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Kedves
Olvasónk!
Őszintén ajánlom a kedves Olvasónak a gazdag tartalommal megtöltött Elektrotechnika e legújabb
számát. Két hónap fontos szakmai
eseményei, hírei köszönnek vissza a
lap oldalain.
2013-ban elnökségi jóváhagyással döntés született,
hogy takarékossági szempontból a nyári hónapok ös�szevont lapszáma mellett, az év elején is legyen egy
összevont szám. Bár, a január-februári számot terveztük
összevontnak, de az események sűrűsége késztetett
arra, hogy ez a két hónap jelenjen meg együtt. Ezért
lett ez a lapszám a 2014/02-03. Törekszünk arra, hogy
lehetőleg az aktuális eseményekről mielőbb tájékoztassuk kedves Olvasóinkat. Ezt tettük most is.
Mintha felgyorsult volna az idő kereke, szinte hihetetlennek tűnik, hogy 2014-ből már egynegyed
lassan eltelt. Érezzük ezt azért is, mert nagyon mozgalmas volt, sok meghatározó esemény történt ebben
az időszakban. Nehéz lenne fontossági sorrendet felállítani, csak néhányat ezek közül kiemelek. Ami a szakmánkat érinti, és országosan is nagy a visszhangja, az
a paksi bővítéssel kapcsolatos hírek, vélemények. Sok
ezek közül politikai indíttatású, de a MEE csak szigorúan szakmai oldalról próbálja megvilágítani ennek
a kérdésnek színét és fonákját. A „nem-szakemberek”
nehezen tudnak eligazodni ebben a kérdésben, mert a
megfogalmazott vélemények minden oldalról hitelesnek tűnnek. Azt nem vitatja senki, hogy nemzeti érdek
a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatósága,
biztonsága és gazdasági versenyképességének biztosítása, mind emellett figyelembe véve a környezeti
szempontokat, a legkisebb költség elvét, az energiatakarékosságot, az energiahatékonyságot és nem
utolsó sorban a megújuló energiák részarányának a
növelését. Ezért mi szigorúan szakmai oldalról próbáljuk megvilágítani a különböző területeket. Hónapról
hónapra közlünk e témához kapcsolódó cikkeket.

A Magyar Elektrotechnikai
Egyesület kiemelt támogatói:

A legfontosabb azonban az, hogy az atomenergia
a nap- és az egyéb megújuló forrásokból táplálkozó
energiatermeléssel nem, vagy igencsak kapcsolatban
áll. Bármilyen tetszetős is az érv, hogy a napenergia
"ingyen" van, sajnos egyelőre nem használható helyettesítő forrásnak, viszont lokális, kiegészítő lehetőségként kitűnő megoldás.
Pakshoz kapcsolódóan több sajtótájékoztatót tartottak
az elmúlt hetekben. Ezeknek fő üzenete az a célkitűzés,
hogy a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége mellett – műszakilag megalapozottan és optimális
költségszinten megtermelt villamosenergia biztosítása. Ezekről szintén olvashatnak e lapban. Jelen voltunk,
mint médiapartner az Energoexpo és a Pollack Expo
kiállításokon és konferencián ahol szintén kiemelt téma
a Paks bővítésének kérdése volt.
Mi tartozik az elektrotechnika területébe? – sorozatunk folytatódik. A cikket megtalálják a 5. oldalon.
Gazdag a kínálat a „világból” begyűjtött színes energetikai hírekből is. A Vatikánvárosban található Sixtuskápolna új világításnak megoldása, magyar szakemberek részvételével szintén figyelemre méltó.
Végül, de nem utolsó sorban, a súlyos témák után
felüdülés a budapesti és pécsi MEE bálokról készült körképünk.
Bízom abban, hogy szívesen forgatják és olvassák e
lapszám oldalait. Véleményeket, javaslatokat továbbra
is köszönettel várunk!

Tóth Péterné
főszerkesztő

Automatizálás
Az elektrotechnika tudományterületei
A MEE Szakmai és Tudományos
Bizottság cikksorozata

2. Mit jelent a hálózat szempontjából
a hálózatautomatizálás, mitől lesz
egy hálózat intelligens?

Orlay Imre, Weber Zoltán

Elosztó hálózat
automatizálása a fogyasztói
zavartatás csökkentésére
Hazánkban már több mint egy évtizede megkezdődött
az a folyamat, mely a hálózati topológia dinamikus alakításával a fogyasztói zavartatás csökkentésére irányul.
A ma smart gridnek nevezett megközelítés a hálózati engedélyesek szempontjából egy olyan hálózattervezési,
-építési, -fejlesztési és -üzemeltetési filozófia, melynek
során modern információtechnológiai megoldásokat
alkalmazunk a hagyományos villamos hálózatokon a hálózat költséghatékony kihasználása, a fogyasztók és termelők magasabb szintű kiszolgálása, valamint az ellátás
minőségének növelése érdekében.

Az energiaellátást ma centralizált energiatermelés jellemzi,
a megtermelt energia elosztása négy feszültségszinten történik. A három elosztó hálózati feszültségszint legfontosabb
jellemzői:
120 kV-os hálózatok
– A 120 kV-os elosztó hálózatra közvetlenül a fogyasztók kis
száma csatlakozik.
– A 120 kv-os hálózaton bekövetkező zavarok ugyanakkor
rendkívül nagy fogyasztói kört érintenek, viszont az (n-1)
elv következtében ez ritkán jár fogyasztói kieséssel.
– A hálózat kialakítása és az üzemeltetés módja biztosítja,
hogy az éves üzemzavarok száma néhány db-nál nem több.
– A hálózat védelmei a bekövetkező üzemzavarok esetén
szelektív működést biztosítanak.
– A zavarok kiértékelése minden esetben megtörténik.
Középfeszültségű hálózatok
– Jellemzően ide tartoznak a 11 kV-os, 22 kV-os és 35 kV-os
elosztó hálózatok.
– Legmegbízhatóbb üzemet a 11 és 22 kV-os földkábeles hálózatok biztosítják.
– A 22 és 35 kV-os szabadvezetékes hálózatokon fordul elő a
legnagyobb számú, legváltozatosabb összetételű hálózati
zavar.
– A kialakuló hálózati zavarok minden esetben jelentős
fogyasztói kört érintenek és a zavartatás időtartama is
viszonylag hosszú.
– Különösen nagy fogyasztói kört érintenek azok a hálózati
zavarok, amelyek a 22, illetve 35 kV-os gyűjtősínre is jelentős visszahatással vannak (10%-ot meghaladó feszültségletörést eredményeznek).

From the point of network license holders smart grid
is a network designing, building, developmental and
operational philosophy in the course of which we apply modern information technological solutions on conventional
electrical networks for the cost-effective exploitation of the
network, the higher-quality service of users and producers
and for the improvement of the quality of energy supply.

1. Bevezetés
A hazai villamos hálózat több évtizedes üzemeltetése során
számos olyan megoldás került alkalmazásra, amelyet ma
egyértelműen smart jellegűnek nevezhetünk. Jelenleg nemzetközi szinten nincsen egységes definíciója a smart gridnek,
azaz az intelligens hálózatoknak. A Hálózati engedélyesek
szempontjából a következőképpen fogalmazhatjuk meg az
intelligens hálózatot:
Smart Grid: Egy olyan hálózattervezési, -építési, -fejlesztési és -üzemeltetési filozófia, melynek során modern információtechnológiai megoldásokat alkalmazunk a hagyományos villamos hálózatokon a hálózat
költséghatékony kihasználása, a fogyasztók és termelők
magasabb szintű kiszolgálása, valamint az ellátás minőségének növelése érdekében.
Az intelligens hálózat nem egy előre definiált termék. Ös�szességében olyan szolgáltatásoknak és megoldásoknak az
összessége, ami kommunikáción, intelligencián és különféle
cél-eszközökön alapul. [1]
A smart griddel elérhető előnyök ezek alapján a következők lehetnek:
– Esetleges műszaki hiba esetén, a kiesett hálózatrész méretének minimalizálása.
– A műszaki hálózati veszteség minimalizálása.
– A terhelési görbe kisimítása.
A cikkben azt vizsgáljuk, hogy az elosztó hálózat automatizálása hogyan illeszkedik a fentiekben megfogalmazott definícióhoz, hogyan hat az üzemfolytonossági, üzembiztonsági
mutatókra.
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Kisfeszültségű hálózatok
– Egy transzformátorkörzeten belül, általában sugaras kialakítású hálózatok.
– A legmegbízhatóbb itt is a kábeles hálózat. A viszonylag
nagy keresztmetszet és a korlátozott hálózati hosszak miatt
a feszültség minősége itt a legmegfelelőbb.
– A légvezetékes hálózatoknál általában egy-egy sugarasan induló áramkörre korlátozódik egy bekövetkezett hálózati zavar.
– A feszültségminőségi problémák is egy, a transzformátortól induló hálózati szakaszra vagy annak egy részére
terjednek ki.
A fentiek alapján jól látható, hogy a villamosenergia-ellátás
minőségét legnagyobb mértékben a középfeszültségű
hálózatok, ezen belül is a légvezetékes elosztó hálózatok
műszaki állapota, feszültségszabályozása, terheltségi
szintje, valamint az üzemeltetés körülményei határozzák
meg. Ezért fontos kérdés a KÖF-hálózatok bontási filozófiájával, automatizálásával foglalkozni.
A KÖF-hálózatok ma általában ún. íves, gyűrűs hálózati
alakzatok, amelyek egy optimális pontban bontva, sugarasan
üzemelnek. Az ívekről és a gyűrűkről sugaras leágazások
indulnak, amelyek számtalan KÖF/KIF transzformátorállomás,
ezen keresztül jelentős fogyasztói kör ellátását biztosítják.
Ez meghatározza a hálózat üzembiztonságát. A bontási ponton keresztül lehetőség van a hálózat kismértékű átrendezésére, de általában csak manuálisan, a helyszínen kézzel történő
kapcsolásokkal.
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3. A villamosenergia-rendszer
megbízhatóságának kockázatai [2]
A villamosenergia-szolgáltatás megbízhatósága és minősége, valamint a szolgáltatás költségei egymással összefüggő
tényezők. A szolgáltatás minősége a műszaki és gazdasági
döntésektől és az ezt követő szakszerű beavatkozások eredményétől függ. Költségtényezőnek tekintve a villamosenergia-szolgáltatás kimaradásából származó közvetlen, illetve a
szolgáltatás hiányából származó másodlagos kárt, a karbantartások ütemezésének, illetve a megfelelő időben történő beavatkozásoknak egyre növekvő gazdasági jelentősége van.
A villamosenergia-rendszer megbízhatóságánál a következő kockázatokkal kell számolnunk:
– teljesítés megbízhatósága
– üzemzavarok kezelhetősége
– üzemeltetés biztonsága
A teljesítés megbízhatóságának kockázatainál a következő tényezőkkel kell számolnunk:
– a hálózat nem megfelelő állapota, teherbírása
– a hálózat környezetében lévő elemek, amelyek kárt okozhatnak
– beszerzésnél rövid távú haszon érdekében az olcsó megoldások előnyben részesítése, nem kipróbált technológiák
alkalmazása, gyakori technológiaváltások
– szereléskor az idő nyomása miatti hanyag kivitelezés, hiányos ellenőrzés
Üzemzavarok kezelésének kockázatai: az üzemzavar-elhárítás folyamata négy fő részre bontható, ezek a hiba érzékelése, behatárolása, a hibahely feltalálása és a hiba elhárítása.
Ezek mindegyike kritikus a fogyasztók minél gyorsabb ellátása érdekében. A hiba érzékelése megfelelő, megbízható technikai támogatással biztosított. A behatárolás kritikus pontja
a hiba súlyosságának felismerése, az elhárításhoz szükséges
erőforrások meghatározása. További kockázat, ha egyidőben
több üzemzavar következik be. A behatárolást nehezíti a
helyismeret hiánya, terepviszonyok, emberi beavatkozás
(pl. hálózatrész bekerítése), vagy időjárás miatt elzárt területek, az üzemzavar számossága, kiterjedtsége.
Üzemeltetés biztonságának kockázatai: Az üzemeltetés
biztonságát leginkább a tartalékellátás hiánya vagy nem
elégséges volta veszélyezteti. Ennek elsősorban sugaras vezetékek esetén van jelentősége, amelyeknél egyirányú betáplálásból következően egy vezetékszakasz kiesése az általa
ellátott fogyasztói terület teljes kieséséhez vezet. A műszerek, berendezések által szolgáltatott információk figyelmen
kívül hagyása, hibás információk veszélyeztetik az üzemeltetés biztonságát. Az üzemeltetés során a villamosmű teljes
élettartamában biztosítani kell a hálózatok és berendezések
üzemkészségének megőrzését. Ennek megfelelően feszültségszinttől függően megfelelő tartalommal és gyakorisággal
ellenőrizni kell a hálózati berendezéseket.

4. Milyen fogyasztói elvárásoknak
kell megfelelnünk és ezt a mai hálózatok
hogyan szolgálják ki
Az üzemfolytonosságra, üzembiztonságra és a feszültség
minőségére vonatkozó elvárásokat a MEH által kiadott Garantált szolgáltatások szabályzat írja elő. Az elosztói engedélyesek igyekeznek ezeknek megfelelni a mai technikai
lehetőségeik figyelembevételével. Technikai lehetőségek a
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meglévő hálózati topológia adottságai, a rendelkezésre álló
hálózati kapcsolóelemek, illetve a tömegvezérlési eszközök.
Ezekkel az eszközökkel a fogyasztói zavartatás csökkentésére oly módon van lehetőség, hogy a kiesést 3 percen belülire
minimalizáljuk távműködtetett kapcsolókkal.
Ezek után felmerül a kérdés, hogyan és miért építsünk automatizált, intelligens hálózatokat?
Azért, mert:
– nagy kiterjedésű elavult, idős hálózataink vannak,
– szűk keresztmetszetek, erősen kiterhelt hálózatokat üzemeltetünk,
– kapacitásnövelési igény jelentkezik,
– a hálózat egyre romló kihasználású (A maximális és minimális terhelés különbsége folyamatosan növekszik!).
A fentiek alapján felmerül a kérdés: Mi az olcsóbb? A hálózatot újjáépíteni, megerősíteni, vagy különböző „smart” módszereket alkalmazni?

5. Jelenlegi hálózatbontási lehetőségeink
A jelenlegi hálózatbontási lehetőségeink a sugaras hálózati
topológiának megfelelően alakultak ki. A szabadvezetékes
hálózatokon számtalan oszlopkapcsoló található. Ezek a
kapcsolók kézi működtetésűek, a hálózat 50 MVA feletti zárlati teljesítménye esetén csak feszültség nélküli állapotban
kapcsolhatók, típustól függően korlátozott az árammegszakító képessége, azaz egy hosszabb leágazás, egy üresen járó
transzformátor kikapcsolása is csak feszültség nélküli állapotban lehetséges. Oszlopkapcsolók üzemelnek a gerincvezetéken meghatározott távolságban, a szabadvezetéki hálózaton
lévő kábelzsákok mindkét oldalán, a transzformátorleágazások indító oszlopán, és ha a leágazás hossza meghaladja a
200 métert, úgy a transzformátor előtt is.
Üzemeltetői szempontból igény az oszlopkapcsolók számának növelése. A növekvő kapcsolószám ugyanakkor jelentős karbantartási igényt és ezzel költséget jelent, másrészt
üzemzavari forrás is. Sok esetben akkor következik be meghibásodásuk, amikor egy tervezett munka kapcsán kapcsolást
kell végezni (szigetelőtörés, hajtáshiba, pattanó rugó sérülés, stb.). Ezért döntenek a társaságok a kapcsolók számának
csökkentéséről FAM áramkötésekkel történő kiváltásukról.
Néhány éve kezdődött a szabadvezetékes hálózatokon a
TMOK (távműködtetett oszlopkapcsoló) program. A TMOK
programban a gerincvezetékben üzemelő oszlopkapcsolók
egy részét távműködtetett oszlopkapcsolókkal váltották fel.
A cserélendő kapcsolók kiválasztásának szempontjai:
– üzemzavarral érintett fogyasztói szám lehetséges csökkentése
– legnagyobb gazdasági eredmény elérése
– legkisebb üzemzavari átlagos kiesési idő elérése.
Ezek a szempontok a MEH 1 és MEH 2 mutató javulásával
mérhetők. Egy vezetéken a vezeték hosszának és az érintett
fogyasztói szám függvényében 1….4 TMOK alkalmazható,
valamint egy a jelenlegi bontáspontban. Ez utóbbi lehetőséget ad a meghibásodott szakasz „mögötti” hibátlan TMOK
szakaszok ellenirányból történő ellátására. (1. ábra)
A TMOK zárlati áram megszakítására nem alkalmas, a helyi „intelligencia” csak az érzékelést és az adatok továbbítását
jelenti. A TMOK rendszer szempontjából az „intelligenciát” a
SCADA rendszer biztosítja. Alkalmazásával jelentős mértékben csökkenthető volt a fogyasztói zavartatás és így a MEH
mutatók jelenleg betarthatóvá váltak.
A szabadvezetékes hálózatok után az ELMÜ/ÉMÁSZ 11
kV-os kábelhálózatán is megjelentek a távműködtetett kapcsolók (ETM, elosztó hálózati telemechanika). A kiválasztás
szempontjai itt is hasonlóak voltak, mint a szabadvezetéken.
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alkalmas) áramkötésre cserélése, illetve az oszlopkapcsolók
egy részének kiváltása FAM-áramkötéssel. Kiváltandó kapcsolók lehetnek a kábelzsákok leválasztását biztosító kapcsolók,
illetve a rövid transzformátorleágazások, -fürtök indító oszlopkapcsolói. A FAM-áramkötések üzemzavar alatti, feszültség nélküli állapotban történő kezelése nem minősül FAMmunkának. Az üzemzavarok gyors behatárolását segíthetik
még a hálózaton elhelyezett zárlati irányjelző eszközök is.

6. Jelenlegi üzemzavar-behatárolási
módszerek szabadvezetékes hálózaton
Az üzemzavar-behatárolási módszereket meghatározta, hogy
zárlati, vagy földzárlati jellegű hiba van a hálózaton. Földzárlat
esetén egyes hálózati engedélyesek földzárlatos üzemet tartanak a behatárolás idejére, mivel a földzárlatos üzem alatt a fogyasztók ellátása villamos energiával biztosított, így az üzemzavar csak akkor kezdődik - és csak a hiba által érintett fogyasztói
körre terjed ki -, amikor a megtalált hiba elhárítása elkezdődik.
A földzárlatos hiba behatárolását a TUNGILOC segíti. A földzárlattartás feltételei meglehetősen szigorúak, így a hálózati engedélyesek egyre gyakrabban teszik fel a kérdést, hogy szabad-e,
illetve meddig lehet a földzárlatos üzemvitelt fenntartani.
Zárlati hiba esetén a hagyományos módszer a hálózatok
geometriai, vagy ettől korszerűbb az ún. súlyozott felezési
módszerrel való behatárolása. Ez meglehetősen sok próbakapcsolással és ezzel együtt fogyasztói zavartatással jár, valamint a tápponti megszakítók fokozott igénybevételével.
Mivel a megszakítók között még sok az EIB típusú, kisolajterű
megszakító, így ezeket gyakran kell karbantartani. Javította a
helyzetet a TMOK megjelenése, hiszen így a hibahely kisebb
területre korlátozódik, a megtalálása kevesebb kapcsolási
zavartatással jár és rövidebb ideig tart. Segítheti ezt a folyamatot, ha a hálózaton a TMOK-k között a leágazásokban zárlati irányjelző készülékeket helyezünk el, mivel így a leágazási
hiba megtalálása egyszerűbb és gyorsabb.

1. ábra PM6 TMOK kapcsoló Királyréten

7. Hálózatautomatizálás mint
a smart grid egyik eleme

2. ábra ETM vezérlőszekrény
Az ETM működési elve azonos a TMOK működésével, azaz érzékeli a kábelhálózati szakaszok hibáját és vezérli a leágazások kapcsolóelemeit (motorikus működtetésű megszakítók,
terheléskapcsolók, stb.). (2. ábra)
A szabadvezetéki és a kábelhálózati kapcsolók vezérlő
egységei érzékelik, és telemechanikai úton jelzik a kapcsolón
átfolyó zárlati, vagy földzárlati áramot és ezen információk
birtokában az üzemirányító távműködtetéssel végezhet kapcsolásokat. Ha ez a kapcsolás 3 percen belül történik, úgy az
így megmentett fogyasztók számára ez nem minősül üzemzavarnak, csupán rövid idejű zavartatásnak.
A fogyasztói zavartatás csökkentésének további eszköze a
meglévő áramkötések FAM (feszültség alatti munkavégzésre
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Az üzemirányítás-korszerűsítés kezdetén a SCADA rendszerek
a hálózatok irányítását célozták meg alállomási információk
alapján. Ezzel jelentős mértékben sikerült a behatárolási időket csökkenteni. A fogyasztók üzembiztonsággal, üzemfolytonossággal kapcsolatos elvárásának növekedése és az ezt
meghatározó MEH határozatok miatt vált fontossá a hálózati
eseményekkel kapcsolatos adatok gyűjtését kiterjeszteni a
hálózatokra is és ezzel a hálózat felügyeletének megvalósítása. Ezt biztosították a TMOK, később az ETM kapcsolókból
gyűjthető információk (zárlati, földzárlati események adatai,
mérési adatok). Az adatok köre tovább bővíthető volt a zárlati
irányjelző készülékek adataival, amennyiben ezek is távkiolvasottak. Ezzel lényegében a smart grid egyik legfontosabb
elvárását sikerült megvalósítani
– A kiesett fogyasztók legrövidebb idejű visszakapcsolása.
– Hiba esetén a legkevesebb fogyasztó kiesését okozó topológia kiválasztása.
Sokan vitatják, hogy a TMOK, ETM alkalmazásával a hálózatok smart grid irányában fejlődnek-e, hiszen az alábbi
megfogalmazásból „kétirányú kommunikációt és irányítási
technológiákat, megosztott számításokat és ezekhez szükséges szenzorokat alkalmaz” csak rész elemeket alkalmaznak.
Ennek ellenére véleményünk szerint ezzel már elindultunk az
intelligens hálózatok irányában.
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A TMOK alkalmazása komoly eredményeket hozott a bevezetésével a fogyasztói zavartatás csökkentésében, azonban
a fogyasztói elvárások tovább szigorodnak és egyre inkább
elvárás lesz a rövid idejű zavartatások csökkentése is. Ez különösen azért is fontos kérdés, mivel a hálózati engedélyesek a
földzárlattartás kérdését felülvizsgálják.

a jelenleg sugarasan üzemelő íves, gyűrűs hálózatok zárása
és kőrhálózatként való üzemeltetése, ha azok egy táppontból
vannak indítva. Ezzel a smart griddel kapcsolatos elvárások
harmadik eleme is teljesíthető lenne:
– hálózati veszteség minimalizálása.
Egy lehetséges TMOK, Recloser kombinációt mutat a 3. ábra [3] :

8. Milyen hatással lehet a hálózati
üzemzavarok behatárolására
a hálózatbontási lehetőségek bővítése

9. Összefoglalás

Az üzembiztonsággal, üzemfolytonossággal kapcsolatos
elvárások szigorodása a rövid idejű fogyasztói zavartatás
csökkentését fogja igényelni. Átlagosan 2.....5-ször többször
zavarjuk a fogyasztókat rövid időre, mint tartósan, nem tervezett események miatt.
Ez a jelenlegi hálózatbontási lehetőségekkel tovább már
nem javítható, ezért új eszközöket kell keresnünk. A Recloser
alapvetően ezt a lehetőséget biztosítja azzal, hogy helyi intelligenciával rendelkezik. A Recloser alkalmazásának előnyei,
elsősorban a rövid idejű MEH1 mutató javulásában érezhetők.
További előnye, hogy átmeneti hibák esetén (villámcsapás,
szélviharok esetén keletkezett rövidzárlatok) nem a tápponti
védelmek adnak kioldást és így nem a tápponti megszakítónak kell megszüntetni a hibát, hanem egy aláosztott intelligens készüléknek. Ezzel a smart grid által megfogalmazott
helyi intelligenciát valósítják meg.
A recloser tulajdonképpen:
– egy megszakitó, amelyet kihelyezünk a 20 kV-os szabadvezetéki hálózatra,
– ugyanolyan szerepet tölt be/tölthet be mint az
alállomásban levő visszakapcsoló automatikával elátott
KÖF megszakitó.
– érzékeli és megszakitja a mögötte fellépő zárlatokat.
– visszakapcsoló automatikával van ellátva az átmeneti hibák eltávolítására, ezzel csak a sérült zónában levő fogyasztók érzékelik a kiesést.
– ugyanez a gondolatmenet alkalmazható végleges hiba
esetén is,
– felmér, dönt és végrehajt, utólag küldi a diszpécserhez a
történteket. (Protection Automation Control).
– a diszpécser a GVA és LVA ciklus után, a hiba típusától
függöen dönt a beavatkozás módjáról.
A Recloser alkalmazása összehangolható a TMOK-k hálózaton
belül betöltött szerepével. Így hiba esetén szerepe lehet hos�szú sugaras leágazások automatikus leválasztásában.
Felmerülhet bizonyos pozíciókban lévő TMOK-k cseréje
is Recloserre, ezzel tovább gyorsítva a behatárolást, illetve
csökkentve a fogyasztói zavartatást. További lehetőség lehet

A smart grid mára a villamos energetika egyik leggyakrabban
emlegetett kulcsszava, fejlődési iránya lett. Sokféleképpen
lehet definiálni, hogy mitől „smart” egy hálózat, ugyan akkor
vannak közös jellemzők, amelyek minden esetben megjelennek:
– a legújabb technológiák alkalmazása, integrálása a villamosenergia-rendszer működésében,
– megújuló energiaforrások nagymértékű csatlakoztatása a
hálózatra, elosztott energiatermelés megvalósítása,
– a hálózatra kapcsolódó szereplők (termelők, fogyasztók)
viselkedésének felügyelete, befolyásolása.
– energiaellátás biztonságának megteremtése,
– versenyképesség növelése.
A smart grid megvalósításához komoly technikai támogatás szükséges. A támogatás kialakításához először a meglévő
hálózat architektúráját kell felmérni. Ezt követően határozható meg a jövőbeli fejlesztés iránya. Olyan hálózati fejlesztésekre van ezt követően szükség, mely lehetővé teszi a smart
grid megvalósítását, úgy, hogy a hálózat ellátja korábbi funkcióit is. Vannak olyan technológiák, melyek már ma is jelen
vannak az elektromos hálózatokban, vannak olyanok, melyek
más szakterületeken vannak jelen és vannak olyanok is, melyek kísérleti szakaszban vannak, és kereskedelmi forgalomban még nem kaphatóak.
A teljesen új termékek hálózatba integrálása jelentős költségekkel járhat. Ezen enyhít, ha a régi technológiák felhasználásával, módosításával kerül a rendszer kialakításra.
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3. ábra Egy TMOK – Recloser lehetséges kombináció a hálózat
üzembiztonságának fokozására
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Energetika
Hárfás Zsolt

A megújuló energiaforrások
rendszerszintű kérdései
A Nemzetközi Energia Ügynökség World Energy Outlook
2013 kiadványa rámutat arra, hogy a legtöbb országban
a gazdasági folyamatok alapfeltételét jelenti az elérhető
és a megfizethető energia rendelkezésre állása. Jelenleg
az ipari fogyasztókra vonatkozó villamos energia árak az
Európai Unióban és Japánban kétszer magasabbak, mint
az Amerikai Egyesült Államokban.
The availability and affordability of energy is a critical
element of economic well-being and, in many countries,
also of industrial competitiveness - according to the
International Energy Agency’s 2013 edition of the World
Energy Outlook. Currently, average Japanese or European
industrial consumers pay more than twice as much for
electricity as their counterparts in the United States.
Jelenleg fontos kérdés az, hogy az Európai Unió elveszíti-e a
versenyképességét, ami alapvetően a megfizethető energián múlik. A tanulmány azt is bemutatja, hogy ma az európai
versenytársak háromszor drágábban jutnak földgázhoz, mint
az amerikai ipari cégek. Az energiaintenzív ipar globális piacán jelenleg meglévő 36 százalékos európai részesedés a
növekvő energiaárak miatt a következő években körülbelül
10 százalékkal is csökkenhet. Ennek ismeretében a hazai két
új atomerőművi blokk építése lehetőséget teremt a jövőben
a hazai háztartások és az ipar versenyképes áron történő
villamosenergia-ellátására.

