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Tisztelt Olvasó!
A fényes jövő
Még mielőtt bárki is rosszul értelmezné a címet, megnyugtatok
mindenkit, hogy csak a fényről, a
világításról írok.
Az utóbbi évek jelentős fejlesztései immár hozzák a kiforrott eredményeket. Néhány évvel ezelőtt az
egyik LED-konferenciát azzal nyitottam, hogy „a gyümölcs már ott van a fán, de még érnie kell”. Jelentem:
már elég jól beérett, fogyasztható. Ezt igazolta a februárban megtartott V. LED Konferenciánk, de erről tanúskodott az a rengeteg fejlesztés is, amely bemutatásra
került az április első napjaiban megrendezett világítástechnikai szakvásáron, Frankfurtban. A világító dióda
valamennyi műszaki paraméterét alkalmasnak vélik a
lámpatestgyártók arra, hogy kifejezetten e fényforrás
működtetésére új termékeket fejlesszenek ki. Felhagytak azzal a korábbi iránnyal, mely során a meglévő
lámpatestekbe próbálták integrálni a LED-eket. Az új
termékek korszerűek, mutatósak, energiahatékonyak
és már előnyösnek bizonyul használatuk. A retrófitok, a
„kiszerelem és átszerelem” megoldások fokozatosan az
új fejlesztések árnyékába kerülnek.
Tehát a fényes jövő megérkezett! Miért fényes jövő?
Bizony a világító diódák fényességükkel, nagy fénysűrűségükkel kápráztatnak, vizuális komfortérzetünket
kellemetlenül is befolyásolhatják amennyiben alkalmazásukra, felhasználásukra nem figyelünk oda, nem
használjuk kellő szakértelemmel. Bármennyire is tűnik
egyszerűnek a „ledesítés”, amit még a marketingszövegek is sugallnak, szakmai szempontból rengeteg
kérdést vet fel az új fényforrások alkalmazástechnikája: szabványok, és előírások átírása szükséges, át kell
értékelnünk a világítás fotobiólogiai hatásait stb. A fényes jövő sok munkát ígér a világítástechnika területén
dolgozóknak, de tartogat számtalan meglepetést és
lehetőséget is az új technológia. Sokat kell tanulnunk
és dolgoznunk ahhoz, hogy az új világítási megoldásaink valójában az embert szolgálják, a környezetünk
kellemes és életszerű láttatását. Oda kell figyelnünk

A Magyar Elektrotechnikai
Egyesület kiemelt támogatói:

szakmai szervezetünkben, a Világítástechnikai Társaságban arra, hogy a szakszerű világítási megoldásokat
ne ássák alá az üzleti megfontolások, és ne fogadjuk el
tényként, sőt cáfoljuk meg a marketingesek nagyotmondásait, egymásra licitálását. A VTT-ben eddig is
felvállaltuk szakmai véleményünket, állásfoglalásokat
fogalmaztunk meg és tettünk közzé a szakszerűség, a
szakmaiság megőrzése céljából, még akkor is, ha az bizonyos körök érdekeit sértette. Hiszem, hogy a jövőben
is ezt kell tennünk!
Az új technológia új piaci szereplőket hozott, van közöttük jól és kevésbé felkészült is. Az utóbbiból sajnos
több van. Ennek egyik következménye az a jelentős
minőségi káosz, amely tapasztalható a világító diódák piacán. Természetesen ennek áldozata a jóhiszemű fogyasztó, aki mit sem sejtve sétál be az ígéretek
és nagyotmondások zsákutcájába, majd csalódik. A
szemléletformálás érdekében is tennünk kell, a vásárlói tudatosságot is erősítenünk kell, mert a világítás új
korszakba lépet, már túlvan a „kitekerem-betekerem”
megoldásokon. Ennek egyik módja a minél szélesebb
körű kommunikáció és ismeretterjesztés, azaz a világítási kultúra terjesztése. A Világítástechnikai Társaság ez
ügyben is lépéseket tesz: előadásokon, szakmai napokon, világítástechnikai szemináriumokon, továbbképző
tanfolyamokon és a médiában.
A fényes jövő jelen van, és még jó ideig, amíg világítani kell, addig munkánk része lesz. Ez egy ilyen szakma! Remélem, e lapszámban a kiemelt világítástechnika témájában közölt cikkek tovább fokozzák a Tisztelt
Olvasók érdeklődését, kíváncsiságát a „lumenekkel”, a
„luxokkal” és „candelákkal” tele káprázatosan szép szakmánk iránt.

Nagy János
VTT-elnök

Világítástechnika
Az elektrotechnika tudományterületei
A MEE Szakmai és Tudományos
Bizottság cikksorozata
Arató András

Világítástechnika –
múlt, jelen, jövő
A cikk áttekintést ad a villamos világítás fejlődéséről, a
kezdetektől a legújabb irányzatokig, nagyobb hangsúlyt
helyezve a hazai eredményekre. A hagyományos fényforrások mellett kiemelten foglalkozik a ledes világítással,
vázlatosan ismertetve a már hozzáférhető és a jövőben
várható megoldásokat.
The article gives an overview of the development of
electric lighting, from the beginning to the latest trends,
with greater emphasis on domestic results. In addition to
traditional light sources, focus is mainly on LED lighting.
The paper schematically illustrates the already available
and the future solutions.
A világítás talán a legősibb alkalmazott tudomány. A fénykeltés évezredeken át valamilyen szilárd, folyékony vagy légnemű halmazállapotú tüzelőanyag elégetésével járt együtt, és
a fejlődő világ nagy részében mind a mai napig a láng jelenti
az egyedüli fényforrást. Még a villamos elven működő fényforrások felfedezése után is évtizedek teltek el, mire a gáz- és
a villamos világítás versenye az utóbbi javára dőlt el. Érdekes
adalék, hogy az ország fővárosának vezetése is a gázvilágításban látta a jövőt, így az első elektromos árammal működő
utcai lámpákat Budapesttől távol eső városokban, Temesváron (1884), illetve a mai Magyarország területét tekintve
Mátészalkán (1888) szerelték fel. Nem kis büszkeséggel emlékezhetünk arra, hogy a temesvári világítás egyike volt a világ
első villamos üzemű utcai világításainak.

Az eredetileg szénszállal készült izzólámpát Magyarországon is sok vállalkozás kezdte el gyártani, de a versenyben
csak a tömeggyártásra berendezkedett cégek tudtak talpon
maradni. Közülük az Egyesült Villamossági Rt. emelkedett ki.
Az izzólámpák fejlesztésében új fejezetet nyitott az a felismerés, hogy szén helyett nagy olvadáspontú fémekből is kialakítható az izzószál. Fém izzószálat először tantálból, majd
ozmiumból sikerült előállítani, de a tömeges felhasználást
gátolta e ritka fémek magas ára. A volfrám nagyobb men�nyiségben fordul elő a természetben és olvadáspontja is magasabb, ami nagyobb hőmérsékleten izzó és ezért fényesebb
izzószál kialakítását tette lehetővé. Sajnos a volfrám meglehetősen rideg fém, keménysége miatt nehéz volt belőle vékony szálat előállítani. A világon elsőként Just Sándornak és
Hanaman Ferencnek sikerült 1906-ban volfrámszálas izzólámpát előállítaniuk úgy, hogy szénszálra volfrámkloridból fémes
volfrámot csapattak ki, majd a szénszálat elégették. Az ekkor
már Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. néven működő újpesti gyár azonnal megvásárolta a szabadalmat és a feltalálók
közreműködésével megkezdte a volfrámlámpa gyártási eljárásának kikísérletezését.
Közben az amerikai General Electric Co. laboratóriumában
Coolidge eljárásával 1908-ban sikerült húzott volfrámszálat
előállítani, ami forradalmasította az izzólámpák gyártását. Az
Egyesült Izzó elég gyorsan megszerezte a gyártási jogot, és
1909-ben a volfrám angol (tungsten) és német (Wolfram) nevét
összevonva bevezette a Tungsram márkanevet, majd 1913-tól
teljesen áttért a húzott volfrámszálas lámpák gyártására. A szálhúzás technológiáját Perczel Aladár dolgozta ki. Az Egyesült Izzó
fejlődésében jelentős szerepe volt a kezdeti korszakban Pintér
József műszaki igazgatónak, később pedig az izzólámpagyártást, majd az egész gyárat irányító Aschner Lipótnak. Az ő előrelátásukat mutatja, hogy már 1918-ban kutatólaboratóriumot
kívántak létrehozni a gyáron belül. Ennek vezetésére Hanaman

Az ívlámpától a kompakt fénycsövekig
A villamos világítás megjelenését sokan – tévesen – Edison
nevével kötik össze. Az elektromos fénykeltés fizikai hátterét sokáig kétféle jelenség adta: az elektródák között létrejövő villamos ívkisülés, illetve az áram hőhatása által felizzított vezető hőmérsékleti sugárzása. Az első jelenségből a
kisülőlámpák, a másodikból az izzólámpák családja fejlődött
ki. A világításra használt első villamos fényforrás az ívlámpa
volt, amely azonban erős fénye miatt csak szabadtéren vagy
nagy csarnokokban volt használható. A fényforrás fejlesztésében a magyar Ganz gyár is részt vett. A gyakorlati alkalmazás
egyik legnagyobb problémája ugyanis az volt, hogy a szénelektródok leégésétől függetlenül állandó távolságot kellett
tartani közöttük. A Zipernowsky Károly által kifejlesztett szabályozó berendezés a feszültség rákapcsolásakor önműködően összeérintette a szénrudakat, és azután stabilizálta a
széthúzással létrehozott ívet. A villamos világítás szélesebb
körű elterjedéséhez arra volt szükség, hogy az erős fényű és
nehézkesen kezelhető ívlámpák helyett kisebb teljesítményű,
és könnyen használható fényforrások készüljenek. Hosszú
évtizedeken át Edison találmánya, az 1880-ban szabadalmaztatott izzólámpa jelentette a megoldást.
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1. ábra Korabeli volfrámlámpa-hirdetés
Ferencet, a volfrámlámpa egyik feltalálóját szemelték ki, de az
első világháború időszakában őt nem sikerült a katonai szolgálat alól mentesíteni. Végül 1921-ben alakult meg a Kutató Laboratórium, a korábbi műegyetemi tanár, Pfeifer Ignác vezetésével.
A laboratórium kiemelkedő munkatársai közé tartozott Bródy
Imre és Selényi Pál, később a vezetést Bay Zoltán vette át.
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A laboratórium eredményei közül kiemelkedik az alaktartó
volfrámszál és a kriptonlámpa kifejlesztése. Az izzólámpában
belógásmentes, tehát izzó állapotban is alaktartó szálat célszerű használni, azonban a közönséges volfrámhuzal a saját súlya alatt meghajlik. Adalékokkal sikerült elérni, hogy a
volfrámszálban az átmérővel közel azonos méretű kristályok
helyett ennél 20–100-szor hosszabbak képződjenek. Az ilyen
anyagból készült kettős spirálú izzószál az 1000 órás üzemidő
alatt megtartja eredeti alakját. Ezt a célt az Amerikában dolgozó, magyar származású Pácz Aladár kezdeti eredményei
után Tury Pál, Tarján György és Millner Tivadar valósították
meg az 1920-as évek közepén. A nagy kristályos anyagot
GK-volfrámnak nevezték el a német elnevezés (GrossKristall) alapján.
A kriptonlámpa kifejlesztése Bródy Imre nevéhez fűződik.
Megállapította, hogy az izzószál körül képződő volfrámgőz
molekulái a termikus diffúzió hatására annál lassabban távolodnak el, minél nagyobb a körülöttük levő töltőgáz atom-,
illetve molekulasúlya. A nemesgázok családjába tartozó kripton alkalmazásával sikerült egyrészt megjavítania a lámpa
fényhasznosítását, másrészt csökkenteni a bura térfogatát.
A legnagyobb gondot a kriptongáz beszerzése jelentette, a
csillagászati összegekbe kerülő gázból Bródynak mindössze
0,5 liter állt a rendelkezésére. Az első hat kísérleti lámpa 1931ben ennek ellenére fényesen igazolta a várakozást. A gyártás
megindításához azonban szükséges volt a kriptongáz üzemi
méretekben történő előállítása. Mivel az ajánlattételre felkért
cégek ezt megoldhatatlannak tartották, végül az Egyesült Izzó
maga létesített Ajkán kriptongyárat.
Az izzólámpák fejlődésének jelenlegi csúcsát a halogénlámpák jelentik. Nagyon leegyszerűsítve, a lámpa burájába
zárt halogénatomok kölcsönhatásba lépnek az izzószálról
elpárolgó volfrámatomokkal, majd egy körfolyamat eredményeként az így keletkezett volfrámhalogenidek a szál legmelegebb pontján disszociálnak, visszaszállítva így a volfrámatomokat arra a helyre, ahol a szál a legvékonyabb. Ezzel a
módszerrel az izzólámpa szinte minden műszaki jellemzője
javul: a magasabb hőmérsékletre felizzítható szál fehérebb
fényt ad, javul a fényhasznosítás, csökkenthető a bura térfogata és nő az élettartam. Bár az első szabadalmak már az
1930-as években megszülettek, a piacérett halogénlámpák
megjelenésére egészen 1959-ig várni kellett.
Az elmúlt néhány év a mintegy 130 éves fejlődést megélt
izzólámpák pályafutásának a végét jelentette. A világ számos
országa - beleértve az Európai Unió országait, közöttük Magyarországgal - az izzólámpák forgalmazásának fokozatos
megszüntetése mellett döntött. A világítástechnika történetében ez az első eset, hogy egy gyártmánycsalád kihalása
nem a piaci követelmények változása, az eladhatóság csökkenésének következménye volt, hanem erre politikai döntés
eredményeként került sor. A halogénlámpákra a korlátozás
nem terjedt ki, ezek a megtűrt kategóriában maradtak. Jelenleg is folynak olyan kísérletek, hogy az izzólámpák burájára
felvitt, a fénysugarakat áteresztő, de a hősugarakat visszaverő
bevonat segítségével csökkentsék a fényforrás hőveszteségét,
javítva ezzel a fényhasznosítást. Ilyen elven alapuló fényforrások azonban még nem kerültek kereskedelmi forgalomba.
Közben a kisülőlámpák fejlesztésével foglalkozó kutatók sem
tétlenkedtek. A főképpen beltéri világításokhoz használt fénycső megalkotójának a General Electric munkatársát, George
Inmant tekintik, az első fénycsöveket és fénycsöves lámpatesteket az 1939-es New York-i világkiállításon mutatták be.
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Az 1973-as olajválság érlelte meg azt a gondolatot, hogy a
hosszú, egyenes alakja miatt jobbára csak ipari világításokhoz
használt fénycsőnek elkészítsék a kisebb méretű, „összehajtogatott” kompakt változatát, ami már a lakások világításában is
használhatónak bizonyult.
A külső terek megvilágítása a legfeljebb néhányszor 10 W
teljesítményű fényforrások helyett nagyobb fényáramú
lámpák kifejlesztését igényelte. Ezt az igényt elégítették ki a
nagynyomású fényforrások, kezdetben a higanylámpa. Ezt a
fényforrást Magyarországon ma már csak elenyésző mennyiségben használják, és napirenden van a forgalmazásuknak
az izzólámpákhoz hasonló módon történő megszüntetése. A
higany helyett a nátrium alkalmazása ugrásszerű javulást hozott a fényhasznosításban. A nagy nyomás és a fém agresszív
kémhatása miatt már a higanylámpák sem kerülhettek közönséges üvegburába, erre a célra kvarcüveget alkalmaztak.
A nátrium még a higanynál is jobban megtámadja a fényforrás buráját, ezért különleges alumíniumoxid kerámia anyagot
kellett kifejleszteni erre a célra. Az első nátriumlámpákat az
1930-as években a Philips cég hozta forgalomba.
A nagynyomású nátriumlámpa mellett megjelent a fénycsőhöz hasonló kisnyomású változat is, ennek monokromatikus sárga fényében azonban a színeket egyáltalán nem lehet
észlelni. Ez a tulajdonság rendkívüli mértékben korlátozza a
lámpa felhasználhatóságát. A nagynyomású nátriumlámpa
fénye is sárga, a fényforrás színvisszaadása rossz, ezért elsődleges felhasználása a közvilágításban, ipari szabad területek
világításban van.
A nagy teljesítményű, jó színvisszaadású fényforrások iránti
igényt a stadionok világítása keltette fel, a színes televíziózás elterjedésekor. Elsődlegesen erre a célra fejlesztették ki a
nagynyomású fémhalogén lámpákat, amelyekben ritka földfém adalékok gerjesztésével érték el azt, hogy a lámpa fénye a
színek teljes spektrumát tartalmazza. Míg az első fémhalogén
lámpák több kW teljesítményűek voltak, a fejlesztés a teljesítményskála alsóbb tartományának kihasználására, a beltéri
világításokhoz is használható típusok kifejlesztésére irányult.
Jelenleg az alsó határ 20 W körül van.

