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111111 nc111 111ó·lictr;, 11:::! tulrl 1111,~rhctú1:é/" 
Oalilc1: 

A ~· ' 1 - f ·1" _„ ' ' ' ' . ' . . t111om111er egek ~eJ_ouese, es azo1~ gyogyszeresz1 ·von.?1t!cozasa1 

T\I<JLN..\E .. 1 Ul.l1T1, (L\.J UOB C:-U~ZT:\ \'~ 

~":! s:::crzűl.:. technikatör/i.~neli álfc/.~inlé8l adna/.:. a 
f'iuounuérlcyc/.; .f'ej/15dé8ér()/. a n1auyar 1nérlcggyártú 

'i J!1u· /.:iala.1.:llf á..;riról. cala-111 int i ..... 111crtct ik en nck (fifÓ(J!f

,.,::eré:;;:,cltörténet i. összqfiigyé.-Jcit is. 

.-\ ntérk~'.! ti.~>rté11ete 111inteuy l 0 OOO űves 1núltra 
tekint ..,-iss.;;a .. -\ t:ühh é\·ezre'(Ces fejl<irlés ~01·;ít1 igen 
kol'íÍn fűl1nerült a n:L~yobh pontosstlg· iránti i.~·öny. 
:\'I/u· az ~·i1-:(lrhan i:-; u<·akr.u1 kellett 111ér11i kivsi. de 
0rt:ékes L;í.rg~"<l k;1 L 11;ir1t I i!. : í lrúp:akiiYekeL. 11c;1H:s

fón1c,ket. inujd kés('Jhh JH~nzértHéket. :Ern:íl nyúj
tanak bu1úbizonvsú.got a r<ji!·é;-;zeti lt'letek n1eUctt
<t különhi.lz{; irú~os'- anyngo'fo;: (eg.ri1ito1ni 11apir11-
:.;zok), n1üvéHzoti úhnízolúsok (_l„ 2. ríbrt,t). Sz{uuos 
jel 1nutat arrn, hog-y n r61naiak nulr júl fejlett 1nér
lcgteehnikú\·al is- rendelkeztc~k. hiszen 1nííszaki 
eredn1ényoik rnúsként ne111 lennének 1nca1nagya
nízhat(1]~. Igen fejlett 111érlegelósi kultlII~lt lé:ité
telez; az a tény is. ho_g-v a kés{ír('nnai hirodalorn ha
!lyatlású val c'g-yüttjtlr;'i iiénzroullús idujén a pénz
érrnék értékét és 1nintíségét a fCn1 Ütjsúlytín keresz
tiil hnt(u·ozták 111err. illot\-e cllen('_írizték. _;\ ne1nzet
közi kereskedelori'l' it.~jl(iclésénok hatására rnúr a 
küzépkorhan tnegkövetclték a pontos és hiteles 
n1érlogck hasznAlató.L .A XIII. szúzndi augshurgi 

1. ái.ll'a . .:1sct.-;i!aos kirri/y .~'i1plri1nun 1-nérlecrelési!t cllcnőr:::.i 
(i. 1.~ • • j:)() kiiriil),fc.:;tctl C.'icrJptál 

t-ürvén.yek szerint a hatnis súlyt haszn{d('J szon1é
lveket kézleváo.::.íssal hiint::..•tték és ;1 helV{'S. do hite
l~sítc•tlen Húlyí;-Í-:at, hasz1Hll{>krn pénzl1í1~súgot vetet
tek ki[!]. 

2. ábra. Eg11ipto1ni, s=.i1nbolilt:11R m4rlrrr11>rrb:olr1R 
i. 1:.' Í:?UO, l:r!p u lfa(o/tuf: l:Dny1:c~liól 

f·lazúnkhan ekiszür 1. z.,ú;1111u11.1! kirúly tJirvénye 
[ou;hllkoz()tt n k(~rdé.~sel. l-líJ:l-hen kiinondt..a. ho.~v 
01~~-Z<~gszertu ';- hudai 111~rték, r~·,ndszet~t. kt:ll , has·;,_ 
naliu. :\ törveH>„ az el!eno vc~tnket pen::,hir;o:;aggaL 

{u·nelko1)z<Í::;;-;al is sújtntta. 
C+yógy;-;zorészi \"{ 111:ltkll,.;Úshan s11ont.ú11 !lh\gindult 

:11_; e~·vSé:.!es ;::úlyrundszer kiahtkulr'tsCuutk fol\-cuuata. 
:\-íú1:"~1 :ti -~~'\.[l. szú1_;adfordnl('ir1 keletkezel·,ii LVi<"n
!!l.u:; }Jnu~po.·:it11.-:-fr~k, „_,\N~rl.I)()]'.:\f{ll.Ti\1" p1int11-

s<111 lefekt:_,ttu n gv<'i,<:.!\':::>ZDrÓszi st'th'- és n1értékrend
:-:zcrt. :uui t. l I, !-°' ;. iq 1;;;.-; nón1et- n\1~ tcd t':~{lsz{u· 1 :Z~-l
hen hirn(Ld1na turiil;_~té11 kütclcz('5nek rendelL el r:zJ. 
,\ r('n11ai liirodalu;n bukúsút1_'il e<!é:-:zcn n -:{\~. szil
:t.ndi.~.r lll1itt türb:nt h:nve:..::c~; fcjl/;;j(~ . .:; n 111ól'lo;.z:teí'h-
llikn. t.erülutén. ' ' 

