
Néhány szóban az ezüstözésről
Szegény ember vízzel főz és maga hajtja a kecskéjét —  így szól a régi böl
csesség. Tekintettel a nehézkes és lassú alumíniumozási "szolgáltatásokra" 
(melyek a tükör esetleges eltörésére sem adnak garanciát), közreadom a táv
csőtükrök házilagos ezüstözése során szerzett tapasztalataimat.

Kezdetben híven ragaszkodtam A távcső világa c. könyvben írtakhoz, ké
sőbb azonban kissé eltérő módszert alakítottam ki. Az ott leírt procedúrát 
ugyan most is betartom, de csak az "A" oldat készítésekor.

Hozzávalók ("A" oldat); 1,5 dl laboratóriumi tisztaságú desztillált víz 
(ioncserélt nem jó)! 1,5 g kristályos ezüstnitrát (AgNO~), 10%-os ammóniák 
(NH^OH), 1,5 g-os káliumtabletta. ^

1,5 dl vízben feloldunk 1,5 g ezüstnitrát kristályt. Ha jó a víz, akkor 
nem zavarosodik meg az oldat. Feloldás után óvatosan öntsünk bele 
kevergetés mellett ammóniák oldatot. Az első cseppek után erősen
megzavarosodik az oldat. Adagoljuk tovább a szalmiákszeszt, sűrű kevergetés 
mellett. Egy idő után kezd kitisztulni az oldat. Ekkor kell nagyon 
vigyázni! Addig csepegtessük tovább, amíg kissé tört színű nem lesz. Hogyha 
hirtelen kivilágosodik, akkor pár szem kristállyal "visszahozhatjuk". A 
lehetséges színek a sötétbarnától a világos tejfehérig fordulhatnak elő. A 
szintbeállítás után barnából világosbor színű átlátszó oldatot kapunk.

Egy másik tiszta üvegben 1,5 dl desztillált vízben oldjunk fel 1,5 g 
tablettát. Feloldás után sűrű kevergetés mellett öntsük bele az ezüstnitrát 
oldatba. Kapunk egy sötétbarna "löttyöt". Ezt nem kell eldobni, hanem 
szalmiákszesszel ugyanolyan óvatossággal addig kell kezelni, amíg a 
világosbor színt visszakapjuk (de ne legyen fehér!). Szűrőpapíron vagy 
vattarétegen szűrjük át.

"B" oldat: 1,5 dl desztilállt vízbe 1,5 g szőlőcukrot oldjunk fel, utána 
kb. 8— 10 g tiszta alkoholt tegyünk bele, és jól rázzuk össze.

óvatossági rendszabály! Az ezüstnitrát méreg! (Ráadásul nehéz beszerezni 
is!) Vásárlásához méreg engedély kell, amit a helyi Köjáltól lehet besze
rezni, egyébként vegyszerboltokban vásárolható (Budapesten a József körúton 
van egy ilyen szaküzlet). Gumikesztyű és csipesz használata kötelező! Ha 
kézzel nyúlunk hozzá, a bőrön maradandó sötét foltok keletkeznek.

Technológia. A tükörfelületet zsírtalanítsuk pl. mosószerrel vagy 
cériumoxidos vattával. Az utóbbival addig kell a felületet dörzsölni, amíg
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a vatta nem kezd tapadni vagy esetleg csikorogni. Ezután széles 
szigetelőszalag csíkkal ragasszunk gallért a tükörre. Körmünkkel jól 
dolgozzuk rá a tükör oldalára, hogy ne szivárogjon ki alóla az oldat. 
Szorosan csavarjunk vattát egy csipeszre. Öntsünk a felületre az "A" 
oldatból (ezüstnitrát) annyit, hogy kb. 1 cm vastagságban lepje el a 
felületet. Vattával dörzsöljük át újra a felületet, főleg a széleken. 
Tegyük félre a vattát, pl. vízbe vagy a csapba, és mossuk le. Ezután öntsük 
bele a "B" cukros oldatból kb. 1/4 részt. Ahogy beleöntöttük, azonnal 
mozgassuk a tükröt, hogy a két oldat egyenletesen összekeveredjen. Állandó 
lötyögtetés mellett hamarosan megsötétedik az elegy. Mozgassuk tovább az 
ezüstkiválás befejeztéig. Ezt onnan tudjuk meg, hogy kissé átlátszóvá 
tisztul le a folyadék. Öntsük le a zavaros löttyöt, és folyóvízzel jól 
mossuk le a tükröt. Tartsuk lámpa elé, és hátulról nézzünk át rajta. Ha 
csak az izzószálat látjuk, akkor jó a felület. Ha ennél többet (vékony a 
réteg), akkor ismételjük meg az eljárást a még vizes tükrön. Ha elég vastag 
réteg rakódott le a felületre, akkor átlátszatlan a tükör.