A nagy ígéret, a LED*
A félvezető anyagból készült fényforrások összefoglaló neve
az angol Light Emitting Diode (fénykibocsátó dióda) kifejezés
rövidítéséből származik. A dióda által kibocsátott fény színe
az alkalmazott félvezető anyag ún. tiltott sávszélességétől,
végső soron a 3 és 5 vegyértékű atomok minőségétől és arányától függ. A fénykibocsátás jelenségét meglehetősen korán, már 1907-ben felismerték, és az orosz Oleg Loszev 1927ben el is készítette az első ledet, de a felfedezés hasznosítása
évtizedekig váratott magára. 1962-ben szabadalmaztatták
az első gyakorlati célra, távirányítók infravörös jeladójaként
használható félvezető diódát. Az infravörös, vörös, sárga és
* A mozaikszó írásmódja tekintetében a magyar szakirodalom a nemzetközi gyakorlattal összhangban –kizárólag a nagybetűs
változatot használja. A szerző meggyőződése, hogy ahogyan
az idők folyamán pl. a TV-ből tévé lett, úgy napjainkra már a
led is közismert magyar szóvá vált, hozzá magyar toldalékok
kapcsolódhatnak, ezért a továbbiakban a kisbetűs írásmódot
részesíti előnyben. A helyesírási szabályzat mindkét változat
használatát megengedi.
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Világítástechnika

zöld ledek kifejlesztése után 1994-ben sikerült első ízben
nagy fényerejű kék ledet előállítani, a felfedezés a japán Shuji
Nakamura nevéhez fűződik. Ezzel megnyílt az út a fehér fény,
a világítástechnikai célra is alkalmazható ledek előállítására.
A fehér fény létrehozására két út bizonyult járhatónak: az első
megoldás szerint a színes televíziók képcsövéhez hasonlóan
vörös, zöld és kék ledek fényét keverték össze. A másik módszer szerint kék ledet, és a gerjesztés hatására sárgán világító
fényport használtak. Mivel a kék és a sárga kiegészítő színek,
a keverésük fehéret ad. Az első megoldással színváltó ledeket
is létre lehet hozni, azonban ma már a fehér ledek túlnyomó
többségénél a második módszert alkalmazzák.
Világítástechnikai célra gyártott ledek „lámpává” való fejlesztése tekintetében két megoldással találkozunk: készülnek
retrofit fényforrások, melyekbe a ledek mellett a meghajtó
áramköröket is beépítik, és szokásos izzólámpa vagy fénycső
fejjel látják el, hogy a meglévő lámpatestekben lehessen azokat használni. Az újszerű megoldások esetében nem szükséges a régi formákhoz ragaszkodni, a félvezető diódákkal a
fénynek gyakorlatilag tetszés szerinti spektrális és/vagy térbeli eloszlását meg lehet valósítani. A ledmodulok esetében
egy többnyire jó hővezető-képességű nyomtatott áramköri
lapon helyeznek el több fényforrást, a meghajtó áramköreikkel együtt. A csereszabatos eszközök alkalmazása lehetővé
teszi, hogy a klasszikus foglalathoz hasonlóan ugyanabban a
lámpatestben mindig a legkorszerűbb fényforrást lehessen
alkalmazni. Míg a hagyományos fényforrásoknál elegendő
volt a lámpafej és a foglalat méreteit egyeztetni, az előremutató megoldások esetében a mechanikai méreteken kívül a
fény- és hőtechnikai jellemzőket is össze kell hangolni. Jelenleg a legjelentősebb gyártókat összefogó Zhaga konzorcium keretében intenzív szabványosítási munka folyik ezen
a területen, a követelményeket ún. Zhaga-könyvekben teszik
közzé. Az előírásoknak megfelelő eszközöket a szervezet
logójával jelölik meg.

2. ábra Ledes világító egység, és Zhaga előírásainak való megfelelőséget igazoló jel
Tekintettel a ledek várható igen nagy élettartamára, joggal
merülhet fel az a kérdés, hogy szükség van-e a fényforrás és a
lámpatest közötti oldható kötésre? Már ma is kaphatók fixen
szerelt ledes fényforrásokkal működő komplett világítótestek és a ledtechnológia további fejlődésével az ilyen megoldások teljesen kiszoríthatják a cserélhető ledekkel tervezett
lámpatesteket. A fixen szerelt ledek esetében mindig sokkal
jobb hűtés biztosítható, mint a cserélhető ledmodulok vagy
retrofit ledlámpák esetében. Ennek az a jelentősége, hogy
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egy led félvezető lapkájának növekvő üzemi hőmérsékletével csökken a kibocsátott fényáram, és drasztikusan csökken
a led várható élettartama.
A szilárdtest-világítástechnikában teljesen új lehetőségeket teremtenek a szerves anyagból készülő OLED-ek (Organic
Light Emitting Devices – organikus fénykibocsátó eszközök).
A nagyfelületű síküveg hordozón kialakított, vagy újabban
fólia- vagy tapétaszerű eszközök segítségével nagy, diffúz
fényforrások készíthetők; a flexibilis (fólia alapú) OLED-ekkel
bármely felület világító eszközzé alakítható. Az OLED-ek alkalmazása még gyerekcipőben jár, műszaki paramétereik elmaradnak a szervetlen testvéreik által elért tulajdonságoktól,
az igazi nagy áttörés még várat magára.
Az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy a múlt század 50-es,
60-as éveiben a híradástechnika gyökeresen átalakult: a vákuumtechnológiát alkalmazó elektroncsöveket, „rádiólámpákat” néhány év alatt teljesen kiszorították a félvezető eszközök: diódák, tranzisztorok, integrált áramkörök. Napjainkban
hasonló átalakulás zajlik a világítástechnikában: a ledek megjelenése hasonló forradalmi változással jár, a szakemberek
bizonyosra veszik, hogy néhány éven belül a törékeny üvegburás fényforrások helyét teljesen átveszik a ledek. Jelenleg
azonban még sokszor felemás a helyzet, és egy találó megfogalmazás szerint a ledek marketingje előbbre tart, mint a
technikája. Felelőtlen, szakmailag felkészületlen forgalmazók
olyan területeken is erőltetik a ledek alkalmazását, ahol ma
még valamelyik hagyományos fényforrás alkalmazása műszakilag és gazdaságilag is kedvezőbb. A MEE Világítástechnikai
Társasága több, a vilagitas.org oldalon szabadon hozzáférhető állásfoglalást is közzétett ezzel kapcsolatban.

A fényforrásfejlesztés irányai
A fejlesztési célok kitűzésekor a mennyiségi és minőségi jellemzőket egyaránt figyelembe veszik. A legfontosabb mennyiségi
mérőszám a fényhasznosítás, amely azt mutatja meg, hogy 1 W
villamos teljesítményből a lámpa mekkora fényáramot állít elő.
A mértékegység ennek megfelelően lm/W. A legelterjedtebb
fényforrások fényhasznosításának fejlődését a 3. ábra mutatja
be. Az ábrán jól követhető, hogy a technikai lehetőségek határát elért fényforrások esetében a görbe ellaposodik, míg a fejlődőképes lámpák esetén a jelen időponthoz a görbe meredek
szakasza tartozik. A diagramról is látható, hogy napjainkban
a ledek fejlődése mutatja a legmeredekebb tendenciát. 2013
decemberében már léteznek 160 lm/W feletti
fényhasznosítású ledek,
laboratóriumi
példányokon már 200 feletti
értékeket is mértek. A
ledek mellett más irányban is folynak kutatások
(pl. elektródák nélküli
indukciós lámpák), ezek
gyakorlati jelentősége
azonban egyelőre elmarad a félvezető fényforrásokétól.
A fény minőségi jellemzői közül legfontosabb a színvisszaadás
(jele: Ra).

3. ábra Fényforrások fényhasznosítása az idő
függvényében
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Ezt relatív léptékben egy 100-ig terjedő skálán mérik, ahol
a 100 a tökéletes, színtorzítás nélküli fényt jelöli. A százas
értéket a folyamatos színképpel rendelkező fényforrások,
a természetes fény és az izzólámpa színvisszadása éri el. A
kisülőlámpák fényének színképében egyes spektrumvonalak
erősebben vannak jelen, mások hiányoznak. A nagynyomású nátriumlámpák színvisszadása 40 körül, a régebbi típusú
fénycsöveké 60-70, a jelenleg gyártott ún. háromsávos típusoké 80-90 körül van. Ledekkel már 97-es értéket is sikerült megvalósítani, igaz, hogy a fényhasznosítás rovására. A
jelenleg érvényes európai szabvány szerint állandó emberi
munkavégzés célját szolgáló belső terekben csak olyan fényforrásokat szabad használni, amelyek Ra értéke 80 felett van.
A fény minőségi jellemzői között a színvisszaadás mellett a
színhőmérsékletet kell megemlíteni. Ezt Kelvinben mérik, az
izzólámpák fénye 2800 K körüli, az északi égbolt kékes fénye
8000 K feletti értékű. A fényforrásokat színhőmérsékletük
alapján meleg, semleges, ill. hideg csoportokba sorolják.
A fényforrásgyártó ipar már évtizedekkel korábban is képes
volt bármilyen színhőmérsékletű fényforrás előállítására,
napjaink kihívását a változtatható (hangolható) színhőmérsékletű lámpák előállítása jelenti.

Működtető eszközök, lámpatestek
A korszerű fényforrások – az izzólámpától eltérően – nem
kapcsolhatók közvetlenül a kisfeszültségű hálózatra.
A kisülőlámpák esetében a kisülés megindításához általában
gyújtókészülék, a megindult kisülés áramának stabilizálásához pedig áramkorlátozó eszköz, pl. fojtótekercs szükséges.
A korábbi elektromechanikus eszközök helyét ma már néhány kivételtől eltekintve elektronikus eszközök vették át.
Az induktív fénycsőelőtétek esetében hasonló, csak időben
jobban elhúzódó folyamatnak vagyunk tanúi, mint ami az izzólámpák eltűnéséhez vezetett: a nagy veszteségű előtétek

4. ábra Színképvonalak egy háromsávos fénycső spektrumában
forgalmazását az EU országaiban fokozatosan megszüntetik.
Az elektronikus működtető eszközök nemcsak energetikailag kedvezőbbek, hanem általában a műszaki jellemzőik is
jobbak. Miután a gázkisülő fényforrások táplálása jellemzően
nem 50 Hz-es váltakozó árammal, hanem néhányszor 10 kHzes frekvenciával történik, elmarad a fényforrások villogása, a
lámpatestek zúgása. A fényszabályozás lehetőségének megteremtése módot ad arra, hogy a világítási komfort javulásával egyidejűleg energiát is meg lehessen takarítani. Példának
megemlíthető a mesterséges fényforrások fényének szabályozása a rendelkezésre álló természetes fény, vagy a helyiségben tartózkodók jelenlétének függvényében. A korábban
elterjedt analóg szabályzási megoldásokat egyre inkább a
digitális rendszerek váltják fel (pl. DALI, PWM, DMX).
Vannak azonban olyan műszaki szempontok, amelyek napjainkban is indokolhatják a fojtótekercs rendszerű előtétek
alkalmazását. A legjelentősebb ilyen szempont az élettartam:
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az induktív előtétek gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Élettartamuk még a legnagyobb megengedett határhőmérsékleten történő folyamatos üzemeltetés esetén is legalább 10 év,
hőállóságuk és a külső behatásokkal szembeni állékonyságuk
is meghaladja az elektronikus eszközökét.
A ledek működtető eszközei általában elektronikus elven
működő stabil egyenáram-generátorok. A ledek élettartamáról szólva gyakran irreális számok is elhangzanak, nem
egy hirdetésben említenek „akár” 100 000 órát is. Valójában a
ledek élettartama igen erősen függ a ledek lelkét jelentő félvezető lapka hőmérsékletétől, amit viszont az üzemi áram, az
alkalmazott hűtési megoldás (a ledlámpa, illetve a lámpatest
kivitele, a természetes konvekciós viszonyok) és a környezeti
hőmérséklet befolyásol. Egy nagyobb árammal működő led
élettartama jelentősen elmarad attól, mint ami egy kevésbé
igénybevett üzemmód esetén tapasztalható. Sokszor nem is
maga a led, hanem a működtető elektronika élettartama
határozza meg a világítóeszköz tartósságát.
A 20. század második felében a fényforrások működtető
eszközeinek gyártását Vácon, a Híradástechnikai Anyagok
Gyárában összpontosították. Ma már a hazai lámpatestgyártók igényeit nemzetközi világcégek látják el.
Ami a lámpatesteket illeti, itt külön kell választanunk a műszaki (ipari, közvilágítási) lámpatesteket a divat változásainak
jobban kitett lakásvilágítási és dekorációs lámpatestektől.
Maga a lámpatestfogalom is változóban van. A klasszikus
megfogalmazás szerint megkülönböztették a fényforrást (a
lámpát) és a lámpatestet. A ledek alkalmazásának elterjedésével ez a felosztás értelmét veszti, hiszen a fényforrás már
sok esetben nem is cserélhető, azt nem lehet elválasztani a
lámpatesttől, a lámpatest előbb válik divatjamúlttá, mintsem
a benne működő ledek üzemképtelenné válnának. A lámpatest és a fényforrás együttesét világítótestnek nevezik.
A műszaki lámpatestek hazai gyártása korán megkezdődött. A sok kis cég közül az 1888-ban Engel Károly által
alapított Elektromos Készülékek és Anyagok Gyára (EKA) vált
ki, amely később a szocializmus időszakában a VBKM tröszt
kertén belül működött tovább, saját fénytechnikai laboratóriumukban kísérletezték ki a legjobb megoldásokat.
A lakásvilágítási lámpatestek gyártása az ugyanehhez a
tröszthöz tartozó Világítástechnikai Gyárban történt, mellette több szövetkezet is foglakozott lámpatestek előállításával. Napjainkban a hazánkban forgalomba kerülő lámpatestek legnagyobb része importból vagy licensz alapján
történő gyártásból származik.

Kutatás, tervezés
A világítástechnikai alap- és alkalmazott kutatások ös�szehangolását a Nemzetközi Világítási Bizottság (Comission
Internationale de l’Eclairage, CIE) végzi, amelynek Magyarország az 1913-as megalapítása óta tagja. A munkát 7 divízió
keretén belül végzik, a következők szerint:
1 – Látás és szín
2 – A fény és a sugárzás fizikai mérése
3 – Beltéri környezet és világítástervezés
4 - Közlekedési világítás és fényjelzés
5 – Kültéri világítás és egyéb alkalmazások
6 – Fotobiológia és fotokémia
7 – jelenleg szünetel
8 – Képalkotó technológiák
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A CIE az évek során mintegy 200 technikai jelentést és
több mint 20 szabványt adott ki a fény- és színmérés,
alkalmazás minden területéről. Ezek képezik ma a nemzetközi méréstechnikai, tervezési és szabványosítási gyakorlat
alapjait.
A látásfiziológiai alapkutatások terén a közelmúlt legjelentősebb eredménye a szem harmadik fotoreceptorának
felfedezése volt. A nappali és színlátást lehetővé tevő csapok, valamint az éjszakai látásban szerepet játszó pálcikák
mellett az emlősök szemében olyan fényérzékeny sejtek
is találhatók, amelyek szerepe nem a látás elősegítésében,
hanem a szervezet napi, ún. cirkadián ritmusának szinkronizálásában áll. A főleg a kék fényre érzékeny ganglion sejtek
a melatonin termelés gátlásával irányítják a szervezet hormonháztartását. Ez a felismerés, és a változtatható spektrumú ledes világítás elérhető közelségbe kerülése megteremtette a lehetőségét annak, hogy a világítás segítségével ne
csak jó látási viszonyokat, hanem jó közérzetet is lehessen
teremteni.
Szükségesnek látszik a továbbiakban egy olyan komplex
színmérési rendszer megalkotása, ami a jelenlegi Ra érték
helyett jobban és pontosabban írja le a színtechnikai
jellemzőket. Emellett indokolt a káprázás fogalmának egységes tárgyalása is, mivel jelen pillanatban legalább
3 különféle káprázási fogalom és legalább 5 fajta számítási
módszer létezik.
Hazánkban a legjelentősebb kutatómunka a veszprémi
Pannon Egyetemen folyik. Az egyetem munkatársai részt
vesznek abban a LED4Art munkacímet viselő kísérleti projektben, amelyet a Versenyképességi és Innovációs (PSP-CIP)
keretprogramon belül az Európai Információs és Kommunikációs Technológia Támogatási Program indított. A támogatási program célja, hogy bemutassák a ledes technológia új
lehetőségeit az energiahatékonyság és a jobb minőségű fény
tekintetében, elérve ezzel az új technológia gyorsabb piaci
bevezetését. A német Osram cég koordinálásával folyó munka során megújul a mindenkori pápák magánkápolnájának,
a római Sixtus-kápolnának a világítása. A Michelangelo által a
mennyezeti freskó készítése során használt festék pigmentjeinek vizsgálata alapján az egyetem kutatói kiválasztották azokat a ledtípusokat, amelyek használatával eddig soha nem
látott részletességgel tekinthetik meg a látogatók a világhírű műalkotást. A ledek termikus tulajdonságainak vizsgálata
tekintetében a Budapesti Műszaki Egyetem említendő meg
jelentős kutatóhelyként.
A kül- és beltéri világítások tervezését korábban erre szakosodott nagy tervezőirodákban végezték. A rendszerváltás
utáni időszakban inkább kisebb tervezőirodák, magántervezők folytattak ilyen tevékenységet. A közelmúlt időszakára jellemző, hogy a jelentős nemzetközi világítási díjpályázatokon nemhogy magyar díjazott, de még résztvevő sem
volt. A VTT által folyamatosan kiírt Az év világítástervezője
díjat több alkalommal értékelhető pályázat hiányában nem
tudták odaítélni.