. .:.\ ke1·cskcd1:ln1i C'(~·lú 1~H.:rlu:!.:'.cló;-:; 1ncll0tt ;t ruér!e
,<;::ekcL oL..;(i."iorhu u 1 H'Y!Jsi-gyóg\·szerészi 1nCrésekhez. 
;1 pénzveré:·dH:ll és n pú1·Í;,v/1,ÜJ1sb;111. a hányúszaL
li;111 és !zqJu.i.szathan haszn{tlt1tos pn'.lh<Ízúsi eljúrfi
Sll\d1oz alkn ln1:tzt<il.::. Ezzel kí:zdt·;dütt a inérlegck 
s! >el·i;1liz{t!r'1clúsa é:-' a iuérésh<Ltú r ki tcrjeszl Csc at; 11 la
cs( inya 1) h tü111eghatánlk f(_\lé . 

. "\ 1nérleuok tud;nn'.inyos <tlk<1Ln:1z<Í.S{Lt .Vicofau . .., 
1'11// !\„//('S (J.!fl1 ""-1-!()l l illltn!::<í;.;súu:átúl SZÚElÍt.hat
juk. ::\'Iunkú1han han).!;'-;Ú!ynzz:L hogy :ez etnhi)1·i 

inegisttterés ;dapj;l.1il a ;nérés kc•ll ho,~y sznlgúljon. 
<l tnn1H\ ... znthcn lejáLsz\'1d{1 fíllyn111;\h1k tiiryz';ny
;-;zeriien <L itt0rlc2ulés ;-:;e:.:dtsl:u:ével i~;11tt~rli;:,:t.l;k 111c!!. 

(/eoru i us .4uri~:o!1t ( 1.~()4_ f 035tí .l is n1e1t kózüp kn.l·i 
orvos é;:.: terrnészettndós ffj ni üvéhen <l bányászat. 
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és kohásza.t szá1nos új eljárúsút is1nertette. Nagy 
érzékenvségíi, külön szekrényben clhelvozct,t 3 élú 
rnérlegeÍi h~sznált. · · 

i\.. holland Sitnon 1.':ltevin HH.Í.r fttfogóan rendsze
rezte a 1nérlerrclés tuclo1nánvára vonatkozó akkori 
istnereteket . .._ ~ 

S. ribra. l?fJbc.rt Boyle hidros::.tutiX·us 111ó·lcr1c JG90. 

.A. hidrosztatikus inérlegelés tudo1núnyos cliné
lctét Oalilco Galilei dolgozta ki. A XVII. szúzadban 
Iiobcrt Boyle n1egalkotta az ezen az eb:cn 1nüködó 
1nérlegeket ( .3. ábra). Az ekkoriban használt rnér
legeknél a n1ér6kar közepén a korábbi gyürü alnkú 
ágyban rnozg(J hengeres csapot n1ár felváltotta az 
n~Ólból készült él,.._ an1cly könnvoclén rnozgott a 
ko1nóny anyagból készítCtt ágya"zaton. Ily il1ódon 
lényegesen csökkent a súrlódás. javult a niérleg 
érzékenysége, bár pontos adatok erre vonatkozóan 
nincsenek. -~ felbontás bizonyúra johh volt t.íz
ezcrnél és egyes csotckl1cn elérhette a. százezret is, 
anii 1 kg-o~-~nérleg esetében 10 rng érzékclhot,éisé
gét, jelenti. _.\. inérlegkar két vége általáhnn horog
szerücn volt kialakít\-a. a1nely egyrészt lehet6vé 
tette a rnérleg hoszahóJyozását, rnúsrészt a reá 
akasztott fén1,i;yíirli réYén ('Sükkentette a serpenyií
felfilggesztés súrlódását is. _q_ n1érleg tuntatója fel
felé állt, így növelte az érzékenységet. J\ n1érleg 
gürg6kön vetett zsinóron feletnolhct(), ill. leenged
hető volt ( 4. ábra). I\:.ülönöson igényes rnérésekre 
szolz{dó 1uérlorreket ró:-:zlH:::n üvorLezett. esc:tanként 
dísz~sen fitrag~~tt, faszokrényekbl~Í1 helyeztek el. 

.-\ _\ \" l [ ! .. "iz~lzadt(.d h_"~11\·t~!!csen ft_·lu:vorsult a ter-
11H·· . ...;zt·Ltl!do1n;'u1ynk ft.;j!/í(iés'i.~. ;\ :-:z;í._Z.nd elejéttil ;1 

í.'izik;1 1nellr,it <1 k{:n1L1 i:-: i'Hulllr"1 tud1in1úny1l.Eµ:Ú fej
\i';i]ii! t .. ': ;_! l!H:r'\i•:..;t ei·hnii\;\ \-,d :-;zerllli\"1\ i:-: új {~~;tl_':('I,: 
i(·!(·ntek ttl\'L:;. 

