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A ProtectPlus tartósan megvédi a napelemes rendszereket a
villámcsapásokkal, túlfeszültséggel, környezeti és mechanikus
hatásokkal szemben, valamint gátolja a Wćz terjedését.
Az interneten számos gyakorlatias megoldás, tervezési segédlet
és több mint 700 termék található magas- és lapostetün
elhelyezett, illetve szabadmezüs rendszerekhez. A katalógus
honlapunkról letölthetü.
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Kedves Olvasó!
Közeleg a MEE 92. Tisztújító Küldöttközgyűlése. Egy ilyen esemény mindig alkalmas a visszatekintésre, megnézzük, hogyan segítette lapunk az
egyesületet az elmúlt 3 évben, mit
tettünk az elmúlt időszakban, értékeljük munkánkat, és végül mi az,
amit a múlt tapasztalatai alapján a
jövőben tennünk kell.
Szeretek visszanézni. Szeretem
és tisztelem a hagyományokat. Elődeink 109 évvel ezelőtt jelentették
meg az Elektrotechnika első számát.
Ennek az „Olvasóinkhoz” c. rovatában bölcs, előremutató
gondolatok jelentek meg, ebből idézek kivonatosan:
„…Az Egyesület lapjának fő feladata az, hogy a központból
a tagok felé kiinduló és az onnan visszaáramló szellemi kölcsönhatásnak hű közvetítője legyen. Ez az elv programunk gerince… elsősorban azt kérjük, várjuk olvasóinktól, hogy lapunk
tartalmát szellemük termékeivel gazdagítsák, és mások czikkeit
kritika tárgyává tegyék; csak így lesz alkalom arra, hogy a szakkérdések megvitathatók legyenek… végül gondunk lesz arra is,
hogy a külföldi szakkörök legalább kivonatosan megismerjék a
lapunkban megjelenő eredeti czikkeket és híreket. Czélunk világos: t.i. hogy a külföld … szakembereinkről és azoknak a munkájáról is tudomással bírjon.”
Ezek a gondolatok még ma is élők és követendők.
Az Elektrotechnika meghatározó jelentőséggel bír egyesületünk életében. Egyrészről – szinte az egyetlen - kapocs a
közel 6000 fős tagsággal, másrészről pedig jelentős kapocs
a „külvilággal”. A lap minősége javíthatja, de ronthatja is a
Magyar Elektrotechnikai Egyesület megítélését. Ennek tudatában végzi az a Szerkesztőbizottság a munkáját, melynek
tagjai az egyesületi elnökség prominens képviselőin kívül
egyetemi tanárok, volt egyesületi elnökök.
A lap – mint 109 éves története során mindig - igyekszik
távol tartani magát a politikától. Követi azonban azokat a
szakmai szempontból jelentős eseményeket, melyek meghatározók a társadalmunk jelene és jövője szempontjából,
és amelyekről úgy véljük, hogy tagságunkat, olvasóinkat és
a társadalmat tájékoztatni kell. Gondolok itt az atomenergetikai fejlesztésekre, a megújuló energiák hasznosítására, hazai
és nemzetközi vonatkozásokban egyaránt.
Jelentős teret biztosítunk tagságunk tájékoztatására az
egyesületi élet eseményeit illetően is. Gondolok itt elsősorban az elnökségi koncepciókkal és azok végrehajtásával

A Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület
kiemelt támogatói:

kapcsolatos tájékoztatásokra, a különböző szakosztályok
tevékenységének ismertetésére, de nem utolsósorban a különböző szakmai látogatásokra és az egyes szakmai és kulturális eseményekről szóló tudósítások megjelentetésére.
Külön kiemelném az év legfontosabb eseményeiről, így a
Vándorgyűlésekről és az egyéb szakmai konferenciákról szóló beszámolókat.
Naprakészségünket bizonyítja az egyes pályázati felhívások lapunkban történő közzététele, a szakmánkat érintő jelentősebb kitüntetésekről szóló képes beszámolók, valamint
az elektrotechnika területét érintő rövid hírek összefoglalása.
Nem szóltam még a lapunkban megjelenő szakmai cikkekről. Ezek azok a közlemények melyek az Elektrotechnika
gerincét jelentik. Fórumot biztosítunk tagjainknak műszaki
tudományos eredményeik közzétételéhez, biztosítjuk a különböző fokozatok megszerzéséhez szükséges publikációs
lehetőségeket. Szakmai cikkeink felölelik az automatizálás és
számítástechnika, az energetika, az energetikai informatika,
az oktatás, a szabványosítás, a szakmai jog, a világítástechnika, a technikatörténet, a villamos berendezések és a villamos
gépek szakterületeit.
A lap szakmai színvonalát mi sem jelzi jobban, mint hogy
a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Osztálya elismeri
a lap színvonalát és jegyzi az Elektrotechnikát, mint jelentős
szakfolyóiratot a Magyar Tudományos Művek Tárában.
A lap elismerését jelzi az is, hogy a Magyar Termék Nagydíj
Pályázat Kiíró Testülete az Elektrotechnikát tartotta érdemesnek Különdíj átadására, 2011-től. A MEE neve és a lap címe, több
ezer címzetthez is eljut a pályázat meghirdetésével együtt.
A hivatalos elismeréseken túl a lap értékeit jelzik azok az
írásbeli és szóbeli elismerések, melyeket szerkesztőségünk az
egyesület tagjaitól és az Elektrotechnika egyéb olvasóitól kap.
Magasan van a mérce, a jövőben vigyázni kell arra, hogy
ha lehet, még magasabbra emeljük. Ehhez kérjük a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület tagjainak segítségét is. Határozott
szándékunk, hogy semmiképpen nem engedünk a megszerzett színvonalból. A szerkesztőség – a főszerkesztő vezetésével – és a Szerkesztőbizottság mindent meg fog tenni ennek
érdekében.

Dr. Bencze János
a Szerkesztőbizottság elnöke

Energetika
Bagi Tamás Zoltán - Dr. Morva György

A jegesedés hatása
a villamosenergia-rendszer
biztonságos üzemvitelére
A klímaváltozás miatt a szélsőséges időjárási körülmények egyre gyakrabban veszélyeztetik a villamosenergia-rendszer biztonságos üzemvitelét. Az utóbbi
években jelentős károk és veszélyhelyzetek alakultak
ki a jegesedések (ónos esők) által előidézett távvezetéki károsodások (nagyfeszültségű távvezetéki oszlopok
kidőlése, vezetékszakadások) következtében. Ezek
nemcsak a hazai villamosenergia-ellátás biztonságát
veszélyeztetik, hanem a nemzetközi összeköttetések
kiesését is jelenthetik. Az egyik módszer, amellyel a
károsodások csökkenthetők vagy elkerülhetőek lehetnek, a vezetőkről a jég leolvasztása.

1.b. ábra

Due to climate change, extreme weather conditions
are increasingly endangering safe operation of the electric power system. In recent years, considerable damage
and emergencies were caused due to the glaciations
(freezing rain) damage to transmission lines (high voltage transmission line poles collapsed, wire disruptions,
etc.). These not only threaten the security of electricity
supply in the domestic supply but it may also mean the
loss of international connections. One of the methods
by which the damage can be reduced or avoided by the
defrosting the ice of phase or ground wire.

1.c. ábra

Bevezetés
A klímaváltozások kapcsán egyre sűrűbben kell szembenéznünk a távvezetékek jegesedésével és az ebből származó
üzemzavarokkal. Az elmúlt évtizedben például Oroszországban Szocsi térségében egyidejűleg 2500 km-nyi távvezeték
dőlt ki. De a hazai üzemzavarok is súlyosnak mondhatók.
Példaként megemlítjük a 2013. márciusban a Munkács(OH)-Sajószöged 400 kV-os, a Munkács-(OH)-Tiszalök és a
Kisvárda-Sajószöged 220 kV-os távvezetékek károsodását. A
káresemény során több távvezetéki oszlop kidőlt, sok szerkezete sérült. Hasonló eseményeket tapasztaltak 2014 december elején az Ócsa-Zugló 220 kV-os távvezetéknél és az
Albertirsa-Göd 400 kV-os távvezetéknél is.

1.d. ábra

1. a-d ábra Nagyfeszültségű távvezetékek károsodása

2. a-b ábra Az oszlopszerkezet részleges és teljes károsodása
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4. ábra A jéggyűrűk mérete

2. b. ábra

1. A vezetők jegesedése
A vezetékre rakodó csapadék több formában jelentkezhet:
jég, szemcsés zúzmara, kristályos zúzmara és tapadó nedves
hó. A vezetőkre ezek a „rárakódások" jelentős többletterhelést jelentenek. Fontos lehet a jövőre nézve, hogy milyen módon szükséges módosítani a tervezési elveket.
2013. 04. 01-jén visszavonták a MSZ 151-es, több módosításon keresztüleső szabványcsaládot, amelynek szellemében
mintegy negyed évszázadon keresztül épültek közép- és
nagyfeszültségű szabadvezetékes összeköttetések, készültek
típustervek és típus oszlopcsaládok.
A jelenleg hatályos MSZ EN 50341-1:2013, 1 kV-nál nagyobb
váltakozó feszültségű szabadvezetékek, 1. rész: általános követelmények. Közös előírások és az MSZE 50341-2:2014, 1 kVnál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek 2. rész:
Nemzeti előírások. Nemzeti előszabvány (NNA), illetve az ezek
által hivatkozott Eurocode szabványok megfogalmazzák az
acélszerkezetek tervezésére, illetve a tartószerkezeteket érő
hatásokra vonatkozó előírásokat.
Az eddigi tapasztalatok alapján szükség van az MSZ EN
50341-2:2014 nemzeti kiegészítéseket tartalmazó szabvány
felülvizsgálatára, figyelembe véve a tervezői és üzemeltetői
tapasztalatokat is.
Felmerülhet az ország területének felosztása a jegesedés
kockázatának szempontjából. Azaz visszanézni hol, milyen
gyakorisággal és hány milliméter jegesedés fordult elő. A legsúlyosabb szint > 40-50 mm átmérőjű jégképződés 0.9 g/cm3
sűrűség mellett. A veszélyeztetést a szélnyomás szintje is befolyásolja – amely szélsőséges esetekben akár 30-50 m/s szintet is elérheti. De előfordulhat vezetéktáncolás is, különösen a
védővezetők esetében, amely 0,2-2 Hz-es tartományban állóhullámokat hozhat létre 3-25 m/s szélsebesség mellett 0,3-5
méteres amplitúdókkal.
A vezetőn kialakuló jéggyűrűk alakja és mérete változó.
A jegesedés a hazai és a külföldi megfigyelések alapján is
0 és -2 °C hőmérséklet mellett következik be. A nedves hó

5. ábra Eljegesedett fázisvezetők
tapadása szintén ezen a hőmérsékleten következik be. A zúzmaraképződés -4 °C fok alatt indulhat be. A jegesedésben jelentős szerepet játszik a vezetők elhelyezkedése is. A 2 m és
20 m magassági tartományban például a jégvastagság megháromszorozódik.
A vezetőátmérő szintén hatással van a kialakuló jégvastagságra: 30-80 mm átmérőig növekszik a lerakódás, majd utána
csökken.
A jegesedés következményei több formában jelentkezhetnek: a fázisvezetők közeledése, felcsapódások a jégteher
lehullásakor, vezetéktáncolás, szakadások, az oszlopszerkezet
összeomlása.
A jegesedés elleni védekezés lehet megelőző jellegű és
operatív beavatkozáson alapuló – azaz jégolvasztással történő
védekezés. A megelőzés legfőbb eszköze a meteorológiai modelleken alapuló prognosztika és az online monitoringrendszer
kiépítése. A megelőzés fontossága kiemelendő, mert a jégolvasztás igen bonyolult, kockázatos mentés.

2. Jégolvasztás
A külföldi gyakorlatban folynak erőfeszítések (Japán, Kína,
Kanada, Oroszország) speciális vezetőanyagok kutatásának

3. ábra Tipikus jéggyűrűalakok
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irányába. Az egyik ilyen érdekes irányzat az alacsony Courie
pontú (0-10 °C) ferromágneses anyag alkalmazása, amely
révén fokozódik benne a joule hő és ezáltal beindul az olvadás. Egyelőre az ilyen vezetőanyagok elterjedésének költségakadályai vannak.
A sok kutatási erőfeszítés ellenére, jelenleg is csak a jégolvasztás jelenti az egyetlen hatékony, gazdaságos módszert a
jegesedések esetében.
A jégolvasztás szükséges paraméterei soktényezős
függvényben határozhatók meg. Lehetséges egyen- vagy
váltakozó áramú olvasztás. Amennyiben összehasonlítjuk a
két formát, feszültségben, látszólagos teljesítményben azt
láthatjuk, hogy váltakozó áramú olvasztásnál akár 8-10-szer
nagyobb teljesítmény szükséges:

ahol
Ud egyenfeszültség,
Sd a látszólagos teljesítmény.
A nagyfeszültségű hálózat esetében. Azaz mondjuk egy
80 km-es átviteli hálózati szakasz esetén, ahol, és háromfázisú váltakozó áramú táplálás esetében -es teljesítményigény
léphet fel, míg egyenáramú táplálás esetében (ugyanis egyszerre 2 fázisvezetőt melegítünk) Mindkét esetben 3 kA-es
olvasztóárammal számoltunk.
Igaz viszont, hogy ha az S=1000 MVA lenne, akkor sem lesz
nagyobb wattos teljesítmény, de az emellett fellépő majd
900 MVar-os meddő teljesítmény létrehozása is alapos loadflow vizsgálatot igényel.
A MAVIR megbízása alapján jelenleg is folytatunk vizsgálatokat távvezetékek jegesedésével kapcsolatosan, valamint
az Óbudai Egyetem számos külföldi intézménnyel is együttműködik, továbbá PhD-munka keretében is folynak ez irányú
kutatások.

Következtetések
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy
a nagyfeszültségű szabadvezetékeken a jegesedések egyre

gyakrabban veszélyeztetik a villamosenergia-rendszer biztonságos üzemvitelét, komoly károsodásokat okoznak. A jegesedés
kialakulásának körülményei, a jegesedés elleni védekezést
segítő online monitoringrendszer kiépítése, a jégolvasztással
történő védekezési módszerek kidolgozása egyre sürgetőbbé válik.
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KÖNY VBEMUTATÓ
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Tanácstermében 2016. március 21-én Dési Albert főszerkesztő és Karácsonyi Tiborné kiadóvezető sajtótájékoztató keretében mutatták be az ÉPÜLETVILLAMOSSÁG szakkönyv 6-ik aktualizált, átdolgozott kiadását, amely
a napokban jelent meg.
Az ismételt kiadást az indokolta, hogy a szakma szűk fél év alatt
„elfogyasztotta” a közel ezer példányban megjelenő kiadványt.
Remélhetőleg a mostani, az új és az aktuális ismereteket is feldolgozó szakkönyv továbbra is hasznos információkat nyújt olvasóinak, az épületvillamos tervezőknek, kivitelezőknek, beruházóknak, az áramszolgáltatás területén dolgozó szakembereknek,
valamint a villamos szakmát oktató szaktanároknak és az e területtel ismerkedő tanulóifjúságnak.
A könyv – bár az előző kiadáshoz képest újabb szakterületekkel
nem bővült – sem terjedelmében, sem felépítésében nem szándékozik az épületvillamosság teljes területét átfogni az alapoktól a jelenkor követelményéig. A szerzők továbbra is azt a célt
tűzték maguk elé, hogy az épületvillamosság főbb, napjainkra
jellemző ismereteit a teljesség igénye nélkül összefoglalják, bemutassák, különös figyelemmel az EU-tagságunkból adódó rendeleti, szabványossági és más szabályozási kérdésekre. Új, azaz
bővebb és részletesebb a világítástechnikával foglalkozó rész,
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különös tekintettel az energiatakarékosabb, hosszabb élettartalmú és egyben
környezetbarát világítótestek alkalmazására, megoldásaira, a villámvédelemre, az akkumulátorok fontosságára, az
érvényben lévő előírások és szabványok
felsorolására.
Ne várja senki a könyvtől, hogy azt áttanulmányozva, a saját szakmai területére vonatkozóan mindenben naprakész
információt kap, mivel ennek gátja a
kötött terjedelem és a napról - napra
fejlődő technikai haladás, az új és újabb
szabályozás, valamint az újnál is újabb
technológia, termék- és választékskála.
Abban a korban élünk, amikor a szerzőknek is és az olvasóknak is egyaránt újra
és újra tanulniuk kell ezt a szakmát, az
új megfogalmazást, az új elnevezéseket, az új szemléletet. Mindezeket szeretnék ismét közkinccsé, értelmezhetővé és „könnyebben emészthetővé” tenni.
A főszerkesztő
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Villamos berendezések
és védelmek
Ringler Csaba, Szűcs Attila

Moduláris felépítésű
szünetmentes áramellátó
rendszerek
A cikk egy, a közelmúltban kifejlesztett szünetmentes
áramellátó rendszert mutat be. A rendszer funkcionális
ismertetésén túl, a rendszert alkotó modulok és az ezekben alkalmazott kapcsolástechnikák rövid ismertetésével együtt kitér a fejlesztés szempontjaira, valamint a
konstrukciós kötöttségek mellett, bemutatja a fogyasztói igényeket, a rendszer előnyeit-hátrányait a hasonló
felépítésű szünetmentes áramellátó rendszerekhez képest. Szemügyre vesszi azon gazdasági irányelveket is,
amelyek az optimálisabb gyártás érdekében befolyásolják a fejlesztés kiindulási paramétereit, esetenként megkötve ezzel a fejlesztők fantáziáját.
In our article we introduce a recently developed
uninterruptible power supply system. Beyond the
presentation of the functional operation of the system,
we represent the component modules of the system,
the used switching technologies and the aspects of the
development. We talk about the physical limitations of
the design, the consumers’ needs, the advantages and
disadvantages of our system compared to the similar UPS
systems. We review those economic guidelines which in
order the more optimized manufacturing influenced
the initial parameters of development. These limitations
sometimes tided up the imagination of the developers.

Szünetmentes áramellátó rendszer fogalma alatt
számos műszaki megoldás
ismeretes, léteznek szünetmentes egyenfeszültségű (DC), szünetmentes
váltakozó feszültségű (AC)
és ezek kombinációjából
kialakított rendszerek is.
Cikkünkben egy olyan
áramellátó rendszert mutatunk be, amelyet a közelmúltban fejlesztettünk
ki, és moduláris jellegéből
adódóan sokféle fogyasztói igényre ad kielégítő
megoldást.
Akkor nézzük, hogyan
fejlődött ki az FUHPQ
rendszer. Az elnevezés a Fiókos kialakítású UPS rendszerre utal, amelyet Hírközlési áramellátás céljára a
PowerQuattro Zrt. gyárt.
Ahhoz, hogy egy áramellátó rendszer szünetmentes
működését biztosítani tudjuk, rendelkezésünkre kell

állnia valamilyen energiatároló egységnek. Nagyon rövid idejű hálózatkimaradásokat (pár sec) akár egy nagyobb tömegű
forgó szerkezet mozgási energiájával is áthidalhatunk, amely
egy generátort hajtva képes biztosítani a villamos energiát.
Amennyiben a hálózatkimaradás több óráig is eltart, akkor
kerül előtérbe az akkumulátorokban tárolt villamos energia
alkalmazása. A szünetmentes áramellátó rendszerben alkalmazott akkumulátorok fajtája és darabszáma nagymértékben
függ attól, hogy milyen szünetmentes áramellátó rendszert
terveztünk, amihez illeszteni szeretnénk az akkumulátortelepet, -telepeket. Minden esetben az akkumulátorból kivett
áram és az akkumulátor Ah kapacitásának megválasztásával
tudjuk a szükséges áthidalási időt biztosítani. Az akkumulátorból kivett áram a fogyasztói igények mellett az alkalmazott akkumulátortelep kapocsfeszültségétől is nagymértékben függ.
Ennek megismeréséhez nézzük meg a következő 3 példát.
Az 1. ábrán egy 48 V-os akkumulátor körrel rendelkező,
HPQ típusú szünetmentes áramellátó rendszer blokkvázlatát
láthatjuk. Ennek a rendszernek a tervezése során a fő szempont az volt, hogy a fogyasztói energiaigény is elsősorban a
48 V-os feszültségszinten van. Egyéb fogyasztói feszültséget
a 48 V átalakításával tudjuk előállítani, pl. 24 V egyenfeszültséget DC/DC-átalakítóval, 230 V/50 Hz váltakozó feszültséget
DC/AC-átalakítóval (inverter), stb. Tipikusan ilyenek a MÁV
régebbi távközlési áramellátó rendszerei. Ennek a megoldásnak korlátot szab, ha túl sok fogyasztói igény merül fel a 48 V-tól
eltérő feszültségszinteken. Ekkor ugyanis a viszonylag alacsony feszültségű akkumulátorból kell átalakítani a feszültségeket. Az átalakítás során fellépő nagy áramok nagy veszteségi teljesítményt okoznak az átalakítókban, jelentősen rontva
ezzel a hatásfokot, és így nagymértékben növelik a beépített
hűtőfelület-igényeket.
Ezen a gondolatmeneten továbbhaladva jutunk el a 2. ábrán
látható MPQ típusú szünetmentes áramellátó rendszerhez. Az
ábrán egy 336 V-os közbenső DC körrel rendelkező áramellátó rendszer elvi felépítése látható. (Közbenső körnek szoktuk

1. ábra HPQ típusú szünetmentes áramellátó rendszer
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2. ábra MPQ típusú szünetmentes áramellátó rendszer

