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A Szegedi Tudományegyetem intézeteinek segítsége Miniatürizálás, tipizálás 
a mindennapi alkotó-termelő munkához 

Sok és gazdag eredményt 
hozott az elmúlt években a 
Szegedi Tudományegyetem 
és a város üzemeinek kap-
csolata. E gyümölcsöző kap-
csolatokról egyre többet ír-
nak tudományos és szakfo-
lyóiratok, heti- és napilapok. 
Legutóbb az Űjitók Lapja 
számolt be arrpl,\ hogy a 
szegedi ^gyetem különböző 
intézetei és a vállalati dol-
gozók együttes munká jának 
eredményeként milyen érde-

Ipartelepeken, lakótelepe-
ken rendkívül nehéz és költ-
séges a gázvezetékek hiba-
helyeinek meghatározása. 
Egy újonnan kifejlesztett vil-
lamos gázvizsgáló készülék-
kel viszonylag könnyen lehet 
ezt a feladatot megoldani. A 
készülék ISAxlgO-xlSO mm-es, 
2,7 kg súlyú a tammiumház-
ba® vám elhelyezve ás szíj-
jal nyakba akasztható. 

A saeSemes megoldás két 
különbőzé mérési módszer 
e t e m e t egyesíti egy köeos 

feszij Itségforrással egy mérő-
műszerben. Az egyik mérő-
körben kis égetőkamra a 
beszívott gázproba éghető 
részének katali t ikus elégeté-
se re szolgál és 0—100 száza-
lékos gázkoncentrációt lehet 
vele mérni az alsó robba-
nási határig. A másik mérő-
kor a hővezetőképességre 
reagál és 0—106 százalékig 
a térfogategységre eső gáz-
korjcentrációt méri. A mérési 
tar tományokat a kapcsoló 
egyszerű elforgatásával le-
het átváltani. 

Beépített mágnesmag aka-
dályozza meg, hogy külső 
mágneses terek mérési hi-
bákat okozzanak. A fűtőszá-
Lakat por, beszívott víz vagy 
egyéb folyadékok ellen be-
épített szűrő védi. Olajgő-
zök és földgáz megkülön-
böztetése behelyezhető aktív 
szénszűrőkkel történik. Fe-
szültségforrásként 8 köny-
nyen cserélhető, 1,9 V-os 
szárazelem szolgál. Hozzá-
férhetetlen helyiségek, 
szennyvízcsatornák és aknák 
vizsgálatára szintetikus gu-
miból készült vizsgálótömlő-
ket használnak. 

kes és értékes kísérletek Ve-
zettek eredményre. 

Az egvetem 

Kísérleti Fizikpi 
Intézete 

például a Konverta egven-
irgnyitó gyárral kötött 
együttműködési szerződést- A 
gyakoris ti éjetben széles 
körben alkalmazott Sc-
egyenirán .v í 'ók minőségének 
megjavítását tűzték ki cé-
lul. A szelén előállításának 
eddigi módszerét úgy kíván-
ják megváltoztatni, hogy az 
előállított lapok nagyobb 
megterhelést is e lbír janak A 
gyar már ennek alapján 
dolgozhatja ki ú j szélép-
gyártási technológiáját. A 
Konverta az egyéves szerző-
dest a sikpres eredményekre 
való tekintettel 1962-re is 
meghosszabbította. 

A Csongrád Megyei Ma-
lomipari Vállalat felkérésére 
kísérleteket vegeznek őrle-
mények elektrosztatikus tér-
ben. újszerű frakciókkal való 
bontására: ezzel csökkentik 
az üzem energiafogyasztá-
sát; és tökéletesebben szét-
választott őrleményeket kap-
nak. Ugyancsak energiameg-
takarí tást céloznak a Dél-
magyarországi Rostkikészitő 
Újszegedi pozdorjalemez-
üzem hőkezelési időtartamá-
nak csökkentésére vonatkozó 
kísérletek. Legutóbb pedig a 
REMIX Rádiótechnikai Vál-
lalat fordult a Kísérleti Fi-
zikai Intézethez ellenállások 
és kondenzátorok előállítá-
sával kapcsolatos kutatások 
elvégzése végett. 