:\ liilh:n1"lst"d\·(I:-; 111t.."·rlt·uelési eh· fulü:dezé:-;e leho-
1ií•;é tett.Ha k~inihhi ú!!;;nd(.1 ou-vc1u~úlvi l1elyzetre 
\·,1 ]1_"1 t iireJ.:Y(~;~ rnellett. t'!I\' \·isz(';;1\·hu1 t~i~szü.Zli hil
[1·né;:.;i tartottui1n· fiu\·ek~·n1hevét.c:lét.:· l~zen ~·l\· h}
ll\'O}!e. ho,Q";,- az .i;--;nH~;.{'tln11 t·i'HllP!! ,c..;úl·.-orejének ki
\'.~\'t'!lst'dv;-i;:úsa rc;.-;zhen e::.::•:. a fiiu:n:c'ífe!!e:..:. heh:zet-
h;·í.l ldnH;zdított. e[!ensúl\· 'i·6Yéll i:i\-riéni'fr. · 

::\. ·~.\~ffL ;-;zúzad. :..:.1.n·?111 <l ~n~r!egek ,k\ilal.akja _i:..: 
!tlt•g\'ttltflZ1Jtt. .·\ tlH:nlkrlrt. ;dat<unasztn el s1k acel
Ltpll!l !t\·u~:-:zi!-: au11:h· !e~tiihhsz()r scirf!aréz o.:--zl11p 
tr'll•jt~ll ·bel::ezk\:dík (~1. .-\.z arn„•t:úlús 1'i1úr részheu 
Ptnekik segít:-;Cuéi·P! Y1ilt'· h1 IH:t:-;éges .. ·\ :-;erpenytik 
felfüu~eszfés('.·re fö1nu:;,"Úrlí és k(;nu:vel szulsuílt. 
:\ !HULit1'1 111:"1.r llí'!ll f.\:ll{·!ó fl!!t·. :1 \.::;\{·ok YÖ,U"Ö;; \'l· 
!t\'h·ozut t- sk(t!a f·!/íj t tlloz_u;ntL 

'i\;te11H~St'll inc·izni"iii' n n1örtikanlk hnssza. auli ;i 

!(·nu:ösi idr·; j1 1 ]f111t./l.:...; t11c1gluJsszahhnd<Í.s1ival is járt 
/:). 1fbnr). :\ !llf:rtíkarral sze111ht'll bítnaszbitt kC>Ye
l el 1u(~n \. !-:•_·t t {'í.c:: t'.L:vn',:-:zt IPC!'.Vt'll cl !-:( J/lSl rnk<'i/J:-; 
i-:i:d:tk (Ll:-::1 i il \';\ ll. 1i: )~\- ;l t.Prf~c:lés 11,11 ií.;.;/lJ';l ('.SUJHÍ !l 
1nini1uú!is 11H;rl<::kben 'defrl!·nuí.lúdj{!k. 111(Lsrés:zt a 
~:uj;'ü tii1!H'.S:l' ;1 rnérle.L:: \"rzéken,ysé,!2:t;nek n()\·elé::t' 
\'i"d(•kl':ht:ll <l k-l11;1Jí k·L:kisehli k~g_verl. 

" n :;ri·;k"r ~1n.':-:t.~::nké11t- kr 1zdethcn alkalrnazott 
·-:<'.-::tt :·~{~\:. :~z;íz:t<ih;1.11 :t s[ÍJ'.L;;\l'(:z Y1ílt1it:Lt ·fid. 
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;). dbnt. Analitikai nuJrlcg .'\.IX. 8:::,/:::ad 

-.,„ 

(i. úbra. l·'i11on1111érlcr1'ck 11uirűkurl•unstru!.·cióinaki ~ 
elvi kialakítdsa 

7. ábra. Bungc-féle analitikcri niérlcg 1950-b6l 

20:; 

I(onstrukciós kialakítására jelle1nzővé v{Llt a köny
nyített, rúcsszerü szerkezet (6. ábra,). Paul 13u.nrte 
1867-ben 1negalkotta az ún. rövidkarú an<tlitikai 
u1érlegeket (7. ábra). Ennek karhossza a szokásos 
200 g rnéréshatárú finon11nérlegeknél 14 cn1 ~volt. 

a1ni rninclössze 1/ 3-n. l/4 -e a korábbiaknak. Igy a 
lengési icl6 is jelentősen lerö,-iclült . ...-\. fino1nn1érle
gok lcng6 rendszerének idei:i.lis esetben sürlóclás-
111entesen kell n1líködnio .. A század folyan1tí..n az 
élek. élágyak. függesztőkengyelek rendk~ívül sokat 
finornocltak .• '1..z acélt elöhl1 a ter1nészetes féklrága
kö\·ek. n1ajcl n korund bázisú rnesterséges zafír vál
totta fel. 