1. ábra Az energiaintenzív áruk exportjának megoszlása

(Forrás: WEO 2013 )

A megújuló energiaforrások alkalmazásában érdekelt
szervezetek és az atomenergia ellenzői gyakran hangoztatják azt, hogy hazánk számára két út van a jövőbeli energiaellátás tekintetében: az atomenergia, vagy pedig a
megújuló energiaforrások alkalmazása. Ez a megközelítés
szakmailag egyáltalán nem helyes, mivel csak egy út létezik,
ez pedig az atomenergia és a megújuló energiaforrások
közös útja, mert mind a két energiaforrásnak megvannak
a sajátos tulajdonságai, ezért ezek nem egymást kiváltó,
különösen nem egymást kizáró technológiák. A versenyképesség és a klímavédelmi célok elérése érdekében
mind a két energiatermelési módra egyszerre kell
támaszkodni, és reálisan szükséges értékelni az egyes
energiaforrások energiatermelésben betöltött szerepét.
Sajnos a „megújulós” szervezetek, nyilatkozók egy része
ebben a kérdésben teljesen elrugaszkodnak a valóságtól, így
olyan állítások kerülnek be az nyomtatott és online médiába,
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amelyek teljes elfogultságot mutatnak. Ezek a nyilatkozatok
a költségeket, vagy éppen a rendszerszintű kérdéseket egyáltalán nem tárgyalják. A „zöld” Németország is gyakori példa
a megújuló energiaforrások „térnyerésének” alátámasztására,
de a németországi tények és adatok mást mutatnak.
Egy, a tavalyi évben átadott naperőműves beruházás
460 millió forintból épült fel, a beépített teljesítménye 500 kW,
a beruházási támogatás mértéke pedig 60% volt. Abban az
esetben, ha nem lett volna a beruházásra EU-s és hazai
támogatás, akkor (évi 13%-os kihasználtsággal, 100%-os,
25 éves hitellel, 5%-os hitelkamattal számolva) a termelt villamos energiát 25 éven keresztül több mint 57 Ft/kWh (15
évvel számolva 78 Ft/kWh) áron kellene értékesíteni annak érdekében, hogy a beruházási költség megtérüljön.
Ugyanakkor ez a költség csupán a beruházáshoz köthető költségrész, ez egyáltalán nem tartalmazza a szükséges, egyéb
karbantartási, üzemeltetési, hálózatfejlesztési, rendszerszintű
és az externális költségeket sem. Tavaly novemberben az
Európai Bizottság megrendelésére készült egy tanulmány,
amelyben az egyes energiaforrásokra vonatkozó fajlagos
hálózatfejlesztési költségek is megtalálhatóak. E szerint pl.
szélerőmű esetén 20-30 dollár/MWh, naperőmű esetén 35-55
dollár/MWh hálózatfejlesztési költséggel lehet számolni.
A fentiek tükrében a megújuló energiaforrások kizárólag a 60-85%-os európai uniós és hazai támogatás, valamint a kötelező átvétel (jelenlegi naperőművi átvételi ár
32,49 Ft/kWh) mellett „versenyképesek”.

A hazai villamosenergia-rendszerben
a megújuló energiaforrások
rendszerszintű költsége
Ugyanakkor a megújuló energiaforrások valós megítélése
szempontjából fontos vizsgálni a KÁT speciális mérlegkört is,
melyben a kiegyenlítő (fel- és leszabályozási) energia akkor keletkezik, ha az erőművek (KÁT Értékesítők) nem tartják az előzetesen beadott havi menetrendet, és a fel és leirányú eltérések
szaldója nem nulla. A kiegyenlítő energia költsége a (2012. II. –
2013. I. félévében) közel 7 milliárd forint volt, ennek a megoszlása szél-69,69%, nap-0,03%, hulladék-0,32%, biomassza-14,23%,
biogáz-7,31% és a víz-8,41%. Így oszlott meg a kiegyenlítő energia költsége az egyes termelési típusok között, amennyiben az
áthárításra került volna az értékesítők részére. A 2. ábrán a
kiegyenlítő energia fajlagos költsége, vagyis az adott időszakra
vonatkozó egységnyi termelési mennyiségre jutó kiegyenlítő
energia költsége látható. Természetesen a szélerőmű fajlagos
költsége a legnagyobb, annak időjárás-függősége miatt.

2. ábra Fajlagos kiegyenlítőenergia-költség termelési típus szerint a KÁT
mérlegkörben a portfólióhatás figyelembevételével (2012. II. - 2013. I. félév)
(Forrásadat: MAVIR)
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A „zöld” Németország valós tükörképe

3. ábra Kiegyenlítő energia mennyisége és átlagára 2012. II. - 2013. I. félév
(Forrás: MAVIR)

4. ábra KÁT éves allokált mennyiség és átlagos átadási ár

Az atomenergia ellenzői számos alkalommal a németországi
példát hozzák fel, mint egy lehetséges alternatívát a jelenlegi és
a létesítendő új blokkok kiváltására. Mit mondanak a tények és
a számok?
Németországban valóban igaz, hogy a villamosenergiarendszerbe beépített közel 165 000 MW (100%) kapacitásból
közel 70 000 MW (42%) a nap- és a szélerőmű (a termelt villamos energiára vonatkozó, értékelhető teljesítmény azonban
csak 8800 MW) részaránya. A valós helyzet azonban teljesen
más képet mutat, hiszen ha a bruttó hazai fogyasztást nézzük,
akkor az 596 TWh (100%) mennyiségből a nap- és szélerőművek már csak 76,9 TWh (12,9%) részarányt képviselnek, így a
fogyasztás közel 65%-át jelenleg is atom-, szén- és gázerőművek állítják elő. Ebből a legszennyezőbb széntermelés értéke
közel 256 TWh, amely az éves fogyasztás 43%-a. Ez pedig annak a következménye, hogy a gáz- és szénerőművek esetén is
jelentős változást hozott az „atomellenes” döntés. A kiöregedett széntüzelésű erőművek üzemidejét meghosszabbíthatják, emellett felgyorsult az új gáz- és szénerőművek építése
is. Az utóbbi években, csak 2011-13 között közel 11 000 MW
új gáz- és szénerőművi (lignit, de főleg feketeszén) kapacitást
építettek. 2013-ban pedig az új szénerőművi kapacitások közel annyi villamos energiát termeltek (76 TWh), mint a nap- és
szélerőművek összesen (76,9 TWh). Németországban így a
növekvő fosszilis energiatermelés miatt növekvő szén-dioxid-kibocsátással kell számolni a globális és az európai klímavédelmi célkitűzések ellenére.
A valós helyzet bemutatása érdekében érdemes azt is kiemelni, hogy 2013. évre vonatkozóan a német szélerőművek

(Forrásadat: MAVIR)

A 3. ábra a KÁT mérlegkör szumma fel- és leszabályozási
energiáját, illetve fel- és leszabályozási átlagárát mutatja havi
bontásban. Az ábrán látható, hogy az előző azonos időszakhoz képest megegyezően – mind fel-, mind le irányban – a
mennyiségek hektikusan alakultak.
A KÁT értékesítői pótdíjak célja a menetrendtartás ösztönzése, és így közvetve a kiegyenlítő energia mennyiségének és
annak költségeinek a csökkentése. Összességében azonban a
havonta kiszabott pótdíjak a kiegyenlítő energia költségének
csak kevesebb, mint 10%-át fedezik, éves szinten a pótdíjbevételek pedig csak a 8%-ot érik el.
A 4. ábra éves bontásban mutatja a KÁT allokált men�nyiséget és az átlagos KÁT átadási árat. Látható, hogy a
mennyiség 2010-ig folyamatosan növekedett, ezt követően
2011-ben a kapcsolt erőművek KÁT rendszerből történő
kizárásával a mennyiség 55%-ra, míg 2012-re a 2010. évi termelés negyedére esett vissza. Ezzel szemben a KÁT átadási
ár a kezdeti 25 Ft/kWh után a kapcsolt erőművek kizárásáig közel 30 Ft/kWh volt, aztán a KÁT átadási ár jelentősen
megnövekedett.
Az adott időszakban a KÁT kifizetés 57,7 milliárd forint
kifizetés összegéből 60% tekinthető a megújuló energiaforrások támogatásának, ez pedig úgy határozható meg, hogy
havonta a KÁT Értékesítőknek kifizetett KÁT átvételi árakból
levonásra kerülnek a vizsgált időszak HUPX havi átlagárai és
az így kialakult árkülönbözetek és a KÁT mérlegkörben megtermelt villamos energia mennyiségének szorzata adja meg a
„támogatás” mértékét.
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5. ábra A németországi beépített teljesítmény és a termelt villamos energia,
valamint a franciaországi import megoszlása 2013-ban
(Forrás: Fraunhofer ISE)
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ban pedig csak 15,48 eurócent/kWh (közel
47 Ft/kWh), mivel ott a villamos energia közel
76%-t atomenergiából állítják elő. 2014-re vonatkozóan mindez az jelenti, hogy a német
villamos energia árában közel 20 Ft/kWh a
megújuló energiaforrások támogatása miatti
költségelem, amely 2008-ban még csak 4 Ft/
kWh körül volt. Ennek eredményeképpen ez
a döntés nagymértékben alááshatja a német
gazdaság versenyképességét, éppen ezért
a döntést nem lehet véglegesnek tekinteni.
Ugyanakkor ez a döntés jelentős lehetőséget
biztosít Franciaország számára, amely jelenleg is jelentős mennyiségű villamos energiát
exportál Németországba. Hozzátéve, hogy a
franciaországi import is atomenergia, mivel a
francia villamosenergia-termelés közel 76%-a
atomenergiából származik. 2013-ban a néme6. ábra A németországi nap- és szélerőművek hektikus villamosenergia-termelése
tek összességében 38,9 TWh villamos energi2013-ban
(Forrás: Fraunhofer ISE)
át importáltak és 70,4 TWh villamos energiát
exportáltak, de ennek nagy része „kényszerexport” volt a megújuló energiaforrások bizonyos időszakokteljesítmény-kihasználási tényezője 16,2%, a naperőművek
ban történő túltermelése miatt. A németek az „atomellenes”
esetén csak 9,3% volt. Az adott évre vonatkozó megújulós
döntésük következményeit jelenleg úgy próbálják orvosolni,
teljesítmények pedig nagyon hektikusan változtak az erőhogy felpörgetik a megújulós és a fosszilis fejlesztéseket, de
sen változó szélsebesség, valamint a napsütéses órák miatt
ennek eredményeképpen a villamosenergia-árak és az üvega szélerőművek teljesítménye a 0,1 és 26,3 GW (beépített
házhatást okozó gázok kibocsátása is egyaránt növekszik.
teljesítmény 0-79%-a), a naperőművek teljesítménye pedig
Németországban „zöld” fordulatról beszélnek, de a fentiek
0 és 24 GW (beépített teljesítmény 0-65%-a) között állandótükrében ez egyáltalán nem annak tűnik.
an ingadozott. A szélerőművek teljesítménye pedig napon
belül akár több ezer, akár 10 ezer megawattal is változhat,
Hazánk számára az előttünk álló energetikai kihívások
ezért rendszerszinten jelentős szabályozási tartalékokkal kell
megoldása érdekében az új atomerőművi blokkok melrendelkezni. Mindezek fényében helytelen kiragadni azt a
lett továbbra is szükség van a megújuló energiaforráspéldát, hogy egy „adott pillanatban 24 GW volt a német napokra, a szén-, és gázerőművekre is a versenyképesség,
energia-termelés, amely a termelés közel 40%-át biztosította”,
az ellátásbiztonság. valamint a klímavédelmi célok telhiszen ezt a kérdést csak éves szinten szabad vizsgálni.
jesítés érdekében. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy
Egy, a németországi villamosenergia-árak várható alakuaz egyes energiatermelési módok gazdasági és rendlását bemutató tanulmány számításai szerint az elkövetkeszerszintű kérdéseit reálisan és tényszerűen értékeljük,
zendő években a német piacon az árak nagymértékben nöhiszen az ország alapvető stratégiai érdekeit szolgáló
vekedni fognak. Ennek eredményeképpen Németországban
energiatermelésről szakmai, nem pedig érzelmi alapon
rendszerszinten 2020-ig 37 milliárd euró (11 100 milliárd fokell dönteni.
rint) többletkiadás jelentkezik. Ebből a német háztartásoknak
11 (3300 milliárd forint), az ország iparának pedig 26 milliárd
Hárfás Zsolt
euró (7800 milliárd forint) többletkiadása fog keletkezni. Néenergetikai mérnök,
metországban 2013 decemberében a háztartási energia ára
MEE-tag
harfas.zsolt@gmail.com
29,65 eurócent/kWh (közel 90 Ft/kWh) volt, Franciaország-

Szemle
Reluktanciamotorok reneszánsza?
Az e-mobilitás egy lehetséges új útja
A The Economist című hetilap 2012. november 17-i számában
cikket közöl a fenti témában. Az állandó mágnessel rendelkező villamos motorok gyártásához szükséges Dysporsium és
Neodymium (ezek a ritka földfémek szükségesek ahhoz, hogy
a motorokban rendelkezésre álló helyen a szükséges erősségű állandó mágnest elő lehessen állítani) túlnyomó részben
Kínából szerezhető be, de a kínai kormány (közel monopolhelyzetben van ezen ásványvagyon tekintetében) korlátozza
ezek elérhetőségét, ezzel nyomja felfelé az árakat. A kapcsolt
reluktancia motorok jelenthetnek megoldást erre a problémára. A 100 éve ismert alapelven működő motor járművekben
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is alkalmazható nagyteljesítményű változatának megépítését
elsősorban a gyors működésű félvezetők kifejlesztése tette lehetővé, mert ezek révén vált lehetővé megfelelő elektronikus
vezérlő rendszer kiépítése. Az innovációban az egyik vezető
fejlesztő cég az Inverto (Ghent, Belgium), melyet John de Clerq
igazgató vezet – együttműködve a Ghenti Egyetemmel és a
Surrey Egyetemmel (Nagy-Britannia). A Nemwcastle-i Egyetem
kutatói – néhány céggel együttműködve – gépkocsik részére
megfelelő reluktancia motorok kifejlesztésén dolgoznak.
A cikkíró elmagyarázza az olvasóknak a villamos motorok
és a kommutátorok működési elvét, majd arra tér ki, hogy a
kapcsolt reluktanciamotorokhoz nem szükséges állandó mágnes. A gép forgórésze a legkisebb mágneses ellenállásnak
megfelelő pozícióba „próbál” beállni. Az Inverto által gyártott
reluktanciamotor állórész- és forgórészacélból készül. Csak
az állórész van gerjesztve, a forgórészen nincs sem állandó
mágnes, sem tekercs. Azonos nyomatékú állandó mágneses
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motorhoz képest a reluktanciamotor nagyobb, de olcsóbb
anyagokat használnak hozzá. A reluktanciamotor megfelelő lehet (elektromos) autókhoz. Magasabb sebesség mellett
a reluktanciamotor nyomatéka kevésbé csökken, mint az
állandó mágneses motoroknál. Ez előnyös előzés közben.
Feszültségkimaradás esetén az állandó mágneses gép majdnem azonnal leáll, ez a hirtelen fékhatás veszélyes is lehet. A
reluktanciamotor esetében ilyen hirtelen fékhatás nem jön
létre. Ugyanakkor lassításkor, generátor-üzemmódban a fékezési energiát képes visszatáplálni az akkumulátorba, úgy amint
ez az állandó mágneses motorok esetében történik.
Részletesebb műszaki információkat tartalmazó forrásokból(1), (2) az alábbiak is megtudhatók:
A cikkben említett működési mód - legkisebb mágneses
ellenállású pozícióba való beállás – feltételeinek biztosítására
az állórész és a forgórész is kiálló pólusú kivitelben készül és
a pólusok száma az állórészen nem egyezik a forgórész pólusainak számával. Az 1. ábra egy lehetséges álló- és forgórészelrendezést(4), az 1. a. ábra pedig a mágneses erővonalak alakulását mutatja (egy fázisra nézve) (2). Ez a működési mód azt
is jelenti, hogy a rotor olyan pozícióba „igyekszik” beállni, ahol
a mágneses kör energiája a legkisebb és induktivitása a legnagyobb (Lmax). Az irodalom ezt az irányt nevezi hosszirányú
(direct axis) beállásnak, míg a legalacsonyabb induktivitású
(Lmin) irányt a merőleges (quadrature axis) beállásnak.
Villamos gépkocsi esetében a villamosenergia-forrás nyilvánvalóan akkumulátor (hibrid gépkocsi esetében a másik
energiaforrás benzin vagy gázolaj). A motort tápláló feszültség
négyszögfeszültség. A szükséges félvezetős inverter egyik gyakori kialakítása (félig vezérelt híd) a 2. ábrán(4) látható (a háromfázisú kialakítás mellett létezik pl. négyfázisú kialakítás is).
A tranzisztorok megfelelő vezérlése a reluktanciamotorok
gyakorlati alkalmazásának előfeltétele volt. A vezérlés kialakí-

1., 1.a ábra

és az inputadatok között vannak a sebesség, az áramhatárérték és a rotorpozíciót mérő jelek (3 érzékelő az ábrán). Ez utóbbi érzékelők költségnövelő hatásúak, ezért a fejlesztések egyik
célja más megoldás létrehozása a pillanatnyi rotorpozíció
meghatározására.
A 4. ábrán látható az L(t) induktivitás, az u(t) feszültség, a
ψ(t) fluxuskapcsolódás és az i(t) áram értékének alakulása
különböző forgórészszögek (rotorszögek) mellett. A tranzisztorok vezérlése – egyik fázis működését végigkövetve – a 2.
ábrának megfelelően az alábbiak szerint alakul(2). A Q1 és a Q2
tranzisztorok bekapcsolása (vezető állapotba hozása) a megfelelő fázis merőleges beállású pozíciójában történik (4. ábra, γο
rotorszög), áram folyik át az adott fázis tekercsein, ekkor a belépő energia egy része a mágneses mező felépítésére kerül felhasználásra, másik része mechanikai munkává alakul. Amikor
az áram eléri maximális értékét, a Q1 tranzisztort kikapcsolt
állapotba hozza a vezérlés, a Q2 tranzisztoron és a D2 diódán
keresztül záródik az áramkör, a felhalmozott mágneses energia egy része mechanikai munkává alakul. Még a hosszirányú
beállási pozíció elérése előtt a vezérlés kikapcsolt állapotba
hozza Q2 tarnzisztort is (kommutáció, 4. ábra, γc kommutációs rotorszög), az adott fázis tekercseit érő feszültség polaritást vált (ha ez nem történne meg, negatív nyomaték alakulna
ki, így a nyomaték időbeli átlaga nulla lenne), a magmaradt
mágneses energia kisülés formájában visszaáramlik az áramforrásba (akkumlátor), illetve az áramforással párhuzamosan
kapcsolt kondenzátorba. Ennek a kondenzátornak ehhez megfelelően nagy kapacitással kell rendelkezni. Látni fogjuk, hogy
a 2 reluktancia motorral ellátott ECOmmodore párhuzamos
hibrid autóba szuper kondenzátort
építettek. (3., 4., 5. ábra)
A másik 2 fázis működése időben
eltolva, a rotorpozíció változásának
megfelelően történik
A reluktanciamotorok előnyei:
– Nincs tekercs a rotoron, ezért egyszerűbb a gyártás és a rotor inercianyomatéka alacsony, ez javítja a
hajtás dinamikáját.
– Az indukciós motorokkal összehasonlítva állórésztekercset könnyebb
legyártani, a tekercsfejveszteség alacsonyabb, könnyebben biztosítható
a motor hűtése (az állandó mágne3. ábra

2. ábra
tásánál figyelembe kellett venni, hogy a nyomaték, az áram, a
sebesség és a tranzisztorok kapcsolási („gyújtási”) szöge közötti arányok általában nem lineárisak, a sebesség és a terhelés
függvényeként változnak. A 3. ábra egy LMB 18 vezérlővel kialakított kapcsolt reluktancia motoros hajtást mutat(2). Látható,
hogy ez a vezérlés a későbbiekben részletezett impulzusszélesség-modulációt (Puls With Modulation=PWM) alkalmazza
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4. ábra
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5. ábra

ses gépkehez képest viszont az állórész-rézveszteség magasabb).
– Alacsony fordulatszámon is magas
nyomaték biztosítható.
– Extrém magas fordulatszám is elérhető
A reluktancia motorok legfőbb
hátránya a nyomatékingadozás és
az akusztikus zaj – elsősorban magasabb fordulatszámokon. Ezen jelenségek fő oka az, hogy az állórész
és a forgórész is kiálló pólusú, az
állórésztekercs az állórészpólusokon
koncentrálódik és a nyomatékképzés a – a relkutanciamotorok működési elve szerint - diszkrét jellegű. A
nyomatékingadozás és a zaj megfelelő vezérléssel csökkenthető. Ennek konkrét lehetősége
a feszültségimpulzus-szélesség modulációja (puls width
modulation, PWM) (2). Ez a tranzisztorok megfelelő frekvenciával történő ki- és bekapcsolását jelenti. Ahogy a mágneses
kör induktivitása nő, a kapcsolási frekvencia csökken. Az 5.
ábrán látható az L(t) induktivitás, az u(t) feszültség, a ψ(t)
fluxuskapcsolódás és az i(t) áram értékének alakulása ilyen
impulzusszélesség-moduláció mellett.
Ausztráliában, a Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (CSIRO) kifejlesztett 2 hibrid gépkocsit(3)
a Holden Ltd-vel (pontos neve: GM Holden Ltd.) együttműködve. Az egyik soros hibrid, a másik párhuzamos hibrid. Ez utóbbi
autó követte 2000-ben az Olimpiai Láng útját az első napon
Ausztrália középső részébe.
A beépített elektromos részegységek kísérleti prototípusok.
A Holden ECOmmodore párhuzamos hibrid gépkocsi fényképe, a 6. ábrán látható. A hajtás erőforrásai: 1 db belsőégésű
motor és 2 db kapcsolt reluktanciamotor (7. ábra). Az egyik
motor az akkumulátorhoz, a másik a szuper kondenzátorhoz
csatlakozik. Az utóbbi 32 kW teljesítményű, 6000/perc mellett
80 Nm nyomatokra képes, főleg nyomatéktöbblet biztosítására szolgál (pl. lejtőn felfelé). A szuper kondenzátor csökkenti
az akkumulátort terhelő periodikus energiaáramlás mértékét,
így növeli élettartamát. Az akkumulátorhoz kapcsolódó motor
névleges teljesítménye 10 kW, nyomatéka 25 Nm 6000/perc
mellett. Az akkumulátor és a szuperkondenzátor közötti energiaáramlást az energiavezérlő számítógép állítja be. Természetesen dinamikus fékezésre képes a rendszer, ekkor a kerekektől az akkumlátorba (5 - egyenként 12V-os, 50Ah kapacitású
- egységből áll), illetve a szuperkondenzátorba (104 cellából
áll, az együttes kapacitás:12 F) történik energiaátadás. A belsőégésű motor névleges teljesítménye 95 kW, nyomatéka 4000
ford/ perc mellett: 185 Nm(7). A gépkocsi alkalmas 240 V-os
hálózatból való töltésre. (6., 7. ábra)
A Holden cég számára a hibrid gépkocsi - egy 2010-ben tett
nyilatkozat szerint(5) – nem első számú prioritás, 2013 előtt
nem várható ezek gyártása. Ez évben A múlt évben nem jelent
meg a gyártás megkezdésére vonatkozó híradás.
2013-ban a Genfi Autó Kiállításon bemutatták a Land Rover 110
Defender modellen alapuló olyan új gépkocsit (8. ábra)(6), amelyben
az addigi dízelmotort és hajtóművet egy 70 kW-os kapcsolt
reluktanciamotorra cserélték. Ezt a motort a Nidec SR Drives
fejlesztette ki, 27 kWh kapacitású, 300 V feszültségű lítiumion akkumlátort alkalmaztak áramforrásként. Egy feltöltéssel
80 km-es utat tud megtenni az autó. A négy kerék meghajtású, differenciál zárral ellátott kapcsolt reluktanciamotoros
rendszer jól illeszkedik a különböző, meredek emelkedőket
is tartalmazó terepeken szükséges követelményekhez.
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Az ide beépített kapcsolt reluktanciamotor
álló helyzetben is 330
Nm nyomatékot biztosít,
ezért a hajtás csak egy
fokozatú, 2,7:1 áttételű
hajtóművet foglal magában. Ez az új, villanymotoros Defender különlegesen alkalmas emelkedők „megmászására”.
Nidec SR Drives fejlesztette ki azt a kapcsolt reluktanciamotoros
hajtást(6), amelyik egy
hibrid hajtás elemeként
egy környezetbarát városi
autóbuszba illetve szemétszállító gépkocsikba
került beépítésre. Ezek a
járművek – az állandó
megállások és indulások
miatt – a városok leginkább
környezetszen�nyezőbb járművei közé
tartoznak. A 9. ábra a hajtáslánc elemeit mutatja.

