
Hasznos tudnivalók 
Motorvákuumnál védőszemüveget szoktak használni, vizsu-

gárvákumnál pedig sokan semmiféle különleges óvatossági 
rendszabályt nem tartanak be. A motor kb. egy milliméter, a 
vízsugárszivattyú 20 milliméter vákuumot tud előállítani. A 
külső légnyomás és az ideális vákuum között a nyomásdiffe-
rencia 760 mm, motorvákumnál 759 mm, vizsugárvákumnál pe-
dig 740 mm. A háromféle vákuum között tehát százalékosan 
kicsi a differencia, másszóval praktikusan egyformán veszé-
lyes, szemüveg használata tehát egyformán indokolt. A motor-
vákuumnak csak fizikokémiai jelentősége van. 

* 

Centrifugálás. Tegyük fel, hogy vízbon finom eloszlásban 
egy 0.99 fajsúlyú anyag van diszpergálva. Centrifugálással a 
gyorsulást a nehézségi erő százszorosára növeljük meg. Ekkor 
a víz fajsúlya 100. az anyagé 99 lesz. Centrifugáláskor a faj-
súlydifferencia egy lesz, tehát az anyag oly sebesen fog a víz 
felszínére jönni, mint a vízbe buborékoltatott gázszemecskék. 

* 

Virágillaíkiponús. Nagy specifikus felületű zsír vaigy olaj-
féleséget egy zárt rendszerben virágszirmokkal hozzunk össze. 
E rendszer egy exszikátorhoz hasonlít, hol az elvonóanyag a 
zsír, amitől szárítani kell az illóolaj. A szárítási idő egy-két 
nap. A szirmokat húszszor is ki keil cserélni. A zsírból alko-
hollal kivonjuk az illóolajat, ezt kihűtjük, amikor is a kevés 
oldott zsír kiválik, majd az oldatot vákuumban bepároljuk. A 
visszamaradt anyag az illóolaj. 

K Ö N Y V É S I L A I P S ^ I E M I L I B 

FIZIKAI-KÉMIA I. és II. kötet. Gróh Gyuja közreműkö-
désével Erdey-Gruz Tibor, Náray-Szabó István és Schay Géza 
közösen írt munkája régóta várt könyve a magyar tudományos 
szakirodalomnak, melyről most — megjelenése után — szinte 
nehezen tudjuk elképzelni, hogy eddig nélkülözni lehetett. 
Olyan összefoglalás ez a kémia tudományánjak mai állásáról, 
melyet — bár messze túlnő a tankönyv keretein —- a szigorla-
taira készülő vegyészliallgató és a részletproblémákban elme-
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rülő tudományos kutató, vagy az ipari szakember is egyaránt 
hálás örömmel fogad. Tiszta, világos előadásmódja, a legnehe-
zebb tételeknek is egyszerű módon való levezetése teszik a 
könyvet komoly és mégis élvezetes szakmunkává. 

A különböző szerzők által írt fejezetek egységes gondolat-
menet alapján felépített egészet adnak, a fejezetek tartalmáról 
pedig meglátszik, hogy olyanok írták, akik saját tudományos 
kutatásaik, egyéni átéléseik alapján tökéletes ismerői problé-
makörüknek és a könyv megírásával maradandót akarlak és 
tudtak alkotni. 

A munka első kötete a klasszikus alapokon állva tárgyalja 
a termodinamika főtételeit, a halmazállapotok, az oldatok tör-
vényeit, heterogen rendszerek egyensúlyi viszonyait, a kémiai 
mechanikát, kémiai egyensúlyok termodinamikáját, elektroké-
miáját, határfelületi jelenségeket és a kolloid oldatok törvény-
szerűségeit. 

A munka további része a második kötetnek csaknem felét 
kitevő, teljesen modern anyagszerkezettani bevezetés után a 
kémiai kötés elméletét, majd a molekulák szerkezetét és a kris-
tályos anyag szerkezetét tárgyalja, míg utolsó fejezetében is-
mét a kémiai reakciók mechanizmusának tárgyalására tér visz-
sza. Hasznos kiegészítése mindkét kötetnek az egyes fejezetek-
hez tartozó hazai és külföldi irodalmi munkák felsorolása. 

* 

SZEGEDI HID. Nem vegyész-lap, nem is szak-lap. De test-

vérlapunk, s így írnunk kell róla. írnunk kell róla azért is, 

mert célunk is közös: A kultúra terjesztése. A hídépítés kul-

túr munka; ú j útakat, ú j kapcsolatokat teremt. Ezt teszi a Sze-

gedi Egyetemi Ifjúság lapja is. Tartalma komoly, hangja nyilt, 

problémái időszerűek. Szerkesztése biztos pilléreken nyugszik: 

A szegedi Horthy Miklós-Tudományegyetem diákjainak a vál-

lán. 

Tartalmából a következőket emeljük ki: Szent-Györgyi Al-

bert: A SzEl-ről, Tamási Áron: Időszerű tanítás, József Attila: 

A betűk sivatagában (Vers), Halasy-Nagy József: Az Egység, 

Kristó-Nagy István: Uj szellem Szegeden, Nyíkos István: Nem 

ember, csak szakember, Szász Károly: A színészek helyzete a 

társadalomban, Kiss Ottó Miklós: Isten (Vers). 

A hidakat ma gyakran támadják. Ezt a Hidat támadások 

ellen sem féltjük. Katonái máris jól védik minden támadás el-

len. 
Dr. G. M. 
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