-~ pontosság növelésével a 111érlegeket olyan szer
kezettel is el kellett látni. an1elvek használaton kíM 
viii. vagy fel-_. ill. letorheléskor' lchetf'ívé tették az 
igen órzékcnv éltestek és élásrvak vétleln1ét. Az 
<~"lTctúJásnak wkét Inódja terjedt''el. _4_ legiSillCI'tebb 
az ún. púrhuzarno::;. arretúlás. ahol egy Yagy két önM 
rnagával párh11za111osan cln1ozclnló tartó e1neli le a 
kengveleket a véatestekr61. .~\ köríves arrettíhísnül. 
inely~t J[ eu;1yele~jct· írt lo 1875-ben. a lde1nelést 
kiJzpnnti tengely körül elfordnló két kar végezte . 

.:\. sokoldalú fojl6dés ellenére azonban a rnérlege
lés elsó'sorban a inórtíkar 1nég nlindig hosszú ideig 
tartó lengéso 1niatt nehézkes és hosszaclnlrnas inaM 
raclt. EzÓrt arra törekedtek, hogy a lengést, csilla
pítsák . 

. A gyakorlnthan háro111 fékezési oljárcí.::; került he
\·ezetésre. 

1. A légfék. Az olsőt. 1875-hon P. Arzenberg 
dolgozta ki. 18.Sfl-11en P. Curie nulr lényegesen ha
túsosahh féket konst,ruált,. ~;\ narrvfokú hizahnat
lanság 1niatt a légfék azonban csn l~w 1920 kürUl kezd 
últalánosan oltorjcclni. 

2. Afolyadél.:fék. Poy11ti11r1 aUrnlmazza 18fl4-hen. 
a11alitikához nen1 használhat{i. 

3. „4. uuígncscs,fék. 1~1vét elóször l\105-hen J[ar(';k 
irja lo. 

;\_ n1érési idó esökkentése 1nellett, szá1nos törek
vés ,ir:tnynlt arra is; 1;09::.: az 1 g al~Ltti súlyok ,fe,1-
rakasanak n1echan1za.lasaval a tnerleg kezeleset 
egyszerííhbó tegyék. „A. lo\·assúly felh.olyezése a 
ruérökar különhöz6 pontjaira, 1nár az ókorban is Ü;

n1crt tolósúlyos rnérlogelv hasznosítása. Ezt Bcr.:c
liusról nevezték el. Jl11cprcch! a törtsúly felhelye
zését rnn.nipulátorral végezte. 

A ... leolvasási 1)ontosság növeléséhez különböz() 
f)pt;ikai segédeszküzökot használtak. _Lai·oi8icr táv
csö·veB leolvasá.st alkahnazott. a Gau-5.s-fóle ±'én"1,"-
1nutatós 1nogoldásról 1830-ban történik cléíszbr 
einlítés . .::\ finonunérlegek intenzív fojlöcléso a n1últ 
század els(_) felében indnlt nlCS!:. 

1850 ellJtt. n hazai ipari f'orradalniat 1negekízi_) 
id<')szakbnn a inagyar inérlegkészítés n kéz1nü
iparra tá1naszkoclott Pesten, a X\i_[If. sz{tzad köze
pén kezdlídi)tt a szorko\·ácsok folya1natos betelepe
dése [3l 17:JD-hon kapott pnlgií.rjogot F:ltentzcr 
Z8i(1n1onr1. akinek haCTvatékában clsúsorban 1nérle
Q;Ol~et. tnérlegkarokat."· súlyokat és egyéb tartozé
l-::okat találta);;:, Si:intén hagyatékb<'ll iS;nort. hogy a 
Bajorut"izúg1_)('1l l1etele11e(lott 1V!'funcr Jfátyás ké::.;zí
tett I.:i~ntén:tú tizedP:---. {'-s ,'2"\«iriv;;zeré;;;znHSrle.i:reket: 
[4]. -··· -
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„A szerkov'-1.<.·:iok ipara az 1848/4H-es forradalo1n 
után hirtelen visszaesett .... >iz 1850-es években a 
szabad tőkebe{trarnl{ts rniatt fellendülés követke
zett be. a1ncl:v· a gyáriparnnk és nen1 a kisn1líhel:yrck-
11ck kedvezett. 

. .\z egységes, új 111értékek és hiteles n1érlegek 
ininti által{u1os igöny a. XIX. szá.zacl 1násoclik f8lé
hcn jelentkezett hazánkban, n1ely szinte együtt 
1nerült fel az európaj állarnokban egy111ás után be
vezetett új 1nértékrendszer irá.nt.i igénnyel. ... tiz 
1872. évi VIII. törvénycikként megjelent első 
ipartörvényUnk biztosította az iparr.;zr~ha.dságot a 
nagyipar és tőkés vállalkozók részére. Igy jöhetett 
létre 1878-hnn. T3udapcRten l3chcn1ber C1onrád 111ér
lf'rrkészítJ-í iizenie. rncly rövid id6 alatt hazánk elsl1 
n;Órkggyfü·á ,.,; fojliídiitt ( l DGS óta a ?llETRIPOJ\TD 
J:Iérlegp:,vúr !lt'VL-i. hnsznúlja. a cég jogutódja). 

.A hiteles h<tzai n1érle.!:.'.l~L iní.uti ken·~sh.:t. búr köz
\·<:t \"l'. de hl'fi!lyú.--;()}ta ~a 111agynr 111érésügyi ::;zer
\·;.:z<::t f~1k(JZat(JS kia1'tkul:í.s1í.t. 