6. ábra

7. ábra

8. ábra

9. ábra
Korábban 7,5 literes dízelmotor biztosította a meghajtást. A
kapcsolt reluktanciamotoros hajtás magas hatásfokot biztosít
széles működési tartományban, a megszokott sebességváltóra
nincs szükség, a kerék és a meghajtó egységek között tengelykapcsoló biztosítja az erőátvitelt. A villamos energia ellátása
alacsony súlyú, lítium-polymer akkumulátorról történik. Egyszerűen lehet átkapcsolni a tisztán villamos üzemmódról a
hibrid üzemmódra. A komprimált gázzal üzemelő motor nyilvánvalóan alternatív lehetőség. (9. ábra)
Irodalomjegyzék
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Juha Pyrhönen (Lappeenranta University of Technology, Finnország): Electrical
Drives, 12. Switched Reluctance Machine
(3)
System design and development of Hybrid Electric Vehicles, B.A Kalan, H.C.
Lovatt, M.Brothers, V. Buriak, CSIRO Telecommunications & Industrial Physics,
Lindfield, NSW, Australia 2070.
(4)
Z. Zhang, N.C.Cheung, K.W.E. Cheng, X.D. Xue, J.K Lin, and Y.J Bao:
Analysis and Design of a Cost Effective Converter for Switched Reluctance Motor Drives Using Component Sharing (Department of Electrical Engineering,
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Technikatörténet
Dr. Kiss László Iván

Erdély és Partium ipartörténetéről a
Technikatörténeti Bizottság ülésein
A MEE Technikatörténeti Bizottsága (TTB) két legutóbbi
ülésére (2013. 12. 11. és 2014. 02. 19.) Romániában élő
magyar szakértőket is meghívott, akik előadásokat tartottak és filmeket vetítettek az egykor Magyarországhoz
tartozó területek ipar- és technikatörténeti létesítményeiről, eseményeiről és alkotóiról.
A MEE központ tanácstermében megtartott decemberi
ülésen Makai Zoltán nagyváradi villamosmérnök számolt be
a partiumi tevékenységről, aki már több alkalommal tartott
előadásokat TTB üléseken, és az Elektrotechnikában több
publikációja is megjelent. Most előadásában a „Szemelvények Bihar megye és térsége ipartörténetéből” című kiadványról szólt, amely a Partiumi füzetek sorozat 72. száma.
Régi erőművek bemutatása mellett megemlítette a Beret�tyóújfalu közelében még ma is működő, föld alatti elgázosító
rendszert.
Ugyancsak a decemberi ülésen a marosvásárhelyi, fizikatanár képesítésű Miholcsa Gyula először műszaki filmszerkesztői munkáját ismertette. Ő az erdélyi Balázs Jánossal együtt
a közszolgálati Romániai 1. TV (RTV 1) részére készít részben
magyar nyelven technika- és ipartörténeti filmeket, melyek
az RTV 1 magyar nyelvű adásaiban is láthatók. Az Erdélyhez
kapcsolódó, általában még az 1920 előtti technikatörténetről szóló filmek felsorolása után Miholcsa Gyula bemutatta a
Gaál Sándor életéről és munkásságáról szóló alkotását. Gaál
Sándor Sepsiszentgyörgy környékéről származó és élete végéig ott élő fizikus volt. Több eredeti, általában el nem ismert
találmánya közül kiemelkedik az atomfizikai kutatásoknál
nélkülözhetetlen ciklotron alapelvének felismerése. A film
bizonyítja, hogy Gaál Sándor már a jelenleg használt ciklotronok alapelvének szabadalmaztatása előtt lényegében azonos elvű berendezés ötletét írásban és rajzban is ismertette.
Sajnos a II. világháború Erdélyben lezajlott eseményei és a
nagyhatalmaknál akkor is titkosított atomfizikai kutatás miatt
Gaál Sándornak esélye sem lehetett arra, hogy felismerését
szabadalmaztassa. A film művészi eszközökkel, megindítóan
ábrázolja Gaál Sándor utolsó elhagyatott éveit, aki még elszegényedetten is lelkiismeretesen foglalkozott tanári és nevelői
feladatával.
A TTB 2014. február 19-i, az MMKM Elektrotechnikai Múzeumával közösen szervezett, a múzeumban megtartott ülésére

Makai Zoltán – sajnálatos sérülése miatt – nem tudott eljönni.
Természetesen reméljük, hogy a „Temesvár múltja és jelene az
elektrotechnika történetében” című előadását még ez évben
a múzeumban megtartja. Azért is, mivel az akkori Magyarországon belül először Temesváron létesült – Európában is az
elsők között – közvilágítás, melynek eszközei az Elektrotechnikai Múzeumban megtalálhatók.
Miholcsa Gyula ismét jól szerkesztett filmet mutatott be az
általában erősáramú képzettségű TTB-tagok előtt eddig kevésbé ismert feltalálópárosról és találmányukról. Még a Posta
Múzeumból meghívott szakértő vendégek is nagy érdeklődéssel nézték azt végig. A film Pollák Antal és Virág József
feltalálók alkotásáról a gyorstávíróról szól. Virág József erdélyi származású volt, de a gyorstávírót 1898-1901 között már
Budapesten dolgozta ki társával együtt. Az információt tároló
lyukszalagot a továbbítás előtt készítették el és azt nagy sebességgel lehetett továbbítani. Sajnos Virág József 1901-ben
meghalt. Pollák Antal a gyorstávírón tovább dolgozott és
140 ezer szó/óra átviteli sebességet ért el. Az I. világháború
miatt a gyorstávírót nem sikerült elterjeszteni. Később pedig
a rádió, majd a telefax a hírtovábbításból kiszorította a PollákVirág-féle gyorstávírót. (Az internet Google tárából „Pollák
Antal és Virág József” beírásával több anyag hívható le a film
témájában)
Miholcsa Gyula rövid, érdekes előadást is tartott az ún.
Puskás-Keely ügyről. Az erdélyi származású Puskás Tivadar
(a telefonhírmondó feltalálója) amerikai tartózkodása során
leleplezte a feltalálóként tetszelgő és sok embert becsapó
Keely-t. (Az internet Google tárából Puskás T.-Keely szópáros
beütésével több anyag hívható le az előadás témájában.)
A TTB februári ülése második részében új témával, a régi
magyar villanyautókkal kezdett el foglalkozni. Dr. Jeszenszky Sándor bevezető előadásában a külföldhöz hasonlóan
hazánkban is a legelterjedtebb villanyautó-felhasználást, a
postai villanyautókét emelte ki. Az előadáshoz a felkért hozzászólók dr. Tajthy Tihamér és dr. Tajthy Tihamérné voltak,
akik még a II. világháború után is üzemben tartott postai villanyautókról számoltak be. A téma olyan nagy érdeklődést
váltott ki, hogy a hozzászólók elhatározták a villanyautókkal
való további foglalkozást, bevonva abba a Közlekedési Múzeum szakértőit is.
A TTB februári ülése után a TTB tagok és a vendégek megtekintették az MMKM Elektrotechnikai Múzeumának az előadásokhoz kapcsolódó kiállítási tárgyait.
Dr. Kiss László Iván
MEE-TTB titkára

Hírek Szegedről

Bemutatkozott Szegeden
a MEE Villamos Energia Társaság

Kovács László a MEE-VET elnöke

2014. február 05-én nagy érdeklődés kísérte Kovács László a MEE VET elnökének
előadását a társaság tevékenységéről,
amelyre a legutóbbi Országos Elnök – Titkári Tanácskozáson tett ígéretet. A tájékoztatóban az előadó a társaság alapvető
céljaként a villamos energia termelésével,
elosztásával foglalkozó szakemberek és
cégek közötti érdekképviselet megalapozását, a kapcsolatok fejlesztését, a
szakmai kultúra megtartását, oktatási,
képzési, tanácsadási, véleményezési és
Elektrotechnika 2 0 1 4 / 0 2 - 0 3

szaktanácsadói szerep betöltését is hangsúlyozta. Mindezt
úgy, hogy a társaság tevékenységét az energiagazdálkodás
valamennyi területére kiterjesztve végzik. A társaság kiemelt
céljaként a regisztrált villanyszerelők képzésének koordinálását és lefolytatását, a megújuló energiákkal kapcsolatos
tevékenységet, a villamos energia piacnyitással kapcsolatos
információk biztosítását, valamint a hazai elektromos meghajtású járművek elterjedésének elősegítését emelte ki. Ezek
megvalósításában – hangsúlyozta az előadó - a „tagozatok”:
FAM, Megújuló Energiák és Környezetvédelmi, Villanyszerelői,
Energiahatékonysági és Elektromos Jármű, Erőműi, Hálózati
Engedélyesek, jelentik a garanciát.
A tájékoztató jellegű előadás után a feltett – gyakorlati, kivitelezői – kérdésekre az előadó készségesen válaszolt.
Kép és szöveg: Arany László, Szeged
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Villamos berendezések
és védelmek
Weiner György, Mlinkó Tamás

Vízhűtéses
ciklokonverteres hajtás
A félvezető technika fejlődésének eredményeképpen
egyre nagyobb egységteljesítményű áramirányítók
építhetők egyre kevesebb darabszámú félvezetőből. Ez
azonban azt is jelenti, hogy az egységnyi köbtartalomba
beépített teljesítmény, és így a veszteségi teljesítmény
is egyre nagyobb lesz. Ennek az a következménye, hogy
egységnyi felületről több hőt kell elvinni. A nagy teljesítményű áramirányítók tervezésénél éppen ennek a problémának a megoldása az alapvető kérdés.
Jelen cikkben egy tirisztoros ciklokonverterről üzemelő
bányafelvonó hajtás példáján ismertetjük a veszteségek
meghatározását és a hűtés kialakítását. Ciklokonverter
esetén a félvezetők mértékadó vesztesége nemcsak az
áramtól, hanem a kimeneti frekvenciától is függ. Alacsony
fordulatszámon nagyobb a félvezetők hőterhelése.
A cikkben számítási eljárást ismertetünk a veszteségek meghatározására. Vízhűtést alkalmazva olyan hűtő
elrendezési konstrukciót mutatunk, amely alacsony és
magas kimeneti frekvenciák esetén is biztosítja a félvezetők megfelelő hűtését. Végezetül ismertetjük a megvalósított berendezés konstrukciós kialakítását.
With the development in semiconductors, converters of
ever higher power are produced with fewer and fewer
number of semiconductor devices. Of course, higher power
densities ultimately lead to larger losses per unit volume,
necessitating a more efficient way of heat dissipation. In
fact, heat dissipation has become a major issue in designing a converter capable of working at high powers.
Here we shall examine losses related problems and their
solutions through the example of a recently built cycloconverter-fed mill winder drive. In case of a cycloconverter,
losses in semiconductors depend significantly not only on
the current, but also on the output frequency. At low speed
the load of semiconductors is greater than at high speed.
In this paper we present a computational method to determine the losses. We then describe the actual constructed
equipment, in which water-cooling is used to achieve a
layout that provides more intensive cooling at low output
frequencies than at high output frequencies, thus allowing
better utilization of semiconductors.

MŰKÖDÉSI ELV
A ciklokonverter a közvetlen – közbenső egyenáramú kör
nélküli – frekvenciaátalakítók családjába tartozik. A hálózati
frekvenciát egy lépésben alakítja át kisebb frekvenciává. A
működés alapelve a reverzáló hídkapcsolású áramirányítóról táplált egyenáramú hajtás működésére vezethető vissza,
ugyanis ha reverzáló egyenáramú hajtás esetében az áramirányítók gyújtásszögét periodikusan – a táphálózat frekvenciájánál lényegesen kisebb frekvenciával - változtatjuk, akkor
a motort tápláló feszültség alapharmonikusa a periodikusan
változó gyújtásszög frekvenciájával megegyező frekvenciájú
váltakozó feszültség lesz. A ciklokonverter többnyire háromfázisú 50 vagy 60 Hz frekvenciájú váltakozó feszültséget
alakít át kisebb frekvenciájú feszültséggé. A megvalósítható
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1. ábra Ciklokonverter elvi kapcsolás
kimeneti fM frekvencia az áramirányítókat tápláló fH hálózati
frekvenciától és az áramirányítók p ütemszámától függ.
Elméletileg 0 ≤ fM ≤ pfH/12. Ez pl. 50Hz hálózati frekvencia
és p=6 ütemű áramirányító esetén fM = 25 Hz maximális kimeneti frekvenciát jelent. [1], [2]. A kimeneti frekvencia növelésével a kimeneti feszültség egyre jobban eltér a szinusz alaktól és emiatt a gyakorlatban az elméletileg lehetséges tartomány felét-harmadát szokás kihasználni. A ciklokonvertert a
hajtástechnikában nagy teljesítményű, kis fordulatszámú váltakozó áramú gépek táplálására használják. A ciklokonverter
elvi kialakítása az 1. ábrán látható.

2. ábra Motor fázis-feszültsége és árama
A szinkron motor három fázisát, három ellenpárhuzamos
kapcsolású – az egyenáramú hajtások köréből jól ismert
körárammentes 4/4-es tirisztoros áramirányító táplálja. Az
áramirányítók leválasztó transzformátoron keresztül csatlakoznak a hálózathoz. A 4/4-es áramirányítókat úgy kell vezérelni, hogy a motor árama alacsony frekvencián szinusz
hullámot közelítsen meg, és a három fázis kimeneti feszültségének alapharmonikusa egymástól 120º-ra legyen eltolva.
A 2. ábrán egy fázis kimeneti feszültségének és áramának
alakját tüntettük fel. A pozitív irányú áramot a H11, H21, H31
áramirányító, a negatív irányú áramot pedig a H12, H22, H32
áramirányító szolgáltatja.
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A TIRISZTOROK VESZTESÉGEINEK
MEGHATÁROZÁSA
A tirisztorok igénybevételének pontos meghatározása
bonyolult feladat, mert az egyes tirisztorok terhelése különböző. A gyakorlatban azonban hatütemű áramirányítókból
felépített ciklokonverterek esetében, ha a fH hálózati frekvencia legalább ötször nagyobb, mint a fM motor feszültségének
a frekvenciája, illetve a TM motor feszültség periódus ideje
legalább ötször nagyobb, mint a TH hálózati periódus idő,
akkor a következő közelítő feltételezéseket tehetjük [1];
– minden egyes tirisztor azonos ideig vezet és minden egyes
tirisztorban azonos veszteség keletkezik a motoráram ideális szinusz alakú és a fedés elhanyagolható
A veszteséget külön kell vizsgálnunk a motor forgó és álló
állapotában.
fM > 0 Forgó állapot
Az 1. ábra szerinti H11 áramirányító a motor „U” fázisának
pozitív félperiódusában TM/2 ideig vezeti az áramot. Az áramirányítóban az áram mindig két tirisztoron folyik át, így a H11
áramirányítóban keletkező veszteségi teljesítmény átlaga
szinuszos motoráramot feltételezve egy félperiódusban
(1)
		
		
		
		

a tirisztor küszöbfeszültsége,
tirisztor dinamikus ellenállása,
a motor fázis áramának közép értéke, ill.
az effektív értéke.
(2)

A fenti képletek segítségével meghatározható, hogy a
ciklokonverter tirisztoraiban összesen mekkora átlagos veszteségi teljesítmény keletkezik a motor áramának a függvényében. Ez az a mértékadó veszteségi teljesítmény, amire a
tirisztorok hűtőkörét méretezni kell.

VÍZHŰTÉS
A nagy teljesítményű berendezések esetén régebben párhuzamosan kapcsolt félvezetőket használtak. A félvezetőtechnika
fejlődésének eredményeképpen azonban ma már a legtöbb
esetben a több párhuzamosan kapcsolt félvezető helyett egy
darab nagyobb áramú eszközt alkalmazhatunk. A kevesebb
elem egyszerűbb és megbízhatóbb konstrukciót eredményez. Így azonban egységnyi felületről több hőt kell elvinni.
Vízhűtés alkalmazásával ez a probléma könnyebben megoldható és a legtöbb esetben a vízhűtés még további előnyöket
is eredményez. A következő táblázatban összehasonlítottuk
egy 80 mm átmérőjű tárcsa tirisztor hűtésére alkalmas léghűtő
és vízhűtő adatait.
YAP 8-02

LKC

ABB

WESTCODE

Rth

40 °C/kW 300 liter/sec
60 °C/kW 150 liter/sec

7,5 °C/kW 20 liter/sec
12 °C/kW 10 liter/sec

hűtőközeg

levegő

víz

köbtartalom
méret

9,13 dm3
209 mm x 160 mm x
273 mm

0,3 dm3
90 mm x 80 mm x 40 mm

súly

8,2 kg

2,6 kg

Típus
Gyártó

A motor „U” fázisának pozitív félperiódusában a H11 áramirányítóban, negatív félperiódusában pedig a H12 áramirányítóban keletkezik veszteség. Hasonló a helyzet a többi fázisban
is. Így összesen egy félperiódus alatt a három fázisban az átlagos veszteségi teljesítmény

A vízhűtés előnyei
a) Egységnyi felületről nagyobb hőmennyiség vihető el
A példaként szereplő esetben a vízhűtő hőellenállása ~5-ször
kisebb, mint a léghűtőé. Így az adott félvezető maximális paraméterei lényegesen jobban kihasználhatók.

(3)

b) Kisebb méretek
Mivel a vízhűtő lényegesen kisebb és könnyebb, mint a léghűtő, lehetőséget ad speciális, a villamos kapcsoláshoz illeszkedő konstrukciós megoldásokra. Erre példát mutatunk a
következőkben.

(A később ismertetésre kerülő 2x3 fázisú berendezés esetében a veszteség értelemszerűen kétszer ekkora.)
fM ≈ 0 Álló vagy álló közeli állapot
Álló állapot esetén a veszteségi teljesítmény attól függ, hogy
milyen pozícióban állt meg a motor. A legnagyobb veszteségi teljesítmény akkor keletkezik, ha valamelyik fázisban ÎM
csúcsértékű, a másik két fázisban pedig ennek megfelelően
ÎM /2 csúcsértékű állandó áram folyik. Ekkor a legjobban igénybe vett áramirányítóban keletkező veszteségi teljesítmény
(4)
lényegesen nagyobb lesz, mint a (1) alapján számított. Így általában az álló állapotban megengedhető maximális áramot,
vagy annak időtartamát korlátozni kell.
A három fázisban keletkező összes veszteség esetén azonban
kedvezőbb a helyzet, mivel ilyenkor a másik két fázisban csak
a csúcsáram fele folyik. Így a három fázisban összesen keletkező átlagos veszteségi teljesítmény

c) Poros meleg környezetben is alkalmazható
Poros-meleg környezetben egy teljesen zárt szekrény hűtését
léghűtés esetén lényegesen nehezebb megoldani.
d) Csendes
A vízhűtés a léghűtéshez képest teljesen csendes. Egy olyan
gépteremben, ahol kezelő személyzet is tartózkodik ez igen
lényeges szempont.
Vízhűtés méretezése
PV veszteségi teljesítmény elviteléhez szükséges vízmennyiség
(6)
a hűtőn átáramló vízmennyiség liter/percben
a veszteségi teljesítmény wattban
a víz melegedése ºC-ban
4180 Joule/liter ºC a víz fajhője

(5)

A fenti képlet szerint például 1000 W veszteségi teljesítmény

Elektrotechnika 2 0 1 4 / 0 2 - 0 3

16

elviteléhez
vízmelegedést megengedve
1,44 liter/perc vízáramra van szükség.
A vízáramlás szempontjából a hűtőtönköket sorba, vagy
párhuzamosan lehet kötni.
Soros kötés esetében az egyes hűtők egyre melegebb
belépő vizet kapnak, és így a tirisztorok melegedése sem lesz
egyforma. Ahhoz, hogy ez a hőmérséklet különbség ne
legyen jelentős, viszonylag nagy vízáramlásra van szükség.

periódus alatt is túlmelegedhetnek. Ilyenkor a melegedést a
pillanatnyi veszteségek alapján kell számítani.
A fenti okok miatt célszerű a hűtést úgy kialakítani, hogy
amikor gyakorlatilag csak az egyik tirisztorpár van terhelve, akkor a hűtés intenzívebb legyen, mint amikor a két
tirisztorpár felváltva van terhelve. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálja a 4. ábra szerinti elrendezés. Ebben a kialakításban nagyobb terhelés esetén 2 db tirisztorhoz 4 db
vízhűtő (1 db tirisztor 2 vízhűtő) tartozik, míg amikor a két-két

3. ábra LKC típusú vízhűtő mechanikai kialakítása (a), hőellenállása (b) és nyomás esése (c)
Párhuzamos kötés esetén az egyes hűtők azonos hőmérsékletű belépő vizet kapnak, de a sok párhuzamos ág miatt
nehéz megoldani a vízáramlás ellenőrzését. Emiatt a megvalósított berendezéseinkben az egy mechanikai egységhez
tartozó hűtőtönkök sorba kötését alkalmaztuk. A 3. ábrán egy
Westcode gyártmányú LKC típusú vízhűtő mechanikai kialakítása, hőellenállása és nyomás esése látható.
A kis méretek miatt több tirisztor és hűtőtönk is egy közös
mechanikai egységbe építhető. Az alkalmazott konstrukció
függ a villamos kapcsolástól. Erre példákat a [3] irodalomban
találhatunk. Vízhűtés esetén a háromfázisú 4/4-es hídkapcsolású áramirányítót célszerű 3 darab a 4. ábrán látható egységből felépíteni.
A félvezetőket és a hűtőtönköket, mint egy több emeletes
szendvicset építjük egy egységbe. A félvezetőket a jó hő- és
villamos érintkezés elérése érdekében a katalógusban megadott 20...70kN erővel a hűtőtönkökhöz kell szorítani. Amen�nyiben egy egységben n darab félvezetőt (n>2) és n+1 hűtőt
alkalmazunk és a félvezetőkben azonos veszteségi teljesítmény keletkezik, akkor az utolsó hűtő melegedése az első
hűtőtönk belépő vízhőmérsékletéhez képest
(7)

PV
		
VV
		
n
		

a hűtőtönk melegedése ºC-ban
az átlagos veszteségi teljesítmény
kilowattban
a hűtőn átáramló vízmennyiség
liter/percben
a félvezetők száma
a hűtőtönk hőimpedanciája a víz és a
felület között (lsd. 3. ábra)

4. ábra Egy áramirányító egység tirisztorainak kapcsolása,
és a vízhűtők elrendezése
tirisztorpár felváltva van terhelve, akkor 4 db tirisztorhoz 6db
vízhűtő (2db tirisztorhoz 3 db vízhűtő) tartozik. Ez alacsony
frekvencián gyakorlatilag 33%-kal intenzívebb hűtést jelent.
Ha azt akarjuk, hogy alacsony frekvencián ugyanúgy melegedjen a hűtőtönk, mint magasabb kimeneti frekvencián,
akkor ilyenkor kisebb veszteséget és így kisebb áramot engedhetünk meg.
Az, hogy hűtés szempontjából mi számít alacsony, ill. magas
kimeneti frekvenciának, azt a hűtő tranziens hőimpedanciája
határozza meg. Magasabb frekvencia figyelembevételével
számolhatunk, ha néhány Celsius fokos eltéréssel teljesül a
következő összefüggés;
(8)
ahol
		
		

A tirisztorok melegedését a terhelésen kívül jelentősen befolyásolja a kimeneti frekvencia.
Pozitív kimeneti áram esetén a T1, T2 tirisztorpár, negatív kimeneti áram esetén pedig a T3, T4 tirisztorpár vezet.
A hűtőtönkök melegedését magasabb kimeneti frekvencia
esetén a periódus időre átlagolt veszteségből számíthatjuk.
Alacsony frekvenciák esetén azonban a tirisztorok már fél
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a félperiódusra átlagolt veszteségi
teljesítmény
a kimeneti feszültség periódus ideje
a hűtő tranziens hőimpedanciája

A vízhűtéses hűtők tranziens hőidőállandói sokkal kisebbek,
mint a léghűtéseseké. A 3. ábra szerinti hűtőnél a (8) feltétel
0,5 Hz-nél nagyobb kimeneti frekvencia esetén mindig teljesül. Így gyakorlatilag csak az álló, illetve a kúszó állapotban kell korlátoznunk a megengedhető áramot. A hűtők
tranziens hőidőállandói általában lényegesen nagyobbak,
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mint a tirisztoroké, így első közelítésben feltételezhetjük,
hogy magasabb kimeneti frekvenciák esetén a hűtők hőmérséklete közel állandó és a periodikus terhelés hatására csak a
tirisztoroknak ingadozik a hőmérséklete. Ha ez a hőingadozás jelentős, akkor a hőtágulás miatt bekövetkező dilatációs
mozgások károsan hatnak a tirisztorok élettartamára. Ezt a
hőingadozást megfelelő terhelhetőségű tirisztor megválasztásával néhány fokra lehet korlátozni.

6. ábra A pn réteg hőingadozása

MEGVALÓSÍTOTT BERENDEZÉS

5. ábra Tirisztoráram
Az 5. ábra az 1. ábra szerinti kapcsolás egyik tirisztorának
az áramát mutatja. A példakénti ábrán a tirisztor a motoráram
pozitív félperiódusában vezet. Az áramvezetés kb. 6,6 msec
időtartamú szinuszosan változó amplitúdójú áramimpulzusokból áll, amelyek 20 msec-onként ismétlődnek.
A tirisztor átlagos melegedését az áramirányító átlagos
veszteségi teljesítménye alapján számíthatjuk. A (1) összefüggés az áramirányító veszteségi teljesítményét egy félperiódus
időre átlagolva adja meg. A teljes periódusidőre az átlagos
veszteségi teljesítmény ennek a fele. Feltételezésünk szerint
egy periódus alatt a „H” áramirányító 6 db tirisztorában azonos veszteség keletkezik, így egy tirisztor átlagos veszteségi
teljesítménye

A 7. ábrán egy, a PowerQuattro Zrt.-vel egyesült VHJ Kft.
által kifejlesztett ciklokonverteres hajtás elvi kapcsolási rajza
látható. 6 db háromfázisú híd kapcsolású 4/4-es tirisztoros,
ún. „sztátor áramirányító” táplálja a szinkron motor 2x3 fázisú állórész tekercselését, és egy darab háromfázisú hídkapcsolású 2/4-es tirisztoros ún. „gerjesztő áramirányító” pedig a
gerjesztő tekercsét. Zárlat esetén gyorskapcsolók biztosítják
az állórésztekercsek és az áramirányítók közti kapcsolat bontását. A főbb adatok leolvashatók az ábrából.
A megrendelő ragaszkodott ahhoz, hogy a berendezés zajszintje 75 dBA-nál kisebb legyen. Így csak a vízhűtéses megoldás jöhetett szóba.

(9)
és a pn réteg átlagos melegedése állandósult állapotban a
házhoz képest
(10)
ahol
a tirisztor hőellenállása a pn réteg és a ház között.
Átmeneti állapotban a tirisztor melegedését a hőmodellje
alapján számíthatjuk (4). A katalógusok azonban nem
a hőmodell paramétereit, hanem a tirisztor tranziens
hőimpedanciáját adják meg. A Z tranziens hőimpedancia
megadja, hogy egységugrás alakú egységnyi veszteségi teljesítmény hatására t idő múlva hány Celsius fokkal melegszik
a pn réteg. Ciklokonverter esetén azonban nem egységugrás
alakú a veszteségi teljesítmény. Ilyenkor a szuperpozíció elvét
alkalmazhatjuk, és a PT(t) veszteségi teljesítmény időfüggvényét felbontjuk egységugrás alakú, különböző hosszúságú
veszteségfüggvényekre [4]. A felbontást finomítva határátmenetként a következő konvolúciós integrált kapjuk.
(11)
A 6. ábrán a megvalósított berendezésben alkalmazott
Westcode gyártmányú N4400TC2800 típusú tirisztor pn rétegének periódusidőn belüli hőingadozását ábrázoltuk a frekvencia függvényében különböző áramterhelések esetén.
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7. ábra Ciklokonverteres hajtás
Egy sztátor áramirányító főkörének villamos és mechanikai
felépítése a 8. ábrán látható.
A 4/4-es áramirányító 3 db kihúzható, könnyen cserélhető TVE-3000 típusú tirisztoros fiókból (A1, A2, A3) épül fel. A
tirisztoros fiók fényképe a 9. ábrán látható. Külön szerkezeti
egységet képez még a hálózatoldali túlfeszültség védelmi
egység (A4). Egy tirisztoros fiókon belül a vízhűtők sorba, a
három tirisztoros fiók pedig a hűtővíz szempontjából párhuzamosan van kapcsolva.
Az egyes fiókok flexibilis csövön gyorscsatlakozóval csatlakoznak a rozsdamentes acélból készült hidegvízelosztóhoz,
ill. a melegvízgyűjtőhöz. A vízkör állapotát a melegvízgyűjtőnél elhelyezett vízőrök és vízhőmérséklet-mérők figyelik.
A szekrényen belül a vízrendszer hőszigeteléssel van ellátva a
páralecsapódás csökkentése érdekében.
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Igen lényeges szempont volt a tervezés során
az áramirányító zárlatvédelme. Nagy teljesítményű áramirányítók esetében nem célszerű olvadó
biztosítót
alkalmazni.
Egyrészt a gyorsműködésű, nagy áramú olvadó
biztosítók igen drágák,
másrészt a cseréjük jelentős üzemidő-kiesést okoz.
Ciklokonverter
esetében zárlati áramok
a berendezés hibátlan
működése esetén is előfordulhatnak.
Ugyanis
ciklokonverteres hajtásnál legalább az egyik

8. ábra Sztátor áramirányító kialakítása és mechanikai felépítése

9. ábra TVE-3000 típ. tirisztoros fiók
A védelmek kialakítása lényegében megegyezik az egyenáramú hajtásoknál alkalmazottakkal. A tirisztorok cellavédelmeinek és a túlfeszültség-védelmi egységeknek az ellenállásai vízhűtésűek. Így a vízhűtőkörnek a tirisztorok veszteségein felül, még a védelmi egységek veszteségét is el kell
szállítania.

