumann Piroska m«i-
gánzó. Tápiósáp. 1929 febr. 1.

Permetező. Szavolovits Viktor badogosmester,
Dunaföldvár. 1929 febr. t>.

Készülék elektromos fütő ellenállásokhoz le
vegő és sav elleni tömítésre. Smits \\ ytze 
Bei je igazgató, Kassel-W ilhelmshöhc. 1929 teb-

* Eljárás olajmalmi hulladékok hasznosítására 
és berendezés az ezen eljárásnál szükséges e - 
választásához. Szilvássy Károly bércseplo vál
lalkozó. Bolgár. 1929 febr. 22

Butorláhszabályozó. Szüle Janos asztalosmi s-
ter. Cegléd. 1929 máj. 18. . . .  ~ ^

Kliárás és berendezés anyagoknak LM°go si- 
gtfségével nagy mélységekbe v a l ó  szállítására, 
különösen tömedékelési anyagoknak hanvakba, 
aknákba stb. való bevitelére. Sehimed Ferenc 
és Baumgartner Károly mérnökök, l i p h z -
Schönau. 1929 január 23

Népszórakoztató berendezés, r ímeiig ( • "  •
mérnök és Herzfeld Fanny maganzo, >' '<

Klö ip iso ló '  lilztnslt^k. Telefonityár r.-t.. Bu-

1 tásútn'edénv villamos reziíések eKyenirányi- 
In^ra  e k é s é r e  ás létesítésére Te ofookoo 
Gesellschaft für drahtlose Télégraphié m. b.

I Klíárás keményített fehérneműiknek varrás 
nélküli előállítására. Tcráoyi Dezső uíazirato.

“ Ü œ l i . ’ Y a s k a 'An..kí, műszerész, Budapest. 

’ 'k Iözetoaplrtartó. Vajda Pál műépítész. Buda-

* " K e d ő n vzá* r. *" V n s á r u it y á r r.-t.. Sopron. Sopron.

II Szí fonte). * V i rá n y i Flóra ny. postaUsztviselö- 

n t  « '■ '• '"■ r ’ - . i S i J f c k e -  Balesetek elhá-

« » & « x f - } . » s s r , r ......n..mii segéd. Butlapcsl. 19-3 in.ni. ii.
' ‘ü' " in . -mN..,,-; y .i l Dure gépészmérnök,Sehessegvaltómu. A.im um»
Budapest. 1929 jail. 19.



MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAIMA

Közgazdasági hírek
A Kella N. és unokaöccse építési vál

lalat rt., Budapest, most tette közzé az
1928. üzleti évről beszámoló mérleget. 
A vállalat amelynek részvénytőkéje 
«'20.000 pengőre, tőketartalékja 101.700 
pengőre, értékcsökkenési tartalékja pe
dig 18.018 pengőre rúg, építkezési ered
mények cimén 116.664 pengő, különféle 
eredmények cimén pedig 22.005 pengő 
nyereséget mutat ki.

A Magyar ipar és kereskedelmi rt.,
1929. augusztus 22-én délelőtt 0 órakor 
tartja a társaság saját helyiségében. 
VI., Hermina-ut 35/a. sz. alatt évi ren
des közgyűlését, amelynek tárgysoro
zatában az 1928. évi zárszámadások 
előterjesztése és az uj igazgatóság és 
felügyelőbizottság tagjainak megvá
lasztása szerepel.

Az Egyesült gőzhengermalniok rt.
1929. július 7-én tartott rendkívüli köz
gyűlésén elhatározta a társaság 225.000 
pengő alaptőkéjének, 150 darab egyen- 
kint «175 pengő névértékű uj elsőbbségi 
részvény kibocsátása által, 281.250 pen
gőre való felemelését.

Szerkesztői posta:
E rovatban minden megkeresésre

válaszolunk.
Munkatárs. Lapunk terjesztésére nagy akciót 

indítunk. Felkérjük az összes iskolák tanárait, 
hogy a tanulok között propagálják lapunkat, 
amely hivatva van arra, hogy a technika fe j 
lődését népszerűén ismertesse. A tanításhoz, az 
általános műveltséghez erre ina már ugyan
olyan szükség van, mint a szépirodalomra. 
Lg  y es tanár urak már eddig is felismerték 
lapunk oktató jellegét és igen nagy szolgála-

Fizessen elő
a

M ŰSZAKI ÚJDONSÁGOK
LAPJÁRA
ELŐFIZETÉSI ÀR:

EGÉSZ ÉVRE . . . 
FÉL ÉVRE. . . . .

