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SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

E g y  csepeli m unkás levele a »Tudós munkásokról«.

•Immár hosszabb ideje tartozom ezen levelemmel és 
már nem halaszthatom szerény soraimmal felkeresni. 
Bevezetésül írnom kell e folyóirat nagyszerű anyagáról, a 
magas nívóról m ely minket dolgozókat magasabb szellemi 
térbe vezet és biztosítja nekünk azt a felkészültséget, 
amely a kultúr embert jelzi. Hadd írjam meg, hogyan 
gondolkozik, dolgozik, tervez, épít egy fizikai munkás, 
mik a tervei, vágyai, de legfőképpen mik a nehézségei, 
akadályai. Amikor először vettem kezembe az Élet és T u d o 
mány című füzetet, valami légüres teret éreztem, valamit, 
amivel nem értettem egészen egyet. Munkások a tudo
mányért, Tudósok a  munkásokért? ezt én magamban 
kifogásoltam, szeretném megérni azt, hogy azt írhatnánk 
»Tudós munkások*, mert jóllehet minden munkás szíve sen 
olvassa el a füzetet, mint pillanatnyi érdekességet, de 
aztán különösebb gondjuk nincs rá. Szeretnék azon 
munkások nevében szólni, akiket az Élet és Tudomány 
magas tanítása leköt és elkötelez, akikből pionírok lesznek, 
a tudomány továbbhordozói s végül »tudós munkások*, 
(nem tévesztem a hivatásos tudósokkal). A z  Élet és Tudo
mány előttünk peregted le néhány tudós munkásnak és 
magasabb tudományokkal rendelkezőknek mesterművét. 
Irinyi, Puskás, K iegei munkáját, azoknak a küzdelmes 
harcát, a munkájuknak sikere érdekében. Munkájuk nyo
mán a gyufaipar, stúdiók, írógépgyárak hatalmassá nőttek, 
fent nevezetteket pedig legfeljebb újságokba, folyóira
tokba teszik be«.

A  továbbiakban olvasónk kísérleteiről számol be és 
útmutatást kér.

Reméljük, hogy egyes munkásolvasóink, miután 
cikkeinket elolvasták, a munkájuk és mások munkái 
után még nagyobb érdeklődést tanúsítanak, jobban látják 
az összefüggéseket a dolgok között, s m int akik jobban 
látják, szívesebben is csinálják.

Cikkeink Önmagukban nem  tudják azt a kultúrnívót 
biztosítani, amire a magyar munkásság méltán vágyik. 
D e hisszük azt> hogy mások, akiket ö n  Tudós munkások
nak nevez, kedvet kapnak cikkeink nyomán a rendszeres 
tanuláshoz, ami nélkül sem eredményes kutatás, sem 
komoly kultúra nem képzelhető el.

Bzt az utat ajánljuk önnek is. Részletesebben postán 
írunk.
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A  M a d ó M vftM  kérelm e
Kérjük t. Előfizetőinket, 

hogy címváltozás esetén a régi 
elmet Is szíveskedjenek min- 
den alkalommal közölni.

L. C.-né, Budapest. Nagyon kö
szönöm az É le i és Tudomány utolsó 
számában megjelent - > Tudomány a 
háziasszonyok szolgálatáoafa című 
cikküket. A zt hiszem, sok háztasz- 
szony nevében mondom ezt. Gyakor
latban m i sok olyat tapasztaltunk, 
aminek a tudományos magyaráza
tát nem tudjuk s bizony sok »miért*- 
re szeretnénk választ kapni. -

Savanyú ételt lehet-e alumintum- 
edényben (Ózni is  benne tárolni? 
M áza* edényben lehet-e salátát e l-' 
lenni egyik napról a másikra? H al
lottam ugyanis olyasvalamit, hogy 
az agpageaény mázában ólom van. 
M ost, a  közeit konzerválást időben 
érdekelne a penészedés mibenléte.

Alumínium edényben való főzés 
telj esen veszélytelen. A savanyú 
ételekben előforduló savak meny- 
nylsége oly csekély, a  főzéskor hí
gításnak van alávetve, az alumí
niumot számba nem vehető mér
tékben támadja meg.

Az agyagedények váza az elő
állító vállalat szerint változó 
ólomtartalmú festéket, az agyag- 
edény m ár ólomtartalmú festéket 
foglal magában. Általában az 
ólomvegyületek mérgező volta 
m iatt Ilyen célokra más ártalm at
lan festékeket használnak.

F . R í  Jőzsef-brt 19. N em  mu
laszthatom el, hogy egyben csatla
kozzam én is azokhoz, akik folyó* 
iratukat —  amely remél 
desen sokkal gyakrabban 
felenni —  igazán sikerű.. 
hézagpótlónak nyilvánítják,

Kérdésére szakértő munkatár
sunkkal való megbeszélés után ér
demben visszatérünk. Addig is 
köszönjük sorait és kérjük mun
kánk további támogatását.

I(L M. 1 . Jókal-a. Sajnos az 
elfoglaltságom mialt csak most 
Jutott időm arra, hogy én Is köszö
netét , mondjak a  nemes célt szol-

népszerűségéhez.
Bátorító sorait köszönjük. A 

műszaki tárgyú cikkeket, am e
lyekről levele további részében 
tesz említést, sorra vesszük.

K . Gy. és P. I -  Mióta-megjelent 
kitűnő lapjuk, azóta hú olvasói 
vagyunk.  Kérjük, hogyha lehet 
a vasútról többszőr írjanak és 
képeket közöljenek. Kérnénk, hogy
ha lehet, még autobússközlekedis- 
ről is Írjanak

Lapunk II. évf. 11. számában 
a  Gőzgépről, 7 . számában az 
Autóbuszokról, 2 . számában a 
vasútról találhat cikkeket. Üd
vözlet;
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A VILÁGÍTÓ TUZTÜL

A HIDEG  
F É N Y I G

A  M É C S E S

Legrégibb időkben a sötétség beálltával 
azt a világosságot használták, amit a tűz 
adott. Nem is olyan régen még fajaink
ban is ilyen világítás mellett végezték esti 
foglalkozásaikat az emberek. Ez a világí
tási mód azonban nem elégítette ki az 
igényeket. Már az egyiptomiaknál felmerült 
a kívánság egy tökéletesebb világítás iránt, 
így születtek meg a mécsesek. Ezekben 
különböző növényi és állati zsírokat meg 
olajokat égettek cl kanóc segítségével.

A G YER TYA
Még az ó-korban rájöttek arra is, hogy 

a zsírt vagy olajat a kanóc köré lehet fa
gyasztani. így jöttek létre a gyertyák. Első 
megjelenési formájuk a szurokkal és viasz- 
szal átitatott lenfonat-fáklya volt. Krisztus

E d ison 1879  ok tóberében  g y ú jto tta  m eg a z  első 
izzólám pút, am ely  negyven  órát é g e tt  egy

huzam ban

utón 300 körül már ismeretesek voltak a 
.jyias^-jés faggyúgyertyák is.

Á/PEfRÓ LEU M -LÁM PA
:#j*tróléum világítá$ meghonosítása kö- 

: rülljelül 800 körül kezdődött, de petró
leumlámpákat először csak az 1800-as 
•áyek^lején használtak Galíciában.

Á ::Ő |ZLÁ M PA
"  '  lány esztendő múlva Murdock angol 

Ik felismeri a kőszénből előállított 
felhasználási lehetőségét világítás 

réljátei. London utcáit már 1814-ben gáz
zal világítják. Auer osztrák mérnök 1885- 
ben azzal tökéletesítette a gázvilágítást, 
hogy különféle femek hamujából olyan 
vázat —  Auer-féle harsinyát —  készített, 
amely a világító gáz lángjában vakító fehéren 
izzott.
A Z  ÍVLÁMPA

Alig honosodhatott meg a világításnak 
ez a formája, máris át kellett adnia helyét 
a legmodernebb világításnak: a villamos
világításnak.

A  villamosvilágítás megszületését egy 
híres angol fizikuskémikusnak egyik kísér
letétől számíthatjuk. Davy az 1800-as évek 
elején egy kísérletet végzett. Közel két
ezer galvánelemet kapcsolt össze és a két 
fennmaradó elektródhoz egy-egy szén-
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pálcikát erősített. A két szénpálcát egymás
hoz értette és azokat lassan távolította egy
mástól. Érdekes és meglepő jelenségnek 
lett ekkor tanúja Davy. Azt hitte, hogy 
erős szikrát fog nyerni, ehelyett egy rend
kívül fényes, folytonos fény keletkezett, 
az úgynevezett ívfény. A kísérletnek az a 
magyarázata, hogy az áramforrás bekapcso
lásakor a két széncsúcs csak lazán érint
kezett egymással. így igen nagy volt 
elektromos ellenállásuk. Olyan nagy, hogy 
mindkét széncsúcs izzásba is jött. Ha már
most el is távolította egymástól ezeket az 
izzó szénpálcákat, az elektromos áram nem 
szűnt meg, mert az izzó levegő, de még- 
inkább a szénpálcákról leváló kis szén- 
részecskék vezetik az elektromos áramot.
A leváló szénrészecskék miatt természetesen 
a szénpálcák bizonyos 
idő alatt elhasználód
nak. Ennek viszont az 
a következménye, hogy 
a két szénpálca között 
mind nagyobb cs na
gyobb lesz a távolság.
Ha ez a távolság olyan 
nagy, hogy az alkalma
zott feszültség már nem 
képes ezt a távolságot 
áthidalni, az ívfény ki
alszik.

Láthatjuk tehát, hogy 
Davy ezen kísérletén 
alapuló elektromos vilá
gítóberendezéseket —  
ívlámpákat —  állandó
an kezelni kell. Gon
doskodni kell arról, 
hogy a két széncsúcs 
mindig egyenlő távol
ságra maradjon egymás
tól. Ha erre ügyelünk Művészi kidolgozású o la jm écses. A pom péji 
akkor igen szép, egyen- a lk a lm á v a l kerü li felszínre
letcs fényt nyerünk. ív
fényvilágítást először 
1854-ben alkalmaztak a 
Themse-híd alapozási 
munkálatainál.

Általánossá azonban 
csak akkor vált, mikor 
felfedezték az automa
tikus regulátort. Ez le
hetővé tette, hogy a 
két szén minden emberi 
beavatkozás nélkül is 
mindig egyenlő távol
ságra maradjon egy
mástól.

Az ívlámpák használ
hatóságát ezen kívül 
még egy másik körül
mény is befolyásolta.

— jii .

G örögországból való  ókori m écses

A szénrudak ugyanis 12— 16 órai használat 
után elpusztultak, azokat másokkal kellett 
pótolni. Ez a pótlás azonban csak emberi 
erővel történhetett. Ez viszont az üzem 
drágítását eredményezte. 1919 körül sike
rült a szenek életét 150 órára meghosszab
bítani azáltal, hogy az egész ívlámpát 
olyan edénybe helyezték, ahová a levegő 
csak igen lassan szivároghatott. Nem jutott 
tehát elég oxigén a szénpálcákhoz és így 
azok elégése is lassúbbá vált.

AZ IZZÓLÁM PA
A villamos ívlámpákat a múlt század 

vége felé kiszorította a modern villamos 
világítás : a villamos izzólámpa. Az izzó
lámpával való világítás alapgondolata szin
tén DavytŐI származik. Davy ugyanis ki

mutatta, hogy vékony 
szénszálat izzóvá tehe
tünk azáltal, ha rajta 
elektromos áramot bo
csátunk keresztül. A 
baj csak az volt, hogy 
a szénszál a levegőben 
igen gyorsan el is 
használódott, elégett. A 
feladat tehát ez volt : 
meg kell akadályozni a 
szénszál elégését és lesz 
használható elektromos 
világításunk. A kérdés 
ilyen megfogalmazását 
a múlt század legna
gyobb feltalálója: Edi
son adta. A  szénszál 
elégését azáltal akadá
lyozta meg, hogy abból 
az edényből, ahol a 
szénszál izzítását végez
te, kiszivattyúzta a le
vegőt. Nem volt oxigén 
a lámpában, tehát nem 
volt égés sem. Az első 
izzólámpák tehát így 
voltak berendezve. Rit
kított levegőjű edények
be finom szénszálakat 
forrasztott Edison. Arra 
törekedett, hogy a szá
lon minél erősebb elek
tromos áram menjen ke
resztül. Az áram erős
ségével ugyanis nőtt a 
szál hőfoka is. Minél 
nagyobb volt az izzási 
hőmérséklet, annál na
gyobb lett a körte által 
adott fényesség is. Ké
sőbb Edison a szén
szálakat különleges eljá
rással készítette elő. így 
például cukoroldatba
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Ind iában v o lt h aszn álato s ez a 
toliból készü lt szentjánosbogár- 
k n litk n . A  b e lé jc z á rt v ilág ító  
bogárkák  sö té t é jszakák o n  je l 
zőfényül szo lgáltak

áztatott elszcnesítctt bambuszrostokat és 
ezekből csinált fonalat. Ma ezek helyett a 
szénszálas körték helyett fémszálas körtéket 
alkalmaznak. Vannak ivolfram, ozram, tantál, 
ozmium izzólámpák. A gyárak azon vetél
kednek, hogy az izzólámpa minél'olcsóbb 
legyen, minél erősebb fényességet szolgáltas
son, minél kevesebb elektromos áramot fo
gyasszon és minél hosszabb ideig világítson.

A  használatos izzókörték fényereje rend
kívül tág határok között mozog. Vannak 
5, de vannak 3000 gyertyafényű izzókörték 
is. A  tökéletesítés további útját az a fel
fedezés jelzi, mikor arra jöttek rá, hogy 
a szál annál nagyobb fényességet ad, minél 
magasabb a szál izzítási hőmérséklete és 
minél kisebb a szál párolgása. Végül azt 
is felfedezték, hogy a szál nagyobb fényes
séget ad ugyanolyan körülmények között, 
ha nem légritkított, hanem gázzal telt 
térbe helyezzük el. Ekkor ugyanis az 
izzószálból kilépő kis elektromos részecs
kék —  az elektronok —  gázatomokkal 
ütköznek össze, és ezáltal nagyobb vilá
gítási hatást érnek el. Ezért töltik ma az 
égőket neon, argon, hélium és kripton 
gázokkal.