Vegyük le a gallért, és vizes, kinyomott vattával óvatosan próbáljuk 
letörölni a vizet a felületről. Ha sikerül, és nem válik le az ezüst, akkor 
nagyon hamar megszárad, és egyúttal a felületi szennyeződés egy része is 
lejön. Foltos és homályos lehet a tükör, de ez még kijavítható. Tegyük le a 
tükröt, és cériumporos vattával óvatosan, nem rányomva polírozzuk fel a 
felületet. Előbb-utóbb biztosan beletanulunk a műveletbe.

A maradék folyadék nem áll el sokáig, az ezüst idővel kiválik az üveg 
belsejére.

Az ezüstözött felület egy idő után —  a levegő szennyezettségétől függő
en —  oxidálódik. (Tükreimen kb. fél évig marad használható az ezüstréteg.) 
Cériumos vattával újra át lehet polírozni, ameddig a réteg tart. Tükreimen 
kb. fél évig marad használható az ezüstréteg (budai zöldövezetben lakom).

Ezüstözött felület eltávolítása: Fotóvegyszerboltban kapható fixírsó és 
kristályos vörösvérlúg só. Kevés vízben oldjuk fel a fixírsót (tömény 
legyen az oldat). Vattával kenjük be az ezüstfelületet, majd szórjunk rá 
vörösvérlúg sót, és nemsokára jelentkezik a hatás.

Régi alumíniumfelület eltávolítása: Vizezzük be a felületet, tegyünk rá 
a káliumtablettákból néhány szemet. A hatás hasonló lesz, mint az ezüstnél, 
de lassúbb.

CSATLÓS GÉZA

Csőgyártás házilag
Örvendetesen szaporodnak hazánkban a nagyobb méretű, többnyire házilagos 
kivitelű távcsövek. A távcsőépítő azonban előbb-utóbb találkozik a tubus 
elkészítésének problémájával. Kisebb átmérőknél (kb. 150 rrm-ig) a legjobb 
megoldást a kereskedelemben kapható PVC csövek jelentik. A nagyobb PVC 
csövek azonban aránytalanul drágák és nehezek. Cikkemben arra próbálok 
válaszolni, hogy mit lehet ilyenkor tenni.

A hazai gyakorlatban nagyobb átmérőknél általában vékony fémlemezből 
hajlított csövekkel találkozunk. Ezek jó hővezetők, így könnyen átveszik a 
környezet hőmérsékletét. Télen viszont szabályosan hozzáfagy az ember keze, 
rezgések szempontjából sem túl előnyösek és áruk sem csekély.
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Egy másik lehetőség a rácsos tubus, ami valóban praktikus, és minél 
nagyobb az átmérő, annál inkább feltűnik könnyebb súlya. Megfelelő 
kialakítással rezgésmentesen megoldható, gyorsan átszellőzik. 30— 40 cm 
felett ez a legüdvözítőbb megoldás (1. Meteor 1991/1.).

Tőlünk nyugatra nagy divatja van a kartoncsöveknek. Lássuk, miként 
készíthetünk el egy ilyen tubust! Első lépésként vékony fémlemez-csíkokból 
(5— 6 cm szélesek és néhány tized rrm vastagok legyenek) hajlítsunk 
abroncsokat, mégpedig annyit, hogy a cső hosszán kb. 30 cm-enként legyen 
belőlük egy. Ezeket széles ragasztószalaggal erősítsük egy kb. 0,5— 1 mm 
vastagságú kartonlapra, és készítsünk belőle hengert. Ez így még nagyon 
puha, könnyen horpad, ezért további papírrétegekkel vastagíthatunk rajta. 
Vékonyabb papírt is használhatunk (akár újságpapírt is!). Ragasztónak 
legjobb a vízüveg, mivel jól beszívja a papír, és megkeményedik. 
Pótolhatjuk esetleg tapétaragasztóval is, de ahhoz több papír szükséges 
azonos szilárdság eléréséhez, ezért nehezebb csövet kapunk. Ha a cső 
kiszáradt, az abroncsokat nyugodtan kivehetjük, de akár bent is 
maradhatnak, a későbbiekben úgysem zavarnak, és masszívabbá teszik 
gyártmányunkat! Ezután nyugodtan nekiláthatunk a megmunkáláshoz, festéshez.