12 P 
6 P

Csehország, Románia és Szerbia területire 16, Hl. 8 pengő

tót tettek az ifjúságnak és lapunknak is. Há
lásan vesszük ez irányban közreműködését.

Művezető. Köszönjük az előfizető gyűjtői vet. 
A kívánt uj gyűjtői veket és a mutatványszá
mokat elküldjük. Hasonló akciói szervezünk az 
összes gyárakban.

Imrey Gyula, Wien. A gépet szerelje le és 
mint alkatrészeket szállítsa, a vám igy tete
mesen kisebb.

Havas Imre. A szabadalom tartama 1.*/ év. 
Az meg iic*in hosszabbít hat o. A szabadalom 
után éveille dijak fizetendők. Ha a díj beli- 
zetésót elmulasztja, a szabadalom megszűnik 
és közkinecsé válik.

Autóvásárló, ( 'egekel nem ajánlhatunk. Ilii* 
dctésciuk között csaknem minden elsőrangú 
eég neve megtalálható. Leghelyesebb, ha a 
cégeket személyesen meglátogatja és alaposan 
áttanulmányozza az összes gépek előnyeit és 
azután választ. Csak uj gépet vegyen.

Beszerzési források
VT., .1 okai -il. 2ft. Mű 
„Diicasble4* légcsator

FÖLDIÁK LAJOS Bp.,
szaki nagykereskedő, 
nás teherautógiimmi.

FOGASKERÉK: Weisz A. Bpest, V III., Nagy
tcmplom-u. 24.

• « E NG ELIT ÉRT" a u 1 ógu m m i vezér kéj) v i se 1 e te :
„F e rro " vas-, műszaki- és autófelszerelési 
r. t., Bpest, \ L, Vilmos császár ul 2S.

S Z IK L A I  ÉS TA K SA  a „V a r ta "  akkuinuláto 
rok képviselete. Készítés, javítás és töltés. 
Bpest. Betei fy Sándor u.

RÁBA-k  KI 1*1* ÉS R ÁB A  AF  autóbuszok és 
teherautók: Magyar waggon- és gépgyár
r. t., Budapest, Deák Ferene-utca 1*.

P A U L IN I  GÉZA, autó és „Istros** esónakino 
tor üzem, Bpest, IX., Gyep-u. 10.

AUTóLÉGPUMPA: AEG Unió Magyar Villa 
mossági r. t., Budapest, \ ., Kudolf-tér •*.

MORRIS AUTÓK JOHN FOWLER & < O. Bu
dapest, VI., Andrássy ut 2h.

SCUMALZ JÓZSEF Velie autók és B. S. S. mo 
torkerékpárok, Budapest, V I I .  kér. Dohány- 
utca 22.

SZILÁRD BÉLA A utófelszerelési cikkek üzlete. 
Budnjicst, VI., Nagymező u. 15.

FRANC IS B A R N E T T  ». SZ. SEPER SPORT 
M OTORKERÉKPÁROK vezérképviselete: 
V e e s e y  Jenő oki. gépészmérnök. Kissta 
ció u. 11.

Mt SZAKI  EJ DONS A GOK L,%« .w
Felelős kiadó: Dr. Merci Oszkár.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V I I I . ,  KákóezDut 15. Tel.: J. 208

Előfizetési ár: egész évre 12 P, fél évre 6

45.

P.

Általános Nyomda R. T., Budapest,
\ I., Nagy mező-utca 3. — A nyomdáért fe le l:

Dr. UJ István.



Szabadalmi vásár
(E rovatban egy hirdetés dija 5 p.)

Eladó szabadalom!
F a rb e r  W . J. m ű sze rés z  N e w - Y o r k b a n  
83655. az. „ M e g e r ő s í t ő  s z e r k e z e t  v i l lany- 
l á m p á k h o z "  cimü magyar szabadalmát eladja, 
gyártási jogot ad Bővebbet Á R O N  és M O L N Á R  
szabadalmi iroda Budapest. Vili. kér . Rakóczi-ut 15

r ô k É >  KL rendelkező gépészmérnök tár 
sulasat keresem, találmány szakszerű rész 
Je tes kidolgozásához és szabadalmaztatása
hoz. < 'î in a kiadóban.