1S6-l-hen szer\-i.'zték lllPfr a pL':-;ti n1értékhitL•lPsít.ii 
hi\·;tt.ult. l.S/i'5-hL'll pedig rnúr a:r, l·gységesen Yezc
h_'tL htHLtpc~;ti inértéld1itelt::-;ít{í hiYatalt. \ótrchoz
t..cik ciz ... .\ll111ni f(i)zponti ':\-Jértékhit~:lesitií i\f<1gynr 
J·~inllyi Bizott;.;cíµ"-ot. 

_-\ 111ült ;..;z1í.zad \·égérc kialal.:ult a rncehanikns 
l'inon1111érh~gek l. ge;-1eri:í.ciús \·ált:uzatúnak je!leg
zete:-; l\onstrukci('1j;l. .:-\z er;yenlií karú fii 1111111nérlegek 
ftihh jellen1zr'ii a kü\·et:keziík ;;oltak: ri)\-idehh. 
ill::J'e\-Íteít tllén'íJ\;U'. :J é!ággyaJ. lengéscsi!JapÍtás
~aJ. rncc·!t,ulikus nrret.tí.lús és súlY-, illet\·c tdrt
gra1n1nsúly-fClrakit:-;, or>tikni scgécleszküzök nlkal-
1uazása. a 1nikrnsk{dún türtén6 leolvastí.s pontos
súgii nak nÜY(• lése. 

T-T<tzúnkhan JDOO-ii.r 1nint:egy Jü budapesti és 20 
vidéki. a tnér!egprofÍlln !. vag}r azzal is fi)glalkozó 
tijahh ldsiparos tniihel.>-- iizern és gyúr jött létre. 
.:.\z l D07. é\·i t iir\-én,ycikk elrendelte az un:iZ{Lghan 
az állarni n1örté!d1itele:..:,ítő bivatalol~, a füvúr(Jshan 
pedig a „~Iagyar J(iníl;vi l\.üz11onti I\Iértéküg:ri 111-
tt~zet·'' lll(~!!SZer\·ezését. H.endelet.ileQ el('iírtcí.k a NÚ
h"•.ik é:-; 1nÓrh·u:ek szliki-'0ges kc,llékeÚ. hihahntúrait. 
l;élycgzéséL \-;dauünt ·-;tz esetenkénti rendszer
prr';h,-~- (ina t í pl!~ \·izsg<Í lat) küYe-tel1né11yeiL 

."-\ ltrtzai n1ér!cggyúrt.r'1 ipar 1000 11h:ini fr~jl/ídésé
ríí! (:ln1011clhal.c). hogy 45 é-,,- alatt 7a huclapcsti. 08 
\'i( ll;ki rnérlegprofi Jla l \·ar2:)·- azzal is fngln lkozó gyár. 
iizc1u. inlíhely jött létTe .. L:3]. 1\:.io111elkcclc') közülük 
7-ier Í\~rlrnli; aranvknszorús 1nérlca:készít{; n1cstcr, 
1tki :-;zúinn:~ pret:Í7~iös analitikai n1Órlcget készített . 
. ~\z Or.szúgus }Iíísznl.:i :\lúzt'lltn 6rzi g,víijt.e111én~cé
hen 100 ,C':~os lnhon1híritu11i t<Ír;unérlcgét. 

„.:\ :~\-~JI.J. i-izúzad 11tol;.;ú ci\-tizcdéhcn kezd6d6 
.t:\-<'.il!v:-;zertár-ellcnéírzések surán a tif'ztif{ir>rvosok 
-li~<Ír>~\-izsgá.ltt:ik a n1érl:~:gcket:. súlyokat .. A. jeg}~z(í
küny\C kiilön pontja F1;::dnlknzik ezzel. (~yúg-yszer
ki.i!l\"\·ei11khc11 elr'iszür n·_Ph. I:lg. IJ. kiadásában ír
ják ··e-11·; kiit-clcz(Íl'!l a g_v('>gy:-;zL:rek vizsgfdntií.hoz a 
„11onto:-;alih ki:-; k6zin1örleg" hnsználntút [5]. 

:-\ I..LI. kiadúshiut: „[HJ!ltos és érzékellJl ruérleg" 
az t'lGírús f(jj. „Az I.D:J.J-hen 111egjcle11G l'h. f{g. !.\~. 
.szerinti küvetclinény pedig: „analitikai rnérleg 

UJS~. nn.í.jn:-; 

lcgalúhb n1g érzéke113'Réggel i)(J g tcrhclhctésig. 
hozz{1\-aló súlysor<Jznttal'' [7]. 

Az 18fl7. évi Steinbuch I(épcH F<J-_.\rjcg,yzék 5-
félo kézirnérleget. 6~félc rnilligrarntn inérleget. 11-
fCle tárainérleget és 6-félc a.nalitikai 1nérleget kí
núlt. Ezek f()lt°ént díszítésiikhen. s 110111 kon::.;trnk
ei6s saj~í.tságukban különböznek cgy1nástól. 

Jiinden esetben feltüntették rajtuk, hogy a .,111a
gpr kintlyi hitelesítési bélyeggel" cllátottlik [8]. 