A Sferveskémiai 
Intését 

is • szoros kapcsolatot tart 
fenn a Kőbányai Gyógyszer-
árugyárral . Együttműködé-
sük elsősorban tudományos 
jellegű. Az ejmíjl t év végén 
kezdték meg a szteránvázas 
vegyületekkel való kutatá-
sokat. amelyek révén a Kő-
bányai Gyórgyszerárttgyár 
új , a jelenleg forgalomban 
levő készítményeknél jobb 
preparátumokat tud m a j d 
előállítani. A szteroidgvártás 
nemcsak belföldi, de export-

vonatkozásban is jelentős A 
világpiacon folyó erős ke-
reskedelmi versenyben szük-
ség van olyan nagy tiszta-
ságú és főleg alacsony ön-
költségit vegyületek előállí-
tására. amelyek méltó ver-
senytársai a külföldieknek. 
Az intézet rpunkája során 
szorosan együttműködik az 
üzem biológiai laboratóri-
umával: a farmakológiai 
eredményekre támaszkodva 
alakí t ják ki időről időre a 
kutatás ú jabb állomásait. 

Dr. Mészáros Lajos, az 
intézet tanársegéde egvik la-
Jálmápyávai részt veit a 
moszkvai magyar kiállítá-
son. amelyet megtekintett 
N- Sá- Hruscsov is és külön 
gratulált a feltalálónak. Mé-
száros Lajos olyan gő?fázis-
ban lejátszódó kontakt ka-
talitikus folyamatok tanul-
mányozására alkalmas labo-
ratóriumi felszerelést szer-
kesztett. amely oktatásra és 
üzemi kísérletekre egyaránt 
alkalmas, A felszerelés, ame-
lyei a Budapesti Laborató-
riumi Felszerelések Gyára 
már sorozatokban készít, 
nemcsak a hazai, de a kül-
földi szakemberek figyelmét 
is felkeltette Ebből a labor-
egységből már 14 darabot 
rendeltek a budapesti üzem-
től. mintegy j2 milljó forint 
értékben. Most a gyár és az 
Cgvetem között tárgyalások 
folynak a kapcsolatok kiszé-
lesítésére. 

Új betonűtépltési mód 
A betonútépítésben újabb 

fejlődést jelent a Svájcban 
alkalmazott gép (finisber) 
beállítása és a térbézagok 
200—250 m-re való ritkítása-
A betonpályában kb. 7-50—10 
méterenként úgynevezett 
látszat hézagokat képeznek 
ki, néhány mm-es szélessé-

tű, 50 mm mély, a meg n e m 
ötött betonba vibrálással 

bemélyitett eljárással A 
pályalemez alsó rétegét 
ugyanebben a vonalban hul-
lám-eternit csíkkal szakítják 
meg. Az ú j módszernek szá-
mos műszaki, gazdasági és 
forgalmi előnye van. 

A csehszlovák Tesla-gyár 
rendkívüli gyors ütemben 
korszerűsiti rádió, televízió 
s mas gyengeáramú termé-
keit. A tavalyi brnói vásá-
ron még nem vplt olyan 
szembetűnő a miniatürizált 
és tipizált alkatrészgyártás 
eredménye, mint az idén. Ez 
nemcsak abban mutatkozik 
meg. hogy a fes la-kata iógu-
sokban ma már mintegy 30 
százalékkal több fél vezetőr 
típust találhatunk, m i i 1 egy-
két évvel ezelőtt kiadott 
gyártmány jegyzékükben — 
ami egy maga ben is nagy 
szó —, hanem abban is, hogy 
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újonnan kialakított rádió-
típusaik, televízióik, magne-
tofonjaik szerkezetejben már 
miniatürizált, tipizált a lkat-
részeket, szerelési egysége-
ket láthatunk. Ez a gyors 
miniatürizálás és tipizál se 
rendkívül figyelemre méltó, 
mivel csak ez az út vezet 
— különösen a rádiókészülé-
kek vonatkozásában — sike-
rekhez a világversenyben. 
Az alábbiakban bemutatott 
késsülékeknél is minatüri-
zált és tipizált alkatrésze-
ket, szerelési egységeket 
hasznai a gyártó cég. 

Könnyű kézitáska-rádió, amelynek zavartalan üzemét 
két yj lípysú tranzisztor és egy germániumdtőda biztosít-
ja. Közép- és rövidhullám vételére alkalmas A készülék-
ben beépített ferritantenna van. A kimenő teljesítmény 
150 MW. Négy darab masfélvgltos teleppel a rádió súly* 
J,32 kg. a telepek 400 üzemórára elegendők. E rádió — 
mint valamennyi Tesla-gyártmányú tranzisztoros készülék 
— műanyagházba van epitve. 