1. ábra. A cső 
félnézet-fclmetszet
ben ábrázolva

2. ábra. A csőperem 
nagyított metszeti 
képe

Ha valaki rendelkezik kellő mennyiségű üvegszövettel, akkor szupererős 
és pillekönnyű csövet barkácsolhat! Sablonnak most is a kartonnal bevont 
abroncsokat használjuk. Erre ragasszunk 2— 3 réteg üvegszövetet vízüveggel, 
annak hiányában sűrű csónaklakk is megteszi. A szövetet hajtogassuk vissza 
a két szélső abroncsra, ne vágjuk le! A peremeket célszerű UVERAPID ragasz
tóval átitatni, ez fémkeménységet biztosít. Az egész csövet is átkenhetjük 
vele, de ez nagyon drága mulatság lenne. Ha megszáradt a lakk vagy a vízü
veg, finoman csiszoljuk át a felületet, majd NEOFLEX javítópasztával (vé
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kony rétegekben) kijavíthatjuk a kisebb gödröket, eltüntethetjük a szövet 
mintázatát. (Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a szövet feltekerésekor 
mindenhol feszesen simuljon a felületre, mert a "lebegő" részeket később 
nem tudjuk egykönnyen eltüntetni!) Ezt a réteget vizes, finomszemcséjű 
dörzspapírral (polírpapír) készre simítjuk, eltüntetve a paszta ráncait. 
Innen aztán lehet fúmi-faragni, mázolni a csövet!

Saját 29 cm átmérőjű 1 m hosszú csövem is a lakk— üvegszál technológiá
val készült, súlya mindössze 4 kg. (Elég hosszú visszahajtás esetén a perem 
könnyen elbírja egy tükör súlyát is!) Az üvegszál esetleg sűrű szövésű szú
nyoghálóval pótolható, de ezt ki kellene próbálnia valakinek.

Kívánok sok sikert azoknak, akik —  hozzám hasonlóan —  csőgyártásra 
adják fejüket.

NAGY ZOLT/iN ANTAL

Régi magyar távcsövek II.
Az Uránia Heyde-refraktora

Százezrek, ha nem milliók számára adta az első távcsöves élményt a budapes
ti Uránia Csillagvizsgáló 200/3020-as Heyde-refraktora. Ez a szép távcső 
1947 óta áll jelenlegi helyén. A Heydét (ahogy a "bennfentesek" nevezik) 
eredetileg a Magyar Csillagászati Egyesület kapta ajándékba a Svábhegyi 
Csillagvizsgáló Intézettől, távcsöves bemutatások céljára. Ennek a célnak 
mindmáig kiválóan megfelel —  44 éve szolgálja az Urániát, bármilyen komo
lyabb rreghibásodás nélkül. Mindez nem kis teljesítmény, ha tekintetbe vesz- 
szük azt, hogy a drezdai illetőségű Gustav Heyde korántsem ilyen "terhelés
re" tervezte a műszert.

A Heyde-refraktor pályafutása 1908-ban ógyallán kezdődött. Az Ógyallai 
Csillagvizsgáló eredetileg abból a célból szerezte be ezt a refraktort, 
hogy résztvegyen a Kari Schwarzschild által szervezett fotografikus foto
metriai programban. Az ógyallai csillagvizsgáló a +90° és +60° közötti ég
terület fényképezését végezte. A felvételeket különleges kamerával készí
tették: a Schwarzschild-féle kamera kazettatartóját egy mechanizmus úgy 
mozgatta a felvétel közben, hogy a csillagok egyenletes feketedésű négyze
tekként képeződtek le a fotólemezen. így jelentősen egyszerűsödött a leme
zek kimérése, mivel csak az egyenlő méretű "csillagnégyzetek" feketedését 
kellett figyelembe venni. A meglehetősen nehéz Schwarzschild-kamerát a Hey- 
de-refraktorra szerelve használták.