A villamosvilágítás elterjedését késleltette 
az a körülmény, hogy eleinte igen veszélyes

volt használata. Később sikerült az elektro
mos vezetéket úgy méretezni, hogy az elő
forduló legerősebb terhelés, tehát az összes 
elektromos lámpáknak egyidöben való ége
tése mellett se melegedjenek fel. Hibás- 
méretezés esetén ugyanis előfordulhat, hogy 
a túlságosan felmelegedő elektromos veze
tékek szigetelő- burka elszenesedik, meg
szűnik a szigetelés. Ilyenkor az oda- és 
visszavezető drótok egymással közvetlen 
érintkezésbe jutnak és így az áramkör az 
elektromos lámpáknak megkerülésével »rö- 
viden záródik.* (Lásd lapunk „Legyen 
világosság “  cikkét. )

, A  villamos világításnak van egy ma még 
kevéssé ismert formája. Ez a ritkított 
gázakban történt kisülések fényét használja 
fel. Egyelőre ez közelíti meg leginkább a 
„hideg fény**'. eszményi megoldását. Ennél 
a befektetett energiát lehetőleg teljes mér
tékben fényenergia alakjában kapjuk vissza. 
(Lásd Izzólámpa alkonya II. évf. 6. szám.)

A  legújabb kísérletek olyan elektromos 
izzólámpa előállítását célozzák, melynek 
fénye pontosan megegyezik a nap fényével. 
Ezzel a lámpával ugyanis elérhető lenne az, 
hogy esténként is ugyanolyan világítás mel
lett végezhetnénk dolgainkat vagy szóra
kozhatnánk, mint nappal. Ezáltal szemünket 
erősen kímélnénk.

A világítástechnika feladata ugyanis nem 
merül ki abban, hogy minél jobb és olcsóbb 
fényforrásokat szolgáltasson, de meg kell 
tanítani az embert helyes világítási mó
dokra is. A helyes világítás szempontjából 
lényeges körülmény az, hogy lakó- és dol
gozószobánk fala és mennyezete világos, 
tiszta és lehetőleg fehér legyen. Ügyelnünk 
kell arra is, hogy ne világítsunk úgy, hogy 
a fény közvetlenül érje szemünket. De arra 
is gondot kell fordítanunk, hogy a meg
világítás erőssége se fárassza szemünket, 
mert így munkateljesítményünk is fokozó
dik. Koczkás Gyula



i .  A Z  ELSŐ ŐRLŐGÉPEK
Malom- vagy őrlökő a legrégibb őrlőgép. 

Anyagát tekintve lehet: homokkő, bazalt, 
gránit, édesvízi kvarc, néha kéregöntésű 
vas. Leggyakoribb a rakottkőj mely több 
apróbb darabból van egésszé összeállítva, 
úgy, hogy csupán az őrlést szolgáló felület 
van malomkőzetböl, míg a kő melie-háta 
részben közönséges puhább kőzetből, rész
ben gipszből, cementből áll. Az öntött 
kövek hasonlóak a rakottakhoz, őrlő pályá
juk azonban nem egységes malomkő, ha
nem öntött.

A  jó kőnek egyenletesnek, keménynek és 
lyukacsosnak kell lenni, nem szabad gyor
san kopnia, szívósan összetartania kell és 
élét úgy kell megtartania, hogy inkább 
metszve-vágva, mint morzsolva dolgozza 
fel a terményt. Acélos búza Őrléséhez ke
mény, tömött, éles kövek kellenek, puhább 
búzához, rozshoz egyenletes, finoman lyu
kacsos, porhanyósabb, de éles kövek hasz
nálandók.

A kövek lapjába az úgynevezett rémi- 
sek, 6— 12 mély milliméterbarázdák vannak 
metszve. Céljuk részben az olló éleihez ha
sonló metszömunka, részben az őrlésnél 
előálló meleg elvezetése, vagyis a kő szel
lőztetése.

Kevés barázda nagy őrlőlapokat hagy 
és kevés munkát végez, de a korpát nem 
őrli a lisztbe és fehérebb lisztet szolgáltat, 
számos barázda, mely az őrlölapokat kes
keny szalagszerű részekre osztja, sok és 
könnyű munkát végez, de sötétebb lisztet

termel. A barázda melysége 6— 12 mm. 
Nagyobb mélységnél az őrlés durvább és 
gyorsabb.

A kőjárat felülfutó vagy alulfutó, aszerint, 
hogy a szilárdan álló és futó kő hol van.
A porrészek súrlódása meleget termel, 
melynek eltávolítására légáramlatot alkal
mazhatunk.

Lóerő-fogyasztás közlőmüvekkel, segéd
gépekkel együtt símaőrlésnél 6— 8 lóerő, 
magasőrlcsnél io— 12 lóerő.

A malomkövek hajtását vízicrővel, szél
erővel, gőzgépekkel és villamoserővel lehet 
teljesíteni.

2. JÖN A HENGERSZÉK ÉS 
»LEHENGERELI« A M ALO M KÖ VET

A  kövek között felbontott darák hosszabb 
utat tesznek meg a rajtuk függő korpákkal 
együtt, tehát összeőröltetnek. Fontos, hogy 
a munka útja minél rövidebb legyen, E 
célnak legjobban két különböző sebességű 
henger felel meg, melyek a közéjük vezetett 
dara lisztes részét szétpattanják, a szívó- 
sabb, korpás részeket pedig laposra nyomják. 
Ezeket a részeket szitákkal könnyen el lehet 
távolítani egymás mellől.

Míg ötven év előtt a malomkő volt a liszt- 
készítés egyetlen eszköze, ma birodalmá
nak legnagyobb részét a hengerszék fog
lalta el. Eleinte csak töretek, darák elő-, 
állítását, később a kiőrlést is hengerekkel 
végezték.



A hengerek rovátkoltságának minőségé
től függ a jó őrlés eredménye. Ezek a rovát
kák lehetnek finomak, közepesek és gorom
bák. Rendeltetésük szerint vannak törető 
hengerszékek, mindenkor erősen rovátkás 
hengerekkel, felbontó hengerszékek, síma 
vagy egészen finoman rovátkáit hengerek
kel, kiőrlő hengerszékek, síma, nagynyomású 
hengerekkel.

A hengerek anyaga kéregöntvény, néha 
porcellán vagy kő. A  kéregöntvény felülete 
üvegkeménységÜ.

Alkalmazás: Először: Előroppantás si
ma hengerekkel, másodszor: töretés, har
madszor : darafelbontás, negyedszer: der
cefelbontás, ötödször: korpakiőrlés.

A  henger nagysága búzánál 220— 250 
mm-ig, rozsnál 300— 350 mm-ig.

Rendesen két hengerpárt ágyaznak egy 
hengerszékbe. A  meghajtás szíjjal történik. 
A  hengerhez tapadó töretrészeket kések 
kaparják le.

3. SZÍ TA G É PE K

A  hengerszékekről vagy kőjáratokról le
került megdarált vagy megőrölt gabona 
a gabona alkotórészeinek változatos keve
rékét tartalmazza, melyeket még nagyság, 
alak, fajsúly szerint osztályozni, vagyis faj-

tázni kell.
Elkülönítés alatt a különböző részek egy

mástól való elválasztását értjük. A z elkldö- 
nítés történhetik nagyság alapján szitákkal, 
fajsúly alapján szélárammal.

Osztályozás alatt értjük hasonló vagy 
különböző fajsúlyú anyagok nagyság sze
rinti elkülönítését. Ez mindig szitálással 
történik.

Sziták anyaga. Átlyukasztott horgany 
vagy vaslemez, vulkánfiber és bőrsziták csak 
gabonaosztályozásra használatosak. A  fém- 
drótszitákat csak előtisztításra, az ú. n. 
átmenetek elválasztására használják.

Legfontosabbak a malomiparban a selyem
sziták, melyek nyersselyemből készülnek 
és igen víz-szívóak.

Hasábsziták. 6— 8 szegletű szitadobok. 
Teljesítményük kicsi. Rozsfeldolgozásnál 
mint liszt-sziták nyernek raa is alkalmazást.

Centrifugál vagy vitorlás-sziták különö
sen akkor megfelelőek, ha igen durva részek 
eltávolítása is szükséges. Hatásfokuk nedves 
éghajlat mellett is igen jó.

Siksziták ma a legjobban elterjedtek. 
Munkájuk majdnem tökéletesnek minősít
hető, feltalálója magyar ember. (Haggen- 
macher Károly.) A  mai síksziták több 
szitarendszert foglalnak magukba, kezdve az 
előszitálástól egészen a lisztszitáig.

♦ •RÖNTGEN HISZTÉRIA* ÉS A TUDOMÁNY
1946-ban az orvosi Nobeí-díjat (lásd majd lapunk 1948. naptárát) dr. MilUer Hermán 

nyerte el. A világhírű tudós most arra hívja fel a figyelmet, hogy azok, akik valamilyen 
okból erős röntgenbesugárzásnak vetik alá magukat, két hónapig tartózkodjanak a faj- 
íenntartási gyakorlattól, nehogy torz utódoknak adjanak életet.

Nálunk többek között Ralkóczy Nándor e. ny. r. tanár, a Tudományegyetem Röntgen
intézetének igazgatója már húsz évvel ezelőtt megírt füzetében utalt a röntgensugarak 
okozta külső sérülések elleni védekezés és a veszélyben forgó csírasejtek védelmére.

MüIIer tanár már évtizedek óta foglalkozik a kérdéssel. 1927-ben megjelent tanulmá
nya, amelyben a röntgenokozta sérüléseket tárgyalta (a csirasejtek chromosomáiban) 
pánikot idéztek elő Közép-Európa tudományos szakköreiben.

Az első meglepetés és ijedtség nyomán arról is szó volt, hogy csak agglegények foglal
kozzanak röntgennel. A tudós szerint a sugarak geensérülései nem hév érhetők ki (irrever
zibilisek) és az utódoknál elváltozásokat eredményezhetnek.

Később felismerték, hogy az elváltozás csak akkor jelentkezik az utódoknál,ha mind 
a két szülő sérült geenjei találkoznak. Ez valószínűleg egészen elenyésző eshetőség.

Más a helyzet azonban a Horosima életbenmaradt lakóinál, akik, a tudós szérint, ha 
láthatnák 1000 év utáni leszármazóttjaikat, rögtön végetvetnének életüknek.

Nagasaki és Horosima lakói az atombomba gyilkos besugárzásának az áldozatai. Gyer
mekeik nemzedékeken keresztül testükben fogják viselni a borzalmas pillanatok emlékét.

A K R IS T Á L Y R Á C S
L a u e  1912-b ?n  é sz rev ette , ha vékon y  rö n t- 

g en su gárn yalábot b o csá to tt eg y  k r is tá ly ra , ak k o r 
a  k r h tá ly  m ö g ö tt e lh e ly ez ett és fek etep ap írba  
csom ag olt fényképezel em ezen a  k ö zv etlen  su gár
n y aláb  ú t já tó l e ltörő  m ás irá n y o k b a n  szabályosan  
e lren d ezett fe k e te  fo lto k a t v e tt  észre  m ik o r  a 
lem ezt e lőhívta. N égy szim m etria v o n a la t lehe
te tt  észrevenni ezek k ö zött a  fekete  pontok 
között. O lyan le ih a jlási je len séget m u ta tta k  
a  röntgensu garak, m in t a fén ysu garak , m időn 
op tikai-rácsokon  m im nek keresztü l. E z  a  k ísérlet 
Igazolta  te h á t egyrészt a z t , hogy a  röntgensuga
ruk is hullám  term észetű ek , m ásrészt v iszo n t ig a 
zolta a  k ristá ly o k  rácsszerű  felhaszn álású t is 
olyaii hullám hosszakra, m in t  a  nagyon rövid 
hullám hosszú röntgensugarak.

A  S E JT S U G Á R Z Á S
G urw itsch orosz tudós é sz rev ette , hogy az 

élő szerv ezetek  bizonyos k örü lm én yek  között 
k ib o csá ta n a k  m agukból se jto sz tó d á st m egin d ító , 
ú gy  n e v e z e tt m itog en etik u s su g a ra k a t. K ésőbb 
k id e ríte tték  a z t  is , hogy b ak tériu m o k  is k i 
b o csá tan ak  ily en  su g árzást m agukból. Gurw itsch 
sz erin t p éld áu l u jju n k  b ev ág ásán ál is azért 
k e le tk ez ik  gyorsan  az  ü l szövet, m e r t  a  seb  
része it a  m egsérü lt s e jte k  besu gározzák . A  k e rté 
szeknek a z  a  rég i szo k ása , hogy tav assza l m eg
n y esik  a fá k a t , hogy m in él h am arább  m egerő
sö d jen ek  ezen m itog en etik u s sugarak á lta l m agya
rázh ató . So k  k ísérle t tö r té n t a r r a  nézve is , hogy 
en n ék  a  sugárzósnak je len létév e l nem  diagnosz
tizálh ató-e  m egn yu gtatóbban  a  rá k , m ely  tu dva
lévőén erős se jtb u rjá n z á s .
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rázószitájuk van. A szabadesésű daratisztító
gép alapeszméje az, hogy a tiszta dara
szemcsék, melyek szabadon esnek egy ferde 
lapra messzebb ugranak, mint a korpás 
szemcsék. Több ütőlapot alkalmazva, elég 
jó tisztítás érhető el velük.

Az arán y ló  bázas-zem ékből finom  lisz lc t őröl' 
a m odern őrlőgép, am ely  őrlés u tán  zsák o lja  is 

m in d en n ap i ken yerű n k  an yagát

4- DARA- ÉS D E R C E T ISZ T IT Ó G É PE K

A magasőrlés félgyártmányai a darák és 
dercék. Ezek a köztük lévő korpás részek
től dara-, illetőleg dercetisztítógépekkel tisz- 
títtatnak meg. E  tisztítás célja a lisztté 
őrlendő félgyártmányoktól a korpás részecs
kék eltávolítása, nehogy azok a liszt minő
ségét és színét rontsák. Minden tisztítást 
rendszerint nagyság szerinti osztályozásnak 
kell megelőznie, mert a darát és dercét a 
közte lévő korpás részektől csak úgy lehet 
jól megtisztítani, ha azok egyenlő nagyságú 
részekből állanak. A gabona belső részei
ből kikerülő dara- és derceszemek sokkal 
súlyosabbak, mint a velük egyenlő nagyságú 
korpás szemek. Ha tehát valamely fúvással 
vagy szívással előállított légáramlat az egyen
letesen aláhulló dara vagy dercerétegre hat, 
úgy ez a korpás részeket elsodorja, míg a 
súlyosabb tiszta dara- vagy derce egyenesen 
vagy csekély eltéréssel leesik. Ezen elven 
alapszik a legtöbb dara- vagy dercetisztító
gép. A dercetisztítók általában gyengébb 
szélárammal dolgoznak és kivétel nélkül

M ALOM IPAR

A  gabona malomipari feldolgozása néhány 
őrlőrendszer alapján történik.

Símaőrlésnél az előzetesen megtisztított 
gabonát mindjárt az első töretésnél oly 
erősen fogjuk meg, hogy a lisztes részeinek 
legnagyobb tömege rögtön kivonható, te
kintet nélkül arra, hogy a korpás részek 
bizonyos mennyisége a lisztbe jut-e vagy 
sem.