3. ábra FUHPQ típusú szünetmentes áramellátó rendszer
hívni azt a feszültséget, amely a hálózati feszültség átalakítása
során jön létre, de csak valamilyen átalakítás után csatlakozik
a fogyasztókra). A 336 V-os közbenső körnek ott van előnye
a 48 V-os megoldáshoz képest, ahol a fő fogyasztás már nem
48 V-os feszültségszinten van, hanem magasabban, például
230 V/50 Hz-en.
Ha példaként a MÁV-nál maradunk, tipikusan ilyen alkalmazás a biztosítóberendezések áramellátása is. Itt általában
a 230 V/50 Hz-es táplálás mellett szükséges még 3×400 V/50
Hz, 100 V/400 Hz, 220 V/75 Hz, 24 V DC, 48 V DC, 110 V DC,
hogy csak néhányat említsünk. Másik nagy előnye, hogy a nagyobb közbenső köri feszültség alkalmazásával az akkumulátortöltő berendezések hatásfoka is magasabb lehet, mint az
első esetben. Ugyanakkora teljesítmény esetén a 336 V/48 V
arányában csökkenek az átalakítókban folyó áramok.
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Felmerülhet a kérdés,
ha ennyire jó, hogy nagyobb feszültségen csökken az áram, akkor miért
nem alkalmazunk még
nagyobb közbensőköri feszültséget. Erre választ akkor kapunk, ha egy kicsit
elkanyarodunk a műszaki
gondolattól és gazdasági szempontok szerint is
vizsgáljuk a kérdést. A névlegesen 336 V-os akkumulátortelep feszültségének
felső értéke 400 V közelében van. Ezen feszültségszint felett az alkalmazható elektrolit-kondenzátorok, kapcsolóeszközök,
megszakítók beszerzése
gazdaságtalan. Ezen eszközök beépítése annyi
többletköltséget okoz,
nem is beszélve a beszerzésük nehézségeiről, hogy
elvész a hatásfok nyújtotta előny.
Egy nagyon egyszerű
kialakítással azonban ezt
a 400 V-os feszültséghatárt is átléphetjük. Ezt a
megoldást mutatja be a
3. ábra. Az FUHPQ típusú szünetmentes áramellátó rendszernél a 400
V-os közbenső DC kört a
nullavezetőre szimmetrikusan, pozitív és negatív
irányban is kialakítottuk
(+400V/−400V). Így mindkét oldalon a nullához viszonyítva 400 V-os feszültségszint van, a rendszer
azonban 800 V-os feszültségszinten működik, tovább csökkentve a rendszer átalakítóiban folyó
áramok nagyságát. A 3.
ábrán látható egy nagyon
lényeges eltérés az előző
két megoldáshoz képest. Egyrészt az akkumulátortelepből
itt 2 db található szintén a nullavezetőre szimmetrikusan felépítve, másrészt az akkumulátortelep és a közbenső DC kör
között egy átalakítót is alkalmazunk. Ennek a megoldásnak
az előnye abban rejlik az előző változathoz képest, hogy az
alkalmazott akkumulátortelepek kapocsfeszültségével nem
kell a közbensőköri feszültséghez igazodni. Hátránya az, hogy
az akkumulátortelepek egy átalakítón keresztül csatlakoznak
a közbenső DC körre, ami többletveszteséget okoz a rendszerben. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy egy szünetmentes áramellátó rendszer az év összes napján a nap 24 órájában működik, míg hálózatkimaradás sokkal rövidebb ideig
áll csak fenn. Ehhez mérten ez a többletveszteség, amely az
akkumulátorfeszültség átalakítása során keletkezik, elhanyagolható!
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4. ábra FHUPQ típusú modulokban alkalmazott NPC topológia
További előnye, hogy kisebb teljesítményű vagy kis áthidalási idővel rendelkező szünetmentes áramellátó rendszereket
is lehet magasabb Ah kapacitású (55 Ah felett) akkumulátorblokkokból gazdaságosan felépíteni, ami azért kedvezőbb,
mert ezen blokkok élettartama sokkal nagyobb (15-20 év),
szemben a kisebbek 5-10 éves élettartamával. Nem ejtettünk
még szót az akkumulátorok típusáról. A moduláris felépítésű
áramellátó rendszerekben elsősorban a kötött elektrolitú szeleppel zárt ólomakkumulátorokat használjuk. Ezeket az átalakító modulokkal együtt, hasonló szekrényekben lehet elhelyezni
az áramellátó helyiségekben. Gondozást nem igényelnek, üzemeltetésük során fellépő savas gázoktól sem kell tartanunk.
A hálózatkimaradás idejéig szükséges energia tárolását
megoldottuk, akkor nézzük, mi kell még a rendszer működéséhez. Kellenek különféle átalakítók, amelyeket elhelyezhetünk szekrényben vagy szekrényekben, különálló egységenként vagy egy egységként is. Abban az esetben, ha erre
a moduláris kialakítást választjuk, számos előnnyel szembesülünk. A meghibásodott modulok egyszerűen-gyorsan cserélhetőek. A szervizhez nem kell mérnöki szakértelem, mert
nem kell a helyszínen javítani a hibás egységet, és megbízhatóbb rendszert lehet felépíteni. Egyszerűen kialakíthatunk
pl. redundáns rendszert. Nem csak 100%-os redundanciában
gondolkodhatunk, az n+1 redundancia is kellő biztonságot
nyújt sok esetben. Ha mondjuk 8 párhuzamosan kapcsolt
modulból 1 meghibásodik, a maradék 7 még elegendő biztonsággal üzemel, mert csak a beépített teljesítmény 1/8-a
esik ki. A modulok mind elemi építőegységek segítségével
sokféle áramellátó rendszert tudunk felépíteni. Most vegyük
szemügyre kicsit részletesebben ezeket a modulokat.
A 3. ábrán látható, hogy az áramellátó rendszer bemenetén
egy FHUPQ típusú, szinuszos áramfelvételű egyenirányító
modul található.
Az FHUPQ típusú AC/DC-átalakító modul feladata, hogy
a hálózati feszültségből előállítsa a +400V/−400V közbenső
köri egyenfeszültséget. Elnevezésében az H a főáramkörében
alkalmazott Hídkapcsolásra utal. Ezek az egyenirányító modulok a teljesítményigénytől függően egyfázisú és háromfázisú kialakításúak lehetnek. Több modul párhuzamos kapcsolásával a teljesítményük szabadon konfigurálható 1 kVA-tól
több 10 kVA-ig. Szükség esetén egyfázisú modulokból is építhetünk háromfázisú szimmetrikus rendszert. Ennek elsősorban ott van jelentősége, ahol n+1 redundanciával tervezünk,
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de a teljesítmény 1 fázis esetén már túl nagy lenne (pl. 10 kVA
teljesítményigényhez betervezünk 3 db 5 kVA-es egyfázisú
egyenirányítót).
A modul természetesen szinuszos áramfelvétellel rendelkezik, teljesítménytényezője közel 1, hogy a rendszer hálózatból
felvett meddő teljesítménye minél kisebb legyen. A modul
teljesen digitális szabályozó-vezérlő áramkörrel rendelkezik,
amely erre a célra kifejlesztett egyedi szoftverrel működik,
a többi modullal és a külvilággal pedig optikai kábelen keresztül kommunikál. Mérési eredményei, állapotai lekérdezhetőek és a rendszerben lévő felügyeleti egység segítségével
megjeleníthetőek, naplózhatóak és távfelügyelhetőek. A modulban alkalmazott kapcsolástechnikát a későbbiekben még
ismertetjük.
Ha megnézzük a 3. ábrát, láthatunk rajta még egy FHUPQ
típusú modult is, amely az FBUPQ típusú átkapcsoló egységre csatlakozik. Ez az eddig bemutatott egyenirányítóval ellentétben egy DC/AC-átalakító, vagyis inverter. Elnevezése megegyezik az egyenirányító moduléval, mivel a kétféle modul
belső felépítése is teljesen azonos. A különbség csak annyi,
hogy a rendszerben más áramköri helyen alkalmazzuk, és a
szoftver nem egyenirányító üzemmódban, hanem inverter
üzemmódban működteti. A modul főáramköri topológiáját a
4. ábrán láthatjuk. Működésének alapja egy háromszintű hídkapcsolás (NPC) és a hozzá kapcsolódó LC-szűrőkör. Ennek az
átalakítónak a feladata, hogy a ±400V-os egyenfeszültségből
előállítsa a fogyasztó számára szükséges 230 V/50 Hz-es váltakozó feszültséget. Az előállított kimeneti feszültség galvanikusan nem leválasztott, az inverter kimeneti nullavezetője
megegyezik a hálózati nullavezetővel. Ennek a megoldásnak
köszönhetően a korábban alkalmazott 50 Hz-es transzformátorok elhagyhatók, amely további hatásfok-növekedést és
méret-, ill. súlycsökkenést is eredményezett.
A szünetmentes áramellátó rendszerek AC kimenetüket
tekintve lehetnek hálózat- és inverter-alapüzeműek egyaránt. Jelen írásunkban mi ez utóbbiak működését taglaljuk.
Az inverter-alapüzem azt jelenti, hogy a fogyasztó táplálását
üzemszerűen az inverter biztosítja és a hálózati feszültség
csak akkor kerül a fogyasztóra, amikor az inverter meghibásodott és nem képes a fogyasztó ellátására.
Ennek a működésmódnak számos előnye van a hálózat-alapüzemmel szemben. Az egyik ilyen például az, hogy a fogyasztó
semmit nem észlel a hálózati oldalon fellépő zavartatásokból
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5. ábra FBUPQ típusú elektronikus átkapcsoló elvi felépítése

6. ábra FDPQ típusú rezonáns DC/DC-konverter elvi felépítése
(feszültségingadozások, rövid idejű hálózatbetörések, torz
hálózati feszültség, stb.). Ha a fogyasztók táplálását mindenképpen inverterről szeretnénk megoldani, és nem akarunk a
szünetmentes kimenetre más forrásból származó feszültséget kapcsolni, akkor természetesen ezt is megtehetjük egy
redundánsan beépített inverter segítségével.
Az áramellátó rendszer működéséhez szükség van egy átkapcsoló egységre is, amelyet bypassnak nevezünk.
A 3. ábrán FBUPQ néven láthatjuk, nevében a B jelölés a
bypass funkcióra utal. Ezek a korszerű átkapcsoló egységek
félvezetős kialakításúak, azaz szilárdtest relékből vagy tirisztorokból épülnek fel és kevesebb, mint 10 ms alatt képesek
átkapcsolni a fogyasztót egyik bemenetükről a másikra. Természetesen ezek a rövid átkapcsolási idők abban az esetben tarthatóak, ha az inverter és a hálózat szinkronban
van. Ellenkező esetben aszinkron átkapcsolás következik be,
amely programozottan 200 ms idejű. Ez garantálja, hogy a
transzformátoros fogyasztók mágneses mezője leépüljön, elkerülve az inverter és a hálózat esetleges fázishibájából adódó problémát. Létezik 1 és 3 fázisú kialakítású átkapcsoló is.
A modul tipikusan két bemenettel rendelkezik, egyik bemenetén a hálózati feszültség, másik bemenetén az inverter
kimeneti feszültsége van. Önálló egységként működik, folyamatosan vizsgálja mind a bemeneteit, mind a kimeneteit
(szünetmentes kimenet). Abban az esetben, ha a szünetmentes kimenetén problémát észlel, automatikusan kapcsolja a
fogyasztót a másik bemenetére.
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A rendszert alkotó DC/DC-átalakítóról még nem ejtettünk
szót (6. ábra). Ez a modul az FDPQ nevet kapta, nevében a D
utal a DC/DC-konverter funkcióra. Mivel ez a modul törpefeszültséget is előállít, ezért galvanikusan leválasztott kialakítású, viszont rezonáns működéséből adódóan 80-100 kHz-es
működési frekvenciára van méretezve, ezért a transzformátor
kellően kicsi egy moduláris kialakításhoz.
A moduláris felépítésű áramellátó rendszerek másik fontos
részegysége az FTUPQ típusú modul (T – akkumulátortöltő),
mivel a rendszerhez minden esetben kapcsolódik akkumulátortelep is. A modul fő feladata feszültségillesztés megvalósítása az akkumulátortelep és a közbenső DC kör között.
A modul kétfunkciós, így a feszültségillesztést az alábbi
módokon biztosítja:
• feszültségcsökkentő (chopper) üzemmódban tölti a
kapcsolódó akkumulátortelepet, ill.
• feszültségemelő (booster) üzemmódban táplálja a közbenső DC körre kapcsolódó modulokat (pl. invertert,
DC/DC-konvertert).
Feszültségcsökkentő üzemmód az áramellátó rendszer
hálózati üzemében áll elő, amikor a közbenső DC kör táplálása az FHUPQ típusú egyenirányító modul által hálózatról
történik. Feszültségemelő üzemmód az áramellátó rendszer
akkumulátoros üzemében áll elő, amikor a közbenső DC
kör táplálása az FTUPQ típusú modul által az akkumulátorból
történik.
Az FTUPQ típusú modul egy olyan kétnegyedes, szimmetrikus DC/DC-konverter, amely egyik oldalról a közbenső DC körre, másik oldalról pedig az akkumulátortelepre
csatlakozik. Mind a közbenső kör, mind az akkumulátortelep
szimmetrikus és középpontjuk össze van kötve (ez egyben
a hálózati N vezető is). Chopper üzemmódban az energia a
közbenső DC körből az akkumulátorba (töltés), míg booster
üzemmódban fordítva áramlik (kisütés). A kétirányú energiaáramlást – megfelelő szabályozó alkalmazásával – a modul
főáramköre képes létrehozni. A főáramkör vezérelhető félvezetőkből (IGBT-k) megvalósított félhidas-topológia, amelyből
a +400 V és a közös pont (N) és a -400 V és a közös pont (N)
között is alkalmazunk egyet. Mindkét akkumulátortelep soros fojtótekercsen keresztül kapcsolódik a saját oldali félhídáramkör középpontja, valamint az N pont közé (7. ábra).
Az FTUPQ típusú modul aktuális üzemmódja a közbenső köri feszültség mindenkori értékétől függ. Az áramellátó
rendszer hálózati üzemében az FHUPQ típusú egyenirányító
modul állítja elő a ±400 V-os közbenső köri feszültséget. Ilyen
esetben a modul akkumulátortöltő üzemmódban van, azaz
mindkét félhíd chopperként működik, és a szabályozó I-U
karakterisztika szerint tölti az akkumulátortelepeket. A szabályozott töltés az akkumulátortelepek állapotától függően az
áramkorlátos töltéstől a csepptöltésig változik.
Amennyiben a közbenső köri feszültség valamilyen ok - pl.
hálózatkimaradás, hirtelen terhelésrákapcsolás, túlterhelés miatt lecsökken ±370 V-os érték alá, a modul feszültségemelő üzemmódba kerül és a félhidak az akkumulátortelepek
feszültségéből ±360 V feszültséget állítanak elő. Ez az áramellátó rendszer akkumulátoros üzeme, amellyel biztosítható
a közbenső DC körre kapcsolódó modulok folyamatos működése és ezáltal a fogyasztók táplálása, pl. hálózatkimaradás
esetén. A hálózati feszültség visszatérésekor az egyenirányító
modul újra ±400 V-ra emeli a közbenső DC kör feszültségét,
így az FTUPQ modul automatikusan visszaáll az akkumulátortöltő üzemmódba.
Az FBUPQ típusú átkapcsoló egységben kapott helyet egy
felügyeleti rendszer is. Ez szintén fiókos rendszerű, és az átkapcsoló elején található füllel kihúzható a modulból. Az érintő-
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7. ábra FTUPQ modul akkumulátortöltő üzemmódja

8. ábra FTUPQ modul feszültségemelő üzemmódja
Az FUHPQ típusú moduláris felépítésű szünetmentes áramellátó rendszerekkel eddig több mint 40 helyszínen sikerült a
távközlési fogyasztói igényekre megoldást nyújtani. A megvalósított rendszerekről mutat egy példát a 9. ábra.

Ringler Csaba
fejlesztési csoportvezető
PowerQuattro Zrt.
MEE-tag
e-mail: pqinfo@powerquattro.hu

9. ábra 4 db 10kVA-es, FUHPQ típusú szünetmentes áramellátó rendszer

Szűcs Attila

képernyős 7”-os felületen minden lényeges információhoz
hozzá tudunk jutni, ami a rendszerben érdekes lehet. Az események naplózása pendrive-ra is kimenthető, de ethernet
csatlakozó lévén távfelügyeletbe is csatlakoztatható. A rendszert alkotó valamennyi modul szabályzó-vezérlő áramköre
teljesen digitális, a modulokat egy többprocesszoros vezérlőkártya működteti.
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Villamos berendezések
és védelmek
Reményi Tibor

Ipari távadók
hőmérsékleti hibáinak
becslése
A cikk az ipari távadók hőmérsékletfüggésével foglalkozik. A távadók tényleges pontossága függ a telepítés helyén uralkodó környezeti hőmérséklettől. Ez a hőmérséklet széles tartományban változhat, így a hőmérsékletváltozásból eredő eltérés a távadó összbizonytalanságának
meghatározó összetevője lehet. A szerző ismerteti a bizonytalanság-számítási módszereket, és hangsúlyozza,
a specifikációs adatok helyes és pontos értelmezésének
fontosságát. A hőmérsékleti hibák figyelmen kivűl
hagyása a bizonytalanság alulbecsléséhez vezet.
The paper gives a discussion on temperature effects of the
industrial transmitters. The actual accuracy of transmitters
depends on temperature existing on the site of installation.
The temperature can change within a wide range, therefore
the temperature effect can be most significant component
of uncertainty of transmitter. The author presents different
calculation procedures of uncertainty, and emphasizes the
proper and accurate understanding data of transmitters'
specification sheet. The neglect of temperature effects
brings undercalculation of uncertainty.

Bevezetés
Az ipari távadók (transzmitterek) olyan mérőátalakítók, amelyek a technológiai folyamatban résztvevő anyagok fizikaikémiai (esetleg biológiai) jellemzőit (mennyiségi egységben
kifejezhető tulajdonságait) egységes villamos jellé alakítják,
és ilyen formában továbbítják a mérő és/vagy szabályozórendszer feldolgozó, számító, adattároló stb. részei pl. a DCS
(=Distributed Control System) felé. Az egységes villamos jel
általában 0/4-20 mA DC és/vagy különböző kommunikációs
protokollok (HART, Fieldbus Foundation, PROFIBUS stb.)
szerint szabványosított digitális jelsorozat A primer technológiai mennyiség gyakorlatilag bármely anyagjellemző lehet,
amely átalakítható villamos jellé; így pl. nyomás, nyomáskülönbség, hőmérséklet, tömeg vagy súlyerő, egyéb mechanikai erő, fordulatszám, páratartalom, folyadékszint, sűrűség,
áramlási sebesség, tömegáram, térfogatáram, elektrokémiai
jellemző, folyadék- vagy gázösszetétel stb. A villamos energetikában ismertek a speciális feszültség-, áram-, frekvencia-,

Korszerű nyomástávadó

Korszerű nyomáskülönbség távadó

fázisszög- és teljesítmény-távadók. A távadók folyamatközeli
mérőeszközök, a technológiai térben helyezkednek el, mint.
pl. csővezetéken, tartályon, kazánon, hőcserélőn, reaktoron,
desztilláción, oszlopon, szeparátoron, vagy a villamos elosztó, kapcsoló, vezérlő helyiségekben.
Az 1. ábrán egy nyomástávadó áramkörét mutatjuk be, a
hagyományos 4-20 mA jelforgalommal és digitális jelfeldolgozó központtal, a DCS-szel.

A távadók járulékos hibái
A specifikált alaphibán (basic error, basic accuracy, reference
accuracy) kívül az ipari távadók specifikációiban többféle járulékos hibát is feltüntetnek, úgymint a járulékos hőmérsékleti
hibát, a statikus nyomásfüggést, a tápfeszültség ingadozása
miatti eltérést, a beépítési helyzetből jövő járulékos hibát, a
mechanikai rezgések okozta többlethibát, a rádiófrekvenciás vagy általában az elektromágneses sugárzás miatti hibanövekményt. A hőmérsékleti hibát kivéve, a többi járulékos
hiba legtöbbször elhanyagolhatóan kicsiny, egyrészt, mert a
távadó kevéssé érzékeny az említett hatásokra, másrészt, mert
helyes beépítés esetén maguk a befolyásoló hatások sem
számottevőek.
Legnagyobb gyakorlati jelentősége a járulékos hőmérsékleti hibának van, mert a beépítés helyén az üzemi környezeti
hőmérséklet tág határok között változhat. Nem ritka a -20-tól
+50 °C közötti, vagy még ennél is nagyobb ingadozás. Ilyen
esetben a járulékos hőhiba összemérhető lehet az alaphibával, sőt azt meg is haladhatja; és jelenlétével mindenképpen
számolni kell. Szélsőséges, de a valóságban nagyon is lehetséges hőmérsékleteken előfordulhat, hogy a teljes mérőkör
eredő bizonytalanságát a hőmérsékleti hibákból származó bizonytalansági összetevők határozzák meg. A korszerű
smart távadókban a beépített digitális hőmérséklet-kompenzáció bizonyos tartományban kicsiny értéken képes tartani a
járulékos hőmérsékleti hibát, de az ellenőrző számítást ekkor
is el kell végezni a valós hőmérséklet-változásnak megfelelő
adatokkal.

A járulékos hőmérsékleti hiba
Az üzemi mérőrendszerek megfelelőségének megítélésekor
sok esetben nem kerül sor a beépítési környezet természetes
hőmérséklet-változásaitól függő járulékos hibák kellő figyelembevételére.

1. ábra Tipikus távadó áramkör
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Ez a dolgozat azt célozza, hogy jobban szemügyre vegyük a
hőmérsékleti hibák helyes értelmezését, és iránymutatást adjunk
a hibákból származó bizonytalanságok gyakorlati számításához.
A címben szereplő becslés itt a jól megalapozott adatokra
és átgondolt számítási módszerre támaszkodó statisztikai értékmegadást jelent.
Az ipari mérőeszközök és a használati etalonok műszerkönyvben megadott járulékos hőmérsékleti hibáját többféleképpen lehet figyelembe venni, és az alaphibához hozzászámítani, úgymint
• egyszerű lineáris összegezéssel (néhány etalon gyártója így
ajánlja);
• a megadott hibák négyzetes összegezésével, ahogyan számos szabványban, a MID-ben [1]
és a távadók specifikációjában szerepel;
• a specifikált hibahatárból származtatott standard bizonytalanságok négyzetes összegezésével normális vagy egyenletes (négyszögletes) eloszlás szerint számolva, és a k=2
kiterjesztési tényezőt alkalmazva, mint pl. az EA útmutatói
javasolják. [2]
A korszerű gyakorlat számára leginkább a harmadik eljárás
vált elfogadottá, de nem mondható ki, hogy csak ez a fajta
számítás a helyes. Az egyenletes eloszlás szerinti számítás
valamivel nagyobb eredő bizonytalansághoz vezet, és ez felfogható „biztonsági tartaléknak” is. Amennyiben mindenütt
normális eloszlással és a szokásos 95 %-os valószínűséggel
számolunk, akkor a második és harmadik eljárás számszerűen
ugyanarra az eredményre vezet, noha az elméleti metrológiai
felfogásokban különbségek vannak.
Ugyancsak elvi jelentőségű különbség van a hőmérsékleti hibák valószínűségi sűrűségeloszlásának megítélésében.
Némely iskola gond nélkül elfogadja, hogy a járulékos hőmérsékleti hibák is normális eloszlás szerint viselkednek, míg
más, „a priori” mérésfilozófiai feltételezéseket követő iskolák a
hőmérsékleti hibák egyenletes eloszlását tartják valószínűbbnek [3]. A továbbiakban konkrét számpéldával mutatjuk meg
a két felfogás közötti gyakorlati különbséget.
A gyártók a„Temperature coefficient” (=hőmérsékleti tényező) adattal a hőmérsékleti hibát a referencia-hőmérséklettől
(ált. +25 °C ) való eltérés lineáris függvényeként írják le. Akár
negatív, akár pozitív irányban változik a környezet (pontosabban a távadóház) hőmérséklete, a hőhiba ezzel arányosan nő,
ahogyan az a 2. ábrán látható kék vonal mutatja.
A kék vonal meredeksége a megadott hőmérsékleti tényezőtől függ. A vonalak találkozási pontjának vízszintes koordinátája adja a referencia-hőmérséklet értékét.
A MSZ EN 61298-3 [4] szabvány megengedi, hogy a távadók hőfokfüggését hőmérsékleti osztályokba sorolással jellemezze a gyártó, ezt, illetve ennek megfelelőjét adják meg a
specifikációk a „Thermal effect” (=sávos hőfokfüggés) adattal,
amely mindig egy nagyobb hőmérsékleti sávra vonatkozik.
Ez a hibaszázalék azt a relatív hibahatárt jelenti, amelynél a
megnevezett hőfoktartományban (sávban) sehol nem lehet
nagyobb a távadó járulékos hőmérsékleti hibája. A 2. ábrán
ezt a tartományt a piros vonalak jelölik ki. A szabvány hangsúlyozza, hogy a hőmérsékleti hatások nagyságát és vizsgálatát
mindenkor a gyártó által leírtak szerint [5] kell végezni, és csak
akkor kell a szabványhoz igazodni, ha nincs egyéb releváns
adat. Ebből következően nem kell azonosságot keresni az
egyes gyártók adatai és a szabvány táblázatai és/vagy ajánlott vizsgálati értékei között. Pl. a hivatkozott szabványban
+20 °C a referencia-hőmérséklet, míg számos távadó gyártó
+25 °C-ot tekinti vonatkoztatási pontnak.
A kétféle hibamegadás közül vagy az egyiket, vagy a másikat kell alkalmazni; és általános szabály, hogy amennyi-
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2. ábra Távadók hőmérsékleti hibájának alakulása
ben a „Temperature coefficient”-el számított hiba nagyobb
a „Thermal effect” szerinti hibánál, akkor a „Thermal effect”
értéket kell mérvadónak tekinteni.
A tényleges hőmérsékleti hibát nyilván a „Temperature
coefficient” szerinti számítással lehet finomabban nyomon
követni, nagy pontossági igényű mérőrendszerek esetében
mindig is ezzel szoktunk számolni.
Meg kell jegyezni, hogy a különféle gyártócégek az itt használt kifejezésektől eltérő megnevezéssel is megadhatják a járulékos hőmérsékleti hibát, ezért tervezéskor, kalibráláskor
és ellenőrző számítások során a vonatkozó műszerkönyvek
specifikációit alaposan át kell tanulmányozni.
A következő példával még világosabbá és szemléletesebbé tehetjük a hőmérsékleti hibák kezelését és a különféle
számítási módokat.
A példában egy jó nevű európai cég létező nyomástávadó
típusát választottuk, tehát az adatok egy konkrét gyártmányra vonatkozó, reális értékek. [5]
Az adott távadó típus maximum 0-10 bar nyomástartományra állítható be. Ezt a határadatot a távadó műszaki specifikációja URL-el (=Upper Range Limit=a tartomány felső határa) jelöli, tehát URL = 10 bar.
A specifikáció megadja a leszabályozhatóság mértékét is,
amit a Minimum Span (=legkisebb mérési tartomány) adatsorban találhatunk, ez ennél a típusnál 0-1 bar (MIN. SPAN =1).
A beállított tartományhoz tartozó leszabályozás mértékét
az ún. Turn Down (=TD) adat adja meg.
Állítsuk be a távadót 0- 6 bar mérési tartományra, azaz a
szokásos jelöléssel, SPAN=6.
Az ehhez tartozó
URL
10
Turn down =TD = leszabályozás =
=
= 1,6667
SPAN
6
Legyen a környezeti hőmérséklet +10 °C.
A gyári specifikáció további adatai:
Az alaphiba vagy referencia pontosság: ± 0,2 %, beállított mérési tartományra vonatkoztatva.
Az egyezményes referencia-hőmérséklet: +25 °C.
Thermal effect (= sávos hőfokfüggés) −10...+60 °C között
egységesen:
± (0,3 * 10-2 * TD + 0,3 * 10-2) * SPAN
Thermal coefficient (= hőmérsékleti tényező) −10...+60 °C
között:
± 0,15 * 10-3 * URL = ± 0,15 * 10-3 * URL
1K
10K
A fenti, műszerkönyvi és beállítási specifikációs adatokból
most már számíthatjuk az egyes standard bizonytalanságokat, és az eredő bizonytalanságot.
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Klasszikus négyzetes hibaösszegzés
Ebben az esetben a specifikációból számított egyes hibákat
négyzetesen összeadjuk, majd az összegből gyököt vonunk,
és ezt az eredményt tekintjük az eredő hibának.
A specifikáció szerinti alaphiba:
0,2
– ha = ±
6 = ± 0,012 bar
100 *
A Thermal effectből (sávos hőfokfüggésből) számított hiba:
– ht1 = ± (0,3 * 10-2 * 1,6667 + 0,3 * 10-2) * 6 = ± 0,048 bar
A külön is megadott Thermal coefficientből (hőmérsékleti
tényezőből) számított hiba:
0,015
– ht2 = ±
10 I10-25I = ± 0,0225 bar
100 * *
A kétféle módon kiszámolt hőmérsékleti hibából csak az
egyiket kell figyelembe venni. ht1 > ht2, tehát a hőmérsékleti
osztályhoz nagyobb hiba tartozik, mint a +10 °C-ra kiszámított eltérés, ezért elegendő a továbbiakban a kisebb értékkel,
azaz ht2 -vel számolunk.
Az eredő hiba tehát:

