
lyek 'megtakarításában felemelhető azon. korszerű gyógyszerek 
mennyisége, amelyekkel jelenleg szűken bánunk. 

Döntő takarékossági tényező azonban nem a gyógyszerek 
fajtái, hanem e közlemény elején hangsú:yozott mennyiségek. 

Ezen a téren kell az igénylő orvosoknak azt a tényt szem 
előtt tartani, amire az Anyagi E:rtesítő bevezetésében figyelmez- • 
tet, hogy a ;,kincstári anyagra nem kell vigyázni, az állam ki-
bfrj a" vílág elmult. Az á:lam tu!ajdc~ma a mi személyi tulajdo-
nunk és az eü. anyaggal való takarékoskodás önmagunkkal 
szemben is fennálló kötele&ség. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a jelénlegi gyakorlatot 
helyes irányba terelni kötrende:ettel, köz:eményekkel nem lehet. 

Az anyag esetleges késedelmes kiutalását az igénylések
nél a jövőben nem kell számításba venni, mert az eü. osztály az 
igénylő ügydarábot gyógyszertkérő élő személynek tekinti és a 
kiadványozást sürgősen intézi el. · 

Az eü. osztá:y .Illunkáj ában érvényesülni fog az a lenini 
gondolat, mely a Központi Bizottságot szervezeti munkájában 
irányította, hogy a legfőbb dolog az emberek kiválasztása és a 
'végrehájtás ellenőrzése. 

Legjobb tudomásunk szerint az eü. osztálynak ezen a vo
nalon újszerfí te'fVei vannfl,k, melyek biztósítják a katonai egész
ségügy racionalizálását, egybevetve a ho•iwédségnél elsősorban 
kötelező szocialista céllhtcízéssel, hogy a legfőbb érték az ember. 

Dr. Wollák András, o. alezredes. 

Rejtett tartalék 

Nemzetgazdasági érdek fűződik ama igyekvéshez, mely a 
motorok szerelésével járó költség mérséklésére meg az anyag 
élettartamának növelésére irányul. A dugattyúk újragyűrűzése. 
bár teljesen műszakiatlan eljárils, mindazonáltal gyakrain kike
rülhetetlen módszer, mert gyors és egyszerfí szereléssel úHtható 
meg általa a motor legérzékenyebb, leg·drágább része. Különös
képpen a táborszerű viszonyok között elfogadott ez a szükség
szer.ű, de műszakiatlan eljárás, ahol . a gépjárművek sürgetett, 
hajszolt körülményej uralgó jelleget · öltenek. Honvédségünk 
motoros műszaki közegei tehát eleven éberséggel fi,gye1ik azt az 
új ipart erőieszítést, mely oda irányul, 'hogy ezt a táborszeríi, 
gyors, Katonás eljárást:. a gyűrűzést, föltétlen elfogadható, mű
szakilag 'elismert műveletté fejlessze. 
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M~gkíséreljük néhány műszaki ·adat fel~ázolásával arra az 
ipari területre rávilágítarti, mely a javító iparág szerelői felad.at
körének mértékadó határesete s amelynek inté.zményes fel tárása 
nemcsak a szerelői szakma kív~natos megemelkedéséhez V'e?,et, 
hanem főképpen az anyaggazdálkodás ·számár.a biztosíthat ,gaz
dag sikereket. 
' Ismeretes tapasztalati szab~ly, hogy hengertúrást 70 mm. 
0 furatig akkor kell végezni, ha a kopás 0.2 mm értékű, 70 mm 
0 . fölött · pedig, ha a kopás 0.3 mm . .eme értékek túllépé~e után 
rohamosan felszökik a motorok olajfogy?sztása. A sírna p.1űkö
dés zajossá válik, átfújás, gyűrűförés, hőnfuti1s. é3 egyéb kenési 
rendellenesség lép fel, így · jelentősen csökken a gép teljesít- . 
ménye. Ha az@nban vállképződés mé,g nincsen, .i'.letve a .kopás 
mértéke fúrást még nem tesz szükségessé, akkor kerül az fü.em
irá,nyító szakközeg olyan helyzetbe, hogy döntenie kell a javítás 
módja felett. 

Ilyen esetben három megoldás lehetséges: a) új, eredeti 
gyűrűket szerelinek al dugattyúkra; b) a kopott pályát köszörülés; 
vagy ifinom fúrás révén , szabályos hengerré ala/dtják és abba ~j 
dugattyút helyeznek, eredeti gyűrűkkel; e) a. duga.ttyúkra olyan 
különleges 1gyűrűket szerelnek, melyek a furatlan, kopott henge
rek alakjához· alkalmazkodni képesek. ~~z első. -.eljárás teljese:i 
műszakiatlan, bár roppant elterjedt. A rriásodtk költs_éges és vég
ielenül lassú eljárás. A harmadik gyors, új és eg~szen korsze,,·ű, 
de még · szokatlan és idegen. 