Tungsram szervezetén belül a budapesti Eötvös utcában működött Világítástechnikai Állomást, amelyet Európában csak a
hasonló berlini intézet előzött meg. A világítással foglalkozó
szakembereket korábban a MEE világítástechnikai szakosztálya tömörítette, majd 1995-ben létrejött az egyesület keretein belül, de önállóan működő Világítástechnikai Társaság.
Az Állomás 2003-ban történt felszámolása után a társaság
a működéséhez székházat vásárolt, amelyet alkalmassá tett
rendezvények szervezésére. A Világítás Háza azóta is folyamatos, élénk szakmai közélet színhelye.
A világítástechnika elméletével eleinte Urbanek János foglalkozott, aki önálló tantárgyat is oktatott a BME-n. Ezt azután Gregor Aladár vette át, a későbbi oktatók között meg kell
említeni Somkúti Adolf, dr. Lantos Tibor és dr. Schanda János
nevét. A Budapesti Műszaki Egyetem mellett az Óbudai Egyetemen és a veszprémi Pannon Egyetemen is folyik világítástechnikai oktatás.
A világítástechnika hazai művelői folyamatosan tartották
a nemzetközi kapcsolatokat és nem maradtak el a külföldi
eredményektől. Magyarország a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) mellett a kezdetektől tagja a többek között a világítási eszközök szabványosításával is foglalkozó
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottságnak (IEC). A nemzetközi
és regionális (LUMEN V4) konferenciák mellett a magyar szakembereknek is rendszeresen szerveznek konferenciákat, ezek
közül kiemelkednek a Világítástechnikai, illetve Közvilágítási
Ankétok és a LED Konferenciák.
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Arató András

Oktatás, ismeretterjesztés
A fényforrások fejlesztése és gyártása mellett jelentős a magyar szakemberek munkája a világítástechnika más területein is. Bemutatóterem, illetve ismeretterjesztő előadások
céljára Zipernowszky Ferenc már 1927-ben megszervezte a

9

MEE Világítástechnikai Társaság
MEE-tag
aratoa@gmail.com

Elektrotechnika 2 0 1 4 / 0 4

Dr. Kránicz Balázs, Sávoli Zsolt

Fénysűrűség mérése
digitális fényképezőgéppel
A közlekedési balesetekhez kiérkező helyszínelő csoport
digitális fényképezőgépekkel készít helyszíni felvételeket. A fényképezőgépekkel készített felvételek viszont
alkalmatlanok igazságügyi szakértői vizsgálatokra, hiszen
ezeket a készülékeket nem ilyen feladatok ellátására tervezték. Egy szakértő felelősségteljes véleményt csak megfelelő fénysűrűségadatok birtokában adhat. A fénysűrűségnek, mint fizikai mennyiségnek, tehát az egyik jelentős
felhasználási területe az igazságügyi szakértői vizsgálat.
When the police arrive at the scene of a road accident, they
take pictures with a digital camera. The pictures taken with
digital cameras are not suitable for forensic investigations
as these devices are designed for other purposes. An expert is
able to give evidence only in case of appropriate luminance
data. Therefore, a significant field of use of luminance, as a
physical measurement, lies in forensic investigation.

Bevezetés
Egy digitális fényképezőgéppel készített felvételből, még ha
jó minőségű volt is a kamera és ideálisak voltak az időjárási
körülmények, nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani
a baleset bekövetkezésekor fennállt fénysűrűségi viszonyokat, így azt sem lehet megmondani, hogy a baleset résztvevői
láthatták-e egymást, illetve kinek milyen a felelőssége a látási
viszonyok tekintetében.
Ahhoz, hogy egy igazságügyi szakértő megfelelő döntést
hozhasson, szükséges a fénysűrűség-adatok ismerete. A feladat ellátására alkalmas fénysűrűségmérő berendezések ára
15 000 USA dollár körüli tartományban mozog, ami nagyságrendekkel meghaladja egy digitális kamera árát, így a műszer
beszerzése anyagi okokra visszavezethetően nehézkes.
Az alábbiakban egy olyan módszer kerül bemutatásra, amely
lehetőséget biztosít arra, hogy egy egyszerű digitális fényképezőgépből fénysűrűségmérő műszert „készítsünk”, vagyis a fényképezőgép által szolgáltatott képi adatokból minél pontosabb
fénysűrűségadatokat nyerhessünk ki. A fényűrűség a végtelenül
kis térszögből, végtelenül kicsiny felületről érkező fényáram.

Mérés laboratóriumban
Az eljárás során először laboratóriumi méréseket végeztünk
több száz különböző mintán. Használtunk homogén színmintákat (1. ábra), laminált falapokat (2. ábra), zöldség- és
gyümölcsmintákat (3. ábra). Egyazon pillanatban készítettünk
felvételeket egy TechnoTeam LMK 2000 fénysűrűség-mérő
detektorral (4. ábra), valamint egy Fuji FinePix S5000 digitális
fényképezőgéppel. A mérések elvégzése után egy alkalmas

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra
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grafikai szoftverrel kiolvashatók a digitális fényképezővel készült
képekből a megfelelően kiválasztott képpontok RGB-értékei.
A további feldolgozás során figyelembe kellett venni a
digitális fényképezőgépek úgynevezett inverz gamma
karakterisztikáját is. A klasszikus, katódsugárcsöves monitoroknál a katódot vezérlő feszültség lineáris változása a monitor által sugárzott fénysűrűség nem lineáris, hanem exponenciális változását okozza. Az exponenciális függvény kitevőjét
nevezzük a monitor gammaértékének. A fényképezőgépek
inverz gamma függvénye pontosan az előbb felvázolt gammatorzítást küszöböli ki.
Ahhoz, hogy a digitalis képekből kinyert RGB-értékek torzítatlanok legyenek, ki kellett küszöbölni a fényképezőgépek
inverz gamma karakterisztikáját. Ezt azáltal lehet elérni, hogy
a kapott értékeket egy megfelelő módon megválasztott,
fényképezőgéptől függő kitevőre emeljük. A kitevő megállapításához az Excel táblázatkezelő program Solver bővítményét használtuk.

Matematikai modell
Következő lépésként szükség volt felállítani egy matematikai
modellt, ami megfelelő transzformációt biztosít a fényképezőgép és a fénysűrűségmérő adatai között. Jelöljük g-vel a fényképezőgép inverz gamma függvényét, ami azon karakterisztikája
a kamerának, amely megadja a készülék érzékelő-tömbjének
besugárzása és a képzett digitális kép palettaértékei közötti
összefüggést. Az inverz gamma függvény a korábban említettek szerint a CRT monitorok gamma karakterisztikáját küszöböli ki. Ha ismerjük g-t (mérhető), akkor linearizálhatjuk a kamera
RGB-értékeit. Vezessük be a következő jelöléseket:
g-1(R) – Vörös csatorna inverz gamma függvénye. Legyen JR= g-1(R).
g-1(G) – Zöld csatorna inverz gamma függvénye. Legyen JG= g-1(G).
g-1(B) – Kék csatorna inverz gamma függvénye. Legyen JB= g-1(B).
ax – Konstans értékek, melyeket a mérések eredményeként
kapunk (1 ≤ x ≤ n).
Keressük azt a T transzformációt, melyre a vizsgált minta számított és mért fénysűrűsége a lehető legjobban megegyezik.
Vizsgálandó, hogy mennyire működőképes a transzformációs
modell, ha az lineáris, másodfokú vagy harmadfokú polinom.
Lineáris eset: T(R,G,B) = a1·JR + a2·JG + a3·JB .
Másodfokú eset: T(R,G,B) = a1·JR2 + a2·JG2 + a3·JB2+ a4·JR +
a5·JG + a6·JB + a7·JR·JG + a8·Jr·JB + a9·JG·JB + a10 .
Harmadfokú eset: T(R,G,B) = a1·JR3 + a2·JG3 + a3·JB3+ a4·JR2 ·JG
+ a5·JR2 ·JB + a6·JG2 ·JR + a7·JG2 ·JB + a8·JB2 ·JR + a9·JB2 ·JG + a10·JR
·JG ·JB + a11·JR2+ a12·JG2+ a13·JB2+ a14·JR ·JG + a15·JR ·JB + a16·JG
·JB + a17·JR + a18·JG + a19·JB + a20.
Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a másodfokú
polinommal adott eredmények megfelelőek lesznek, és adott
hibahatár alatt maradnak. Elsőfokú polinom esetén a hiba túl
nagynak bizonyult, harmadfokú polinomnál pedig túl sok
paraméterrel kellene dolgozni.
A polinom 10 együtthatóját szintén az Excel Solver funkciójával határoztuk meg. Az így kapott paramétereket behelyettesítettük a másodfokú polinomba, amelynek eredményeként megkaptuk a becsült
fénysűrűségértékeket.
Az eltérések számszerűsítése végett számoltunk négyzetes szórást, amelynek összege 0,62, illetve meghatároztuk az abszolút
eltérést, melynek átlaga 0,05, amelyek a
modell jóságát jellemzik.
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Mérés szabadtéren
Az eddigi mérések bebizonyították, hogy a megalkotott matematikai modell helyesen működik belső térben, mesterséges megvilágítási viszonyok között. Bebizonyosodott az is,
hogy elegendő a modellben másodfokú polinomot használni annak érdekében, hogy a hiba egy meghatározott érték
alatt maradjon. Mindezek alapján elmondható, hogy egyszerű, kompakt digitális kamera által elkészített képekből az
RGB-adatok kiolvasásával fénysűrűségadatokat nyerhetünk
a módszer segítségével. Az esetleges gyakorlati felhasználás szempontjából, mint például igazságügyi szakértői vélemény egy baleseti helyszín esetében, rendkívül fontos, hogy
a módszer külső helyszíneken készített felvételek esetében is
megfelelő eredményeket produkáljon.
Ennek érdekében külső helyszíneken is készítettünk fényképeket, és mértünk ugyanott fénysűrűségértékeket, majd az
így kapott adatokat is kiértékeltük a matematikai modellünk
segítségével.
Ehhez a méréshez is a TECHNO TEAM LMK 2000
fénysűrűségmérő műszert, valamint a Fuji FinePix S5000
digitális fényképezőgépet használtuk. A mintavételt a déli
órákban, erős napsütéses időben végeztük. Különböző kültéri tárgyakat fényképeztünk le, és mértünk meg a fenti
fénysűrűségmérővel. A kompozíció kiválasztásánál figyeltünk arra, hogy lehetőleg egy képen belül legyenek erősen
megvilágított napos területek, valamint árnyékos részek is, és
ha lehetséges ugyanannak a felületnek legyen egy napos és
árnyékos területe is egyazon képen. Készültek ugyanarról a
területről különböző blendeértékekkel képek, annak eldöntésére, hogy más fényképezőgép-beállítások esetén hogyan
viselkedik a modell.
A képek készítésénél figyelni kellett arra is, hogy ne legyenek a képen becsillanások (csúcsfények) – például visszaverődő napfény egy autó szélvédőjéről, visszapillantó tükréről -,
mert ebben az esetben a fénysűrűségmérő műszer nem működik megfelelően (túlexponálja ezeket a területeket és hibás
mérést jelez). Sajnos az erős napsütés miatt sok becsillanás jelentkezett, amelynek negatív hatását a fénysűrűségmérő műszer lencséje elé helyezett neutrális szűrővel csökkentettünk.
Az eddigiekhez képest ebben az esetben megváltoztattuk
egy kicsit a matematikai modellt, hiszen ennél a méréssorozatnál különböző blendeértékekkel is dolgoztunk, amelyeket
a számításnál figyelembe kellett venni. A különböző blendeértékekhez egy-egy korrekciós tényezőt rendeltünk, amelyek
meghatározásához most is a Solver funkciót hívtuk segítségül. A kapott blende-konstansokat a megfelelő mintákhoz
rendelve a modellen egy apróbb módosítást hajtottunk végre. A másodfokú polinomot minden esetben beszoroztuk a
blende-konstans értékével, ezáltal a modell különböző blendeértékek esetén is használhatóvá vált.
Az erős napsütés miatt ennél a méréssorozatnál nagyságrendekkel nagyobb fénysűrűségadatok is kerültek a modellbe, mint a laboratóriumi mérések esetében. Ebben az esetben
tehát az eltérések a becsült és mért adatok között szintén
nagyobbak lehetnek, mint kisebb fénysűrűségértékek esetében. Ebből adódhatnak nagyobb négyzetes eltérések is ebben
az esetben, és ezért lehet a négyzetes különbségösszeg is jóval
nagyobb, mint a laboratóriumi mérések esetében.
A fenti probléma miatt a becsült és mért fénysűrűség adatok
(5. ábra) kapcsolatának jellemzésére szerencsésebb a korreláció, amellyel jellemezhetjük két adathalmaz kapcsolatának
szorosságát vagy esetleg teljes függetlenségét is. A korrelációs együttható 0,9898-nak adódott. Az érték nagyon közel áll
1-hez, ami az adathalmazok közötti szoros összefüggésre utal.
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5. ábra A mért és becsült értékek

Összegzés
A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy alkalmazható-e
egy kompakt digitális fényképezőgép drága fénysűrűségmérő műszer helyett. A méréssorozatok végeztével megállapíthattuk, hogy a modellünk segítségével meg lehet becsülni
a fénysűrűség-adatokat egyszerű digitális fényképezőgép
képi információi alapján. Fontos megjegyezni azt is, hogy a
modell nem teljes pontossággal adja vissza a fénysűrűség
értékeket, de sok esetben nincs is szükség nagyobb pontosságra, mert a vizsgálat eredményét nem befolyásolja ekkora
hiba, vagy az eredeti körülmények úgysem rekonstruálhatók
ennél pontosabban.
Megemlítendő, hogy a módszer csak akkor használható
helyesen, ha a használat előtt a kérdéses digitális fényképezőgépet kalibráljuk egy fénysűrűség-mérő készülék segítségével, lehetőleg minél több mintával. A kalibráció elvégzése
után a fényképezőgép alkalmas a matematikai modell által
fénysűrűség adatokat szolgáltatni.
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Liszt Zoltán, Bauer Péter

Energiahatékony csarnok- és
raktárvilágítás fénycsöves
lámpatestekkel
The lighting systems of the high bay production halls and
high bay warehouses are special and exciting area of the
lighting profession. The structures of these buildings are
many times far from the „ideal cases” from the point of view
of the lighting, let us think about the high bay production
halls or the high bay warehouses, equipped with high
shelves. The lighting systems for these kind of buildings can’t
be built up with traditional lighting fixtures, if our goal is
designing and installing an energyefficient lighting system.
In our article we would like to present to the readers, that
not just LED lighting luminaires can be energyefficient at a
high bay lighting system, but a conventional T5 fluorescent
tube equipped, specially designed and manufactured and
well calculated lighting system with EAE REVO high bay
luminaires can be an alternative of not just the metal halide
systems, but even of the LED lighting systems, especially if
we think about the long term operation experiences of the
T5 tubes compared to the lack of the long term operation
experiences of the LED-s.
Napjainkban egyre több beruházás előkészítésénél, illetve
tervezési fázisában kerülnek elő a következő igények:
energiahatékonyság, későbbi üzemeltetési költségek
alacsonyan tartását lehetővé tévő technológiák kiválasztása és betervezése. Ezen igények beruházásiköltségoldalával aztán a versenyeztetés és kivitelezés fázisában
szembesülve, a beruházások igen nagy százalékában a
beruházó úgy dönt, hogy ésszerű költségcsökkentésként
ezen technológiákat mégis a hagyományos, „energiafaló” technológiákra cseréli.
Így van ez a világítási rendszerek esetén is. Kérdés, hogy van-e más alternatíva a jelenleg rendelkezésünkre álló
termékpalettán a hagyományosnak
mondható fénycsöves lámpatestek és
fémhalogén csarnokvilágítók, illetve a
legkorszerűbb, de tartósságuk tekintetében még nem bizonyított, viszont
igen nagy bekerülési költséggel bíró
LED-es technológiák mellett? A kérdés
nem költői, hiszen van rá válasz: az EAE
gyár REVO lámpatestcsaládja. (1. ábra)
1. ábra

A T5-ös fénycsőtípus használatának helyességét támasztja
alá a 2. ábrán látható diagram is, mely a T5 és T8 fénycsövek
relatív fényáramának mértékét mutatja a hőmérséklet függvényében. Az egyes fénycsövek hőmérséklet - fényáram
kapcsolatát a fényforrásgyártók a fényporok összetételével
tudják befolyásolni. Ennek megfelelően természetesen több
altípus is rendelkezésre áll.
A görbékből jól látható, hogy a T5 fénycsövek (zöld görbe)
hozzávetőlegesen 35 °C-on produkálja a 100% relatív fényáramot, míg a T8 fénycső (szaggatott piros görbe) 25 °C-on adja le
maximális fényáramát. A födémhez közel a lámpatest környezeti hőmérséklete közelebb áll a 35 °C-os értékhez, így a fénycső az ideálishoz közelebbi környezeti hőmérsékleten üzemel,
összességében a világítótest hatásfoka is jobb értékre adódik.

2. ábra
A Revo lámpatestcsalád fejlesztése a fenti két kulcsfontosságú feltétel (optikai rendszer anyagminősége és fizikai kialakítása) folyamatos szem előtt tartásával készült. A fejlesztés
eredményeként piacra került lámpatestcsaládot illetve felhasználási lehetőségeit a következőkben tárgyaljuk.