Az EA-4/02 szerinti statisztikai megközelítés
A módszer lényege, hogy minden egyes hibakomponensből
először a hozzárendelhető standard bizonytalanságot (uxi)
származtatjuk, majd a standard bizonytalanságokat négyzetesen összegezzük. Ebből a négyzetösszegből vont gyök adja
az eredő standard bizonytalanságot (uy), és ennek kétszerese
pedig a 95%-os valószínűséghez tartozó kiterjesztett eredő
bizonytalanságot (U95). A különbség abban mutatkozik meg,
hogy az egyes standard bizonytalanságokhoz más-más valószínűségi eloszlástípust rendelhetünk, így az uxi értékek
nagysága ettől függően változhat. Amennyiben mindegyik
uxi-hez normális eloszlást rendelünk, és a számítás végén a
k=2 kiterjesztési tényezőt alkalmazzuk, akkor értelemszerűen ugyanarra az eredményre jutunk, mint a hibák egyszerű
négyzetes összegezésekor.
Az előző számításban szereplő bemenő adatokkal
0,012
h
ua = a =
= 0,006 bar,
2
2
mivel az alaphibát normális eloszlásúnak gondoljuk, és
feltételezzük, hogy a műszergyártó a k=2 -höz tartozó
95%-os valószínűséggel adta meg a specifikációs értékeket.
Továbbá
ut2 =

ht2 0,0225
=
= 0,012991 bar,
√3
1,732

mert a járulékos hőmérsékleti hiba természetét inkább egyenletes eloszlásúnak gondoljuk, és a megadott hőmérsékleti hibát
olyan hibahatárnak tekintjük, amely a négyszögletes eloszlás
szélső értékeit jelöli ki.
Az eredő standard bizonytalanság, behelyettesítve ua és
ut2 értékét:
u(er) = √0,0062 + 0,0129912 =√ 0,000204766 = 0,014309647 bar,
és U95 = 2 * 0,01431 = 0,0286 bar
Nehéz lenne megmondani, hogy a kétféle számítás közül
melyik a helyes, mert mindkettő feltételezésre, egyfajta „hitre”
épül. A második, statisztikai megközelítés tudományosabbnak tűnik, ezért is részesítik ezt sokan előnyben. Azonban
nem áll rendelkezésünkre elegendő meggyőző érv és adat
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arra vonatkozóan, hogy a referenciaállapottól eltérő hőmérsékleteken a mérési eredmények inkább szóródnak a hibahatárokon belül "össze-vissza", azaz egyenletesen, mintsem,
hogy egy kitüntetett érték körül sűrűsödnének. Csak nagyon
részletes, hosszadalmas és drága vizsgálatokkal lehetne kideríteni, hogy a hőmérséklet-változások hogyan módosítják („torzítják”) az alaphiba normális eloszlását, és mennyire
helytálló az egyenletes eloszlás feltételezése a hőmérsékleti
hibára vonatkozóan. Az eltérés mindössze 11% a kétféle számítás eredménye között, ezért a gyakorlatban mindkét módszer elfogadható, a lényeg az, hogy a hőmérsékleti bizonytalanságot mindig vegyük figyelembe.
A fenti számítások jól példázzák, hogy a járulékos hőmérsékleti bizonytalanság nagyobb lehet, mint az alapbizonytalanság, pedig csupán +10 °C az üzemi hőmérséklet (15 °C-kal
kevesebb a referencia-hőmérsékletnél)
Természetesen nagyobb mértékű leszabályozáskor (TD nagyobb!) ezzel arányosan nő az alapbizonytalanság is, és az
arányok megfordulhatnak.
Magától értetődik, hogy összetett mérőrendszer pontosságának megállapításakor és minősítésekor a mérőrendszert
alkotó összes készülék saját hibáját, illetve bizonytalanságát
számításba kell venni (nemcsak a távadókét), és minden készülék hőmérsékletfüggését is figyelembe kell venni.

Összefoglalás
A hőmérsékleti hibák megfelelő figyelembevétele nélkül jelentősen alábecsülhetjük a mérőeszköz és a mérőrendszer
eredő bizonytalanságát. A valósnál pontosabbnak hitt mérőrendszerek üzemviteli rendellenességekhez, az anyag- és
energiamérlegben, az energiahordozók kereskedelmében
téves elszámolásokhoz vezethet. Jelen dolgozatban kiemeltük a hőmérsékleti hiba, mint a működést leginkább befolyásoló „zavaró jel” kezelését, mert a tapasztalat azt mutatja,
hogy számos esetben nem kerül sor ennek a hibatípusnak a
kellő súlyú számításba vételére. Mindig a szóban forgó mérőeszköz, jelen esetben távadó, műszerkönyvi specifikációjának
adataiból [5] kell kiindulni, és az adatok helyes értelmezése
alapján kell a bizonytalansági számítást elvégezni. A cikk számítási példával teszi szemléletessé a hőmérsékleti hiba helyes értelmezését és a bizonytalanságszámítás menetét.
Irodalomjegyzék
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Szakmai előírások
Arató Csaba

A 2016. I. negyedévében
közzétett elektrotechnikai
magyar nemzeti szabványok
Közérdeklődésre számító jogszabályok
A következőkben tájékoztatást adunk a 2015. évi
szeptember és 2016. évi március közötti időszakban
megjelent Magyar Közlöny számaiban közzétett, a villamos műszaki szakembereket is érintő, illetve érdekelhető néhány jogszabályról.
– 2015. évi CLIII. törvény a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény (VET) módosításáról
Magyar Közlöny 2015. évi 150. szám, 2015. október 14.
A törvény a kihirdetését követő napon, azaz 2015. október
15-én lépett hatályba, ugyanakkor hatályát vesztette a VET
176. §-a
A módosító törvény az egyetemes szolgáltatással kapcsolatban 90/A §-sal egészítette ki a VET-t, intézkedett az átvevő
egyetemes szolgáltató kijelöléséről (99/B. §) és az egyetemes
szolgáltatás folyamatosságának biztosításáról, ha az engedély időbeli hatálya megszűnik (99/F. §)
***
– 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyar Közlöny 2015. évi 142. szám, 2015. október 2.
A törvény – néhány kisebb rész kivételével – 2015. november
1-jén lépett hatályba. Ugyanakkor hatályát vesztette a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (12) bekezdés r) pontja és a 335/B. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.
A közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és
nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében, a helyi kis- és közepes vállalkozások
közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának, valamint
a környezetvédelem és az állam szociális célkitűzéseinek
elősegítése céljával – összhangban a közbeszerzések terén
Magyarország által kötött nemzetközi szerződésekkel és az
Európai Unió irányelveivel – alkotta az Országgyűlés ezt a törvényt, amelyet a Kormány a következő törvénnyel és rendeletekkel egészített ki:
– 2015. évi CCXXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról
Magyar Közlöny 2015. évi 202. szám, 2015. december 23. A
törvény a kihirdetését követő napon, 2015. december 24-én
lépett hatályba. A törvény a közbeszerzési törvénnyel együtt
17 korábban kiadott törvény közbeszerzésre vonatkozó előírásait módosítja a 2015. októberében kiadott közbeszerzési
törvénnyel való összhang megteremtése érdekében.
– 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
Magyar Közlöny 2015. évi 163. szám, 2015. október 30.
A rendelet – néhány kisebb rész kivételével – 2015. november
1-jén lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet. A rendelet rendelke-
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zéseit a hatálybalépést követően megkezdett ellenőrzésekre
kell alkalmazni.
– 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
Magyar Közlöny 2015. évi 163. szám, 2015. október 30.
A rendelet 2015. november 1-jén lépet hatályba. Hatályát
veszti a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet. A rendeletet rendelkezéseit a hatálybalépése után
megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.
– 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól
Magyar Közlöny 2015. évi 163. szám, 2015. október 30.
A rendelet 2015. november 1-jén lépett hatályba. Hatályát
vesztette az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre és a közbeszerzések alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni.
A rendelet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 8. § (3) bekezdése
szerinti építési beruházásokra, a Kbt. 8. § (5) bekezdése szerinti építési koncessziókra, valamint az azokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatásokra terjed ki – beleértve a
villamos szakág szolgáltatásait is! A rendelet szabályait a Kbt.
111. § r) és s) pontjában meghatározott szolgáltatásokra csak
abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a szolgáltatás
megrendelésére közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. A
rendelet alkalmazásában építési beruházás alatt építési koncessziót is érteni kell.
– 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az egyes közbeszerzési
tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Magyar Közlöny 2015. évi 163. szám, 2015. október 30.
A rendelet 2015. november 1-jén lépett hatályba. A rendelet
15 korábban kiadott kormányrendelet közbeszerzésre vonatkozó előírásait módosítja az itt felsorolt kormányrendeletekkel való összhang megteremtése érdekében. A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési
eljárásokra kell alkalmazni.
* * *
– 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról
Magyar Közlöny 2015. évi 102. szám, 2015. július 13.
A törvény 2015. július 4-én lépett hatályba. A törvényről korábban már beszámoltunk, lásd az ELEKTROTECHNIKA 2015.
évi 10. számát. 2015. decemberében az Országgyűlés módosította a törvényt és a kormány további két rendeletet és egy
kormányhatározatot adott ki e témakörben.
– 2015. évi CCXXVIII. törvény a nemzeti akkreditálásról
szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról
Magyar Közlöny 2015. évi 202. szám, 2015. december 23. A
törvény a kihirdetését követő napon, 2015. december 24-én
lépett hatályba és 2016. január 2-án hatályát vesztette. E naptól kezdve a módosításokkal kiegészített 2015. évi
CXXIV. törvény hatályos.
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– 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló
Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
Magyar Közlöny 2015. évi 202. szám, 2015. december 23. A
rendelet 2016. január 1-jén lépett hatályba.
A rendelet meghatározza Nemzeti Akkreditáló Hatóság jogállását: az iparügyekért felelős miniszter irányítása alá tartozó,
központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A
Kormány akkreditáló szervként a Nemzeti Akkreditáló Hatóságot jelöli ki. A rendelet a továbbiakban előírja az Akkreditáló bizottság és értékelő csoport személyzetét és feladatait,
az akkreditálási eljárás folyamatát, a panasz és jogorvoslati
eljárást, az akkreditálási okirat kiállításának feltételeit. Rögzíti
a változások bejelentésének, az akkreditált szervezet és természetes személy felügyeleti vizsgálatának és a külföldi akkreditált státusz elismerésének eljárási szabályait.
– 425/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló
Testület megszűnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
Magyar Közlöny 2015. évi 202. szám, 2015. december 23. A
rendelet 2016. január 1-jén lépett hatályba. A rendelet 7 korábban kiadott kormányrendelet előírásait módosítja, és egy
kormányrendeletet hatálytalanít az előbbi kormányrendelettel való összhang megteremtése érdekében.
– 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az Akkreditálási
Tanácsról
Magyar Közlöny 2015. évi 202. szám, 2015. december 23. A
határozat 2016. január 1-jén lépett hatályba.
A Kormány a nemzeti akkreditálás hatékony működésének
elősegítése érdekében, létrehozza az Akkreditálási Tanácsot
(a továbbiakban: Tanács). A Tanács a Kormány javaslattevő,
tanácsadó és véleményező szerve. A Tanács javaslatokat fogalmaz meg az akkreditálási eljárás hatékonyabbá tételére.
A Tanács feladata az akkreditálásban érdekeltek képviselete, annak elősegítése, hogy a Hatóság és az akkreditáló bizottság, valamint az értékelő csoport munkáját részrehajlás
nélkül, objektíven, pártatlanságot veszélyeztető gazdasági-,
pénzügyi- vagy egyéb érdekektől mentesen végezze, a Hatóság által végzett akkreditálási tevékenység diszkriminációmentességének elősegítése, valamint állásfoglalás készítése a
Hatóság éves tevékenységéről. Az akkreditálási eljárásokban
a Tanács javaslattevő, tanácsadó és véleményező jogkörrel
nem rendelkezik.
A Tanácsba – többek között – az következő területek és
szervezetek delegálhatnak egy-egy tagot: vizsgálólaboratóriumok, mintavevő szervezetek, kalibráló laboratóriumok,
jártassági vizsgálatot szervező szervezetek, terméktanúsító
szervezetek, irányítási rendszereket tanúsító szervezetek, és
személyzettanúsító szervezetek.
* * *
– 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
Magyar Közlöny 2015. évi 209. szám, 2015. december 30. A
kormányrendelet 2016. január 1-jén lépett hatályba. Ugyanakkor hatályát vesztette a 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet, a
124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet és a 23/1997. (VII. 18.) NM
rendelet.
A rendelet hatálya kiterjed a radioaktív anyag alkalmazására,
az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem
tartalmazó berendezésekkel összefüggő tevékenységekre, e
tevékenységet végzőkre, azokra, akik az előbb felsorolt tevékenység végzéséhez engedélykérelmet nyújtanak be, illetve
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bejelentést tesznek, továbbá a sugárvédelmi hatósági eljárásokra. A rendelet hatálya nem terjed ki az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény 26. §-ában meghatározott honvédelmi ágazati feladatokra.
A rendelet célja: az ionizáló sugárzás elleni védelem teljes
körű, átfogó szabályozása, különös tekintettel az emberi élet
és egészség védelmére. Szabályozza a teljes témakört az orvosi műszerektől az atomenergetikai alkalmazásokig, beleértve a hatóság feladatait, működését, eljárásait és nyilvántartási rendszerét. Néhány alapvető követelmény:
– Az ionizáló sugárzás alkalmazásának indokoltnak kell lennie. Tilos a radioaktív anyagok szándékos hozzáadása élelmiszerek, takarmányok, játékok, ékszerek és kozmetikumok gyártása során, továbbá tilos az ilyen termékek forgalomba hozatala, behozatala és kivitele. Tilos minden olyan
tevékenység, amely egy fogyasztási cikkben, játékban vagy
személyes használatú dísztárgyban az aktivitás olyan mértékű növelésével jár, ami következtében az összes aktivitás
a forgalomba hozatal időpontjában sugárvédelmi szempontból nem elhanyagolható.
– Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet
csak megfelelő fokozatú sugárvédelmi képzettséggel és a
tevékenységének gyakorlásához szükséges, jogszabályban
meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személy
végezhet.
– A sugárterhelésnek kitett munkavállalók a dozimetriai ellenőrzés és a sugárvédelmi monitorozás szempontjából az
alábbi kategóriákba sorolandók:
a) „A” kategória: azok a sugárterhelésnek kitett munkavállalók, akiknek a sugárterhelése meghaladhatja az évi 6 mSv
effektív dózist, vagy a szemlencsére nézve az évi 15 mSv, vagy
a bőrre vagy a végtagokra nézve az évi 150 mSv egyenértékdózist,
b) „В” kategória: azok a sugárterhelésnek kitett munkavállalók, akik nem tartoznak az „A” kategóriába.
– Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás: Minden „A”
kategóriába tartozó munkavállalóra továbbá az erre kötelezett „В” kategóriába tartozó munkavállalóra elvégzett
személyi monitorozás eredményét az Országos Személyi
Dozimetriai Nyilvántartás tartja nyilván.
– A rendelet meghatározza a radioaktív anyagok alkalmazására és ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések üzemeltetésére és a nem orvosi célú képalkotással járó sugárterhelésre vonatkozó követelményeket
– Hatósági feladatok: útmutatás a sugárvédelemi követelmények teljesítéséhez, mentesítés, engedélyezési eljárások
lefolytatása, az engedélykérelmek elbírálása. A rendelet előírja a bejelentési kötelezettségeket, a jelentésköteles eseményeket, a szükséges intézkedéseket, valamint ellenőrzések
rendjét és a tevékenység megkezdését megelőző hatósági
ellenőrzéseket.
– 488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
Magyar Közlöny 2015. évi 209. szám, 2015. december 30.
A rendelet 2016. január 1-jén lépett hatályba. A rendelet három e témával foglalkozó kormányrendeletet módosít.
– 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a
kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Elektrotechnika 2 0 1 6 / 3

Magyar Közlöny 2015. évi 209. szám, 2015. december
30. A rendelet 2016. január 1-jén lépett hatályba. Hatályát
vesztette az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm.
rendelet.
A rendelet hatálya kierjed a lakosság természetes és az orvosi
sugárterhelésen kívüli mesterséges eredetű sugárterhelése
meghatározásához szükséges kötelezően mérendő mennyiségekre, ezek meghatározását végző szervek tevékenységére, a mérésekből ismertté vált adatok központi gyűjtésére,
feldolgozására, kezelésére, valamint az országos környezeti
sugárzási helyzetre, a radioaktív szennyezettségre vonatkozó nemzetközi értesítési kötelezettségek teljesítéséhez,
valamint a külön jogszabályban meghatarozott országos
nukleáris baleset elhárítási rendszer működéséhez szükséges
adatok szolgáltatására. E feladatokat az Országos Környezeti
Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer látja el.
– 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal
kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá
a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos
egyéb bejelentést követői ntézkedésekről
Magyar Közlöny 2015. évi 209. szám, 2015. december 30.
A rendelet 2016. január 1-jén lépett hatályba. Ugyanakkor
hatályát veszti a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996.
(I. 31.) Korm. rendelet.
A rendelet meghatározza a hiányzó nukleáris és más radioaktív, valamint a talált nukleáris és más radioaktív anyaggal
kapcsolatos közös rendelkezéseket. Előírja a hiányzó anyaggal, a talált anyaggal, a lefoglalt nukleáris és más radioaktív
anyaggal és az elkobzott nukleáris és más radioaktív anyaggal kapcsolatos intézkedéseket.
– 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési
és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
Magyar Közlöny 2015. évi 209. szám, 2015. december 30.
A rendelet 2016. január 1-jén lépett hatályba. A rendelet öt
korábban kiadott e témával kapcsolatos miniszteri rendeletet
módosít.
* * *
– 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról (OKJ)
Magyar Közlöny 2016. évi 24. szám, 2016. február 25. A rendelet – néhány kisebb rész kivételével – a kihirdetését követő

Biztonságtechnika
KIEGÉSZÍTÉS az Érintésvédelmi Munkabizottság 2016.
február 3-i ülésének emlékeztetőjéhez. Az emlékeztető 6.
pontját, amely az EBF jegyzet új kiadásával és a villamos
berendezések szabványossági felülvizsgálatával foglalkozik, a következő megjegyzéssel egészítjük ki:
Megjegyezzük, hogy a 2014-es kiadású OTSZ villamos előírásai csak kisfeszültségű erősáramú berendezésekre vonatkoznak
(lásd: 276.§ (1) bek.); és csak a korábbi létesítésű, üzemben levő
kisfeszültségű villamos berendezések rendszeresen ismétlődő,
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nyolcadik napon, azaz 2016. március 4-én lépett hatályba.
A módosító rendeltben újjászerkesztve jelent meg az OKJ
1. mellékletének táblázata a szakképesí- tésekről és szakképesítés-ráépülésekről, amely az eddigi 489 helyett 557 szakképesítést tartalmaz. A hagyományos villamos szakmákon
(villanyszerelő, kábelszerelő, FAM-szerelő stb.) kívül a szabványossági felülvizsgálókat is tartalmazza a jegyzék reális képzési óraszámmal.
Az új OKJ-nek megfelelően a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület 2016. szeptemberétől újjászervezi a szakképzéseit
és a következő szaktanfolyamokat indítja:
– OKJ 35 522 03: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (50 óra elmélet + 30 óra gyakorlat)
– OKJ 35 522 02: Erősáramú berendezések felülvizsgálója
(80 óra elmélet + 10 óra gyakorlat)
* * *
– 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról
Magyar Közlöny 2016. évi 24. szám, 2016. február 25. a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon, azaz 2016. március
4-én lépett hatályba.
A rendelet hatálya a központi mintaprojektre, a központi mintaprojekttel kapcsolatos jogviszonyokra, a projektgazdára, az
infrastruktúra-üzemeltetőre, a projekttagra és a földgázterület tekintetében a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert működtető engedélyesre terjed ki.
A rendelet előírása szerint: a projektgazda elkészíti a központi mintaprojekt tervet, amely tartalmazza: a központi
mintaprojekt célját, műszaki leírását, ütemtervét és a központi mintaprojektbe bevonandó projekttagok számát, kiválasztásának elvét és az érintett infrastruktúra-üzemeltetők
felsorolását, valamint a központi mintaprojekt költségvetését. Ezután a projektgazda a központi mintaprojekt tervet tájékoztatás céljából benyújtja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal). A projektgazda és az érintett infrastruktúra-üzemeltetők külön-külön
együttműködési megállapodást kötnek.
A rendelet ezután rögzíti az okosmérőkre és felszerelésükre vonatkozó szabályokat, a központi mintaprojektben részt
vevők jogait és kötelezettségeit, a Hivatal felügyeleti tevékenységét az adatkezelés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás,
tájékoztatás eljárásait, és a központi mintaprojekt lezárásával
kapcsolatos teendőket.
* * *
Jelen ismertetésünk a figyelemfelkeltést szolgálja, az ismertetett témakörökben közvetlenül érintett szakembereknek ajánlott a bemutatott jogszabályok alapos megismerése
és az azokban foglalt előírások betartása.
Arató Csaba, a MEE tagja

Lapzárta után árkezett
időszakos szabványossági (tűzvédelmi jellegű) felülvizsgálatára
ad előírásokat. Az új berendezések első ellenőrzésével az OTSZ
nem foglakozik, erre az MSZ HD 60364-6 szabvány határoz
meg követelményeket. Ez azt is jelenti, hogy az új berendezések
első ellenőrzésének végzéséhez nincs előírva külön EBF felülvizsgálói szakképesítés, ezért nem kifogásolható, ha a kivitelező
erősáramú végzettségű szakemberei (pl. MEO-sok) végzik el a
szükséges vizsgálatokat és méréseket, illetve készítik el ezekről
a dokumentációkat. Természetesen mindig a helyi adottságoknak megfelelően kell el járni, és figyelembe kell venni a megbízó,
a beruházó vagy a hatóságok igényeit.
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Arató Csaba, Kádár Aba, Dr. Novothny Ferenc

Érintésvédelmi
Munkabizottság ülése
2016. február 3.

Az Érintésvédelmi Munkabizottság 279.
ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésével
az Egyesülethez beérkezett szakmai kérdéseket tárgyalt meg és fogalmazott meg
válaszokat. Így többek között válaszolt az
érintésvédelmi felülvizsgálatokkal, a közvilágítás érintésvédelmével, a réz-alumínium
kötésekkel, és a LED fényfüzérek alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre. Az új EBF
jegyzet kiadásának előkészítése során a
munkabizottság áttekintette a szabványossági felülvizsgálatok során végzendő
tennivalókat, a vizsgálatokról készítendő
dokumentációkat és a robbanásveszélyes
térségekben végzett tevékenységekhez
szükséges képesítéseket.