Kiváló rúgóanyag kikísérletezése álíal. a svájci NOVIX 
(Junke~ & Ferber Nova-Werke Zürich Switzerland)-, majd pedig 
a magyar Brohsitt gyűrűk képesekké váltak a ldrtői eltérő ko-
pott hengeröblök megfelelő tömítésére. . 

Említésreméltó az a hazai erőfeszHé~,, 'melyet a ,gyártó . 
cég, kopott henger s így túlságos · mérvú olajfogyasztás miatt 
javításba vont különböző öblű jármű motorokon máris ,számot
tevő sikerrel alkalmazott. Ojragyűrűzé:s révén olajf':Jgyasztásuk 
a szokásos mértékre csökkent. Teljesítmé11yül?- elérte az általános 
javítás 'állapotában ,levő motorok kedvezií üzemi értékét.' Brnnsiti 

· gyűrűk alkalmazásával' városi forgalomban átlag .15.000 kilomé· 
kit te-ijesítettek a kísérleti, kocsik. Az új ragyűrűzés költsége az 
áli.nlános javítással szemben: lény~ges-:>rt kisebb. 

Van azonban a világpiacnak1 az tmlttdt ,gyűrűknél szem
br-szökőbb sikerű gyűrű-gyártmánya · is. 

Cords 1929-beti olyan motort szerke~ ldt, mel:Yben öntött 
dugattyúgyűrűk helyett acélszalagokat alkalmazott. Tökéletesí
tések során, a lemezgyűrűs kivitel a mai alakjához érkezett. . . 
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Kísérletek hosszú láncolata sírna, tányéralakú fs keuvező 
súrlódási tulajdonságú ( 1. ábra) fém~zalagokat hozott létre. E 
lem~zek külső pereme alkalmazkodni képes a kopott hengerek 
változott al-akJ. ához. Megfelelő üzemi sűrítést létesít s tnivel \ . . 

1. ábra. 

anyaga lágy összetételű, a heng·er kopása is sokkal métsékel
tebb. Alka.lmazása a hengercsiszolást meg áz azzal járó nehéz
kes javítási mu:nkák szükségességét '10-15.000 kilométer:r~l el
odázza. Tehát ·nagymérvű anyag~ihasz.nálást tesz lehetővé. 

2. ábra. 

Páronként összehajlóan szerelik a dugattyú hornyokba. 
Működés .közben az összeh.ajló lemezek (2. ábra) kötfüt olaj 
S70rul meg. Helyes szereléssel képzett olajkamrák állandó4n 
tárolják a kenőanyagot s az olajkamrákból történik a h.enger 
közvetlen kenése. Hideg indításkor innen már az első löketben 
is ·kap olajat a henger. 

Kopott hengerek fec·sérlő olajfogyasztása ilyen férnszala
gok alkalmazása rtvén 85 % 0 kal csökken, a tökéletesebb folya• 
déksurlódást azonban mégis biztosítja, mert a hóniyo.kba sze~lt 
lemezgyűrűk rúgóz·ó (3. ábra) mozgást végeznek s ezáital ecset; 
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szerűen 'kenegetik a heng~r falát. A forgattyútér olajmeny~ 
nyisége alig fogy s csa» esetenkénti olajcsere, illetve olajvártás 
szükséges. Szemben a szokásos, öntött gyürfikkel, a lemezgyü~ 

' rfík mindegyike független egymástól s így külön-külön is illesz,-

' 

3. ábra. 

• kednek a henger falához. Tány'érszerü kiképzésük, működés köz
ben oldalrúgózást eredményez. A. lemezek tehát teljes-. lökethos~
sz.on . és keresztmetszetbefl (4. ábra) állandóan érintik a hengert. 
Jól illeszkedő tömítésük megakadályozza azt, hogy olaj jusson 

4. ábra. 

a roboanö térbe, vagy, hogy égési termék hatoljon a ·forgattyú
térbe. Nem keletkezhet tehát olajhtgulás. és nein válfiatnák lucs
kossá a gyertyák._ Következésképpen a robbanó térben sem kép
ződhet olajszén,. amitől a kenőolaj elszénnyeződik és csökken a 
kénőképessége. -

