
A szál az izzítás közben teljes hosszában megnyúlik, hosszabb ideig tartó 
izzítás közben közepe táján valamivel jobban. Ezért a szálat csak igen rövid 
ideig tartó áramlökéssel izzítottam. Fontos, hogy a szál kellő hosszra való meg
nyújtása egyszeri izzítással megtörténjék. Ismételt izzítás hátrányos, a szál 
járási tulajdonságait rontja, valószínűleg azért, mert a szál az izzítás közben 
kissé kicsavarodik, s az újabb izzítás alkalmával a már az előző izzításkor egy- 
irányba elrendeződött molekulasorokat az elcsavarodás miatt részben más el
rendeződésbe kényszeríti.

A preparálási műveletek végrehajtásához nagy gyakorlat kell, mert kellő 
gyakorlat nélkül az izzít ásnál sok szál elszakad.

Az így preparált szál már külső megjelenésében is a nem prej;>arált szálnál 
előnyösebbnek látszik. Amíg az így nem kezelt szál kunkorodó, spirálisszerű, 
addig a megnyíljtott szál laza állapotában is egyenes, kunkorodásai eltűntek és 
merevebb. De nem ez a külső látszat, hanem az ily módon preparált torziós
szálaknak a próbaeszközben történt megvizsgálása bizonyította e preparálási 
módnak helyességét és jóságát . Az így preparált torziósszálak között szép szám
ban találtam kis temperatúrakoefficiensű és kis járású szálakat.

Amint fentebb láttuk, ahhoz, hogy az Eötvös-féle torziós-inga megbízható 
legyen, nem elégséges jó torziósszálak alkalmazása, hanem szükséges, hogy az 
ingaházban a légáramoknak a hatása is elenyésző csekély legyen. E hatás külö
nösen a hőmérsékletváltozás irányának megfordulásakor okoz zavart. E zavaró 
hatás minden még be nem szabályozott ingában többé-kevésbé megvan, egye
sekben igen nagy mértékben. E légáramhatás az ingák egyedi tulajdonsága, 
a különböző ingákban más és más, még a kettős Eötvös-inga összeépített két 
ingájának viselkedése is különböző. E zavaró hatás kiküszöbölése, illetve a 
minimumra való csökkentése „szabályozás” -sál történik, még pedig úgy, hogy 
először a szóban forgó ingaházban előálló légáramlást kell megvizsgálni, azután 
a nagy tapasztalattal szerzett ismeretekkel már megismert légáramlást alkalmas 
alakú és az ingaházban alkalmas helyen elhelyezett terelő lapokkal ,,légkörid- 
/oF’-kal kell irányítani úgy, hogy a légáramok hatása az ingára elhanyagolható 
legyen. E szabályozás nélkül az ingák rendszerint teljesen megbízhatatlan érté-, 
keket adnak. E szabályozás részleteivel ezen a helyen nem óhajtok foglalkozni.

A jó torziósszálakat tartalmazó és jól beszabályozott Eötvös-ingák a leg
hátrányosabb időjárási viszonyok között is megbízható észlelési értéket adnak
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Berlin, 5 — 6. különfüzet. 1 — 59. és 1 — 128. oldal. Sokszorosított kiadvány. A két füzet az 1969. 
október 26 — 30. között Lipcsében tartott Nemzetközi Geofizikai Szimpózium 18 előadását tar
talmazza. Az 5. füzet címlapján»?. Nemzetközi Geofizikai Szimpóziumról van szó és a G. Löser — 
G. Olszak által írott előszó is így említi a szimpóziumot, nem véve tudomást az immár több mint 
egy évtizedre visszamenő sorozatról! A cikkek csak német szöveggel szerepebiek.

Az 5. füzet — az előszón kívül — 6 cikket tartalmaz, valamint a később közzéteendő 
24 dolgozat címét. Ezekből a 6. füzet 12-nek a szövegét hozza; mindkettő ábrákat is közöl. A 
cikkek nyelve német. Az 5. füzet 1970-ben, a 6-os 1971-ben jelent meg, mint a főcímben említett 
kiadvány 1970. évf. 11., illetve 1971. évf. 12. sz. füzete.
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