1.) GÜNTER ÉVA (LIMITOR, Pécs) a villamos felülvizsgálatokkal kapcsolatban tett fel kérdéseket:
Milyen képesítés szükséges villamos kéziszerszámok és a létesített villamos berendezések
szerelői ellenőrzéséhez? Végezheti-e a szerelői
ellenőrzést elektroműszerész, ipari elektronikai
technikus, elektronikai műszerész, automatizálási technikus és sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő képzettségű személy?
Milyen műveleteket kell végezni a szerelői
ellenőrzések során?
VÁLASZ:
A különféle villamos készülékek, kéziszerszámok, illetve a létesített villamos berendezések szerelői ellenőrzésének végzéséhez
szükséges képesítésre jelenleg nincs jogszabályi előírás. Azonban a kiadás alatt álló „Villamos Biztonsági Szabályzat” (VBSZ)
tervezete ezt villanyszerelői képesítéshez köti. A jövőben tehát
várható ez a korlátozás, azaz szerelői ellenőrzést csak erősáramú
villamos szakember végezhet majd!
A levelükben felsorolt szakmák nem tekinthetők erősáramú
végzettségnek! A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet 2. mellékletében
a 49. sorszámú „Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló” megnevezésű szakképesítés 7. Egyebek című fejezetében van részletezve, hogy mi fogadható el erősáramú alap szakképzettségnek.
A villamos kéziszerszámok szerelői ellenőrzése során teljes
körű szemrevételezést kell végezni: így ellenőrizni kell a csatlakozó dugót, a csatlakozó kábelt, a burkolatot és a kapcsolót,
működés próbával. Megjegyezzük, hogy a mérőeszközökre nem
vonatkozik a szerelői ellenőrzés, ezeket a mérésügyi jogszabályok
előírásai szerint kell vizsgálni, illetve kalibrálni.
2.) ORLAY IMRE (ELMŰ-ÉMÁSZ) kérdése a kábeles közvilágítási hálózatok áramütés elleni védelmével kapcsolatos. Az
ÉV. Mu-Bi véleménye szerint melyik jobb, biztonságosabb
megoldás a következők közül: ha az egyes lámpahelyekhez
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csatlakozó kábel 2 fázis + külön PE és külön N vezetőt vagy
3 fázis és PEN vezetőt tartalmaz? Továbbá: Kell-e mérni, ellenőrizni a közvilágítás érintésvédelmét? Mit jelent a
szemrevételezéses ellenőrzés?
VÁLASZ:
Természetesen a kiskeresztmetszetű PEN vezeték (a közvilágítási
tápvezeték feltételezhetően ilyen) a kevésbé biztonságos. Különösen, ha nem „T-karmantyúval”, hanem minden lámpahelynél
felvágva szerelik. (Reméljük, nem ez a helyzet.) Az ELMŰ-nél
még a régi megszokás szerint volt egy „egészéjjeles” és egy „féléjjeles” tápláló ér, így a négyeres kábelből telt a külön „N”- és külön
„PE”-vezető alkalmazására. Az ÉMÁSZ-nál nyilván már nem is
gondoltak egész- és féléjjeles táplálásra, egyszerűen háromfázisú elosztású táplálást alkalmaztak, így négyeres kábelnél csak a
PEN-vezető jöhetett szóba.
Ami az áramütés elleni védelem felülvizsgálati kötelezettségét illeti, azt jogszabályban (valószínűleg a – VBSZ-hez hasonló
– közvilágítási rendeletben) kellene rendezni.
Tájékoztatásul idézzük a visszavont MSZ 172-1:1986 (annak
idején kötelező) szabvány ide vonatkozó előírását:
„5.1.2.5. Az áramszolgáltatók közterületi létesítményeinek (pl.
szabadvezetéki oszlopok, közvilágítási oszlopok, kapcsolószekrénye) valamint fogyasztásmérőinek és ezek tartozékainak az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát a vállalati üzemviteli
utasítás szerint” (kell végezni).
Az áramütés elleni védelem ellenőrzésének gyakoriságára
annak idején nem volt előírás, az MSZ 172-ben csupán az volt
előírva, hogy az ellenőrzés legyen rendszeres.
Magyarul, az áramszolgáltató saját előírásában határozza ezt meg
(lehet akár hároméves vagy ennél ritkább gyakoriságot is előírni).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az áramütés elleni védelem
szabványossági felülvizsgálatát az új létesítmények esetén (átadás előtt) mindig, minden berendezésen el kell végezni, így
közvilágításon is. A szabványossági felülvizsgálat része a szemrevételezés és a szerelői ellenőrzés is. A szabványossági felülvizsgálat megléte pedig feltétele az üzembe helyezésnek. A Munkabizottságunk véleménye szerint üzemelő berendezéseket is
legalább 3 évenként szükséges időszakosan ellenőrizni, azaz a
szabványossági felülvizsgálat elvégezni.
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló módosított
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet csak munkahelyekre vonatkozik, de ha a beltéri helyiségek védett körülmények között üzemelő – nagy valószínűséggel többnyire hibátlan – lámpáit 3 évente
kötelező szabványossági felülvizsgálattal ellenőrizni, akkor a
szabadtéren, a sokkal rosszabb körülmények között üzemelő,
vandáloknak is kitett, nagy valószínűséggel problémás berendezéseket, lámpákat indokoltnak tartjuk legalább ilyen gyakorisággal, azaz 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal ellenőrizni.
A szabadtéri és köztéri berendezésekre mindig szigorúbb előírások vonatkoznak!
3.) GÖMZSIK CSABA a nagy keresztmetszetű, 1000 mm2 alumínium vezeték rézsínhez való csatlakoztatásával kapcsolatban
érdeklődött a kúpos alátétek, a rugós alátétek, a kontaktpaszták, a CupAl lemezek és a felület javítását célzó ónozás
alkalmazási lehetőségeiről. A felsoroltak közül melyik alkalmazásával lesz jobb, megbízhatóbb és kisebb karbantartási
igényű a kötés? Továbbá: az alumínium hidegfolyását figyelembe kell-e venni az alumínium csatlakozás elkészítésénél?
VÁLASZ:
A válaszadásban Dr. Varga László a VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft. ügyvezető igazgatója volt segítségünkre.
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A réz és az alumínium vezetőket gyakran kell egymással ös�szekötni. Ez különösen nagy veszélyforrás, mivel a két fém
kémiai sajátosságai miatt, azok érintkezésekor létrejövő elektrokémiai kölcsönhatás eredményeként az alumíniumvezető idővel
fogyni kezd és porózussá válik. Az alumínium vezetékek az idő
előrehaladtával önmagukban is egyre ridegebbé és törékenyebbé válnak, így a megfelelő (nem réz) sorkapoccsal kialakított
kötést is rendszeresen ellenőrizni kell. Az általánosan elfogadott
jó megoldás ilyenkor egy olyan rugós kötőelem alkalmazása,
amelyet kifejezetten erre a célra készítettek és a rézre, illetve az
alumíniumra nézve kémiailag semleges harmadik fémet (esetleg harmadik fémmel bevont réz érintkezőket) tartalmaz. Egyes
gyártók speciális pasztát is készítenek, amivel kiegészítésként a
kötőelemen belüli további oxidációt lehet megakadályozni.
A jobb és megbízhatóbb kötések készítése érdekében fejlesztette ki a PFISTERER cég a kúpos alátétet (kontact ring), amely
egy speciális rúgós alátét. Egyaránt lehet alkalmazni réznél és
alumíniumnál is. Alumínium saruk csatlakoztatása esetében
mindig megbízhatóbb kötést ad a sima és rúgós alátét együttes
alkalmazása.
A jó minőségű anyagokkal készített kötéseknél lényegesen
kedvezőbb a karbantartási igény (pl. nagyobb szilárdságú csavarokkal, jó minőségű rúgós alátéttel készített kötések. Vannak
olyan „rugós alátétek” amelyek egy meghúzás után elvesztik a
rugalmasságukat). A réz kötések stabilabbak. Az alumínium kúszási tulajdonsága miatt a csavaros kötések a hő és a szorító erő
hatására kikúsznak a csavar alól, s a kötés fellazul. Az alumíniumnál mindig kialakul a hidegfolyás, ezért azt figyelembe kell venni. A rugós alátét segít, de ha olyan a kötés kialakítása, akkor a
vezeték kikúszik a szerelvényből. A sorkapcsokban lévő lemezke
javítja a kötést, ha a vezeték alumínium, de a kúszás jelensége
akkor is kialakul. E miatt a villanyszerelési technikában, ma már
inkább csak réz vezetéket alkalmaznak. Az alumínium vezetőkkel
készített kötések esetén rúgós elemek alkalmazásával lehetőleg
mindig gondoskodni kell az állandó szorító erő fenntartásáról.
Kis keresztmetszetek (≤35 mm2) esetében erre megoldás lehet a
WAGO rúgós sorkapcsok alkalmazása.
A jó minőségű kontaktpaszták általában segítik a jó kötések
készítését, de az 1000 mm2 keresztmetszetű alumínium sarúk
réz sínre való rákötése esetén a kontaktpaszta alkalmazása önmagában nem elég! Ilyen kötéseknél minden esetben csak előre
gyártott (gyárilag összeillesztett és minősítő tanúsítvánnyal
rendelkező) réz-alumínium anyagú összekötő elemeket: sarukat, toldó hüvelyeket, CupAl lemezeket stb. szabad csak használni!
Az ilyen kötőelemek alkalmazásának és előnyének az a lényege,
hogy a két fémből álló kötőelemen belül olyan molekuláris kötés
alakul ki a réz és az alumínium között, hogy nem tud bekövetkezni az elektrolitikus korrózió. A kontaktpaszta (pl. nedves környezetben – elég a levegő páratartalma – elektrolitikus korrózió
következik be) védi a réz és alumínium között kialakuló kötést,
és csökkenti az átmeneti ellenállást, de a réz - alumínium közötti
ilyen kötéskor fellépő korróziót nem képes gátolni (elektrokémiai feszültséget)!
A jobb kötés kialakítása érdekében az ónozott, ezüstözött
felületek alkalmazása is segítség. Ónozott vagy ezüstözött
felületre rá lehet kötni alumínium sarut! Természetesen a rugós/
kúpos alátét alkalmazása ez esetben is javít a helyzeten.
Sokszor csak próbatermi vizsgálatok után, vagy üzemeltetési
tapasztalatok után derül ki, hogy melyik szerelési módszer jó,
illetve, hogy melyik gyártó melyik terméke jó, vagy, hogy melyik
kötőelemnél milyen meghúzási nyomatékot kell alkalmazni, stb.
Nagyon fontos a kötések előkészítése: fémtisztára csiszolt, sima
felületeket szabad csak összeilleszteni, a letisztítás után legfeljebb
1…2 órán belül! Ha nem használnak kontaktpasztát, akkor ajánlott finom savmentes vazelin réteg felvitele a kötendő felületekre.
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Mindenesetben a vizsgálati eredmények és a gyakorlati tapasztalatok alapján technológiai előírásokban kell rögzíteni a követendő szerelési műveleteket és azok sorrendjét, a felhasználandó
anyagokat, azok gyártóját, minőségét a meghúzási nyomatékot,
a csavarok minőségét a meghúzási sorrendjét, az alkalmazható
szerszámokat, műszereket és segédanyagokat. Végül el kell érni
az előírások betartását, illetve azok ellenőrzését!
4.) TÚRI ÁDÁM (MÁV Zrt. Tervezés) tapasztalata szerint a LEDszalagokat gyakran olyan helyre teszik (pl. bútor mögé),
ahol a kisfeszültségről törpefeszültségre átalakító eszközt
nem lehet elhelyezni, illetve a LED-szalagba amúgy sem
lehetne a tápforrást beépíteni, mert egyszerűen nem fér el
benne. Ebben az esetben a LED-szalaghoz közel, de semmiképp sem a lámpatesttel egybeépítve kell a tápegységet
elhelyezni. Kérdése: a törpefeszültségű hálózatról (12 vagy
24 V névleges feszültségről) működő LED-szalagokra vonatkozik-e az MSZ HD 60364-7-715:2012 szabvány? Továbbá:
a fürdőszoba 1-es sávjába lehet-e IP44-es védettségű LEDszalagot telepíteni, úgy, hogy tápegység az 1-esen kívül, a
2-es sávba kerülne?
VÁLASZ:
A „Törpefeszültségű világítási berendezések” című MSZ HD 603647-715:2012 jelzetű szabvány egyértelműen vonatkozik a LEDszalagokra. A szabvány alkalmazási területe: legfeljebb 50 V
váltakozó, vagy 120 V egyenfeszültségű forrásról táplált törpefeszültségű világítási berendezések kiválasztása és felszerelése.
A szabvány a 715.414. szakaszban külön kiemeli a következőket:
„A törpefeszültségű világítási berendezéseket csak SELV biztonsági törpe feszültséggel szabad táplálni. Ennek a tápforrása vagy
az MSZ EN 61558-2-6:2010 szabvány szerinti biztonsági szigetelő
transzformátor, vagy pedig az MSZ EN 61347-2-13:2015 szabvány
1. melléklete szerinti biztonsági szigetelő átalakító (konverter) legyen
LED-lámpák esetében.”
A fürdőszoba 1-es sávjába lehet LED-szalagot telepíteni, ha kielégíti a „Helyiségek fürdőkáddal és zuhannyal” című, MSZ HD 603647-701:2007 szabvány 701.55. szakaszának követelményeit:
„Az 1-es sávban csak rögzített és állandó csatlakoztatású
fogyasztókészüléket szabad szerelni. A készülék használatra és felerősítésre vonatkozó gyártói utasítások szerint alkalmasnak kell
lennie az abban a sávban való használatra. Ilyen készülékek – többek között – például a következők:
– legfeljebb 25 V a.c. vagy 60 V d.c. névleges feszültségű SELV-vel
vagy PELV-vel védett készülékek;
– lámpatestek.”
Tehát a fürdőszoba 1-es sávjába akkor lehet LED-szalagot telepíteni: ha rögzített, állandó csatlakozású, IPX4es védettségű
„lámpatest” és a gyártó használati útmutatója erre a célra alkalmasnak nyilvánította a LED-szalagot.
A témával kapcsolatban a következő szabványokat ajánljuk
figyelembe:
MSZ EN 60598-1:2015
Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok
MSZ EN 60598-2-20:2015
Lámpatestek. 2-20. rész: Egyedi követelmények. Díszvilágítási
füzérek
MSZ EN 60598-2-21:2015
Lámpatestek. 2-21. rész: Egyedi követelmények. Zárt díszvilágítási füzérek
5.) MÉSZÁROS GÉZA a „robbanásbiztos berendezés kezelője”
megnevezésű szakképe- sítés megszerzéséhez szükséges
iskolai előképzettséggel kapcsolatban a következő tájékoztatást adta a Munkabizottságunknak:
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A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII.
27.) NGM rendelet 2. melléklete 149. sorszámon tartalmazza a
„robbanásbiztos berendezés kezelője” megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit. (OKJ azonosító száma:
52 522 03; FEOR:7524). A rendelet szerint a képzés megkezdésének feltételei: 2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség;
2.2. Szakmai előképzettség: – , azaz nincs előképzettségi követelmény; 2.3. Előírt gyakorlat: villamos, vagy vegyipari területen eltöltött 3 év gyakorlati idő. A rendelet tehát nem ír elő semmilyen
villamos előképzettséget, csak 3 év munkavégzést „vagy villamos
területen”, tehát még a villamos terület sem kötelező! A rendelet
a kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítésráépülés rovatban sem nevez meg semmit.
Ugyanakkor a „3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid
leírása” rovatban sok olyan tevékenységet jelöl meg, amelyeket
kizárólag illetékes szerv által igazolt erősáramú villamos szakképesítésű (villanyszerelő, technikus, mérnök) személyek végezhetnek. Pl.
„A robbanásbiztos villamos berendezés kezelés, szerelés keretében a szakember robbanásveszélyes, vagy később annak minősített
környezetben elosztó-berendezést, erős- és gyengeáramú vezetékhálózatot, fűtőkábelt, érzékelő-, vezérlő- és szabályozókészüléket,
világítási berendezést és készüléket, valamint ezen helyeken található gépészeti berendezéseket, villámhárító berendezést létesít és
felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések kezelését elvégzi. A villamos gép és berendezés szerelése
során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort
szerel, villamos gépet, készüléket létesít és felülvizsgál, hibákat tár
fel, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi.” stb.
Mindezt feszültség alatt, vagy közelében!
Az Érintésvédelmi Munkabizottság úgy döntött, hogy a MEE
Robbanásbiztonság-technikai Munkabizottsággal együtt javasolja az Egyesület vezetőségének, hogy kezdeményezze a rendelet kibocsátójánál a rendelet módosítását. Véleményünk szerint
a következő módosítás szükséges a „robbanásbiztos berendezés
kezelője” szakképesítés megszerzéséhez szükséges iskolai előképzettséggel kapcsolatban:
„2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, és a
7. Egyebek fejezetben foglaltak
2.3. Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az
előírt szakmai végzettség megszerzését követően.” (A 7. fejezetben ugyanazokat javasoljuk felsorolni, mint a 49. sorszámú
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakmai képzése
esetében!)
A két Munkabizottság a továbbiakban minden segítséget
megad a MEE vezetőségének ez ügyben.
6.) AZ EBF JEGYZET ÚJ KIADÁSA. A közeljövőben a MEE ismét
kiadja az „Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak kézikönyvé”-t (EBF jegyzet). A kiadás előkészítése során az ÉV.
Munka- bizottság áttekintette és megvitatta a vonatkozó
jogszabályok és szabványok alapján a felülvizsgálatok rendszerét, a felülvizsgálók tevékenységét és az általuk készítendő dokumentációt.
Magyarországon az elmúlt évtizedek során alakult ki a villamos berendezések felülvizsgálati rendszere, ennek jogszabályi
és szabvány háttere. Jogszabályok írják elő kötelező hatállyal a
felülvizsgálatok elvégzését, milyenségét, gyakoriságát, valamint
a felülvizsgálatokat végző személyek képzettségét. A felülvizsgálatok műszaki tartalmát pedig az önkéntes alkalmazású létesítési
és az ellenőrzési szabványok rögzítik. Figyelembe véve az eddig
kialakult hazai felülvizsgálat gyakorlatot és a felülvizsgálatokra
vonatkozó előírásokat a MEE ÉV. Munkabizottsága a következő
véleményt alakította ki:
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Az új létesítmények első ellenőrzésével kapcsolatban a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet közvetetten intézkedik. A rendelet 22.§ (4) c) bekezdése előírja, hogy épületvillamossági kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni, ha 7 kW-nál nagyobb
teljesítményű az építmény villamos berendezése. A rendelet
33.§ (3) ce) bekezdése pedig előírja, hogy átadáskor a fővállalkozó kivitelező az építtetőnek átadja a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot. A rendelet
1. melléklete mondja meg, mit tartalmaz az átadási dokumentáció. Ennek II. alfejezete adja meg a kivitelezési tervdokumentáció
részeit, az alfejezet 4. része az Épületvillamossági munkarész, és
a 4.1. pont felsorolásában szerepel az „érintés(hiba)védelmi” rész.
Tehát maguknak a vizsgálatoknak elvégzésével nem foglalkozik,
de az azoknak az eredményeként készült dokumentációk átadását előírja.
A villamos berendezések biztonságos üzemelése, a biztonság
megfelelő szinte tartása érdekében a jogszabályi kötelezettségeknek mindenesetben eleget kell tenni és a különböző, az
adott berendezésre értelmezhető és vonatkozó létesítési és ellenőrzési szabványok előírásait (kiegészítve az OTSZ létesítési és
ellenőrzési előírásaival) is mindig figyelembe kell venni, illetve
be kell tartani (be kell tartatni) az ellenőrzések és felülvizsgálatok
során!
Az első ellenőrzések és a rendszeresen ismétlődő felülvizsgálatok során az ellenőrzési módszerre (egybe vagy külön) és a
készítendő dokumentáció részletes formájára, tartalmára nincs
semmiféle kötelező előírás, jogszabály, csak ajánlott változatok
vannak.
A hazai gyakorlatban továbbra is ajánlott külön választani az
áramütés elleni védelem felülvizsgálatát és az erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálatát és ennek megfelelően
külön elkészíteni a vizsgálati dokumentációkat is.
A helyi, egyedi adottságoknak, speciális helyzeteknek megfelelően kell kialakítania vizsgálati eljárást, így lehet együtt is
végezni a kétféle vizsgálatot, de ez esetben is feltétlen ajánlott
a két különböző témakörű vizsgálat eredményeit külön-külön dokumentációban rögzíteni! Az erősáramú berendezések szabványossági vizsgálata során az áramütés elleni védelem kérdéseivel csak érintőlegesen foglalkozunk. Vizsgálatunk elsősorban
az áramütés elleni védelem felülvizsgálati dokumentációjának
meglétére, és annak érvényességére terjed ki (csak a nagyon
durva hibákat rögzítjük a dokumentációban!).
A dokumentációval szemben alapkövetelmény: tartalmazza
mindazon lényeges adatot és információt egyszerűen és érthetően, valamint azonosíthatóan, követhetően, ellenőrizhetően,
amelyekre a jegyzőkönyv címzettjének szüksége van. A jegyzőkönyv alapján a vizsgálatokat rekonstruálni lehessen! Minden
esetben nagyon ajánlott előre tisztázni kell a folyamatban résztvevők elvárásait, hogy kinek (pl. hatóságnak, beruházónak stb.)
mikor és milyen dokumentáció kell és ezt célszerű előre szerződésben rögzíteni!
***
Az ÉV. Munkabizottság a következő ülését 2016. április 6-án tartotta. Ezt követően 2016. június1-jén, szerdán du.14.00 órakor lesz
munkabizottsági ülés a MEE központi székhelyén: 1075 Budapest,
VII. kerület Madách Imre út 5. III. emeleten a nagytárgyalóban.
Az emlékeztetőt összeállította:
Arató Csaba

Kádár Aba,
lektor
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Dr. Novotny Ferenc
ÉVÉ Mubi vezető

Technikatörténet
Dr. Tajthy Tihamér

Az ikervári vízerőmű

Thury-féle nagy egyenfeszültségű
soros ellátási rendszer az ikervári
vízerőműből
Az 1895 -ben üzembe helyezett ikervári vízerőműben
termelt villamosenergiát állandó áramerősségre szabályozott nagyfeszuütségű egyenáramú körvezetéken
szállitották a fogyasztási helyekre. A fogyasztókat ellátó kisfeszültségű egyenfeszültségű hálózatok ellátását
átalakitó egységek (potenciálon lévő nagyfeszültségű
egyenáramú motoroktól villamosan elszigetelt kisfeszültségű (iker)dinamok) szolgáltattak. Ezen Thury rendszer mintegy 25 évig üzemelt, majd 1900-tól 1920-ig
folyamatosan váltakozó áramú ellátásra épitették át.

de L’industrie electrique et mecanique Geneve (Thury) és a
zürichi Escher Wyss által szállított gépekkel.
A lehetséges 1500-1900 LE vízi potenciálból első fázisban
900 LE-t akartak kinyerni, de a tervezés során már további fejlesztéseknek is helyet biztosítottak. Az erőműbe 3 db vízszintes tengelyű 300 LE Jonval ikerturbinát terveztek, robusztus
csöves vízhozzávezetéssel, mindkét tengely végen egy-egy
Un= 1500 V, In= 65 A dinamóval. Az erőműgép (turbina)házának keresztmetszete az 1. ábrán látható, míg a szerelésre
előkészített egyik Jonval turbinát a 2. ábrán mutatjuk be. Ezek
az 1843-ban tervezett turbinák még sík lapátokkal készültek.
Az erőmű építkezése, és a folyami hozzávezetések kialakítása 1895 augusztusában indult és 1896 június közepén fejeződött be. Az első turbinaegység 1896 decemberétől termelt
villamos energiát, a második 1897 közepétől.
Az ikervári erőmű főépületét, a gépházat (turbinaházat) a
felvízcsatornával, beömlő zsilipkapukat a gerebenekkel, és
jobb oldalon az árapasztó zsilipet a 3. ábrán, a gépházat az

The electrical energy generated by the Ikervar Hydropowerplant installed in 1895, had been transported to the
consumer-areas, by HVDC ring-networks regulated on constant current. The consumption areas had been supplied
by "transformer untis" consist of an LV dynamo driven by
an HVDC motor. These Thury sytems had been operated for
about 25 years and had been converted to AC system continously. from 1900

A Rába vízenergiájának hasznosítása érdekében a Batthyány
család kezdeményezte a Vasvármegyei Elektromos Művek
Részvénytársaság (VEMR) megalakulását, hogy Ikerváron
vízerőművet építsenek, és az ott termelt villamos energiával
biztosítsák a térség fogyasztóinak villamosenergia-ellátását.
1895. augusztus 29-én Szombathely központtal a részvénytársaság megalakult. Tízezer darab 100 Ft névértékű részvény
került kibocsájtásra, melyből 7081 darabot Batthyány Lajos
vásárolt meg. Bár ekkor már ismert volt a váltakozó áramú
villamosenergia-ellátás, a részvénytársasághoz egy svájci tőkéscsoport jelentős részvényvásárlással (2250 db) azzal a feltétellel kapcsolódott, ha itt is a Thury-féle nagy egyenfeszültségű soros átviteli rendszert1 valósítják meg, a Compagnie

2. ábra Szétszerelt vízturbia

3. ábra Az erőmű felvíz oldal felől

1. ábra Gépház metszet 1899
A Thury-rendszerek Svájcban, Olaszországban, Franciaországban
már ekkor üzemben voltak. A legnagyobb Thury-rendszer Lyon
közelében létesült, max. 57,6 kV-on 180 km távolságra 3600 LE-t
szállított.

