
A gyors csillapodású torziós inga és a vasszennyeződést
vizsgáló műszer

1. A gyors csillapodású torziós inga
1959 tavaszán SzecsőDY Miklós geofizikus, az Eötvös 

Loránd Geofizikai Intézet munkatársa, megkeresett kettőn
ket — Szerdahelyi Józsefet és engemet — mint műszer
tervezőket azzal a céllal, hogy elgondolását, egy új Eötvös- 
ingát valósítsuk meg. E felkérését örömmel fogadtuk, mi
vel az E-54 típusú Eötvös-Rybár-inga automatizálását már 
befejeztük.

Ekkor már gondolatainkban — teljesen új módszerrel és 
mechanikai változtatásokkal — egy olyan Eötvös-inga 
kialakítását képzeltünk el, amellyel a csillapodási időt és a 
műszer teljes súlyát is minimumra csökkenthetjük. Elkép
zeléseinkben egyedül az érzékenység megtartása volt még 
bizonytalan, mivel az a lengőrendszer méreteitől függött.

Többéves tapasztalataink alapján, az eddig alkalmazott 
megoldások előnyeinek és hibáinak figyelembevételével 
sikerült egy olyan Eötvös-ingát kialakítani —  és a kísérleti 
példányban meg is valósítani —•, amely az eddigieknél 
lényegesen könnyebb, alacsonyabb és mechanikailag egy
szerűbb lett. A lényegesen gyorsabb csillapodási idő mellett 
sikerült az érzékenységét is megtartani és a hosszadalmas

1. ábra

szabályozást elhagyni, mivel ennél az ingánál nincs ké
ményhatás. Az inga árának csökkentésére is gondoltunk, 
ezért a lengő rúd végein levő terhelő aranysúlyok helyett 
ólomból készítettük a tömeget.

A kísérleti példány megvalósítása 1962-ben a próbamé
résekkel fejeződött be. Ekkor az inga méretei alapján az 
érzékenység pontos megállapítása is megtörténhetett, és az 
új inga érzékenysége azonosnak bizonyult az előző ingáé
val — sőt a görbületi mérésnél még nagyobb is lett. A 
számításokat Dr. Haáz István geofizikus és matematikus 
végezte, aki szintén az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
munkatársa volt.

A kísérleti mérések befejeztével az ingát bejelentettük az 
Országos Találmányi Hivatalnál és így az szabadalmazva 
lett. Az okirat száma: 148.779., a szabadalom oltalmi ide
jének kezdete: 1959. november 14. A szabadalom tulajdo
nosai: Szec ső DY Miklós geofizikus, Dr. Ha á z  István geo
fizikus és matematikus, Szerdahelyi József és V argh a  
Sándor tervezők.

Ez az úgynevezett „Gyors csillapodású torziós inga”, 
amely a Geofizikai Mérőműszerek Gyárában készült. Tí
pusszáma GMG 8 (i. ábra), félautomatikus. A lengőrend
szer rajzát a 2. ábra mutatja.
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3. ábra

A lengőrész egy alumíniumból készült rúd, amely Y 
alakú, ennek a középső szára tükörtartónak van kiképezve, 
a tükör középpontja a talajszint felett 1 m-re van. E szár 
végén levő csavar rögzíti a wolframszál alsó végét, a szál 
felső vége a torziósfej állítható csavarjához van erősítve. 
Az Y alakú rúd mindkét vége vízszintesen folytatódik, 
hogy függőleges irányú emeléssel lehessen arretálni (rög
zíteni). Az ingarudat vörösréz burkolat veszi körül, amely 
oldalirányban bontható, így szemmel is ellenőrizhető és 
könnyen tisztítható.

A mi mechanikai lengéscsillapító szerkezetünk, amely a 
szabadalom tárgyát képezi, kiküszöböli a nagy lengéseket 
mivel a szűkítő szerkezet szárvégeinél igen kicsi a köz, 
amelyben a lengőrész még mozoghat. Dezarretálás (sza
baddá tétel) után vizuálisan kell ellenőrizni, hogy ütközéses 
lengés már ne legyen. így a lengésből csak az utolsó befe
jező lengő mozgás marad, amely 14-15 percig tart.

A műszer magasságának csökkenése abból adódott, 
hogy a felfüggesztő torziós szál hosszát 10 cm-re vettük, 
így a műszer külső magassága csak 134 cm lett.