A lámpatestek fizikai kialakítása
A lámpatestek fejlesztése során a hangsúly az optikai rendszer
kialakításán volt. A gyár fejlesztői a tükör anyagául az Alanod
által kifejlesztett MIRO SILVER 4 rendszert választották, amel�lyel az elérhető reflexió maximálisan 98% lehet.
Ezt az igen jó reflexiós tényezőt az anyag azon tulajdonsága
adja, hogy a beérkező fényt a látható spektrum legnagyobb részében egyenletesen veri vissza. Ezzel szemben a hagyományos
optikákban használatos anyagok az egyes hullámhossz-tartományokat jobb, más hullámhossz-tartományokat rosszabb hatásfokkal reflektálják, így a visszavert fényáram csökken, ráadásul a
világítótest színvisszaadási tulajdonsága is változhat (3. ábra).
Az optikai rendszer másik kulcskérdése a tükör fizikai
kalakítása. Adott világítási feladat megoldására mindig meg

A REVO elv
Ha összehasonlítjuk a T5-ös fénycső fényhasznosítását
(80-100lm/W, típusfüggő) a LED-es fényforrás fényhasznosításával (60-120lm/W, szintén erősen típusfüggő), akkor látható, hogy a hagyományos T5-ös fénycsővel is elérhető nagy
hatékonyságú világítás, ha tudunk „köré” építeni egy olyan
lámpatestet, amelynek optikája igen jó hatásfokkal tükrözi
vissza a fényforrásból nem közvetlenül a munkasík felé kilépő
fényt, illetve az optikai rendszer fizikai kialakítása olyan, hogy
a lámpatestből kilépő fény legnagyobb részét a megvilágítást igénylő munkasíkokra tudja eljuttatni.
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3. ábra
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ahol:
E: adott világítótest által létrehozott megvilágítása
a munkasík egy pontjában,
I: a világítótest adott irányt tartalmazó fényerőssége,
r: a világítótest és adott pont közötti távolság,
Θ: megvilágított felület normálisa és a beesési irány közötti szög.
A fenti törvényből látható, hogy ha egy világítótest fénypontmagasságát kétszeresére
növeljük, a megvilágítás az eredeti megvilágítás negyedére csökken. Természetesen az
összefüggés pontszerű fényforrások esetén
értelmezhető, nagy belmagasságú polcos
raktárak esetén mégis jó közelítéssel vehetjük hasznát a képletnek. Ebből a távolságból
a világítótest pontszerűnek tekinthető.

4. ábra
kell találni az ideális lámpatestet, így az EAE gyár fejlesztői
feladatorientált lámpatestcsaládokat fejlesztettek ki, melynél
mindegyik lámpatesttípus alapja a MIRO-SILVER anyagú optika, amely már az adott feladattípushoz alkalmazkodó fizikai
kialakítással rendelkezik. A fejlesztés során a REVO lámaptestek
optikai rendszerét három alaptípusra osztották. (4. ábra)
A fenti három optikai rendszerrel minden esetben feladatorientált világítási rendszer valósítható meg, amely amellett,
hogy alkalmazása javítja a világítás gazdaságosságának tényezőit, a szabványban megkövetelt vizuális komforttal, látási teljesítménnyel és biztonsági követelmények teljesülésével
kapcsolatos előírásokat is messzemenően teljesíti.
A lámpatestet az életciklusa alatt természetesen érik káros
behatások, amelyek miatt mind mechanikai, mind fénytani
tulajdonságai romlanak. Ezt hívjuk avulásnak. E lámpatestek
esetében a kényes optikai rendszert porszórt, masszív acéllemez házban helyezik el, a por- és páramentes kivitelű lámpatesttípusokat edzett üveg előlappal szerelik. A porosodás,
elkoszolódás miatti fénytani avulást az edzett üveg előlap
antisztatikus fóliabevonatával csökkentik, az optika kézzel
való érintésének szükségességét pedig úgy kerülik el, hogy
az elektronikus előtét és a kábelcsatlakozás számára külön
kívülről nyitható fedeleket alakítottak ki a tervezés során. A
mechanikai kialakítás részletei a 4. ábrán láthatóak.

Alkalmazási példa magasraktárra
Az alábbi példa a REVO RAF lámpatest alkalmazását mutatja
be egy igen kényes területen: a magasraktárak esetén.
A magasraktárakban kétfajta munkasíkot is meg kell különböztetni. Van egy vízszintes munkasíkunk, amely a járófelület,
illetve egy függőleges munkasíkunk, a polcokon tárolt áruk
oldala. A magasraktáraknál a megvilágítandó járófelület szélessége a fénypontmagassághoz viszonyítva igen kicsi, így a
lámpatestből kilépő fény sugárzási szögének egyrészt igen
szűknek kell lenni, hogy a fényforrásból kilépő fényt a vízszintes munkasíkra irányítsa, másrészt speciális fényeloszlásúnak
kell lennie az optika egy részének, hogy a járófelület melletti
függőleges munkasík (vagy inkább munkasíkok, ugyanis a járófelület mindkét oldalán van egy-egy függőleges munkasík)
is a lehető legjobb paraméterekkel legyen megvilágítva.
A megvilágítás számítása a fotometriai távolságtörvény
alapján történhet:
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5. ábra (bal oldal: standard por- és páramentes világítótest,
jobb oldal: REVO RAF világítótest)
Az 5. ábra jól szemlélteti a megvilágítás minőségének különbözőségét: bal
oldalon standard por- és páramentes
lámpatesttel történt a méretezés, a jobb
oldalon pedig REVO RAF lámpatesttel.
A méretezés eredményéből kitűnnek a
fent leírt követelményeknek való megfelelés egyértelmű jelei a jobb oldali
lámpatest esetében, míg a por- és páramentes lámpatestekkel tulajdonképpen
a használatlan területeket világítjuk meg
a polcok tetején illetve az oldalfalon,
tehát a befektetett energia nagy része
hasznosítatlanul vész kárba.
Magyarországon
referenciaként
meg lehet említeni az egyik legnagyobb élelmiszer áruházlánc bicskei
logisztikai központjának zöldség6. ábra
gyümölcs raktárát, melyről egy fotó
látható a 6. ábrán. Ebben a projektben az eredetileg beépített teljesítmény kismértékű csökkenése mellett a vízszintes
munkasíkon eredetileg meglévő 110-130 lux megvilágítást
sikerült 200-210 luxos karbantartási értékre növelni.

Alkalmazási példa gyártócsarnokra
A második példa a REVO LOW BAY lámpatest egy tipikus
alkalmazását mutatja be: egy gyártócsarnok világítását
valósítjuk meg vele, miközben a világítás méretezésre
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kerül „por- és páramentes" fénycsöves lámpatestekkel, illetve REVO LOW BAY lámpatestekkel egyaránt. Akár jogosan
is emelhetnénk föl a hangunkat, miért nem az almát az almával hasonlítjuk össze? A válasz egyszerű, a méretezésünk
alkalmával azért hasonlítunk standard fénycsöves por- és
páramentes lámpatesthez, mert tapasztalataim szerint ezek
a lámpatestek a REVO Low Bay csarnokvilágítók legnagyobb
konkurensei. A por- és páramentes lámpatest alapvetően világítástechnikai szempontból egy univerzálisan használható
típus, egyszerű és olcsó felépítésű, továbbá a kereskedők
általában tartanak is belőle raktáron. Lévén a lámpatest univerzális az előnye mellett természetesen van a lámpatestnek
hátránya is, amit az alábbi méretezéssel szemléltetünk.
A csarnok 3000 m2 alapterületű, a lámpatestek fénypontmagassága 7 m. A méretezés eredményeit a 7. ábra mutatja.

Világítótest:

Megvilágítás
[lux]

Egyenletesség

Beépített
teljesítmény
[kW]

2x58W T8 (IP65)

522

0,58

33,176

2x54W T5 REVO
LOW BAY (IP65)

526

0,5

27,324

7. ábra
A méretezés izometrikus-hamisszín ábrázolású eredményeiből (8. ábra) is látható, hogy a két világítási rendszerrel
a munkasíkon szinte ugyanakkora nagyságú és minőségű
megvilágítás érhető el, viszont szembetűnő az, hogy a fejlett
optikai rendszerrel rendelkező REVO lámpatest esetén a beépített teljesítmény majdnem 20%-kal kisebb, mint a jelenleg
is széles körben alkalmazott por- és páramentes fénycsöves
lámpatestek esetén. Ez a két rendszer azonos éves üzemidejével kalkulálva 20%-kal kisebb energiafogyasztásban testesül meg. A fény munkasíkra való koncentrálódása is megfigyelhető: a jobb oldali ábrán az oldalfalak megvilágítása
(lényegében a lámpatest szórása) sokkal alacsonyabb érték,
mint a bal oldali, hagyományos világítási rendszernél. Természetesen, nem csupán az a feladatunk, hogy csak és kizárólag a munkasíkot világítsuk meg. A világítási rendszert és a
megvilágítandó területeket célszerű rendszerként méretezni.
A világítási rendszer méretezésénél minden esetben vegyük
figyelembe azon minőségi és mennyiségi mérőszámokat,
amiket a világítástechnikai szabványok előírnak az adott feladatra vonatkozóan. Ne felejtsük el, a szabvány nemcsak a
munkahelyek megvilágítását határozza meg, hanem kiterjed
a munkaterületet körülvevő területek és felületek világítására is. A bemutatásra kerülő EAE REVO lámpatestcsalád
a felsorolt követelmények szem előtt tartása mellett is nagy
energiahatékonyságra lehet képes.

Üzemeltetés szempontjából tekintve a por-és páramentes
lámpatestek szintén hátrányba kerülnek, ha figyelembe ves�szük azt a tényt, hogy az idő előrehaladtával a polikarbonát
lámpaburák elöregednek, valamint a sztatikus feltöltődés
miatt fokozottan porosodnak, szemben a REVO lámpatestek antisztatikus bevonatú edzett üveg előlapjával, melynek
anyaga lassabban öregszik.

9. ábra
Magyarországi referenciaként említhető egy Gyöngyös
mellett 2013-ban épült gyártócsarnok REVO LOW BAY lámpatestekkel megvalósított világítása, ami a 9. ábrán látható.

A jövő
A jövő mindenképpen a félvezetőké, számos szakterület
kutatja ezen elemekben rejlő lehetőségeket. A jelenlegi LEDes rendszerek üzemelése során tapasztaltak fejlesztésekbe
való beépítése, új technológiák kifejlesztése, e fényforrások
hűtési rendszereinek fejlesztése mind-mind abba az irányba mutat, hogy a LED-világítások egyre megbízhatóbbak,
egyre jobb hatásfokúak lesznek, és lassan teljesen átveszik a
hagyományosnak mondható fényforrások szerepét a világítástechnikában (példaként említhető meg a REVO lámpacsalád
legfrisebb tagja, amely REVO LED névre hallgat, és természetesen LED-fényforrással épül). Addig viszont, ameddig ez a folyamat le nem játszódik, illetve a LED-technológiák ára meg nem
közelíti a hagyományos világítási rendszerek árát, addig pedig
van helye az innovatív megoldásokat felvonultató, de hagyományos fényforrásokat használó világítási rendszereknek is.

Liszt Zoltán
szakmai igazgató
Techniq 2000 Kft.
e-mail: lisztz@techniq.hu

Bauer Péter
világítástechnikai szakmérnök
Techniq 2000 Kft.
MEE-tag
bauerp@techniq.hu

8. ábra (bal oldal: standard por- és páramentes világítótest,
jobb oldal: REVO LOW BAY világítótest)
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Dr. Vetési Emil

AZ V. LED KONFERENCIA
2010 óta minden év februárjában rendezi meg LED–
konferenciáját a MEE Világítástechnikai Társasága. Az
idei helyszín a budapesti Lurdy Ház rendezvényterme
volt. Az ötödik konferencia A MINŐSÉGI LED-VILÁGÍTÁS
JEGYÉBEN mottó jegyében zajlott.
Mancz Ivette főszervező üdvözölte a megjelenteket, majd
dr. Schanda János, a Szakmai Bizottság elnöke köszöntötte a
hallgatóságot, a kiállítókat, és megnyitotta a konferenciát.
Az angol nyelvű előadásokat dr. Schanda János fordította.

A BELSŐ TÉRI VILÁGÍTÁS SZEKCIÓ
Elnök: Némethné dr. Vidovszky Ágnes
Az első előadásának címe: LEDs in interior lighting (LED-ek
a belső téri világításban). Az előadó Peter Dehoff (Zumtobel
Lighting GmbH) részletezte azokat az előírásokat, amelyeket
figyelembe kell venni a LED-del való belső téri tervezés során, így a CIE 205:2013 és a CIE
97: 1992, de megemlítette az EN
12464-1:2011-et is. (Ez az MSZ EN
12464:2003 magyar szabvány,
amelynek a 2012. évi módosítása
után 2012-es évszáma lett.)
A világítás minőségi kritériumai
kapcsán felhívta a figyelmet az
újabb, már kidolgozott, ill. kidolgozásra váró kritériumokra, mint
pl. „a felülről reflektált és a fej fölött érkező káprázás”. Tanulmányozásra érdemes táblázatot mutatott be, amely a világítás avulási
tényezőjének értékét tartalmazta
az üzemeltetési élettartam, az
L90-80-70-60-50-módszerekkel
meghatározott 50 és 100 ezer
órás fényforrásfényáram- és túlPeter Dehoff (CIE Ausztria elnök )
élési tényező függvényében.
előadása
A számítási képlet: világítás
avulási tényezője = fényforrás fényáramának avulási tényezője x fényforrás-túlélési tényező x lámpatest avulási tényezője
x helyiségtényező.
Csuti Péter (Pannon Egyetem) és Dubnička Roman (Slovak
University of Technology) közös kutatása: LED-es lámpatestek fényerősségeloszlásának mérése lámpaforgató
goniofotométerrel.
Az IES LM-79-08 a világítótestet nem forgató, tükrös
goniofotométert szabványosította. A tavaly megalakult CIE
TC2-78-as munkabizottság foglalkozik a fényforrások és
világítótestek goniofotometriájával, amelynek háttérmunkájához kapcsolódik a mostani összehasonlító vizsgálat. Ez
utóbbival a lámpaforgató goniofotométerrel a pozsonyi és
a veszprémi egyetemi fotometriai laboratóriumban összehasonlító méréssorozat készült.
Vizsgáltak 31 W-os, álmennyezetbe süllyeszthető mélysugárzót, 42 W-os, 120 cm-es retrofit LED-csöves, és 50 W-os,
60 cm x 60 cm-es irodai világítótestet. A fényerősségeloszlásitesteket és az összfényáramok mérési eredményeit hasonlították, ill. hasonlítják össze.
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Villamos (világítási)
tervező és a LED-es lámpatest viszonyáról tartotta előadását Rajkai Ferenc
(Hungaroproject Mérnökiroda Kft.).
A zárójelbe tett jelző
pontosan jellemzi a „3
szereplős” hazai helyzetet: a megrendelő(1) az
építész főtervezőt(2) bízA zsúfolásig megtelt terem
za meg, ő kiválasztja a
villamos tervezőt(3)…aki vagy szakembere a világítástervezésnek, vagy nem, de ez utóbbi esetben is csak ritkán veszi
be al-al-altervezőnek szakmánk tervezőjét, aminek sokszor
nemcsak „szakmai okai” vannak…
A jó világítási tervező jó tervet csak jó kiindulási adatokkal
tud tervezni, és ő a világítótest gyártójától-forgalmazójától
vagy megfelelő adathalmazt kap vagy sem…
Az alapigazságok megfogalmazása után az előadó egy
irodaház két -- egymástól eltérő funkciójú, de -- jellemző helyiségére T5-fénycsöves és LED-fényforrásos világítótestekkel
készített mintaszámítás összehasonlítását elemezte.
Háztartási LED-lámpák felépítésének elemzésével foglalkozott Horváth Márk (Óbudai Egyetem, MeTI), aki „elektronikához értő, nem világítástechnikus, vitakeltő előadást ígérő
tanársegédként” mutatkozott be.
Elemzett néhány - ígért élettartamuk tizedét sem megélő -„sk.” szétszerelt LED-fényforrást. Összehasonlította a
forgalmazói információkat a saját mérési-kutatási tapasztalataival. Vizsgálta a LED-ek tönkremenetelét okozó túlfeszültség és/vagy túláram ellen védő áramköröket, ill. azok
esetleges hiányát. Bemutatott megbarnult LED-eket, Graetzkapcsolásokat, kapcsolóüzemű tápegységeket, és előadásának befejezéseként javasolt a VTT honlapján a GYIK-rovatba
még több LED-témát.