1
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4. ábra Alvíz oldal, kiömlés
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alvíz oldali kiömlésekkel és az árapasztó zsilippel pedig a
4. ábrán láthatjuk.
Az ikervári vízerőműben a hat dinamót a földtől elszigetelten sorba kötötték, és ezekről látták el az ún. szombathelyi
főáramkörhöz tartozó öt stabil átalakító állomást (akkori
megnevezés szerint forgó transzformátoros állomások) úm.
Átalakító
helye

NF hajtó
motor

KF
dinamó

Szombathely
központ

3 gépegység

Szombathely
Nádasdy utca

130 LE

2x47,8 LE

Sárvár
világítás

110 LE

2x45,7 LE

Sárvár Ella
malom,

2x55+25+5 LE

Ikervár község,
és kastély

25 LE

Vill. vasút
48/33 kW,
550V

18,55 LE

A szombathelyi főáramkörben sorosan kapcsolt hat dinamó gerjesztésének és fordulatszámának (vízbeömlés) megfelelő szabályozásával max. 9000 V egyenfeszültséget és 65 A
állandó áramot (max. 585 kW-ot) szolgáltattak az öt, szintén
sorosan kapcsolódó, átalakító állomásnak, 9 mm átmérőjű,
mintegy 65 km hosszú vörösréz vezetéken (R=18 ohm).
A főáramkörben a feszültségesés 1170 V, a hálózatveszteség
pedig 76,05 kW volt.
Az átalakító állomásokban nagyfeszültségű (potenciálon lévő) egyenáramú motor hajtott villamosan elválasztott
egyenáramú dinamókat, illetve ikerdinamókat (ún. gépegység). Az átalakítókban az igényektől függően egy vagy több
gépegység volt, és ezek táplálták a középnullás 150 (160) V-os,
ill. iparnak 300 (320) V-ot adó, míg a közúti villamosvasutat
550 V-tal ellátó, kisfeszültségű, egyenáramú elosztó hálózatokat. A világítási hálózatokat tápláló gépegységekhez puffer
üzemben akkumulátortelep is csatlakozott. A szombathelyi
közúti villamos vasút 1897-ben került üzembe.

feszültségű dinamó tartozott, melyek már nem gyűrűs,
hanem dobtekercselésű forgórésszel készültek. A mintegy
140 km hosszú (leágazásokkal), 10 mm átmérőjű, vörösréz
vezetőjű ún. soproni főáramkört (R= 33 ohm), 40 A állandó
egyenárammal és max. 10000 V egyenfeszültséggel (max.
400kW) üzemeltették. A soproni főáramkörben a feszültségesés 1320 V, a hálózati veszteség pedig 52,8 kW volt.
A soproni átalakítót a soproni Gázgyár Flandorffer utcai2
telephelyén létesítették, a soproni közúti villamos vasutat
tápláló átalakító egységgel és a villamos vasutat kocsiszínével együtt. A villamosenergia-szolgáltatás Sopronban 1899ben a katonaiskola, a kaszinó, majd a Megyeháza világításával
kezdődött (kezdetben nem az átalakítóról, hanem a tartalékgőzgépekről indult az áramszolgáltatás).
A 5. ábrán az ikervári vízerőműben az első építési fázisban
kiépített öt turbinát és az egyik oldali dinamóegységeket láthatjuk. Megfigyelhető a turbinákat is magába foglaló vízhozzávezetés csőrendszer, a dinamók földtől és a turbinától való
villamos elválasztása, valamint a földtől való elszigetelést
biztosító, porcelánszigetelőkön nyugvó gerendázatra szerelt,
fémelemet egyáltalán nem tartalmazó, fapadozat
A 6. ábrán az ikervárról táplált két főáramkört mutatjuk be.
Az ábrán bemutatott szombathelyi főkör az ikervári egyenáramú dinamók váltakozó áramú generátorokra való lecseréléséig (1924-27) üzemelt. A soproni főkör ezen formájában
csupán 1899-től 1906-ig működött, amikor Sopron saját
gépekről történő villamosenergia-ellátásra tért át, szerződést
bontott, levált a főáramkörről, és 1907-ben a főáramkör-vezeték elemei Sopron térségében lebontásra is kerültek.
Az ábrán a dupla körök az állandó telepítésű átalakítókat
jelölik, míg a teli fekete pontok az időszakos csatlakozási
pontokra utalnak (pl. villamos cséplés, villamos szántás csat-

5. ábra Gépterem
Annak ellenére, hogy a főáramkör elemei potenciálon voltak, az igen szigorú üzemviteli előírásokon alapuló, és igen fegyelmezett munkavégzés eredményeként, egyetlen halálos
áramütéses baleset következett be az üzemidő alatt a rendszerben, az is a vezetőség tudta nélkül végzett szakszerűtlen
beavatkozás miatt, amely beavatkozásról a szakszemélyzetet
sem értesítették.
1895-ben francia és belga tőke bevonásával további bővítéseket, az ún. soproni főáramkör létesítését irányozták elő.
1899-1900 években tehát két újabb turbinát építettek be az
erőműbe, de ezekhez már négy darab Un=2500 V névleges
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6 ábra Nagy egyenfeszültségú áramkörök
2

A régi Flandorffer-utca nem azonos a mostanival
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7. ábra Szombathelyi áramátalakít egység I

8. ábra Szombathelyi áramátalakító egység II
lakoztatási lehetőségei, majorok időszakos ellátása, stb). A villamos csépléssel megszüntették a gazdákat a hagyományos
gőzgépes cséplés esetében fenyegető tűzveszélyt, és így sok
gazdát mentettek meg a teljes tönkremeneteltől. A szombathelyi főáramkörre általában 20, míg a sopronira általában 10
villamos cséplőegység kapcsolódott. A két főáramkor nyomvonala sok községet érintett, de ez időben, még egyikük sem
igényelt rendszeres villamosenergia-szolgáltatást.

10. ábra Váltakozó áramú gépek beépitése
vagyis 1907-et követően szerepelhetne a „soproni” főáramkörben, akkor viszont már a soproni átalakítót leállították.
A 7. és 8. ábrán a szombathelyi két áramátalakító telep látható. Jól megfigyelhető, hogy az ikerdinamós gépegységek
egyiknél az utolsó, míg a másiknál a fényképen elsőként látszó gépegységnél vannak.
A 9, ábrán a soproni átalakító szerepel szabályozó egységével együtt. A hátsó fal ablakán át, az egyik tartalék gőzgép
lendítő kereke látható. A közúti villamos vasutat egy másik
helyiségben lévő külön átalakító gépegység táplálta
Kezdetektől fogva gondoltak a ma már igen csak kifogásolható megbízhatóságú rendszernél a tartalék ellátásra. Ezért
a főáramkör üzembe helyezésével egy időben Szombathelyen egy 200 LE gőzgépet építettek be, melyet 1903-4-ben
két darab 300 LE dugattyús gőzgéppel cseréltek le. A 7. és
a 8. ábrákon látható egy tengelyén lévő három szíjkerék, a
kisfeszültségű dinamóknak a tartalék gőzgéphez való csatlakoztatására szolgált. 1912-ben Szombathelyen az első
1918-ban második 500 LE dízel gépegységet létesítettek
3x3150 V-os háromfázisú generátorokkal. A háromfázisú
ellátás ezt követő gyors térnyerése következtében, a Thuryféle soros nagyfeszültségű egyenáramú ellátási rendszer így
technikatörténeti érdekességgé vált. 1924 és1927 között az
ikervári erőműbe nagyfeszültségű, háromfázisú váltakozó
áramú generátorokat építettek be. Sopronban 1898-ban tartaléknak egy 16 LE és egy 32 LE lokomobil gőzgépet helyeztek
üzembe egy-egy dinamóval. és ezekről indult a villamosenergia-szolgáltatás, majd tértek át az átalakítóról való üzemeltetésre. 1906-ban egy 400 LE dugattyús gőzgépet építettek be,
mely a soproni főáramkör leállítása után, az 1909-ben épült
újabb, majd később még egy 400 LE egységgel együtt a város
fő villamosenergia-szolgáltatójává vált.

9. ábra Soproni átamátalakító egység
Az 1963-ban az Elektrotechnika 5. számában pp 215-219
megjelent Turán Gy. ikervári cikkében a soproni főáramkörön együttesen szerepel egy soproni és egy sárvári átalakító,
míg a szombathelyi főkörön nincs feltüntetve az ikervári és a
két sárvári (Ella malom, és a világítási) átalakító. Ezt az ábrát
változtatás nélkül Nemes József is átvette disszertációjába.
Turánnál szereplő sárvári átalakító az 1905-ben alapított sárvári székhelyű Chardonnet Selyemgyár áramátalakítója, mely
a korábbi soproni vételezés szerepét vette át annak a főáramkörről való leválása után. Tehát csak Sopron leválása után,
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11. ábra Erőmú metszete 1925
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12. ábra Soproni dugattyús gőzerőmú gépterem
15. ábra Egyetlen megmaradt ikerdinamó az egyenfeszültségú
rendszerből

13. ábra Soproni gőzturbina.1925

14. ábra Ikervári technka történeti múzeum
Ikerváron az egyenáramú egységek háromfázisú egységekkel történő lecserélésével egy időben egy új betonfal
beépítésével megváltoztatták a turbinák vízhozzávezetését
és kapacitástöbbletet is nyertek. A 10. ábrán az új betonfal és
az első két turbina váltakozó áramú generátoregység megépítése, és a harmadik helyének kialakítása már megtörtént.
11. ábrán az erőmű turbinaházának új keresztmetszetét
mutatjuk be
A soproni, húszas évek közepéig működő, dugattyús gőzerőműről, a 12. ábrán bemutatott 1912-ből származó, kifogásolható minőségű fotó áll csak rendelkezésre. 1925-ben Sopronba Láng gőzturbinás blokkokat építettek be (13. ábra) és
1928-tól az egész várost már váltakozó árammal látták el. Egy
dugattyús blokk még az ötvenes évek elején is meg volt. Ez a
blokk 1945-ben a harcok után Sopron villamosenergia-ellátásának megindulásánál, újból szerephez jutott.
A 14. ábrán, technikatörténeti múzeumként az ikervári
max. 1200 kW-ot termelő váltakozó áramú generátorokat
láthatjuk. Az erőműbe rekonstrukció során későbbiekben
függőleges tengelyű vízturbinákat építettek be. Ennek során
végzett műszaki állagfelmérés alapján megállapították, hogy
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az építők igen jó munkát végeztek, hiszen hetvenévi üzem
után az épített műtárgyakban csak igen kismértékű javítás,
felújítás vált szükségessé.
A Thury-rendszerből ma már csak egy eredeti gép maradt
meg, a jelenleg Ikerváron bemutatott ikerdinamó (15. ábra).
Az ábrán sajnos egyes részletek, pl. a kommutátor szegmensek, második kommutátor, valamint a kefetartók száma nem
jól látható (részben a fotó digitális javításának eredményeként). Helyszíni felmérés azonban igazolta, hogy egyértelműen ikerdinamó-egységről és nem unipoláris dinamóról
van szó.
A korlátok miatt nem térhetünk ki a rendszer teljes részletességgel való ismertetésére. Így csak megemlítjük, hogy
a soros ellátási rendszerben az olvadó biztosító nem megfelelő zárlatvédelem, itt a meghibásodott elem rövidzárását és
a rendszerből való leválasztását kellett biztosítani, valamint
külön vizsgálatot érdemel a szabályozási rendszer részletes
működésének a feltárása. Hasonlóan hosszasabb művelet
sort igényelt egy-egy főelemrendszerből való kivétele vagy
hozzákapcsolása.
Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy jelenlegi műszaki lehetőségeink mellett, annyi idő alatt, mint ez a millennium idején megtörtént, most elkészülne-e ez a létesítmény?
Szolgáljon ez a kis összeállítás egyben a régi kollégák előtti
tiszteletadásként és fejhajtásként, a jelenlegi fiataloknak meg
tájékoztatásul, hogy elődeinknek milyen feladatokat kellett
megoldaniuk, remélhetőleg lesz olyan fiatalabb kolléga, aki
a Thury-rendszer szabályozását rekonstruálja.
Irodalomjegyzék
– Németh Endre igen alapos és részletes anyagai, kéziratai, összeállításai,
leírásai, fotói.
– 100 éves az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság.
– Dr. Verebélÿ László: Villamos Erőátvitel. 3. kötet.
– Turán Gy.: Elektrotechnika 1963. évf. 5. sz. pp.215-219.
– Nemes József OMIKK-BME doktori disszertáció.
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Világítástechnika
Szabó Gergely

A vii. led konferencia
Ha február, akkor LED Konferencia. Idén is megrendezte a
MEE Világítástechnikai Társaság (VTT) és az Óbudai Egyetem (OE) a – most már – hagyományosnak tekinthető VII.
LED Konferenciát az egyetem Tavaszmező utcai épületében. A konferencia mottója: „LED, az ébredő erő…” volt.
A kétnapos előadás-sorozat megnyitó beszédét Nagy
János, a MEE Világítástechnikai Társaság elnöke tartotta meg.
Kiemelte, hogy a Világítástechnikai Társaság egyik legfontosabb feladatának tekinti a világítási kultúra terjesztését és
fejlesztését. Ennek kapcsán a konferenciaanyagok összeállításánál elsősorban a LED-es világítás alkalmazására és az
eddig szerzett gyakorlati tapasztalatokra helyezték a hangsúlyt. Ezt követően dr. Lendvay Marianna, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának (KKVK) oktatási
dékánhelyettese mondott rövid köszöntőt, majd Haddad
Richárd, az OE KKVK munkatársa, a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület főtitkára zárta szavaival a szakmai előadás-sorozat
megnyitóját.
Az első szekció elnöke Arató András volt.
Hermesz Zsolt (MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatósága „Továbblépés a vasúti térvilágítás területén” című
előadásában elhangzott, hogy az előző évektől eltérően,
amikor még csak célként fogalmazódott meg a magyar vasúti térvilágításban a LED-ek bevezetése, 2015 novemberétől
már meg is valósult mindez. Ennek egyik előfeltétele az volt,
hogy csak olyan lámpatestgyártó, ill. -forgalmazó jöhetett
szóba, akik már bizonyítottak, hogy hosszú távon megbízható terméket tudnak felmutatni. Az előadó kiemelte, hogy
2015 nyarán elkészítették az új fényforrással szerelt lámpatestek vasúti alkalmazásához a műszaki követelményeket, amit
minden – korábban a MÁV Zrt.-vel kapcsolatba került – lámpatestgyártónak és -forgalmazónak is elküldtek.
Horváth Szilveszter (U-Light Kft.) „Ipari csarnokvilágítás”
című előadáában rámutatott, hogy a LED-technológia fejlettsége és ár/érték aránya elérte azt a kívánatos szintet,
amikor már hatékonyan lehet alkalmazni azokat ipari csarnokvilágítási megoldásoknál. Ennek kapcsán előadásában
egy megvalósult projektmunka tapasztalatait osztotta meg a
hallgatósággal, amit energiahatékonysági és megtérülés számításokkal támasztott alá.
Rónaszéki Péter (Róna-Pet Trading Kft.) a „LED-es világítástechnika az akvarisztikában”című előadása igazi különlegességnek számított abban az értelemben, hogy az elmúlt évek
során a víz alatti világ világítástechnikai megoldásai között
LED-es rendszerek ismertetése még egyáltalán nem hangzott
el. Ezt követően röviden ismertette az akvarisztika időbeli fejlődését, majd különleges látványt nyújtó, LED-es fényforrással
szerelt akváriumokat is bemutatott előadásában.
Kéri Renáta (Pannon Egyetem, Virtuális Környezetek és Fénytani Kutatólaboratórium) „Preferált megvilágítási szint és
korrelált színhőmérséklet LED-múzeumvilágítás esetén”
címmel tartott előadást, aminek további társszerzői dr. Szabó
Ferenc és Csuti Péter voltak. A téma az egyetemen végzett
kutatások azon céljának bemutatása, hogy meghatározzák az
optimális megvilágítási szintet és korrelált színhőmérsékletet

Elektrotechnika 2 0 1 6 / 3

a múzeumok világítása számára, biztosítva ezzel a kellemes
világítást és légkört a látogatók számára. A kutatás konklúziójaként megállapították, hogy hogy a 200 lx – 600 lx megvilágítási szint és a 4000 K – 5000 K körüli korrelált színhőmérséklet-tartomány biztosít kellemes világítást a műalkotások
számára. Felhívták a figyelme arra, hogy a károsító hatások
szempontjából a fényforrás színképi teljesítményeloszlása
gondos megválasztást igényel.
Az első szekciót Némethné dr. Vidovszky Ágnes (Nemzeti
Közlekedési Hatóság) „Színpreferencia-vizsgálat múzeumvilágításhoz” című előadása zárta, amelynek további társszerzői Kosztyán Zsolt és az időközben elhunyt dr. Schanda
János professzor úr volt. Az előadás röviden ismertette a
múzeumok világításának fényforrásait, mely kezdetben a természetes fényt jelentette, amit később felváltott az izzólámpa, majd a kisülőlámpák, napjainkban pedig egyre inkább
a LED-ek alkalmazása. Az előadásban egy kísérletsorozatot
mutatott be, amelyben arra keresték a szerzők a választ, hogy
lehetséges-e olyan színhőmérsékletet választani, amely a –
nem egyetlen művész műveit bemutató – képtárak számára
ideális. A kísérlet tehát nem a színhűségre, hanem a színpreferenciára irányult, vagyis, hogy mi tetszik a látogatóknak.
A második szekció elnöke Hódos Jirina volt.
Csuti Péter (Pannon Egyetem, Virtuális Környezetek és
Fénytani Kutatólaboratórium) a „LED-fényforrások és lámpatestek öregedésének laboratóriumi vizsgálata” címmel
tartott érdekes előadást. Az előadás társszerzői Nagy Róbert
és dr. Szabó Ferenc voltak. Mivel a LED-es termékek katalóguslapjain gyakran olvashatóak jól hangzó több tízezer, de akár
százezer órás élettartamok, az előadás különböző gyártók
LED-eszközeinek élettartamát vizsgálta öregítő berendezés
segítségével fotometriai, színingermetrikai és termikus mérésekkel. A méréseket szabványosított formában különböző
meghajtó áramok mellett végezték, és szabvány szerint
értékelték ki a jelenleg 7000 órát öregített fényporos és
színes LED-eken mért eredményeket.
Dr. Szabó Ferenc (Pannon Egyetem, Virtuális Környezetek és
Fénytani Kutatólaboratórium) a „Közvilágítási lámpatestek
laboratóriumi mérésének gyakorlati következményei”
című előadásának társszerzői Csuti Péter és Nagy Róbert voltak. Az előadás középpontjában olyan laboratóriumi vizsgálat állt, amely során különböző gyártóktól származó, különböző típusú LED-ekkel és tápegységekkel szerelt lámpatestekben az áramgenerátoros kapcsolóüzemű tápegységek
DC oldali meghajtó áramát szabályozták a tápegység teljes
működési tartományában. A vizsgálatok kimutatták, hogy az
eltérő meghajtóáramok egyrészt közvetlenül befolyásolják az
elektromos hálózat felé mutatott paramétereit, sokszor kedvezőtlen irányba változtatva azokat, másrészt a fénytechnikai paraméterek is jelentős mértékben változhatnak, ami
egy LED-es közvilágítás tervezésekor problémákat vethet fel.
Ezekre a fontos tervezési szempontokra is felhívták a hallgatóság figyelmét.
A második szekció kerekasztal-beszélgetéssel ért véget,
aminek témája a „Mit ér a világítótestek fényárama?”
A kerekasztal-beszélgetést Pap Zoltán (BDK Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft.) vezette, résztvevői: dr. Poppe András (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Cseresznyák
Miklós (Tungsram-Schréder Zrt.), Nagy Zoltán (Hofeka Kft.),
Schwarcz Péter (GE Hungary Kft.) és Farkas János (ERCO) voltak.
Minden résztvevő a világítótestek fényáramértékével kapcsolatban fontos és hasznos észrevételeket tett, rámutatva arra,
nem is biztos, hogy egy értékkel lehet minden esetben jelle-
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A kerekasztal résztvevői
mezni a világítótest fényáramát, hanem számos körülmény is
jelentősen befolyásolhatja azt.
Az első nap végén az aulatérben kiállító cégektől hallhattunk rövid bemutatkozó előadást, sorrendben az alábbiaktól:
Electro-Coord Kht., Fényvezető Kft., Feilo Sylvania, Kermann
Kft., Primet Kft. A kiállítási részt Balogh János Miklós vezette.
A konferencia második napján az első szekció elnöke
Harnos Jenő volt.
Puskás András (Sistrade Kft.) előadásának címe: „LED-es
közvilágítási lámpatestek üzemeltetési tapasztalatai”
Előadásában bemutatta a közvilágítás üzemeltetési, karbantartási tevékenységének kezdetét, annak fejlődését
számokkal alátámasztva. Rámutatott az egyes településeken
üzemelő közvilágítási rendszerek vegyes fényforrásállomány
üzemeltetésének gyakorlati kérdéseire, problémáinak rövid
értékelésére, valamint kitért a garanciális jogosultságok és
garanciális alkatrészek kérdésére is.

A figyelmes hallgatóság
Molnár Károly Zsolt (Óbudai Egyetem) előadásában a
„LED-es közvilágítási világítótestek által okozott közvetett káprázás” problémájáról hallhattunk. Az előadás
társszerzője Bodrogi Dávid volt. Az előadásban elhangzott,
hogy egy szakdolgozat keretében vizsgálják az Óbudai
Egyetemen a LED-es közvilágítási világítótestek közvetett
káprázási sajátosságait. Normál útviszonyok mellett az útfelületről visszavert fény nem okozhat közvetett káprázást a
közlekedőknek, de nedves útfelület esetén a reflexiós tulajdonságok jelentősen megváltoznak. A vizsgálat arra keresi a
választ, hogy a nedves útfelület által eddig is gondot jelentő zavaró hatás növekszik-e azáltal, hogy a világítótesteket
LED-esekre cserélik. Mivel a LED-es világítótestek általában
kisebb világító felülettel rendelkeznek, mint a „hagyományos” közvilágítási lámpatestek, felmerül annak lehetősége,
hogy ezek „tükörképe” nedves útfelületen nagyobb fénysűrűséget fog eredményezni.
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Kovács Csaba (ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport) „LED-es közvilágítási projektek és az
üzemeltetés” című előadásában azt a problémakört járta körbe, hogy a hagyományos (tehát
nem LED-es) közvilágítási lámpatestek esetén
az üzemeltetési feladat a fényforrás és az elektromos szerelvények cseréjét, valamint karbantartási feladatok elvégzését jelentette. LED-es
világítótestek esetén ez azonban részben vagy
teljes egészében eltér az eddigi gyakorlattól.
A LED-es világítótestek hibáinak döntő többsége ugyanis a helyszínen nem vagy csak részben
javítható. A fényforrás-, előtét-, gyújtócsere helyett LED-es
világítótesteknél a helyszínen csak a meghajtót, teljes
szerelvénylapot vagy komplett lámpatestet lehet cserélni.
Az előadás azzal a konklúzióval zárult, hogy a LED-es világítótestek üzemeltetése mind a felhasználók, mind az üzemeltetők számára új kihívásokat jelent és az üzemeltetési gyakorlatban teljes körű szemléletváltást igényel.
Az első szekció utolsó előadását Pap Zoltán (BDK Budapesti
Dísz- és Közvilágítási Kft.) tartotta „Mi a helyzet Budapesten?
LED-es korszerűsítési tapasztalatok” címmel. Az előadó
hangsúlyozta, hogy a BDK Kft. tudatos energiamegtakarítási
politikával igyekszik csökkenteni a beépített teljesítményt,
ugyanakkor természetes folyamatként a fővárosi és kerületi
fejlesztések eredményeként bővül a fővárosban a beépített
teljesítmény. Az energiafelhasználás racionalizálásának keretében került sor az energiamegtakarítási célú rekonstrukciókra, valamint öt LED-tesztprojekt megvalósítására. Az előadó
kiemelte, hogy a LED-es közvilágítás korszerűsítések igazolták, hogy gondos előkészítés mellett lehet szabványos megvilágítást úgy is elérni, hogy közben az energiamegtakarítás
is jelentős. Néhányprojekt kapcsán ezeket az elért eredményeket is ismertette. Az előadó a végén kiemelte, hogy fontos
szakmai előrelépésnek tekinthető, hogy Budapest Fővárosi
Közgyűlése elfogadta Budapest világítási mestertervét, mely
pontosan meghatározza azokat a teljesítendő műszaki, városképi- és közvilágítási feltételeket, amellyel biztosítható, hogy
Budapesten magas színvonalon, szabványos értékek mellett,
jelentős energiamegtakarítással közvilágítási korszerűsítés
valósulhasson meg.
A szünetet követően folytatásaként elsőként ismét dr. Szabó Ferencet hallhatták, az „Emberközpontú világítás”-ról. Az
előadó rámutatott, hogy napjaink legmeghatározóbb világítási irányzata az emberközpontú világítás. A Pannon Egyetem
Virtuális Környezetek és Fénytani Kutatólaboratóriumának
munkatársai közösen kezdtek meg egy, az Európai Bizottság
által támogatott kutatás-fejlesztési projektbe, melynek célja
az emberközpontú világítást megvalósító intelligens LED-es
lámpatestek fejlesztése. Az előadás ennek a kutatási témának
az érdekességeit tárta a hallgatóság elé.
„Lehet-e egyes LED-típusok fénye veszélyes az emberre?” címmel Erbeszkorn Lajos előadásában kiemelte, hogy a
mai vizsgálatok szerint a fő problémát a HEV (high-energy
visible) fényt is kibocsátó LED-ek okozzák. Elmondása szerint
a nagy energiájú, kék színérzetet kiváltó fotonok ebben a
tartományban elérik a retinát és a ganglion sejtekkel közvetlenül vagy közvetve kölcsönhatásba kerülve irreverzibilisen
károsíthatják azokat.
Dr. Tóth Zoltán (GE Hungary Kft.) „Világítási paraméterek
viselkedésre és megelégedettségre vonatkozó hatása-
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inak vizsgálata” című előadását ismertette a konferencia
résztvevőivel. Elmondta, hogy egy új világítási rendszer tervezésekor és telepítésekor mind gyakrabban merülnek fel speciális világítási igények. Ezen igények kielégítését biztosíthatják a világítási rendszerrel együtt telepített szenzorhálózatok
által szolgáltatott nagymennyiségű adatok feldolgozásával
nyert információk. Az így kapott információkkal a kapcsolódó
szolgáltatások számára nagy felbontású és releváns adatokat
biztosíthatnak. Előadásában a beltéri – mind áruház és irodai
világításokat tekintve – alkalmazásokban rejlő lehetőségeket
mutatta be röviden.

