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Hálózati és kimenő transzformá-
torok, fojtók, hangszóró gerjesz-
tő tekercsek áttekercseléssel ja-
víthatók, illetve pótolhatók. 
Elektrolit kondenzátorokat, ha 
nem sikerül formálással életre 
kelteni, kénytelenek vagyunk 
újabbakkal pótolni. Ellenállások-
ból törekedjünk olyan mennyisé-
gű korabelit összegyűjteni, hogy 
semmiképpen ne kelljen zöld 
(kristályos szénréteg) vagy pláne 
piros (fémréteg) ellenállásokat 
alkalmazni. Kondenzátoroknál 
arra ügyeljünk, hogy a különféle 
fóliaszigetelésűek (poliészter, 
polisztirol stb.) csak az utóbbi 
időben jelentek meg, de nem al-
kalmazhatunk fémezett és üveg-
házas papírkondenzátorokat sem! 
Kegyes csalás, ha bakelitházas pa-
pírkondenzátort felmelegítve, ki-
vesszük a házból a zárlatos vagy 
átvezetős kondenzátort, és meg-
felelő értékű (feszültség!) fólia-
kondenzátort helyezünk bele, 
majd mindkét végét szurokkal 
(picein) kiöntjük. Nagyobb frek-
venciákra csak csillámkondenzá-
tort alkalmazhatunk, bár a hábo-
rú előtt már megjelent néhány 
kerámiatípus is (6. kép). 

Kötőhuzalként semmiképpen 
ne alkalmazzunk színes polieti-
lénszigetelésűeket, ez régi készü-
lékekben nagyon csúnya. Gyári 
készülékekben mindig azonos 
szigetelésű huzalokat alkalmaz-
tak, törekedjünk erre a restaurá-
lás során is!  

Alkatrészek fejlődéstörténete 
 
Hangszórók. A XX. század ele-
jén szerkezetük hasonlított a 
fejhallgatókéhoz, tekerccsel el-
látott állandó mágnes előtt 
mozgott egy vaslemez. A hang-
erőt növelte a fémből készült 
exponenciális tölcsér (nagy tor-
zítás, tölcsérhang). Később már 
az ún. kiegyenlített mágnesű, 
majd a lengőnyelves hangszóró-
kat alkalmazták. A tölcsért fel-
váltotta a nagyméretű membrán 
(7. kép). (A papír mellett min-
denféle anyagokkal kísérletez-
tek, pl. a Lumier-féle selyem-
membrános hangszóró). A har-
mincas évek elején kezdték al-
kalmazni a gerjesztett dinami-
kus hangszórókat, ezzel került 
be a hangszóró a készülék do-
bozába. A lengőnyelves hang-
szórót az olcsóbb készülékek-
ben még egy ideig alkalmazták 
(utoljára az 1939-40-es Néprá-
dióban, 8. kép). Permanens di-
namikus hangszórókat már 
1933-tól gyártottak, először csak 
a telepes készülékhez. Igazi el-
terjedésük az új mágnes anya-
gok (pl. ticonal) alkalmazásával 
háború utáni időszakra esik. 
 

Hálózati transzformátorok. 
1930-tól beszélhetünk váltóára-
mú hálózati készülékekről, de 
különböző anód- és fűtőpótlókat 
már 1926-tól gyártottak. Ebben 
az időben már ismert volt – a ké-
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Régi készülékek restaurálása  2. 
  

dr. Simoncsics László okl. villamosmérnök, simoncsics.laszlo@t-online.hu
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