A LED-EK MÉRÉSTECHNIKÁJA
Szekcióelnök: Csuti Péter.
Az első előadó: Schwarcz Péter (GE Hungary Kft.) megmagyarázta, hogy Mi a
TM-21 és mi nem?
Az IES (Illuminating Engineering
Society - Világítási Mérnökök Társasága) által 2011-ben publikált TM-21
jelzetű dokumentum címe: LEDfényforrások fényáramcsökkenésen alapuló élettartam-becslési módszere (Lumen degradation lifetime estimation
method for LED light sources).
Fényáramcsökkenést előre jelző módszert ajánl az LM-80 szerint gyűjtött adaA LED-ek élettartamának
tok alapján a LED-csoportokra, -sorokra,
kérdéseiről beszél Schwarcz
-modulokra.
Péter (GE), a VTT alelnöke
Például az L85 szerinti élettartam: az a
működési időtartam, amely alatt a fényforrás a fényáramának 15%-át elveszti, de továbbra is működőképes, azaz nem ennyi idő alatt „ég ki”.
Az LM-80 legalább 6 ezer óráig tartó méréseket követel
meg (1000 órás lépésekben).
A TM-21 minimum 20 db-os mintát ajánl a méréshez.
Szerinte a hosszabb mérésidő és a rövidebb lépésidő pontosítja az eredményt, míg a több minta nem növeli, viszont a
kevesebb minta csökkenti a mérés megbízhatóságát.
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Kiállítók és a szüneti eszmecserék

A TM-21 módszer
nem a világítótest (azaz
a fényforrást és működtető eszközt tartalmazó
lámpatest) élettartamára
érvényes. Nem érvényes
a „külső” tényezőkre bekövetkező hibák esetére
sem (pl. huzatos vagy
meleg környezeti hatásokra), továbbá áramköri
hibákra sem (pl. instabil

áram- és feszültségviszonyokra).
Az Új optikai megoldások nagy felületű homogén
világítás létrehozásához című előadásnak öt szerzője volt:
Beleznai Szabolcs és Koppa Pál (BME AT), Hórvölgyi Zoltán
(BME FKAT), Balázs László, Makkai Máté és Tóth Zoltán (az előadó, GE Hungary Kft.).
A lámpatestek LED-csipjei pontszerű fényforrásoknak
tekinthetőek. A homogenizáló optikával korlátozható a lámpatest kápráztató hatása, és javítható vizuális megjelenése. A
homogenitás számítógépes modellel szimulálható. A modell
célja az optimális LED-mátrix és diffúzor anyag kombináció
meghatározása. Az eredmény objektív értékelése az inhomogenitás láthatóságával definiálható.
A fénysűrűség mérésével a diffúz anyagok homogenitása
számszerűsíthető, bár a felhasználói megítélés mindig szubjektív. A szubjektivitás határminták előállításával és ún. elfogadási
küszöb meghatározásával nagymértékben kiküszöbölhető.
Simon Péter Gábor (az előadó!) és dr. Szabó Ferenc (Pannon
Egyetem, VKFK) közösen vizsgálták a Fényforrás spektrumának a pupillaátmérőre gyakorolt hatását.
Az emberi szervezet fényérzékeny ganglionsejtjei (intrinsically
photosensitive Retinal Ganglion Cells – ipRGC) szinkronizálják
napi életritmusunkat a napszakokhoz és éberségünkre is hatnak.
A feladat: a fényforrásfajták színképi teljesítményeloszlásai
és az éberség közötti kapcsolat kutatása. A cél: olyan fényforrások tervezése, amelyek alkalmazkodnak napi életritmusunkhoz, sőt akár be is avatkozhatnak abba. A kísérlet fő eszköze: hangolható színképi teljesítmény-eloszlású fényforrással
rendelkező világító panel az ipRGC-sejtek szelektív gerjesztéséhez. A kísérlethez szükséges további eszközök: billentyűzet,
betűtáblázatok, szemkövető készülék. Ez utóbbi méri a pupillaátmérőt, az éberség egyik mutatóját.
Az eredmény: a „betűkereséses” módszerrel mért adatok
bizonyítják, hogy a fényforrásfajták ipRGC-sejteket „gerjesztő
és nem gerjesztő” spektrumai a pupillaméretre szignifikáns
hatást gyakorolnak.
Következtetések: A pupillaátmérőt módosíthatja az éberségi szint változása, de akár az ipRGC-sejtek által esetlegesen
keltett világosságészlelet változása is (vagy akár mindkettő
egyszerre). A pontos hatásmechanizmus felderítése csak
további vizsgálatokkal lehetséges.
A mentális terhelés hatását is a „betűkereséses” módszerrel
mérték: a pupillaméretet szignifikánsan növelte a betűkeresés hatása a „nem keres” állapothoz viszonyítva.
A vizsgálatok folytatódnak a szemkövető berendezés és az
EEG együttes alkalmazásával.

A KÜLTÉRI VILÁGÍTÁS
Szekcióelnök: Kovács Csaba
A második nap első előadásának címe a LEDs in the exterior
lighting (LED-ek a szabadtéri világításban). Az előadó
Dionyz Gasparovsky (Slovak University of Technology), aki
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Marek Macha (OMS) és Eduard Kacik (Lightech) kollégáival
együtt készítette a szabadtéri téma egyik speciális – de természetesen meghatározó – részterületéről, a közvilágításról beszélt.
A LED-technológia rohamosan terjed, egyre több település
dönt a – mára „klasszikusnak” minősíthető – nagynyomású
nátriumlámpa helyett a kétségtelenül drágább LED-es lámpatestek alkalmazása mellett.
Prágában hat világcég, (LG, MSC, Siteco. i Guzzini, MSC,
Indal, Philips) termékeivel építettek kísérleti közvilágítási berendezéseket.
Senec (Szencz) városának teljes közvilágítását „LEDesítették úgy, hogy helyben cseréltek világítótestet: az úttest
foltosan sötét, nem baj, mert a lámpa… az viszont fénylik!” –
összegezte humorosan a következményeket az előadó.
„Kettős” fotókat is vetített. A kettősséget egyszer az út két
oldalának, másszor az út hosszának közelebbi és távolabbi
részének kétfajta fényforrással való megvilágítása jelentette. Tanulság minden esetben: a meglévő oszloposztás
és -magasság nem felel meg az új világítótestek geometriai
elrendezési követelményeinek. „Magyarul”: az új fényforrás
előnyeinek hasznosítása érdekében új világítási berendezést
érdemes tervezni-építeni! (Mintha csak a honi tapasztalatainkat fogalmazta volna meg...)
Bakos Tibor (Prolan Irányítástechnikai Zrt.) az Energiatakarékos közvilágítási vezérlő- és felügyeleti rendszert mutatta be. Ennek az intelligens rendszernek a megnevezése:
Eclipse. Két típusát fejlesztették ki: a Monitort és a Controlt.
Az utóbbiban benne van az előbbi minden funkciója, a többletet a lámpavezérlési lehetőség jelenti (menetrenddel, egyedi és csoportos kapcsolásokkal, diagnosztikával).
A Monitort másfél éve Székesfehérvár 10, míg a Controlt
Hejőkeresztúr 3 vezérlési körzetében telepítették.
Alkalmas a rendszer a lámpák kivezérlésének, teljesítményének és hőmérsékletének elemzésére, a közvilágítási hálózat műholdas és térképes állapotának megjelenítésre, eseménynaplózásra, valamint az aktív elemek nyilvántartásának
online frissítésére
Újabb lépés a LED-ek területén az ELMŰ/ÉMÁSZ Társaságcsoportnál - címmel tartotta előadását Kovács Csaba,
aki minden előző konferencián beszámolt a Társaság „aktuális
elmúlt évi” LED-tapasztalatairól: az I.-n a 2009. évi miskolci,
piliscsabai, a II.-on a 2010-es margitszigeti, a III.-on a 2011es „távfelügyeletes” miskolci, a IV.-en a szintén „távfelügyeletes” 2012. évi gödöllői, valamint az „összehasonlító méréses” szentendrei eredményeiről. Ez alkalommal a 2013. évi
sajóivánkai kísérletről beszélt.
A kísérlet lényege, az ún. LED-maszkok kipróbálása. Az eredeti lámpatestnek csak a háza marad meg, minden alkatrésze
új lesz, tehát a LED-szerelvénylap a modullal, meghajtóval, a
bura és a tömítés. Tapasztalat: óvatosságból a lámpatest belső vezetékezését és külső szorítóelemeit is érdemes azonnal
kicserélni (mert később drágább lesz).
Alkalmazható a kis elszámolási teljesítményű lámpatestek korszerűsítésére (a nagyobb teljesítményű lámpatestek
hűtési viszonyai nem alkalmasak az arányos teljesítményű
LED-ek befogadására). Egyértelmű előny a teljesítmény- és
energiamegtakarítás, hátrány lehet a jogi kockázat a műszaki
minősítés és a garancia kérdésében.
A LED-es közvilágítási lámpatestekkel szemben támasztott elvárások és a trendek változása az elmúlt évek LEDkonferenciáinak tükrében, ezzel a címmel és Mi változott,
mi igazolódott be és mi nem az elmúlt 5 évben? alcímmel
tartotta előadását Szőke Tamás (TUNGSRAM Schréder Zrt.).
Az első években nem bíztak abban, hogy a működtető
eszközök élettartama eléri a fényforrásénak legalább a felét-
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Világítástechnika

Forrás: Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Forrás: Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Március 30. és április 4.
között több mint 50 országból 2458 kiállítót és
közel 200 000 látogatót
vonzott Frankfurtba a
Light+Building szakvásár.
A kétévente megrendezett szakvásáron az ipar
bemutatja újdonságait a
világítás, az elektrotechnika, az épületautomatizálás,
valamint az építéshez, tervezéshez alkalmazott szoftverek terén. Idén sem történt ez másképp, és mint az
várható volt, a vezető téma
idén is az energiahatékonyság volt.
A kiállítás olyan megoldásokat mutatott be, amelyek csökkentik az épületek energiafelhasználását,
és egyidejűleg növelik
a lakókomfortot. A LEDtechnológiától a napelemekig, az elektromobilitástól az
intelligens villamosenergia
használaton át az okos
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Dr. Vetési Emil
a MEE-VTT és a MMK tagja
dr.vetesi.emil@gmail.com

Felvételek: Csuti Péter

mérésig és az okos hálózatokig minden bemutatkozott. A világítás és az
épülettechnikai hálózat ös�szekapcsolásával az integrált
megoldások kínálata is előtérbe került, amely meghatározóan hozzájárul az épületek energiapotenciáljának
kihasználásához.
Szintén a várakozásnak
megfelelően a LED-ek nagyobb kiállítási területet
foglaltak el, mint eddig.
A szektor rohamos fejlődésének és jelentőségének
megfelelve idén a 6-os kiállítási csarnok újabb szintjét,
a 6.2-est is elfoglalták. A vásáron bemutatkoztak a legújabb LED-es, és az óriási
ütemben fejlődő OLED-es
megoldások.
A szakvásárt kísérő keretprogramok mottója a „látni, hallani, tanulni és részt venni” volt.
A rendezvények közül érdemes megemlíteni pl. a „Smart
Powered Building”-et, a Trendfórumot, a Jövő Találkozási Pontját, az E-házat, az Építészeti Körútat, a különféle díjak és elismerések átadási ünnepségeit, vagy a KNX Top Even-tet.
A szakvásáron több magyar kiállító is részt vett.
KJK
Fotó: Kőszegi Zsolt

Light+Building 2014
Frankfurt

A LED-csövek fejelésének mindkét következő módja szabványtalan:
– a két végén fejelendő cső egyik fejének műanyag imitációja („álfejelés”!),
– a valóban két végén fejelt, de forgatható(!) fejkialakítás.
Dr. Takács György (az előadó! ) és Kassanin Dusán (MAVIR),
Bém Zsolt (OVIT), Hoffman Péter (HOFEKA) a szerzői a LEDvilágítás alállomásokon című előadásnak.
Két 400/220 kV-os alállomás LED-es kerítésvilágítása közül
2012-ben Hévízen készült el az első. A meglévő 70 W-os nagynyomású nátriumlámpás fényvetők helyett tervezett 18 W-os
LED-es fényvetők nagyobb osztástávolságban is nagyobb
megvilágítást szolgáltattak.
A tapasztalatokat a második tervezés során, „DebrecenJózsa” álállomáson is felhasználták.
Mindkét LED-berendezés abszolút gazdaságos- mert mind
beruházási, mind üzemeltetési költsége kisebb - a nátriumlámpás megoldáshoz viszonyítva. Legújabb feladatként egy
fotovoltaikus erőmű teljes - LED-fényforrásokkal működő - világítási berendezését tervezik meg.

Fotó: Kőszegi Zsolt

harmadát. Ma már - a minőségi kategóriában - utolérte, és kb.
egyforma megbízhatósággal lehet előre jelezni mindkettőt.
A LED fényáramtartását - szintén minőségi kategóriában 100 ezer üzemórában (L90) adják meg egyes gyártók, de már
elhangzott 250 ezres ígéret is.
A LED-világítótest avulási tényezőjét 50 000 üzemórára néhány éve még nem tudták 0,8-nál nagyobbra elképzelni, ma
már 100 000 órára sem „ördögtől való” 0,90-0,95-tel számolni.
Az előadó szerint a világítástechnikai szakma bizalmáról
biztosította az új fényforrást, a LED-es közvilágítási lámpatestek követelményeinek VTT-szintű meghatározásával és tervbe vett továbbfejlesztése is „reménykeltő”.
Fényforrások csereszabatossági kérdései világítótestekben a címe Harnos Jenő (az előadó!) és Klinger György
(TÜV Rheinland InterCert Kft.) közös munkájának. A „retrofit”
lámpák létének alapját „fizikai csereszabatosságuk” lehetősége adja - fogalmazta meg „napjaink kétes hasznosságú”
témájának lényegét az előadó. Ezen az alapon folytatódik
évtizedek óta az izzólámpák cseréje az Edison-fejű kompakt
fénycsövekkel - és ezt utánozzák évek óta a lineáris fénycsöveknek „LED-csövekkel” történő felváltásával is. Napjainkban már az izzólámpák is kicserélhetők hasonló méretűalakú és azonos fejű LED-fényforrásokra, hiszen „fizikailag
csereszabatosak”!
A szerzők – tevékenységi körükből adódóan. – e„retrofitcserék”
villamos biztonságtechnikai veszélyeire, továbbá fénytechnikai
hibás következményeire hívták fel figyelmünket.
Ez utóbbiakra legjellemzőbbek a megváltozott – és kiszámíthatatlan(!) – fényerősség-eloszlások, valamint (túl)melegedési
viszonyok.
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Energetika
Dr. Molnár László

Energiaellátás
és versenyképesség
A cikkben az IEA előrejelzése alapján bemutatjuk a globális energiaellátás alakulását az 1980-2035 közötti
időszakra. Jelenleg és a következő két évtizedben is a
fosszilis energiák dominálnak, míg a megújuló energiák
(szél, nap, geotermikus) részaránya az időszak végére
is csak 5% lesz. Nagy változást idézett a palagáz megjelenése, az amerikai gázbőség lenyomta a gázárakat
az USA-ban, míg a többi gazdasági régióban a gáz és
villamosenergia árak 2-3-szor magasabbak maradnak
hosszú távon. Ez javítja az USA versenyképességét, míg
az EU és Japán versenyképessége és exportja hanyatlik.
The article shows the evolution of global energy supply in
the period 1980-2035, based on IEA’s outlook. Fossil energy
will continue to dominate in the next two decades while the
share of renewables (wind, solar, geothermal) will still not
exceed 5% at the end of the period. The emergence of shale
gas caused major changes. The US gas surplus led to a fall
in gas prices in the US while in the other economic regions
gas and electricity prices will remain 2-3 times higher in the
long term. This will improve US competitiveness and result
in a decline in the competitiveness and exports of the EU
and Japan.

Itt Európában sok illúzió létezik a jövő energiaellátásával kapcsolatban. Sokan úgy vélik, a megújuló energiák és a "zöld
gazdaság" jelenti a jövő sikereinek kulcsát. Az OECD Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) legfrissebb globális kitekintésében azonban mást láthatunk. Eszerint az energia-igény
2011-től 2035-ig – a központi szcenárió (NPS) szerint – egyharmadával nő, az olajfogyasztás 13%-kal, a szén 17%-kal, a
földgáz 48%-kal, a nukleáris energia 66%-kal és a megújulók
77%-kal. Az energia szektorhoz köthető CO2 emissziók 20%os növekedése várható. A növekedés 90%-áért a fejlődő
országok felelősek.
A növekedés regionális elhelyezkedését és arányát mutatja
az 1. ábra.

1. ábra A globális primer energia-igény alakulása 2035-ben, Mtoe-ben és az
igény-növekedési részarány az egyes régiókban
A fejlett világ, az EU, USA és Japán 0-1%-os igény-növekedést mutat, míg Kína és India adja a növekedés felét. 2035ben Európa a Föld lakosságának 7%-át, az energia-igény
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kb. 8%-át adja. Ezek a számok megmutatják, hogy az EU
emisszió-csökkentési erőfeszítései gyakorlatilag semmiféle
hatással nincsenek a globális energetikai és emisszió folyamatokra. Kína energiafogyasztási növekménye 2011-től 2035ig alig kevesebb, mint az EU teljes energiafogyasztása. Így, ha
az EU semmi energiát sem fogyasztana, az emissziók akkor is
nőnének.
Érdekes megnézni a globális energia-mix alakulását, lásd
2. ábra.

2. ábra Globális primer energiahordozó-igény a központi szcenárió
szerint, Mtoe
A 2. ábrán láthatjuk, hogy mennyire keveset változik a
globális energia-mix. Az olaj-, szén- és gázfogyasztás, azaz a
fosszilis energiák részaránya 1980-2011 között nem változott,
maradt 82%! 2035-re a fosszilis részarány még mindig dominál, de lecsökken 75%-ra, de ehhez 2,5-szeresére kell emelni
a megújulók támogatását. 2035-re az ún. egyéb megújuló
energiák (nap, szél, geotermikus, hullám stb.) részaránya 5%ra nő. A nukleáris energia őrzi helyét 11-12%-kal.
Ugyanakkor láthatjuk, hogy jelentős változások is történnek a következő húsz évben. Nagy importőrökből, pl. USA,
Brazília exportőrök lesznek, míg a korábban kis fogyasztást
felmutató országok a jövőben a globális energia-igényt meghatározó országgá válnak, pl. Kína, India. A változások hajtóereje a gazdasági növekedés, a demográfiai trendek, az iparosítás és elektrifikáció, a technológiai fejlődés és a regionálisan
különböző energia árak. Maga az energia szektor is gyors
ütemben fejlődik: megoldódott a nem-konvencionális olaj
és gáz gazdaságos kitermelése, javult a gázellátás globális
kereskedelme a cseppfolyósított földgáz (LNG) növekvő szállításával, néhány áramtermelő megújuló energia megoldás
(szél, nap) integrálódik a nagy rendszerekbe, továbbá sokat
fejlődött az energiahatékonyság.