LÖGÉP szabadalom finanszírozására tár
sat vagy  gyárost keresek nagyobb tőkével. 
A találmányt szakemberek megvizsgálták 
és életrevalónak találták. Érdeklődők eimeit 
kerein „Mecenás“  jeligére e lap kiadójába.

ttKOKÖS SEPRŐN VÉL gyártásához és forga
lomba hozatalához finanszírozót vagy gyá
rost keresek. Adám Tibor, Munkacevo.

r ̂fi i M A 7A )TT  K ÖNN Y V T A R T  A L Y
nagynyomású gázok szállítására s eltartá 
sara e. találmány értékesítéséhez gyárt ke
res I*. Benkwitz, Dresden-A. Zwinglistr. 40.

HÖRTISZT1TÖ GÉP. szabda almaztatásra alkal 
inas, eladó. ,1. Stupan, Tarvisie (Olaszor 
szág.)

A. HERING, P
HE Rt, keres jó szabadalmat megvételre, 
vagy vas- és fémtömegcikkek egyedárusi- 
tasát.

ELSÖRENIIC NÉMET LÉGYFOGÓGYAK keres 
Magyarországra és a Balkánra képviseletet. 
Eliegonfüngerfahrik Ernst főtte Leipzig.
Post fach 4.

AMERIKÁBAN ANGLIÁBAN

ÚJDONSÁG
Nyersgummi talpalas 

az eredeti

CREPE-RUBBER JOLE
100° o-os természetes tiszta gummival

DEFENSOR GUMMI-SZAKÜZLET
BUDAPEST, IX.. RÁDAY-UTCA II.

Képviseletek
NÉMET GYÁR. amely háromkerekű teherszál 

! V!. gépjármüveket gyárt, átadná képvise
letet Alagyarorszagra. „L iwaba“  jeligéjű 
ajánlatokat kiadóhivatal továbbit.

F R A N C IA  GYÁR, amely radiátorokat, villamos 
vasalókat, tanyérmelegitőket, főzőket, láb
úm légi tokét, száritókészülékeket stb. gyárt, 
Képviselőt keres Magyarországra. Ajánlatok
v:?1ain*~I-l0,l,s jeligére a kiadóba küldendők.

J oM ÉGJ KLEN ÉS( ( RAK előtizetők gyűjtésé
vel szép jövedelmet érhetnek el. Bővebbet 
a kiadóban d n. 2—3 közt.

NÉMET SZÍ \ ATTY I GYÁR meghatározott for
galmat garantáló magyar eégnek átadná 
v eze r k e p v i se 1 étét. Ajánlatokat Louis Rump, 
1 umpenfabrik. Peine cimre kér.

N ÉME I GAZGÉPGY AR, amely benzinből vagy 
gazolinból gázt fejlesztő készülékeket gyárt, 
képviselőt keres Magyarországra és a Bal
kánra. Ajánlatokat „.ledem Hans sein eigen 
Gas“  jeligére a kiadóhivatal továbbit.

SZERSZÁMGÉPGYÁR, amely aulógarázsok és 
javítóműhelyek céljait szolgáló légszivaty- 
t y h kát gyárt, képviselőt keres Magyaror
szágra. Prospektusa megtekinthető a kiadó
hivatalban.

FR AN C IA  GYÁR,
amely radiátorokat és generátorokat készit, 
átadná képviseletét Magyarországra. ..Ra
diator*' jeligéjű ajánlatokat a kiadóhivatal 
tova bhit.

NÉMET GÉPGYÁR ÉS VASÖNTÖDE, amely
automatikus felvágottszeletelő-, sajt- és 
szalonnavágógépeket készit, átadná képvi
seletét. Cime: Friedrich Graff, Maschinen- 
fabrik und Eisengiesserei, Witten-Ruhr.

F I G Y E L E M !
Eredeti angol crepe gummi tel- 
palások. Bármilyen bőrcipőre

félévi jótállással!
Nöl cipőre: 5 P Férfi cipőre: 6 P
Teniszcipőt, esőköpenyt, labdát, stb.

szakszerűen javít.

DEFENSOR
Villanyerőre berendezett gummi-üzeme

Budapest, IX., Ráday-utca 11.

WEISZ
FOGASKERÉKGYÁR

Práciziós fogaskerekek, autó-alkatrészek, gép
gyártás, henger- es főtengely-köszörülés
BUDAPEST. Vili., NAGYTEMPLOM ICCA 3 4
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