LED-ek működésének fizikájára, kiemelte, hol lehet előnyösen a LED-es világítást alkalmazni, majd tanácsot adott a
felhasználóknak: „Ne csodát
várjon, csak megfelelő fényt,
amit ellenőrizhető gyártótól és
képzett építőktől kaphat meg”.
Végül javasolta, hogy a LED
immár közszó, írjuk ezentúl
lednek.

A konferencia második napjának második szekciójának elnöke Urbin Ágnesvolt..
Szabó Gergely (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem; Kermann Kft.) „LED meg LED meg LED” címmel tartott előadást a LED-es világítástechnika speciális területeiről,
úgymint az extrém hideg (jellemzően -30°C … -50°C-os) környezetben alkalmazható világítási rendszerek fejlesztésének
speciális szempontjairól, egészségügyi területekhez kapcsolódó vizsgálóasztalok (pl. petricsésze-világítás) sajátosságairól,
az állítható spektrumkeveréses LED-es világítótestekkel való
növényvilágításról, valamint egy műszaki lehetőségről,
hogyan lehet „sok fényt” hordozható formában előállítani
(„óriás zseblámpa”).

A konferenciát Nagy János
(VTT) elnök zárta. Az előadásokon elhangzottakból levont
konzekvenciaként
javasolZárszó
ta mindenkinek, hogy csak
megbízható forrásból vásároljanak a felhasználók, kérdéses
esetben pedig „mérni, mérni, mérni” kell. Nagy János a konferencia minden szervezőjének megköszönte segítségét, majd
hivatalosan is bezárta a VII. LED Konferenciát.

Szabó Gergely
mérnöktanár, okl. villamosmérnök,
világítástechnikai szakmérnök, BME-EGT
BME Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és
Épületgépészeti Tanszék
MEE-VTT tag
szabo@egt.bme.hu

Rajkai Ferenc (Hungaroproject Mérnökiroda Kft.) előadásában egy „Megvalósult irodai LED-világítás” tapasztalatairól beszélt. Bemutatta a beruházói és kivitelezői oldalt, a
tervezett épületet, röviden ismertette a tervezett világítási
berendezést, majd a beépített lámpatestek műszaki paramétereit. Végül bemutatta a megvalósult világítási rendszert és
zárszóként összefoglalta a megvalósult világítási rendszerrel
kapcsolatos tapasztalatait.
„LED-világítás a színpadon” címmel Pelyhe János (Pelyhe
és Társa Kft.) tartott a színpadi művészi hatásvilágítás területén rejlő LED-es világítási lehetőségekről és kihívásokról tartott érdekes és nem mindennapi előadást.
Buczny Grzegorz (Helvar Kft.) „LED-ek szabályozása és
fényük minősége” című előadásában kiemelte, hogy a világítástechnika LED-korszakba való lépésének legfőbb oka a fényforrások nagyobb energiahatékonyságának és hosszú élettartamának köszönhető az eddig energiatakarékosnak nevezett
fénycsövekkel, illetve nagynyomású kisülőlámpákkal szemben.
Az energiamegtakarítás azonban nemcsak a fényforrás megfelelő kiválasztásával érhető el, hanem az okosan megtervezett
fényszabályozás alkalmazásával is. A LED-ek szabályozásának a
fényminőségre gyakorolt hatását emelte ki.
Schwarz Péter (GE Hungary Kft.) „LED = megtakarítás. Mi
más?” című előadás áttekintést nyújtott a LED-ekkel kapcsolatos legfontosabb tématerületekről. Megemlítette, hogy a
LED-ek nemcsak energiamegtakarító eszközöknek tekinthetők, hanem a LED-es világítástechnikai lehetőségekben rejlő
változás sokkal mélyebb és összetettebb is. Majd taglaltaa
LED-ek terjedésének egyik akadályát, amit a fő alkatrészek csereszabatossága jelent (ZHAGA), majd kitért a LEDtápegységek, a vezeték nélküli kommunikáció és az adatbiztonság kérdéseire is.
A konferencia utolsó előadója Vass László volt. „A LED hősi
korszaka befejeződött” című előadásábana LED-ek kronológiai történetét ismertette. Mondandójában kitért az előadás
címében megfogalmazottak bizonyítására, visszatekintett a
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Álláshírdetés / Stellenangebot

Die Kernkompetenz von IMB ist die Entwicklung, die
Herstellung und der Vertrieb von einschaltfertigen gesicherten Stromver-sorgungssystemen für Gleich- und
Wechselstromanlagen.
Mit ausgereiften Lösungen und anwenderfreundlichen Produkten gehört das Unternehmen zu den
weltweiten Impulsgebern innovativer Technologien.
Um unser Team zu verstärken, suchen wir ab sofort
Elektrofachkräfte für die Fachbereiche:
• Arbeitsvorbereitung / Projektierung
• Schaltschrankverdrahtung
Senden Sie Ihre Bewerbung per E. Mail an:
w.mueller@imb-gmbh.com
Weitere Infos unter: www.imb-gmbh.com
Arbeitsort: Roth (Deutschland)
Bövülö csapatunkba keresünk villamos szakembereket az
alábbi pozíciókba:
• Munkaelökészítö / Projektmunkatárs
• Elosztószekrény szerelö
Várjuk pályázatát az alábbi email-címre:
w.mueller@imb-gmbh.com
További információk: www.imb-gmbh.com
Munkavégzés helye: Roth (Németország)
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Hírek
Energetikai
hírek
a világból
Dr. Bencze János
Romániában a megújuló
energiába beruházók
pénzügyi nehézségekkel
küzdenek

Az elmúlt két esztendőben a
pénzügyi „ösztönzők” csökkentése, valamint a tisztázatlan jogi helyzet miatt a
beruházók nehezen tudnak
új megújuló energiás projekteket indítani - figyelmeztetik
a kormányzatot az energetikában járatos szakemberek.
Az elmúlt időszakot a megújuló energiák területeken történt
6 milliárd eurós beruházás jellemzett.
Forrás: Business Review/15 Mar 2016

Az Egyesült Királyság (UK) és Franciaország
szándéknyilatkozatot írt alá energetikai
rendszereik összekötéséről
Az Egyesült Királyság és Franciaország szakemberei bemutatták annak a konverter állomásnak a terveit, amely fontos
szerepet tölt majd be a két országot összekötő tengeralatti
villamos energia átviteli kábelrendszer biztonságos üzemében. Az összekötetés a két ország között 200 km hosszúságú
lesz. Az IFA2 névre keresztelt villamos energetika kapcsolat
500 millió Ł-ba fog kerülni. A kivitelezési munkálatokat 2017ben kezdik meg, és a tervek szerint – a két ország energetikai
biztonságát jelentősen növelő rendszer - 2020-ban már üzemelni fog.
Forrás: BBC/15 Mar 2016

A nem hálózati üzemben dolgozó naperőművek
piaca 2020-ra 3,1 milliárd dollár körül várható

Becsült adatok szerint közel 99 millió olyan háztartás van a
fejlődő világban, ahol nincs áram. Ezen otthonok villamos
energiával történő ellátásának leggazdaságosabb megoldása
a napelem panelekkel lehet - állapítja meg egy a közelmúltban megjelent Világ Bank által készített tanulmány. Ez a piaci
előrejelző tanulmány a leghatékonyabb megoldásnak a nem
hálózatra kapcsolt napelem rendszerekkel táplált családi házak segítségével véli megoldani az adott problémát.

globális felmelegedés ellen. Tudvalevő, hogy több provincia
rendelkezik hatalmas vízerőmű kapacitással, és számos provincia csak szén elégetésével tud villamos energiát termelni.
Ezen problémák megoldását segítheti elő az országot keletnyugati irányban átszelő átviteli hálózat rendszer.
Forrás: CBC/14 Feb 2016

Kína bátorítja a magán-szektort, hogy építsen
villamos-hajtású autókhoz töltőállomást

Kína bátorítja a magán befektetőket, hogy a villamos-hajtású
autók üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra elemeként
építsen akkumulátortöltő állomásokat. A kitűzött cél az, hogy
2020-ra 5 millió villamos-hajtású autó közlekedjen a kínai
utakon. Ennek egyik alapvető feltétele a töltőállomás-hálózat megteremtése. A kínai kormány által meghirdetett projekt az autógyárakat is felszólítja a villamos hajtású-, hibrid
autók fejlesztésére és gyártására, valamint az ezekhez szükséges akkumulátorok fejlesztésére és gyártására is.
Forrás: Bloomberg/24 Feb 2016

Franciaország előkészíti nukleáris erőműveinek
élettartam meghosszabbítását – nyilatkozta az
energiaügyi miniszter

A francia kormány támogatja az EDF tulajdonában levő atomreaktorok élettartam meghosszabbítását, jelentette ki egy
televíziós csatorna közös hírműsorában Segolene Royal energiaügyi miniszter. A francia villamos energia igényeknek
kb. 75%-át jelenleg nukleáris energia szolgáltatja. A francia
atomipar 2011-óta, - a Japán fukusimai atomerőmű-baleset
óta - a figyelem központjában van. A közvélemény azt szeretné, ha e jelentős függés az atomenergiától 50 százalékra
csökkenne úgy, hogy közben jelentősen nőne a megújuló
energiák hasznosítása. A helyzet ismeretében a miniszter úgy
nyilatkozott, hogy amennyiben biztonságosan növelhető az
atomerőművek üzemideje 40 évről 50 évre, akkor egyértelműen támogatja az élettartam növelést, tudván, hogy az atomreaktorok megépítése jelentős pénzébe került az adófizetőknek.
Forrás: Reuters/28 Feb 2016

Olasz cégek három
napelemes erőművet
építenek Iránban

Finergy S.R.L. olasz cég megállapodott az iráni illetékesekkel,
hogy finanszíroz és épít három
napelemes erőművet, melyek
összes kapacitása 10 MW lesz.
Az erőműveket Kerman-, Yazd- és
Shiraz iráni városok közvetlen környezetében építik fel. A megállapodás a közeli napokban történt Iránban, ahol a Finergy cég vezetői az iráni Energiaügyi- és
Megújuló energia Minisztérium vezető képviselőivel találkoztak. A megbeszélésen még szóba került az olasz cég biomas�sza és plazmatechnológiai tapasztalatainak későbbi átadása is.
Forrás: Tehran Times/29 Feb 2016

Forrás: Energy Wire/4 Mar 2016

Egy kelet-nyugati átviteli hálózat Kanada régi álma

Egy kelet-nyugati átviteli hálózat megépítése Kanada terveiben már régóta szerepelt. Politikusok, különböző szintű vezetők és szakemberek az elmúlt 10 esztendőben sokat foglalkoztak ezzel a lehetőséggel.Energetikailag összekapcsolni a
különböző provinciákat számos előnnyel járhat. E terve különös fontossággal bír akkor, amikor jelentős küzdelem folyik a

29

Dr. Bencze János
MEE-tag
benczej36@t-online.hu

Elektrotechnika 2 0 1 6 / 3

Hírek
Peredi Ágnes

Nemzetközi fórum
az energiáról és az
innovációról
A XXIII. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumon a hazai energetika legtapasztaltabb képviselői tanácskoztak
az energetika nemcsak itthoni, hanem nemzetközi tendenciáiról és a kilátásokról. Ez alkalommal már több mint
tíz ország szakértői is részt vettek a háromnapos visegrádi találkozón.
Kroó Norbert akadémikus előadása adta a legszélesebb kitekintést. Gábor Dénessel értett egyet, aki szerint az emberiség három okból pusztulhat el: a nukleáris háborúk miatt, a
túlnépesedés hatására vagy az ellustulástól. Ez utóbbit azért
is tekintette súlyos veszélynek, mert az előzetes becslések szerint 2050-re ötszörösére nő a világgazdaság fejlődése, több
mint 50 százalékkal lesz nagyobb az emberiség létszáma,
300 százalékkal nő az energiafelhasználás és ugyanennyivel a
-termelés, miközben a Föld változatlan adottságú marad. Úgy
látja ő is, hogy a népességrobbanás nyomán telítődött a Föld,
és nagy a források felélésének veszélye.
Ebből következően meggyőződése, hogy új életstílus kell.
A globális szemlélet mellett szükség van a lokálisra is. Az elkövetkező 50 évben a legfontosabb megoldandó feladatok
között van az élelmiszergazdaság, a terrorfenyegetettség, a
víz- és energiagazdálkodás, az információözön és az oktatás
gondjainak megoldása. A mai ismeretek szerint 2050-re minimum 10 Terrawatt megújuló energiaforrásra lesz szükség.
Ezért még nagyobb figyelmet kell fordítani az energiahatékonyságra, ám ehhez a jelenlegi technológiák már nem
elegendőek. Az újak megtalálásában és megalkotásában
kulcsszerepe van az oktatásnak, a kreativitásnak és az innovációnak. Viharos technológiai fejlődés várható. Az amerikai
National Research Council elemzését idézve az akadémikus
elmondta, melyek a kutatás prioritásai: a kvantumtechnológiák fejlesztése, a komplex rendszerek megértése, a fizika
alkalmazása a biológiában, új anyagok felkutatása, a világegyetem megismerése, a természet erőinek egységesítése és
a megújuló energiaforrások prioritása kap majd főszerepet.
A három legígéretesebb kutatási és fejlesztési terület: a
nano-, a bio- és az információs technológia fejlődése és ezek
összekapcsolása.

Csernai László

Csernai László, a bergeni egyetem profes�szora, aki a hetvenes években maga is részt
vett a paksi atomerőmű tervezésében, ma
is elkötelezett híve a nukleáris energiának.
Úgy véli, az energiamixben nélkülözhetetlen a szerepe. Még egy olyan országban is
így látják, mint Norvégia, ahol az energiafelhasználás 96,5 százalékát a vízierőművek
adják. Fontos kutatási területe az energiatárolás, amelyre igen nagy szükség van, és
egyre jobb megoldások születnek. Mint elmondta, más lehetőségei vannak a kisléptékű módszereknek. Például Európában az
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akkumulátorok alkalmazásának. De új lehetőségként merül
fel a lítiumelemek használata, mint a Tesla autókban, úgy a lakóházaknál is lehetségesek. Mások a módszerek a nagyléptékű energiatárolási módszereknek. Ezeket Észak-, Kelet- és Közép-Európában egyaránt fontos ismerni és alkalmazni. Kínai
példát említett, egy olyan háromlépcsős gátrendszert, amely
4 kilométer hosszú, 126 méter magas és ötlépcsős zsiliprendszerrel működik. Nagy jövőt lát a vízenergia további hasznosításában is Európa több országában, így Magyarországon is.
Szerinte a nagymarosi történetnek még nincs vége.
Aradszki András energiaügyekért felelős államtitkár a
2011-ben elfogadott energiastratégiáról szólva elmondta,
hogy a cél a hazai energiaellátás biztonságának, hosszú távú
fenntarthatóságának és versenyképességének a biztosítása.
Elmondta azt is, hogy a megújuló energiák nagyobb részét
– a biomasszát és hulladékokat, geotermiát, napenergiát – a
hőellátásban célszerű hasznosítani, és ezt nem befolyásolja
Paks II. megépülése. Fontosnak tartotta a megújuló energiaforrások hasznosítását a települések helyi hőellátásában.
A mostani tanácskozáson is sor került egy szakmai kerekasztal-beszélgetésre. Ezen dr. Szabó György, a hazai és nemzetközi szénhidrogén-kutatás és -termelés kiváló szakértője
mellett részt vett dr. Stróbl Alajos, aki a hazai és a nemzetközi
villamosenergia-ipar kitűnő ismerője, Csernai László profes�szor és Steier József, aki az egész szakmai tanácskozás fő szervezője volt, s aki a beszélgetésen a megújuló energiák szakértőjeként fejtette ki véleményét.
(A beszélgetést ez alkalommal is Peredi Ágnes moderálta.)
Azt a fő kérdést vizsgálták a résztvevők a maguk nézőpontjából, hogy amikor a világ ennyire sok konfliktussal terhelt, és
az olajár olyan mélyre zuhant rövid idő alatt, milyen kilátásai
lehetnek a fosszilis és a megújuló energiaforrásokra épülő fejlesztéseknek.
Dr. Szabó György, a Falcon Oil igazgatója kifejtette, hogy
a 2014 óta változatlan kőolaj-túltermelés és készletfelesleg
okozta árzuhanás eredményezte 35 dollár körüli hordónkénti
ár a piaci szereplőket innovációra kényszeríti, mert a költséghatékonyság javítása önmagában nem jelent megoldást.
Egyelőre a palagáz-kitermelés üteme nem változott jelentősen, de a tartósan 50 dolláros hordónkénti ár alatti stagnálást,
majd elkerülhetetlenül termeléscsökkentés okoz. Ez új megvilágításba helyezi a megújuló energiaforrásokat.
Dr. Stróbl Alajos azokra a kockázatos jelenségekre hívta fel
a figyelmet, amelyek a német energiacélokból fakadhatnak.
Németországban nemcsak az atomerőművek leállítására
törekednek, hanem 2040-re meg akarják szüntetni a széntermelést és szénfelhasználást is, ám, szerinte ez nem fogja
megoldani a növekvő energiaigényekből adódó gondokat.
Csernai László határozottan a nukleáris energiában látja
a jövő útját. Szerinte az atomerőművek mellett az új fúziós
erőművek kellő biztonságot és stabil energiaellátást tudnak
majd teremteni.
Steier József viszont úgy látta, és tapasztalta is a Szaharában
megismert eredmények alapján, hogy sokkal több a lehetőség a megújuló energiákban. Például a kárhoztatott szén-dioxid-kibocsátás hasznossá is tehető, megfelelő technológia
eljárásokkal, és ezzel terméketlen területeket lehetne ismét
termővé tenni.
Fotó: Peredi Ágnes

30

19. alkalommal hirdették
meg a Magyar Termék
Nagydíj pályázatot
Meghirdették a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázatot, amelyre az idén már 38 főcsoportban május 20-ig
lehet jelentkezni – jelentették be a kiírók a március 17-ei
budapesti sajtótájékoztatón.

A sajtótájékoztató levezetője Széman György
Széman György, az Industorg-Védjegyiroda Kft. Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda ügyvezető igazgatója, a sajtótájékoztató levezetője, bemutatta a kiírók tanácsának tagjait, felszólítva őket, röviden ismertessék, miért vállalaták feladatukat.
A pályázati rendszer első kiírása óta fővédnök Latorcai
János országgyűlési alelnök képviseletében Pap Csaba Gábor
titkárságvezető elmondta, hogy a nagydíj a termékbiztonság,
a magas minőség és a magyar gazdaság iránti elkötelezettség emblémájává vált. A Pályázati Iroda vezető munkatársai
töretlen akaratának és elszántságának köszönhetően válhatott
a Magyar Termék Nagydíj védjegye a termékbiztonság, a magas minőség, s egyben a hazai gazdaság iránti elkötelezettség
szimbólumává. Ennek köszönhetően vált lehetségessé, hogy
a kezdeti alig néhány helyett idén már 38 pályázati főcsoportban mérettethessék meg magukat a hazai vállalkozások.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda ügyvivő igazgatója,

Kiss Károlyné Ildikó, ismertette, hogy a harmincnyolc főcsoportot a magyar gazdaság
összetétele alapján alakították ki, korábbi
témák összevonásával, megszüntetésével és
újak meghatározásával. Az idén pályázati segédletet is kiadtak a jelentkezéshez szükséges dokumentációk összeállításához. A védjegyhasználati szerződésben pedig rögzítették a jogokat és
kötelezettségeket is – tette hozzá. Kiemelte, a pályázaton
a különdíjakkal évek óta erősítik a Kárpát-medencében élő
magyarság gazdasági összetartozását, s az idén a Kárpát-medencében működő külhoni vállalkozások is pályázhatnak a
védjegyhasználat elnyerésére.
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke kiemelte, hogy a Nemzeti Együttműködési Programban a kormány a
külpolitika középpontjába a gazdasági kapcsolatokat állította, ezen belül kiemelten szerepel a gazdasági súly növelése
a Kárpát-medencében. Felhívta a figyelmet a kutatóintézet
Kárpát-haza programjára, amely rendszereket, hálózatokat
épít, és fontosnak nevezte a szülőföldön való boldogulást.
A pályázatot a kiírói tanács - az Industorg-Védjegyiroda Minőségügyi Kft., a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség, a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Poli-Farbe Vegyipari Kft.,
a ProfessionCert Mérnöki Szolgáltató Kft., valamint a Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - hirdette meg, amelyet szakmailag
támogat a Közbeszerzési Hatóság, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
A pályázaton a Magyarországon vagy a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott termékkel, vagy termékcsaláddal
vehetnek részt a pályázók, illetve hozzá kapcsolódó szolgáltatással, vagy önálló szolgáltatással. A díjazottak egy évig díjmentesen viselhetik a Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegyet nyertes termékeiken, szolgáltatásaikon.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016. szeptember elején a
Parlament Felsőházi termében kerül sor. A teljes pályázati felhívás és
eljárásrend a www. termeknagydij.hu honlapon található meg.
Kép és szöveg: Kiss Árpád, MEE-tag

Átadták a Nők a Tudományban
Kiválósági Díjakat
A Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban megalapította a Nők
a Tudományban Kiválósági Díjat, melyet a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) szakmai közreműködésével harmadszorra adtak át az MTA Kistermében 2016. március 10-én. A díjat a biotechnológia, az anyagtechnológia, az információs technológia
és az űrtevénység területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutatónőnek ítélték oda.
Az elismerést évről évre olyan fiatal kutatónők nyerhetik el,
akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön,
és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett
készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva
környezetüket. Fontos kritériuma az odaítélésnek ez azért is,
mert Magyarországon a nők aránya a kutató fejlesztő helyek
kutatóinak tényleges létszámában még mindig meglehetősen alacsony, míg a természettudományok területén 23,6%
addig a műszaki tudományok területén mindössze 18,3 %-ot
tesz ki. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet
közreműködésével valósulhat meg.
A díjak odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület és
a Magyar Tudományos Akadémia által felállított tudományos
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szakmai bizottság dönt. Idén biotechnológia, anyagtechnológia, információs technológia és űrtevékenység kategóriában
osztják ki a díjakat.
A fiatal kutatók elismerésével szeretnék sikereiket hazai
szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban,
hogy teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő fontossággal bír. A Nők a Tudományban Egyesület
tagjai hisznek abban, hogy a sikeres kutatók és innovátorok
– különösen, a fiatal kutatónők – felkutatása, bemutatása és
jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és
gazdasági versenyképessége szempontjából.
Az idei díjazottakat Dr. Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese, Prof. Dr. Hargittai Magdolna akadémikus, a Nők a
Tudományban Kiválósági Díj 2015 fővédnöke, valamint Dr. Groó
Dóra, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke köszöntötték.
Tóth Éva
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Hírek
Mayer György

           A világ legkorszerűbb
reaktorai lesznek Pakson
A hazai termelés több mint 50 százalékát adja a Paksi
Atomerőmű, amely az egyik legolcsóbb energiatermelési mód, ráadásul károsanyag-kibocsátása nélkül termeli
az energiát, így hozzájárul a klímavédelmi harchoz is,
ezért az atomerőmű a jövőben is meghatározó marad a
hazai energiatermelésben. Az új blokkok pedig a világ
legkorszerűbb reaktorai lesznek - hangzott el a napi.hu
„Hungarian Energy Investors Forum 2016” című, március
3-ai konferenciáján.