-~z 1D30~as években 11uír széles körben bevezetés
re kerültek a különféle. fékek. eJsDsorban a légfékeli:, 
1najcl a votítettskálcls. optikai leolvasásc1:s 1nérlegek. 
.A finornrnérlcgek J. genení.eic'>s fejléídésénck az volt 
a csúcsa. 

A. 2. guner{teiós f'ejlr'frlé.-;i szakasz 1.G~tü-bnn kez
ch'idiitL nükor FJrh.rt.rd J[cttler kidolgozta az egy
knrú. ~ (tg-y:1z(1sr1s. füg11físerpeny(í:-: analitikai inér
!1•!! el rét. Ez az C'h· kikil~ziJhiilte rnind az érzc;kenv
:-;dui. nlind a karní.b~teli hihrit. ..-\z úllancl6 terhel~s 
kf~\-L•tkeztéhr.·n ;1 :-:úly11ont· nyoinatéka ne1n -,,-(t!tn
z11t t-. frry nz \:l'í".ékL·n~.-st;_u :t t·elje:-: inc'.n!start:ornúny
lian c'i!la11dt'1 é.'-' <l h~·:'d!ítc'1 ;111-,,-;i\·al eg-\-Prieln1ííen ~za~ 
lní.h-ozhai/1 •:iJ\í .. -\z 1 OGfJ-e.; 0\·ekh~~t; lénycge.-í el/ire
löp~~:-; tiirténl" a 1J1érlt'!!t'k kí.'zelé:-;i kény~II~·le tekin
tetl;licll i:-:. Lerii\·idii!t a rnérh:7e]é::; ideje· annak kü
\"(~tkc~ztéhen. hogy llll\U..iZÍÍnt tt :-;ú]yok !d\-{llogtttása 
(;:-: fr·lhel;-ezl>.'-'(-'. ilh·1 \"t• h·\·ötele. :\ hatékony esilla-

/. t,í/i/!Í:n! 

. Ítru! uu•·, ·1 /,il· I;.,;; /11l.r1rut1ir;111i•: 111:1Í1~vl: j„ir"m 
ff•' /1• t'IÍf' /r:/ú 111 d: ii.,•,,1:• 'f!(l:<f!llf (/'Í.-:o 

( ).,.~!.· ·i '" ,, ti tii 1' 'i i 
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pítás következtében a inér6kar igen gyorsan elérte 
az egyensúlyi állapotot. i\ 1nérleghúznk teljesen 
zárt kialakítása a 1negfelel6 porvédelc1n rniatt első
sorban a rnérlcgek stabilitúsát befolyásolta. Szán1os 
1nérlegcn alkalrnaztak HZintkiegycnlít{) szerkezetet. 
.e\ 1nérlcgclési idlít az ügynevezett e16rnérleggel 
csökkentették. alkalinazták a gyorstárázást, a rno
torikus \-agy hidraulikus arretálúst. 

. :\.z 1 OGO-as évek közepén a villa1nos kódkirnenet
tel inegépített rnérlegekkel lehetiivé vált a inérési 
ered1nények elektronikus úton történő feldolgo
zits11. 

„A 3. generách'Js elektronikus finozninérlcgok ki
alak 11 lú;.;cí.na k é~ térh/H lí túHÚna k két alapvető fel~ 
tétele rnlt: 

l. (J lyan clektro11H·<·h:i nik us úta!akí túk kifejlesz
tése. arnellvel a 1nért~.((clendéí testre ható nchézsé!:!;i 
erlit vt,\o c;yértelrnli ii;.;szefüg_uéshen lev(í YillanH~s 
jellé abkít.),\k út. -

~- I(cdvczfí úron ú!lj,u1ak rendelkezésre nagyin
t.eu:nllt.s:'t!:!:Ú félvezntli Út'<lillkörük. vala1nint egvéh 
1n:(~cízi<'1:-;:--i_gon ki:~ !üiinér.-;éklc~tfüggésíí clektl'(H;-Ú..:us 
alkatrészek a n1érési és adatJeldoluozúsi feladatok 
111egcJldúsúra. 

1 D7G -77~bcn :-;orozatszerüen is beépítették a 
niikroprncesszorokat. E;1,ek a uiérlugek kisebbek, 
úl kozelhetiíJ.: Ynltak. 1Hi8-han 1negjolontek a 1nik-

roprncesszoros felsósorpcnyfis elcktronikt1;-; a11ali
tikai 1nérlegek. 

~4.z ideáli"s 111érleuífel szonilien tátuasztott küve
tel1nények a követk~zők: 1. ~~ 1nérlegolés ne tar
tal111azzon szabú.J,yozús jel!egü rnüvelotet. 2 .. A iné
rési eredrnény rneghatározús{thoz ne legyen szükség 
különbüz<'.i beállítási 1nanipuhíciókra. 3. Szúnije
gyes, digitális kijelzés. -1. \'illarnos kódkin1cllet . 
5. Rövid mérlegeléöí idő ( I. táblázat) [J]. 