10. ábra A ciklokonverteres hajtás mérése a VHJ Kft. laboratóriumában
A 11. ábrán egy sztátor áramirányítóban keletkező, a víz által
elszállítandó veszteségi teljesítményt ábrázoltuk a motoráram
függvényében. Minden hőt azonban nem tud elszállítani a vízhűtés. Nagy áramok esetén jelentős veszteségek keletkeznek a
szekrényen belüli sínekben és kábelekben. Ezt a járulékos hőt
egy igen csendes járású (40 dB!) ventilátor szállítja el.
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11. ábra Sztátor áramirányító vesztesége
sztátor áramirányító mindig inverter üzemben működik.
Ez veszélyes üzem, mert hálózati feszültség kimaradása, vagy
hálózati feszültség betörése esetén az inverter üzemben
működő áramirányító vezető tirisztorát a soron következő
fázis tirisztora nem tudja kioltani, és így ilyenkor a szinkron
gép feszültsége és a hálózati feszültség összege nagy zárlati
áramot tud létrehozni. Ezen kívül 4/4-es áramirányító esetén
mindig előfordulhat, hogy hibás gyújtás, vagy egyéb okból
a működés szempontjából letiltott áramirányító mégis begyújt, és zárlatot okoz. Ilyen abnormális üzemi viszonyok közt
kialakuló zárlati áramokkal részletesen foglalkozik a [5], [6],
[7] irodalom.
A megrendelő előírása szerint az áramirányítónak meghibásodás nélkül túl kell élnie a vezérlés hibás működését.
A kialakuló zárlati áramokat a motor felé a beépített gyorskapcsolók kb. 5000 A-ra korlátozzák, de a váltakozó oldali
megszakító túláramra, vagy kikapcsolási parancsra csak
kb. 80 msec késleltetéssel kapcsol ki. Így az áramirányítóknak
a hálózati áram túláramát kb. négy perióduson keresztül kell
elviselniük. A nagy áram hatására a tirisztorok túlmelegednek
és átmenetileg elveszthetik nyitóirányú záróképességüket, és
lényegében diódaként viselkednek.
A 12. ábrán annak a tirisztornak az áramát és pn réteg hőmérsékletét ábrázoltuk, amelyiknél a fenti feltételek esetén
a legnagyobb áram alakul ki. A pn réteg hőmérsékletetet a
tirisztor gyártója számította ki a megadott áramalak alapján.

Elektrotechnika 2 0 1 4 / 0 2 - 0 3

Irodalomjegyzék
[1] R. Lappe: Thyristor -Stromrichter für Antriebsregelungen. VEB Verlag
Technik, Berlin, 1975. S. 281.
[2] Heumann-Stumpe: Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1974. 127-129 o.
[3] Weiner Gy.: Nagyáramú áramirányítók hűtése. Magyar Elektronika 1990.
VII/3 10..16. o.
[4] Molnár K.: Tárcsadiódákból felépített egyenirányítók elemzése és vizsgálata. http://www.powerquattro.hu/hun/art/Tarcsadioda.pdf 42. o.
[5] J. Pontt, J.Rodríguez, K.Tischler, N.Becker, J.Rebolledo: Operation
of High Power Cycloconverter-Fed Gearless Drives under Abnormal
Conditions. 0-7803-8487-3/04/$20.00 © 004 IEEE
[6] Luis Nieto C., Markus Ahrens: Gearless Mill Drive Protection Improvements
and Its Behavior at Minera Escondida Ltda. 0197-2618/07/$25.00 © 2007 IEEE
[7] K. Tischler: The behavior of the cyclokonverter fed gearless drive under
abnormal electrical conditions. Workshop SAG 2003 October 8-10, Vina del
Mar Chile.

12. ábra Tirisztor árama és hőmérséklete zárlat esetén
A maximális csúcsáram 36 kA. A sínezés zárlati erőhatásra
és zárlati melegedésre történő méretezésénél ezt az áramértéket kellett figyelembe venni.
A meghibásodás kezdetekor a tirisztorok a maximális üzem
meleg állapotban kb. 65 ºC-on dolgoznak. A zárlati áram hatására a tirisztorok pn rétege 154 ºC-ra melegszik. A gyártó tájékoztatása szerint ezt a hőmérsékletet üzembiztosan elviseli
a tirisztor és visszanyeri nyitóirányú záróképességét, amen�nyiben elegendő idő áll rendelkezésre a következő terhelési
állapotig a lehűlésre.
A cikkben ismertetett ciklokonverteres hajtás Ausztrália
egyik rézbányájában 400 m szállítási mélységű bányafelvonót hajt. A berendezés 2013 januárjában lett üzembe helyezve. Az üzembe helyezést és a vezérlésszabályozás szállítását a
az angliai GE Converteam cég végezte.
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Kétszámjegyű növekedéssel zárta üzleti évét
a Schneider Electric hazai leányvállalata
A Schneider Electric, az energiamenedzsment nemzetközi
szakértőjének magyarországi leányvállalata 2013-ban is sikeres
üzleti évet könyvelt el. Az előzetes eredmények alapján a társaság belföldi kereskedelme 18,6%-os növekedést teljesített
2012-es eredményeihez képest, mellyel az értékesítés volumene több mint 38 millió euró, míg a teljes hazai tevékenysége
20,8%-os növekedéssel meghaladta a 730 millió eurós értéket. Az elmúlt év során a vállalat üzletáganként is stabil eredményeket produkált: az Ipar és az IT egyaránt 23%-os, a Partner Business 19%-os, míg az Energia 4%-os bővülést ért el.
A már installált berendezésekkel foglalkozó, értékesítés utáni
tevékenységet is végző Field Services terület 36%-os növekedéssel járult hozzá a vállalat teljesítményéhez. Számos sikeres
projekt mellett a Schneider Electric stratégiai megállapodást
kötött a magyar kormánnyal, mellyel célja, hogy megerősítse
aktív szerepét a magyar gazdaság fenntartható és versenyképes növekedése érdekében.
Az egyes üzletágak tekintetében a Partner Business látványos
fejlődésen ment át 2013-ban. Ennek egyik oka, hogy a vállalat
növelte a disztribúcióban működő, szerződött kiskereskedelmi
partnereinek számát, valamint kiemelt hangsúlyt fektetett arra,
hogy a fejlesztési projektekben már a tervezési fázisnál jelen legyen szakértelmével és megoldásaival. Mindez hozzájárult a vállalat által sikeresen elnyert projektekhez. Emellett a beruházók
körének bővülése - távol-keleti és skandináv cégek hazai megjelenése - is fokozta a társaság üzleti lehetőségeit.
Az építőipar 2013 februárja óta tartó fellendülését is demonstrálja a Partner Business üzletág részeként funkcionáló
Épületek divízió, mely 42%-kal növelte bevételét tavaly.
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A Schneider Electric Energia üzletága a középfeszültségű
energiaellátás szegmensében meghatározó hazai tevékenységével 4%-os növekedést mutatott fel, annak ellenére, hogy a legmeghatározóbb partnerek költségcsökkentésre, a beruházásaik
visszaszorítására kényszerültek. A hazai kapcsolóberendezésgyártás két bázisra, a zalaegerszegi és a kunszentmiklósi egységekre koncentrál, továbbá a szigetszentmiklósi logisztikai központban zajlik a kapcsolóberendezések megrendelői igényekre
történő testre szabása.
A hazai leányvállalat Ipar üzletágának 23%-os növekedését elsősorban a viszonteladó partnerekkel való hatékonyabb
együttműködésnek, valamint a gépgyártói tevékenység fokozatos erősödésének és a komplex kínálat bevezetésének köszönheti.
Hasonló volumenben, 23%-kal emelkedett az IT üzletág értékesítése is, melyet a kiskereskedelmi partnerekkel kialakított
szoros együttműködés, valamint a rendszerintegrátor partnerek
projektekben nyújtott kiemelkedő teljesítménye eredményezett.
Mindezt az okoskészülékek térhódítása által okozott piacméretcsökkenés ellenére sikerült elérnie a vállalatnak.
„2014-es terveink közt elsősorban továbbra is a hatékony
üzletmenet biztosítása és az értékesítés serkentése szerepel.
Várakozásaink szerint idén fokozott figyelemben részesítjük az
intelligens épületfelügyeleti rendszereket, továbbá hangsúlyosabb szerepet kap a hűtési rendszerek új portfóliója, az energiamenedzsmenttel kapcsolatos, az energiahatékonyságot támogató készülékek, rendszerek mellett” – mondta Spilkó József, a
Schneider Electric magyarországi leányvállalatának vezérigazgatója.
(X)
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Oktatás
Lamár Krisztián, Zalotay Péter

Sorrendi vezérlések interpreteres
programozása mikrokontrolleren

2. rész

A cikk előző részében röviden ismertettük a digitális
technika oktatási hátterét, valamint a sorrendi vezérlések alapjait és az IEC 61131-3 szabványban szereplő
Sequential Function Chart (SFC) programnyelvet. Jelen rész a sorrendi vezérlések szabványos programozásának adattáblázatokat alkalmazó interpreteres
megvalósítására fókuszál.
In the previous part of this paper the educational
background of digital technology, the basics sequential
controls as well as the Sequential Function Chart
(SFC) program language according to the standard
IEC 61131-3 was presented. This part focuses on
the interpreter implementation of the standardized
programming of sequential controls using data tables.

5. A szabványos nyelven írt sorrendi
vezérlések táblázatos programozása
Az eddigieknek megfelelően az SFC-nyelv elemit használó
vezérlések táblázatos programozását fogjuk megvalósítani C nyelven, a 8-bites 8051 mikrokontroller családon
bemutatva, de természetesen az itt alkalmazott elvek viszonylag egyszerűen átvihetők más mikrokontroller családra
is. Az adattáblázatot feldolgozó és értelmező programrészletet – a bonyolultságára való tekintettel – itt már nem mutatjuk be, viszont egy konkrét példa kapcsán az a [33]-ban –
kommentekkel ellátva – megtalálható és tanulmányozható.
A megvalósítás során az alábbi korlátozásokkal éltünk.
– Nem implementáltuk az SD, DS és SL akcióminősítőket.
– Az akciókat csak bites váltózókra értelmezzük, összetett

–

–
–
–
–

akciók függvényhívással valósíthatók meg, ennek érdekében bevezettük az „F” jelű nem szabványos akcióminősítőt.
Átmeneti feltételként tetszőleges boolean logikai függvény
megadható, egyéb (például relációs műveleteket tartalmazó) kifejezések azonban nem, ezek szintén függvényhívás
formájában valósíthatók meg.
Egy SFC-n belül egyidejűleg csak egy lépés lehet aktív, párhuzamos (szimultán) elágazás nem lehetséges
Nincsenek IEC 61131-3 szerinti változó típusok, helyette a
C programozási nyelv változó típusait használjuk.
Az S.X és az S.T rendszerváltozók nincsenek implementálva.
Ha egy adott lépés aktiválásakor az kilépési feltétel IGAZ
értékű, a lépéshez tartozó akciók akkor is lefutnak egyszer.

Az SFC programot leíró táblázatnál ugyanúgy kettőspont
(’:’) karaktert fogjuk a rekordok kezdetének jelzésére használni, amint azt a MOORE-modell szerinti állapotgráf programozásánál tettük. A rekord elején meg kell adni, hogy a soron
következő információk gráf adott lépéséhez tartozó akcióra
vagy tranzíciókra vonatkoznak. Az akciókra vonatkozó adatokat a kettőspont utáni ’A’ karakter, majd a vonatkozó lépés
sorszáma, a tranzícióra vonatkozó adatokat a ’T’ karakter,
majd a vonatkozó lépés sorszáma jelöli. Ezeket a karaktereket
rekordminősítőnek nevezzük. Két különleges rekordminősítő
karaktert is definiálunk. Az első az ’I’, amely után az adott SFC
kezdeti lépését kell, hogy megadjuk, a másik az ’X’, amely az
adott SFC adattáblázatának végét jelöli. A rekordok struktúráját a 2. táblázat mutatja.
Az akciókat és a tranzíciókat tartalmazó rekordok hossza
az adott feladatot leíró SFC bonyolultságának függvényében
változik, ugyanis egy rekord tetszőleges számú akcióleírást és
tranzícióleírást tartalmazhat. Ezek felépítését a 3-4. táblázatokban foglaltuk össze.
Időzített akcióknál (D és L) az időzítés időtartamát a ciklusidő (mintavételi) idő egész számú többszöröseként tudjuk megadni, két szorzótényező segítségével (4. és 5. bájt).
A megvalósított időzítés a két tényező és a ciklusidő szorzataként adódik ki. Függvényt hívó akciónál a függvények
kezdőcímeit a function_allocation_table[] nevű tömbbe kell
elhelyezni:
unsigned int code function_allocation_table [] =
{ &FNA, &FNB, &FNC } ;

2. táblázat A rekordok felépítése
Rekordtípus

1. bájt
(rekordkezdet)

2. bájt
(rekordminősítő)

3. bájt

További bájtok

Inicializálás

’:’

’I’

lépéssorszám

—

Akció

’:’

’A’

lépéssorszám

ld. 3. táblázat

Tranzíció

’:’

’T’

lépéssorszám

ld. 4. táblázat

Lezárás

’:’

’X’

—

—

3. táblázat Az akcióleírások felépítése
1. bájt
(akcióminősítő)

2. bájt

3. bájt

4. bájt

5. bájt

‘N’

bájtcím

bitpozíció

—

—

‘S’

bájtcím

bitpozíció

—

—

’R’

bájtcím

bitpozíció

’D’

bájtcím

bitpozíció

idő szorzótényező 1

idő szorzótényező 2

’L’

bájtcím

bitpozíció

idő szorzótényező 1

idő szorzótényező 2

’P’

bájtcím

bitpozíció

—

—

’F’

függvényindex

—

—

—
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Ezeket a függvényeket az ’F’ akcióminősítővel tudjuk meghívni, ahol az
’F’ után a meghívandó függvény címének a function_allocation_table []
tömbön belüli indexét kell megadni.
Jelen példában az FNC( ) függvény
esetében ez az index 2. Fontos, hogy
az ’F’ akcióminősítő a meghívandó
függvényeket (void)(void) típusúként
kezeli, ezért ezeket ilyen formátumban kell deklarálni is.
Az
akciókhoz
hasonlóan
a
tranzícióknál is minősítőket definiálunk. A ’T’ minősítő akkor enged tovább
a következő lépésre, ha a megcímzett
bit TRUE (1) értékű, az ’F’ minősítő pedig
akkor, ha FALSE (0) értékű. Itt is van lehetőség függvényhívásra, de mivel az F
betű már foglalt, ezt a„C” (azaz Complex)
tranzíció minősítő jelöli. Használata
megegyezik az akcióminősítőknél leírt
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4. táblázat A tranzícióleírások felépítése
2. bájt
(tranzícióminősítő)

2. bájt

2. bájt

2. bájt

További bájtok

‘T’

bájtcím

bitpozíció

következő
lépés

—

‘F’

bájtcím

bitpozíció

következő
lépés

—

’C’

függvényindex

következő
lépés

—

—

’(’

…

…

…

…

meg kell írnunk a (void)ABC(void); valamint a
(char)CBA(void); függvényeket. A függvények
címeit a korábbiakban leírt módon el kell helyezni az allokációs táblában. Az időzítéseknél 100
ms-os időalapot feltételezünk. Létre kell hozni
egy TEMP nevű bájtos változót (ennek a bitjeit használjuk az akciókban és a tranzícióknál),
továbbá meg kell szerkeszteni az SFC működését leíró táblázatot, nem megfeledkezve arról,
hogy az S1-S2 és az S1-S3 tranzíciók közül az
előbbinek van prioritása.

következő
lépés

‘)’

függvényhívással, annyi különbséggel, hogy ezeket a függvényeket (char)(void) típusként kezeljük. A ’C’ tranzícióminősítő
akkor enged tovább a következő lépésre, ha meghívott függvény visszatérési értéke nem nulla.
Belátható, hogy ha több tranzíció is van, amely ugyanarra a következő lépésre vezet át, akkor ezek az átmeneti feltételek egymással VAGY kapcsolatban vannak. Szükséges
lehet olyan tranzíciós feltétel megadása is, ahol az egyes
változók ÉS kapcsolatban vannak egymással. Ezt szolgálja a
’(’…’)’ tranzícióminősítő páros. A zárójelekkel közrefogott ’T’
és ’F’ jelű minősítők között ÉS kapcsolat áll fenn. A következő
lépés számát a zárójelezést követően kell megadni. A ’(’…’)’
tranzícióminősítő páros akkor enged tovább a következő
lépésre, ha az ÉS kapcsolat IGAZ értékű. Az ilyen ÉS-VAGY
tranzíciószerkezettel tetszőleges diszjunktív kanonikus alakú
logikai függvény megadható átmeneti feltételként.
Az IEC 61131-3 szabvány szerint, ha az elágazásoknál több
átmeneti feltétel is IGAZ értékű, akkor leginkább bal oldali
ágnak van prioritása. Ha ettől el akarunk térni, akkor minden
egyes átmeneti feltételnél meg kell jelölnünk a prioritást.
A legkisebb számmal jelölt átmeneti feltételnek van a legnagyobb prioritása. A megvalósított adatfeldolgozó program
úgy működik, hogy a tranzícióleírások között mindig a későbbinek van nagyobb prioritása.
A fentiek illusztrálására tekintsük a 6. ábra szerinti SFCprogramot. A program két függvényhívást használ, ezért

unsigned char code K[] =
{
':', 'I',0,
':', 'A',0, 'S',&TEMP,1,
':', 'T',0, 'F',&TEMP,2,1,
':', 'A',1, 'L',&TEMP,3,1,30,
'D',&TEMP,4,10,12,
':', 'T',1, 'T',&TEMP,7,3,
// Alacsony prioritás
'T',&TEMP,2,3,
// Alacsony prioritás
'T',&TEMP,4,2,
// Magas prioritás
'(',
'T',&TEMP,5,
'F',&TEMP,6,
')',2,
// Magas prioritás
':', 'A',2, 'R',&TEMP,1,
':', 'T',2, 'C',1,0,
'F',&TEMP,2,0,
':', 'A',3, 'F',0,
':', 'T',3, 'F',&TEMP,2,1,
':', 'X'
};

Az adatfeldolgozó program minden SFC-hez egy struktúrát
rendel, amely az adott SFC rendszerváltozóit, például a step_
pointer-t tartalmazza. Ezért a main( ) függvényen belül létre
kell, hoznunk az SFC számára egy struktúraváltozót:
struct sfc data sfc_k ;
Továbbá a main( ) inicializáló részében végre kell hajtani a
struktúra elemeinek inicializálását is:
sfc_init ( &sfc_k, (int)k ) ;
Végül a a main ( ) ciklikus részében meg kell hívni az SFC
interpreter szubrutint.
sfc_interpreter ( &sfc_k ) ;
Az adatfeldolgozó program teljes egészében megtalálható a [33]-ban. Ha ennek segítségével saját működő vezérlést
kívánunk készíteni, akkor ehhez minimálisan az alábbi előkészületek szükségesek.
– A külső környezettel kapcsolatot tartó input( ) és output( )
függvények megírása.
– Az SFC-k működését leíró konstans táblázatok elkészítése
– A main( ) függvényen belül: Az alkalmazott SFC-k számának
megfelelő számú struktúraváltozó deklarálása, és a megfelelő számú megfelelő sfc_init( ) valamint sfc_interpreter( )
függvényhívások elhelyezése.

6. Következtetések
A cikkben a vezérléstechnikai feladatok sajátos megoldását
mutattuk be a legegyszerűbbtől az összetett, sokfunkciós,
sokparaméterű sorrendi vezérlésekig. A megoldások kulcs-

6. ábra Példa SFC program
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eleme, hogy a feladatot adattáblázatok segítségével írtuk
le, az adatfeldolgozást pedig a konkrét feladattól független
interpreter programokkal oldottuk meg.
A bemutatott megoldás jól alkalmazható az automatizálásra
specializálódó villamosmérnök hallgatók képzésében, amikor
a digitális technika tantárgyban elsajátított alapok már a hallgatók rendelkezésére állnak, de a rendszerszemléletű gondolkodás még csak kialakulóban van. Az itt bemutatott témakör
4-6 előadásóra és ugyanennyi gyakorlati óra keretében kimerítően feldolgozható. Erre alapozva a haladó témák [25-27], mint
pl. DSP programozás is könnyebben kezelhetők.
Az IEC 61131-3 szerinti SFC-programnyelv tapasztalataink
szerint hamar nagy népszerűségre tesz szert a hallgatók körében. Otthoni hobbiprogramozásnál azonban csak korlátozottan tudták használni, mert a hallgatók nem engedhetik meg
maguknak, hogy saját PLC-vel rendelkezzenek. A cikkben
bemutatott megoldás lehetővé teszi, hogy az olcsón beszerezhető mikrokontrolleres fejlesztőrendszerek segítségével
a hallgatók otthon is könnyen és gyorsan tudjanak komplex
vezérlési feladatokat megoldani.
A SFC-programnyelv előnyei mechatronikai és gyártástechnológiai folyamatok programozásánál mutatkoznak meg
igazán [28-32]. Az eddigiekkel ellentétben ezeket most már
nem csak PLC-vel, hanem olcsó mikrokontrolleres hardverrel
is vezérelni tudjuk. Az Óbudai Egyetemen több ilyen mechatronikai modellel rendelkezünk, a teljesség igénye nélkül:
– Aszinkron motoros hajtás csillag-delta indítását és dinamikus fékezését magvalósító modell.
– Munkadarab adagoló, átrakó és válogató modell.
– Magasraktármodell.
– Négy munkahengeres betanítható elektropneumatikus vezérlés modellje.
– Revolver tálcás bonboncsomagoló modell.
– Útkereszteződés-modell.
A bemutatott SFC interpreter forráskódja a hallgatók rendelkezésére áll, ez egyben inspirálja is őket a módosításra, továbbgondolásra. Néhány ötlet ezek közül:
– SD, DS, SL akcióminősítők implementálása.
– Párhuzamos (szimultán) elágazás implementálása.
– PC alapú compiler program írása, amely az IEC 61131-3
szabvány grafikus vagy szöveges SFC nyelvén írt programból létrehozza működést leíró adattáblázatot.
– PC alapú nyomkövető- és hibakereső felület készítése az
SFC interpreterhez, RS232 soros kommunikációval.
– Migrálás más mikrokontroller platformra.
– PC alapú implementáció szabványos kommunikációval
rendelkező decentralizált I/O egységek alkalmazásával.
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A cikk 1. része az Elektrotechnika 2013/12 számában jelent
meg. Ugyanitt olvashatók a szerzők személyes adatai is.
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Biztonságtechnika
Arató Csaba, Kádár Aba, Dr. Novothny Ferenc

Érintésvédelmi
Munkabizottság ülése
2014.02. 05.
Az Érintésvédelmi Munkabizottság 269.
ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésével az
egyesülethez beérkezett szakmai kérdéseket tárgyalt meg és fogalmazott meg
válaszokat. Így többek között válaszolt egy
hotel felújításával, a gumiszőnyeg alkalmazásával, a hálózati feszültségtől függő
áram-védőkapcsolók alkalmazási lehetőségeivel, üzlethálózat szabványossági felülvizsgálatával és a BKV felsővezeték-tartó
oszlopainak érintésvédelmével kapcsolatos
kérdésekre.
1.) NAGY BALÁZS kérdése egy hotel felújításával kapcsolatban a PEN-, PE- és EPH-vezetők
elrendezésével, kialakításával és keresztmetszetével volt kapcsolatos.
VÁLASZ:
A meglévő szinti alelosztókig meg lehet hagyni
a TN-C rendszert: a meglévő és bejövő PENvezetőt, amelyet az eddigi kialakításnak megfelelően itt lehet szétosztani PE- és N-vezetőre. Az N továbbiakban, mint szabványos nullavezető funkcionál. A PE-vezetőt
javasoljuk összekötni az új PE szinti csomóponttal.
A meglévő EPH-főcsomópontot, a meglévő EPH-kábelezést
és a meglévő szinti EPH-csomópontot (illetve a csatlakozó
fémtárgyak bekötéseit) javasoljuk változatlanul hagyni, és
sehol sem összekötni a PE-vezetővel, nehogy nem kívánatos
párhuzamos ágak alakuljanak ki.
A PEN-vezetők és a PE-védővezetők keresztmetszetét az
MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány 543.1.2. szakasza alapján kell kiszámítani, vagy az 54.2. táblázata alapján kell meghatározni. Az EPH-vezetők vagy, ahogy az új szabvány nevezi:
védőösszekötő-vezetők keresztmetszetét a hivatkozott szabvány 544.1.1. szakasza illetve az 544.2. szakasza alapján kell
meghatározni.
Tájékoztatásul: az idézett szabvány B mellékletében látható
ábra ad magyarázatot a védővezetők és az EPH-vezetők kialakítására, pl. hogyan lehet a védővezetőből leágaztatni (és
felfűzni) az EPH-vezetőt, illetve kiegészítő EPH-kapcsot létesíteni. (Lásd a kérdező által is idézett 542.4.1. szakasz 1. megjegyzését!) Az alapelv, hogy sugaras jellegű legyen a rendszer,
a védelmi körökben nem lehetnek párhuzamos ágak!
Továbbá felhívjuk a figyelmet a következőre is, hogy utólagos
módosításnál is érvényes az 543.8 szakasz követelménye a
védővezetőnek az aktív vezetők közvetlen szomszédságába
való elhelyezésére.
2.) GENDUR ISTVÁN kérdése a gumiszőnyeg alkalmazásáról szólt: kisfeszültségű elosztó térben szükséges-e szigetelő gumiszőnyeg használata? Középfeszültségű kapcsolótérben, hogyan változik és mitől függ a gumiszőnyeg
használati előírása.
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VÁLASZ:
A villamosítás kezdetén a gumiszőnyeg alkalmazásának az
volt az indoka, hogy akkor a kapcsoló- (vagy vezérlő) táblák márványból vagy más szigetelő- anyagból készültek, és
ezért a szakemberek úgy érezték, jó, ha sehol sincs földeltnek tekinthető érinthető rész, még a padlónál se. Az 1929. évi
Biztonsági Szabályzat néhol „ajánlatos”-nak nevezi a padló
szigetelőanyagú borítását (de még ott se írja elő!). Az 1914.
évi Biztonsági Szabályzatban ez nem szerepel, és az 1939. éviből is kihagyták ezt az ajánlást. Ezzel szemben egy időben,
egyes helyeken a gyári főelosztók elé tettek valami szigetelő
dobogót, mert védőföldeléssel nem tudták megoldani, hogy
a főelosztó előtti olvadóbiztosító (vagy más túláramvédelem)
testzárlat esetén 5 s alatt kikapcsoljon. A már visszavont
MSZ 172/1-72 szabvány 5.3. szakasza az elszigetelés létesítésével kapcsolatban említi meg az egyik lehetőségként a
kezelőnek a földtől való elszigetelésére az „érintésvédelemre
alkalmas gumiszőnyeg” alkalmazását.
Jelenleg sem hatályos jogszabály, sem érvényes szabvány erre vonatkozó előírást nem tartalmaz, tehát semmi
sem írja elő a gumiszőnyeg alkalmazását. Tapasztalat szerint
nem szerencsés az alkalmazása, mert hamis biztonságérzetet
ad, nehéz a rögzítése, kopik, felpöndörödik. Ha mégis kimondottan kiegészítő védelemként alkalmazzák pl. a környezet
elszigetelésére, akkor csak olyat lehet alkalmazni, amelyen
igazoltan feszültségpróbát végeztek. Üzem közben is rendszeresen ellenőrizni kell az állapotát, illetve az MSZ HD 60364-6
szabvány A melléklete szerint a szabványossági felülvizsgálat
alkalmával meg kell mérni a szigetelési ellenállását, amely
nem lehet kisebb, mint 50 kΩ, ha a berendezés névleges feszültsége: Un ≤500 V, illetve 100 kΩ, ha Un >500 V.
3.) KOZMA LÁSZLÓ a hálózati feszültségtől függő áram-védőkapcsolók alkalmazási lehetőségei után érdeklődött.
(Válaszunk a 2013. decemberi ÉV. Munkabizottságon tárgyalt témakör folytatása.)
VÁLASZ:
Az áram-védőkapcsolók forrásszabványai: az IEC 61008-1,
amely a túláramvédelem nélküli, és az IEC 61009-1, amely a
túláramvédelemmel felszerelt készülékeket tárgyalja. Mindkét szabványban a 4. fejezet foglalkozik e védőkészülékek
osztályozásával. A működési mód szerint lehetnek a hálózati
feszültségtől funkcionálisan független vagy függő áram-védőkapcsolók.
A hálózati feszültségtől függő azon kapcsolók alkalmazását, amelyek a hálózati feszültség hibájából bekövetkező
vészhelyzetben nem kapcsolnak ki, az IEC szabvány feltételekhez köti, pl. szakember felügyelete alatti felhasználásra
ajánlja, és nem javasolja e kapcsolók általános, pl. lakásokban
való felhasználását.
E két IEC szabványt átvette az európai szabványszervezet,
a CENELEC, és ennek alapján az MSZT is kiadta magyar szabványként: MSZ EN 61008-1:2013, és MSZ EN 61009-1:2013
jelzettel. A CENELEC azonban sok helyen módosította és
korszerűsítette az IEC szabványokat, és más biztonsági szempontokat vett figyelembe. A CENELEC alapú szabványokba
bekerült az 1.) táblázat, amely összefoglalja az áram-védőkapcsolók típusait működési módjuk szerint.
(1. táblázat)
Összefoglalva: A jelenleg érvényes MSZ EN 61008-1 és az
MSZ EN 61009-1 jelzetű magyar nemzeti szabványok sem
ajánlják általános célú felhasználásra a hálózati feszültségtől funkcionálisan függő és a 4.1.2.2.b) szakasz szerinti
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1. táblázat A védőkapcsolók típusainak összefoglalása a működési módjuk szerint
Osztályozás az
MSZ EN 61008-1
és
MSZ EN 61009-1
szerint
Jelölése:
Védelem:

a
b

4.1.1. szakasz:
A hálózati feszültségtől
független működésű
ÁVK

4.1.2.2.a) szakasz:
Feszültség hiánya
esetén nem nyit, de
vészhelyzetben képes
kioldani