Az Investors Fórum helyszíne
Korányi G. Tamás, a Napi.hu főszerkesztőjének megnyitóját
követően Kádár Andrea Beatrix, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára tartotta az
első előadást. Mint bevezetőjében jelezte, a hazai villamosenergia-piacot vizsgálva látható, hogy a jövőre nézve évi
1 százalékos igénynövekedéssel számolhatunk, miközben
folyamatosan csökkenni fog a beépített erőművi kapacitás.
Paksról szólva kiemelte, hogy a hazai termelés több, mint
50 százalékát adja az atomerőmű, amely az egyik legolcsóbb
energiatermelési mód, károsanyag-kibocsátása nélkül termeli
az energiát, ezért az atomerőmű a jövőben is meghatározó
marad a hazai energiatermelésben. Ennek kapcsán kiemelte,
hogy a jelenlegi négy blokk mellett alapvető a két új blokk
felépítése. A Paksi Atomerőmű működéséről szólva aláhúzta,
hogy tavaly a négy paksi blokk adta a hazai áramfelhasználás
36 százalékát, ez a hazai termelés 52,7 százalékát jelentette,
majd beszélt a 15 hónapos üzemanyag ciklusra történt áttérésről, valamint a hazai nukleáris tudásról, arról, hogy egyre
több országnak nyújtunk segítséget az atomenergetikai szakemberek képzésében.
A globális energiapiacon tapasztalható változásokat vizsgálva megállapítható, hogy a jövőre nézve bejött egy bizonytalansági faktor, melyre minden szereplőnek készülnie kell
– mondta Harmati György, az MVM elnök-vezérigazgatói főtanácsadója. Így előtérbe kerültek a szabályozási kérdések, a
technológiai fejlődés (innováció kérdése), valamint a klímavédelmi kérdések. Mindezek egy erősödő versenyhelyzetet
teremtenek, miközben azt látni, hogy a kereslet csökken.
Ezek következtében például a decentralizált termelés irányába mozdul el a piac. A változások hatására így többek
között felértékelődik a megújuló energiatermelés szerepe.
Azt látni, hogy a tradicionális energetikai vállalatok későn
ismerték fel ezeket a trendeket, ezért kiszorulóban vannak

Elektrotechnika 2 0 1 6 / 3

a piacokról. Az MVM úgy igyekszik alkalmazkodni a változásokhoz, hogy hagyományos erősségei (például a Paksi
Atomerőmű) mellett további növekedési források, így többek között a megújuló stratégia irányába mozdul el, új stratégiai partnereket von be a munkába, dolgozik a portfolió
menedzsment erősítésén, erősíti a nemzetközi jelenlétet és
bővíti a szolgáltatásokat.
A Roszatom globális szerepvállalását jelzi, hogy 5 kontinens 40 országában van jelen. A céghez több mint 250 tagvállalat tartozik, világszerte 270 ezer embert foglalkoztatnak,
a magyarországi iroda mellett tíz országban van irodájuk –
ismertette Bács Zalán, a Rosatom Central Europe Magyarországi Fióktelepének igazgatója. A VVER-1000 típusú blokkok
továbbfejlesztett biztonsági rendszereit ismertetve, kiemelte,
hogy a Roszatom portfóliójában 80 ilyen blokk szerepel.
Az épülő reaktorokat számba véve elmondható, hogy Európában az úgynevezett VVER-es technológia a leginkább
elterjedt. Az első ilyen VVER-1000-es blokk üzembe helyezése
heteken belül várható Novovoronyezsben. A blokkok 60 éves
üzemidőre vannak méretezve, de a jelenlegi paksi blokkokhoz hasonlóan ezeknél is szóba jöhet majd az üzemidő hos�szabbítás. A blokkoknál figyelembe veszik a fukushimai
tapasztalatokat mind az aktív, mind a passzív biztonsági
rendszereknél. Az új paksi blokkokról elmondható, hogy a
világ legkorszerűbb reaktorai lesznek.
Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos előadásában bírálta a projektről a hazai sajtóban megjelenteket, jelezve, hogy az
objektivitástól nagyon messze áll a megjelent újságcikkek
többsége. Ennek ellenére köszönjük szépen, jól megvagyunk
és halad a projekt - jelezte Aszódi Attila - majd bemutatott
néhány cikket annak illusztrálására, hogy mennyire messze
állnak a valóságtól a jelzett írások tartalma. Ebből levonta azt
a megállapítást, hogy meglehetősen nagy sajtó ellenszélben
dolgoznak.
Az engedélyezési folyamat lépéseiről elmondta, hogy
mintegy hatezer engedélyt kell beszerezni a létesítési engedély beadásáig. Mindezek után 2018-ra tervezik a tényleges
helyszíni munka megindítását. Előadásában kitért a környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamatára, az uniós egyeztetések ismertetésére, jelezve, hogy a projekthez három uniós
jóváhagyás már megvan és három ügyben folyik jelenleg is
egyeztetés. A három jelenleg is folyó eljárás az állami támogatásra, a közbeszerzés kérdéseire és a Paks II. projekttörvény 5. paragrafusának vizsgálatára (nyilvánosság kérdése)
irányul.
Az állami támogatás kérdéskörét érintve jelezte, hogy zajlik
az egyeztetés arról, hogy van-e a projektben állami támogatás, s ezt az egyeztetést a kormány kezdeményezte, szemben
a különféle zöld szervezetek állításaival. Jelenleg várjuk a Bizottságtól a felmerült kérdéseket, de szerintünk a projekt megfelel
az előírásoknak – jelezte Aszódi Attila. Ennek alátámasztására
a Rothschild tanulmány megállapításait idézve külön felhívta
figyelmet arra, hogy a tanulmány 50,5 - 57,4 EUR/MWh költséggel számol a blokkok teljes élettartammának figyelembe
vételével. Ezzel szemben az előrejelzések szerint 60 – 65 EUR/
MWh árszínt várható, vagyis az új blokkok árbevétele minden költségre fedezetet nyújt majd. Aszódi Attila külön még
egyszer hangsúlyozta, hogy minden költségre, vagyis nincs
szükség tőkeinjekcióra, állami támogatásra. Tehát a projekt
megtérül – zárta előadást Aszódi Attila.
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Átadták ország egyik
legnagyobb naperőművét
Pécsen
Elkészült Pécsen az MVM Hungarowind Kft. 10 MW kapacitású fotovoltaikus erőműve, amely az egyik legnagyobb
ilyen létesítmény az országban. A beruházás több mint
4 milliárd forint uniós és 703 millió forintos saját forrás
segítségével valósult meg.
A sikeres próbaüzemet követően február 26-án adták át
Pécsen az MVM Hungarowind Kft. által létesített napelemes
rendszert. A költségvetési és állami szervek villamos energia
költségeinek csökkentése érdekében elkészült naperőmű
10 MW-os beépített kapacitásával az egyik legnagyobb az
országban. Az erőmű várhatóan március első felében állhat kereskedelmi üzembe. A beruházás célja, hogy tovább
csökkenjen Magyarországon a fosszilis energiafelhasználás mértéke, egyben tovább mérséklődjön a kibocsátott
károsanyag mennyisége. Az erőmű várhatóan közel 15 ezer
tonnával csökkenti az ország szén-dioxid-kibocsátását
éves szinten. A fotovoltaikus erőművet az Európai Unió és
a Magyar Állam összesen valamivel több mint 4,1 milliárd
forinttal támogatta, míg az erőmű kialakításához szükséges
további 703 millió forintot az MVM Hungarowind Kft. saját
forrásból biztosította.
Az erőmű a Pécsi Hőerőmű egykori, mára teljes mértékben
rekultivált zagyterének területén létesült, ezzel a több mint

Elkészült a MAVIR
Perkátai Alállomása

Javul a dunaújvárosi térség
villamosenergia-ellátásának biztonsága
Átadták a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító ZRt. közel 7 milliárd forintos beruházással
elkészült Perkáta 400/120 kV-os, zöldmezős beruházással

Az MVM Hungarowind Kft. által létesített napelemes erőmű Pécsen
10 hektáros terület a lehető legkörnyezettudatosabb módon
hasznosult. A projekt nagyságát és a kivitelezés komplexitását jól mutatja, hogy több mint 38 ezer darab napelem-panelt
kellett felszerelni. Az erőmű évente 10,115 millió kWh villamos
energia előállítására képes mindenfajta károsanyag-kibocsátás nélkül, minimális üzemeltetési költség mellett. A létesítmény különlegessége, hogy a 10 MW beépített összkapacitás
nyolc, egyenként 1,25 MW-s modulszerűen összekapcsolt
mezőből épül fel, az egyes mezők pedig egymástól függetlenül is képesek működni.
A naperőmű tervezését és kivitelezését a nyílt közbeszerzési
eljárás keretében kiválasztott MVM OVIT Zrt. - AsiaNet Hungary
Kft. konzorcium végezte, a műszaki ellenőri feladatokat pedig az
MVM ERBE Zrt. látta el.

készült alállomását, melynek jelentős szerepe van a térség
villamosenergia ellátásának biztonságában.
Csomai Kamilla, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója a február
26-ai avatáson többek között azt hangsúlyozta, hogy a társaság egyik alapvető célja az átviteli hálózat fejlesztésével,
és a meglévő berendezések üzemeltetésével, felújításával
és karbantartásával a villamosenergia ellátásbiztonság hos�szú távú, folyamatos fenntartása, amelyhez jelentősen hozzájárul a most létesített alállomás is. A vezérigazgató külön
kiemelte: a MAVIR számára rendkívül fontos, hogy a hálózatfejlesztési tervei során ne csak hazai, hanem regionális szinten is gondolkodjon.
Hazánk nagyfeszültségű átviteli hálózata
az együttműködő európai villamosenergia-rendszer részeként kulcsszerepet
játszik nemcsak Magyarország, hanem
a térség villamosenergia ellátásbiztonságának fenntartásában, valamint az
egységes európai villamosenergia-piac
működésében is.
Barócsi Zoltán, az MVM Zrt. termelési
és műszaki vezérigazgató-helyettese azt
hangsúlyozta, hogy a beruházás az MVM
Csoportot alkotó társaságok hatékony
együttműködésének egyik mintapéldája,
hiszen a projekt kivitelezője az MVM OVIT
Zrt., a műszaki ellenőr pedig az MVM
ERBE Zrt. volt.
(Fotó: Mayer György)

Perkátai Alállomás
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Hárfás Zsolt

Szeles vagy nem szeles
Néhány héttel ezelőtt a Greenpeace egy látványosnak szánt
akciót tartott a Hősök terén. Napelemes lámpákból egy
atomjelet raktak ki, amely fokozatosan alakult át egy jelképes szélkerékké. A Greenpeace szerint az akció azt jelképezte,
hogy az úgymond „veszélyes atomenergia használata helyett
át kell térnünk a megújuló energiaforrások használatára, mely
az egyedüli, környezeti és gazdasági szempontból is megfelelő
megoldás a jövő energiaellátására”.
Ez a vélemény jól hangzik, de a hozzáértő szakemberek
tudják, hogy egy ország energiaellátását nem lehet kizárólag a
megújuló energiaforrások alkalmazására alapozni. A nukleáris
erőművek által termelt hatalmas mennyiségű villamos energiát
pedig nem lehet ésszerű, gazdasági és műszaki keretek között
megújuló energiaforrások alkalmazásával egyszerűen kiváltani.
Példa erre a „Greenpeace akció” is, hiszen 2016. március
9-én az esti órákban a MAVIR adatszolgáltatása alapján a hazai szélerőművek teljesítménye a beépített közel 330 MW-ból
0, azaz nulla közeli volt. Ettől függetlenül Budapesten mégsem volt sötétség, hiszen a Greenpeace meg tudta tartani az
„akcióját”, így pedig elmondató, hogy a szélkerék tényleg csak
„jelképes” volt.

uniós támogatás 274 millió forintot jelentett, azaz a beruházási költség 60 százalékát a projekt megkapta beruházási
támogatásként. Emellett szüksége van a kötelező átvételre
annak érdekében, hogy a projekt egyáltalán megtérüljön 1315 év alatt. Az átadás során pedig elhangzott, hogy "A megtérülési idő a zöldenergia átvételi árának emelkedésével rövidülhet”. Azaz, ha tovább növelnénk a közel 32 Ft/kWh-s kötelező
átvételi árat, akkor hamarabb megtérülhetne a beruházás.
A kérdés az, hogy ezt a beruházón kívül akarja-e valaki, mivel
a megújulós támogatást valakinek meg is kell fizetni.
A fenti adatok és tények felhasználásával, valamint a hazai
viszonyok között 1 kW napelem által éves szinten megtermelhető 1100 kWh villamosenergia-mennyiség (13 százalékos kihasználtság) figyelembevételével kiszámolható, hogy
a két új paksi blokk 2400 MW (92 százalékos kihasználtság +
önfogyasztás) teljesítményének „elméleti” pótlása érdekében
16 704 MW naperőmű beépítésére lenne szükség. A beruházási költség pedig 15 368 milliárd forintra adódna úgy, hogy a
15 éves megtérülés érdekében szükség lenne 60 százalékos,
9 220 milliárd forintos beruházási támogatásra, valamint a kötelező átvételre (közel 32 Ft/kWh) is. Elméleti számítás szerint
ekkora mennyiségű napenergia kötelező átvétele pedig éves
szinten közel 589 milliárd forintba kerülne.
Nem feledkezhetünk arról sem, hogy egy naperőműpark
élettartama 15-20 év, azaz a két új paksi blokk 60 éves garantált üzemideje alatt az ilyen parkot háromszor újra kell építeni, azaz a beruházási költség nem 15 368 milliárd forint lenne,
hanem ennek az összegnek a többszöröse.
A 16 704 MW teljesítményű napelem területigénye is óriási
lenne, hiszen a projekt adatával számolva 837 km2 területet
jelentene, amely közel másfél balatonnyi terület.

Energetikai mérleg

2015-ben a villamosenergia-fogyasztás 43,75 TWh értékéből a
hazai termelés 30,06 TWh-t, az import villamos energia pedig
13,69 TWh-t képviselt, azaz a bruttó villamosenergia-fogyasztás 31,29 százaléka importból származott. A hazai megújuló energiaforrások pedig összességében 2,44 TWh villamos
energiát termeltek. A szélenergia 27, a napenergia pedig csak
0,4 százalékát tudta csak biztosítani a megújulók által megtermelt 2,44 TWh villamos energia mennyiségének. A szélerőművek - a beépített teljesítményt és megtermelt villamos
energia mennyiségét figyelembe véve - éves szinten csak 23
százalékos kihasználtsággal tudtak energiát termelni. A Kötelező Átvételi Rendszerben fel- és leszabályozási energiára is
szükség van, mivel a tényleges termelés (értékesítés) szinte
minden esetben eltér az előre megadott menetrendtől, ezért
azt ki kell egyenlíteni. 2015-ben ez a költség összességében
már 5,97 milliárd forintra emelkedett, amelyből a pótdíjak
szintén csak egy töredéket, 425 millió forintot jelentettek.
Pl. a hazai viszonyok között a szélenergia kiegyenlítő energiaköltsége 5,32 Ft/kWh, a napenergiáé pedig 2,87 Ft/kWh.

A két új blokk napelemekkel való „elméleti”
kiváltása

Néhány évvel ezelőtt Sellyén átadtak egy naperőműves beruházást, amely 499 kW teljesítményt képvisel 2,5 ha területen.
A beruházás 460 millió forintból valósult meg, amelyből az
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A két új blokk szélerőművekkel való
„elméleti” kiváltása

Németországi adatok (Windmonitor) szerint egy szélerőmű
beruházási költsége átlagosan 1523 €/kW, azaz jelenlegi árfolyamon számolva 472 millió forint / MW. Mindez azt jelenti,
hogy Paks II elméleti, szélerőművek általi kiváltásához a villamosenergia-rendszerbe 9117 MW szélerőművet kellene beépíteni, amely beruházási költségként 4 305 milliárd forintot
jelentene. Természetesen ebben az esetben is szükség lenne
beruházási támogatásra és kötelező átvételre is annak érdekében, hogy a befektetések egyáltalán meg tudjanak térülni. A
szélerőművek élettartama 20-25 év, így a szélerőműparkokat
szintén kétszer-háromszor kellene újjáépíteni a két új paksi
blokk 60 éves garantált üzemideje alatt. Ez a tény ismételten
azt jelenti, hogy a valós beruházási költség nem 4 305 milliárd
forint lenne, hanem ennek az összegnek a többszöröse. Emellett a szélerőművek által termelt villamos energia kötelező átvétele időszaktól függően 238-652 milliárd forintba kerülne.

34

A szélerőművek által érintett terület pedig szintén hatalmas lenne, hiszen 8 ha/MW területigényt feltételezve 729 km2
területre lenne szükség.
Tény az, hogy a nap- és szélerőművek időjárás-függőségük
miatt nem tudnak folyamatosan villamos energiát termelni,
így termelésük folyamatosan, sokszor hektikusan változik.
Éppen ezért óriási tartalékra (kiegyenlítő energiára) lenne
szükség a villamosenergia-rendszer stabilitása, valamint a
villamosenergia-fogyasztók biztonságos kiszolgálása érdekében. A fenti költségek pl. ezen tartalékok, vagy a szükséges
hálózatfejlesztés költségét egyáltalán nem tartalmazzák.

Ebből következik, hogy a Paks II által képviselt teljesítményt nem lehet nap- és/vagy szélerőművekkel
gazdaságilag és műszakilag kiváltani. De nem is szabad
az atomenergia és a megújuló energiák között kizárólagosságot megfogalmazni, hiszen mind a két energiatermelési-módnak megvannak a sajátos előnyei egy ország
energiamixében. A globális klímavédelmi, versenyképességi és ellátásbiztonsági célok elérése érdekben egy
energetikai út létezik, ez pedig az atomenergia és a
megújuló energiaforrások közös útja.
fotó: Hárfás Zsolt,

Oroszországban indul Paks II
első referenciablokkja

Berakták a fűtőanyagot a világ első
VVER-1200-as reaktorába

Márciusban, az atomenergetikában jelentős eseményre került sor, amely a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Az esemény
helyszíne a közép-oroszországi novovoronyezsi atomerőmű
volt, ahol a 2-es kiépítés 1-es reaktorának aktív zónájába behelyezték az első fűtőelemköteget, és ezzel megkezdődött a
blokk fizikai indítása. A majdani Paks II számára is referenciaként szolgáló blokktípus az első VVER-1200-es nyomottvizes
reaktor a világon. Az új atomerőmű indítása több hónapos
folyamat, amelynek végeztével a reaktorblokk eléri az első
kritikusságot és megkezdődik a próbaüzem.

A novoronyezsi atomerőmű 2-es kiépítés 1-es blokkja,
vagy másként a Novovoronyezs 6-os blokk, a 3+ generációs
új orosz reaktortípus első tagja. Az 1200 MW villamos teljesítményű atomreaktor lesz a legnagyobb egységteljesítményű
orosz nyomottvizes blokk, amelyből máris 34-et rendeltek a
világon. Ilyen típusú reaktorból létesül majd kettő Pakson is.
A fizikai indítás első lépését jelentő első fűtőanyagköteg
berakását azután végezték el Novovoronyezsben, hogy az engedélyező orosz hatóság 2016. március 23-án kiadta a blokk
működési engedélyét. Ezt követően szállították a friss üzemanyag-tárolóból a reaktorcsarnokba a fűtőelem-kazettákat és
a személyzet, illetve a berendezések ellenőrzése után a berakógép munkarúdja 3 óra 28 perckor emelte fel az első kazettát, amely 3 óra 43 perckor a reaktorban a helyére került.
Mint minden művelet az atomerőműben, ez is szigorú
rend szerint zajlott. A reaktorindítási folyamat programját a
Kurcsatov Tudományos Kutató Központ, a reaktor főkonstruktőre, az OKB Gidropressz és az Atomtyehenergo dolgozta ki.
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Az üzemanyag berakásának megkezdésével egy többlépcsős,
hónapokon át tartó folyamat vette kezdetét. Számos mérési
és ellenőrzési folyamat után a Rosztyehnadzor engedélyét
követően éri majd el a reaktor az első kritikusságot és a minimálisan ellenőrizhető teljesítményt.
A blokk fizikai indítása során kiemelt szerepet kapott az
atomenergetika egészére jellemző maximális biztonság. A
novovoronyezsi atomerőmű igazgatója, Vlagyimir Povarov
elmondta, hogy a fűtőanyagkötegek berakása során a biztonság növelése érdekében vegyesen helyezték el a fűtőanyagot
tartalmazó kötegeket, illetve az üres kazettákat, amelyeket
fokozatosan cserélnek fűtőanyagot tartalmazó kötegekre.
Ehhez hasonlóan a blokktípus egészét is a megnövelt
biztonság jellemzi. A VVER-1200-as blokk megfelel a legszigorúbb orosz és nemzetközi előírásoknak. Az AES-2006-os
atomerőmű-típus tervezése során az Atomenergoprojekt Rt.
figyelembe vette a nyomottvizes VVER-reaktorok üzemeltetésének több évtizedes tapasztalatait. Az aktív, többcsatornás
redundáns biztonsági rendszerek mellett a fizikai törvényszerűségeken alapuló passzív biztonsági rendszerek egész sora
jellemzi az új blokktípust. A reaktort kettős falú vasbeton
konténment védi, amely kibírja egy utasszállító repülőgép rázuhanását, ellenáll a földrengésnek és akár egy cunaminak is.
Passzív hőelvezető rendszerrel is rendelkezik és egészen minimális, 6x10-7/reaktorév a valószínűsége egy zónaolvadásos
balesetnek. Még ebben az erősen hipotetikus és feltételezett
esetben sem kerülhetne a környezetbe sugárzó anyag a reaktor alatti zónaolvadék-csapdának köszönhetően.
A novovoronyezsi blokkok (II-1, II-2) építése 2008-ban, illetve 2009-ben kezdődött, a megrendelő a majdani üzemeltető,
a Roszenergoatom, az építkezés fővállalkozója, akárcsak Paks II
esetében, a NIAEP-ASZE-Atomenergoprom cég.
Hárfás Zsolt , MEE-tag
Atomenergia Info
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Farkas András, Rákóczi Barbara

Industrie 4.0
Cikkünkben bemutatjuk az ipari forradalmak tartalmi
fejlődését, különös tekintettel a Németországban meghirdetett Industrie 4.0–ra. Ismertetjük a fejlődés szükségességét és a hatásait.
This article describes the development of the industrial
revolutions of content , particularly in Germany announced
Industrie 4.0 - onto . We explained the need for development
and the effects of various disciplines. We detail the social,
economic and technological changes todays.

Mi is az az ipari forradalom?

1. ábra Watt kisnyomású gőzgépe.

Az ipari forradalom kifejezés Engelstől származik. Azt az átfogó társadalmi, gazdasági és technológiai változást jelöli, amely
a 18. második felében Nagy-Britanniában kezdődött. Ekkor a
gazdaság mutatói - kereskedelem, termelés – ugrásszerűen
nőttek. Valamint az ipar elindult gyors ütemben azon az úton,
hogy végül a mezőgazdasággal szemben vezető ágazattá vált.

Az ipari forradalom korszakai:
–
–
–
–

1. ipari forradalom 1780-1850
2. ipari forradalom 1870-1914
3. ipari forradalom 1970-től a 2000-es évekig
4. ipari forradalom 2014Nehéz elkülöníteni a 3. és 4. ipari forradalmat egymástól,
mivel a különböző források is ellent mondanak egymásnak és
összemossák a kettőt. Van, ami már az ipar 4.0-val foglalkozik,
mivel Németországban már erről beszélnek, viszont más források nem tesznek különbséget a kettő között.

2. ábra A szerelőszalagon gyártott T-modell

Ipari forradalmak áttekintése:
A kései 18. század Angliájából, a gőzgépek termelésbe állításával, textilgyártás gépiesítésével indult az első ipari forradalom, melynek eredményeként a kézzel végzett munkákat
mechanizálták (gépesítették), megjelentek az e tevékenységekre specializálódott üzemek, gyárak.
A második ipari forradalom a korai 20. században zajlott le:
elindult a villamosenergia-termelés, az acélgyártás, ami
lehetővé tette a gépgyártás fejlődését. Henry Ford bevezette a futószalagot, megindult a tömegtermelés. Kialakult a
nyomdaipar, valamint a mezőgazdaságban megjelentek az
erőgépek, traktorok. Elkezdődött a hírközlés (Marconi).
A második ipari forradalom végét jelentette az I. világháború kitörése.
A harmadik ipari forradalom lényege, hogy a gyártás különféle hightech megoldások (intelligens szoftverek, új
anyagok és munkafolyamatok, masszív robotok, web alapú
szolgáltatások stb.) konvergenciájának következtében digitalizálódik. Az elektronika fejlődése lökést adott az információtechnikának (IT) és az ipari automatizálásnak, megjelentek a
programozható logikai vezérlések (PLC). Termékek tömeges
személyre szabását 20. századi gyártási technológiákkal és
módszerekkel nehezen vagy egyáltalán nem lehetetett kivitelezni, a digitalizációval viszont az adott árucikk egyéni ízlés
szerint készíthető el.
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3. ábra A fenti kép jól szemlélteti a második és a harmadik ipari
forradalom közti különbséget

Ipar 4.0
Németország és a világ egyik legnagyobb ipari vására, a Hannover Messe 2014. áprilisban is többszázezer látogatót vonzott
a világ számos pontjáról. Az esemény hagyományosan jó indikátora a világ vezető gazdasági trendjeinek. Ebben az évben a
vásárt egyetlen téma uralta: a negyedik ipari forradalom, vagyis
az „Ipar 4.0”. Ennek a megértésében nagy segítséget nyújt Joe
Kaeser, a Siemens AG elnök-vezérigazgatója és Bill McDermott,
az SAP vezérigazgatója által megfogalmazott vélemény.
A negyedik ipari forradalom mindent megváltoztat: az életmódunk, a munkavégzésünk, de még az üzleti összekapcsolódás módja is átalakul a digitális korszakban.

Két fő jellemzője:
A horizontális és vertikális integráció. Horizontális a partnerek, beszállítók és vásárlók közötti adatáramlás tekintetében,
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és vertikális a szervezeten belül, a fejlesztéstől a késztermékig
terjedő folyamatra vonatkozóan. A virtuális világ összekapcsolódik a való világgal, az eredmény pedig egy olyan rendszer,
amelynek minden folyamata teljesen integrált: szenzorok és
chipek segítenek beazonosítani a termékek helyét (alkalmazva
a Radio Frequency Idenficationt, RFID), amelyek hasznosítható
ismerettel rendelkeznek saját múltjukról és aktuális állapotukról. A gépek, raktári rendszerek és gyártósorok egységes
hálózata valósidejű kommunikációt folytat.
A végrehajtás központjában olyan cyber-fizikai rendszerek
(CPS) állnak, amelyek az egymással interneten keresztül kommunikációban álló, beágyazott információkból és kommunikációtechnológiai rendszerekből (IKT) egy hálózatot alkotnak.