1. lllérlcgteel1oikai kézíkü11 \"V, ;;zt;rkcsztett.e: T\:c11ié11 v 
T'. i\lüszaki _[\.üny\·Jdudr"l. -- :! . • V·icola11s J>1·acposit11s~: 
:\11t.idot.ariu1n. - :L Uajdos U.: ~\ 1nag_yn1· 11uJrlcggyürt.ú 
iptlr J11egszü!ct.ésc és kialnkulús1.L u XlX-~'~X. százud
bnn ( 1850-1 !J-1;3), Technikat.ürt.l•nct i flZCt11le ( 1-1 ), fi 1-
00 (l!J.S:!-k-l). - 'L }..Jl)ka !\..: .·\ t11líszeripnr t.örié1H~i.é· 
!1{;!, a IH':sti szerk1i\·üesok, TeeliniknU"irt(·neii szcinh~ 

( 1-1), ~J;'í-1 l l ( ! 08:·1-S-t ), - G. J.llHu·111ne(lpoeu i-l unga
ricn !!. (JS.')8). - ti. !.'hürrnaeopot:n lJungurieit 111. 
(19.09). - 7. Pl111rri1ac1111~1c1t H11ug1u·ie<t l\-. (l!l:l-!). 
~- Si.cinbt1<.,:li l\:<'~pes .Fii-;\rjvgyzék, Budnp1:st. (lS~!7). 

.r. III 0 l ti IÍ r ttnd e+. un j d os: 7'he du:dopnu:ll/. 
of pn:ciNio11 lui!u11ccs and lh,;,/r p!H1r11u1c;;11ti•:al rcla/ÚJll·~· 

__;\ .Ytu·vcy is gi\·cn 011 the tcel11iieal-hist.<1rica! d0velot1-
1uet1L of precision-bnhtnccs, nn t.110 l'Si.ablis!uucnt pf 
1-f ungnrinn indnsirint produc t i11n nf bnlnnces, 

:\ulhor~ nlso dcnl \;-ii.h th« 1d11.trnu1ceuticul hist.11ricnl 
rclations of this s11!1jc()(-. 

( '/10/nrt Jfeyyei ~l'r11ulcs (}yÓ[J,lf8:;ertári f(ö:::..pontja. 11/1. [/lJÚ(J!fS:ertrir 1':/;:ek."J:árr/. ó'zrichenyi IL fi8.L 
/']()(} i!.-.; ()r::;;;rf;to8 J[[i.s:;1t.ki Jlú.-:.c1un l31ulapest. f(a.pa.-;rrlr u. l.'J~l:J.:! ~ l_lli') 

Itrkezett: 1\180. LX .. J. 

1-iZUB~ZTJLLALú .l\BHB1'DBZÉtiEE. 
·1~; 1,~'l'J~ f\J_•: L1~S l 8í:JGi\:I J_'O:NT(JT( 

,\ l(ÚlUÜZl ,\LI\:AL,L\Z„Í8 
TEKIN'J'ETÉBEK 

Or1rl111r11111 (;. fJ. · J\:rnnkf'nhnuspbnnnnzic 8, (7), :]29-
2:14 (lfl~7). 

:\li11rh·n kúr!iüzi gyóg,vszcrtür szi"triuírn h~nycgcs, hogy 
1niként. jui, 111cgfclcló inirH·iségü és 1ncnn_,.-iségü dcsztillült 
\·iz!it•Z. Ha iiifúziús (lld11t.ok1li· kJszíi., nkk(lr nH·~g fokozott 
n .i('!c·nt<:isl~gp n 1ut·gfckdt"1 1cljcsít.n1Uny\i t'.•s g(lzdirnügns 
kl:szl\h'.knck. :\ kiiz\1'n1én:> !l piai::i kírnilai.bun iörlón6 
1-iiguzi1dií~l- kívünjn ~;cgítcni. . .\ dc::;ztillü!L \"ÍZ kiJ\-ct.cltné
nycit. jngszabilly, gyög_y;.;zerküny\- írja pJ<;, dc bu kell 
tnrtnni az urnerikni J+'j_);\ 0kiíní:o11ii. is: ez rnegkövetcli. 
hogy nz infúziú::-; uldntokuiil nz ed<;nyzt;l ulolsó öblít..\ise 
is olynn rniuti:oügií de,.;:,dilltili YÍZi'.t"l Uirttinjék, 1nint nu1i
]\·011L a i!\·úrtüshoz l1nsz11ú!11nk fel. 
· :\ szl:i.:1.(1 nirnulat at't'H, ]HJC"\- a hilkic:ocn::lóknól külün