Trianon után ógyalla Csehszlovákiához került; a jelentősebb műszereket 
azonban sikerült idejében Budapestre szállítani. A Heyde-refraktor a 
frissen létrehozott Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézetbe került. 1922-ben 
épült fel 5 m-es kupolája, mely egyben az Intézet első ilyen épülete volt. 
A Heydével elsősorban változócsillagokat észleltek —  jórészt RR Lyrae és 
fedési típusúakat —  egy Gráff-féle ékfotométerrel.

A távcső 1947-ben került az Urániába —  mint annyi mindent, ezt is Kulin 
György "járta ki". Itt nem fogadta olyan elegáns kupola, mint a Svábhegyen 
—  másfél évtizedig egy ormótlan letolható bódé védte az időjárás 
viszontagságaitól. Erősen vitatható sikerrel, hiszen a viharos szelek több 
ízben is felborították a bódét, a benne lévő távcsővel együtt! (Erről a
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Csillagok Világában és a Csillagászati évkönyvekben is olvashatunk.) 
Távcsövünk szerencsésen "túlélte" ezeket a zuhanásokat. A mechanika 
kisebb-nagyobb sérüléseit kijavították, szerencsére az objektív nem sérült 
rreg komolyabban (egy ma is látható kb. 5 cm-es karctól eltekintve). Az 
Uránia kupolája a hatvanas évek elején készült el, azóta biztos helyen van 
a refraktor.

A Heyde mindenekelőtt bemutató-távcső, így nem csoda, hogy viszonylag 
kevés észlelés készül vele (lásd a Meteor rovatait). A látogatókat nem 
lehet —  és nem is illik —  "elzavarni" a távcső mellől a bemutatás 
időszakában. Az Uránia Csillagvizsgáló alaposan fényszennyezett ege sem 
nagyon lelkesíti a bemutatást végzőket, pedig ez a refraktor a legtöbb 
amatőrtávcsőnél sokkal jobban (lenne) használható nagy felbontást igényelő 
munkákra, pl. Hold-, bolygó- és kettőscsillag-észlelésre. Ez az f/15-ös 
légréses objektív mintha egyenesen bolygóészlelésre készült volna! 
Számtalan szép bolygórajz bizonyítja ezt a 60-as, 70-es évekből (a legjobb 
rajzokat Bartha Lajos, Gellért András és Kelemen János készítették).

Számos kiváló Hold-fotó készült már a Heydével. Ez nem is csoda, mivel 
primér fókuszban a holdkorong mérete kb. 30 mm; 27 DIN-es filmre elegendő 
1/30 másodpercet exponálni első negyed környékén... A régebbi Föld és 
Ég számokban rengeteg, Heydével készült Hold-fotót találhatunk. Sajnos, az 
utóbbi években erősen rnsgfogyatkoztak az efféle felvételek!

A Nap észleléséhez talán már sok is a 20 cm-es objektívátmérő! (Erről 
több, napkivetítés során kiégett kabát tanúskodik.) Az ötvenes évek végén 
pl. minden derült nap folyt napészlelés a Heydével (25 cm-es sablonra 
rajzolták a fotoszférát), manapság csak bemutatások során fordul központi 
csillagunk felé a távcső. A kivetített napképet érdemes gondosan szemügyre 
venni, mivel a kb. 50 cm-es napkorongon —  megfelelő légköri nyugodtság 
mellett —  kiválóan látszik a penumbrák szálas szerkezete és a granuláció.

A legkritikusabb szemmel nézve is a 200/3020-as objektív optikai mester
munka. Ezt igazolják a kettőscsillagok észlelése során szerzett tapasztala
taink. Kiváló nyugodtságú éjszakákon érdemes próbálkozni az Alamak (gamma 
Peg) többesrendszer felbontásával. Tiszta vörös és zöldeskék színekben pom
pázik a tág, 10"-es pár. 600x-os nagyítással a főcsillag Airy-korongja kö
rül két ép és néhány töredék gyűrű látszik. A 0','55 körüli B és C komponen
sek diffrakciós korongjai részben összeolvadtak, kétoldali bevágással. 
(Csupán az Airy-korongok némi aszimmetriája utal a hányatott sorsú objektív 
—  valószínű —  jusztírozási pontatlanságára.)