Fordulat a szénhidrogének piacán
Hatalmas és gazdaságosan kitermelhető nem konvencionális olaj- és gázvagyont találtak több kontinensen, de főképp
Észak-Amerikában indult meg a termelés. Az ún. "palagáz forradalom" átírta a nemzetközi gázpiacot. Az USA gázimportja
gyakorlatilag nullára csökkent, és a gázexportáló országok
új piacok után nézhettek. A korábban Amerikába menő LNG
szállítmányok Európába érkeztek, és ezzel jelentős gáz-bőséget idéztek elő, lenyomva ezzel Nyugat-Európában a gáz árát.
Egyidejűleg a gazdasági válság is csökkentette az európai gázkeresletet, így a gázárak esése folytatódott. A tömeges nemkonvencionális készletekkel együtt 2013-ra az addig 60-70 évre
elegendő gázvagyon egyszerre 250-300 évre lett elegendő.
A cseppfolyósított földgázzal, az LNG-vel a gázkereskedelem is globálissá vált, immár nemcsak a szenet és az olajat,
hanem a földgázt is hajók szállítják, például az Arab öbölből
Texasba, Európába vagy Japánba. Európába ma már több
tízmilliárd köbméter földgáz érkezik évente.
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Az amerikai gázbőség következményei,
versenyképességi hatások

Az EU versenyképessége
és a magas energiaárak hatása

Energetikai és gazdasági következmények Amerikában és
Európában:
– A gázipari beruházások megtérülése az olcsó gázárak miatt
leromlott;
– Az amerikai szénfelhasználás az olcsó gáz miatt visszaesett,
a szén új piacot keresett, és megtalálta Európát. Pl. Németországban az elmúlt két évben 12 ezer MW szenes erőmű
kapacitás épült;
– Az amerikai nukleáris beruházások az olcsó gáz miatt vis�szaestek;
– Az amerikai feldolgozóipar versenyképessége tovább nőtt
az EU-val és Japánnal szemben.

A svájci központú World Economic Forum (WEF) évente készít
jelentést, melyben meghatározza az országok versenyképességét. A WEF tudományos módszertant használ, és az egyes
országokból érkező adatok segítségével határozza meg a
globális versenyképességi indexet (GVI) és a rangsort. Mit
mutat a GVI? Azt, hogy egy ország hol tart most, és milyenek
a jövőbeni esélyei.
A 2013. évi WEF jelentése alapján az első 10 ország – a legversenyképesebbek – rangsorát mutatja az 5. ábra.

Környezetvédelmi hatások:
– Nem kell félni a fosszilis energiák gyors kimerülésétől, nem
kell minden áron nagy mennyiségben bevezetni a megújuló energiákat. Továbbá a megújulók ellen szól erős árnövelő hatásuk, mely csökkenti az államok versenyképességét;
– De itt a nagy kihívás: a Föld globális melegedése a még tolerálható 2 oC helyett a 3,5-4 fokos pályán halad.
Igazán jelentős gázár csökkenés az USA-ban történt, ahol
2006 és 2012 között 86%-kal estek az amerikai gázárak! Jelenleg
az európai gázárak 4-szer, a japán gázárak 6-szor magasabbak
az amerikai áraknál. Majdnem hasonló mértékben olcsóbb az
amerikai villamosenergia is, és nemcsak Európához és Japánhoz viszonyítva, hanem Kínához képest is. Az ipari földgáz és
áramárak alakulását mutatja a 3. és 4. ábra.

3. ábra Relatív ipari földgázárak 2013-ban és 2035-ben

5. ábra Ranglista a Globális Versenyképességi Index alapján,
2013-2014
A Világ tíz legversenyképesebb országa között 5 EU tagállam van, további 8 tagállam a 11-40. pozíció között található.
Az EU társult tagállama, Svájc öt éve vezeti a listát. De az EU
tagállamai között a szinergia – együtt erősebbek vagyunk –
még nincs meg. Az EU bonyolult, lassú és körülményes döntési rendszere miatt az EU a kihívásokra EU-n kívüli versenytársainál lassabban reagál. A jövő tekintetében az EU nincs
kedvező helyzetben, számos negatív tényező – öregedő és
csökkenő népesség, magas munkanélküliség, bevándorlási
kérdések, szerény ásványvagyon, magas energia-importfüggés stb. – miatt az öreg kontinens országai veszítenek versenyképességükből. Az EU egyik fő versenytársa, Kína a 28.
helyen áll, messze megelőzve Magyarországot.
A közép-európai országok versenyképessége nem mutat
javulást (6. ábra).
Magyarország a versenyképességi rangsorban 2001-től
2013-ig a 28. helyről 35 helyet zuhant, jelenleg a 63. helyen
állunk. A magyar visszaesés indoklása a WEF szerint: 1. Nehéz
hitelhez jutás 2. Instabil gazdaság-politika 3. Magas adók

4. ábra Relatív ipari áramárak 2013-ban és 2035-ben
Az USA és versenytársai közti árkülönbség – ha csökken is
– de még 2035-ben is megmarad. Ez hatalmas versenyképességi előnyt biztosít az USA részére, elsősorban az energia-intenzív ágazatok (petrokémia, műtrágya, alumínium, cement,
vas és acél, papír, üveg-gyártás) területén, mivel ezekben az
ágazatokban az energiaköltségek elérhetik a teljes termelési
költség akár 70%-át. Valószínű, hogy a feldolgozó iparágak
egy részét érdemes lesz visszatelepíteni az USA-ba, tovább
növelve az ottani növekedést és foglalkoztatást.
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6. ábra Régiónk országainak versenyképességi helyezései 2001-2012 között
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4. Az adószabályozás változékonysága 5. Nem-hatékony kormányzás 6. Korrupció 7. Gyenge munka-etika. Ezzel lehet, és
talán kell is vitatkozni, de nemzetközi megítélésünket komolyan kell venni. Úgy vélem, sokat tanulhatnánk Svájctól, ettől
a kis és tengerparttal nem rendelkező országtól, mely ásványkincsekben szegény ugyan, de gazdag szorgalmas és jól-képzett emberanyagban.
A 3. és 4. ábrán bemutattuk, hogy az EU-ban az energiaárak jóval magasabbak, mint az USA-ban. Ennek okai között
említhetjük, hogy az EU területén nincsenek jelentős szénhidrogén készletek, Dánia kivételével mindenki energia importőr. De az EU erős környezetvédelmi elkötelezettségét is
megemlíthetjük. A megújuló energiák erőltetett fejlesztése,
a 20, majd a jövőbeli 30-40%-os CO2 csökkentési célok teljesítése óriási összegekbe kerül. A kormányok a támogatásokat
különféle energiaadók és CO2 kvóták formájában szedik be,

mely az energiaárak emelkedéséhez vezet. Másrészt az EU-n
belüli palagáz készletek kitermelését a túl szigorú szabályozás szinte lehetetlenné teszi.
A magas energiaárak negatívan hatnak az EU exportjára.
AZ IEA számításai szerint a következő 2 évtizedben az EU feldolgozó ipari exportja 10%-kal fog csökkenni (7. ábra).
Az EU és Japán exportja csökken, míg az USA, Kína, a Közép-Kelet és India exportja nő.
Felmerül a kérdés, lehet-e csökkenteni a magas európai
gázárakat az olcsó, USA-beli palagáz importjával? Az IEA
elemzése szerint a válasz egyértelmű nem. Az amerikai gáz
cseppfolyósítása, tengeri szállítása majd visszagázosítása an�nyira megdrágítaná az amerikai gázt, hogy szinte semmi sem
maradna az amerikai gázár-előnyből. Arról nem is beszélve,
hogy a masszív EU import nyilván megemelné az USA-beli
gázárakat.
Vagyis Európának továbbra is az orosz és észak-afrikai gázzal
kell együtt élnie. És marad még egy megoldás: az energiahatékonyság intenzív növelése.
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7. ábra A feldolgozó ipari export alakulása a főbb gazdasági régiókban

Szemle
Az okos hálózatok gazdaságosságáról
A BizGrid elnevezésű kutatási program keretében a svájci villamosenergia-elosztó hálózatok információ- és kommunikációtechnikai
adottságait abból a szempontból vizsgálták meg, hogy azok az okos
hálózatok céljára gazdaságosan alakíthatók-e át?
Mivel az okos hálózatok alapfeltétele az okos mérési rendszer
megléte, a cikk döntő mértékben annak kialakítását elemzi. A svájci
villamosenergia-törvény szerint a végfogyasztóknak garantálni kell
a legkisebb hálózathasználati díjat. Ezért az adott vizsgálathoz egy
új módszert, az ún. „Delta” különbség hálózathasználati díjat kellett
kifejleszteni. A cikk szemléletes ábrákkal mutatja be a mérőcserénél
fellépő pénzügyileg értékelhető hatásokat és az okos mérőket a hagyományos fogyasztásmérőkkel a hardver jövőben várható költségei alapján is összehasonlítja.
A villamosenergia-szolgáltatók részére az okos mérési rendszer
bevezetése leginkább a terhelés (fogyasztás) befolyásolásán (vezérlésén) keresztül térülhet meg. A cikk elemzi a különböző eljárásokkal
abból kinyerhető gazdasági előnyöket (pl. a kiegyenlítőenergiamegtakarítást, tercier szabályozási teljesítmény eladását, stb.). A
szerző megállapítja, hogy Svájcban a felsorolt eljárásokból csak
speciális esetekben származhat kismértékű nyereség. Kimondja,
hogy Svájcban, ahol a körvezérlés elterjedtsége 70%-os és a villamos energia 60%-a vízerőművekből származik, az új, ún. dinamikus terhelésvezérlés egyáltalán nem tekinthető „aranybányának”.
Svájcban is a jelenlegi közvilágításánál a csökkentett teljesítményigény és a csekélyebb üzemóra/nap esetén a lámpák élettartama meghosszabbodna. Ez a fogyasztáscsökkenéssel arányos pénzmegtakarítást jelentene. A közvilágítás területén az így kinyerhető
költség az okos mérés kommunikációs többletköltségéhez hozzájárulhatna. Az okos hálózati kommunikáció teljes értékű, valós idejű
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kiépítéséhez viszont üvegszálas optikai hálózat lenne szükséges,
melynek beruházása jelenleg nem térül meg. A szerző szerint az okos
mérés általános bevezetését az is nehezíti, hogy Svájcban a hálózat
általában egy kézben, közösségi tulajdonban van, míg az eszközök
beszerzése a piacgazdasági alap miatt nem szubvencionálható.
A cikk végső megállapítása az, hogy Svájcban jelenleg sem az
okos mérés, sem az okos hálózat nem teljesítheti a villamosenergia-törvény hatékonysági kritériumait, így finanszírozásuk nem
megoldott. A helyzet ott öt éven belül mégis megváltozhat. Ezt
elősegíthetik az elosztott termelők számának növekedése, a napenergia-átalakítók árának csökkenése és a politikai döntések.
Forrás: Bulletin electrosuisse und VSE 9/2013

Tömörítette: Dr. Kiss László Iván

Szabvány az eXTRémhez –
750 XTR a szabvány
• eXTRém hőmérséklet –40 ºC-tól +70 ºC-ig
• eXTRém átütési szilárdság 5 kV lökőfeszültségig
• eXTRém rezgésállóság 5g gyorsulásig

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

20

Szakmai előírások
Dr. Szedenik Norbert

Változások a villámvédelmi
szabványosításban

előírás. Az 5. rész lett volna hivatott arra, hogy az építményekhez csatlakozó vezetékrendszerek, hálózatok védelmi megoldásait tartalmazza. Az 1. kiadás hivatkozásai között szerepelt
is a Csatlakozóvezetékek című tervezett 5. rész. Azonban ennek a résznek a kidolgozása eddig nem járt sikerrel, ezért azt
ki is vették a programból. A 2. kiadásban már nem található
erre való utalás.
A 2. kiadásban a következő új fogalmak, illetve pontosítások szerepelnek:
• LPMS helyett SPM (Surge Protection Measures), azaz az elektromágneses villámimpulzus elleni védelmi intézkedések;
• Service (szolgáltatás) helyett Line, azaz (távközlési vagy
energiaellátó) vezeték;
• Isolating Interface, azaz leválasztó eszköz. Ez olyan eszköz,
amely képes a vezetett lökőhullámok csökkentésére a villámvédelmi zónába belépő vezetékeken. Ilyen lehet pl. a
tekercsek között földelt árnyékolással rendelkező leválasztó transzformátor, a fémet nem tartalmazó fényvezetős kábel és az optikai leválasztó;
• Isolating Spark Gap (ISG), azaz leválasztó szikraköz.
A szabványsorozat 3. része foglalkozik részletesen az alkalmazásával.
Az 1. kiadás óta eltelt időben az elvégzett megfigyelések
és mérések alapján a villámparaméterek pontosabb és részletesebb adatai állnak rendelkezésünkre. Ennek megfelelően
bővült a 2. kiadásban szereplő jellemzők köre. Az új, részletesebb táblázat a következőképpen alakul:

2014. január 14-én a Magyar Szabványügyi Testület vis�szavonta az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat
2006-ban megjelent 1. kiadását. Erre a lépésre azért volt
szükség, mert a szabvány korszerűsítési munkáinak eredményeként 2010-ben és 2011-ben megjelentek az egyes
részek 2. kiadásai. A 2. kiadás megjelenésekor már ismert
volt, hogy az előző kiadás a szokásos 3 éves türelmi idő elteltével vissza lesz vonva, tehát a hivatalos szerveknek és a
szakembereknek elvileg elegendő idő állt rendelkezésére a
változásokból származó feladatok megoldására, az új ismeretek elsajátítására.
Mint ismeretes, már az MSZ EN 62305 1. kiadásának átültetése a gyakorlatba sem volt zökkenőmentes. A szakemberek
felkészülését ezért tanfolyamok, jegyzetek, a szabvány magyar nyelven való kiadása segítették. Az ezekkel kapcsolatos
feladatokból a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) komoly szerepet vállalt. A 2. kiadásban szereplő változásokra
különböző szakmai fórumokon a MEE többször is felhívta a
figyelmet, sürgette a szabvány magyar nyelvű hivatalos kiadását, amely a mai napig nem történt meg. Előre látható
volt ugyanis, hogy Magyarországon egy angol nyelvű, több
mint 400 oldalas, összetett műszaki
előírásokat tartalmazó szabványsorozat
1. táblázat A villámparaméterek legnagyobb értékei a villámvédelmi szintek (LPL) szerint
alkalmazása még az angolul jól tudó
(MSZ EN 62305-1:2011 3. táblázata)
kollégáknak is nehézségeket fog okozni. A szabvány alkalmazása ugyan nem
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1. rész: Általános alapelvek

Az 1. kiadás megjelenésekor még az
volt az elképzelés, hogy egy villámvédelmi szabványsorozatban szerepeljen
minden villámvédelemmel kapcsolatos

Villámcsapás
Villámparaméter
A villámcsapás töltése
a

100
50
2,5

IV
50
50

IV
25
100

IV
100

LPL

Jelölés

Mértékegység

I

II

Qflash

C

300

225

Ez az áramalak csak számításokhoz és nem vizsgálathoz használatos.
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III

IV
150

2. rész: Kockázatelemzés
A tervezett 5. rész programból való törlése a 2. részt érintette
a legnagyobb mértékben. Az 1. kiadásban ugyanis szerepelt
a csatlakozóvezetékekre vonatkozó kockázatszámítás, a csatlakozóvezeték kockázati összetevőinek meghatározásával
foglalkozó 7. fejezet és a csatlakozóvezetékekre vonatkozó
esettanulmányt tartalmazó I melléklet. Ezek a 2. kiadásból
kimaradtak.
Ezen túlmenően a további lényeges változások történtek a
kockázatszámítás menetében:
• áramütés figyelembevétele az épületen belül;
• az elfogadható kockázat (RT ) értékeinek megváltozása;
• a környezetre kiterjedő károsodás figyelembevétele;
• az összefüggések pontosítása;
• relatív veszteségeket tartalmazó táblázatok pontosítása;
• a lökőfeszültség-állóság 1 kV-ra csökkentése.
A villámvédelem szükségességének meghatározásakor az
elfogadható kockázat értéke döntő. A következő táblázat ös�szefoglalja az 1. és 2. kiadásban, valamint a jelenleg érvényes
OTSZ-ben szereplő RT értékeket.
2. táblázat Veszteségtípusokhoz tartozó RT értékek
A veszteség típusa