4.1.2.1.b) szakasz:
Feszültség hiánya
esetén kiold, de vissza
nem kapcsol

4.1.2.2.b) szakasz:
Feszültség hiánya
esetén nem nyit,
vészhelyzetben sem
képes kioldani

Nincs

E1

E2

E3

Kiegészítő
védelema

Kiegészítő
védelema,b

Közvett érintés elleni
Közvett érintés elleni
és kiegészítő védelema és kiegészítő védelema

Kiegészítő védelem, amely csak ≤30 mA értékű áram-védőkapcsolók esetén van biztosítva.
Csak a csatlakozóaljzattal egy egységben összeépített készülékek, vagy azok, amelyek kizárólagosan a csatlakozóaljzattal
megegyező szerelvénydobozban, helyileg együttes alkalmazásra vannak tervezve.

hálózati feszültség hibája esetén automatikusan nem nyitó
áram-védőkapcsolókat! Mindkét szabvány elsősorban kiegészítő védelemre, vagy csatlakozóaljzattal egybeépített készülékekben való alkalmazásra javasolja. A feszültségtől függő
működésű áram-védőkapcsolók alapvető problémája az,
hogy az előttük történt nullavezető-szakadás, vagy más okból
bekövetkezett feszültségkimaradás esetén azok nem működnek.
Így nem tudják ellátni a feladatukat – életveszélyesek lehetnek –,
ezért használatukat nem ajánljuk.
A feszültségtől függő működésű áram-védőkapcsolók
használati útmutatójában a forgalmazó köteles felhívni a
felhasználók figyelmét az adott áram-védőkapcsoló működési jellemzőire és az alkalmazási lehetőségeire! Ezenkívül a működési módjuknak megfelelően a készülékeken
is fel kell tüntetni a szabványban előírt E1, E2 vagy E3
jelölést!
4.) MORVAI LÁSZLÓ: Az áram-védőkapcsolók ellenőrzésével kapcsolatban tett javaslatot: véleménye szerint
elegendő lenne e készülékeket az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatával együtt 3 évenként ellenőrizni, de ekkor nemcsak a teszt gomb háromszori megnyomásával, hanem műszeres méréssel.
VÁLASZ:
A 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 5/A.§(3)a) bekezdése
szerint jelenleg az áram-védőkapcsolókon a próbagomb
megnyomásával havonta szerelői ellenőrzést kell végezni.
Véleménye szerint a 3 éves vizsgálati periódust indokolja a korszerű védőkészülékek precíz, ISO-rendszer szerinti
gyártása és minőségellenőrzése, és a kiforrott, megbízható
konstrukció. Ezenkívül vannak olyan üzemek, vizsgálóintézetek, ahol több száz vagy ezer ilyen készülék van felszerelve, és a szigorúan kötött technológiai vagy vizsgálati folyamatok semmilyen módon nem tesznek lehetővé üzemszünetet, még annyi időre sem, mint e kapcsolók ellenőrzése.
Ezért javasolja, hogy a háromévenkénti leálláskor, amikor
karbantartásokat és szabványossági felülvizsgálatokat
végzik, akkor kerüljön sor az áram-védőkapcsolók szerelői
ellenőrzésére és egyúttal méréses ellenőrzésére is, az
MSZ HD 60364-6:2007 szabvány magyarázatos kiadás H
mellékletben bemutatott „Áram-védőkapcsoló ellenőrzése”
című mérőlap felhasználásával. A méréses ellenőrzés különösen indokolt a régebbi típusú, NDK gyártmányú kapcsolóknál, de a felülvizsgálói tapasztalatok alapján az újabb készülékeknél is szükségszerű.
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A munkabizottság egyetért a felvetéssel – már korábban
is javasolta ez ügyben a rendelet módosítását. Ismét javasoljuk az idézet rendelet módosítását 3 éves, (de legalább 1 éves)
periódusra.
5.) MORVAI LÁSZLÓ egy szerencsés kimenetelű áramütéses balesetről számolt be.
Egy üzemi laboratóriumba külső munkahelyről egy villamos
meghajtású keverőkészüléket hoztak be vizsgálatra. A készülék bekapcsolása után a hozzá érő dolgozót áramütés érte.
Szerencsére nem történt komolyabb baja, rövid orvosi kivizsgálás után hazatérhetett.
Az eset kivizsgálásakor megállapították, hogy a készülék
(kiöntött kialakítású csatlakozó dugóval rendelkező) csatlakozó vezetékének bekötésénél az egyik üzemi vezetőt és
a védővezetőt felcserélték. Így alakulhatott ki, hogy a keverőkészülék megérinthető fém teste, burkolata 230 V fázisfeszültségre került. A vizsgálat során megállapították, hogy a
keverőkészüléket olyan csatlakozóaljzatba csatlakoztatták,
amelynek a védővezetője folytonos volt és a kiegészítő védelemként alkalmazott áram-védőkapcsoló is megfelelően működött. Az áram-védőkapcsoló mért kioldó árama 24, illetve
22,5 mA-volt, ami a 30 mA névleges kioldóáramú készülék
esetében a vonatkozó MSZ EN 61008-1:2013 szabvány szerint megfelelő. Azért nem kapcsolt ki, mert a keverőkészülék üzemi árama csak 17,4 mA, és ez az érték kisebb, mint az
áram-védőkapcsolónál mért 24 mA kioldóáram. Így az áramvédőkapcsoló a hibás keverő készülék működése közben jogosan nem kapcsolt ki.
Az eset kapcsán felmerül a készülék forgalmazójának felelőssége: köteles intézkedni a beszállító, illetve a gyártó felé. Addig
nem forgalmazhat ilyen készüléket, amíg nincs biztosítva annak biztonságos, jó minőségű kivitele. A forgalmazónak eladás
előtt minden készüléken szerelői ellenőrzést kell végrehajtani,
melynek során ellenőrizni kell a készülék helyes bekötését.
6.) KOCSÁNYI LÁSZLÓ kérdése: egy kiskereskedelmi bolthálózatot üzemeltető társaság az üzleteiben érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végeztet. Az üzletek 1000-1600 m2 alap- területen eladótér, szociálishelységek, raktár, tisztítószerraktár stb. helyiségekből állnak.
A felülvizsgáló három évben határozta meg a felülvizsgálatok gyakoriságát. A társaság ezt vitatja, véleményük
szerint az üzletek a 8/1981.(XII.27.) IpM r. (KLÉSZ) hatálya
alátartoznak, annak 2.§(2)b) bekezdése alapján, ezért
23.§(2) bekezdése szerint csak a hatévenként szerelői
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ellenőrzést kellene végezniük. A társaság azonban vállalja hatévenként a teljes szabványossági felülvizsgálat
elvégzését.
VÁLASZ:
Egyes létesítmények felülvizsgálati időpontjának meghatározása az adott létesítmény besorolásától függ. Annak eldöntése, hogy a diszkont jellegű kiskereskedelmi üzletek a 8/1981.
(XII.27.) IpM r. (KLÉSZ) hatálya alá tartozó kommunális létesítménynek vagy más értelemben vett munkahelynek minősülnek-e, nem villamos, hanem általános munkavédelmi
kérdés. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
87.§ 5. pontja szerint munkahely minden olyan szabad vagy
zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol
munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Ezt kiegészítve: a munkahelyen a munkavállalók állandóan jelen vannak, vagy gyakran (pl. naponta,
napszakonként) tartós ideig munkát végeznek.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54.§
(2) … (5) bekezdései előírják a munkahelyek – így ezen üzleteknek is – kötelező munkavédelmi kockázatelemzését! Ebben az üzemelés biztonsági szempontjait vizsgálva a villamos
jellegű veszélyeket is elemezni kell; figyelembe véve a helyi
sajátosságokat, speciális üzemi körülményeket (pl. durva környezeti igénybevételek stb.).
Az előzőeket figyelembe véve a kockázatelemzés alapján
a kereskedelmi társaság felelős munkavédelmi szakemberének kell eldönteni, azaz a társaság felelőssége, hogy a viszonylag nagyméretű, sok villamos berendezéssel felszerelt,
nagy forgalmú üzleteket munkahelynek vagy kommunális
létesítménynek tekintik-e. Ha munkahelynek minősítik, akkor
sűríteni lehet a felülvizsgálati időpontokat, de nem szabad
ezeket három évnél ritkábban végezni! Végül: a felülvizsgáló
nem hatóság, így az általa előírt felülvizsgálati idők ilyen értelemben nem kötelezők. A kockázatértékelésük eredménye
alapján a saját felelősségükre attól eltérhetnek!
7.) GYERKÓ JÓZSEF a BKV felsővezeték-tartó oszlopainak érintésvédelmével kapcsolatban kérdezte véleményünket. Tapasztalatuk szerint az MSZ-07-5017:1983
szabvány 2.2.4. szakasza szerint kivitelezett vezetéktartó oszlopok érintésvédelme nem volt megbízható.
Ezért volt már olyan esetük, amikor a túlfeszültség korlátozó meghibásodása miatt az oszlop egyenfeszültség
alatt maradt. Az ilyen esetek elleni védekezés nehézkes,
ugyanis a kialakuló kis értékű zárlati áramok nem működtetik a védelmet. A közelmúltban új, korszerű és tanúsítványokkal igazolt túlfeszültség-korlátozók és ún.
hibrid feszültségkorlátozók jelentek meg a piacon. Ezek
felhasználásával – az idézett szabványtól eltérő megoldással –, de annál hatékonyabban tudnák biztosítani az
érintésvédelmet.
VÁLASZ:
A kapcsolásról. Az 1. ábrán látható kapcsolási elrendezésben
az A1 túlfeszültség-korlátozó a felsővezeték és a földelt oszlop, az A2 túlfeszültség-korlátozó az oszlop és a sín közé van
telepítve. Ez külföldön, pl. a német vasutaknál szokásos elrendezés. (1. ábra)
A kapcsolás célja, hogy az egyenáramú kör el legyen választva a földtől, hogy azokat a potenciálkülönbségeket elkerüljük, amelyek kóboráramokat okozva az egyes elemek
korróziójára vezethetnének. Ezt taglalja az angol nyelven elérhető, 2011-ben kiadott MSZ EN 50122 szabvány 1., 2. és 3.
része.
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1. ábra
A gyártmányismertetőben küldött Siemens, ABB feszültségkorlátozó készülékeken kívül a Dehn&Sohne is rendelkezik új fejlesztésű, közvetlenül oszlopra helyezhető, tokozott
Dehn&Sohne MOV (A1-hez) és SDS* (A2-höz) készülékekkel!
A kapcsolás működése érintésvédelmi szempontból. Az A2
feszültségkorlátozó önmaga nem képes az áramütés elleni védelmet ellátni, de a rendszer összességében a legjobb
megoldásnak tekinthető az áramütés elleni védelem szempontjából!
Amikor az A1 túlfeszültség-korlátozó megszólal (vezetővé
válik) és az oszlop a vontatási feszültségre emelkedik, ekkor
lép működésbe az A2 túlfeszültség-korlátozó (vezetővé válik) és a visszavezetésen keresztül egy nagyáramú zárlat keletkezik. Ez a zárlati áram működteti a szakaszvédelmet, és a
kapcsoló lekapcsolja a szakaszt, az feszültségmentessé válik.
Ezzel az áramütés elleni védelem kérdése is megoldódott. A
rendszer egyes elemei önmagukban nem teljesítik az áramütés elleni védelem követelményét, de a rendszer (az A1 és
A2 üzemi állapotban MΩ ellenállású túlfeszültség-korlátozó,
a kis impedanciájú (sín) visszavezetés és a szakasz-védőkapcsoló) együttesen már megfelelően biztosítja az áramütés
elleni védelmet.
***
Az ÉV. Munkabizottság a következő ülését 2014. április 2-án
du.14.00 órakor tartja.
Az emlékeztetőt összeállította:
Arató Csaba

Kádár Aba,
lektor
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Dr. Novotny Ferenc
ÉVÉ Mubi vezető

Szakmai előírások
Dr. Novothny Ferenc

Belső téri munkahelyek
megvilágításának
előírásváltozásai
MSZ EN 12464-1:2003

MSZ EN 12464-1:2012

A Magyar Szabványügyi Testület 2012-ben közzétette angol
nyelven az MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész. Belső téri munkahelyek szabványt,
amelyet az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2011-ben
hagyott jóvá. A szabvány az azonos jelzetű 2003-as kiadást
váltotta fel. Az újbóli kiadás célja:
A belső térben dolgozók számára a jobb világítási környezet,
a nagyobb látási komfort biztosítása, ergonómiai és energiatakarékossági szempontokat is figyelembe véve.
A 2012-es kiadásban a főbb eltérések a 2003-as szabványhoz
képest az alábbiak:
– A természetes világítás fokozott figyelembevétele;
– A falakon és a mennyezeten nagyobb fénysűrűségértékek
előírása;
– Cilindrikus megvilágítás követelményeinek bevezetése
(jobb térbeli láthatóság);
– A megvilágítás egyenletességének figyelembevétele a
különböző munkatevékenységeknél;
– „Háttérterület” definiálása és javasolt megvilágítási értékek
megadása;
– Belső térre a pontmódszer hálópontjainak sűrűségmegadása, felvétele összhangban a külső téri munkahelyekre
vonatkozó MSZ EN 12464-2-vel;
– A képernyős munkahelyekre új fénysűrűség-határértékek
megjelölése

Az egyes eltérések részletezése

jellemzi. Ennek nagyságát befolyásolja többek között a
háttérfénysűrűség. (Lb)

Lb ugyan logaritmus mögött, de a nevezőben van, azaz igaz,
hogy nagyobb háttérfénysűrűség mellett kisebb mértékű a
káprázás. Ha nagyobb az Lb, megemelkedik a szem adaptációs szintje, s ehhez képest a világítótestek fénysűrűsége (L)
kisebb mértékű káprázást okoz.
A fénysűrűség a világító felület vizsgált irányú vetülete felületegységének fényerőssége (1. ábra):

1. ábra A fénysűrűség értelmezése
cd /m2

ahol ϑ a dI elemi fényerősség és a dA elemi felület normálisa
által bezárt szög. Ha ϑ = 0, cosϑ = 1.
Fénysűrűsége minden világítótestnek, minden megvilágított felületnek van. Példaként lásd 1.táblázatot:
1. táblázat

1. A természetes világítás fontossága már a 2003-as szabványban is szerepel. A 2012-es kiadás kibővíti a természetes
fénynek az energiamegtakarítás szempontjából jelentkező
hatásával. A világításhoz felhasznált energia számítása céljából hivatkozik az EN 15193-as szabványra, amely ennek meghatározásához módszert és mutatószám-meghatározást is
kínál. (LENI, Lighting Energy Numeric Indicator)
A fény (akár a természetes, akár a mesterséges) mind az
egészség mind a jó közérzet szempontjából fontos az emberek
számára, javítja a kedélyállapotot, fokozza az éberséget. Szabályozza a cirkadiánritmust (alvás és ébrenlét váltakozása), befolyásolja a fiziológiai és pszichológiai állapotot. Újabb kutatások
bizonyítják, hogy a megvilágítás szintjének, a fénysűrűség-eloszlásnak és a színhőmérsékletnek a változása, változtatása
stimulálja az embereket és hozzájárul a jó közérzethez. A természetes világítás változékonysága önmagában is hordozza a
célszerű változásokat. A mesterséges világítás egyes paramétereinek szükségszerű változtatása automatikusan vagy kézi
kapcsolással, ill. fényszabályozással megoldható.
2. A belső terekben a fénysűrűség-eloszlásnak abból a szempontból is kitüntetett szerepe van, hogy megszabja a szem
adaptációs állapotát és a kontrasztérzékenységet. Ha a háttér
fénysűrűsége kisebb, a fényforrás kápráztat, ha nagyobb, a világítótestek fénysűrűségéből adódó káprázás mértéke is kisebb.
A káprázás mértékét már a korábbi szabvány, az MSZ EN
12464-1:2003 is az UGR (Unified Glare Rating) értékkel
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A fény forrása

Fénysűrűség (cd/m2)

Tiszta égbolt

3000…7000

Fedett égbolt

100…1000

Fénycső

3000…14000

Mesterségesen világított
irodafal

1…200

Útburkolat korszerű
közvilágítással

0,1…5

Az új szabvány rögzíti a falakon és a mennyezeten létrejövő
minimális megvilágítást, amely a reflexiós tényezőkkel együtt
kialakítja a megemelt háttérfénysűrűséget.
Efal ≥ 50 lx
Emenny ≥ 50 lx

}

A világítás térbeli egyenletessége
U0 ≥ 0,1 U0 = Emin/Eátl

Ezért a szabvány 2012-es kiadásában kismértékben megnöveli a falaknak és a mennyezetnek a kívánt reflexiós tényezőjét a következők szerint (2. táblázat).
Vegyünk egy számszerű példát!
A fal legyen 50 lux átlagos megvilágítású, és a reflexiós tényező legyen a táblázatbeli minimális érték: 0,5. A falat tekintsük
Lambert (tökéletesen visszaverő) felületnek!
A fénysűrűség kiszámítására szolgáló összefüggés:
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2. táblázat

4. táblázat

Reflexiós
tényezők

2003-as
szabvány

2012-es
szabvány

ρmenny

0,6 - 0,9

0,7 - 0,9

ρfal

0,3 - 0,8

0,5 - 0,8

ρpadló

0,1 - 0,5

0,2 - 0,4

ρmunkafelület

0,2 - 0,6

0,2 - 0,7

Megvilágítás
lux

UGR

Színvisszaadási index

Egyenletesség

Kémiai
laboratórium.

500

19

80

0,6

Színvizsgáló
labor.

1000

16

90

0,7

Az előző szabvány minimális reflexiós tényezőként 0,3-at is
megengedett. Ezzel számolva
L≈4,7 cd/m2
Következésképpen 70%-kal meg kell emelni a háttér-fénysűrűséget!

Galvanizálás

300

25

80

0,6

Műszaki rajzolás

750

16

80

0,7

Tanterem

300

19

80

0,6

Orvosi vizsgáló

1000

19

90

0,7

Konyha

500

22

80

0,6

3. Az MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi
világítás. 1. rész. Belső téri munkahelyek szabvány kiemelten
kezeli a cilindrikus (hengeres) megvilágítás (Ez) fogalmát.
A cilindrikus megvilágítás paramétereinek előírása az alakfelismerés szempontjából nagy jelentőségű és kellően nagy értéke elősegíti a térbeliség érzékelését. Ennek számos munkafolyamatban van különleges jelentősége. A cilindrikus megvilágítás az MSZ EN 12665 szabvány definíciója szerint egy
elemi henger palástjára eső fényáramnak és a hengerpalást
területének a hányadosa. Közelítő számítással is élhetünk,
amelyet úgy végezhetünk el, hogy képezzük a hengerbe
helyezhető legalább négy oldallapú hasáb lapjain létrejövő
megvilágítások átlagát (2. ábra).

Ruhatár

200

25

80

0,4

2. ábra A cilindrikus megvilágítás közelítő számításához felülnézet

Az MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi
világítás. 1. rész. Belső téri munkahelyek szabvány előírásai a
cilindrikus (hengeres) megvilágítás (Ez) minimális értékére
(3. táblázat):
3. táblázat
Személy helyzete

Ez min (lux)

1,2 m magasságban ül

50

1,6 m magasságban áll

50

Tevékenység

labor), ugyanakkor pl. egy ruhatárban alacsonyabb fokú térbeli egyenletesség is megfelel.
Az egyenletesség számszerű értékének meghatározásához a helyiség megfelelő számú pontjában meg kell mérni
a megvilágítást, és a legkisebb megvilágítást osztani kell a
valamennyi ponton mért megvilágítások átlagával. Ez ellenőrzés, felülvizsgálat céljából tényleges méréseket jelent, tervezéskor a számítógépes programok az egyenletességet természetesen automatikusan megadják. Az egyes hálópontok
felvételére is előírásokat ad az új szabvány.
5. Külső terek és nagy kiterjedésű belső terek esetében a
világítástechnikai gyakorlat méretezésre a pontmódszert
alkalmazza. Erre vonatkozó előírás az MSZ EN 12464-1:2003as szabványban nem szerepel, csak a szabvány (MSZ EN
12464-2) második lapjában, amely külső terek világítására vonatkozik. A belső térrel foglalkozó MSZ EN 12464-1:2012-es
szabvány viszont tartalmaz a hálópontok felvételére vonatkozó előírást. Számítási módszert közöl az egyes hálópontok
közötti maximális távolságnak és a felveendő hálópontok minimális számának a meghatározására.
A számításhoz szükséges alapadat a helyiség hosszabbik
oldala (d), valamint feltétel, hogy a hálópontok egymástól
mért távolsága (p) nem lehet nagyobb 10 m-nél.
A p-nek a d alapján történő kiszámítására a következő képlet
szolgál:

Különböző teremhosszúsághoz az alábbi hálóponttávolságok
és pontszámok tartoznak (5. táblázat):
5. táblázat
Terület
hosszmérete
(m)

Pontok max.
távolsága
(m)

Egy sorban levő
pontok min.
száma

0,4

0,15

3

1

0,2

5

2

0,3

6

5

0,6

8

10

1

10

25

2

12

50

3

17

100

5

20

4. Eltérés az MSZ EN 12464-1:2003-as szabványhoz képest,
hogy a beltéri munkahelyeken folyó tevékenységekhez nem
3, hanem 4 világítástechnikai paraméter számszerű értéke
van előírva. A 2012-es szabvány a megvilágításon, a káprázás
megengedett mértékén és a színvisszaadási indexen kívül a
munkasíkra vonatkozó megvilágítás-egyenletességre is közöl
követelményt. Ezt szemlélteti a 4. táblázat néhány kiragadott
példa bemutatásával.
Láthatjuk, hogy egyes tevékenységek kiemelt egyenletességet követelnek (orvosi vizsgáló, műszaki rajz, színvizsgáló
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világítótestnek a fénysűrűsége, amely
a monitoron tükröződhet, „gyenge”
képernyőkkel ellátott munkahelyen viszont max. 200 cd/m2. A képernyők minőségi besorolása az ISO 9241-7 szerint
történik.
Az újabb szabványban szereplő értékeket a 6. táblázat mutatja:
3. ábra Pontmódszer minimális feltételei

6. táblázat
Világítótestek átlagos fénysűrűsége,
reflektálódhatnak a képernyőn

Az éppen aktuális teremmérethez tartozó hálópontok távolsága diagram segítségével is megállapítható, ha p-t lgd függvényében ábrázoljuk (3. ábra).
6. Az MSZ EN 12464-1:2012-es szabvány pontosítja a háttérterület fogalmát, amely egy legalább 3 m széles sáv a
munkavégzés helyének közvetlen környezete mellett
(4. ábra). A háttérterület megvilágításának meghatározásához a szabvány bevezeti a munkavégzés helyének közvetlen
környezete fogalmát is (4. ábra. sárga terület), amely egy
0,5 m széles sáv a munkavégzés helyének közvetlen környezete mellett. A háttérterület megvilágításának követelménye, hogy legalább 1/3-a legyen a közvetlen környezet
megvilágításának!