Műszerünk tulajdonképpen —  mint EÖTVÖS óta minden 
Eötvös-inga —  két párhuzamosan elhelyezett ingából áll, 
amely 180°-os szöget zár be egymással (3. ábra).

A két ingarúd, amelyet külön-külön vesz körül a vörös
rézből készült burkolat, a külső hőmérséklet-változás miatt 
alumíniumlemezből készült háromszoros burkolattal vé
dett, e többszörös burkolat mind a két oldalról együttesen 
vehető le.

Mindkét ingarúd arretálása és dezarretálása egy közös 
központi szerkezettel egyetlen kar el-, illetve visszafordítá
sával, egy kézmozdulattal történik.

Az ütközési közök szűkítése és a szükítők eltávolítása az 
arretáló szerkezet karjával közös tengelyű kar el-, illetve 
visszafordításával szintén egy kézmozdulattal, egyszerre 
történik.

Az ingarudak kitérésének megfigyelésére a lengőrúddal 
együtt elforduló tükör egy a burkolaton belül elhelyezett és

belülről megvilágítható skála képét 
az észlelő-lupe látómezejébe vetíti. 
A kitérített helyzetben a meg- 
nyugvó skálakép helyzete a látó
mezőben elhelyezett álló szálvo
nallal leolvasható. A két skála 
képét a szokásos eltérő jelzés, О és 
□ különbözteti meg egymástól, 
ennek leolvasása az okuláron át 
történik.

Az eszköz vizuális megfigyelés 
helyett fotografikus regisztrálásra 
szolgáló berendezéssel is ellát
ható.

Tekintettel arra, hogy a skálák 
távolsága a tükröktől csak 20 cm, 
a megfelelő optikai nagyítás 
elérésére az ingarúd tükréről 
kétszeres visszaverődést alkal
maztunk. Ezáltal az ingarúd 
szögelfordulása a szokásos két
szereződés helyett megnégysze
reződik. Ezenkívül a skálabe

osztást 1/5 mm-esre sűrítettük. Ily módon a műszer ér
zékenységével fordítottan arányos skálaértékek a követ
kezők:

Uxz-re 4,2 eötvös/osztásrész
Uyz-re 7,4 eötvös/osztásrész
и д-га 8,5 eötvös/osztásrész
2Uxy-ra 14,8 eötvös/osztásrész

Amint látjuk, ezek az értékek — még az 1/5 mm-es be
osztásra vonatkozók is — a gyakorlat követelményeinek 
teljesen megfelelnek.

A hazánk területén érvényes 8 eötvös egységnyi északi 
irányú normális gradienst ingánk keleti, majd nyugati 
azimut irányba állított rúdja 1/5 mm-es skálabeosztás ese
tén 2 osztásrésznyi kitéréskülönbséggel méri.

A geodéziai alkalmazások szempontjából figyelemre
méltó, hogy a terhelő tömegek szintkülönbségének és a 
forgatáskar hosszának ingánkban megválasztott viszonya 
következtében a görbületi adatokra vonatkozó érzékenysé
ge közelebb áll a gradiensre vonatkozó érzékenységhez, 
mint a korábbi Eötvös-ingáké.

Az eszköz háromlábú állványra állítható. Az állvány 
függőleges tengelye körül forgatható. A mérés 45, 60, 72, 
90 és 120°-os közű azimut irányokba történhet. A kívánt 
azimutköz egyetlen kézmozdulattal állítható be. Az átállítás 
az egyik azimutból a másikba manuálisan történik. A pon
tos beállítást rugós retesz biztosítja. Az állványt szállítás 
esetén nem kell több részre szétszedni mert a három kitá
masztó láb csuklósán csatlakozik az állvány központi tör
zséhez, és a szállítás idejére a három láb a törzs mellé visz- 
szahajtható és magától rögzül.

A kezdő északi irány beállítása egy nagyítólencsével el
látott, zárt, arretálható csöves iránytűvel történik. Az 
iránytű csöves doboza úgy helyezhető a műszer burkolati 
oldalfalához, hogy a beállítás művelete alatt az eszköz 
burkolatához képest nem mozdulhat el. Az iránytű lengési 
közénél kisebb mágneses deklináció figyelembe vehető és 
ennek megfelelő ellenkező irányú eltérés alkalmazásával a
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műszer a mágneses észak helyett közvetlenül a csillagászati 
északi irányba állítható.