fóle i.el'.hnikni nH'goldósnk IZ·'f1cts\::gest>k: a1níg u Liszt.a 
ntdalo11 i.úln\·01nüs vun, H(ldii.,r !Úilünlcg<'s vé(lcle1nrt• 
nincs sziik::lég. ;\ klnssE.ik11s feléÍiíLl:sli kési.ülékt>k nlesók, 
íi:t.t:rnl1izto::;ak is, de 1nagaH az .iizenikiHi.:·a.'.gUk. J.::rniali 
nngyu!.J, t1_•\jesít.n1(:11y f)Sr~tt'.n (:20 lit.er;óra fplctt) ncrn 
l':t.{·k, !ianc111 korszcrlibh ko11>:itn1kc~iök ajtin\oituk. J::zek
n0! ft füi/·;.; nyn1111Ís nlat.L tiiriénik (kb. lOG fokon), n 
t"endszer ziirt. és csak nlknlnHlS k:gszüi·t!n kt'reszt.iil jut.hui 
he kíilsó li~vcgű . . :\ g{jz 120 fokos h6rnt.'.:rsóldclc biztosítja 
a fcri.(1zést11enlt•ssógei. a hiiki<:::Jerél{) iniísznki 1J1egoldüsn 
is ezt ::;zn!gülja. _Egy ilyen korszcrtí készülék ürn 120-
l 70 ezer ])i\-I, <;!t,Llnrt.runa 10 évre t.chctö. l(üzli az Gsszes 
üze1uclteté~i kö!tsl•gct., buleértve a szervizt is. J~gy 111:1 

deszt.illülL víz G0--80 J)}f.bn kerül, lu1 i.iilibot kl:szítcnc·k, 
nkkor olesúbb. :-:lzc:rz(í l:vi 700 t.onnrit gyúrt, l\Inscnrini 
késziiléké\·cl ig1~n oh~gndot.t.; ennek knp11citüs11 8fi0 li
ter/óra (9S}. 

J(c1npler 

Al:\l{ TZJ.::'J'ING '!' !:: \ ·.1~1~1~N Y >i:Et.~ 
;\ (}l~ÓG\~SZEP~!P,\J{B:\N. PP~OllLEJL\f\:, 

STJUTJtGI,\K. ~!I·:GOLDASOK 

H"ei8c II. 7'.: Plinnn. Ind . . ffl, (·l), ~l.'í:J-;}00 ( lDX7). 

,\ Rzerz1:í n jt:leulcg-i lt.)gf11t1t(lsnldJ rna1·kci.ingfclnda
t.okrúl aLl átlekinlé;.;t.. t.erjedeliues k0zle1u0tiyé1Jeil, n ne
héz.'0tigek felüínis:.í. \"f_d (:gyüt.t . .:\lég n1indig i úl sokan d\in
lenck. illei.-\"C szólni1k bele n rnarket.ing st.ndL·giübu, vngy 
lcgnlü\.ibis befnlytisL gyakorolunk ni. J\•clig n tunrkcting 
tevékeny:ötígnck kellene liatüs:->ul !t:1111ie az egú:,iz vúlla!nt, 
t.C\··ékc11.y:-:Hjgére: ez h·~.\-f:H a 1~ég 111oturjn . .:\ 1nai problé-
1nlik 111eg\"ilágiui~Hír·n tiililúznt.!Jan ülliLja szcoibt· u. tegnit
p(lt n 111th·aL :\z q,rl'.szseglig:y 1tu1 11ctn expanzív, hnuen1 n 
kö!t.ségtén\"ezók 111intt. iukcíh\1 d;·grC"s::izív, lil10rnlizáliis 
lielyct:Í, nö. nz ál!nini bcnvat.koz<.ís;- nz orvosok tprápiüs 
szabacl:;lign korli\Lnzoi t., inig r.:-~gt.:n szabitdou rendelte!.: 
lni['/nilycn g,v{ig,YSZ(ffL ?líl·;.!' n lnbnr-dingn•:iszt.ikn, ilkd \"i' 
n készülékek a!k1.ll1nnzú:-;u. is k11rlütoznLL. :\z i111l1' kut.n
t.1ísi szainHlsúga is knr!litoz<iLL indirekt. ben\·ai.koztisnk
knl, tl ncgnl·Í\~ lístük pedig pzen túl nH'·µ n 1.1(·fegeket. is 
uwgt.ed1clik. ,\z igazü11 jó gyógyszer!! l1irdc-tni fit:rn kell. 
csnk az n!k1t!n1nz1lsi rn/Jdjút- kc•ll isn1erteí ni, hiszen H!llÚg:y 

i:-; ki fogja szorít.nni a nissztd.!1nL _Ehhez az or\·os pnrt.-
1H:rségé11ck kt:ll erü::iüd11i{', új infori1uiciós csai.nrnllknt. tlt
lúlnin. [(o\·é:; vlillnlni.nak vnH kvn!ifikúlt innrketiug
rncneclzscre. l\Iu a nagy ,-ü!tozüs korút éljük a gyógysze
l't)k 111egknti11gje terén. {lfegnchezü!L n g,yógyszer· 
bevezetés, nerncsak neg1ttÍ\" li:-:í.ük. hnncn1 iírf>s::;zcbw:•on" 
!Hú listük is orientálnak, ez utólibiuk lcrrnó;.;zet.cscn a 
generikus készít:ruénycknck kerh·cznck. Szernlie kell 
néz11i nzzn!, hoc;v n(.i\·ckszik a sz1tb1ltln11, vl•n\' n0\kiil ki
n<lhntó g}-'Ói:i.\·s~Zerck ~zü111a (nt111uk 111inde1~ kiivetkez
rnónyé\·e!). I\-IindPz új f(•\!ldninknt. jl'lf'nL a H1nrkcti11g 
terén (!JG). 