Félmagas vagy középmagas őrlésnél a 
gabonát már nagyobb figyelemmel, fokoza
tosan fogjuk meg, nehogy sok korpás 
rész kerüljön a lisztbe. A töretések száma 
rendszerint 3— 5, esetleg 6. A lisztfajoké 
3— 4.

M i a különbség a jélmagas és a magasőrlés 
között ?

Félmagas őrlésnél az őrlőhengereket szo
rosabban vezetik, a gabonaszemeket éleseb
ben fogják meg, mint a magasőrlésnél. 
Az aprítás ezért gyorsabb és hatásosabb. 
A gabonát kevesebbszer darálják, illetve 
töretik, mint a magasőrlésnél.

Félmagas őrlésnél a darát nem különítik 
el oly tökéletesen és nem tisztítják meg 
annyira, mint a magasőrlésnél.

A termelt töretliszt a félmagas őrlésnél 
nem a legrosszabb minőség, mint a magas
őrlés esetében.

A félmagas őrlés hengereinek átmérője 
általában nagyobb, 250 mm, míg a magas- 
őrlésnél 220 mm.

Magasőrlésnél igen nagy gondot fordí
tanak a lisztek minőségére. Töretések száma 
8— 9. Sok a dara és dercetisztítógép és a 
fajtázás tökéletes. Itt van a legtöbb világos 
liszt. 7— 8 féle lisztet, takarmánylisztet és 
több korpaféleséget állítanak elő. A magas- 
őrlés legfontosabb művelete a tisztítás. 
Kétségtelen, hogy a lisztelőállítás legmaga
sabb technikája a búza előkészítésével kiegé
szített tökéletes tisztítás után a megőrlés.

Hosszú az út, míg a gabona eljut a dol
gozók asztalára és a kemény munkában 
elhasznált energiákat pótolhatja. Hosszú az 
út, ami az őrlőkőt a gőzmalmok fejlett 
technikájától elválasztja.

Talán nem volt felesleges erre a hosszú 
útra egy pillantást vetni.

Sebők Géza
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A fáfdat&mmiiáfSás
A fájdalom létrejöttének magyarazátánál 

jobban érdekli a szenvedő embert az a kérdés: 
'Miképpen lehet a fájdalomtól szabadulni?*

A fájdalomcsillapításra való törekvés 
éppen olyan idős, mint maga a fájdalom. 
Az erre vonatkozó kísérletek felsorolása 
helyett —  azt hiszem —  sokkal célravezetőbb, 
ha a ma használatos és kitünően bevált 
fájdalomcsillapító módszereket és gyógy
szereket ismertetem.

Ilyen mindenekelőtt a helyi érzéstelenítés. 
Ennek az a lényege, hogy a fájdalom-felvevő 
végkészülékeket, tehát a bőrben és a bőr
alatti kötőszövetben elhelyezett fájdalom- 
pontokat bénítjuk kokain, illetőleg annak 
újabb pótszerei, a novokain, perkain stb. 
segítségével. A helyi érzéstelenítés általános 
elterjedését és mai módszerét Ludwig 
Schleichnek, a Stettinben született kiváló 
sebésznek köszönhetjük. A kokain érzés
telenítő hatását már előtte is ismerték, 
de használata általánosan nem terjedhetett 
el erősen mérgező volta miatt. SchJeich 
újítása az volt, hogy maga a híg konyhasó
oldat is érzéstelenít, ha vele a szöveteket 
átitatjuk. Ha ehhez a befecskendezendő 
híg konyhasóoldathoz még egy igen kevés 
cocaint adunk, akkor az érzéstelenítés töké
letessé válik, annak ellenére,hogy J— 1 mű
téthez olyan minimális kokai'nmennyiség 
lesz csak szükséges, amennyi az életet nem 
veszélyezteti.

Schleich ezt a korszakalkotó újítását 
1892-ben ismertette a berlini sebészkon- 
sresszuson. Kortársai azonban nem akartak

hinni neki. A győzelem azonban végül mégis 
az övé lett : 15 évvel később, a XX. század 
elején, a Schleich-íéle eljárás az egész világon 
elterjedt. Persze javított formában. Ma 
már a mérgező kokain helyett az alig mérgező 
novokainl és ennek újabb pótszereit, a 
Pantokaint, a Percaint használják.

A helyi érzéstelenítés mindinkább kiszo
rította a korábbi kábítást, különösképpen 
nálunk Magyarországon. Itt olyan apostola 
és kiváló művelője volt, mint a nemrég 
elhunyt Ádám orvostanár.

Hogy a helyi érzéstelenítés micsoda 
áldás és milyen tökéletes fájdalomul entes- 
séget biztosít, azt nyilván sokan tapasz
talták már olvasóim közül. Például leg
könnyebben olyanok, akiknek fogát, húzták 
ki vagy kisebb daganatát távolították el 
ennek a módszernek a segítségével. Olyan 
tökéletes és olyan bámulatos ez a fájdalom
mentesség, hogy szinte csodaszámba megy.

Az érzéstelenítésnek másik módszere 
az ú. n. vezetési érzéstelenítés. Ennek 
lényege az, hogy a fájdalomérzést vezető 
idegeket bénítjuk. A vezetési érzéstelenítés 
egyik legszebb példája az, melyet a sebész 
a körömágy-gyulladás műtéténél alkalmaz. 
Ilyenkor az illető ujj tövébe fecskendezik

H ely i érzéstelen ítés a lk a lm a z á s a  k o k a in o s  b e fec s 
k en d ez ésse l: L  V ezctéscs érz és te len íté s : a  műtét 
h ely én  á i/u ló  id eg ek  érzéstelen ítése. I I -  A  g er in c 
velőbe adott k o k a in o s  be fecsken d ezés  á lla l  a lest 
a lsó  fe le  érzéketlenné v á lik , úgy, hogy  a  beteg m ég  
ú jság o l i s  Ind o lv asn i, m ia la tt a  lábán  m űtétet

bujtattak végre.



be a novokain-oldatot. Ezáltal az egész ujj 
érzéketlenné válik.

A vezetési érzéstelenítés egyik külön
leges fajtája a gerincvelői érzéstelenítés. 
Ez esetben a SchleicU-féfe oldatot a gerinc
velői zsákba fecskendezzük és így az oda 
befutó összes érző ideg megbénul.

További hatalmas haladást jelentett a 
helyi érzéstelenítés terén az adrenalin be
vezetése. A  novoakin-oldat ugyanis igen 
gyorsan felszívódott az átitatott területről 
és belekerült a keringésbe. Olyan szert 
kellett tehát találni, mely megakadályozza 
a Schleich-oldat gyors felszívódását. Ezt a 
szert sikerült megtalálni az adrenalinban, 
a mellékvese egyik kivonatában. Ez ugyanis 
a legerélyesebb ér szűkítünk, és így jelenléte 
azt eredményezi, hogy a Schleich-oldat 
önmaga előtt zárja el á felszívódás ú tjá t: 
összeszűkíti az ereket, tehát azt a folyam - 
medret, melyen keresztül a novokain el
illanhatna az átitatott területről.

A sebészetben használatos másik érzésr 
telenítő eljárás az általános bódítás, a 
narkózis. Lényégé: a központi idegrendszer 
egyes részeinek működését, időlegesen ki
kapcsolja. Viszont a bőr és a műtét terü
letének fájdalom pontjai érintetlenek: izga
lomba is jönnek. Ebből az izgalomból 
azonban nem válik fájdalom,mert a központ, 
ahol a fájdalom létrejönne és tudomásunkra 
jutna, bénult.

Két fogorvos 1846-ban véletlen folytán 
jött rá arra, hogy az éter, —  melyet eddig 
Hoffmann-cseppek alakjában csupán belső
leg használtak, —  belélegezve olyan mély 
bódulatot okoz, hogy annak tartama alatt 
foghúzás, sőt kisebb műtét is fájdalom
mentesen elvégezhető. Ezen időpont előtt 
még sem a bódítás,, sem a helyi érzéstelenítés 
nem volt ismeretes. Addig tehát komoly 
műtét elvégzéséről szó sem lehetett.

Ha a bódítás lényegét m eg akarjuk érteni, 
úgy nagyon fontos tudnunk, hogy az összes 
bódítószerek kitünően oldják a. zsírt. 
Sőt maguk is jól oldódnak zsírban. Viszont 
a központi idegrendszer, tehát az agyvelő 
és a gerincvelő sejtjei minden más.sejtnél 
több zsírnemű anyagot tartalmaznak. Az 
éternek és a kloroformnak ez a * nagy 
vonzódása a zsírokhoz magyarázza meg, 
hogy ezek a szerek előszeretettel hatolnak 
be az agy velő sejtjeibe. A másik szerencsés 
körülmény, mely nélkül narkózis nem volna 
elképzelhető, hogy az a változás, melyet 
az éter az agysejtekben létrehoz, nem 
végleges, hanem megfordítható folyamat : 
amint az éter elhagyja az agysejteket, 
azok visszanyerik régi, rendes működésüket. 
A lezajlott narkózisnak nyoma sem marad.

További szerencsés tulajdonsága az éternek 
az, hogy a központi idegrendszer sejtjeit 
bizonyos meghatározott sorrend szerint 
bénítja. Először az agykéreg sejtj ei bénulnák, 
mire a beteg részére megszűnnek a külső 
behatások.'Innen terjed tovább a bódulat 
az agytörzsre, ahol a fájdalom központja 
van. Végül a gerincvelőre, minek folyo
mányaképpen a beteg mozdulatlanul, lá t
szólag élettelenül fekszik a műtőasztalon. 
Szívműködése és légzése azonban, melynek

központja a nyúltvelöbcn van, még ebben 
a mély bódulatban is szabályosan működik.

Mint tehát látjuk : több szerencsés körül
mény szerencsés találkozása teszi lehet
ségessé, hogy az éter narkózis céljára . 
használható. Mindez jóformán szóról-szóra 
érvényes a kloroformra vonatkozólag is. 
Természetes, hogy mind az éter-, mind a 
kloroform-narkózisnak megvannak a maga 
kellemetlen mellékhatásai, sőt veszélyei. 
Ezek a veszélyek a két narkótizálószernél 
különbözők. Az éter inkább a légutakban 
fejt ki izgató hatást. Hörghuruthoz, sőt. 
elég gyakran ú. n; éter-tüdőgyulladáshoz 
vezet. A kloroform a szívet és a májat 
veszélyezteti. A kloroform-narkózis ve
szélye lényegesen nagyobb, mint az aether- 
narkózisé. Ezért az utóbbi immár csaknem 
teljesen kiszorította a gyakorlatból a kloro
formot.

A belgyógyásza fájdalomcsillapítás mód
szerei lényegükben különböznek a sebészet
ben használatos m ódszerektől. A  bel
gyógyászatban rendesen hosszú, napokig, 
esetleg hetekig tartó fájdalommentességet 
óhajtunk elérni. Feltétlenül el akarjuk kerülni 
a teljes bódulatot, az öntudatlanságot, 
ez pedig a sebészi fájdalomcsillapítás egvik 
fajának, a narkózisnak-szükséges velejárója. 
A belgyógyász fájdalomcsillapításában a 
helyi érzéstelenítés a legritkább esetben 
használatos. A belgyógyászatban vezető 
szerephez jutnak azok' a gyógyszerek, 
melyek a fájdalom központi szervére hatnak. 
Az ott elhelyezett fájdalomkózpontot bénít
ják, tehát a  szó szotos értelmében vett 
fájdalomcsillapítók. Ilyenek a közismert 
szalicilszármazékok : az aszpirin, a kalmo- 
pirin és a piramjdon. A felsorolt szerek 
valamennyien bódítólag hatnak a fájdalom- 
központ közvetlen közelében elhelyezkedő 
hőközpontra is. Éppen ezért egyúttal láz
csillapítók is.

E szerek, —  mint köztudomású, —  
kitűnően hatnak a reumás fájdalomra, 
idegzsábára, fogfájásra, ám hatásuk rendesen 
csak csillapító és csak ritkán, érünk- el 
általuk teljes fájdalommentességet; Másrészt 
vannak olyan fájdalomféleségek, elsősorban 
a belsó szervek görcsös fájdalmai, melyeknél 
teljesen felmondják a szolgálatot. A vese
köves, epeköves fájdalmat szalicillal, pira- 
midonnal alig lehet befolyásolni. Itt lép 
a porondra a fájdalomcsillapítók királynője, 
az egyedüli szer, mely Velük is meg -tud 
birkózni, az emberiség egyik legnagyobb 
áldása, de egyúttal egyik legnagyobb átka 
is: a morfin

A morfint, .illetőleg az ópiumot a 
kisázsiai mákfej kiszivárgó levéből állítják 
elő. A megszáradó tejnedv az ú. n. ópium
kalács 10%morPhint tartalmaz. Az ópiumot 
már évszázadok óta használják gyógyszer
ként, de a morfin nagy elterjedését Pravaz 
félfedezésének, az orvosi fecskendőnek kö
szönheti. A bőr alá fecskendezett közepes 
adag, tehát 2 cgr. morfin 15 perc alatt a 
a legkínzóbb fájdalmat, a veseköves, epe
köves rohamot jóformán teljes biztonsággal 
és tökéletesen megszünteti. Ugyanekkor 
nagyfokú bódulatot, álmosságot, többnyire

458



I

alvást is okoz. A hatás átlag ti—7 óra- 
hosszat lart. Csodálatosképpen a morfin 
az idegrendszerre nem hódító, hanem ellen
kezőleg: izgató hatást fejt ki.

Van azonban a morfinnak lelki hatása is. 
Ez a hangulat, a kedélyállapot megválto
zásában nyilvánul. A morphin bevétele, 
de főként befecskendezése után a betegnek 
nemcsak fájdalma, köhögése, nehézlégzése 
szűnik meg, de ugyanakkor egész testét 
könnyebbnek érzi. Szinte az a benyomása, 
mintha lebegne az űrben. Az enyhe bódu
lattal egyidejűleg bizakodóvá, derűlátóvá 
lesz. Betegségét kevésbbé súlyosan ítéli meg. 
Ez a lelki hatás áldás a betegre, de vesze
delemmé válhatik, ha a beteg egyszer meg- 
fzlelve a morfinnak semmivel össze nem 
hasonlítható, mámorító hatását, később, 
egészséges korában is visszaóhajtja ezt az 
állapotot: a morfin-mámort. Az emberek 
egy kis hányada olyan szerencsétlen, hogy 
nem tűri a morfint, mert hány tőle. Másik 
kis hányadánál viszont az jelenti a szeren
csétlenséget, hogy túlságosan is jól tűri, 
illetőleg nem tud szabadulni az emlékétől. 
Ezekazú.n. született moríinisták. Ezentúl 
a legkisebb fájdalmat sem hajlandók többé 
eltörni, illetőleg mással csillapítani, mint 
morfinnal. Később már kifogásra sínesen 
szükség: elég egy rossz hangulat, egy kis 
családi összezördülés ahhoz, hogy az illető 
a morfin-fecskendőhöz nyúljon. Ettől kis
hitűsége eltűnik, önbizalma fokozódik, és az 
egész világ rózsaszín ködben úszik. Ám 
amint a morfin hatása megszűnik, mintegy 
összecsukjanak, lelki roncsokká válnak 
és soha, egyetlen tervüket sem viszik 
keresztül. Kétségtelen, hogy a morfiniz
must egy veleszületett hajlam elősegíti. 
Viszont az is kétségtelen, hogy szinte íél- 
világrészeket lehetett rászoktatás révén 
morfinistává tenni. Példa erre a Távol
kelet, elsősorban Kína, India és Perzsia, 
ahol a lakosságnak mint egy 50%-a ópium
evő, illetőleg ópium szívó.