Rugalmas, tartós és törésmentes (5. ábra) · a COR.bS
gyiirű. -Anyaga · 22 féle fém ötvözete és 20 %-kal lágyabb a 'hen-
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gerf al anyagánál. Sugárirányú. fes~ítése a kamrában megszo
rult olaj nyol.Jlása miatt kellő mérvű/ de l~mezeltsége folytán 
mind·eneset,re ·csekélyebb, mtr:it .az öntött, · vastagtestű gyűrqké 
és ·mivel egyenletes szemcsézete finomabb, lágyabb is ' a henge
rériél, így nem keletkezhet ártalmas surlódási hő. A hengerkopás 
tehát jelentős ·mértékben, mintegy 60-80 % •kal csökken. Feszítő 
rúgókkal szei,;elt dugattyúgyűrűk rohamosabb kopást okoznak. 

Szerelési és illesztési szabályai a megújító üzemek Ken
delkezésére állanak. Helyszűke miatt el kell tekintenünk részle-
tes ismertetéstől- . · . 

A megújító műhely munkálatok gyakor1 . esete, · hogy a 
- szerelő lzakközeg tétován áll a munka módjának megválasztá-

l. 

e ·· 

5. ábr". 

sával szemben. A szerel6t feladatok ama határ esetei ezek, ahol 
.a természettudományilag tájékozott vezető szakközeg közremű
ködése nélkülözhetetlen. · A szerelő szakma fejlődését a módsze
res kísérletekkel ~ikutatott és elméletileg is alátámasztott illesz
tés tudomáf},yának a közkirtccsé válása biztosítja . 

. Általában szabály az, hogy_ az alkatrészeket, gépelemeket 
úgy kell szerelni, hogy azok · mértékadó üzemviszonyaik között 
legyenek .majd helyes mű-köp.ésCTek. 

Latj-uk, van e szakrrí,ának olyan területe, ·ahol a rejtett 
tartp,lék meg föltárásra vai:; 'ariya.'ggazdálkodásban és szakokta
tásban egyaránt. A 6. ábra · oly korsierű · dugattyúgyűrűt mutat 
be, mely · magába foglalj a ·a· sűrítő- , · a lehúzó-· és az áteresztő 
gyűrűk J(épességeit. , .. , 

· Szakközegképzés· szádiá:ra ;;d szerkezettan . tanításain túl-
menően üzemtanilag szül<séges· :ismertetni a gépet; mert a gép 
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több, ·mint részeinek -;:1z össz-ege. Alkatrészein, szerkezetein, 
készülékein és berendezésein fölül sokféle üzemanyag (víz, olaj, 
levegő, áram .és áramlé, tüielőszer, fékanyag és kenőcs) tartozik 

. á ·géphez; főképpen_: ·pedig üiemi tulajdonsága, viselkedése és 
működési körülményei jellemzik a gépet. lsmereJes, }:logy hatá. 
rozott üzemi körülmények szükséges~k a gép kifogástalan műkö
déséhez.: Akár üzemi hőmérséklete, akár a tüzelőszer vagy ~enő 
anyaga nerp! felel meg,. üzemi rendellenesség lép :föl. 

Szükséges · a működő gép igényei-ne~ a felismerése és e 
felismert igényeknek már a szereléskor való szakszerű ki-
dégí tése. · . · · . 
. Dolgoiahmk ·bepillantá~t vetett ab.ha az egyre terebélye~ 
sedő ipar,ágba,, amely_ mennyiségre és minőségre · nézve márís 
számottevő műszaki erőket foglalkozlat Képzésére, iniézmén.yes 

6. ábra. ;\ 

fejlesztésére azonban éppen mértékadó fokon · hiányz:ik tanácsadó 
szerv és irodalom. Hisszük, ·hogy az egyre sürgetőbb takarékos
sági kényszer és az úttörő munkában rejlő . szépség ·hatására 
mérnökségünk figyelme fokozottabb érdeklődéssel ford1,1l a 
magyar műszaki működés eme mostohán támogatott területe felé. 

Leszűrhető javaslattal is szolgál üzemtani fejtegetésffnk. 
Rámutattunk ama mértékadó különbségre, mely 'a polgári, meg 
a honvédségi gépjármű-üzemelés között fennáll. Táborszerű vi
szonyok között_ az ismertetett CORDS-gyűrűk gyors, hálás és 
föltétlenül műszaki értékű megújítást ~redményeznek., Szükséges 
tehát a piacon még szokatlan és idegen Cor.ds-gyűrűknek a qon
védségi javító műhélyek felé való terelése, Hlj3tv~ azoknak bizto
sítása a táborszerű megúj_ítások távolibb . céljai számára. 

Szt{vay Ó'éza mérp:ök · őrnagy,. 