4. ábra Munkaterület, közvetlen környezet, háttérterület
A háttérterület kellő nagyságú megvilágításával elkerülhetőek a túl nagy fénysűrűségkontrasztok, amelyek éppen úgy
kerülendők, mint a túl kicsik.
7. Az MSZ EN 12464-1:2012-es szabvány némi változást tartalmaz a képernyős munkahelyekre vonatkozóan is. Nagyobb
fénysűrűségű világítótestek alkalmazhatók annak függvényében, hogy milyen a képernyő minősége, műszaki színvonala
és milyen igényt támasztanak a láthatósággal szemben.
A korábbi szabvány előírásai szerint „jó” és „közepes” monitorok esetében maximálisan 1000 cd/m2 lehet annak a

Új rektor az Óbudai Egyetemen
Magyarország köztársasági elnöke – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – 2014. április 26-ai hatál�lyal az Óbudai Egyetem élére új rektort nevez ki. A rektori
feladatok ellátásával Prof. Dr. Fodor Jánost bízta meg, aki
az elkövetkezendő 4 évben tölti be a tisztséget.
A megbízólevelet Áder János március 7-én adta át a
Sándor-palotában.
Az Óbudai Egyetem és jogelődje rektori tisztségét 2003 óta
Prof. Dr. Rudas Imre tölti be. Megbízatása 65. életévére való
tekintettel idén tavasszal megszűnik. A rektori pozíció betöltésére közzétett pályázati kiírás nyertese Prof. Dr. Fodor János
egyetemi tanár lett, aki jelenleg az Óbudai Egyetem általános
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Nagy fénysűrűségű
képernyő esetében

Közepes fénysűrűségű
képernyő esetében

színek és részletek
látásának
szempontjából
normálkövetelmények

L≤3000cd/m2

L≤1500cd/m2

színek és részletek
látásának
szempontjából

L≤1500cd/m2

L≤1000cd/m2

A két szabvány közötti lényeges eltérések meghatározásában dr. Borsányi János kollégám szakmai segítsége nélkülözhetetlen volt, amelyet e helyen is szeretnék megköszönni.
Irodalomjegyzék
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[3] Lamár Krisztián, Morva György: Jelfeldolgozás elvű, hálózati mennyiségeket regisztráló műszerek felépítése és jellemzői, Elektrotechnika, Vol.94.
No.5. pp.168-171. 2001.
[4] Krisztián Lamár, György Morva: Hardware and Software Functions of
Standalone Field Data Acquisition Devices for the Low Voltage Power
Distribution Grid, Carpathian Journal of Electronic and Computer
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Dr. Novothny Ferenc (PhD)
okl. villamosmérnök-tanár,
egyetemi docens, igazgatóhelyettes
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Kar
Villamosenergetikai Intézet
MEE-tag
novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu

rektorhelyettese. Kinevezését az egyetem Közgyűlésén tett hivatalos és nyilvános programismertetést követően a szenátus egyhangúlag
támogatta.
Prof. Dr. Fodor János 2005-ben kezdett dolgozni az intézményben tudományos rektor
helyettesként. 2000-ben habilitált, 2004 óta az
MTA doktora és egyetemi tanár.
Az újonnan kinevezett rektor egy olyan
cselekvő intézményi politika megvalósítását
tűzte ki célul, amely biztosítja, hogy az Óbudai
Egyetem fejlődése töretlen maradjon.
Forrás: Sajtótájékoztató

Tóth Éva
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Prof. Dr. Fodor János

Szakmai előírások
Kosák Gábor

A 2013 IV. negyedévében
közzétett, az elektrotechnika
területeit érintő
magyar nemzeti szabványok
Összeállítás a Szabványügyi Közlöny számai alapján (MSZT)
A következő felsorolás a szabvány alkalmazási területének rövid ismertetésével tartalmazza a bevezetett szabványok közül azokat, amelyek a vizsgált időszak alatt
magyar nyelven jelentek meg; az ezt követő felsorolás a
„címoldalas”, tehát angol nyelvű változatban bevezetett
szabványoknak csak a címét tünteti fel.
A felsorolásban *-gal jelölt szabványok új szabványok, a
jelöletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy módosítanak.
A szabványok teljes listája az MEE honlapján az Elektrotechnika/Aktuális szám/Szakmai előírások címszó alatt található
meg.
Magyar nyelven (vagy magyar nyelvű változatban)
bevezetett szabványok és szabványmódosítások
MSZ EN 1837:1999+A1:2010
Gépek biztonsága. Gépek beépített világítása
E szabvány a helyhez kötött és mozgatható gépek világítására tervezett beépített világítási rendszerek műszaki jellemzőit
határozza meg annak érdekében, hogy lehetséges legyen a gép
biztonságos használata, és a gépben és/vagy a gépnél elvégzendő látási feladat hatékony végrehajtása. E szabvány nem
határoz meg olyan gépre szerelt világítási rendszereket, amelyek
célja kifejezetten a gépen kívüli látási feladatokhoz kapcsolódó
tevékenységek megvilágítása.
MSZ 9871-2:2013
Háztartási és hasonló célú csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok méretelőírásai és kiegészítő vizsgálóeszközei
2. rész: Kétpólusú, váltakozó áramú csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok oldalsó védőérintkezővel, 250 V, 16 A
E szabvány a háztartási és hasonló jellegű, 250 V névleges feszültségű és 16 A névleges váltakozó áramú, kétpólusú, oldalsó
védőérintkezővel ellátott, szabadtéri vagy belső téri használatra
való csatlakozódugók és rögzített vagy hordozható csatlakozóaljzatok méretelőírásaira és kiegészítő vizsgálóeszközeire
vonatkozik.
MSZ 9871-7:2013
Háztartási és hasonló célú csatlakozódugók és csatlakozó-aljzatok méretelőírásai és kiegészítő vizsgálóeszközei
7. rész: Kétpólusú, váltakozó áramú csatlakozódugók kettős
rendszerű védőérintkezővel, 250 V, 16 A
E szabvány a háztartási és hasonló jellegű, 250 V névleges feszültségű és 16 A névleges váltakozó áramú, kétpólusú, kettős
rendszerű védőérintkezővel (oldalsó védőérintkezővel és védőérintkező-hüvellyel egyaránt) ellátott csatlakozódugók méretelőírásaira és kiegészítő vizsgálóeszközeire vonatkozik.
MSZ EN 50341-1:2013
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek.
1. rész: Általános követelmények. Közös előírások
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Ez az európai szabvány az 1 kV-nál nagyobb, de legfeljebb 45
kV váltakozó feszültségű és 100 Hz-nél kisebb névleges frekvenciájú burkolt vezetőjű szabadvezetékek és szabadvezetéki kábelrendszerek szerkezeti és villamos méretezését határozza meg (a
burkolat más burkolt vezetőkkel és a földelt részekkel való véletlenszerű érintkezés megakadályozására szolgáló szigetelő). Ez
az európai szabvány alkalmazható a fényvezetőt tartalmazó
védővezetőkre (OPGW) és a fényvezetőkre (OPCON). Nem alkalmazható azonban a szabadvezetéken használt, a vezetőkhöz/
védővezetőkhöz erősített (pl. azokra tekercselt) távközlési rendszerekre vagy a szabadvezeték tartószerkezeteire erősített külön
kábelekre.
MSZ EN 50425:2008
Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos
szerelésekhez. Kiegészítő szabvány. Tűzoltókapcsolók külső
és belső téri jelzésekhez és világításhoz
Ez a kiegészítő szabvány tűzoltókapcsolókra vonatkozik,
amelyeket külső téri és belső téri jelzések és lámpatestek, pl.
neonfények kisfeszültségű áramköreinek megszakítására használnak vészhelyzetben, csak váltakozó áramon legfeljebb 440 V
névleges feszültségig és legfeljebb 125 A névleges áramig.
MSZ EN 50522:2011
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése
Ez az európai szabvány az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű és legfeljebb 60 Hz névleges frekvenciájú, váltakozó áramú villamos létesítmények földelőrendszereinek tervezésére és
létesítésére vonatkozó követelmények meghatározására alkalmazható annak érdekében, hogy a szándékolt használat esetén
megvalósuljon a biztonságos és megfelelő működés.
MSZ EN 60335-2-2:2013
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság.
2-2. rész: Porszívók és vízfelszívók követelményei
Ezen európai szabvány tárgya az olyan háztartási és hasonló
jellegű villamos porszívók és vízfelszívók biztonsága, amelyek
névleges feszültsége legfeljebb 250 V. E szabvány vonatkozik a
központi telepítésű porszívókra, az önműködő akkumulátoros
tisztítógépekre, az állatápoló porszívókra, a motoros tisztítófejekre és a porszívókhoz csatlakoztatható áramvezető tömlőkre.
Az olyan készülékek – amelyeket szakképzetlen személyek használnak üzletekben és egyéb helyszíneken háztartási célokra –
ezen európai szabvány alkalmazási területébe tartoznak.
MSZ EN 60335-2-30:2013
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság.
2-30. rész: Helyiségfűtő készülékek követelményei (IEC 603352-30:2009)
Ezen európai szabvány tárgya a legfeljebb 250 V névleges
feszültségű egyfázisú, valamint a legfeljebb 480 V névleges feszültségű háztartási és hasonló jellegű villamos helyiségfűtő
készülékek biztonsága. E szabvány vonatkozik például a konvektorokra, ventilátoros fűtőkészülékekre, üvegházi fűtőkészülékekre, folyadéktöltésű radiátorokra, fűtőpanelekre, hősugárzókra, mennyezetre szerelendő fűtőlámpás készülékre. Az olyan
készülékek – amelyeket szakképzetlen személyek használnak
üzletekben és egyéb helyszíneken háztartási célokra – ezen európai szabvány alkalmazási területébe tartoznak. Nem érvényes
e szabvány a kifejezetten ipari rendeltetésű vagy különleges környezeti viszonyok között használatos készülékekre, a légkondicionálókba beépített fűtőkészülékekre, a szaunák fűtőberendezéseire, a hőtároló rendszerű helyiségfűtő készülékekre és hajlékony
lapfűtőtestekre, a fűtőkábelekre, a ruhaszárítókra és a törülköző-
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szárítókra, a lábmelegítőkre és a fűtött szőnyegekre, valamint az
állattenyésztéshez használatos fűtőkészülékekre
MSZ EN 60335-2-67:2010
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság.
2-67. rész: Kereskedelmi felhasználású padlóápoló és padlótisztító gépek követelményei (IEC 60335-2-67:2002 + A1:2005,
módosítva)
Ezen európai szabvány tárgya a belső téri vagy szabadtéri,
kereskedelmi felhasználású, gépi meghajtású padlóápoló és
padlótisztító gépek biztonsága, a mesterséges felületű padlókon való következő felhasználások esetére: súrolás, nedvesvagy szárazfelszívás, polírozás és szárazcsiszolás, viasz, tömítőanyagok és por alapú tisztítóanyagok alkalmazása, samponos habosítás, hántolás, csiszolás és marás. A tisztítómozgás
jellege inkább oldalirányú vagy periodikus, mint hosszirányú.
Az ilyen padlóápoló gépek kereskedelmi jellegű használata
például a hotelekben, iskolákban, kórházakban, üzemekben,
üzletekben és irodákban való, nem szokásos háztartási jellegű
használat.
MSZ EN 60335-2-68:2010
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság.
2-67. rész: Kereskedelmi felhasználású folyadékporlasztó
gépek követelményei (IEC 60335-2-68:2002 + A1:2005 +
A2:2007, módosítva)
Ezen európai szabvány tárgya a belső téri, kereskedelmi felhasználású, hordozható, nem önjáró, villamos motoros, tartozékokkal ellátott vagy anélküli és fűtőelemekkel ellátott vagy
anélküli, folyadékporlasztó gépek biztonsága, amelyekben az
alkalmazott tisztítófolyadék nyomása nem haladja meg a
2,5 MPa-t, hőmérséklete a 85 °C-ot. Az ilyen folyadékporlasztó
gépek kereskedelmi jellegű használata például a hotelekben,
iskolákban, kórházakban, üzemekben, üzletekben és irodákban
való, nem szokásos háztartási jellegű használat, valamint ezen
gépek kölcsönzése.
MSZ EN 61000-4-4:2013
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati
és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:2012)
Az IEC 61000 szabványsorozat e része a villamos és elektronikus berendezések ismétlődő, gyors villamos tranziensekkel
szembeni zavartűrésével foglalkozik. Megadja a gyors villamos tranzienssel/burst-tel kapcsolatos zavartűrési követelményeket és vizsgálati módszereket. A szabvány megadja továbbá a vizsgálati szintek tartományait és az előírt vizsgálati
módszereket.
MSZ EN 61000-4-15:2011
Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
4-15. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Villogásmérő. Működési és tervezési előírások (IEC 61000-4-15:2010)
Az IEC 61000 szabványsorozat e része a villogás (flicker)
mérésére szolgáló berendezés működési és tervezési előírásait tartalmazza azzal a szándékkal, hogy megadható legyen a
tényleges villogásérzékelési szint valamennyi, a gyakorlatban
elforduló feszültségingadozás hullámalakjára. A szabvány az
ilyen célra alkalmas berendezés megvalósításához nyújt ismereteket. Az e szabványnak megfelelő villogásmérők kimeneti
jeléből kiindulva a szabvány módszert ad a villogás mértékének megítéléséhez.
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Angol nyelvű változatban bevezetett szabványok és
szabványmódosítások (kivonatos ismertetés nélkül)
*MSZ EN 16276:2013
Kiürítési világítás a közúti alagutakban
MSZ EN 50110-1:2013
Villamos berendezések üzemeltetése.
1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 50193-1:2013
Átfolyórendszerű, villamos vízmelegítők.
1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 50292:2013
Villamos készülékek a szén-monoxid érzékelésére lakóházakban, lakókocsikban és hajókon. Kiválasztási, üzembe helyezési,
használati és karbantartási útmutató
MSZ EN 50355:2013
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló
kábelei és vezetékei. Használati útmutató
MSZ EN 50382.....:2013
Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló, nagy
hőmérsékletű erősáramú kábelei című szabványsorozat
-1:2008/A1, -2:2008/A1 jelzetű részei
*MSZ EN 50559:2013
Villamos helyiségfűtők, padlófűtés, használhatósági jellemzők. Fogalommeghatározások, vizsgálati módszerek, méretés képletjelek
MSZ EN 60061….
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek című szabványsorozat
-1:1993/A49:2013 Lámpafejek
-2:1993/A46:2013 Lámpafoglalatok
-3:1993/A47:2013 Idomszerek
MSZ EN 60216.....:2013
Villamos szigetelőanyagok. Hőállósági tulajdonságok című
szabványsorozat
-1, -8 jelzetű részei
MSZ EN 60243-1:2013
Szigetelőanyagok villamos szilárdsága. Vizsgálati módszerek.
1. rész: Vizsgálatok hálózati frekvenciákon (IEC 60243-1:2013)
MSZ EN 60335-2-17:2013
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság.
2-17. rész: Takarók, párnák, ruházat és hasonló hajlékony testmelegítő készülékek követelményei (IEC 60335-2-17:2012)
MSZ HD 60364…..:2013
Kisfeszültségű villamos berendezések című szabványsorozat
-5-51:2009/A11, -5-559, -5-56:2010/A11, -7-718 jelzetű részei
MSZ EN 60432-3:2013
Izzólámpák. Biztonsági előírások.
3. rész: Volfrámszálas halogénlámpák (a gépjárműlámpák
kivételével) (IEC 60432-3:2012)
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MSZ EN 60519-10:2013
Villamos fűtésű berendezések biztonsága. 10. rész: Ipari és
kereskedelmi alkalmazású, villamosellenállás-fűtéses kísérőfűtőrendszerek követelményei (IEC 60519-10:2013)

távolságok 72,5 kV-tól 800 kV-ig terjedő feszültségtartományú váltakozó áramú rendszerek esetében. Számítási módszer

*MSZ EN 60670-24:2013
Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelések villamos szerelési anyagaihoz.
24. rész: Tokozott védelmi eszközök és egyéb energiát kibocsátó villamos készülékek burkolatainak követelményei (IEC
60670-24:2011, módosítva)

*MSZ EN 61558-2-14:2013
Transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és a
velük képzett kombinációk biztonsága.
2-14. rész: Változtatható szekunder feszültségű transzformátorok és változtatható szekunder feszültségű transzformátoros tápegységek egyedi követelményei és vizsgálatai
(IEC 61558-2-14:2012)

MSZ EN 60688:2013
Villamos mérőátalakítók váltakozó áramú és egyenáramú villamos mennyiségek analóg vagy digitális jelekké való átalakítására (IEC 60688:2012)

MSZ EN 62026-2:2013
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkészülék-interfészek (CDI-k) című szabványsorozat
-2, -7 jelzetű részei

*MSZ EN 60745-2-23:2013
Villamos motoros kéziszerszámok. Biztonság.
2-23. rész: Furatköszörűgépek és kis forgószerszámok követelményei (IEC 60745-2-23:2012, módosítva)

MSZ EN 62423:2013
F típusú és B típusú áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel és anélkül, háztartási és hasonló célokra
(IEC 62423:2009, módosítva + 2011. decemberi helyesbítés)

MSZ EN 60968:2013
Beépített előtétes lámpák általános világítási célra. Biztonsági
követelmények (IEC 60968:2012)

*MSZ EN 62542:2013
Elektromos és elektronikus termékek, illetve rendszerek környezetvédelmi szabványosítása. Szakkifejezések gyűjteménye (IEC 62542:2013)

MSZ EN 61000-3-3:2013
Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A
névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013)
MSZ EN 61008-1:2013
Áram-védőkapcsolók, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló használatra (RCCB-védőkapcsolók).
1. rész: Általános előírások (IEC 61008-1:2010, módosítva)
MSZ EN 61009-1:2013
Áram-védőkapcsolók, beépített túláramvédelemmel, háztartási és hasonló használatra (RCBO-védőkapcsolók).
1. rész: Általános előírások (IEC 61009-1:2010, módosítva)
MSZ EN 61121:2013
Forgódobos szárítógépek háztartási használatra. A működési
jellemzők mérési módszerei (IEC 61121:2012, módosítva)
MSZ EN 61347.....:2013
Lámpaműködtető eszközök című szabványsorozat
-1:2008/A2, -2-9 jelzetű részei
MSZ EN 61427-1:2013
Akkumulátorcellák és -telepek megújuló energia tárolására.
Általános követelmények és vizsgálati módszerek.
1. rész: Fotovillamos, hálózatfüggetlen alkalmazás
(IEC 61427-1:2013)
MSZ EN 61439-4:2013
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések.
4. rész: Felvonulási területek berendezéseinek követelményei
(ACS) (IEC 61439-4:2012)

MSZ EN 62552:2013
Háztartási hűtőkészülékek. Jellemzők és vizsgálati módszerek
(IEC 62552:2007, módosítva + 2008. márciusi helyesbítés)
*MSZ EN 62595-1-1:2013
LCD háttérvilágító egység.
1-1. rész: Általános követelmények (IEC 62595-1-1:2013)
*MSZ EN 62673:2013
Távközlőhálózat megbízhatóságának értékelési és biztosítási
metodikája (IEC 62673:2013)
Nemzeti elektrotechnikai szabvány módosítása
Az MSZT a következő magyar nyelven közzétett nemzeti
szabványkiadvány(ok) forrásdokumentumához adott ki módosítást, (ezek) szövege a Szabványügyi Közlönyben teljes
terjedelmében, magyarul megtalálható:
MSZ IEC 60884-1:2007 Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra.
1. rész: Általános követelmények
Nemzeti elektrotechnikai szabványok visszavonása
A következő nemzeti szabvány(oka)t az MSZT közvetlen utód
nélkül visszavonta:
MSZ 172-2:1994 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál
nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések
MSZ 172-3:1973 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál
nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések
Kosák Gábor
okl. villamosmérnök
Magyar Szabványügyi Testület
MEE-tag
g.kosak@mszt.hu

MSZ EN 61472:2013
Feszültség alatti munkavégzés. A legkisebb megközelítési
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Világítástechnika
Interjú dr. Szabó Ferenccel

Sixtus-kápolna megvilágítása
csúcstechnológiával
Az Elektrotechnika 2013/12 számában „A Sixtus-kápolna
freskóinak világításán dolgoznak a Pannon Egyetem szakemberei” címmel sajtótájékoztatói beszámolót közöltünk.
Már akkor eldöntöttem, hogy ezt a különleges munkát és abban résztvevő fiatal kutatót bemutatom a lap olvasóinak.
A Vatikánvárosban található 500
éves Sixtus - kápolna neve hallatán talán sokak szeme előtt megjelenik a világ
egyik legismertebb alkotása, az 540m2
-es összefüggő freskó képe, amelyet
Michelangelo a nagy reneszánsz művész
készített 1508-1512 között. A kápolna
restaurált freskóit 1999 decemberében
adták át. Gondolom, hogy sokan felkapták a fejüket annak hallatára, hogy a
művészettörténet e hatalmas remekművének csúcstechnológiás világításának
kifejlesztésében a veszprémi Pannon
Egyetem Műszaki Informatikai Karán működő Virtuális Környezetek és Fénytan Kutatólaboratóriumának szakemberei
is részt vesznek. Az új, korszerű megvilágítási munka kivitelezésében vesz részt dr. Szabó Ferenc adjunktus, aki a MEE
Világítástechnikai Társaság alelnöke is.

Minek köszönhető, hogy ezt a különlegesen felelősségteljes munkát a Pannon Egyetem világítástechnikával foglalkozó kutatócsoportja kapta meg?

A megtisztelő felkérést kutatólaboratóriumunk vezetője Dr.
Schanda János, nemzetközi hírű professzor elismertsége
alapozta meg. A pályázat sikeréhez az is hozzájárult, hogy a
kutatólaboratórium több éve együtt dolgozik a világ vezető
fényforrásgyártóival, valamint már a felkérés előtt is több hazai és európai uniós kutatási projektben vett részt.

Kik vesznek részt ebben a munkában, és mikor
indult el ez a munka?

A konzorciumot a német OSRAM vezeti, mellettük egy katalán energiakutatási intézet (IREC), egy olasz világítástervező
cég (Fabertechnika), az olaszországi OSRAM és a Pannon
Egyetem vesz részt. A projekt 2012. január 1-én indult el, az
elvi adottságok és lehetőségek, valamint a jelenlegi világítási
rendszer vizsgálatával.

Miért esett a helyszín kiválasztásakor a választás
a Sixtus-kápolnára?

Az EU-s pályázati kiírás egyik fő célja az volt, hogy a nyertes
pályázó egy mintaprojekt keretében mutathassa meg a világnak, hogy világító diódák (LED-ek) segítségével 2014-ben
már megvalósítható az energiatakarékos, művészeti értékeket nem károsító világítási rendszer. Ehhez a mindenkori
pápa kápolnája, a konklávék helyszíne kiváló választásnak
tűnt, mivel a Sixtus-kápolna jelenlegi világítási rendszere
mintegy 20 évvel ezelőtt készült el, az akkori technológiai
színvonal szerint, ami mára több szempontból is cserére
érett. A fémhalogén lámpák színképe például olyan rövid
hullámhosszúságú sugárzást is tartalmaz, amely a freskók
számára veszélyes, ezért jelenleg ezek fényét szűrőzik, ami
viszont energiahatékonysági szempontból előnytelen.
A halogénlámpák számottevő teljesítménnyel rendelkeznek
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az infravörös tartományban, ami ugyanakkor hőterhelést jelent a falfestmények számára. Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi rendszer viszonylag nagy energiafogyasztás mellett sem
képes olyan megvilágítási szintet létrehozni a kápolnában,
amely mellett a látogatók a freskók színeit eredeti pompájukban láthatnák.

Milyen különleges követelményeknek kell megfelelni?

A fényforrások színképi teljesítmény-eloszlása nem tartalmazhat ultraibolya és infravörös sugárzást, hiszen ezek a
műalkotások károsodását okozhatják. Ebből következően viszont elérhetővé válik az úgynevezett fotopos (nappali) látás
aktiválásához szükséges fénysűrűségi szint, azaz a látogatók
a freskók színvilágát olyannak láthatják majd, amilyennek Michelangelo és a többi reneszánsz kori művész megalkotta.
Ennek eléréséhez szükséges még a kápolna freskóin
használt pigmentek fényvisszaverési tulajdonságainak ismerete, mivel a reneszánsz korban a festőművészek olyan
festékeket használtak, amelyeknek a pigmentjei eltérnek a
mai festékek pigmentjeitől. Emiatt a fényvisszaverési tulajdonságaik is eltérőek, ebből következően a kereskedelmi
forgalomban ma kapható, egyébként kiváló minőségű fényforrások a kápolna freskóinak megjelenése szempontjából
nem szolgáltatnának kielégítő élményt. Munkatársaimmal
a Sixtus kápolnában végeztünk helyszíni reflexióméréseket,
ezek kiértékelése után az új fényforrás színképét úgy hangoltuk, hogy a freskók megjelenése pontosan olyan legyen,
amilyennek a reneszánsz kori művészek azokat festették.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni
a tervezésnél és a kivitelezésnél?

A projektben résztvevő szakemberek számára a Sixtuskápolna világítási rendszere számos izgalmas szakmai kihívást jelent. A freskókkal díszített boltíves mennyezetet
például úgy kell megvilágítani, hogy a megvilágítás a teljes
felületen - tehát a boltíves részeken is - egyenletes legyen.
A Vatikán kérése, hogy az újonnan telepített lámpatesteket
a látogatók ne láthassák, csak a belőlük áradó fényt. Emiatt
a lámpatestek kialakítása is különleges lesz, ráadásul azokat
úgy kell elhelyezni, hogy a kápolna freskóinak egyetlen apró
részletét se takarják ki.

Hol tartanak a munkálatok?

A projekt megvalósítása időarányosan, a terveknek megfelelően halad, jelenleg a végleges lámpatestek összeszerelése
és a színképi teljesítmény-eloszlás finomhangolása folyik. A
munkánk nem fejeződik be a rendszer tavasz végi átadásával,
hiszen 2014 végéig fogyasztási, színkép stabilitási adatokat
gyűjtünk majd az új rendszer működéséről.

Kérlek, néhány szóban mutatkozz be az olvasóinknak.

Okleveles mérnök informatikus, villamosmérnök. végzettséggel 2012-ben szereztem PhD fokozatot, informatikai tudományok tudományágban. Jelenleg adjunktus vagyok a Pannon
Egyetem Műszaki Informatikai Karán, a Villamosmérnöki és
Információs Rendszerek Tanszékén. A MEE Világítástechnikai
Társaság alelnökeként is tevékenykedem. 2009-ben Lukács
Gyula Emlékdíjat kaptam, 2010-ben a brit Society of Light
and Lighting Leon Gaster díját nyertem el.

Köszönöm ezt az értékes beszámolót, kíváncsian
várva a híreket a munka folytatásáról és az eredményről, amelyről természetesen e lap hasábjain is
beszámolunk.
Tóth Éva
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Hírek
Energetikai
hírek
a világból
Kimpián Aladár

Brazília és India: élenjárók
a villamos energetikában is?
3. rész Brazília – további vízerőművek és
nagytávolságú villamos erőátvitel
Brazíliában a világmásodik Itaipu Binacional-on kívül
is vannak és épülnek óriási, 10 GW körüli teljesítményű
vízerőművek. Az általuk termelt áramot nagyságrendben 1000 km hosszú, ultranagy feszültségű, váltakozó
és egyenáramú távvezetékek szállítják a nagy fogyasztói körzetekbe.
In Brazil besides the world’s second Itaipu Binacional
there are some gigantic hydropower plants with around
10 GW in operation and in construction. The electricity
produced by them is delivered through 1000 km or
longer, ultra high voltage, alternating and direct current
transmission lines to the regions of large consumption.
Az Itaipu vízerőmű blokktranszformátorai a 24 000 fős, 3 milliárd USD/év árbevételű brazil WEG Transformadores gyárban
készültek, amelyet 1961-ben alapított Werner Ricardo Voigt,
Eggon João da Silva és Geraldo Werninghaus. Telephelyei:
Brazíliában 10, külföldön (pl. Indiában és Kínában) 9 db, azaz e
cég egy brazil multi.
A 200 tonnás egyfázisú egység adatai a brazil (bal parti) oldalon: 256 MVA, 18/550 kV, 60 Hz, a paraguayi (jobb parti) oldalon:
275 MVA, 18/550 kV, 50 Hz. Mivel az 550 kV-os SF6 szigetelésű
tokozott kapcsolóberendezésekben nagyon gyors tranziensek
(very fast transients – VFT-k) keletkeznek, a
világon először e transzformátorokon is elvégezték a VFT-próbát, amely szigorúbb,
mint a 250/2500 μs-os kapcsolási hullámú
vizsgálat [10].
Az erőmű fő kapcsolóberendezése a
15. ábrán látható SF6 gázszigetelésű, 550 kVos, kétgyűjtősínes tokozott, mely mind a 60
Hz-es brazil, mind az 50 Hz-es paraguayi oldalon 11 mezősorból áll, és amelyhez a 10-10
db 700 MW-os blokk másfélmegszakítósan, a
4-4 db 500 kV-os távvezeték villaágasan,
2 megszakítóval csatlakozik [8].
Az erőmű a következőképpen csatlakozik a paraguayi és a brazil átviteli hálózathoz: A paraguayi erőműrésztől induló
15. ábra Az Itaipu vízerőmű
4 db 500 kV-os egyrendszerű távvezeték
700 MW-os generátorainak
közül 2 db becsatlakozik a 2 km-re lévő
blokktranszformátorai [10]
jobb parti Itaipu Paraguay 500/220 kV-os,
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16. ábra Az Itaipu vízerőmű SF6 gázszigetelésű, 2×11 mezősoros,
kétgyűjtősínes 550 kV-os kapcsolóberendezése [8]
50 Hz-es alállomásba, majd tovább halad a 11 km-re lévő bal
parti Itaipu Brazil (Foz do Iguaçu) alállomásig, a másik
két távvezeték pedig egyenesen az Itaipu Brazil (Foz do Iguaçu)
alállomásba fut be, és szállítja Brazília felé a paraguayi erőműrész teljesítményének azt a részét, amelyre a paraguayi villamosenergia-rendszernek nincs szüksége.
A paraguayi 50 Hz-es teljesítményrészt az Itaipu Brazil (Foz do
Iguaçu) alállomáson egyenirányítják, és 2 db, 818, illetve
807 km-es ±600 kV-os bipoláris egyenáramú távvezetéken továbbítják a São Paulótól 50 km-re Ny-ra lévő Ibiúna inverteralállomásig.
A brazil erőműrésztől induló 4 db 500 kV-os egyrendszerű távvezeték csatlakozik az Itaipu Brazil (Foz do Iguaçu)
alállomás 500/750 kV-os kapcsolóberendezéséhez, mely az
Ivaiporã és Itaberá alállomásokon keresztül 3 db egyrendszerű, kb. 900 km nyomvonal-hosszúságú 750 kV-os távvezetéket indít a São Paulo melletti Tijuco Preto 750/500/345 kV-os
alállomáshoz.
De bármilyen erős az Itaipu vízerőmű-São Paulo-i fogyasztási súlypont közötti igen nagy feszültségű összeköttetés, tud
keletkezni olyan üzemzavar, amely kapitális rendszerösszeomláshoz vezet.

17. ábra Az Itaipu vízerőmű és a São Paulo-i ipari körzet közötti
500, 750 és 345 kV-os váltakozó áramú és ±600 kV-os egyenáramú
összeköttetések. A Southeast System (Délkeleti Rendszer) a São
Pauló-i körzetet jelenti [9]
2009. november 10-én viharos tavaszi időjárásban 22:13-kor
S fázisú 1FN földrövidzárlat lépett fel az Itaipu Brazil-São Paulo
750 kV-os távvezetékhármas Itaberá alállomásán, az IvaiporãItaberá I. távvezetékmezőben, tehát a középső szakasz Itaipu
felőli alállomásán (ez a t0=0 időpont).
Még fennállt az I. rendszer S fázisú zárlata, amikor a t1= t0+13,5 ms
időpontban T fázisú 1FN földrövidzárlat keletkezett az IvaiporãItaberá II. távvezetéken, tehát a középső szakaszon.
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18. ábra Az Itaipu Brazil (Foz do Iguaçu) alállomás műholdképe.
500 kV, 60 Hz; 750 kV, 60 Hz; 500 kV, 50 Hz; ±600 kV DC. Jobbra ovális
keretben a São Paulo felé induló 3 db 750 kV-os, 60 Hz-es távvezeték
oszlopai [11]

19. ábra Az Itaipu-São Paulo 750 kV-os távvezetékek külső
kikötésű, ún. „nabla” tartóoszlopai, négyes kötegű áramvezetővel [8].