Ftersze 0','6 körüli felbontásra bármelyik jobb minőségű "mezei" 20 cm-es 
reflektor képes. De mennyivel többet mutat a Heyde a bolygókból! Csak le
gyen türelmünk a nyugodt éjszakát és benne a legjobb pillanatokat kiböjtöl- 
ni. A csíkos Jupiteren ilyenkor a rögök, kivetülések, hidak és oválok le
nyűgöző felvonulása folyik. Türelem és jókora rajzkészség kell a részletek 
megörökítéséhez. Bár a refraktor színi hibája cseppet sem elhanyagolható 
(kissé sárgás árnyalattal vonja be a bolygókat, és erős bíbor haló látszik 
körülöttük), a fősávok és zónák szép színesek. 200— 300x-os nagyítással még 
pengeéles a kép. A Galilei-holdak különböző színárnyalatú korongjai egyér
telműek .

A felbontást olyan bolygókkal is jól lehet tesztelni, mint pl. a Szatur
nusz. A gyűrűs bolygó mostanában elég keveset mutat, hiszen az ekliptika 
déli végvidékén jár —  annak is örülünk mostanában, ha a Cassini-rést sike
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rül negpillantani. Non így volt ez a hetvenes évek elején! Akkoriban a Tau
rus és a Gemini határén barangolt ez a beteges kinézetű bolygó, ennek meg
felelően nem volt különösebb szenzáció, ha a Cassini-rés teljes egészében 
látszott, nyugodtabb időben pedig viszonylag könnyen jött az Encke-rés is, 
nem is beszélve a Szaturnusz körül "hemzsegő" holdakról.

A Mars 1988. aug. 13-án
20:18 UT-kor, 302x-es
nagyítással (Babosán G.)

A Mars 1988-as nagy oppozíciója idején a nagy felületi fényességű 
bolygón a 473x-os nagyítást (6,4 mn-es Super-Plössl okulár) még jól bírta 
az objektív! Egészen kis felszíni alakzatok is feltűntek a korongon. De 
talán ennél is megragadóbb volt a gazdag színvilág; a zöldesszürkétől a 
rozsdabarnáig. Biztosan látszott a sarki hósapkák alakja. Néhány alkalommal 
pedig citromsárga alkonyi és hajnali ködök ülték meg a terminátor vidékét.

A bolygóészlelésnél a magas kontraszt a kulcsszereplő, amit csupán az 
elkerülhetetlen színi hiba csökkent némileg. Egy kevésbé kontrasztos 
távcsővel egyszerűen letörlődnek a bolygók finom részletei.

A főváros közepén nem sok babér terem a halványabb objektumok szerelme
seinek —  gondolnánk. Pedig hidegfront utáni égen, amikor kevésbé szóródik 
a közvilágítás fényözöne, különösen érdemes változócsillag- és mély-ég ész
lelésekkel próbálkozni! Biztosan sokan hitetlenkednek, de még manapság is 
nem egyszer látszanak ezzel a távcsővel 14™0-s változók (pl. AM Her, AY 
Lyr, CY Lyr), természetesen ehhez komolyabb nagyítás szükséges, legalább 16 
mm-es Zeiss orthoszkopikus okulár (189x).

Ezeket a "hihetetlen" eredményeket két dolog segíti: a távcső csekély 
fényereje (f/15) és a kupolatér szerencsés kialakítása. Az Uránia 1984-es 
felújítása során a kupola belsejét sötétkékre festették, az üvegablakokat 
befedték,^ így csak a kupolarésen keresztül juthat be szórt fény az 
észlelőtérbe. Korábban az ablakokon akadálytalanul beözönlött a szomszédos 
házak világítása és az utcai lámpák fénye. Jól tudjuk, hogy az ilyen fények 
mennyire zavarják a -vizuális munkát, mennyire gátolják a szem sötéthez való 
alkalmazkodását!