MSZ EN 62305

OTSZ

1. kiadás

2. kiadás

R1: Emberi élet elvesztése

10-5

10-5

10-5

R2: Közszolgáltatás kiesése

10-3

10-3

10-4

R3: Kulturális örökség elvesztése

10-3

10-4

-

R4: Gazdasági veszteség

10-3

-

-

A 2. táblázatból kitűnik, hogy a kulturális örökség elvesztéséhez tartozó elfogadható kockázat értéke szigorodott, a
gazdasági veszteséghez viszont nincs megadva érték. Ennek
megfelelően változott a villámvédelem gazdaságosságának
megállapítási módja. Az összehasonlítás kedvéért a táblázatban feltüntettük az OTSZ-ben kötelezően előírt határértékeket is. Látszik, hogy a magyar szabályozás a közszolgáltatás
esetén szigorúbb szabályozást ír elő a szabványénál, viszont
a kulturális örökség elvesztését külön nem szabályozza. Természetesen Magyarországon a kötelező érvényű szigorúbb
OTSZ-határértéket kell alkalmazni.
Módosult a legtöbb kockázati összetevő meghatározásának módja is. Ezt elsősorban az indokolta, hogy pontosabb
legyen a kockázat meghatározása. Ehhez viszont új tényezőket kellett bevezetni.
Változások a veszélyes események számának meghatározásában
A bevezetett új paraméterek a következők:
• CI: létesítési tényező;
• CT: a csatlakozóvezeték típusára jellemző tényező.
A CI létesítési tényező értéke szabadvezeték esetén 1, földkábel esetén 0,5, míg csak földelőhálóval ellátott területen
haladó földkábelek esetén 0,01. A csatlakozóvezeték típusára
jellemző CT tényező értéke kisfeszültségű energetikai, távközlési vagy adatvezeték esetén 1, míg nagyfeszültségű energetikai vezeték (HV/LV transzformátorral) esetén 0,2. Ezzel
együtt megszűnt a Ct transzformátortényező. Ezenkívül még
a CE környezeti tényező értéke változott a magas épületekkel
jellemzett városi környezetben 0-ról 0,01-re.
Megváltozott még az építmények és a csatlakozó vezetékek
gyűjtőterületének meghatározása is. A védendő építmény
közelében becsapó villámok gyűjtőterülete az épület határától
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a korábbi 250 m helyett 500 m-re tolódott ki. Ez jelentősen
megnöveli a veszélyes események számát, így a kiadódó kockázat értékét is. Lényegesen egyszerűsödött továbbá a csatlakozó vezetékek gyűjtőterületének meghatározása. Nem kell
már bonyolult számításokat végezni a talaj fajlagos ellenállásának és a vezeték magasságának a figyelembevételével. A
gyűjtőterület egyszerűen a csatlakozóvezetéket közvetlenül
érő villámcsapásokra vonatkozóan a vezetékre merőlegesen
azoktól mindkét irányban 20 m, a közelben becsapó villámokra vonatkozóan pedig 2000 m távolságig terjedő sáv.
Változások a károsodás valószínűségeinek meghatározásában
A 2. kiadásban a nyolc kockázati összetevőhöz tartozó nyolc
valószínűség közül hétnek változott meg a meghatározása.
Ezek a következők:
• Az élőlények áramütés miatti sérülésének valószínűsége (PA):
kiszámításánál figyelembe kell venni az új PTA tényezőt,
amely az érintési és lépésfeszültségek elleni járulékos védelmi intézkedésektől függ;
• A belső rendszerek meghibásodásának valószínűsége
az építménybe csapó villám esetén (PC):
értékét a PSPD és a CLD tényezők szorzata adja, ahol PSPD
értéke változott és a CLD tényező új paraméter;
• A belső rendszerek meghibásodásának valószínűsége
az építmény közelébe csapó villám esetén (PM):
értékét a PSPD és a PMS tényezők szorzata adja, ahol PSPD
értéke, PMS kiszámítási módja változott;
• Az élőlények áramütés miatti sérülésének valószínűsége a csatlakozóvezetékbe csapó villám esetén (PU):
értékét a PTU, PEB, PLD és CLD tényezők szorzata adja, ahol PTU,
PEB, és CLD tényezők új paraméterek, PLD értéke változott;
• A fizikai károsodás valószínűsége a csatlakozóvezetékbe csapó villám esetén (PV):
értékét a PEB, PLD és CLD tényezők szorzata adja, ahol PEB, és
CLD tényezők új paraméterek, PLD értéke változott;
• A belső rendszerek meghibásodásának valószínűsége
a csatlakozóvezetékbe csapó villám esetén (PW):
értékét a PSPD, PLD és CLD tényezők szorzata adja, ahol CLD
tényező új paraméter, PSPD és PLD értéke változott;
• A belső rendszerek meghibásodásának valószínűsége
a csatlakozóvezeték közelébe csapó villám esetén (PZ):
értékét a PSPD, PLI és CLI tényezők szorzata adja, ahol CLI tényező új paraméter, PSPD és PLI értéke változott.
Változások a veszteségek meghatározásában
A veszteségek meghatározásával kapcsolatban sok jogos kritika érte az 1. kiadást, hiszen az összefüggések és a meghatározások félreérthetőek voltak. Ezek jó részét sikerült pontosítani. Ennek megfelelően a veszteségek meghatározásakor az
adott típusú veszteségre megadott jellemző értékből kell kiindulni. Ezek a szabványban vannak megadva, és mindegyik
függ a károsodás típusától, valamint:
– az emberi élet elvesztéséből származó veszteség esetén a
veszélyeztetett emberek számától;
– a közszolgáltatás kieséséből származó veszteség esetén az
ellátás nélkül maradt fogyasztók számától;
– a kulturális örökség elvesztéséből származó veszteség esetén a veszélyeztetett építmény és a benne lévő javak értékétől;
– a gazdasági érték elvesztéséből származó veszteség esetén pedig a veszélyeztetett állatok, építmény, a benne lévő
anyagi javak, a belső rendszerek és az elmaradt haszon
gazdasági értékétől.
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Ezt követően a veszteség jellemző értékét a körülményektől függő tényezők figyelembevételével módosítani kell.
Ilyenek a veszteséget növelő tényező a különleges veszélyek
(pl. pánik, kiürítési nehézségek) esetén, illetve a veszteséget
csökkentő tényezők, amelyek a talaj vagy a padló levezetési tulajdonságait, a tűzvédelmi intézkedéseket valamint az
építmény tűzveszélyességét veszik figyelembe. A veszteség
meghatározásánál figyelembe kell még venni a veszélyeztetettség időtartamát, továbbá ha az építmény övezetekre lett
felosztva, akkor az adott övezetben tartózkodó emberek számát az építményben tartózkodó összes ember számához viszonyítva. Alapvetően tehát egyértelműbbé vált a veszteség
meghatározása, változott néhány jellemző veszteség értéke,
és megjelentek új változók is.
Az egyik fontos pontosítás az rf csökkentőtényezőt érinti,
amely az építményben keletkező tűz vagy robbanás kockázatától függ. Megjelentek az egyes zónabesorolásokhoz tartozó
új rf értékek, amelyekkel így jobban figyelembe lehet venni az
építmény tűzveszélyességét.
Másik fontos változás a veszteségekkel kapcsolatban az,
hogy a veszteség relatív nagyságát növelő hz tényező értékeit tartalmazó táblázatból kikerültek a szűkebb vagy tágabb
környezetre kiterjedő veszélyhez tartozó értékek. Az új kiadás
értelmében, ha az építményben villámcsapás miatt keletkező
károsodás a környező építményekre vagy a környezetre is átterjedhet (például vegyi vagy radioaktív kibocsátások), akkor
a teljes veszteség meghatározásakor a járulékos veszteséget
is figyelembe kell venni. Ennek a járulékos veszteségnek a
mértékét új tényezők (LFE, LBE és LVE) hivatottak figyelembe
venni. Mivel a szabvány nem adja meg ezek értékeit, az illetékes hatóságoknak ajánlatos majd meghatároznia az irányadó
értékeket.
A veszteség költségeinek és ennek alapján a villámvédelem gazdaságosságának meghatározásával foglalkozó D
melléklet teljesen megváltozott. A számítás látszólag lényegesen leegyszerűsödött, mivel csak az alapösszefüggéseket
tartalmazza, ugyanakkor a villámvédelmi tervező számára az
összefüggésekben szereplő értékek meghatározása továbbra
sem könnyű feladat.
A tervezők számára fontos alkalmazási mintapéldák szintén megújultak az E mellékletben. A négy jellemző esetre
vonatkozó kockázatszámítás pontatlanságait kijavították, és
kiegészítő magyarázatok segítik a megértést.

3. rész: Építmények fizikai károsodása
és életveszély
Ebben a részben kevesebb változás történt, viszont azok lényegesek. A 60 méternél magasabb épületeket az új előírások szerint a kockázatszámítás eredményétől függetlenül
legalább LPS IV fokozatú villámhárítóval kell ellátni, bár ilyen
magas épületek esetén eddig is szükség volt villámvédelemre. További új követelmény, hogy 30 m-nél magasabb épületek esetén 20 m-enként javasolt vízszintesen megismételni
a potenciálkiegyenlítést. A potenciálkiegyenlítéshez használt vezetők keresztmetszetei az új kiadásban már a járatos
vezetékméretekhez igazodnak. Bár már az első kiadásban is
megjelent az összecsatoló szikraköz (ISG), a 2. kiadás részletesen tartalmazza annak alkalmazási körülményeit és vizsgálati
paramétereit.
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A villámáram levezetők közötti eloszlását tárgyaló C melléklet kibővült. A melléklet a pontosabb számítást lehetővé tevő részletes eljárással egészült ki. A számítást sokféle
levezető elrendezésre meghatározott együtthatók segítik.
Pontosabbá váltak az érintési és lépésfeszültséggel szembeni
védelmi intézkedésekkel kapcsolatok előírások, és bővült a
megfelelő védelmet nyújtó megoldások köre. Például a talajfelszín fajlagos ellenállása helyett a levezetési ellenállás alsó
határa van megadva, és elfogadható az az érintési és lépésfeszültséggel szembeni védelmi mód is, amikor legalább 10
levezetési áramút áll rendelkezésre.
Fontos változások léptek életbe a robbanásveszélyes építményekkel kapcsolatban is. Az eddig tájékoztató jellegű, a
robbanásveszélyes építményekkel foglalkozó D melléklet
kötelezővé vált. Megszűnt az LPS II alkalmazásának kötelezettsége, és az s biztonsági távolság számításánál nem kell a
továbbiakban a kc=1 feltételezéssel kötelezően élni. Ugyanakkor az új kiadásban is szerepelnek a különböző robbanásveszélyes térségek esetén érvényes előírások.

4. rész: Villamos és elektronikus
rendszerek létesítményekben
A 62305-ös villámvédelmi szabványsorozatnak ez a része volt
a legjobban kiforrott, hiszen ennek közvetlen előzménye a
korábbi IEC 1312-1 szabvány, amely 1995-ben jelent meg. Az
IEC 1312 szabvány a 62305 4. részéhez hasonlóan az elektromágneses villámimpulzus elleni védelemmel foglalkozott.
Az azóta eltelt közel 20 év természetesen rengeteg fejlődést
hozott, különösen a túlfeszültség-védelmi megoldások területén, amelyek figyelembevételével született meg már az első
kiadás is. Ehhez képest a 2. kiadásban csak kisebb változtatásokra volt szükség. Ezek elsősorban a fogalmak pontosításából, a meglévő előírásokhoz fűzött részletes magyarázatokból állnak.

Összefoglalás
Általánosságban elmondható, hogy az új kiadás pontosabb,
részletesebb előírásokat tartalmaz az elődjénél, és a bővebb
kiegészítő magyarázatok érthetőbbé teszik a megértését.
Ugyanakkor azonban a szabvány több helyen is túlságosan aprólékosnak bizonyul, ami a gyakorlat szempontjából
megnehezíti az alkalmazását. Erre különösen jó példa a levezetési áramutak számítására meghatározott eljárás. A szabvány korszerűsítéséért felelős nemzetközi munkabizottság
a gyakorlat által visszajelzett problémák alapján munkája
során szem előtt tartja a bizonyos esetekben alkalmazható
egyszerűsített számítási eljárások kidolgozását. Ennek
következtében a várhatóan 2018-ban megjelenő 3. átdolgozott kiadás egyszerűbb, a gyakorlat számára könnyebben
használható, ugyanakkor még egyértelműbb előírásokat
tartalmaz majd.

Dr. Szedenik Norbert

MEE Villámvédelmi Munkabizottság elnöke
MEE-taga
szedenik@mail.bme.hu
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Szakmai előírások
Arató Csaba

MEE JOGSZABÁLYFIGYELŐ – 2014/2
A következőkben tájékoztatást adunk az Építési anyagok direktíváról, majd a Magyar Közlöny 2014. évi I.
negyedévi számaiban közzétett, a villamos műszaki
szakembereket is érintő, illetve érdekelhető néhány
jogszabályra hívjuk fel a figyelmet.

TÁJÉKOZTATÁS az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló
305/2011/EU számú Európai Parlamenti és Tanácsi rendelettel kapcsolatban
Az utóbbi időben felmerült, hogy a különféle a villamossági termékekre is „teljesítménynyilatkozat”-ot kell adni az
építési termékekre vonatkozó EU direktíva alapján.
Nádassy László, a TRACON Budapest Kft. műszaki tanácsadója a felmerült kérdésekre a következő tájékoztatást adta:
Tekintettel arra, hogy az Uniós szabályozások rendszere
meglehetősen bonyolult, ráadásul még a szakemberek számára is nehezen hozzáférhető, sok téveszme és félreértés terjedt el. Így pl. téves az az információ, miszerint a továbbiakban minden termék esetében az említett dokumentum fogja
teljes körűen felváltani az eddig alkalmazott CE Megfelelőségi
Nyilatkozatot. Egyesek szerint ez az előírás vonatkozik a Kisfeszültségű Direktíva hatálya alá tartozó villamossági termékekre is. Olyan megjegyzés is előkerült, hogy a CE jelölés sem
lesz a továbbiakban hatályos.
●

A félreértések tisztázása érdekében ismertetjük a 305/2011/
EU jelű építési termékek direktíva néhány fontosabb előírását.
• Építmény: épületek és műtárgyak (I. fej. 2. cikk 3. pont).
• Építési termék: bármely olyan termék vagy készlet, …
amelyet építményekbe állandó jelleggel beépítenek és teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel
kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott
teljesítményét (I. fej. 2. cikk 1. pont).
• Építési termék teljesítménye: a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, szintekkel, osztályokkal, illetve
leírással kifejezett teljesítménye (I. fej. 2. cikk 5. pont).
• Alapvető jellemzők (I. Melléklet): az építési termék azon
jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó alapvető
követelményekkel függnek össze (I. fej. 2. cikk 4. pont). Az
alapvető jellemzőket azok a harmonizált műszaki előírások
határozzák meg, amelyek az építményekre vonatkozó követelményekkel vannak összhangban. A harmonizált műszaki
előírások, szabványok kidolgozásának alapját a rendelet I.
mellékletében meghatározott, az építményekre vonatkozó
alapvető követelmények képezik. Ezek főbb szempontjai – a
teljesség igénye nélkül – pl. az alábbiak:
– mechanikai szilárdság és állékonyság (pl. /ne következzen
be/ az egész építménynek vagy az építmény egy részének
összeomlása);
– tűzbiztonság (pl. a szerkezet megőrizze teherhordó képességét egy meghatározott ideig);
– higiénia, egészség és környezetvédelem (pl. /ne lépjenek
fel/ vegyi hatások és nedvesedés az építmények egyes részeiben vagy az építmények belső felületén);
– biztonságos használat és akadálymentesség (pl. építmények üzemelése során ne állhasson fenn elfogadhatatlan
baleset, illetve kár kockázata /megcsúszás, lezuhanás,
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robbanás miatti sérülés, stb./);
– zajvédelem (a zajszint ne legyen káros hatással az egészségre);
– energiatakarékosság és hővédelem (pl. a használatukhoz
szükséges energia mennyisége…a körülményekhez képest…alacsony maradjon);
– természeti erőforrások fenntartható használata (pl. az építményekben környezetbarát nyersanyagokat használnak).
• Teljesítménynyilatkozat: – a vonatkozó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően – az építési termékek teljesítményét fejezi ki azok alapvető jellemzőinek vonatkozásában
(II. fej. 4 … 7. cikk és III. Melléklet).
• A teljesítménynyilatkozatot a rendelet IV. Mellékletének 1. táblázatában felsorolt építési termékkörökbe
(product area) tartozó, olyan termékekre vonatkozóan kell
kiállítani, amelyek megfelelnek az alapvető követelmények
szerinti harmonizált szabványokban összefoglalt követelményeknek (II. fej. 4. cikk.).
Ezeken a termékeken – a csomagolásukon, vagy a kísérő
dokumentációban – el kell helyezni a CE jelölést, mivel a CE
jelölés az egyetlen olyan jelölés, amely tanúsítja, hogy az
építési termék megfelel a teljesítménynyilatkozatnak és az
uniós harmonizációs jogszabályok értelmében alkalmazandó
követelményeknek. (II. fej. 8. cikk és a bevezetés (30 … 33)
bekezdései.)
Az előbb említett IV. melléklet 1. táblázata 35 sorban adja
meg az építési termékféleségeket, amelyekre az EU-rendelet
vonatkozik. Ezek között találhatók pl:
– ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó
vasalatok;
– gipsztermékek;
– cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok;
– padlóburkolatok;
– útépítési termékek;
– betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek;
– síküveg, profilüveg és üvegtégla termékek;
– tömítőanyagok csatlakozásokhoz;
– épületszerkezetek, épületelemek, előre gyártott elemek, stb.
A rendelet IV. Mellékletének 1. táblázata szerinti felsorolás
31. sorában található az egyetlen villamosipari termékkör a
következők szerint:
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Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek,
távközlési kábelek.
(POWER, CONTROL AND COMMUNICATION
CABLES)

Az elmondottakból következik:
• A 305/2011/EU rendelet egyértelműen csak az „építési”
termékekre vonatkozik! Ezt igazolja az a kb. 400 építési termékre vonatkozó harmonizált szabvány is, amelyek az európai rendelet termékköréhez tartoznak (jelzetük: EN 1 … EN 16153).
Ezen harmonizált szabványok követelményeit kielégítő építési terméket úgy kell tekinteni, hogy az kielégíti az építési
termékek direktívában megkövetelt műszaki biztonsági
követelményeket!
• Hazai szabályozás: az EU rendelet alapján kiadott
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben, címe: Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek
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során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. Hatályos: 2013. július 19-től.
• Azon építési termékeken, amelyekre a harmonizált európai szabványok és az Európai Műszaki Értékelés (ETA) vonatkoznak, továbbra is fel kell tüntetni a CE jelölést! (Az ETA
az egyedi építési termékek esetén határozza meg vonatkozó
műszaki követelményeket – tulajdonképpen a szabványt helyettesíti).
• A rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatot csak az
„építési” termékekre kell kiállítani, az említett kábelek kivételével más, további villamossági termékekre ez a szabályozás nem vonatkozik!
• A villamossági termékekre továbbra is a 206/95/EK jelű
Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó európai direktíva
(LVD) alapján kiadott 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet vonatkozik, és ezekben előírtaknak megfelelően kell a CE Megfelelőségi Nyilatkozatot kell kiállítani!
Tájékoztatásul bemutatjuk a CE-jelet beméretezve. A jelölés formája és arányai szigorú szabályokhoz kötöttek!