Az orvosi működés legszebb fejezetéről, 
az orvosi hivatás legnagyobb öröméről: 
a fájdalomcsillapításról álljon itt befejezésül: 
egy görög gondolkodó találó mondása : 
► Isteni művelet a fájdalom csillapítása.*

1

f>/un

* --------------------
Ak  ík i  is

HALLHATJA
.„LÁTHATJA• • %

B  U I) A P E S  T  E N
A/. E le t  és Tudom ány negyedik vclikd l 
előadása 1 0 4 7  augusztus 14-én, csütörtö
kön este  ’/oS órakor lesz a Mérnök Szak- 
szervezet H ázában, V „ Szalay-u lca  1.

K  ö  1. T  S E  C II Ó Z Z  Á .1 Á W V  L  Á S : 
E lő fizetőkn ek  Gü fillé r  —  olvasóknak 1 forint

Aki megcsinálja a mellékelt képeken lát
ható X lábú széket, annak nem kell többet 
a parkban padra vadászni, vonaton ülő
h elyre .. .  Miért? Mert a szék összecsukható 
és mint valami könyvjetimagával viheti Wi ;̂ 
hová.

Hogyan készül?
Ha két db. 30 cm. hosszú 2 cm. vastag 

és 20 cm. széles deszkából középen kiíŰré- 
Bzelünk 2 cm. széles darabot, megkapjuk á 
két összecsukható lábat. (1. ábra.) Ha meg
vagyunk, ̂ toljuk egymásba a két darabot (2. 
ábra.) és szegezzünk rájuk jó erős zsákot.

Kész í (3. ábra.)
Fogjon nyomban mindenki munkához I 

A magyar ember született ezermester. Biz
tosan sikerülni- fog mindenkinek 1

Legyen a neve:» Űttörőszék«.
A . £ .
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A HALHATATLANSAG 
S Z O L G Á L A T Á B A N

• . . . é s  belső' felületét gondosan-, kezelik' 
majd pedig viasszal, kenik' be. - .. »

Május 8-án, az ország felszaba
dításának második évfordulóján lep
lezték le a Gellért-hegy tetején 
Kisfaludy-Strobl Zsigmond szobrász 
művész műalkotását, az ország 
legnagyobb bronzszobrát, amellyel 
a magyar nép a felszabadító Vörös 
Hadsereg hősi lxalottai emlékének 
áldoz. Sokakat gondolkodóba ejtett 
az, hogy miképpen lehetett egy ilyen 
nagyméretű fémalkotást elkészíteni. 
Hogy megfeleljünk e kérdésre, ellá
togattunk egy bronzszoboröntő mű
helybe, hogy a szobor készítéséről 
néhány fényképfelvétellel számoljunk 
be az olvasónak. A szobor, amely
nek készítését végignéztük, nem túj 
jelentős alkotás, méreteiben meg sem 
közelíti a Szovjet Hősi Emlékmű 
nőalakját. •

Az eredeti szobrot a művész agyagból 
készítette el. Erről a mintáról egy gipsz- 
másolatot csinálnak legelőször s ezt a 
gipszmásolatot használják föl a negatív 
készítéséhez.

Evégből agyagból 5—6 centiméter vastag 
réteget kennek rá, úgy, hogy az agyag pon
tosan ráilleszkedjék a gipszfclületrc. Az 
agyag megszáradása után alkalmas helyen 
szétszedik a negatív form át. . .



Amikor a néhány milliméteres viaszréteg 
ráfagy a negatívra, újra összeállítják a for
mákat és egy bizonyos agyagos habarékkal 
öntik ki. Ennek az a tulajdonsága, hogy 
néhány óra alatt megköt, megszilárdul.

A formát ekkor szétszedik és ellenőrzik, 
hogy a mag megfelelő módon készült-e el.

(Á képen jól megfigyelhető, hogy a gyer
mek karja hiányzik. A karokat, külön formák
ban .készítik cl és az öntvényeket állítják 
aztán össze kész szoborrá.)

A kemencébe begyújtanak s a nagy 
hőmérséklet hatására az agyagnegatív és 
mag kiég, míg a viasz megolvad, az olvadt 
viaszt pedig a tűzálló hengerek megfordításán 
val kiöntik.' így a negatív, és a mag között 
egy vékony ür támad, amely bronzzal ki
önthető. A formát az öntéshez jól előké
szítik. • •

Ma a mag elkészítése sikerült, újra 
összeállítják a formát, amely tehát három 
rétegből: a magból, a negatívból és a kettő 
között egy aránylag vékony viaszrétegből 
áll. A formát tűzálló hengerben helyezik ei 
ésahenger köré kis kemencét építenek föl.



A/ olvasztáskor keletkező salakot eltávo 
litjnk, aztán megkezdik az Öntést.

A bronz, amelv réz és ón megfelelő arányú 
ötvözete 500 Cf hőmérsékleten kis olvasztó- 
légelyekben megolvasztható.

A negatív illeszkedéseinél felü
leti hibák, varratok maradtak, 
de ezeket gondos munkával 
el lehet távolítani. . . . . . . .

........ majd pedig a szobortest
különböző formákban készült 
darabjait illesztik össze. A 
képen látható, hogy a gyermek
nek már karja is van.

{Fent jobbra)

Végül a teljes szoborcsopor- 
lözatot állítják össze: szükség 
esetén a mai/ eltávolítása után.

\  tűzfogós bronzot, a forma tetején egy kis nyíláson át öntik be. Ez a munka legkritiku
rihl> nonliaf _A_bronz megdermedése és a forma kihűlése után eltávolítják a hron
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A 7. 1000  k ilo m ítc i •»vánkénti sebességű 
G lostcr M otcor-pép. 1\7. n gép ta r t ja  a  sebességi 
v ilág rek o rd o í. K é t  R o lls  K o y cc *Dcr\vent< 
hőlégsugárm otor h a jt ja  és legnagyobb sebes
sége órán kén t az  1000 k ilo m éter fe le lt j:H

I Hidcglcvegő beörnicít 
a kabinba

2. Filmfelvevő nyílás*
3. Filmfelvevő •.öltő- 

nyitása
4. Bevonható orr kér ók
5. Lökhárító
6. A csap érinti a
7. kart és zárja az
8. ajtót
9. Bcvonókar 
. Gumi rázásmentesítő

12. Jégmentesítő íuvókft
13. Fülke fűtés csöve
14. Kcreímentes üveglapok 
l.'i. Gázkar és fékláp karja
16. Lámpa
17. ÜzfimanyagkleRycr.Utő

16. Magassági kormány 
igazi tó

19. Olts err.?:őkarja
20. Magassági kormány 

kábslie
2 :. Hidraulikuskózipumpa
22. Cs erőkor mánykábel
23. Orrkerék, háza
24. Láb kormány 

Főtartó
27. Törzs előrcsz 
78. Kercsztfartó
29. Tűzfal
30. Folyadéktavtály
34. Pára mentési tó kristályok

Hátsó főtartó 
Fékláp kábelei 
Tartály tartó 
t^űlke lovegővezeitbe 
Légtartály 
Jelzőlámpa 
Hátsó tcrzsíótartc ; 
Oldatkorinány 
Oldaikormány álil'U 
Magassági kormány 
állító
Vezérsikbskötés 
Áramvonalas t»orít£ ■ 
Kormár.ykiegyfcrílűí r

52. Szárnyközéprész í 
rikítók

53. Futóműbevcnókar
54. Futómű merevítő 

Motor tartóváz

59.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

57. Féklap karja
58. Hátsó főtartó .
59. Hátsó motortartó
60. Szirnykülsőrész 

b^kötőborda
61. Haboltó-gyűrű
62. OUókészülékek
63. Szerelékmeghajtó 

téie!
64. Futómű borítás sic:-:.
65. Segédbírendezések
66. Hajtó fúvók a
67. Csűrő a jtó lap ja i
68. Ennek működtet Ói
69. CíürőkifgySnütcs
70. CcürŐbckctcs
71. Külső sznrnyrész 

bekötései
A Törzs bekötési

35. Lecsavarható tető
36. Üzerr.anyagvczctékek
37. Szelepvezeték
36. Hátrótr.rtálvajtő

QLOSTER
M E T E O R
METSZET 
R A J  Z  A D e  K aviü n m t Vámpírt- 

górj, sz in tén  hőlégsugár- 
h a jtó ssa l m ű köd ik . -JuJ 
lá th a t ju k  n képen a szer
k ez e ti fél ép ítésé t, 3  le 
vegő a  k é t  sZiírny tón vi
lii són á lo m Iik  j»iiztur 
b in á b a  ér. n  h á tsó  luvókán 

távozik a  hÖlégsi/^ár

A GÁZTU RBIN ÁS 
H ÖLÉGSUGÁRM O TO R
A repülés nagyarányú fej- 

lödés előtt áll. Korábbi cik
keink rámutattak a nagysebes
ségű repülés különleges aerodi
namikai problémáira. Láttuk, 
hogy a sebesség további növe
lése csak igen nagy ellenállás 
leküzdésével, a repülőgép haj
tására fordított motorteljesít
mény óriási arányú fokozásá
val valósítható meg.

Szerencsés helyzet, hogy 
amikor az aerodinamika ilyen 
óriási lehetőségek elébe néz, 
olyan megfelelő új hajtóművek 
állnak rendelkezésre, amelyek 
viszonylagosan sokkalta na
gyobb hajtóerőt adnak, mint 
az eddig használt közönséges, 
dugattyús motorok.

A  gázturbina és a légcsavar 
házassága

A légcsavar és a hőlégsugár- 
hajtómü lényegében különböző 
elvi alapjaik mégis azonosok. 
A  légcsavar összegyűjti a le
vegőt, szárnyai segítségével 
(minden egyes légcsavarszárny 
körben forgó repülőgépszárny
ként működik) felgyorsítja azt 
és hátrafelé löki. A gázturbi
nás hőlégsugár-hajtómű egy 
szívószájon át gyűjti a levegőt 
és —  miután nyomás alatt 
üzemanyagot égetett el benne 
—  az így származó égéstermé
keket egy megfelelően kialakí
tott fúvókán ái nagy sebes
séggel hátrafelé kílöveli. A 
kétféle hajtómű hatásfoka a 
repülőgép haladási sebességé
vel változik. Kis repülési 
sebességnél a légcsavar sok
kalta jobb hatásfokú. Egy 400 
km/óra sebességgel haladó 
gép légcsavarja minden 1000 
lóerő motorteljesítményből 
800— 820 lóerőt hasznosít a 
repülőgép hajtására. De 800 
km/óra sebességnél ugyanez 
a légcsavar már csupán 650—  
700 lóerőt értékesítene a motor 
minden tooo lóerejéből. 
Ugyanis a nagy sebesség nö
velésére a légcsavar szárnyain 
lökéshullámok keletkeznek, me
lyek nagymértékű teljesítményt 
emésztenek fel. A kétféle 
hajtómű hatásfoka 88c— 900
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\ turbina hjitfitU <: ró U l< /.t i rVi j; 
••j!f:szh n kompresszor rnegh'ij 
.•.s»:«hO*<8 szüksége* .StAX'Zfif lóerő 
f*ij esi (m«■>,;yf. Anyagn rend!: í v ü 
• “álló cjfí-ios acél, magas nl»:keJ 

-s »no!i/j(!óíi larlaíóntm aj

r'g y  fto ils Ur/yoe .Nme gáztu rb in a 
a kiomjési oldalról nézve. Jól 
k h iia tó  a  tu rb in akerékkoszorú ju

Jl vCü ft gázt::r- 
n i mi koníprcsz- 
szőra, am ellyel 

beöm lő  leve 
í : i ar;u-,N

l*s«n •• ürítik

kilométeres óránkénti sebes
ségnél. egyforma (50— 55 szá
zalék körül jár) és ezen felül 
már a hőlégsugaras hajtás 
hatásfoka a jobb. Ez a tény 
magyarázza meg, hogy miért 
olyan nagyon alkalmas a hő- 
1 égsugár-motor nagysebességű 
gépek hajtására.

Lássuk egy höiégsugár-moior 
felépítését. A  szívószájon bc-

* áramlik a levegő, amelynek 
nyomását a sebesség okozta 
u. n.torlónyomás is megnöveli. 
Innen egy légsűrítőbe, kom
presszorba kerül. Ez a kom
presszor lehet u. n. axiális, 
tengelyirányú átömlésű, ami
kor a levegő végig a sűrítón
mindig a gép tengelyével pár
huzamosan halad vagy lehet 
radiális vagy centrifugális, ami
kor a beömlési (tengely-) 
irányra merőlegesen hagyja cl 
a sűrített levegő a kompresz- 
szort. A  sűrítő legalább 4:1 
arányban sűríti össze a leve
gőt, tehát az 1 atmoszféra 
nyomással belépő levegő a 
sűritőbÖi kilépve már 4 at
moszféra nyomású lesz. Eb
ben a sűrített levegőben éget
nek el valamilyen benzinszár
mazékot az égéstérben. A pa
raffinolaj a leghasználatosabb 
üzemanyag az ilyen hajtómű
vekben, ennek előnye, hogy 
nemcsak nagyobb a hőtartal
ma, mint a benzinnek, hanem 
lényegesen olcsóbb és kevésbbé 
gyúlékony is.