21. ábra A brazil hálózatnak ilyen viharokat kell kibírnia. A 2009.
november 10-i rendszerüzemzavart is egy ilyen orkánnak
tulajdonítják [13]

22. ábra A 8370 MW-os Tucuruí vízerőmű [14]

20. ábra A ± 600 kV-os egyenáramú távvezeték filigrán kikötött
tartóoszlopa [12]
Még fennállt mindkét előbbi zárlat, amikor a t2=t0+17 ms
időpontban R fázisú 1FN földrövidzárlat lépett fel az Itaberá
alállomás „A” gyűjtősínjén, tehát a középső szakasz São Paulo
felőli alállomásán.
Azután, hogy az Itaberá alállomás gyűjtősínvédelme kikapcsolta az „A” gyűjtősínt – amelyre az Ivaiporã-Itaberá I. és II. távvezeték csatlakozott –, az Ivaiporã-Itaberá III. rendszer Ivaiporã
alállomási söntfojtójának túláramvédelme kikapcsolta a III.
rendszert is, ezáltal megszűnt a 750 kV-os kapcsolat Itaipu és
São Paulo között.
A 750 kV-os metszékbomlás következtében a São Pauló-i
körzet súlyosan deficitessé (58,3 Hz), az Itaipu-körzet súlyosan
szufficitessé (63,5 Hz) vált. A fellépett teljesítménylengés miatt
az Itaipu vízerőmű brazil oldalán kiesett 5 db 700 MW-os generátor (-∑3100 MW pillanatnyi terheléssel).
A teljesítményhiány miatt összeomlott a São Pauló-i körzet feszültsége, ez okozta az Itaipu Brazil (Foz do Iguaçu)-Ibiúna (São
Paulo) mindkét ±600 kV-os DC távvezeték kiesését is (-5329 MW).
A kaszkád összeomlás okozta teljes kiesés kb. 25 000 MW
volt, mintegy 60 millió lakos maradt áram nélkül [13].
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23. ábra A 23 gépes, 8370 MW-os Tucuruí vízerőmű
generátorcsarnokának fele [14].
Az Amazonas mellékfolyóján, a bővizű Rio Tokantinson épült Brazília második legnagyobb erőműve, a
12×350+11×375+2×22,5 = 8370 MW-os Tucuruí vízerőmű.
A kép jobb felén a kétrészes gépház, bal felén a 23 átömlőnyílásos,
110 000 m3/s áteresztésű árapasztó (spillway). A vasbeton súlygát magassága 78 m, a tározó területe 2850 km2 [14].
Az Amazonas-medence vízerő-potenciáljának kihasználását
nem a főágon, hanem a bővizű mellékfolyókon kezdik, pl. a
Madeira-projekt keretében: a brazil amazóniai esőerdős vidéken
tervezik a 3750 MW-os Jirau és a 3150,4 MW-os Santo Antônio
tározó nélküli folyami (run-of-the-river) erőművet [15].
A Madeira-projekt keretében a folyó bolíviai, illetve brazil-bolíviai közös szakaszán is épül vízerőmű: a Cachuela Esperanza és
a Guajará Mirim. Ez lehetővé teszi, hogy Bolívia, amely a Chilével
vívott 1884-es háborúban elvesztette csendes-óceáni partvidékét, most az erőművekkel hajózhatóvá tett Madeirán és az Amazonason át kihajózzon az Atlanti-óceánra [15].
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A világ jelenleg épülő leghosszabb, 2375 km-es, ±600 kVos egyenáramú összeköttetése a Madeira folyón épülő 3750
MW-os Jirau és a 3150,4 MW-os Santo Antonio tározó nélküli
vízerőművek teljesítményét fogja a Porto Velho alállomástól
közbenső alállomás nélkül az Araraquara alállomásig, a legiparosodottabb São Pauló-i körzetbe szállítani [15].
Porto Velho és Araraquara között 2 db egyrendszerű, egyenként
3150 MW átviteli kapacitású
±600 kV-os egyenáramú távvezeték épül ki. A tervezők
ezt a konstrukciót megbízhatóbbnak tartják, mint az
egyébként olcsóbban, kisebb
területfelhasználással kivitelezhető kétrendszerű összeköttetést [15].
Az Amazonasba annak atlanti-óceáni torkolatától kb.
300 km-re beömlő Xingu fo24. ábra A Madeira folyó bolíviai és brazil
lyón tervezik a 20×560=11200
szakaszán tervezett és épülő vízerőművek [15]
MW-os Belo Monte erőművet
és 550 km2-es tározóját. Ez az építkezés váltotta ki az eddigi legnagyobb tiltakozást mind az indián őslakosság, mind a brazil és
nemzetközi környezetvédők részéről. Az őslakosok féltik őserdei

25. ábra A Madeira folyón épülő 3750 MW-os Jirau tározó nélküli
folyami erőmű 50 db 75 MW-os, vízszintes tengelyű
Kaplan-csőturbinával. „Tározója” mindössze kétszer akkora, mint
az érintett, tározás nélküli, eredeti vízfelület [15]

27. ábra A Madeira-projekt keretében termelt több mint 6000 MW
teljesítményt São Paulo körzetébe szállító ±600 kV-os egyenáramú
összeköttetés elvi nyomvonala és sémája [15]

28. ábra A Belo Monte vízerőmű makettje [16]

29. ábra A föld- és sziklagát erőszakos átvágását végrehajtók és
ünneplők [16].
A cikk 1. része a 2013/12, a 2. része a 2014/01 számban,
olvasható.
Folytatjuk!
26. ábra A Jirau és a Santo Antõnio run-of-the-river vízerőmű
vízszintes tengelyű Kaplan-csőturbinája és generátora [15]

Kimpián Aladár

lakóhelyüket és földjeiket, halászati-vadászati lehetőségeiket, és
tartanak az idegen telepesek beözönlésétől, akik főleg szójatermesztésből akarnak megélni, s evégből irtanák az esőerdőt [16].
2012. június 15-én a Belo Monte erőmű építése ellen tiltakozók erőszakkal átvágták a Xingu folyót keresztben elzáró, a
munkagödör kialakítását célzó föld- és sziklagátat [16].
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Dr. Bencze János
Dél-afrikai Köztársaság 2050-re 50%-kal csökkenti
szénfelhasználását

A Dél-afrikai Köztársaság, az afrikai kontinens legnagyobb
széntermelője és -fogyasztója, azt tervezi, hogy 2050-re a
villamosenergia-termelésben felére csökkenti a fosszilis tüzelőanyag felhasználását. A jelenlegi energiamixben a szén alapú
termelés meghaladja a 80%-ot. Az ország Energetikai Főhivatalának elnöke New Yorkban, a Bloomberg ügynökségnek nyilatkozta, hogy évről évre egyre kevésbé lesz jelentős a fosszilis
tüzelőanyagok aránya a villamosenergia-termelésben.
A dél-afrikai energetikai infrastruktúra jelentősen elöregedett, ezért felújítására 45 milliárd dollárt terveznek fordítani.
Ezzel kapcsolatban olyan új rendszer létrehozására törekszenek, amelynek üvegházhatású gáz kibocsátása jelentősen
kisebb lesz a jelenlegi szintnél.
Forrás: Bloomberg/2014. Jan. 31.

A CO2-adó bevezetését követően jelentősen
csökkent Ausztráliában a károsanyag-kibocsátás

Ausztráliában a villamosenergia-termelés által kibocsátott üvegházhatású
gáz mennyisége 7,5%-kal,
14,8 millió tonnával csökkent 2012 közepétől, amióta a CO2-adót bevezették.
Az érdekeltek ennél jóval
nagyobb megtakarítást kívánnak elérni, azonban ma még viták folynak a CO2 további
jelentős csökkentésének módjáról.
Forrás: Sydney Morning Herald/2014. Feb. 5.

A következő ár-apály erőmű építésénél már figyelembe tudják venni
az első erőmű építése során szerzett
tapasztalatokat, így annak építésénél már kevesebb támogatásra lesz
szükség, mint a jelenlegi szél- vagy
a naperőművek esetében. Az árapály erőművek fejlesztésével már
több mint három éve foglalkoznak,
a projektben olyan neves cégek,
mint az Alstom, az Andritz vagy a
General Electric.
Emellett természetesen az atomerőműveket vagy egyéb villamosenergia-termelési
lehetőségeket
sem utasítanak el.
Forrrás: Bloomberg/2014. Feb. 6.

Lengyel energiapolitika: fordulat várható

A lengyel kormány nukleáris energia hasznosításával kapcsolatos, évekig tartó társadalmi vitát követően döntött. Ennek
eredményképpen január 28-án a gazdasági miniszter átadta azt a 150 oldalas tanulmányt, amelyben részletesen meg
van indokolva a két új létesítendő atomerőmű megépítésének szükségessége. 2016-ra jelölik ki a helyét a létesítendő
atomerőműveknek, amelyek várhatóan a Balti-tenger partja
közelében épülnek majd meg. 2019-ben kezdődhet meg a
létesítmények építése, és tekintettel a gondos előkészítésre,
a vonatkozó engedélyek rendelkezésre állására, az erőműveket 2024-ben kapcsolhatják rá az országos átviteli hálózatra.
Az atomerőmű-létesítési projektet az állami tulajdonú PGE
társaság fogja menedzselni, a várható bekerülési költségük
13-19 milliárd $ lesz.

Európa megosztott annak megítélésében,
hogy a növekvő „zöld energia” milyen szintű
ellátásbiztonsági kérdéseket vet fel

Az Európai Unió kormányai és a csatlakozott országok energetikai szakértői véleményüket tekintve megosztottak abban
a kérdésben, hogy hogyan garantálható a villamosenergia-ellátás biztonsága, az energiamixben egyre növekvő megújuló
energiaforrás hányad miatt. Európában 2012-ben 7,4% volt
az energiamixben a megújuló hányad, ez a szám 2020-ra
azonban 18% lesz a berlini Brain Pool tanácsadó cég véleménye szerint.
Jelenleg úgy látszik, hogy elfogadott, egyeztetett megoldás a
növekvő megújuló termelés okozta ellátásbiztonsági kérdésekre nincs. A jelentős megújuló energiaforrást alkalmazó államok
más és más megoldásban gondolkodnak, és eltérő intézkedéseket hoznak villamosenergia-ellátás biztosítása érdekében.
Forrás: (Bloomberg/2014. Feb. 4.)

Angliában tengeri ár-apály erőművek épülnek
1,2 milliárd $ beruházással

Egy 320 MW kapacitású erőmű épül Anglia partjainál, amely
120 000 angol háztartás villamosenergia-igényét képes kielégíteni.
Úgy tervezik, hogy 9,5 km hosszú rendszert építenek ki a
Wales tartományban lévő Swansea-öbölben (Anglia délnyugati része). Az építkezést 2015-ben kezdik el, és a tervek szerint 2018-ban az ár-apály erőmű már villamos energiát fog
termelni. A rendszer beruházási költsége 1,2 millárd $ lesz.
A távlati tervek pedig arról szólnak, hogy 2023-ig az angol
háztartások 10%-át ár-apály erőművek segítségével lássák el
villamos energiával.
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(A bal oldali ábra Lengyelország térképét mutatja, világoskékkel
jelölve azon területeket, ahol palagáz- (shale gas) és kőolajlelőhelyek lehetnek. Északon van Zarnowiec és Choczewo, az a két
lehetséges térség, ahol az atomerőműveket telepíthetik.
A jobb oldali ábra a lengyel energiamix tervezett változását
mutatja 2012 és 2030 között.
A tüzelőanyagok: egyebek, megújuló, nukleáris, gáz, barnaszén,
feketeszén.
Forrás: The Economist/2014. Feb. 8.

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

Országos Atomenergia Hivatal
évindító sajtótájékoztatója
Az OAH idei legfontosabb feladatainak egyike a paksi
atomerőmű kettes blokkjának üzemidő-hosszabbítására
vonatkozó engedélykérelem elbírálása, valamint a tervezett új blokkokhoz kapcsolódó hatósági feladatokra történő felkészülés. Ez utóbbira már korábban is történtek
lépések. A hivatalnak, mint nukleáris hatóságnak, egyik
legalapvetőbb feladata, hogy az atomenergia alkalmazásának biztonságát garantálja, és ezen az új beruházás sem
fog változtatni - hangsúlyozta Fichtinger Gyula, az OAH
főigazgatója, a hivatal jelentős érdeklődéssel kísért január
23-i budapesti sajtótájékoztatóján.

Mint közismert, az egyes blokk üzemidejének 2032-ig tartó
meghosszabbítása már megtörtént. A kettes blokk üzemidőhosszabbítási kérelmét a paksi atomerőmű tavaly év végén
nyújtotta be, elbírálására az idei év végén kell meghozni a
döntést, ez egyben az OAH legfontosabb faladatainak egyike. A hivatal 2008-óta dolgozik az üzemidő hosszabbítási
program engedélyezési feladataival – mondta a főigazgató.
A másik kiemelt kérdést az új atomerőművi blokkok létesítésével kapcsolatos hatósági előkészítő munkák jelentik, mel�lyel 2009-óta foglalkozik a hivatal. Számos feladatot jelent ez
a munka, a jogszabály előkészítésektől (eljárások, biztonsági
követelmények) az ismeretbővítésen át egészen az engedélyezési eljárás közvetlen felkészüléséig. Mindez kiterjed a
jogszabályi környezetre, a biztonsági követelményrendszerre, a hatósági munka létszám-, illetve költségigényeire, valamint magába foglalja a lehetséges blokktípusok műszaki
paramétereinek megismerését is. A részletekről Fichtinger
Gyula jelezte, hogy felülvizsgálták, átdolgozták a nukleáris

biztonsági követelményrendszert, figyelembe vették a csernobili és a fukusimai katasztrófa, a 2003-as paksi üzemzavar tapasztalatait, a nemzetközi gyakorlatot, a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség ajánlásait. Összességében mintegy
100 ezer oldalnyi dokumentumról van szó. A magyarországi
nukleáris biztonsági követelményrendszer 2500 eleméből 29
elemnél módosítást kezdeményeztek és 50 új követelmény
bevezetését is javasolták annak érdekében, hogy a nukleáris biztonságot garantálják. Természetesen felmérték azt is,
hogy 70 magasan képzett új munkatársra is szükségük lesz a
megnövekedett feladatok ellátására, de azt lehetetlen megmondani, hogy az engedélyezés meddig tart majd, hiszen
mintegy féltucatnyi "nagy" telephely engedélyről és körülbelül hatezer kisebb engedélyről van szó.
Mindezek mellett továbbra is jelentős feladat a 2003-as
paksi üzemzavar következményeinek felszámolása. Az OAH
ugyanakkor jelentős nemzetközi projektekben is részt vett és
folyamatosan a jövőben is részt vesz, valamint kiemelt súlyt
helyeznek a hiteles és pontos tájékoztatásra.
Ezt követően Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes a
fukusimai katasztrófa után elvégzett célzott biztonsági felülvizsgálat alapján végrehajtandó akcióterv lépéseit ismertette, jelezve, hogy a nemzetközi felülvizsgálaton Magyarország
kimondottan jól szerepelt, mindenhol pozitívumként és követendő példaként említették a hazai intézkedéseket.
Az atomtörvény változása miatt készülnek a radioaktívhulladék-tárolók hatósági felügyeletének átvételére. Ugyancsak
a törvény megváltozása miatt a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap kezelését idén január elsejétől már átvette a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium.
Fichtinger Gyula újságírók
kérdésre válaszolva elmondta,
hogy nem kérték ki a hatóság
véleményét a paksi bővítésre
vonatkozó magyar-orosz megállapodás megkötése előtt,
de erre semmiféle jogszabály
sem kötelezte a kormányt. Ez
egyébként szerte a világon így
működik, hiszen ez egy politiFichtinger Gyula
kai, gazdasági kérdés. A hatóság akkor jut szerephez, amikor az alaptípust a hazai jogszabályi követelményekhez, sajátosságokhoz igazítják. Szerinte
a korábban szóba került ötféle reaktortípus mindegyike az
úgynevezett 3+ generációhoz tartozik és mindegyik megfelel az biztonsági előírásoknak. Ezek egyike az orosz fél által
ajánlott típus, amelyik ugyancsak mindenben megfelel a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak .

Továbbra is meghatározó az
atomerőmű termelése
Az elmúlt évben az országban a legolcsóbban, 12,71 Ft/kWh
átlagos áron, összesen 15.370 GWh villamos energiát termelt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., ez a hazai villamosenergia-termelés 50,7 százaléka, a teljes magyarországi
felhasználásnak pedig a 36,4 százaléka volt – jelentette
be Hamvas István, az atomerőmű vezérigazgatója, az
erőmű február 13-ai évértékelő sajtótájékoztatóján.
A paksi atomerőmű eddigi fennállása alatt összesen
400 TWh villamos energiát állított elő, amely a teljes magyarországi lakosság mintegy 35 évnyi villamosenergia-felhaszná-
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Hamvas István vezérigazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs Igazgató
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lásával egyenértékű. A társaság az elmúlt évben 185,5 milliárd
forint árbevételt ért el úgy, hogy az erőmű rendelkezésre állása és biztonsági mutatói folyamatosan javultak, társadalmi elfogadottsága pedig független külső felmérés szerint nemzetközi összehasonlításban is magas, 76 százalék volt, dolgozóinak
elégedettsége, elkötelezettsége is kiemelkedő. Az atomerőmű
továbbra is magas fokú biztonság mellett és üvegházhatású
gázok kibocsátása nélkül a legolcsóbban, 12,71 Ft/kWh átlagos
áron, összesen 15.370 GWh villamos energiát termelt 2013-ban
(ez eddigi fennállásának ötödik legsikeresebb eredménye),
ez a hazai villamosenergia-termelés 50,7 százaléka, a teljes
magyarországi felhasználásnak pedig a 36,4 százaléka volt.
Hamvas István vezérigazgató az idei feladatokról szólva el-

Munkahelyeket és olcsóbb
áramot ígér a paksi
beruházás
A számítások szerint 13 százalékkal lesz csökkenthető a villamos energia ára, ha Pakson megvalósul a kapacitásbővítés,
azaz megépül a tervezett két új erőművi blokk, amely a gazdaságélénkítést, a befektetők vonzását is segíti. Az új blokkok
létesítésével kapcsolatban az orosz fél vállalta, hogy akár 40
negyven százalékos magyar beszállítói részarányt garantál,
ennek előkészítéseként pedig már megkezdődött a lehetséges hazai beszállítók, alvállalkozók körének felmérése. Az
elmúlt hónapokba a hazai kis- közepes és nagyvállalatoknak
tartott tájékoztatókon már eddig közel 400 cég jelentkezett,
hogy részt venne a beruházás munkáiban.

Baji Csaba, Németh Lászlóné, Nagy Sándor
Az évszázad beruházása a paksi atomerőmű két új blokkjának felépítése: a projekt számos gyártó- és szolgáltató vállalatnál, valamint a szükséges szakmai utánpótlás-képzés révén
az oktatásban is jelentős számú munkahelyet teremthet, több
tízezer ember megélhetését biztosítva. Ennek részeként már
megkezdődött a lehetséges hazai beszállítók, alvállalkozók
körének azonosítása, s eddig közel 400 cég jelentkezett, hogy
hozzájáruljon az akár 40 százalékos hazai beszállítói arányhoz
– hangzott el többek között azon a február 24-i paksi sajtótájékoztatón, amely a bővítés gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatásait mutatták be.
A tájékoztatón Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter többek között az atomerőmű fontosságát hangsúlyozta,
jelezve, hogy jelenleg a hazai villamosenergia-igény 45,9 százalékát biztosítja az erőmű, hozzájárulva a stabil, jól kiszámítható, biztonságos és megfizethető energiaellátáshoz. Pakson
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mondta, hogy többek között a 2. blokk üzemidő hosszabbításához szükséges engedélyek megszerzése a legfőbb feladat,
emellett pedig újabb biztonság- és hatékonyságnövelő beruházások hajtanak végre, valamint a 2. blokk üzemidő-hosszabbításával kapcsolatos engedélyeztetési eljárásokkal párhuzamosan folytatják a 3. és 4. blokk felkészítését is a további
húsz évre szóló működtetéshez. Ugyancsak folytatódik a két
évvel ezelőtti európai szintű Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (közismerten stressz-teszt) javaslataiból adódó feladatok
időarányos végrehajtása. Nagyon lényeges továbbá, hogy az
erőmű minden fejlesztést, üzemidő-hosszabbítási és biztonságnövelő beruházást saját forrásból finanszíroz, így nincs
szükség állami támogatásra.
eddig a hálózatra kapcsolása óta megtermelt villamos energia mennyisége
elérte már a 400 TWh
értéket, amely megfelel
a teljes magyar lakosság
35 évnyi villamosenergia-felhasználásának. Az
atomerőműben
megtermelt villamos energia
hazánkban messze a legolcsóbb, és ez az újonnan megépítendő blokkok esetében is
így marad, az előzetes számítások szerint 13 százalékkal lesz
majd olcsóbb az itt termelt áram. Az új blokkok létesítésével kapcsolatban az orosz fél vállalta, hogy akár 40 negyven
százalékos magyar beszállítói arányt garantál. Így a jelentős
gazdaságélénkítő hatás mellett a beruházás 8-9 ezer új munkahelyet is teremt.
A tájékoztatón Baji Csaba, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója többek között azt emelte ki: a csoport célja, hogy
a jövő munkáltatójává váljon, ezért számos olyan programot
(oktatási, kutatási, tudományos intézetek) hirdetett és támogat, amelyek segítik azoknak a szakembereknek a képzését,
akik majd például az új paksi blokkok építésében, üzemeltetésében dolgozhatnak.
Nagy Sándor, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
vezérigazgatója szerint már korábban megkezdődött a lehetséges hazai beszállítók, alvállalkozók körének azonosítása. Az elmúlt hónapokba a hazai kis- közepes és nagyvállalatoknak az ország számos pontján tartott tájékoztatókon
már eddig 388 cég jelentkezett, hogy részt venne a beruházás munkáiban. Az új blokkok építésére a felkészülés már
2011-ben megkezdődött, a cél az volt, hogy egy potenciális
beszállítói hálózatot hozzanak létre, már a beruházás megkezdése előtt. A huszonegyedik század legnagyobb magyarországi beruházása máris megmozgatta a gazdaságot,
a vállalkozások döntő többsége konkrét beszállítói, üzleti
lehetőséget lát a projektben, és felkészültnek tartja magát
a részvételre. A „Jövőnk Vállalkozása” beszállítói tájékoztató
programsorozat 388 résztvevője kivétel nélkül úgy nyilatkozott, hogy szükséges a paksi atomerőmű kapacitásának
fenntartása, és az új atomerőművi blokkok létesítése összességében hasznos a magyar gazdaság számára. A jelentkező
cégek 85 százaléka úgy gondolja, felkészült a beruházásban
való részvételre, és a válaszadók 88 százaléka szerint a tájékoztató program segítette a felkészülést. Az érdeklődő
vállalatok több mint 90 százaléka gondolja úgy, hogy a
beszállítói találkozó után pontosabban látja, hol, milyen
területeken kell fejlesztéseket végrehajtania ahhoz, hogy
részt vehessen az új atomerőművi blokkok létesítésében.
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Az atomerőmű megfelel az
energiastratégiai céloknak
Minden előzetes várakozásnál nagyobb érdeklődés mellett rendezték meg a Villamosenergia-ellátás a 21. században című konferenciát február közepén a Magyar
Tudományos Akadémia székházában. A kiemelkedő
érdeklődést indokolták a napirenden szereplő témák: a
villamosenergia-ellátás műszaki, közgazdasági és nemzetközi vonatkozásai, alternatívák, energiaforrások és
biztonsági kérdések a villamosenergia-ellátásban című
témák, olyan aspektusban, ahol első ízben szembesült
egymással nyilvánosan Paks II. híveinek és ellenzőinek
álláspontja.
Az első panel résztvevőjeként Kovács Pál, nemzeti fejlesztési minisztérium államtitkára többek között azt hangsúlyozta, hogy a MAVIR kapacitás-felmérése szerint a magyar
villamosenergia-rendszernek 20 éven belül 6300 MW új
kapacitás rendszerbe állítására lesz szükség, ezt pedig csak
importtal, vagy saját kapacitás létesítésével tudjuk biztosítani. Az importunk 1995-óta folyamatosan növekszik, jelenleg már az aránya 28,9 százalék, ám az import nem növelhető a végletekig. Ennek a magas aránynak pedig az az
oka, hogy a villamos energia ára 40 százalékkal esett, így a
piacról a versenyképtelen hazai erőművek kiszorultak. Tehát megoldás az atomerőmű, amely egyszerre biztosítja,
az energiastratégiában kitűzött mindhárom célt: ellátásbiztonság, fenntarthatóság, versenyképesség. Megfizethető,
megfelel az ellátásbiztonság követelményeinek és alkalmas
a CO2-kibocsátás csökkentésére is. Ennek része az is, hogy a
fűtőanyag beszerzés lehetőségei is jók. Az uránércnek, 90
százaléka 13 országban van, így biztonsággal tervezhető
a forrás biztosítása, valamint az üzemanyag kazetták gyártása is több országban, így az EU-ban, Oroszországban, de
az Egyesült Államokban is biztosított. A nukleáris fűtőelem
biztonsággal tárolható, több évi készlet is felhalmozható
az erőműben. Vagyis a paksi atomerőmű bővítése minden
szempontból megkerülhetetlen, természetesen az energiastratégiában megfogalmazott megújuló és tisztaszén technológia mellett.
Aszódi Attila, a Műegyetem Nukleáris Technikai Intézet
igazgatója szerint ugyancsak megkerülhetetlen a paksi bővítés. A jelenlegi paksi blokkok jelenleg évi 15 TWh villamos
energiát termelnek, ez egyszerűen nem váltható ki másmilyen

Turbinaszigeteket szállítana
az Alstom Paks II-nek
Alstom 2014. február 25-.én tartotta évindító sajtótájékoztatóját. Deák László az Alstom Hungária Zrt. elnökvezérigazgatója, a cég teljes tevékenységét bemutató
előadásában először a budapesti metróprojekteket, majd az
Alstom csoport üzletágait mutatta be.
„Nemzetközi piacvezető pozíciónkra, hazai erőmű szerviz
csapatunkra, valamint budapesti gőzturbina K+F központunkra
alapozva, sikeres pályázat esetén vállalatunk készen áll a Paksi
Atomerőmű két új blokkjához turbinaszigetek szállítására
és későbbi karbantartására egyaránt” – mondta Deák
László „Számításaink szerint, egy ilyen megbízás csak a mi
vállalatunknál 200-300 új munkahely létrehozásával járna,
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áramtermeléssel. Azzal sem lehet számolni, hogy csökkenni
fog a hazai igény, mert még most is jelentősen le vagyunk
maradva az egy főre jutó villamosenergia-felhasználásban
az uniós országokhoz, de a környező országokhoz képest is.
Aszódi ezt követően a számba vehető erőműfejlesztésekről
beszélt, majd feltette a kérdést: miért atomerőmű?, amit meg
is válaszolt. Azért, mert az ellátás biztonság miatt nem lehet
más meghatározó energiaforrásban gondolkozni. Lehet további importban, gázbázisú, vagy nukleáris bázisú áramtermelésben gondolkozni, de alapvetően az atomenergia a
megoldás.
A jelenlegi ütemezés szerint 6-7 évig fognak párhuzamosan együtt termelni a régi és új blokkok, majd folyamatosan
visszaáll a jelenlegi nukleáris részarány, olyan évi 18 TWh körüli mennyiségre. A költségekről szólva pedig kedvezőnek
nevezte a beruházás finanszírozási konstrukcióját. A Paks
II. teljes, vagyis 60 éves üzemidejével számolva Aszódi szerint (többféle változatot figyelembe véve) 11,93 – 16,84 Ft/
kWh közötti árral számolhatunk. Az erőmű beruházásán kívüli egyéb, például hálózatfejlesztési költségeket néhány 10
milliárd forintra becsülte. Mint mondta: ugyanezt az energiamennyiséget figyelembe véve, ha mindezt megújuló, vagyis
nap és szélenergiával akarnánk biztosítani két, háromszoros
költséggel számolhatunk.
Aszódi Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy a Felsmann
Balázs által, a Paks II. leendő termelési költségével kapcsolatos
gazdasági számításai elvi hibásak.
A konferencia első paneljében még Felsmann Balázs, a
Stratégiai és Nemzetközi Menedzsment Kutatóközpont
kutatóközpont-vezetője és Deák András, a Külügyi Intézet
tudományos munkatársa a beruházás gazdasági és politikai
vonatkozásairól beszéltek. Szünet után pedig az alternatív
energiapolitikai elképzeléseket és atomerőmű biztonságával
kapcsolatos műszaki, jogi és etikai kérdéseket vitatták meg a
résztvevők.
A konferencia történetéhez tartozik még, hogy Pálinkás
József, az MTA elnöke köszöntője után – melyben, mint többek között jelezte: azért rendezték meg ezt a konferenciát,
hogy politikai értékelés helyett szakemberek összetett szempontrendszer mentén tudományos érveket követve fejthessék ki álláspontjaikat az atomerőmű bővítéséről a meghívott
előadók. Ezt követően rendkívüli hozzászólóként Sólyom
László, volt köztársasági elnök kapott szót, aki bírálta a kormány atomerőmű bővítését.
Mayer györgy
Felvételek: Tóth Éva

azonban hazai partnereink bevonásán keresztül ez a szám a
többszörösére is nőhet” – tette hozzá az igazgató.
A paksi bővítés kapcsán a nukleáris erőművi berendezések
fejlesztése terén meglévő fél évszázados tapasztalatára
és a világ egyik legszélesebb atomerőművi portfóliójára
alapozva szállítana turbina szigeteket az Alstom a Paksi
Atomerőmű új blokkjaihoz. A vállalat már több mint 50 éve
tervez, fejleszt és gyárt turbinaszigeteket nukleáris erőművek
részére. Napjainkban az Alstom rendelkezik a világ egyik
legszélesebb atomerőművi berendezés portfóliójával;
turbinaszigetei egyaránt magukban foglalják a gőzturbinát,
a turbógenerátort, hőcserélőket, vízszivattyúkat, tartalék
generátorokat valamint az irányítási rendszereket.
Az Alstom, amely nemzetközi szinten piacvezető az
atomerőművi szekunder köri egységek gyártása terén, a világ
atomerőműveinek 40%-ába szállított már berendezéseket
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Deák László az Alstom Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója
és a világon jelenleg üzemelő atomerőművek 30%-ában a
vállalat által gyártott turbinaszigetek termelik az elektromos
áramot. A Paks II-re tervezett turbinaszigetek szállításának
elnyerése esetén, nemzetközi kompetenciája és háttere
mellett, az Alstom a több mint 60 fős magyar Erőmű Szerviz
egységének szakértelmére, valamint az ugyancsak budapesti
gőzturbina K+F részlegének kapacitására is építene.
Az Alstom-nak jelentős tapasztalata van orosz atomerőművi
blokkokra épülő turbinaszigetek gyártásában, mert még
2007-ben létrehozott egy vegyesvállalatot a Rosatom
leányvállalatával, az Atomenergomash-sal.