A Heyde-refraktor kompakt mély-egekre alkalmas, pl. planetáris ködökre, 
gömbhalmazokra. így pl. élményszámba megy a Gyűrűs-köd (M57), a Dumbbell 
(M27) látványa, de legalább ennyire érdemes az M76-ot ("kis-Dumbbell"), az 
NGC 2392-t (Eszkimó-köd) vagy az NGC 6826-ot (Pislogó-köd) beállítani. 
Vajon miért van az, hogy mindenütt az M57 az első számú planetáris köd a 
bemutatók "étlapján". Pedig a Gyűrűs-köd egyáltalán nem "tipikus" megjenésű 
planetáris, azaz bolygószerű köd, hiszen ki látott már lyukas bolygót?! 
Hosszan ecsetelik a központi csillag tanulságos históriáját, miközben a
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szerencsétlen látogató hiába meresztgeti a szemét, csak nem veszi észre azt 
a fránya csillagot! Jobb lenne olyan planetáris ködöket (is) bemutatni, 
melyeknek könnyen látszik a központi csillaga! Nehezen lehet "mozgalmasabb" 
látványt elképzelni pl. a Pislogó-ködénél! (Ezzel együtt természetesen 
egyetértünk azokkal, akik "mit tudna ez a távcső igazán jó ég alatt!" 
felkiáltással nyugtázzák az okulárban látottakat.)

A közismert gömbhalmazok teljes egészében bonthatók, I89x-es nagyítással 
még az M15 viszonylag kompakt magja is csillagokra bomlik. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy a gömbhalmazok halvány csillagaihoz is szükséges a nagy 
nagyítás. (Vajon miért ivódott bele a köztudatba olyan mélyen, hogy a 
mély-ég objektumokat fényerős távcsővel és kis nagyítással "kell" 
észlelni?) Ehhez persze jó óragép is szükséges, ami hosszabb ideig is képes 
a vizsgált objektumot a látómezőben tartani.

A Heyde óragépe —  bármilyen meglepő —  nyolc évtized után is tudja ezt. 
Súlyhajtású, regulátoros óragépe —  jelenleg —  "óramű pontossággal" műkö
dik, ami újfent a régi mestereket dicséri. Az "erőforrás", a 75 kilós súly 
a távcsőoszlop belsejében ereszkedik alá, a kb. 2 méteres szintkülönbséget 
nagyjából 15 perc alatt teszi meg, ekkor egy karral kell ismét felhúzni a 
szerkezetet.

Ennyi jó után kell valami rosszat is írni... pl. a távcső finommozgatá
sáról. A deklináció és a rektaszcenzió finormozgató gombja egyaránt nagyon 
nehezen tekerhető, ráadásul óriási a holtjátékuk. A távcső használatakor 
rendkívül zavaró, hogy zenit környékén az okulár kb. 1 m-es magasságba ke
rül, igen kellemetlen testhelyzetekbe kényszerítve az észlelőt. Ezt a prob
lémát úgy szokták megoldani, hogy a távcsőtalp alá egy megfelelő méretű be- 
tontuskót helyeznek, így a műszer magasabbra kerül. Az Uránia épülete nem 
csillagvizsgáló céljára épült, így nem lett volna célszerű tovább terhelni 
a födémet (a távcső súlya másfél tonna). Sokkal egyszerűbb és olcsóbb meg
oldás a zenitprizma, bár vannak, akik nem szeretik.

A Heyde-refraktort jelenleg eredeti objektívjével használják. Az Uránia 
rendelkezik egy korszerűbb, jó minőségű 200/3000-es Zeiss ÁS objektívvei 
is, ani minden tekintetben többet tud a régi, karcos lencsénél. 1982. 
december 15-én az új objektívvei készült Kelemen János diája a részleges 
napfogyatkozásról; a felvétel elnyerte az amerikai Astronomy magazinban a 
"hónap fotója" címet. Azóta sem ismételte meg magyar amatőr ezt a 
teljesítményt... Szintén az új Zeiss-objektív mellett szól, hogy kb. 
16%-kal több fényt enged át, mivel —  természetesen —  reflexiógátló 
réteggel is el van látva. 1983 májusában ezzel az objektívvei az R Dra 
141-es összehasonlítója mindössze 75x-ös nagyítással is könnyen látszott!

A Heyde-refraktorral bárki szerezhet személyesen tapasztalatokat, mivel 
az Uránia Csillagvizsgáló minden hétköznap bemutatásokat tart 18 és 22 óra 
között.
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