Miért van szükség az „Ipar 4.0”-ra?
Az „Ipar 4.0”-nak a fogyasztói trendek gyors változása az oka,
a mozgatórugója. A termékek generációi közt eltelt idő egyre
rövidebb. A vásárlói igények akár azalatt is megváltozhatnak,
míg a termékeket szállító hajók a tengeren vannak. Ez igaz
a futócipőkre, pólókra, okostelefonokra , elektronikai eszközökre, sőt bármely termékre, amely sorsára kihat a divat, a
fogyasztói ízlés.
Lévén az egész termelés a fogyasztói igények kielégítéséről szól, érdemes már a legelső ponttól bevonni a vásárlót a
folyamatba. Világos, hogy versenyelőnyben vannak azok a
vállalatok, amelyek tömegtermeléssel, méretgazdaságosan
dolgoznak, magas fokú testreszabhatóság mellett. Vegyük
például az autóipart: gyakorlatilag már most nem jön le két
teljesen azonos jármű a futószalagról. A gyártók többsége
lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy egyetlen kattintással
testre szabják és megrendeljék álmaik autóját.
A holnap vásárlói nem hajlandók hosszú hónapokat várni a
szállításra. Az autóipar globális termelő hálózatait úgy kell megtervezni, hogy képesek legyenek azonnal reagálni a piaci változásokra, így akár egy korábbi modell gyártására is másodpercek
alatt át tudjanak állni, amennyiben a vásárló azt kívánja.
Ez az a pont, ahol az „Ipar 4.0” nagy szerephez jut. A digitalizálás önmagában véve felére csökkenti a piacra kerüléshez szükséges időt, a műszaki hatékonyság pedig további 30
százalékkal növelhető. Más szóval mindez azt jelenti: ahhoz,
hogy a vállalatok versenyképesek tudjanak maradni a globális piacon, fejleszteniük kell működési folyamataikat.
Persze ez nem megy egyik napról a másikra, hozzávetőlegesen úgy 20 év alatt megy majd végbe. Az alapokat azonban már ma le kell fektetni. Az „Ipar 4.0” több eleme már most
szabadon hozzáférhető. Vegyük például Sebastian Vettel
Formula-1-es versenyautóját és a Curiosity marsjárót. Mindkettőt virtuálisan, egy termék életciklus menedzsment (PLM)
szoftverrel fejlesztették, kiiktatva ezzel több hónapnyi
gyakorlati tesztelést.
A következő fázis Németország számára az, hogy globális
partnereivel együttműködve kidolgozza az „Ipar 4.0” nemzetközi szabványait, amelynek segítségével a kis- és középvállalatok is csatlakozhatnak ehhez az átalakító erejű üzleti
lehetőséghez.

Milyen hatásai lesznek az „Ipar 4.0”-nak?
– Az „Ipar 4.0” virtuális tere lehetővé teszi, hogy az emberek,
üzleti vállalkozások és az eszközök egyetlen, intelligens értékláncba kapcsolódjanak össze. Egyetlen gazdaság sem
részesedhet ebből, ha nem rendelkezik egy egészséges
szintű bizalommal az abban lévő kapcsolatok megbízhatósága és az általuk létrehozott adatok biztonsága iránt.
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4. ábra A PLM szoftver és az általa tervezett Formula-1-es autó
– Másodszor, az „Ipar 4.0” által teremtett új üzleti modellek
képzett munkaerőt fognak igényelni. Egy aktuális globális
felmérés igazolja ezt az állítást: évenként több, mint 40 százalékos keresletnövekedés a big data jelenséghez kapcsolódó munkák, és évi több mint 160 százalékos növekedés a
kiberbiztonsági munkák iránt.
– Harmadszor, a globális kereskedelem mintájára a digitális
gazdaság szabad és nyitott adatáramlást igényel határok,
korlátok és fennhatóságok nélkül. Európában azonban a
politikai folyamat ez ideáig a tagállamok között egy hatékonynak nem nevezhető, patchwork jellegű szabályrendszert eredményezett, ami szabályozza az adatok tárolási
helyét és kezelési módját. Ezért az Európai Bizottság javaslatot tett a Digitális Közös Piac létrehozására, ami összehangolná a szabályokat, hogy az adatok szabadon mozoghassanak a tagállamok között.
Már ismeretes, hogy az idei 2016-os Hannoveri vásárt az US
elnöke Barack Obama és a német kancellárasszony közösen
fogja megnyitni, ahol kiemelt téma az Industrie 4.0.
Irodalomjegyzék
3d-s nyomtatóval szemléltetve az ipari forradalmat
http://w w w.amegoldas.eoldal.hu/cik kek/talalmanyok---az-ipar iforradalomtol-napjainkig.html
http://freedee.blog.hu/2013/05/17/a_harmadik_ipari_forradalom
http://www.big.szerencs.hu:82/oldweb/okt/gozgep/gozgep.htm
http://tortenelemklub.com/ujkor/a-19-szazad/326-az-ipari-forradalomtoertenete
http://www.vg.hu/velemeny/siemens-vezerigazgato-uj-ipari-forradalomkuszoben-allunk-426353
http://www.vg.hu/velemeny/nemetorszagban-indult-el-az-uj-ipariforradalom-448043
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article135151615/Deutschland-droht-dieZukunft-zu-verschlafen.html

Farkas András
c. egyetemi docens, Óbudai Egyetem
Rákóczi Barbara
műszaki tanár, Óbudai Egyetem
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Kiss Árpád

Az idén az evepro csoport
kapta az Inovációs Nagydíjat
Az innovációs fejlesztés ünnepe volt az idén is március 31. az
Országházban, amikor átadták a 2015-ös Innovációs Nagydíjat és a szakminisztériumok, valamint a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala Innovációs Díját is a Parlamentben rendezett
ünnepségen.

Csoportkép a díjazottakkal
Kövér László, az Országgyűlés elnöke bevezető előadásában
elmondta, nyilvánvaló, hogy az ország gazdasági erejéből telhetően még többet kell fordítani tudományos kutatásokra és
célirányos fejlesztésekre, magas szintű műszaki, tudományos
felsőoktatásra. Az is nyilvánvaló, hogy pénzügyileg jelenleg
nem tudunk többet áldozni ezen célokra, mint a gazdaságilag nálunk erősebbek. Magyarországnak arra van esélye és
lehetősége, hogy abból fektessen be többet, ami több mint
a pénz, és a magyaroknak több is van belőle mint pénzből:
szellemi alkotóerőből. A pénz ugyan elengedhetetlen, de
nem elégséges feltétele a kiemelkedésnek, a teremtő emberi
alkotóerő nélkül a pénz terméketlen és csupán csak holt tőke.
Kiemelte, hogy a jelenlévők kreativitása mellett még szükség
van valamire, ami nagyrészt az államon múlik, és ami szintén
nem pénz, hanem a józan ész, a figyelem és szervezés kérdése. Közpénzekből évente ma is százmilliárdokat fordítunk
olyan import termékekre, amelyeket legalább hasonló vagy
még jobb minőségben elő tudnánk állítani Magyarországon
is, a magyar innovációnak és a magyar munkaerőnek köszönhetően. Ezt bizonyítják a mai díjazottak eredményes tevékenységével elért sikerek.
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke értékelve a pályázatot kijelentette, hogy a
díjazottak olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek hozzájárulhatnak Magyarország versenyképesebbé tételéhez és így az
sikeresen megállja a helyét a modern világban. Hangsúlyozta, ezek az alkotások újszerűek, hasznosak és piaci értékük
komoly. Azonban arra is kitért, hogy kevésnek tartja a beérkezett 22 pályázatot. Kifejtette, hogy olyan kutatás-fejlesztési és innovációs befektetői szemléletet kell megvalósítani,
amellyel azt támogatják, amitől kecsegtető eredmény várható minden piacon.
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Az evopro csoport - az evopro Innovation Kft. és az
evopro systems engineering Kft. - az eRDM dinamikus
vasúti terhelési rendszer kifejlesztéséért részesült a nagydíjban. Mára a cégcsoport a sokoldalú moduláris buszok fejlesztésével és gyártásával szerzett ismertséget. A díjátadáskor
Mészáros Csaba, a csoport elnök-tulajdonosa többek között
elmondta, hogy öt éven át dolgoztak a rendszeren, míg végre
exportképes termékké vált. A megoldáshoz segítséget kértek
a Budapesti Műszaki Egyetemen őket oktató professzoraiktól,
akiket a díjátadásra is meghívtak. A Nagydíjat Kövér László, az
Országgyűlés elnöke és Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke adta át.
Az eRDM olyan dinamikus vasúti terhelésmérő
és diagnosztikai rendszer,
mely alkalmas az áthaladó
szerelvény kerék- és tengelyterheléseinek, világszínvonalat meghaladó két
százalékos pontossággal
történő mérésére, egy százalék alatti statisztikai mérési biztonsággal, a szerelvény utazó sebessége mellett (5-120 kilométer/óra).
A saját szabadalommal
védett rendszer alkalmas a
szerelvények kerék- és forgóváz hibáinak, az aszimmetrikusan terhelt kocsiknak a felismerésére is. Az
Az Innovációs Nagydíj
eRDM különböző szolgáltatásai révén nagyban hozzájárul a vasúti infrastruktúra állagmegóvásához, a közlekedésbiztonság növeléséhez, lehetővé
teszi a fuvarozás menedzselését és a karbantartástervezést
is. Ez az egyetlen olyan rendszer a világon, amelynek alacsony fogyasztása révén nem kell minden mérési pontjához
traszformátort kiépíteni, mert a biztosítóberendezés táplálásával működik. Mérési pontonként 10 millió Ft megtakarítást
jelent. A rendszer iránt az iparvágánnyal rendelkező cégek, az
osztrák vasutat üzemeltetők és a környező országok is élénken érdeklődnek.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Innovács díját a BHE
Bonn Hungary Elektronikai Kft. kapta a komplex vészhelyzeti
kommunikációs rendszerért. A BHE közel egy évtizedes fejlesztési munkával a rádiófrekvenciás kommunikáció területén
olyan egyedi rendszert dolgozott ki, amelynek rugalmassága
és összetettsége a speciális hálózati üzemeltetők, valamint a
szolgáltatók legmesszebb menő igényeit is képes kielégíteni.
2015-ben 30 közúti alagútba, négy nagyváros metróhálózatába telepítettek ezközöket.
Ipari Innovácós díjban részesült az Aluinvent Zrt. az alumíniumhab gyártástechnológiájának kifejlesztéséért és az
alumíniumhab termékek piacra vezetésért. A technológia
magyar és nemzetközileg védett szabadalom. Olyan alumíniumterméket sikerült kifejleszteni, amely a versenytársak termékeivel szemben kétszer nagyobb fajlagos szilárdságú, újraolvasztható, önthető, hegeszthető valamint hagyományos
eszközökkel alakítható.
a képek a szerző felvételei
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JEC Innovációs Díjat nyert a
MODULO Párizsban

Saját „lábán” ment Párizsba
az elektromos busz átvenni a díjat

Az elektromos buszcsaládot tervező magyar evopro csoport
és a kompozit kocsitestet gyártó orosz NCC március 8-án vette át Párizsban a JEC Innovációs Díjat. A díjátadóra a BKV számára gyártott 20 darab kompozit busz egyike ment ki saját
lábán, így a MODULO C68E eddig az első és egyetlen elektromos busza, amely teljesítette a Budapest – Párizs távot.
A világ legnagyobb kompozit iparági szereplőket képviselő szervezete, a JEC Group Innovációs Díjban részesítette az
evopro-t és az NCC-t (Nanotechnology Center of Composites)
a városi tömegközlekedés kategóriában a kompozit kocsitest
gyártásának elismeréseként a párizsi kiállításon. Mészáros
Csaba és Molnár Péter olyan prominens gyártók képviselőivel együtt vehették át a kitüntetést, mint az osztrák KTM
Technologies, a német BMW vagy Audi, a spanyol ACCIONA
Infrastructures, a belga Sonaca, az amerikai Bally Ribbon
Mills, a francia Faurecia Automotive Exteriors vagy az olasz
Automobili Lamborghini.

A MODULO busz út közben Párizs felé

A díjat nyert busz Párizsban, a kiállításon

Mészáros Csaba elnök-tulajdonos a díjjal

Történelmet írt a MODULO

A díjnyertes busz március 10-ig tekinthették meg az érdeklődők a JEC World Show kiállításon Párizsban, amely az iparág

Utánaszámoltunk

Fontos kollekciót mentett meg
a feledéstől az NJSZT
Számolj utána! Mechanikus számológépek A-tól
C-ig címmel új időszaki kiállítást nyitott a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság március
9-én, Szegeden, a Társaság
által létrehozott és gondozott Informatika Történeti
Kiállítás területén.
Időt, pénzt és fáradságot
nem kímélve biztosítottak méltó helyet ennek a gyűjteménynek és megrendezték a kiállítást. Így története során először,
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legtámogatottabb és legnagyobb seregszemléje. A kategórianyertes MODULO buszból a látogatók egy 8 méteres, tisztán
elektromos hajtású járművet vehetnek szemügyre közelről,
mely a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) számára készült.
Az öt akkumulátor sorral szerelt busz Budapesttől Párizsig 1570
km távolságot tett meg. Az út során a jármű meghajtására 792
kWh került felhasználásra, a rekuperált energia 103 kWh volt. A
fékezési erőből visszanyert energiát is számolva az út során a
fogyasztás 0,487 kWh/km értéket mutat. Szakemberek számítása szerint az elektromos áram, mint üzemanyag használatával fél tonnánál is több CO2 kibocsájtást sikerült megspórolni a
MODULO-val. Egyébként Budapestről lehetett követni a busz
teljes útján a státuszbejegyzéseit.
A Párizst megjárt autóbuszt március 18-20 között a
Hungexpo területén, az Autó, Motor és Tuning Show rendezvényen láthatta a közönség.
Tóth Éva

professzionális múzeumi körülmények között, a teljes nyilvánosságnak mutatkozhat be a közel félszáz darabból álló mechanikus számológép kollekció, amely a leghíresebb gyártók,
így az Odhner, a Brunsviga és a FACIT alkotásaiból válogat, s
egy évszázad kalkulátorait mutatja be. Az áram nélkül is működő, különleges szerkezetek megfelelnének funkciójuknak
akár egy „posztapokaliptikus jövőben” is, hiszen sok közülük
60-80 éve is megbízhatóan működik.
A Számolj utána! kiállítás ideális helyszínen látható: az
NJSZT állandó kiállítása mellett, amely ezer négyzetméteren
mutatja be a modern informatika teljes történetét, világszínvonalon – és világritkaságként a kelet-európai és a nyugati
informatika emblematikus tárgyait azonos gazdagságban
felvonultatva.
A Számolj utána! kiállítás Szegeden, (Szent-Györgyi Albert
Agora, Kálvária sgt. 23.) az Informatika Történeti Kiállítás részeként várja a látogatókat.
Nyitva tartás és további információk:
http://ajovomultja.hu/kapcsolat/?lang=hu_HU
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Egyesületi élet
Elektro-bál 2016
Február 19-én Pécsett, a Hotel Palatinus Bartók termében a
MEE Pécsi Szervezetének szervezésében 72-en vettek részt
a 28. Elektro-bálon. Kovács Gábor titkár köszöntő mondatai
után kiváló szakmai és egyesületi munkája elismeréseként
Nádor László tagtársunk, a helyi szervezet vezetőségi tagja
vehette át a 25. Elektro-Sopianae díjat Gelencsér Lajos elnöktől. Az idei díjat a bizottság olyan, az erősáramú szakmában
elismert gyakorlati villamosmérnöknek ítélte, aki a Budapesti
Műszaki Egyetem Villamos Karán, erősáramú szakon, villamos
művek ágazaton végzett. Pályája kezdetén a DÉDÁSZ-nál dolgozott technológusként, és itt lett értékesítési osztályvezető.
Később az E.ON-nál az elosztóhálózat-fejlesztési, a tervezési,
a hálózati osztályokat és a pécsi régiót vezette. Jelenleg a
Watt-Eta Kft.-nél tervezésiüzletág-vezető és a mérnökiroda
vezetője. 1979 óta tagja a MEE Pécsi Szervezetének, és évtizedek óta a vezetőségnek is.

Nádor László átveszi a díjat Gelencsér Lajos elnöktől

A szervezők köszöntik a bál vendégeit
A hagyományaink szerinti programmal készültünk, vagyis
a díj átadása után volt egy kis művészeti blokk, vacsora, tánc,
tombola, éjfél körül újra lehetett csipegetni, közben tánc és
beszélgetés minden mennyiségben.
A nagyobb részt stabil Elektro-bálosokon kívül idén voltak
új és visszatérő vendégeink is. Külön említést érdemel, hogy
nyolcan Dunaújvárosból jöttek, Rejtő János tagtársunk és
elnökségi képviselőnk invitálására. A pécsiek mellet többen
érkeztek a fővárosból, és a Dél-Dunántúl több területéről, pl.
Paksról vagy Keszthelyről.
A Hotel Palatinus személyzete, a főként hatvanas-hetvenes
évek slágereit, valamint helyi nemzetiségi zenét játszó zenekar, a tánckar, a rendezők és a szponzorok támogatása ismét a
korábban megszokott, jó hangulatot eredményezte, és reményeink szerint mindenki kellemesen érezte magát.
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Külön köszönetet mondunk a szponzoroknak, akik szívügyüknek tekintik bálunk sikerét, értékes tombolatárgyakat
ajánlanak fel, személyes jelenlétükkel emelik a program
jelentőségét.
Köszönjük továbbá minden kollégának, MEE-tagnak és
vendégeinek, hogy akik itt jelen voltak, azokban él az ös�szetartozás szükségességének érzése, és valamennyien hajlandók is tenni azért, hogy a hagyományainkat őrizzük és
továbbfejlődjünk.
A szervezők nevében: Kovács Gábor titkár
Fotó: Varjas István
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Egyesületi élet

Képes beszámoló a 2016-os
Egyesületi Bálról
Lehet-e jobb alkalom az iparág kiemelkedő képviselői, baráti
társaságok, családtagok találkozására és új szimpatizánsok
megismerésére, mint Egyesületünk éves bálja?

Évről évre többen, vidámabban és
fesztelenebb hangulatban töltjük azt a
bizonyos szombat estét. Idén már 23.
alkalommal, február 13.-án, több mint
százharmincan jöttünk össze a Danubius
Hotel Flamenco báltermében, hogy „családias” hangulatban mulassuk át az éjszakát. A tréfákkal, meglepetésekkel és közös tánctanulással, nyereményesővel teli
alkalomról készült összeállításunk ízelítőt
ad a budapesti bálról. Köszönet a gazdag
és értékes tombola ajándékok felajánlóinak.
Az esős hétköznapokra tartalékoljuk az
energiát és szívleljük meg Béres József,
az Egyesület elnökének idézetét, melyet
köszöntőjében mondott: "Az élet nem azt
jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem
hogy tudjunk táncolni az esőben."
Lepp Klára

Béres József és Haddad Richard báli megnyitója
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Lepp Klára főszervező

Nekrológ
Fodor János

Több tudományos szervezet tagja, illetve vezetője volt, így
pl. a Magyar Fuzzy Társaság társelnöke, majd elnöke, az IEEE
Hungary Section Computational Intelligence Society elnöke.

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy Dr. Fodor János professzor,
az Óbudai Egyetem rektora, az MTA
doktora, hosszan tartó, súlyos betegség után életének 60. évében
elhunyt.

2005 óta egyetemi tanár a Budapesti Műszaki Főiskolán, majd az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai
Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet igazgatója volt.
2005-től a főiskola rektorhelyettese, ezt követően az Óbudai Egyetemen általános és tudományos, majd általános
rektorhelyettesi beosztásban tevékenykedett. 32 év felsőoktatási, 14 év vezetői és közel 9 év magasabb vezetői tapasztalattal háta mögött 2014 áprilisa óta látta el az Óbudai Egyetem rektori feladatait.

1935-2015

Fodor János 1981-ben szerzett
matematikusi oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1983-tól az ELTE Számítóközpont Operációkutatási Osztályán, majd az ELTE TTK
Számítógéptudományi Tanszékén dolgozott. Matematikai
tudomány kandidátusa tudományos fokozatot 1991-ben
szerezte meg, 2004-től az MTA doktora. 1995-től a GATE
Matematika Tanszékén egyetemi docens, majd az akkori
Állatorvostudományi Egyetem Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszékének vezetője lett, 2004-től egyetemi tanár.
Fodor János professzor fő kutatási területei: logikai műveletek, információ aggregálás, fuzzy preferenciamodellezés és
többkritériumú döntések, a bizonytalanság különböző modellezése, intelligens számítások. 11 tudományos kötetnek
szerkesztője, 30 könyvfejezet, 69 referált folyóiratcikk, 158 referált konferencia előadás és 26 egyéb publikáció tanúskodik
munkásságáról. A független hivatkozások száma 2745.

Nádassy László
1942 – 2016

Nádassy László 1942-ben született Budapesten. A budapesti II. Rákóczy Ferenc
Gimnáziumban érettségizett, ezután
1962-ben elektroműszerész szakmunkás vizsgát tett. A Budapesti Műszaki
Egyetemen tanult tovább, ahol 1969-ban
erősáramú villamos mérnöki oklevelet
szerzett. A szakmunkás évek után 1967ben a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző
Intézetnél kezdett el dolgozni, amely az elkövetkező 34 évben
a munkahelye volt
A Kisfeszültségű berendezés és alkatrész szakosztályon dolgozott, de megrendelői igények alapján nemcsak kisfeszültségű, hanem nagyfeszültségű kapcsoló berendezések teljes
körű fejlesztési és típus vizsgálataiban is részt vett, illetve
irányította e vizsgálatokat. Az egyszemélyi helyszíni ügyintézésben megmutatkozó önállóságával, tárgyalókészségével
kapcsolatos kedvező tapasztalatok alapján 1972. májusában
megbízatást kapott a Készülék Laboratórium részlegvezetői
munkakörének ellátására.
Jelentős érdemei voltak a műszaki fejlesztési témák kidolgozása terén, nevezetesen a mechanikai és villamos élettartam vizsgáló berendezésnek tervezésével és megvalósításával kapcsolatban. Munkáját elismerték, és kinevezték a Kisfeszültségű berendezés és alkatrész szakosztály vezetőjévé, így
a teljes osztály munkáját, vizsgálatait vezette és irányította.
A MEEI-ben végzett munkáján kívül aktívan részt vett a
szabványosításban, számos szabvány kidolgozásában,
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Rektori tevékenysége fókuszába a cselekvő intézményi politika megvalósítását, a képzési kínálat és a hallgatói létszám
optimalizálását, a tudományos potenciál erősítését, az Óbudai
Egyetem márkaértékének növelését, a fenntartható működés
és pénzügyi stabilitás megőrzését, valamint az alaptevékenységek funkcionális hátterének megteremtését helyezte.
Tevékenységét a Budapesti Műszaki Főiskola Aranygyűrűvel, a Szent István Egyetem Pro Negotio Universitatis díjjal, a
Bolyai János Matematikai Társulat Farkas Gyula Emlékdíjjal és
a Temesvári Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktor cím adományozásával ismerte el.
Nyugodjon békében!

honosításában is részt vett, majd elnöke is lett az MSZT/MB
853 „Készülékcsatlakozók, -kapcsolók, ipari csatlakozók” bizottságnak. Rendszeresen részt vett a Magyar Elektrotechnikai Egyesület munkájában, előadásokat tartott. Szakmai
cikkeket írt, szakmai lapokban publikált és szakkönyvekben
is megjelentek írásai. A Nemzeti Akkreditáló Testület is munkatársai közé választotta, több cég, vizsgáló intézet auditálásában vett részt.
2001-ben kinevezték a Tracon Budapest Kft műszaki igazgatójának. Fiatalos lendülettel kezdett munkához, megszervezte a cég teljes minőségirányítási rendszerét, részt vett a munkatársak szakmai alap- és továbbképzésében, a piaci igények
szerint bővülő termék készlet-kínálat kialakításában, szervezte a forgalmazandó termékek típus és darab vizsgálatait, tanúsítását és piaci bevezetését Magyarországon és a környező
országok Tracon- leányvállalatainál. Megszervezte és személyesen is közreműködött Tracon Laboratóriumok kialakításában, ahol a cég által forgalmazott termékek teljes vizsgálatát
(a zárlati és a villamos élettartam vizsgálatok kivételével) el
tudják végezni. 2012-ben műszaki tanácsadónak nevezték ki,
és haláláig folyamatosan segítette a cégét legtöbbször különleges és nehéz ügyekben.
Kedves Laci! – mindenki így hívott – szép tartalmas életed
volt, igazi alkotó villamos mérnök voltál: a szakmai tevékenységed kimagasló volt, a laboratóriumok, a szakmai írásaid
mind-mind maradandó alkotás. És ezt véghezvitted úgy,
hogy kollégáid, elöljáróid és beosztottaid egyaránt tiszteltek,
szerettek és fenntartás nélkül elismertek!
Kedves Laci! Búcsúzunk Tőled, emlékedet megőrizzük.
Nyugodjál békében!

42

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület
63.Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás

(

Innováció
és trendek
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2016. szeptember 14-16.
Szeged, Hunguest Hotel Forrás

Főtámogató:

További részletek és jelentkezés: vandorgyules.mee.hu

)

2016. június 1-2.
Velence Resort & SPA

Jelentkezés, részletek www.mee.hu/vedelmes oldalon
Kapcsolat: vedelmes@mee.hu