Az Ipari Műszergyár Iklad (IMI)
és az IMI vevőszolgálat-márkaszerviz
ipartörténete
Tisztelt Olvasó!
Mielőtt bemutatom írásomban e nagy múltú cég történetét, elsősorban is köszönetet
szeretnék mondani azoknak a volt IMI-s
kollégáimnak, akik időt és fáradságot nem
sajnálva segítségemre voltak ennek a visszaemlékezésnek az
elkészítésében. Nélkülük nem lett volna hiteles ez a leírás! Egy
ilyen ipartörténeti múlt felidézése ennyi év távlatából (és a
közbeni átszervezések sokasága miatt) nem könnyű feladat,
főként ha a szerzők hitelesen akarják leírni visszaemlékezéseiket. Ezért úgy gondoltam, hogy rendhagyó módon nem
a szokásos szerkesztői utat választom, hanem minden szerző a saját maga által megélt és tapasztalt gondolatai szerint
mondja el a történetet. Úgy vélem, ezáltal válik személyesebbé és hitelesebbé a történet. A világ életében 40 év nem
hosszú idő, de ha ezt az időt abból a szempontból vizsgáljuk,
hogy egy a semmiből létrehozott gyár ezalatt mekkora ívű
sikeres pályát futott be, akkor már jelentős teljesítménynek
mondható történet. Végül, de nem utolsósorban tisztelettel
és hálával emlékszem vissza azon kollégáimra, akik ugyan segítségemre voltak, de ma már nincsenek közöttünk, mert az ő
információik is nagyban előre vitték ezen írás elkészültét!
Jelen cikk azért született meg, mert szerettem volna az országban működő, villamos termékek előállításával foglalkozó
iparvállalatok márkaszervizeinek ipartörténeti múltjának ös�szefoglaló leírását elkészíteni. Ugyanis sokakkal ellentétben
úgy vélem, ez a tevékenység nélkülözhetetlen, fontos és
több tízezer kiváló szakember tevékenységét jelenti, amely-
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A vegyesvállalat az orosz technológiával külföldön épülő
atomerőművekhez tervez, gyárt és szállít ARABELLE típusú
turbinára épülő turbina szigeteket szerte a világban.
Az Alstom a nukleáris erőművek számára nyújtott szerviz és
karbantartás terén is vezető szerepet tölt be. Szakemberei eddig
103 nukleáris blokk 257 gőzturbináján végeztek „retrofit”-ot,
azaz teljes körű felújítást és teljesítménynövelést. Az Alstom
neve nem ismeretlen a magyar erőművek üzemeltetői előtt
sem. A cég hazai erőműszerviz csapata számos megbízást
teljesített már többek között a Mátrai, a Csepeli, a Dunamenti
és a Tiszai erőművekben. A budapesti Erőmű Szerviz üzletág
a hagyományos, szén és gáztüzelésű erőművek szerviz és
karbantartási tevékenysége mellett a csehországi, Temelini
Atomerőműben valamint a Paksi Atomerőmű számára is
dolgozott és dolgozik. Ez utóbbiban jelenleg az erőmű összes,
9 darab generátorának felújítását végzi.
Magyarországon jelenleg az Alstom az egyetlen vállalat,
amely erőművi gőzturbina K+F tevékenységet is végez.
A vállalat budapesti Ipari Gőzturbina Kutatás és Fejlesztő
Központja új, innovatív, gyorsforgású gőzturbina platformot
fejleszt, melyről Kovács Árpád igazgató tájékoztatott.
Magyar szakembereink számos nemzetközi projektben
való részvétele bizonyítja, hogy a Láng Gépgyártól örökölt
szaktudásunkat és kompetenciánkat megőriztük és sikerrel
integráltuk az Alstom nemzetközi hálózatába”– tette hozzá az
elnök-vezérigazgató.
Forrás:Sajtótájékoztató,

Tóth Éva
A kép a szerző felvétele

ről a szakirodalom mélységesen hallgat. Ennek a munkának
az előkészítése közben derült ki, hogy a sok-sok visszaemlékezés között, valamilyen érthetetlen ok miatt teljesen kimaradt az IMI története. Ez nagyon méltánytalan dolog, mert a
gyár közel negyven évig meghatározó volt az ország villamos
kismotor és villamos készülékek gyártása terén! Az IMI nem
konkurense volt a hazai ipar gyárainak, hanem jelentős helyet
foglal el ebben a csoportban. Alapvető fő tevékenysége a 6
W-4 kW nagyságrendű általános és speciális motorok gyártása volt. Nehéz volt a kezdet, mert „zöldmezős hadiüzemi beruházásból kellett viszonylag rövid idő alatt Európa hírű villamos motorgyárrá alakulnia. A kitűnő szakembergárda és a
környékbeli mezőgazdaságból verbuválódott nagyon lelkes
és lelkiismeretes betanított munkások hada szívügyének tartotta a munkáját és a gyár boldogulását. Természetesen nem
ment könnyen és nem volt zökkenőmentes a négyezer fős
gyár felépítése, megszervezése és működtetése. A szakmán
belül eleinte sajnos sok volt az úgynevezett „régi motoros”
kolléga, akik az ilyen nagyságrendű kismotorokat játékszernek tekintették, és bizony elhangzottak olyan gúnyos vélemények is, hogy „mit akar ez a gyár a paraszt motoraival”,
hiszen ilyet bárki elő tud állítani behunyt szemmel is! Ma már
mindenki elismeri, hogy a kismotorok és törpemotorok tervezése és gyártása bizony nem bagatell feladat, hanem nagyon
komoly szaktudást és odafigyelést kíván, itt nincsenek elhanyagolható toleranciák…..
Megjegyzés: ha a tisztelt olvasó érdeklődését felkeltette a
rövid bevezető, akkor az alaposabb és érdekesebb részleteket elolvashatja a MEE Honlapján a Villamos Gép, Készülék és
Berendezés Szakosztály anyagában. Biztosak vagyunk abban,
hogy nem fognak csalódni.
Jakabfalvy Gyula
MEE VILLGÉP csoport elnöke
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ENERGOexpo’ 2014

Debrecen

Az idén tizenegyedik alkalommal került megrendezésre az
EnergoExpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és
Konferencia 2014. február 20. és 22. között a debreceni Kölcsey Konferencia Központban. A háromnapos rendezvényen
a magyarországi energiaszektor helyzetét 60 előadással tekintette át a konferencia népes hallgatósága. A kiállításon 20
hazai és külföldi energetikai cég mutatkozott be.

Cserháti András, Dr. Molnár László, Bakács István,
Dr. Hegedűs Miklós

A plenáris ülés hallgatói

A Villanyszerelői fórumegyik előadása
A konferencia nyitó plenáris ülés levezető elnöke Bakács István volt. Az ülés
előadói, az aktuális kérdéseket rendkívül érdekes előadásban mutatták be. Dr.
Hegedűs Miklós a GKI Energiakutató és
Tanácsadó Kft. ügyvezetője a rezsipolitika
rövidebb-hosszabb távú gazdasági kihatásairól, Dr. Molnár László az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület főtitkára a
nemzetközi és hazai gázellátás alakulásáról, Dr. Stróbl Alajos az Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület elnökhelyettese a
villamos energia ellátásunk forrásoldalának alakulásáról és Cserháti András az MVM
Dr. Aszódi Attila előadása
Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki főszakértője
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a paksi atomerőmű múltjáról, jelenéről és jövőjéről tartott
előadást.
A szekcióüléseken a hazai atomenergetika, a kapcsolt energiatermelés, az ipari energiahatékonyság, energia megtakarítás és a megújuló energiák felhasználási lehetőségeinek
kérdéseit tárgyalták meg a résztvevők.
Az idei konferencián már negyedik alkalommal rendeztek
meg egy indikatív áramárverést, mely lehetőséget biztosított
a fogyasztóknak és a kereskedőknek a megismerkedésre, a
kapcsolatok kiépítésére.

Villanyszerelő Fórum

A debreceni EnergoExpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia keretében 2014. február 21.-én került megrendezésre a tiszántúli regisztrált villanyszerelők szakmai találkozója, a Villanyszerelő Fórum. A Villanyszerelő Fórumot
a MEE Debreceni Szervezete idén már tízedik alkalommal
szervezte meg.
A fórumon a MEE VET
képviselője tájékoztatót
adott a regisztrált szerelői rendszer aktuális
helyzetétől, működéséről és fejlesztési terveiről.
A tájékoztatást az E.ON
vállalatcsoport munkatársainak előadásai követtek. Az első előadásA fórum hallgatósága
ban a hálózatüzemeltető
társaságokkal és az ügyfélszolgálatokkal való együttműködés
módja és szabályai került ismertetésre. Az előadás kiemelten
foglalkozott a prémium kategóriás regisztrált villanyszerelők
minősítési és működési feltételeivel.
Az
ügyfélszolgálati
témákat műszaki előadások követték. Az előadásokon a villamos fogyasztásmérés területén
megjelenő újdonságok,
a háztartási méretű kiserőművek telepítésének
gyakorlati kérdései és a
napjainkban már elérhető épületautomatizálási rendszerek kerültek
Az MVM stand
ismertetésre. Külön előadások foglalkoztak a regisztrált szerelők szakmai
működésének jelenével
és jövőjével, valamint a
felelős kivitelezés és felülvizsgálat kérdéseivel.
A közel 50 fő részt-vételével megrendezett fórum az energetikai szakkiállítás megtekintésével
zárult.
Kiállítói standok
A kiállításon résztvevő cégek az energetikai
szektor több területét képviselték. A standokon az energetikai háttéripar, az alternatív energiaforrások, és a környezetvédelem témáiról informálódhattak a látogatók.
Rubint Dezső
MEE Debreceni Szervezet elnöke
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Pollack Expo’ 2014
2014. február 27-28-án a pécsi Expo Centerben hetedik
alkalommal került megrendezésre a szakkiállítás, ahol
a villamos, informatika-, gépész- és építő szakterületek
újdonságait mutatták be a kiállítók.

Dehn & Söhne stand

Látogatók a kiállítói standok előtt
A szakkiállítás sikere, részben a mögötte álló egyetemi karnak, részben annak a hozzáadott értéknek köszönhető, amely
az elmúlt években a kiállítások kísérő témáiban megfigyelhető.
Ez az évről évre visszatérő rendezvény kiváló alkalom a
régió szakembereinek és leendő szakembereinek „megszólítására”. Egy ilyen kiállítás remek lehetőség arra, hogy mind a
kiállítók, mind a látogatók megismerkedjenek szűkebb szakmájuk újdonságaival, a szakmai trendekkel. A dél-magyarországi régió legnagyobb ipari kiállítása és konferenciája nem
csupán egy szakmai esemény, hanem családias, baráti találkozó is egyben.
Idén a rendezvények fő témái az informatikai alkalmazások voltak. Az egyik legérdekesebbnek ígérkező nyitó elő-

C+D Kft. kiállítói

Tóth Péterné dr. Kvasznicza Zoltán dékánhelyettessel
adás a „Belépés a tárgyalkotás világába” című, a 3D-s tervező
Leonard3Do programot bemutató plenáris előadás volt.
Nagy érdeklődés előzte meg Paks II vezérigazgatójának,
Nagy Sándornak a ”Nukleáris energia helyzete a világban és
Magyarországon” című előadását. Ez az a téma, amelyet ma
igen nagy érdeklődés kísér Magyarországon, hiszen a régió
legnagyobb beruházásának ígérkezik a paksi bővítés.
A plenáris ülést követően délután kezdődtek a szakmai előadások, a villamos, építőipari, épületgépész- és környezetvédelmi szakmákban tevékenykedők számára.
Az előadók egészen péntek délutánig egymást váltották a
hallgatóság előtt. A „Baranya Open” Robot Programozási Verseny eseményei is folyamatosan zajlottak.
Idén a kiállítók száma némileg csökkent, de így is 130-an
gondolták azt, hogy itt a helyük, a Pollack Expón. Az előadások száma és a látogatóké nem csökkent, így egészében véve
igen sikeres rendezvény volt az idei. Találkozunk 2015. február
26-27-én a Pollack Expón.
Tóth Éva

A pécsi MEE-s fiatalok a standunknál

Képek a szerző felvételei

A WAGO cég standja
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Egyesületi élet
Elektro-bál, Pécs
Reményeink szerint újabb 25-ös sorozatot kezdtünk idén
azzal, hogy a Hotel Palatinus Bartók termében Pécsett
megrendeztük a MEE Pécsi Szervezetének 26. Elektrobálját. A február 14-i eseményre közel százan jelentkeztek, s nagy örömünkre már a törzstagnak számító bálozóink mellett jöttek új és visszatérő vendégek közelről és
távolról.

Haddad Richárd megnyitja a bált
Haddad Richárd MEE főtitkár üdvözlő szavai után a
szervezők nevében Kovács
Gábor köszöntötte a bál
résztvevőit.
A megnyitót követően
hagyományosan az ElektroSopianae díj átadására került
sor. 2014-ben a díjbizottság
egyhangú döntése alapján
Gombás Zsolt okleveles villamosmérnök
tagtársunk
Gombás Zsolt átveszi a Elektro-Sopianae díjat
vehette át a díjat. Ő évről
évre a mérési és vezérlési kutatás-fejlesztési eredmények
bemutatásával, előadások
tartásával tájékoztatja a vándorgyűlések résztvevőit, a
társszervezetek tagságát és
a diákokat.
A bált a Kapronczai Művészeti Iskola táncosai standard és latin bemutatóikkal
indították. A svédasztalos
vacsora tavaly bevált, a vis�Bartókné Éva ésGombás Zsolt a díjjal
szajelzések alapján idén is ezt
kértük. A bálvendégek táncához hagyományosan a Palatinus
Tánczenekar szolgáltatta a jó zenét, a hangulatot.
Minden elismerésünk és köszönetünk a bál szponzorainak,
akik értékes tárgynyereményeket ajánlottak fel a tombolasorsoláshoz. Közülük többen személyesen is jelen voltak a bálon,
a sorsolásnál és átadásnál.
Reméljük, hogy minden résztvevő jól érezte magát, találkozzunk jövőre is február közepén Pécsett az Elektro-bálon!
Kovács Gábor titkár
Fotó: Varjas István
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Budapesti MEE-bál –
kapcsolatok ápolása

Egyesületünk február 8-án immár 21. alkalommal megrendezett elegáns eseménye volt a budapesti MEE-bál,
melynek helyszínéül ismét a Danubius Hotel Flamenco
szolgált. Több mint 100 résztvevő öltötte fel ünnepi ruháját, hogy a báli szezon kezdetén, emelkedett hangulatban mulassa végig a szombat éjszakát. A több évtizedes
hagyományokon alapuló bált a főtitkár, Haddad Richárd
nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket.
Egyesületünk a közös szakmai munka
mellett kiemelt jelentőséget tulajdonít a
baráti, kötetlen kapcsolatok ápolásának.
A sokszor érzelmi alapon végzett, önzetlen társadalmi munka jutalmai az életre
szóló barátságok, kellemes ismeretségek
a közös érdeklődésű szakemberek között. Egy ilyen esemény kiváló lehetőség
az oldott hangulatú szórakozásra, a cégek szívesen hívnak üzleti partnereket,
hogy kapcsolataikat erősítsék, ismerkedjenek. Ez alkalommal a nívós szórakozás
közben több generáció - meglepően
sok fiatal -, családok és üzleti partnerek,
Haddad Richárd köszönti az
munkatársak , ismerősök fogyasztották
est vendégeit
el együtt élvezettel a finom falatokat.
A tánchoz kedvcsinálónak vendégeink
még a desszert felszolgálása előtt végignézhették a dunavarsányi M&M tánccsoport különleges latin tánc bemutatóját
formációban és párban.
Nem maradhatott el a tombola az értékes nyereményekkel. Sok hasznos és értékes díj gazdája távozott örömmel a rendezvényről. Ezúton is köszönjük a támogatók
és partnerek önzetlen felajánlásait!
Osztatlan sikert aratott a meglepetés
vendégek produkciója is, köszönet érte
Tóth Péterné Évának, akinek meghívását
Lepp Klára a rendezvény
elfogadta a népszerű Benkó Dixieland
"karmestere"

Tánc formációban...

...Párban...

A zongoránál Halmos Vilmos, bendzsón Nagy Jenő játszik

Band két tagja, Nagy Jenő és Halmos Vilmos, akik civilben
szintén szakmabeliek. Kivételes, erre az alkalomra összeállított műsorukat hajnalig tartó tánc kísérte a szórakoztató muzsikát nyújtó Night Light Trió zenéjére.
Szeretettel várjuk Önöket jövőre is!
Lepp Klára
Felvételeiek: Koháry stúdió és Szeli Viktória
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Nekrológ
Magyari Béla (1933-2014)
Elment a MESTER!
Gépészmérnök volt, aki villamosmérnökként
gondolkozott, dolgozott.
A sors, a politika – most már kimondhatjuk –,
elvette tőle a képességei alapján járó lehetőségeket, beosztásokat. Talán az egyenessége,
keménysége, a megalkuvást nem tűrő munka
és a család iránti szeretete tette.
Többször került az életében kemény döntéshelyzetbe, amit Ő mindig felvállalt, ezeket
a döntéseket az élet később igazolta.
A középiskolát Egerben végezte, majd a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát és
ugyancsak itt 1973-ban gazdaságmérnökit. 2006-ban az Egyetem Aranydiplomával ismerte el tevékenységét.
1960-ban került Gyöngyösre üzemvezetőnek.1969-ben az
ÉMÁSZ V. átszervezése során kapott megbízást a Gyöngyösi
Üzemigazgatóság Üzemviteli Osztályának vezetésére, amit
nagy szakmai hozzáértéssel a szakma iránt érzett mérhetetlen alázattal vezetett nyugdíjazásáig. Ez idő alatt „ragadt reá”
a MESTER becenév, mert Ő olyan volt, mint a zenekarban a
„Kar - Mester”.
Az első és egyetlen munkahelye az ÉMÁSZ volt. Kezdetben
tervező, majd később a munkájához szorosan kapcsolódó
faluvillamosításokon dolgozott.
Soha nem kerülte a kombinált fogót, a csavarhúzót, mindig
jól érezte magát az egyszerű munkásemberek között.
Két dolgot tanultunk meg tőle: a munka és a munkásemberek szeretetét.
Nem gazdagodott meg, nem gyűjtött vagyont, mindig fontosabbnak érezte a vállalat érdekeit, mint a sajátját. A lelkiismerete és a keze is tiszta maradt az élete során.
A MEE Gyöngyösi Csoportjának alapító tagja volt 1969-ben,
és mind végig aktív tagja maradt a csoportnak.
Ott volt a tanfolyamokon, mint előadó, részt vett a térítés
ellenszolgáltatás nélküli munkákban, és amíg tehette, a tanulmányi kirándulásoknak is résztvevője volt.
Isten veled Béla, nyugodj békében MESTER!
Búcsúzunk Tőled sok régi kolléga nevében!
Czövek Barnabás és Szabó Zoltán
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3. Rejtvény
Mi a célja és hogyan működik a Dahlander-motor?
MEGOLDÁS
A) Az indukciós motor fordulatszámát a pólusszám átkapcsolásával 1:2 arányban lehet változtatni.
A Dahlander által feltalált háromfázisú indukciós motor állórészének tekercselése 6 részből állt, amelyek háromfázisú táplálással négypólusú motort alkottak. Ennek szinkron fordulatszáma 50 Hz frekvencián 1500 fordulat/perc. Két szomszédos
tekercset párhuzamosan kapcsolva kétpólusú motor keletkezik,
amelynek szinkron fordulatszáma 3000 fordulat/perc. Az eredeti
Dahlender-motor tekercsei négy pólus esetén csillag, két pólus
esetén háromszög kapcsolást alkottak.
A helyes választ beküldők:
Brenner Kálmán [brenner1@invitel.hu]
Czap Attila [attila.czap@elmu.hu]
Dobrán János [dobran@t-online.hu]
Farkas Tekla [tekla.dora.farkas@gmail.com]
Hajós Imre [ihajos51@gmail.com]
János Csőke [csokejan@gmail.com]
Kovács Imre [imre.kovacs2@freemail.hu]
Kuti Sándor, [muszak@halasi-korhaz.hu]
Simai László (Veszprém, Lóczy L. u. 32/b.)
Varga, Attila [vargaa@hoya.hu]
Vajda Milán Géza, MÁV Zrt. - TEB Központ, Erősáramú Osztály
Varga Kasszandra [vargakasszi@gmail.com]
Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen sok jó válasz érkezett be.
Gratulálunk a helyes választ beküldőknek!
Szerkesztőség
4. Rejtvény
Mi a célja és hogyan működik a Dahlander-motor?
A) Az indukciós motor fordulatszámát a pólusszám átkapcsolásával 1:2 arányban lehet változtatni.
B) Az indukciós motor tekercselésének átkapcsolásával csökkenteni lehet a bekapcsolási áramlökést.
C) Az egyenáramú motort soros vagy párhuzamos gerjesztésűre
lehet átkapcsolni.

Beküldési határidő: 2014. március 3.
az elektrotechnika@mee.hu email címre

Köszönet nyilvánítás
Az Elektrotechnika szerkesztősége köszönetet mond mindazoknak, akik 2013-ban a lapban megjelenő cikkek szakmai
lektorálását végezték:
Almási Kristóf,
Dr. Dán András,
Bakos Béla,
Görgey Péter,
Hárfás Zsolt,
dr. Kiss László Iván,
Kollár Mátyás,
Kudor Attila,
Kusnyár Tibor,
dr. Leitold Ferenc,
Molnár Károly,
Némethné dr. Vidovszky
Ágnes,
dr. Novothny Ferenc,

Orlay Imre,
dr. Raisz Dávid,
dr. Rácz Ervin,
dr. Sági Lajos,
Somorjai Lajos,
dr. Schmidt István,
dr. Stróbl Alajos,
Szabó László,
dr. Szedenik Norbert,
dr. Vajk István,
dr. Varjú György,
Vasvári-Nagy Sándor,
Topa Zsolt.
Szerkesztőség
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Hírek Szegedről
HÍRLEVÉL – 2013. II. félévi tevékenységéről
Január közepén valamennyi tagunk, kézhez kapta „hírlevél”
formában szervezetünk előző félévi tevékenységének összefoglalóját. A szegedi szervezet vezetősége ez alkalommal is
részletesen számot adott az elmúlt időszakban végzett közösségi munkákról:
– az országos rendezvényeken való részvételünkről (Vándorgyűlés, OET)
– a helyi rendezvényekről és a szervezeti élet eseményeiről
(vezetőségi ülésekről, szakmai előadásokról, nyugdíjas
klub foglalkozásairól, üzemlátogatásokról, szakmai és szabadidős kirándulásokról).
Az elmúlt időszak tevékenysége mellett a 2014 évre tervezett
programok is szerepelnek a felsorolásban, valamint azok a
fontosabb információk, tájékoztatások, melyek a munkánkhoz kapcsolódnak (pl. tagdíjfizetések, egyéb aktuális témák).
A hírlevélben az is szerepel, hogy 2013-ban is eredményes
évet zártunk.
Arany László
Szeged
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ÉLETÜNK RÉSZE,
JÖVŐNK ENERGIÁJA
A PAKSI ATOMERŐMŰ ÜZEMELÉSE
NEM JÁR KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSSAL.
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Energiát adunk a mindennapokhoz - MVM Csoport

www.atomeromu.hu

Az építőipar szakmai
csúcstalálkozója itt van.

2014. április 2-6.
programod van
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Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület

MEE a CONSTRUMA
Kiállításon
2014. április 2-6.

A MEE standon gazdag program várja a látogatókat
1. „A villámtól a villanyig” technikatörténeti és szakmai bemutató
2. „VILLAMOS ALAPISMERETEK MINDENKINEK”, hogy értsük is,
amiről beszélünk – oktatási program
3. MEE pártoló tagok információ szolgáltatása

MEE Világítástechnikai Társaság szervezésében megrendezésre
kerülő Szakmai Nap
Időpont: 2014. április 3. (szerda) 14.00 óra
Helyszín: K épület Konferenciaközpont Nagyterem + előtér
A rendezvény címe: FÉNYVISZONYAINK
Előadások:
Kovács Csaba: Újabb lépés a LED-es közvilágítás területén
Horváth Márk: Mit nekem LED?
Gröller György, Vágó Dorottya: LED-ek környezetvédelmi értékelése
Dr. Kovács Béla: A LED-ek hulladékkezelésének kérdései

Tájékoztatás
A Construma kiállítás ideje alatt
előzetesen 2014. április 4-re
meghirdetett
Villamos – Gépész
közös Szakmai Nap
technikai okok miatt elmarad.
A tervezett előadásokat, amelyek
illeszkednek az Elektrotechnika
folyóirat tematikájába, azokat
cikk formájában megjelentetjük.

Információ: Tel.: 353-0117, 312-0662 n www.mee.hu
1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. e.

A Szervezők