Az cgcstérből tehát, ahol a 
nagynyomású levegőben elé
gettük az üzemanyagot, igen 
nagy hőtartalmú gáztermékek 
jutunk a turbinába. A gáz
turbina —  mint minden tur
binarendszerű erőgép —  lelke 
a forgó kerékkoszorú, amelyet 
talán leginkább egy szélmalom 
kerekéhez lehetne hasonlítani. 
Kis profilozott szárnyak, la
pátok vannak a turbinake
féken és a közöttük átáramló 

agysebességü víz, gőz vagy 
áz nagy fordulat számmal és 

megfelelő nyomarákkal for
gatja a kereket. A forgó kerék 
tengelyéről így hasznos telje
sítményt nyerünk, amit azután 
hajtásra hasznosítunk. A gáz
turbinában a turbina forgó 
kerékkoszorúja a kompresszort 
hajtja meg, amely vele közös 
tengelyre van szerelve. A még 
mindig nagy hőtartalommal 
rendelkező égéstermékeket 
nyugodtan nevezhetjük holég- 
tickj hiszen az üzemanyag és 
levegő aránya 1 az 50-hez, 
tehát a levegőfelesleg igen 
nagy. A nagysebességű hőlég,
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amelynek hoenergiatartaliná- 
nak egy részét a turbinában 
hasznosítottuk, ezután egy 
megfelelően kialakított fúvókén 
át áramlik ki hátrafelé.

A z akció-reakció törvényé
nek értelmében (ez Newton 
harmadik törvénye) az ni tö
megű és v sebességű hőlég-
s u g á r  q g é p n e k  c g v  m .x .v
nagyságú tolöei’öc ad és ennek 
segítségével éri el a gép —  
a légellenállás leküzdésével a 
repülési sebességet. (Lásd a 
löveg hátrasiklását.)

Fokozatok.

Abban az esetben, ha a gép 
repülési sebessége nem éri el 
azt a határt, amelyen felül a 
Iégcsavarnélküli hőlégsugárhaj- 
rás hatásfoka a jobb, tehát 
gyakorlatilag 800 kin/óra alatt, 
a gázturbinát két- vagy több- 
fokozatúra építik és míg az 
első turbinafokozat továbbra 
is a kompresszort hajija meg, 
addig a további fokozat vagy 
fokozatok a hőlégsugár ener
giatartalmának további részét 
kiaknázva a légcsavart hajt
ják. Erre a kettéválasztásra 
a turbina vonalán szükség van, 
mert így lehet csak külön
választani a kompresszort a 
légcsavartól, márpedig mind a 
két géprésznek merőben más 
üzemi követelményeknek kell 
eleget tennie és fordulatszá
mukat más határok között 
kell változtatni.

A gázturbina alkalmazásának 
legfőbb előnye rendkívül kis 
súlya. A  2300 kg tolóerőt szol
gáltató Rolls .Róyce NINE 
gázturbina teljes súlya minden 
szerelékkel együtt nem egészen 
700 kg. Ez 940 km/Óra sebes
ségnél kereken 8000 lóerőhúzó- 
téljesítménynck felel meg. Ha 
most még azt is figyelembe 
ver.nök, hogy ennél a sebes
ségnél a légcsavar hatásfoka 
alig éri el az 50%-ót, akkor 
lóooo lóerő dugattyús motort 
kellene légcsavarostul alkal
maznunk és ennek a súlya 
7— 8000 kg lenne a legkedve
zőbb esetben is. hogy ugyan
olyan teljesítményt kapjunk, 
mint a 700 kg súlyú gáztur
binából. Ezek a számok mu-
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tátják, hogy milyen óriási a 
hőiegsugár-rendszerű hajtómű 
alkalmazásának jelentősége a 
nagysebességű repülés szem
pontjából.

Egy kicsit nehéz, de . . .
A mai hÖlég-sugármotorok 

fogyasztása minden kg kifej
tett tolóerőre átlagosan 1,0—  
1,2 kg óránként. Ez hozzá
vetőlegesen, 900— 950 km/óra 
sebességnél 50— 60 százalékkal 
magasabb, mint a dugattyús 
motoroké. Ugyanakkor a 
motor súlya lényegesen kisebb., 
tehat a gázturbinás motor és 
üzemanyag együttes súlya még
mindig kevesebb lehet mint 
a dugattyús motor és lég
csavar és üzemanyag együttes 
súlya. Á légcsavaros gáztur

binák fogyasztása ennél sokkal
jobb, sőt a légcsavaros gáz
turbinák fogyasztása vetekszik 
a legjobb Diesel-motorokéval, 
már pedig ezek közismerten 
a leggazdaságosabb motorok.

A gázturbina óriási jelentő
sége abban áll, hogy egyetlen 
mozgó alkatrésze van, a tur
binakerék és a vele közös 
tengelyre szerek kompresszor, 
amely kizárólag egyirányú forgó 
mozgást végez. Míg a dugaty- 
tyús motornál külön hajtó
művel kell a dugattyúnak a 
hengerben végzett haladó moz
gását (ahol különben minden 
holtponton a henger egy pil
lanatra „ megáll“ ) forgó moz
gássá átalakítanunk, itt erre 
nincs szükség, a turbina sokkal- 
zaitalanabbul, símán fut és

nincs szükség kiegyensúlyo
zásra.

A gázturbinás hőlégsugár- 
hajtómű ma még fejlődésének 
kezdetén jár. A legnagyobb 
ipari államok vállvetett mun
kával dolgoznak ezeknek az 
új hajtóműveknek a tökélete
sítésén, hogy a repülőgépek 
fejlesztése, a sebesség növe
lése lehetségessé váljék és a 
repülő gépek mihamarabb 
túlszárnyalhassák a hang sebes
séget, a kritikus határt.

Egy későbbi cikkünkben is
mertetni fogjuk ezeknek az 
üj hajtóműveknek különleges 
fajtáit, így a rakétát és azokat 
a különleges eszközöket, amer 
lyekkel a sebesség további 
nagyméretű fokozása majd le
hetővé válik. Nagy Ernő
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•Jóseph Nicéphore 
: Nfépce - •*.

A FÉNYKÉPEZÉS 
SZÜLETÉSE...

A régebbi nagy felfedezéseket rendszerint 
.egy ember nevéhez fűzik. Az ilyen be
állítás azonban legtöbbször nem felel meg 
a valóságnak. A fényképezés születésénél 
is sok hóba segédkezett.

Jdint tudjuk, a fényképezés művelete 
lényegében két mozzanatból áll. Az egyik a 
kicsinyített kép készítése, a leképezés. 
A másik ennek >anyagiasítása«, a felvétel. 
Az előbbit a fényképezőgép, ez utóbbit 
a fény érző lemez, újabban film végzi. 
Ennek megfelelően felvételről természetesen 
csak azután lehetett szó, hogy a leképezés 
kérdését már megoldották.

A CAMERA OBSCURA
A tükörben látott kép a valóságban nem 

létezik. Ugyanis a tárgyról a tükörre eső 
fénysugarak ennek felületén visszaverődnek 
és képpé csak a szemünkben egyesülnek. 
Ezzel a látszólagos képpel szemben az, 
amelyet valamely ernyőn állítottunk elő, 
már valódi, mert létezik. Hogy a világító, 
vagy megvilágított tárgyról ilyet lehet 
készíteni, már Arisfofeles Ss tudta. Ugyanis 
megfigyelte, hogy a nap képe a falombok 
kis nyílásain át a talajra vetődik. A szó 
szoros értelmében vett ernyőt, jóval később, 
a híres olasz ezermester, Lionardo da Vinci 
alkalmazott, ó  az elsötétített szoba ablakát 
borító fatáblába piciny lyukat fúrt. Ekkor 

\ az átel'eni falon a tájék színes, .fordított 
• * .1 és kicsinyített . képét látta. A  kísérletet 

utána sokan megismételték, sőt Porta, 
a neves fizikus, mint saját felfedezését 

, : ' mutogatta. Ezt a ^készüléket* hamarosan 
kis dobozzal váltották fel. Ennek homlok- 

f  részén parányi nyílást készítettek,-hátlapját 
pedig bezsírozott papírlappal, később homá
lyos üveglemezzel helvctlesítették. Ez az 
elrendezés a mind
annyiunk által is-
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mert. sötétkamra, a ccameraobscura«, amely 
éles, színes, fordított és kisebbített képet ad. 
Működése a fény egyenesvonalú terjedésén 
alapul. Ugyanis a piciny, úgyszólván 
pontnak tekinthető lyukon át az ernyőre 
a felvett tárgy minden pontjáról csak egy 
és csakis egy sugárnyaláb jut el. Ebből 
következik, hogy valamely tárgy pontnak 
az ernyőn csak egyetlen pont felelhet 
meg. A  szabály minden pontra áll. Ezért 
az ernyőn a nyílás alakjának megfelelő 
apró fénypontokból összetett kép jelent
kezik. Ez annál fényerősebb, minél nagyobb 
a nyílás, de egyben annál elmosódóttabb, 
életlenebb is. Tűhegynyi lyuk éles, de 
halvány képet ad. Ezen a bajon a velencei 
Barbaro segített, ő  a sötét kamra nyílásába 
gyűjtőlencsét szerelt és a hátlapot mozgat
hatóvá alakította. Fejét és a homályos 
üveget fekete lepellel takarva a lencse- 
ernyő távolságot addig szabályozta, amíg 
éles, emellett fény erős képet kapott.

FÉN YÉR ZÉK EN Y ANYAGOK
Képet tehát már tudtak készíteni. Hátra 

volt azonban a másik, a nehezebb feladat: 
miként lehet felvételt kapni? Nyilvánvaló 
volt, hogy ez csak alkalmas anyag segítségé
vel végezhető. Megindult tehát a kutatás 
az ilyen, a fény hatására elváltozó szer 
után.

A  fényképezés történetírói kiderítették, 
hogy a fényérző rétegek készítésénél szinte 
nélkülözhetetlen ezüstfém sóinak fényha
tásra bekövetkező elváltozását Fabriciu* 
már 1556-ban ismerte, aki ezekkel egy
szerű árnyképeket is előállított. Mind ő, 
mind eljárásának későbbi továbbfejlesztője, 
Schulze, egy berlini orvos, (1727) ezüst- 
nitráttal itatott papirost használt. Az ezüst
nitrát érdekes vegyület; Fény hatására 
szerves anyagok jelenlétében —  ilyen a 
papír rostányaga, vagy testünk bőre, —  
fém ezüst kiválása .közben elbomlik, redu
kálódik és fekete foltot ad. Erről a saját
ságáról pokolkőnek nevezik. Egy másik 
ezüstsó, a klórezüst, fényérzékenységét 
BeccariuSy egy turini tanár fedezte fel. 
(1757.) Scheele, az oxigén felfedezője, aki

Upsalában gyógy
szerész volt, részben 
az Ő kísérletei nyo
mán, részben a frei- 
bergi bányák egyik 
ritka ásványának is
meretében kezdett a 
kérdéssel foglalkoz
ni. Ez az ásványrit
kaság a szaruezüst. 
Nem egyéb, mint 
természetes klór-' 
ezüst. Eredeti fekhe
lyén, a sötét bánya 
mélyén, teljesen 
színtelen, de a nap
fényen-percek alatt 
ibolyaszínt ölt.
Scheele megállapítot
ta (1777), hogy. a' 
m est erséges vegy ü let. 
a színkép ibolya su

garaiban sokkal gyorsabban feketedikmeg, 
mint másszínű fény hatására. Ekként az 
ezüstvegyületeknek a fény színével változó 
érzékenységét elsőnek ismerte fel. •

Wedgewood és Davg a sötétkamra homá
lyos üvegjét klórezüsttel bevont papirossal 
helyettesítették. Sikerült is jól felismerhető 
felvételt kapniok. (1802) .De ez, akárcsak 
elődeik egyszerű árnyképei, nem volt állandó. 
Amint a kamrából kivéve Szemlélni kezdték 
és így a fény a papiros minden részét egy
formán érte, a még változatlan ezüstsó 'is 
elszfnezŐdött.

JOSEPH NICÉPHORE NIÉPCE
A felvétel megrögzítésének sikertelensége 

a kutatókat természetesen elkedvetlení
tette. Már-már úgylátszott, hogy a kérdés 
megoldatlan marad. Ekkor történt, hogy 
egy francia fizikus, Niépce, váratlanul 
teljesen új útra bukkant. Sikerült fényképet 
kapnia, de ezzel egyúttal holtvágáiíyra is 
vitte az ügyet.

A hányt-vetett életű Niépce eredetileg 
papnak készült, majd tanár lett. Bibelő- 
dései közben ismerkedett meg a sötét- 
kamrával és ezen ügyes módosítást eszköz 
zölt. Ugyanis a lencsét tologatható csőbe 
erősítette. Ilyenformán a kép élességét 
egyszerűen tudta szabályozni. Persze a 
kép állandósításának vágya' benne is feí- 
m érült. Valahogy rájött volt arra, hogy ez az 
egyébként a levendula-olajban, kőolajban, 
éterben jól oldódó anyag fényhatásra mind
ezekben az oldószerekben oldhatatlanná 
lesz. A követendő út most már világosan 
állott előtte. Levendula-olajban feloldott 
aszfalttal vörösréz lemezt vont be, ezt 
^mesterséges szemének* homályos üvegje 
helyére tette, majd hosszú időn át megvilá
gította. Ahol a felületet fény érte, az aszfalt 
oldhatatlanná vált. Ezután a lemezt a fel
sorolt oldószerek valamelyikébe áztatta. 
Itt a változatlan aszfalt feloldódott és a
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tűzött rézlemezen jód gőz hatására jód ez ült 
réteg keletkezik. Ekként a íényérző lemez 
készítése felette egyszerűvé vált. Most már 
nem kellett egyebet tennie, mint ezt a fém
lapot Niépce *mesterségcs szemébe* helyezve 
megvilágítani. Több órás exponálás után 
halvány, de éles felvételt kapott. Rögzíteni 
azonban nem tudta, úgyhogy a kép a 
világosságon hamarosan el is tűnt.

AMIKOR LEGKEVÉSBBÉ VÁRTA.
a  p o z i t í v  k é p  e l ő t ű n t

Kísérleteit egyízben valamiért félbe kellett 
szakítania. .Alig* exponált lemezét vegy
szeres szekrényébe helyezte. Másnap örven
detes meglepetés várta i A pozitív kép elő
tűnt 1 Most már csak azt kellett kifürkésznie, 
hogy melyik illó vegyszer hatására. Üveg
cséi közé ezért egyre újabb, most már szán
dékosan alig megvilágított, lemezt tett, 
majd szereit egyenként kiszedegette. Azon
ban egyelőre eredménytelenül, minthogy 
a felvétel mindig megjelent. Utolsónak egy 
higanykenőccsel telt tégely maradt. Amikor 
ezt is kivette, a képet nem kapta m eg! 
Eszerint az előidéződés okvetlen a higanynak 
volt köszönhető. Hogy helyesen okoskodott, 
azt az bizonyította, hogy valahányszor 
megvilágított lemezt higanygőzzel kezelt, 
a kép mindig megjelent.