KOZPONTI PORSZÍVÓ 
JCTSBBB LAKÓHAZAK ré-

szére — a továbbfejlesztett 
változatában nagy lakóhá-
zakban is — a kényelem ú j 
lehetőségét nyú j t j a az az ú j 
beépített porszívó berende-
zés, amelyet az angol God-
frey-gyár -Dus tmas te r - né-
ven készített el és amelynek 
eddigi gyakorlati próbái tel-
jes sikerrel zárultak. 

A központi porszívó (mint 
régebben röviden már hírt 
adtunk rója) feleslegessé te-
szi, hogy a porszívókat szo-
báról szobára hurpolják és 
kiküszöböli a szemét üríté-

sével járó gondokat is. 
A tulajdonképpeni porszí-

vó a pincében, garázsban, 
vagy egyéb melléképület-
ben helyezhető el és tőle 
műanyag-szívócsöveket ve-
zetnek a ház minden egyes 
szobájába. A szobai nyílá-
sokat visszacsapó szelep zár-
ja le. A porszívófpmlő is-
mert csövének behelyezésé-
vel a zárószelep szabaddá 
teszi a szobanyílást és a 
porszívós megkezdhető. 
Mindössze a r ra van szükség, 
liogy a szobában elhelyezett 
egy vagy több szívónyílástól 

a szoba minden részét el le-
hessen érni. A szívócső ki-
húzásakor az önműködő 
visszacsapó szelep a szívó-
nyiiást zárja. 

A Z Ü J __ B E R E N D E Z É S 
alapvető előnye egyszerűsé-
ge. a s záné t öíjsze^yüjlésé-
nek centralizálása és az a 
tény. hogy a lakásokban 
nincs szükség elektromos 
kábelek, zsinórok, tehát ve-
szélyesebb elemek kezelésé-
re. A villajnos berendezés — 
szakszerű kiyitelbeh — a 

píppében beépítve, helyhez 
kötötten marad- ós így az 

elektromos hibák lehetősé-
gei is minimumra csökken-
nek. A szivószerkezetekhez 
felhaszpatt müanyagcsövek 
olcsók és üzembiztosak, kö-
tésüknél csupán a légmen-
tes zárásról kell gondos-
kodni. . 

A berendezés tökéletesített 
változatban, nagyobb telje-
sítménnyel középületek, is-
kolák, kórházak, irodák és 
üzemi helyiségek tisztításúra 
is a lkalmas és nem csupán 
kényejpij de egészségügyi 
szempontból is jelentős új í -
tásnak tekinthető. 

Start-típusú tranzisztoros magnofon. 5 tranzisztorral is 
egy germaniumdiódával. Szalagsebessége 4,76 cm-sec. Az 
Üzemet 6 darab 1,5 voltos elem biztosítja, de csatlakoz-
tatható a készülék egy k-ülönleges konektprral autóakku-
mulátorhoz vagy reduktor segítségével a 220 voltos háló-
zathoz ts. Az új magnefonnak meglehetősen kis méretei 
vannak: 250x160x100 mm. Mikrofonhoz, rádióhoz, lemezját-
szóhoz csatlakoztatható. 

Sztiropor — az űj építőanyag 

i j § 4 v > . ^ ^ B m H B w i p É á , ^ A sztiropor a habosított könnyű legyen. 6,7—1.2 at 
^ ^ ^ ^ • H b é S ^ ^ ^ ^ B műanyagok csoportjába tar- nyomáson és 100—156 C fok 

K ' I tariÉSHva^H tozik. anyaga pedig poli- hőmérsékleten 
§ I t a M l ^ H H s z t i r o l . Egy köbméter 15—20 formákban duzzaszt ják. A 

kg-ot nyom. tehát nedves és meleg környezet 
mindössze 6.015—0.02. Hőve- eredményeképpen a paliszti-
zetési tényezője rendkívül rol szemcsék térfogata ielen-
kicsiny: 0.027—0.30 kcal/m tősen megnövekszik "és a 

• • P M H 9 fok A sztiroport izopen- megduzzadt anyag teljesen 
tannal telített szuszpendált , \ . . 

Minden szobában megvan a szívóeső csatlakozása. esn- noljsztírpl-diszillfidból ké- K I t o , u a f o r t oa t . Az igy ka-
pán a tömlőt k d l behelyezni és máris megkezdődhet a szítjk. Ahhoz, hogy az ap.vag PPtt onyggot készre polimt-

u k a r i t a s valóban ilyen porozus hab- Mfiáljak és ez a sztiropor. 

A pincében elhelyezett központi porszívó, amely már 
nemigen hasonlít a lakásban használatos válfajához. Be-
épített villamos berendezése maximális üzembiztonságot 

nyú j t 


