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kony vezetéket, akár merev huzal-
darabot forraszthatunk. Utóbbi
esetben nyákba ültethető züm-
merhez jutunk: lásd 2.b ábra.

Kipróbálás, behangolás után
mind az üreg zárótárcsáját,
mind a membránt szorító rugó-
gyűrűt és a nyákot néhány pilla-
natragasztó-cseppel rögzítsük!
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Egy nagyon egyszerű, de a gyakor-
latban bizonyítottan igen hasznos
kis segédeszközt mutatok be most
olvasóinknak. Valamely „kusza
felépítésű” készülék, gép szerelé-
se vagy javítása közben kivel ne
fordult volna elő, hogy óvatlanul
belejtett egy-egy alátétet anyát
vagy egyéb, apró acélalkatrészt?
Nemrég magam is így jártam –
előtte is ki tudja hányszor –, mire
rászántam magam a fotón látható
segédeszköz elkészítésére. Az ötle-
tet egy valamikori táskarádió ép-
pen a kezembe került teleszkóp-
antennája adta. Erről lecsavartam
a díszgombot (M2 menet rögzí-
tette az utolsó, vékony, tömör te-
leszkópelemhez). Esztergáltam
egy szintén M2 belsőmenetes sár-
garéz hüvelyt, aminek a másik vé-

gében kialakított hengeres furatá-
ba egy jó erős, négyzet kereszt-
metszetű (kb. 3310 mm-es)
mágnesrudacskát ragasztottam,
fémragasztóval. Arra sajnos nem
emlékszem, hogy a mágnes hon-
nan származik, de könnyen lehet,
hogy egy modernebb polarizált
reléből.

Hogy „valahogy kinézzen” a kis
szerszám, a teleszkóp alsó, csuk-
lós rögzítőelemét leesztergáltam,
csak a belesajtolt rész maradt

meg, záródugóként. Végül is a
mintadarab összecsukott állapot-
ban 123 mm, teljesen széthúzott
állapotban 552 mm hosszúságú
lett. Így könnyen raktározható,
hordozható, de egy szerszámgép-
ből vagy akár egy nagyobb háztar-
tási gépből is ki lehet csalogatni
vele a beesett alkatrészt. Víz- vagy
olajfürdőben is használható. Mé-
réseim szerint a mintadarab mág-
nesével sík felületű 110 g-os acél-
tárgyat még fel lehetett emelni,
de jól használható kisebb-na-
gyobb csavarok behelyezésére is.
Sajnos, nem ferromágneses alkat-
részek kihalászása továbbra is
probléma marad, hiszen a mág-
nes erre nyilván alkalmatlan.
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3. ábra

Magnetikus (varázs-)pálca
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