Egy feladat még hátra vo lt: a változat
lanul maradt jódezüst eltávolítása. Ez az 
a művelet, amit ma rögzítésnek nevezünk. 
Daguerre erre, jobb híján, konyhasó oldatot 
használt. Ez a jódezüstöt oldja ugyan, 
de tökéletlenül. Szinte a higanygőzös elő
hívás megoldásával egyidőben Sir John 
Hcrschel, a nátrium tioszulfátban alkalmas 
anyagra bukkant. Ugyanis rájött, hogy 
ennek a ma fixirsóként ismert vegyületnek 
vizes oldata a jódezüstöt maradéktalanul 
feloldja. Amikor erről Daguerre tudomást 
szerzett és higanygőzzel előidézett felvé
teleit rögzítő nátron oldatba helyezte, 
a világosságon többé már nem elváltozó, 
tehát gyakorlatilag használható fényké
peket kapott (1835),.

A rézlem ezt borito csillogó ezüst alapon fe
kete ezüst amalgámból kialakult felvételein 
minden részlet kitünően látszik. Az alap 
íénylése azonban nagyon zavaróan hat 
és a képréteg már a legkisebb érintésre is 
letörlődik. Emellett minden képet külön kel
lett elkészíteni, mivelhogy a lemez nem 
másolható. Bár már szó sem volt órákról, 
maga a megvilágítás még mindig nem tar
tozott a kellemességek közé. Tűző napfény
ben jó negyedórán át, az üvegezett műterem
ben pedig ennél is jóval tovább mozdulat
lanul ülni nem csekélység. Ennek ellenére 
a közönség szinte m egrohanta és szó nélkül 
fizette a felszámított kissé borsos árat.

Találmányát később (1840) Goddard javas
latára azzal tökéletesítette, hogy ezüstözött
lemezét a jód gőzén kívül brómgőz hatásának 
is kitette. Ezzel a megvilágítás hallatlanul 
(1) rövid időre, alig négy percre csökkent.

KI TALÁLTA FEL A FÉNYKÉPEZÉST?
Daguerre felvételei, mint láttuk, nem a 

mai értelemben vett fényképek. Ezzé csak

K orszerű  ► teleobjektíves* k isfilm es
fényképezőgép

íényérte részek az aszfalt sötét színében 
tűntek elő. Az állandó, de negatív kép 
immár készen volt. Maratással nyomó
formává alakította és levonatokat készített 
róla. Ekként pozitív képhez jutott. Valam ely 
Természet után készült kép azonban nem 
csupán fehér és fekete részekből áll. A kettő 
között a közép-árnyékok, a féltónusok 
egész sorozata váltja egymást. Ezek az 
átmenetek nagyon tökéletlenül képezódtek 
le. Minthogy ezen a bajon sehogyan sem 
tudott segíteni és a megvilágításhoz roppant 
hosszú idő, mintegy 10 óra kellett, végül 
is arra fanyalodott, hogy Daguerre-rel, 
akiről hallotta, hogy ugyancsak a fényképe
zéssel foglalkozik, szövetséget kössön. (1827)

Ám Niépce munkássága mégsem volt 
meddő. Módszere, héliográfia néven, ma is 
használatos. Különösen a bankjegyek nyom
tatására szánt vörösréz mélynyomó lemezek 
előállítására szolgál.

Niépce és Daguerre társulása a bizalmat- 
lankodás és féltékenykedés jegyében fogant. 
A szerződés kétévi huza-vona után mégis 
csak létrejött és Niépcer Daguerre szeren
cséjére, nagynehezen leírta munkamódját. 
Több azután nem is igen történt, minthogy 
Niépce hamarosan meghalt. (1833)

LOTUS JACQUES MANDÉ DAGUERRE
Daguerre szintén kalandos életen ment 

át. Élőbb műszaki rajzoló, majd adó- 
tiszt, később az operaházban díszletfestő 
volt. Ugyanekkor kezdett foglalkozni a 
fényképezéssel is. Hogy a társulás alkalmáig 
mennyire jutott már, azt nem tudjuk. 
Annyi azonban bizonyos, hogy Niépce 
halála után még sokáig az aszfalttal bajló
dott. Végül megunta és Davy nyomán 
a jódezüstre tért át. R A jött arra. hogy ezüs
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A  V A R R Ó G É P I G
Melyik ruhámat vegyem fel?*

Éva fisanyánkat ez a kérdés nem izgatta 
úgy, mint a ma asszonyait. Hiszen talán 
minden asszonyok között neki volt a leg
gazdagabb ruhatára, az Édenkert. fügefái 
bőségesen ellátták az 6 kora igényeinek 
megfelelő ruházattal és naponta akár tízszer 
is módjában állt —  fügefalevelet váltani. 
Dohát a fügefalevél sem vált be mindenhol 
és ott, ahol az időjárás nem volt olyan kelle
mesen enyhe, mint az Édenkcrtben, ott 
bizony elkelt a melegebb ruházat. A termé
szet az emberrel mostohábbul bánt, mint az 
állatokkal,mert az ember testét sem szőrzet, 
sem tollazat nem borítja és a természetnek 
ezt a mulasztását magának az embernek 
kellett minden korszakban pótolnia.

Az ember tehát maga gondoskodik arról, 
hogy testét az időjárás viszontagságai 
elől megvédje és erre való a ruházat. A 
meleg égöv alatt élő népeknél ez nem nagy 
probléma : egy páimaháncsokból font kö- 
I ényke i-smegteszi. Annál fontosabb a ruház

kodás problémája a változó, vagy a hideg 
éghajlat alatt lakó népeknél. Itt az elejtett 
állatok bőre játszotta a vezető szerepet 
az őskori ruházkodásban (a sarkvidéki eszki
móknál még ma is így van). Más népeknél 
•! háziállattá szelídített juh, kecske stb. 
u>apjából kerül ki a ruházat nyersanyaga. 
Az ember még az őskorban is elég találékony 
volt ahhoz, hogy a gyapjút fonallá sodorja, 
a fonalat megszője é s . a Szövetből ruhát 
varrjon. Az biztos, hogy a fonást, szövést 
és a varrást ismerte az Ősember, hiszen, 
az állatok bőréből készült, ruha egyes darab
jait eleinte állati inakból, vagy az állatok 
beleiből sodort fonállal tartotta össze,- 
de hogy ezt megtehesse, a bőrdarabokat

bizonyos helyeken út kellett lyukasztani, 
hogy a lyukakon a fonalakat át lehessen 
húzni. A kökorszakbeli ember a természet- 
adta kövekből készítette lándzsáit és nyilait 
és a nyílhegy már alkalmas volt a bőr
darabok átlyukasztásához is. A növényi 
háncsokból készített ruházathoz sokkal 
alkalmasabb »varrótű* volt egy erős hal
szálka, vagy egy kihegyezett fapálcika. 
A bronzkorszakban természetesen már réz
ből és bronzból készített tűt használtak, 
sőt a dél tengeri szigetok lakóinak ősi 
fegyverei és szerszámai között olyan varrólú 
is előkerült, amely a hegyénél —  mint a 
mostani gépvarrótűk —  ki volt fúrva, 
hogy a fonalat át lehessen húzni rajta.

• K i találta jel a varrótűt?
Korszakról-korszakra így tökéletesedet! 

a varrótű, amely az évszázadok során csak 
finomodott, de lényegében ma is ugyanaz, 

mint amilyen már az ó-korban volt. Plogy a 
mostani, általánosan ismert és használt 
varrótűt. hol, mikor és kik találták fel. 
arra nézve csak feltevésekre lehetne támasz
kodni, de megbízható adatunk nincs róla. 
Hogy évezredek óta használják, azt bizo
nyítja az egyiptomi piramisokban talált 
szöveteken még most is jól kivehető öltések 
sokasága. •

Rég elismert igazság, hogy cgy-egy új 
találmány megszületése forradalmi átala
kulást idéz elő. Ez áll fenn -a varrógép fel
találásánál is. Az az ötlet, , hogy a kézi- 
varrást gépimunkávaí szeréljék fel, leg
először Angliában vetődött fel. ThoniOs 
Saint kapta az első varrógép-szabadalmat 
1790 július 17-én. Sóin! varrógépét cipők

/ h. S ó iu l  I  / .' rhiiii'iiiniri
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Bltas Howc

és csizmák varrására 
használták és a gé
pet kézzel kellett 
hajtani. A gépen egy 
hullámosán forgó —  
excentrikus —  ko
rong volt, amely egy 
árheggyel előbb át
fúrta a bőrt, utána 
egy tű bevezette a 
fonalat.

1807-ben Mádén* 
perger József tirolj 
szabómester fogott 
hozzá a varrógép 
m egszerkesztéséhéz, 
de csak 32 év múlva, 
1839-ben varrhatta 
a saját találmánya 

gépével a nála megrendelt ruhákat. Maders- 
perger varrógépében kéthegyű, a közepén 
átfúrt tű végezte a függőlegesen vezetett 
szöveten az öltés munkáját.

A következő feltaláló a francia Banhelemy 
■ Uumorwier szabómester volt, aki 1850-ben 
f f " ,  varrógépet talált fel, amelynél az 
öltéseket egy horgolótűéhez hasonló kampós- 
hegyü tű végezte.ThimonniermárkomoIyabb 
eredményeket ért el, hadseregszállító'Tett, 
a to n cja  hadsereg egyenruháit az 6 gépein 
varrták. És mégis —  1857-ben, a szülő
városában, St. Etíenneben szegényen és 
magárahagyottan hált meg 64 éves korá- 
ban* A  franciák még ma is őt tartják 
** e,sö komoly varrógép főltalálójának, 
noha az ő kampóstű rendszerét ma már 
csakis bizonyos fajtájú hímzőgépeken alkal- 
J»luZ23K i
. ,A. muJJ század harmincas és negyvenes 
tneí en/ ^ crl¥;ba,n és Angliában mintegy 
^ ^ ^ ^ é p fa lá lm á n y t szabadalmaztattak. 
« o L k?zött azonban csak az 1842-ben 
szabadalm ion Grcenough-féle varrógéppel 

kon}9Iy eredményeket. Ezt*a gépet
í S j  cxsaicis >bőr és más nehéz anyag feldolgozására használták.

A szerelem és a varrógép

,er6n az amerikái taíálmíinya egészen új utakat
aki 1819-l>en született 

|a, n t ^ ? " lkai USA Massachusetts- 
ailamónak Spenccr nevű kis városkájában, —
« « J  If ! gyárban volt alkalmazva, ahol 
kérüb »hniet „íp íl ett'. Kés8bb Bostonba
alkalm-,,.í, ; 8yx,DaViS nevű mechanikus 
?«»kÍ2 ta u.zc>nében. A fiatal Howe Bős- 
ionban megismerkedett egv csinos kis
l á n n y a l ,  akit feleségüf akart venn?
e ítL  gL a, k 'fIány’ r*  aki kora reggeltől késő 
s  ® J f el varrta megrendelői számára 

,f,/“M ka‘ > —  többet foglalkozhassál; vele is, 
h°tíy, e«y varrógépet szerkeszt

u ......... ,unkáját
t foglal-

a v i l i i n 3 varrógépé fdtáláIá^ábanU8~

próbálkozása sikertelen maradt. Minthogy 
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eredeti mestersége szövőszékek készítése 
volt, egy napon az az ötlete támadt, hogv 
a varrás öltéseinél is fel lehetne használni 
a szövés módszereit, vagyis olyan tűvel 
amely a hegyénél van átfúrva, hurkot

? zon Pedig cgy íakáes- hajócskában elhelyezett orsóra felsodort 
másik fonalat kellene áthúzni, hogy az öltés 
J?®■ í eI- Howenak sikerült ezt az
ötletét 184o-ben megvalósítania és egy

& t VS g PSvíg«nf 300
Kiragadják a (alálmányi a feltaláló kezéből

Amerikában nem nagyon figyeltek fel 
Howe taíáímányára, ezért tehát a fivérét 
Angliába küldte, hogy a találmányt ott

e ls ő  g ép e  (1 * 4  6/

Howe javított gépe

rrlékesiúe. Howcl itt a zseniális, de szegény 
feltalálók szinte rendszeresen megismétlődő 
sorsa érte utói: szorult helyzetében kény
telen volt találmányát W. Thomas riak 
átengedni azzal a feltétellel, hogy Thomas 
a találmányra szabadalmat kérhet és annyi 
varrógépet gyárthat, amennyit akar. de 
tartozik neki minden eladott varrógép 
órából 3, fontot fizetni, Thomas ezt a meg
állapodást csak annyiból tartotta be, hogy 
;t szabadalmat megszerezte, gyártotta is 
nagy számban a gépeket és el is adta azokat, 
csak éppen az eladott gépek árából nem jut
tatott Howenak egyetlen pennyt sem. 
Howe ezután maga hajózott át Angliába, 
de Thomas-s/.ai szemben nem tudott ered
ményt elérni. Hogy hazautazhasson Ame
rikába, kénytelen volt a varrógép amerikai 
szabadalmát elzálogosítani. Hazatérése után 
•T/( tiipaszliWtn. hogy v:i«TÓr|̂ vH egynís*

C són akorsó s  gép

i'/ijf (Csepel;
k u r fk o o rsó s  gép

K o r ik a o rső

1
H

másra utánozzák és különösen fv.aw Merni 
Singer használja ki alaposan az 6 Utláímá- 
nyát, amelyet egyes lényegtelen módosítással 
maga is szabadalmaztatott. Később sikerüli 
Howenak az Angliában elzálogosított szaba
dalmat kiváltani, azután pereket indított 
az utánzók ellen, amelyeket meg is nyert, 
úgy hogy anyagi helyzete most már gyorsan 
fellendült és amikor 1867-ben, IS éves 
korában meghalt, sokmilliós örökséget ha
gyott maga után.

Kis módosítás, nagy haszon

Howc* varrógépének az volt a hátránya, 
hogy azzal csak egy irányban leheléit 
varrni. Ezt a hátrányt I. M. Singer talál
mánya küszöbölte ki. Singer találta fel a 
rúgás szőve (szőri lő lábal és a továbbító kereket. 
Ez az utóbbi egy finoman fogazott és a 
varrótalapzatból kissé kiémpkedő kerék 
volt, amely minden öltés utáí§cgy bizonyos 
fokú szög alatti fordulatot végzett 6s a szö
vetet egy egy öjtésnyire előbbre vezette, 
ilyen kereket még ma is alkalmaznak 
a bőrvarrógépeken. A továbbitó kerék 
helyett A . B. Wilson 1857-ben egy négy
szögül mozgást végző továbbítót talált fel. 
amely a szövetet ugyancsak alulról vezette. 
Ezt a találmányt Singer olyképpen módosí
totta, hogy a továbbító a szövetet fel- és 
lefelé hullámzó mozgásokkal vezette.

Az idők folyamán még igen sok javításon 
ős módosításon esett át a varrógép, amelyek
nek felsorolásához nincs elegendő terünk. 
Es a varrógép hihetetlen gyorsasággal 
szerezte meg a népszerűségei'; ma már 
milliószámra el van terjedve az egész 
földkerekségen.