Az eszköz két részre szétszedve, két külön ládába he
lyezve szállítható. A felső rész súlya 20 kg, ládával együtt 
31,5 kg, míg az alsó rész súlya 18 kg, ládával együtt 33,0 
kg (a három db talptányérral együtt). A teljes eszköz súlya 
38 kg, ládával együtt 64,5 kg.

2. A vasszennyeződést vizsgáló műszer
A vasszennyeződést vizsgáló műszer az Eötvös-inga 

gyártásához készült, mert az inga lengőrészének —  rögzítő 
csavarok, forrfülek, forrasztások, torziósszál, lengőrúd, 
tükör, a tükrösítés, amely alumínium porlasztással készül, a 
tükörrögzítő rugó és a terhelő súlyok —  teljesen vasmen
tesnek kell lenni. A felsorolt alkatrészeket elkészítésük 
előtt is mint nyersanyagot, majd megmunkálásuk után is 
mint alkatrészt, végül összeépítve mint kész lengőrészt, a 
beépítésük előtt ellenőrizni kell! E gondos tisztaságra azért 
van szükség, hogy a lengőrendszert a földi mágneses tér ne 
befolyásolhassa, mert a szennyezett alkatrész mágneses 
kölcsönhatása meghamisíthatja az ingával mért gravitációs 
mérések értékeit.

A vasszennyeződés vizsgálata előtt célszerű a szerelő
helyiség kitakarítása és kiszellőztetése, valamint a padló 
felmosása azért, hogy a levegőben lebegő vasport a nedves 
padló lekösse.

E műszer tervezője B an a i Gyula, az Eötvös Loránd Ge
ofizikai Intézet munkatársa és e sorok írója, a Geofizikai 
Mérőműszerek Gyárának alkalmazottja volt.

A műszer (4. ábra) a következő négy részből áll:
— maga a mérőműszer,
— a megvilágítás egy skálával,
— egy áramforrás (6 vagy 12 V-os lúgos akkumulátor),
— 2 teodolit állvány.

Г

A mérőműszerben Helmholz-tekercs van, hogy a vizs
gálat során a földi mágneses teret közömbösítse.

A vizsgálóműszer (5. ábra) részei:
— állvány, egy állítható törzs a rajta lévő ablakkal,
— az ingánál használttal azonos torziósfej,
— tükörrel ellátott lengőrész, azaz iránytű, amely 150 mm 

hosszú,

— torziósszál, amelynek anyaga wolfram,
— felfüggesztés,
— iránytű tok, ez elfordítható, hogy a tok belsejében az 

iránytű oldala és a fal között max. 0,5 mm hézag ma
radjon, a tok mindkét felső részén egy-egy ablak van 
azért, hogy az iránytű állása jól látható legyen,

— elfordítható körasztal, melyre a vizsgálandó alkatrészt 
vagy anyagot be lehet tenni,

— teodolit műszerekhez használt háromláb, amely lánccal 
van összekötve a stabil állás biztosítására,

— a műszer alsó lapján egy körlibella,
— az állvány két merevítő bordája között az iránytű ma

gasságában egy állítható csavarba ágyazott permanens 
mágnesrudacska, amellyel az iránytű labilis helyzetbe 
hozható, ezáltal az érzékenység maximálható,

— az állvány alsó oldalán egy állítható kézi csavar a É-i 
irány beállításához,

— további 3 állítható csavar, amellyel a mérőműszer egy 
körlibella segítségével beállítható a függőleges irány
ba.

5. ábra

A megvilágítás és a skálabeosztás szintén egy teodolit 
állványra rögzített csőoszlopon van, amely minden irányba 
és magasságba állítható csuklókkal van ellátva, ezek segít
ségével beállítható, hogy a fénysugár a mérőműszer-törzs 
ablakán be- és kiléphessen.

A két egységet úgy kell felállítani, hogy a köztük levő 
távolság kb. 1,2-1,5 m legyen. Az indikátor (vetített füg
gőleges szál) élessége beállítható a vetítőcsövön levő csa
varral, majd rögzíthető. A vetített fénysugár hőszűrőn ke
resztül jön ki. A skála osztás 2 mm-es, így az eszközzel, ha
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