Magyarországon a csepeli W, M.-gyár a 
Csepel nevű varrógépet gyártja és ez a gép 
minden tekintetben felveheti a versenyt 
akármelyik külföldi világcég varrógépével, 
amit az is kétségtelenül bizonyít, hogy a 
magyar munkáskezeknek ez a kitűnő ké
szítménye folyton fokozódó mértékben ter
jed és egyre jobban kiszorítja a külföldi 
gyártmányú gépeket. (Lásd lapunk If. évi. 
.12. szám.)

st

A varrógép gépszerkezete egy öntött
vasból készült vázba van beépítve. A váz 
Úján van a varrólemez, amelyre a szövetet 
helyezik. A varrógépek legfontosabb alkat
része az öltéseket végző szerkezet, amely 
két lényeges részből á l l : a Kiből, amelyet 
mindenki ismer és amely a varrófonalat, 
az úgynevezett felsőszájat vezeti át a szö
veten, továbbá a hurokfogóból, amely leköti 
a felsőszálból keletkező hurkot. Minden bel
végzett öltés után a szövetet egy harmadik 
alkatrész; a szöueUovábbttó egy öltésnyi 
távolsággal továbbvezeti. A szövetet egy 
rúgós láb szorítja le á varrólemezhez, 
amelyet egy kis emelőkarral felemelhetünk, 
ha a szövetet el akarjuk helyezni,- vagy 
változtatni akarunk a szövet helyzetén, 
de varrás közben a lábnak le kell szorítania 
a szövetet, öltés közben a tű, —  amely 
a hegyénél van átfúrva —  behatol a szövetbe
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és beleviszi a felsőszájat, de a tű nem hatol 
át egész hosszában a szöveten, hanem a 
hurok képzése után visszahúzódik. A tű 
a felsőszálból annyit vezet át a szöveten, 
hogy abból elegendő nagyságú hurok kép
ződjék, amelyet a varrólemez alatt elhelye
zett hurokfogó — orsóshajó, vagy karika- 
hajó — a bennelevő orsóról lehúzódó alsó
szállal leköt, A hurokfogó a régebbi típusú 
gépeknél hosszúkás, csónakalakú kis szer
kezét, amelybe az aisószálat tartó hosszú
kás orsócskát helyezik e l ; az újsbb típusú, 
az úgynevezett karikahajós gépeknél 
a hurokfogó korongalakú és a belevaló 
orsó is ennek megfelelően korongalakú. 
A csonakalakú hurokfogó a benne elhelyezett 
orsócskával együtt öltés közben átcsúszik 
a felsőszálból képzett hurkon és áthúzza 
rajta az alsószálat. A szorítóláb felett 
egy fel- és lefelé mozgó kis szerkezet, am ely en 
a felsőszál át van húzva, az orsó átcsúszása 
után felhúzza a hurkot egészen a szövetig, 
ahol azt a rajta áthúzott alsószál vissza
tartja, vagyis leköti, az orsóshajó pedig 
ezalatt — de már nem a hurkon keresztül — 
visszacsúszik eredeti helyére, hogy a követ
kező öltésnél az újabb hurkon átcsúszhassék 
és az egész eljárás így megismétlődjön. 
A karikahajós hurokfogónál a korongon 
levő kampócska akad bele a hurokba és azt 
lehúzza egészen addig, hogy a karikahajó 
mindenestül átbújhasson rajta. A karika- 
hajó a művelet alatt egy 180 fokos fordu
latot végez, ezalatt a hurok felhúzódik 
a szövetig és a karikahajó már a hurkon 
kívül végzi visszafelé fordulását.

A varrógépeket főleg ruha és fehérneműk 
varrásához használják, de vannak a cipész-, 
bőr-, kesztyű-, kalap- és hímzőiparban 
használható különleges gépek is. A háború
előtti években az európai és amerikai 
gyárak évente átlag 7 millió varrógépet 
készítettek és nagy mértékben segítették 
elő a ruházati ipar fejlődését. De nem lehet 
elhallgatni azt sem, hogy a varrógép nem
csak a hivatásszerű iparban, hanem milliónyi 
háztartásban is megtalálta a helyét és szám
talan embernek segít megszerezni a minden
napi kenyeret és tagadhatatlan, hogy a 
korszakot alkotó nagyszerű találmányok 
között ?gyike a Iegáldásdúsabbaknak.

Hazánk hároméves országépítő tervében 
a varrógépek gyártását fokozott mértékben 
vették fel. 1950-ben gyáraink kétszerannyi 
varrógépet fognak előállítani, mint ma. 
Három év múlva a legtöbb dolgozó család
jában ismét hallatni fogják szapora szavukat 
a varrógépek. Papp Béla

(Folytatás a 4 7 0 . oldalról)
akkor váltak, amikor már átmásolható 
lemezt tudtak készíteni. Miként említettük, 
ennek a feladatnak a megoldását Talbopnok 
köszönhetjük. O a felvételt nem rézlapon, 
hanem papirosra leválasztott jódezüstön 
készítette el és kidolgozta az előhívás 
ma is használt módját. Ugyanis felfedezte, 
hogy a kép a fényérzékeny rétegben a 
megvilágítás után már akkor is jelen van. 
amikor még semmi sem látszik belőle.

Ezt a rejlett — latens — képei; azután elő
idézte, rögzítette, majd a papíralapon 
kialakult negatívot viasszal átitatva át
tetszővé tette. Amilyen szerencsés volt 
D a g u e r r e ,  annyira üldözte a balsors T a lb o l - l .  
Minthogy negatívot kapott és másolnia 
kellett, képei, tekintve, hogy a fény a 
viaszos papiroson bizony csak tökéletlenül 
hatol át, elmosódottak voltak. így bár 
elvileg már a mai tökéletes eljárással ren
delkezett, szerencsétlenül megválasztott *le- 
mez«-anvaga, a papiros, megfosztotta a 
megérdemlett sikertől. (1811) D a g u e r r e  el
járása pedig diadalmasan terjedt.'

AZ ŐSFÉNYKÉPÉSZ
A dagu erről ípiát azonban végül mégis 

ez a később A r c h e r  által tökéletesített, 
lényegében Ta lbot-íéle módszer (1851) szorí
totta ki. A nedves kollodiumos eljárásnak 
nevezett munkamód a következő. Gondosan 
megtisztított üveglapot olyan lcollodium 
oldattal öntenek íel, amelyben jód- és 
brómsó van oldva. Hogy ez jóimegtapadjon, 
a lemezt előbb zselatin- vagy benzines 
nyersgumi oldatával alapozzák. Az alkohol 
és éter tartalmú bevonatot, a lemezt kissé 
lúbálva, kocsonyás állapotig szikkasztják, 
majd pokol kő oldatba áztatják. Ekkor a 
rétegben jód- és brómezüst képződik és a 
lemez fényérzékennyé válik. Azon nedvesen 
a fényképezőgépbe helyezve megvilágítják. 
Ennek időtartama jó néhány perc. A'kapott 
halvány, de részletdús képet azonnal elő
hívják. Erre most kizáróing vassók szolgál 
nak. A kihívott negatívot ugyancsak nyom
ban rögzítik és felerősítik. Megszárítva 
átmásolható felvételhez jutnak.

Az olcsó eljárást, amely azonban a nedves 
lemezhez van kötve, ma már csak a sok
szorosító ipar használja.

A MAI FÉN YK ÉPEZÉS
A fényképezést a zselatin emulziós száraz 

lemezek feltalálása tette korszerűvé. (Mad- 
dox, 1871 és Beimet, 1878.) Ezek érzékeny
sége a nedves lemezekét 2—300-szor múlja 
felül. Ezért megvilágításuk csak pillanatokig 
tartott. A mai filmeknél mindössze a .másod
perc kis törtrészeire van szükség. Ezért 
az sem lényeges, ha a gép exponálás közben 
kissé meg is rezzen. Elmaradhat az állvánv 
és maga a felvevőgép is könnyed szerkezet 
lehet. A nehéz üveget a könnyű film helyet
tesíti (1890). A finom szem cséz élű. tehát 
jól nagyítható felvétel ebből is csak kis 
méretet kíván. Mindez együtt lehetővé 
teszi a mozgófénykép előállítását, (Lumiére, 
1895). A kidolgozás később végezhető el. 
A színhelyen tehát szó sincs vegyszer és 
sötétkamra szükségességéről. A méretek 
és tömegek csökkentéséhez a kiváló lencse
rendszerek is hozzájárulnak, és így tovább. 
Mindez egyszóval a tudományos vagy 
szórakoztató, d e : korszerű fényképezés.

A fényképezés történetének még nincs 
vége, a különböző fejezeteken lázasan 
dolgoznak ma is a világ négy sarkában.

d v . f í a s k a i . E r n ő
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A  p o rta lan lto tt 
készülék. A  n y i
to t t  szekrény
ben észreleE iet 
v en n i a  m aga1-* 

feszült ségiií 
áram  e llá tó  

berendezést. A 
jo b b o ld ali k o c
k ában  ta lá lh ató  
a  p o r szem fogó 
és g v ü jtó  rész

Nem régiben újfajta légtlsz- 
) itó készüléket találtak föl. 
Az eredeti találmány meg
tisztítja a lakások levegőjét 
minden portól. Külseje a 
jégszekrényre emlékeztét (1. 
sz. ábra). Felső részén talál
ható a magasfeszültségű, nagy
teljesítményű áram  fej lesztő,  
légüres csövekkel, ellenállás
sal. Ez alatt van az elektro
mos oldó- és gyűjtőkainra, mely 
izzószálakból és alumínium’- 
íem ezekből áll. A  lemezek 
szigeteltek, acélvázra vannak 
szerelve. A készülék műkö
dését a második ábra mu
latja. Lefolyása a következő;

A magasfeszültségű áram- 
fejlesztő szolgáltatja a szüksé
ges áramot. Ahogy a levegő 
t>elejtit a pozitív töltésű szálak

hoz, a levegőben lévő por- és 
szennyrészecskék is pózt it ív 
töltést kapnak. A levegő ez
után a függőlegesen elhelye
zett gyűjtő-lem ezek közé kerül. 
Ezek Irataimas elektrosztatikus 
erőt fejtenek ki és mágnesként 
vonzzák magukhoz a pozitív 
töltésű por- és szennyrész ecs- 
kéket.

Az elektromos úton mcg- 
Hsztított levegőt végül olyan

készülékbe vezetjük, amelynek 
hőfok a ésnedvesség tártaim a is 
kellő mértékben szabályozható.

Innen osztjuk cl azután a 
lakás különböző szobáiba.

EV6GO-  
M O S D A T Á S  
M A G A S
FREKVENCIÁVAL

\ j»w TI rrh t'S  
* levin /. •,* 
h  e s z t i h k  ).•** 

á r a  :nl ik

A tran slo n n éu -r  
u J 10 voltos háló
zati feszültségből 
12000 v o lto t küld 
az egyenirányítóba.

m ely tá p lá lja  a 
.,ionizáló“-t  

(az oldó kam rát)

A „ io n izá ló " 
szerepe, positiv 
elektrom osság

gal telíten i 
a  porszemeket. '*

A légáram lat 
'* „gyűjtőbe" 

sz á llít ja  a 
„p o zitív " 

porszem eket

A g y ű jtő  negatív 
tö ltésén  fenakad- 

nak a  positiv 
töltésű porszem ek



M á r o z  eg y ip tom i p ir a m is o k n á l haszn áltak  
m eszet tég lakötésre

E z  a  m o szk v a i székesegyház  « X V I .  században  
ép ü lt. A vas és  tég la  együttes a lk a lm a z á sa  á  misbe tón

e lőd e  és  h írn ök e

A z  ó k o r i  R óm ában  ism erték  
a  víz a la tt  sz ilárd u ló  cem entet

BÁBEL TORNYA VASBETONBÓL?
Hatezer évvel ezelőtt a Nílus völgyének 

forró homokjában épületet emeltek, amely 
1889-ig,az Eiffel-torony felépítéséig, a világ 
legmagasabb épületének számított. Ez pedig 
Cheops fáraó piramisa, magassága 150 
méter. Építésén több mint százezer ember 
dolgozott harminc évig. Hcrodotos ógörög 
történésztől tudjuk, hogy Egyiptomban tég
lából is építettek piramist. Ez nem tűnt ki 
méreteivel, ellenben a következő felirat 
büszkélkedett rajra: »Ne a köpiramisokkal 
hasonlíts össze, amikor véleményt alkotsz 
rólam ; én azoknál különb vagyok, mert így 
építettek: karókat mártottak mélyen a 
mocsárba, aztán kivéve, összegyűjtötték 
hozzájuk tapadt iszapot s abból készí
tették tégláimat*. Elképzelhető, mennyi 
munkát emésztett fel ez az építkezés. Ez a 
piramis nem maradt meg, de az ásatásokból 
kiderült, hogy az egyiptomiak ismerrék a 
meszet, és égetve, oltva, homokkal keverve 
téglakötésre használták, csakúgy mint ma.

Ismeretes, hogy a falban az oltott mészből 
víz párolog el, a mész pedig a széndi
oxiddal kemény mészkövet alkot. Ez a 
kötési mód azonban csak levegőn alkalmaz
ható, a mész a víz alatt nem szilárdul meg, 
hanem szétmosódik. A fennmaradt római 
kikötő- és gátépítkezések arról tanúskodnak, 
hogy a rómaiak képessé tudták tenni a 
meszet arra, hogy a víz alatt is kössön. 
Finomra őrölt vulkáni hamut kevertek a 
mészbe. Ma már sok anyag ismeretes, 
mely mészhez adagolva vízben is szilárduló 
habarcsot ad. Hidraulikus cement néven 
ismerjük ezeket a keverékeket. A korszerű 
gyártási eljárás során 79% mész és z i%  
agyag kiégetésével és finom porrá őrlésével 
nyerjük a szürkés-zöld cementport. Külön
féle anyagok hozzáadásával különféle .belső 
vagy külső tulajdonságokkal tudjuk a cemen
tet felruházni. így például bauxit hatására, 
a cement gyorsan köt. Üvegolvadék savállóvá, 
samoit tűzállóvá teszi a cementet. Van mód 
arra is, hogy a cement sötét, komor színét 
eltüntessük. A gipsz fehér, a kobalt világos
sárga, a "króm világoszöld, a mangán pedig 
kék vagy fekete színt kölcsönöz a.cementnek, 
égetés előtt megfelelő arányban és alakban 
adagolva. Más cementfajta rendkívüli szi
lárdságával tűnik ki j  ez pedig nagyigénybe
vételnek alávetett, tartósnak szánt épít
ményekhez használatos. A  cement új építő
anyag megteremtését tette lehetővé. Ezen 
ínyag a beton, mely cementből, átlagban

háromszor annyi homokból és hatszor annyi 
kavicsból vagy zúzott kőből áll.

IV. Iván orosz cár 1552-ben, 22 éves 
korában hadjáratot vezetett Kazanyba. A 
hadjárat során, a csaták döntő pillanataiban 
Iván megfogadta, hogy győzelme esetén 
templomot építtet. Kilenc ilyen Ígéret 
gyűlt össze a hadjárat végére. Visszatérve 
Moszkvába, beváltotta ígéreteit. Építtetett 
egy székesegyházat, mely kilenc külön 
templomból áll, mégis összefüggő egységet 
alkot. A székesegyház remek emléke az 
orosz építészeinek. Építőinek zseniális újí
tása : a vas és a tégla együttes alkalmazása 
a vasbeton hírnökének tekinthető.

Napjainkban elterjedt technológiai eljárás 
két anyagnak egy harmadikká való egyesítése, 
amely harmadik egyesíti magában a másik 
kettő jó tulajdonságait. Ilyen például a 
gépkocsik szilánkmentes üvegje, a triplex, 
mely a törékeny üveg és a hajlékony celluloid 
keveréke. A textiliparban is felhasználják 
ezt az elvet a szövetek telítésénél, de különö
sen sokat alkalmazzák a kohászok (gondol
junk az ötvözetek végtelen sorára.) Klasz- 
szikus példája ennek az elvnek a vasbeton. 
A  beton jól ellenáll a nyomással szemben, 
de kevéssé bírja a hajlítást, amit viszont 
a vas jól elbír. Ha tehát vasvázat veszünk 
körül beton-masszával, oly szerkezeti anya
got kapunk, mely nagy erőhatásokkal húz
ható, nyomható, hajlítható egyaránt, káros 
következmények nélkül. Ez a betonba 
ágyazott vas a vasbeton, a jelenkor leg
értékesebb és legnagyszerűbb építőanyaga. 
A francia Monier-t tartják a vasbeton
a ty já n a k  i ö  a lk a lm a z ta  u g y a n is  e lő s z ö r ,
mégpedig kerti hordók készítésére. Nagyobb- 
szerű építkezésnél pedig 1904-ben állotta 
ki a vizsgát a vasbeton : két orosz mérnök 
Nikolájevben világító-tornyot épített belőle.

A vasbeton bővelkedik jó tulajdonságok
ban. így  például jobban bírja a magas hő
fokot tűzvész esetén, mint a közönséges 
acélvázas épületek, melyek 6oo° C  körül 
meglágyulnak és összedőlnek. Le
hetővé teszi továbbá a gyors

be

után a váz gyorsan szerelhető a helyszínen. 
Védelmet nyújt villámcsapás esetén, mert a 
vasváza adott esetben villámhárítóként mű
ködik. Háborúban vasbeton épületek rongá
lódtak meg aránylag legkevésbbé, akár 
légitámadás, akár ágyúzás célpontjai voltak. 
Vasbeton-építkezés helye messziről feltűnik. 
Faoszlopokra épített állványokat emelnek 
egyik napról a másikra, kifeszítik a vasvázat, 
minta-állványokkal, úgynevezett zsaluzással 
veszik körül a vasat. Ebbe a zsaluba kerül 
a hígabb vagy sűrűbb betonhabarcs. Néhány
n a p  a la t t  a  b e t o n  a n n y ir a  m e g s z ilá r d u l, h o g y
a zsaluzás levehető, de a beton még egy 
hónapig észrevehetően köt, sőt még azután is 
erősödik. A  vasbeton váz hordja az épület 
egész terhét. A  falak szerepe csupán a tér- 
elhatárolás, a hő- és hangszigetelés. Ennek 
megfelelően könnyű, de jól szigetelő fal 
kerül a vázra.

A vasbeton diadalmasan teret hódít min
denféle építkezésnél. Alkalmazást nyer az 
iparban, mezőgazdaságban, közlekedésben, 
hadászatban. A dnyeperi vizierőmű zsilipjébe 
1.15 millió köbméter betont építettek be, 
de még többet használtak fel a moszkvai 
földalatti vasút, valamint a Volga— Moszkva 
csatorna építésekor. Építettek vasbetonból 
380 méter magas felhőkarcolót, de a számí
tások azt mutatják, hogy megfelelő mérete- ' 
zéssel sztratoszférikus magasságokig lehetne 
feljutni. A vasbeton ugyanis nem omlik 
össze oly hamar saját súlya alatt, mint a 
bábeli torony esetében történt.

Valószínűnek látszik, hogy hamarosan to
vábbi haladás következik be és újabb megle
petések érnek bennünket az építőanyagok
terén. (Technika Malagyózsi, Moszj

A  dn y ep eri v iz ierőm ű  r.sí-v 
U pjébc 1.15 m illió  
köbm éter betont 
ép ítettek he



Csak az utóbbi időben derült ki, hogy 
az állati szervek, táplálkozástani szempont
ból, sokkal többet érnek mint a hús. Ugyanis 
a szervezetünk egészségének fenntartásához 
nemcsak az általában hitt különféle fehér
jék, szénhidrátok, zsírok kellenek, hanem 
számtalan sófajta és vitamin is nélkülöz
hetetlen. A legmodernebb vizsgálati ered
mények szerint legalább 36 féle olyan táp
anyagot ismerünk, amelyekre feltétlenül 
szükségünk van, vagyis nélkülük hosszabb 
ideig nem tudunk éini. Azonkívül még azt 
is megállapították, hogy éppen a különféle 
állati szervekben találhatunk sokat ezekből 
a keresett tápanyagokból, hasonlíthatat
lanul többet, mint a közkedvelt húsban. A 
belső szervek közül a tápanyagokban azon
ban a leggazdagabb a máj, nemcsak azért, 
mert 3 mirigyek között a legnagyobb, 
hanem egyike a legfontosabb raktárunknak, 
sok értékes anyag tárolódik benne, hogy a 
szűkösebb időkre rendelkezésre álljon.

A máj működésének fontosságát már sok 
kísérlettel sikerült bizonyítani. Ezek közül 
ez alkalommal csak az egyikre szeretném 
felhívni a figyelmet, amely a vérképzéssel 
kapcsolódik szorosan. Néha egészen jelen
téktelennek látszó kísérletek döntő fontos
ságú eredményre vezetnek , s nem egy ilyen 
eredménynek köszönhető ma már naponta 
ezer és ezer emberélet megmentése.

; N ÉG YSZÁZ K U T Y A
ÉS AZ EGÉSZSÉGÜNK

Vagy huszonöt évvel ezelőtt Whipple 
amerikai kutató munkatársaival 400 kutyán 
vizsgálatokat végzett, hogy megállapítsa, 
milyen étrendre gyógyul a mesterségesen 
vérszegénnyé tett állat. Miután nagyobb 
mennyiségű vért vettek a kutyáktól, meg
vizsgálták, milyen táplálékra szűnik meg 
leggyorsabban a vérszegénységük, vagyis 
mikorára lesz újra annyi vörösvértesttik és

1 »'é:t'jtekben vérfestékük, mint amennyi 
egészséges állapotukban volt. Ha alapétren
den különleges hatás nélküli anyagokkal 
ellátták őket, akkor öt-hét hét alatt érték 
el az egészségesnek számító állapotot. Ka 
a kutyák nagymennyiségű sovány húst kap
tak, akkor már három-négy hét alatt meg
gyógyultak. A leggyorsabban, két-három 
hét alatt, azonban akkor jöttek rendbe, ha 
nyers májat kaptak.

A VÖRÜSVÉRTESTEK ÉS A MÁJ

Minőt bostoni orvosnak kiváló gondolata 
támadt akkor, mikor ezeket az eredményeket 
olvasva elhatározta, hogy megkísérli a máj
étrend hatásának tanulmányozását eddig 
teljesen menthetetlen betegségben, a vészes 
vérszegénységben szenvedő betegein. Az 
ilyen betegek étvágytalanok, gyomorzavarok
ról panaszkodnak, rendkívül gyengék, bőrük 
és nyálkahártyájuk sárgás. Ezen tünetek 
mellett azonban még az egyik legjellemzőbb, 
hogy a köbmilliméterenkénti vörösvértest- 
számuk az öt millióról néha egészen egy
millió alá csökken s a szabályos korong- 
alakjuk helyett mindenféle formájúak. Rend
szerint lassan jelentkező kór, néhány év 
alatt végez a beteggel. Minőt, majd később 
társával Murphyval folytatva vizsgálatait, 
nagymennyiségű nyers májat etetett meg 
ilyen betegekkel s tényleg nemsokára jelent
kezett az alig remélt hatás. Megjött az 
étvágy, a bőr sárga színe eltűnt, s a vörös
vér testek száma rohamosan emelkedett. 
Néhány hét alatt helyreállt a betegek munka- 
képessége és a régi crőbeli állapota.

Mint minden 
örömbe rendsze
rint üröm is ve
gyül, itt is jelent
kezett egyhamar a 
baj. A betegek a 
nyers máj fogyasz
tásától hamarosan 

megundorodtak.
Viszont nem lehe
tett a májat ma
gasabb hőfokon 
elkészíteni, mert a 
vörösvértcstképző 

hatóanyag ilyenkor
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tönkremegy. Nemsokára különféle szakács- 
könyvek készültek, amelyek számtalan el
készítési móddal igyekeztek változatossá 
tenni az étrendet.

\ M I VAN  A MÁJBAN?
Miután kiderült, hogy a májban rejtőz

ködik ez a hatóanyag, igyekeztek azt a 
kutatók kivonatok készítésével a májból 
kivonni. Különféle módszerekkel sikerült 
is olyan tömény kivonatokat készíteni, 
amelyek egy-két köbcentimétere olyan hatást 
ér el, mintha nagyobb mennyiségű májat 
evett volna a beteg. A további vizsgálatok 
azonban kimutatták, hogy ez a vörös- 
vértest képzését elősegítő hatóanyag nem a 
májban képződik, hanem csak raktárhelyé
nek tekinthető. A  hatóanyag képzése a gyo
morban történik. A  gyomor nyálkahártyája 
egy anyagot termel, amely ha egyesül a 
táplálékban fellelhető B-vitaminfajtával, a 
homogénnel, akkor hatásossá válik. A kész 
anyag a gyomortartalommal a bélbe jut, 
innen felszívódik és a májba kerül. A vészes 
vérszegénységben szenvedő betegek szer
vezetében ez a hatóanyag vagy egyáltalában 
nem képződik vagy a szükségesnél kevesebb 
mennyiségben. A májból csak a megkívánt 
hatóanyagmennyiség jut tovább a vérrel 
a vöröscsontvelőbe, ahol a vörösvértestek 
képződnek. Ha ez a hatóanyag hiányzik, 
akkor a vörösvértestképzésben zavarok álla
nak be, mire az állandóan szükségelt után
pótlás csökken. A szervezet azonban köve- 
telődzik, hogy a sejtek oxigénellátása érdeké
ben megfelelő mennyiségű vörösvértest kerül
jön a véráramba. Ez okból a vörösvértestek 
már teljesen elkészítésük előtt kerülnek 
forgalomba. E hiányos kilakulásnak egyik 
következménye az, hogy már nem szép 
egyforma képződmények kerülnek az áramló 
vérbe, hanem egymástól teljesen eltérő, 
különféle alakúak. A vörösvértesteknek ez 
az alakváltozása annyira jellemző, hogy a 
vészes vérszegénységben szenvedő beteg 
vérképéből mindjárt felismerhetjük a bajt.

Hogy a vörös csontvelő zavarnélküli
működése milyen 
fontos, azt óriási 

tevékenységéből 
könnyen következ
tethetjük. Az em
bernek körülbelül 
Öt liter vére van, 
ennek mindegyik 
köbmillimétcre öt 
millió vörösvértes- 
tet tartalmaz, úgy
hogy összes vé
rünkben átlagosan 
huszonöt billió vö
rös vértest rejtőz

ködik. A  vörösvértestek életkora azonban 
aránylag rövid —  nagyjában három hétre 
becsülik. Ez alapon a vörös csontvelőnek 
naponta több mint egy billiót kell belőlük 
előállítani, hogy számukban csökkenés ne 
álljon elő.

A MÁJ M IN T ÉLÉSKAM RA

Eltekintve attól az óriási eredménytől, 
hogy ma már sikerült májetetéssel vagy 
májkivonatokkal a vészes vérszegénységben 
szenvedő embereket az élet számára meg
mentenünk, mindnyájunk számára kívá
natos, ha néha-néha vörösvértestképzésünk 
megkönnyítése céljából májat fogyasztunk. 
A máj ugyanis nemcsak ezt az egy vörös- 
vértest képzést elősegítő hatóanyagot tar
talmazza, hanem még más fontos anyagok 
raktáraként is tekintendő. így ismeretes, 
hogy a vérképzést elősegíti a vas. E^ért 
vérszegény embereknek gyakran a vas 
szedését ajánlják. A máj viszont sok vasat 
tartalmaz, tehát fogyasztásával megfelelő 
vasmennyiséghez is juthat*a szervezetünk. 
Újabb vizsgálatok még azt is kiderítették, 
hogy a vérképzésben a vas mellett még a 
réznek is fontos szerepe van. Mivel egy
részt a májban, másrészt a hatásos vérképző 
kivonatokban is sok a réz, valószínű, hogy 
a vérszegénység ellen védő hatóanyagnak 
fontos alkatrésze ez az elem.

A MÁJ ÉS A G YERM EK EK

A felnőttek mellett azonban még fonto
sabb a májnak időnkénti fogyasztása gyer
mekek tekintetében. A  májban ugyanis 
olyan hatóanyagunk van, amely a növeke
dést serkenti. Sok állatfajtával való kísér
letezés közben kiderült, hogy májetetéskor 
a fiatal állatok sokkal gyorsabban nőnek, 
mint az ellenőrző csoportbeliek. Való
színű, hogy ebben is a fokozott vértest- 
képzésnek jelentős szerepe van.

Végül azt is meg kívánom még jegyezni, 
hogy nem mindegyik májfajta hat egyfor
mán. A  leghatásosabb a nyers borjúmáj, 
ezt . követi a sertésmáj, végül leggyengébb 
a marhamáj. Általában minél fiatalabb 
állatból származik a máj, annál hatásosabb. 
Vizsgálataim szerint a baromfi májaknak is 
jelentős vörösvértestképző hatásuk van. Igen 
érdekes itt az a tapasztalatom^ hogy a 
konzerv-libamáj vértestképző hatása meg
egyezik a nyers borjúmájéval. Ennek isme
rete azért fontos, mert nem közömbös, 
hogy jóízű libamájkonzervvel vagy nagyobb 
mennyiségben csak undorral fogyasztott 
nyers borjúmájjal iparkodunk-e szervezetünk 
zavartalan működését biztosítani.

dr. Tangl Harald
Vészes vérszegénységben szen
vedő beteg  sokoldalú vérse jtje i 479
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