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól
Magyar Közlöny 2014. évi 20. szám. 2014. február 12.
A rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba, ugyanakkor hatályát veszti az autógáz töltőállomások építési munkáiról és
építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
rendelet.
A rendelet hatálya a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2)
bekezdés a)–k) pontjában meghatározott sajátos építmények
építésügyi hatósági eljárásaira és az azok lefolytatásához
szükséges műszaki dokumentáció tartalmi követelményeire
terjed ki.
Sajátos építmények lehetnek pl. autógáz-töltőhelyek, energetikai építmények, érzékeny szerkezetű építmények, gáztároló létesítmények, hőtávvezetéket tartó vagy magában
foglaló építmények a hőszolgáltatás nyomvonal jellegű építményeivel, hőtermelő-hőszolgáltató létesítmények, közforgalmú üzemanyag-töltőállomások, nukleáris létesítmények
és radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetének építményei, nyomástartó rendszerek építményei, terményszárítók,
veszélyes folyadékok és olvadékok tároló létesítményei stb.
Természetesen ezek tartalmaznak, (illetve tartalmazhatnak)
az üzemeltetésükhöz szükséges létesített villamos berendezéseket, készülékeket, vagy villámhárító berendezéseket,
amelyeknek sokszor extrém körülmények között, pl. robbanóképes közegekben kell üzembiztosan és megbízhatóan
működniük.
A kormányrendelet részletesen előírja a hatósági és
szakhatósági eljárásokat valamint a hatóság eljárásában
●
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közreműködő szakhatóságok kijelölésnek és közreműködésének rendjét. Meghatározza az építési, használatbavételi,
fennmaradási és bontási engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos teendőket. Kitér az un. tudomásulvételi eljárásokra is pl.
jogutódlás, használatbavétel vagy veszélyhelyzet esetén az
építési tevékenység hatóság általi tudomásulvétele. Végül a
hatósági ellenőrzés és a műszaki tervdokumentáció szabályait rögzíti a kormányrendelet.
A rendelet mellékletei – többek között – ismertetik az
építésügyi hatósági engedély iránti, és a használatbavétel
tudomásulvételére irányuló kérelem adattartalmát, és a szakhatósági megkereséshez csatolandó műszaki dokumentáció
tartalmi követelményeit, valamint az építésügyi hatóság
engedélyezési eljárásában kijelölt szakhatóságokat.
12/2014. (II. 21.) BM rendelet a szén-monoxidérzékelő
berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről
Magyar Közlöny 2014. évi 25. szám. 2014. február 21.
A rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon, azaz
2014. február 29-én lépett hatályba, ugyanakkor hatályát
veszti szén-monoxidérzékelő berendezésre vonatkozó
műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
64/2013. (XII. 4.) BM rendelet.
A rendelet hatálya a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott kötelezettség teljesítése céljából alkalmazott
szén-monoxidérzékelő berendezésre vonatkozó funkcionális
követelményekre terjed ki. A berendezésre vonatkozó alapvető funkcionális követelményeket a rendelet melléklete
tartalmazza. Ha egy berendezés a szén-monoxidérzékelőkre
vonatkozó MSZ EN 50291-1 szabványban foglalt műszakibiztonsági és EMC követelményeknek megfelel, akkor úgy
kell tekinteni, hogy egyúttal eleget tesz a rendelet mellékletében foglalt követelményeknek. E követelmények az említett szabvánnyal egyenértékű más műszaki megoldással is
teljesíthetőek.
●

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
Magyar Közlöny 2014. évi 30. szám. 2014. február 26.
A rendelet 2014. június 13-án lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell
alkalmazni. Ugyanakkor hatályát veszti az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.)
Korm. rendelet, és a távollévők között kötött szerződésekről
szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.
A rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a továbbiak-ban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni. A rendelet meghatározza a fogyasztói
szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes
szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen
kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó
részletes szabályokat. A rendeletet akkor kell alkalmazni, ha
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusát átültető jogszabály eltérően nem rendelkezik. A rendeletben
foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása eltérhet. Több esetben nem kell a rendelet előírásait alkalmazni,
a rendelet hatálya nem terjed ki pl. az egészségügyi ellátásra
irányuló, a szerencsejátékkal kapcsolatos, egyes ingatlan vásárlásokkal és építési kivitelezéssel kapcsolatos, az utazási,
vagy a telefon-, internet- vagy telefax-összeköttetés egyszeri
igénybevétele céljából kötött szerződésekre.
●
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Az értelmező rendelkezések után a fogyasztói szerződések közös szabályait ismerteti a rendelet. A továbbiakban
a különféle szerződéskötések lényeges elemeire vonatkozó szabályokat részletezi a rendelet. Ezek: a szerződéskötést megelőző tájékoztatás, a szerződéskötésre vonatkozó
formai követelmények, a fogyasztót megillető elállási és
felmondási jog; a vállalkozás és a fogyasztó kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén. Végül a
rendelet a szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatási és
formai követelmények és a szerzőkötést követő telefonos kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megsértése
esetére vonatkozó eljárás szabályait ismerteti. A rendelet
mellékletei mintákat tartalmaznak az elállási/felmondási
tájékoztatóról, az elállási/felmondási nyilatkozatról, a kellékszavatosságról, a termék- szavatosságról és a jótállásról
szóló tájékoztatóról.
97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a kötelező jótállásról
szóló kormányrendeletek módosításáról
Magyar Közlöny 2014. évi 43. szám. 2014. március 25.
A rendelet egy kivétellel (lásd alább) a kihirdetését követő
15. napon, azaz 2014. április 9-én lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre
kell alkalmazni. Ugyanakkor hatályát veszti az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.)
ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM együttes rendelet.
A kormány e rendelettel három korábbi jogszabályt módosított:
●

• 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról.
Néhány fontosabb változás:
– a jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár,
– a jótállási jegyet olyan formában kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát,
– a jótállási jegyen fel kell tüntetni az arról szóló tájékoztatást, hogy a fogyasztó jogvita esetén a békéltető testület
eljárását is kezdeményezheti.
A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendelet 1. Melléklete – amelyben meghatározzák,
hogy melyek azok a tartós fogyasztási cikkek, amelyekre kötelezően jótállást kell vállalnia a vállalkozásnak – jelentősen
megváltozik! E módosulás 2014. szeptember 15-én fog hatályba lépni. Azok a gyártóknak és forgalmazóknak, akiknek
a terméke most bekerült a jótállásra kötelezettek körébe, e
határidőre ki kell alakítaniuk és be kell vezetniük e termékekre vonatkozó jótállási igények kezelésével kapcsolatos folyamatokat, illetve el kell készíteniük a kapcsolódó, kötelezően
kitöltendő dokumentumokat.
A rendelet 29 termékcsoportban a 10.000 Ft eladási árnál
drágább tartós fogyasztási cikkek esetében írja kötelezően elő a jótállást. Az eddig is „hagyományosan” jótállásra
kötelezett termékek (pl. háztartási készülékek, hűtőszekrények, villanytűzhelyek, mosógépek, centrifugák, konyhai
kisgépek mikrohullámú sütők, gázkészülékek, motoros
kézi szerszámok stb.) mellett – többek között – a nem motoros kerti eszközök, napszemüvegek, egészségmegőrző
termékek és eszközök, motoros vízi járművek, gyermekgondozási cikkek és gyermekmegfigyelő berendezések,
gyermekhinták, csúszdák, világítástechnikai termékek,
mérőműszerek, generátorok, tápegységek is jótállásra
kötelezettek.
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• 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról.
Néhány fontosabb változás:
– A jótállási kötelezettség kiterjed az újonnan épített lakásoknak, lakóépületeknek, közhasználatú építményeknek a módosított rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott épületszerkezeteire és az azok létrehozásánál
felhasznált egyes termékeire és anyagaira. A jótállási
kötelezettség a kivitelezési szerződés alapján az építési,
szerelési munka elvégzésére kötelezettséget vállaló személyt (vállalkozót) terheli.
– A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított három év az eredeti
rendelet 1. és 2. mellékletében, öt év a mostani módosítás
szerinti 3. mellékletben, tíz év a mostani módosítás szerinti
4. mellékletben meghatározottakra. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
– A jótállási jogokat a lakás (lakóépület) vagy építmény tulajdonosa, a lakás vagy építmény tulajdonba adásáig a
megrendelő a vállalkozóval vagy az általa javításra kijelölt
személlyel, illetve szervezettel szemben érvényesítheti.
• 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról.
Néhány fontosabb változás:
Ha a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés tárgya a fogyasztó által megrendelt, az eredeti rendelet mellékletében
felsorolt (9 féle) javító-karbantartó szolgáltatás díja a húszezer forintot meghaladja, a szolgáltatást nyújtó vállalkozást
jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama hat hónap.
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A javító-karbantartó szolgáltatásra vonatkozó vevői jótállási igény esetén:
– az igényről készítendő jegyzőkönyvben rögzíteni kell a
fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak (név, cím) a vonatkozó rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
– a jegyzőkönyv másolatát igazolható módon kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani,
– amennyiben a bejelentéskor a vállalkozás nem tud nyilatkozni a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, a
korábbi három nap helyett öt munkanap áll a rendelkezésére, hogy igazolható módon értesítse álláspontjáról a
fogyasztót,
– a felvett jegyzőkönyvet három évig kell megőrizni, és azt a
hatóság kérésére be kell tudni mutatni.
***
Jelen ismertetésünk a figyelemfelkeltést szolgálja, az
ismertetett témakörökben közvetlenül érintett szakembereknek ajánlott a bemutatott jogszabályok alapos megismerése és az azokban foglalt előírások betartása.

Arató Csaba
okl. villamos üzemmérnök,
MEE-tag
cs.arato@freemail.hu
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Beszámoló az MSZT/NB 1 Nemzeti
Elektrotechnikai Bizottság
2014. 02. 06-án tartott üléséről
Az MSZT/NB1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság a szakmai terület hazai szabványosítási irányvonalát meghatározó, a szakmai terület általános szabványosítási irányelveit
megfogalmazó nemzeti szakmai bizottság. Tagjai a szakterülethez kapcsolódó nemzeti szabványosító műszaki
bizottságok és programbizottságok elnökei, továbbá a
szakterület kiemelten fontos intézményeinek, gazdálkodó
szervezeteinek, egyesületeinek és érdekképviseleteinek
állandó képviselői.
Az ülés napirendjéből a következőket foglaljuk össze:
Zerényi József, a bizottság elnöke részletes tájékoztatást adott
az IEC 77. (2013 októberében, Újdelhiben tartott) közgyűléséről és ennek részeként a nyílt ülésen elhangzott előadásokról, amelyek a „villamosenergia-minőség feladatai” témakörben hangzottak el. Emellett tájékoztatást adott az WAMS-ról
(Wide-Area Monitoring System, szinkronizált fazormérésről)
az ENTSO-E (Európai Villamosenergia-átviteli Rendszerirányítók Szervezet) kontinentális európai régiójában. Ismertetett
egy szinkronizált fazormérést a magyar villamosenergiarendszerben. Beszélt a PV + szél + egyéb „beágyazott” termelésről az ENTSO-E CE területén.
Kosák Gábor bizottsági titkár beszámolt az elektrotechnikai szabványosítás általános helyzetéről és az MSZT 2013. évi
helyzetéről/eredményeiről. Sajnálattal emelte ki az MSZT már

több éve tartó – a támogatások csökkenése miatti – nagyon
nehéz anyagi helyzetét és a magyar nyelvű EN-szabványok
folyamatosan csökkenő arányát. Megköszönte az MSZ EN-ek
magyar nyelvű változatainak kidolgozását/kiadását lehetővé
tevő finanszírozásokat. Ismertetett néhány 2013-ban magyar nyelven bevezetett különös fontosságra számot tartó
MSZ EN-szabványt, illetve újonnan elkészült tiszta magyar
szabványt.
Kmethy Győző, az IEC TC 13 műszaki bizottság magyar titkára tartott részletes előadást az „Okos fogyasztásmérés” és
az „Okos hálózatok” szabványosítási munkáiról. Előadásának
főbb fejezetei:
– Európai Irányelvek
– Okos hálózatokra és az okos fogyasztásmérésre kiadott EK
szabványosítási mandátumok
– Az okos mérés architektúrája, az okos mérők funkciói
– Az „Okos fogyasztásmérés” és az „Okos hálózatok” Műszaki
Bizottságai, az IEC és a CENELEC TC 13 főbb szabványai
– A nemzetközi szabványosítás főbb kérdései
– A DLMS Felhasználók Egyesülete
– Okos mérés projektek és az egyes országokban kifejlesztett
társszabványok
– Okos mérés adatcsere technológiák és azok összehasonlítása
– Magyarország szerepe
Az ülés keretében Szabó Zoltánt (MSZT főosztályvezető
helyettes) a több évtizedes munkájának elismeréseként
díszoklevél átadásával köszöntötték.
Kosák Gábor
NEB-titkár

Hírek
Energetikai
hírek
a világból
Kimpián Aladár

Brazília és India: élenjárók
a villamos energetikában is?
4. rész Brazília – szél- és atomenergia-hasznosítás
Brazília szélenergia-potenciálját 50 m magasban
126,5 GW-ra becsülik, ami több, mint a 2011. évi teljes
EBT (115 GW). Ugyanakkor a kiépített szélerőműpark
mindössze 2 GW-ot tesz ki. Várható a nagy volumenű
fejlesztés, hiszen a szélenergia fajlagos költsége már
ma is csak kevéssel nagyobb, mint a vízerőműveké.
A brazil atomerőmű programot a csernobili katasztrófa
hatására leállították, de 2010-ben újrakezdték. 2020-ig
kb. 6000 MW-ot szándékoznak építeni.
The Brazilian wind energy potential in 50 m height is
estimated 126,5 GW which is more than the total installed
capacity (115 GW) in 2011. But the existing wind capacity
is only 2 GW, therefore a large-scale development is
expected because even the today’s unit cost of wind
energy is scarcely higher than the hydropower’s one.
Under the influence of the Chernobyl disaster the
Brazilian nuclear power plant program was stopped but
was continued in 2010. There is an intention to construct
6000 MW nuclear capacity till 2020.
A Brazil Energiahivatal becslése szerint az ország nagy földrajzi régióinak szélenergia-potenciálja a következő (a 30. ábra
vízszintes színskála az 50 m magasban uralkodó átlagos szélsebességet mutatja a 3,5-9,0 m/s tartományban):
Északi régió
12,8 GW
Északkeleti régió
75,0 GW
Közép-nyugati régió
3,1 GW
Délkeleti régió
12,8 GW
Déli régió
22,8 GW
Összesen
126,5 GW
Ez több, mint a 2011. évi teljes EBT (115 GW). Más becslés
szerint 100 m-en a szélpotenciál 350 GW.
A brazil szélerőmű-kapacitás 2011-ben ~2 GW volt. A tervek szerint 2013-ra ezt 15 milliárd USD (~3300 milliárd HUF)
magántőkés beruházással 5,3 GW-ra tervezik növelni, hogy
csökkentsék a ~70%-os vízenergia-hányad miatti túlzott időjárás-függőséget. A 2020-as cél pedig már 27 GW! 2011 közepén a szélenergia ára 86 USD/MWh volt, míg a vízenergiáé 76
USD/MWh, azaz a szélenergia a közeljövőben akár olcsóbb is
lehet, mint a vízenergia.
A spanyol Gamesa cég a világ negyedik legnagyobb
szélturbinagyártója. Éves árbevétele kb. 3 milliárd EUR, 7000
főt foglalkoztat. Brazíliába több száz gépet szállított.
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30. ábra Brazília szélpotenciál-térképe [17]

31. ábra Szárazföldi szélfarm [17]

32. ábra Ha a szélfarmot az esőerdőben telepítik, elég egy viszonylag keskeny bejáróutat nyitni, valamint a felállítás helyén valamelyes
munkaterületet [17].
A jövő szélturbinájának tartják az Alstom legújabb fejlesztését: teljesítménye 6 MW, a 150 m átmérőjű rotor közvetlenül,
közbenső áttétel nélkül hajtja az állandó mágnesű generátort,
így kevesebb részegységet kell karbantartani. A rotor által
súrolt felület 17 670 m2. Tornya 100 m magas. A gép össztömege 1500 t [17].
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Nagy az igény a szélturbinák hatékony tűzvédelme iránt.
Tüzet okozhat forgó alkatrész túlmelegedése éppúgy, mint a
rotort érő villámcsapás [17].

Brazília nukleáris energetikája [18]
Az ország egyetlen működő atomerőművi telephelye a Rio
de Janeirótól légvonalban 170 km-re Ny-ra fekvő Angra dos
Reis városban van, az Atlanti-óceán partján.

34. ábra A gép méretét jól
érzékelteti az alpintechnikával
dolgozó két szerelő sziluettje [17].

33. ábra Az Alstom brazíliai
gyárában készült, ECO 122
típusú, 2,7 MW-os, 122 m rotorátmérőjű szélturbina, melyből
egy 40 db-os, 108 MW-os
szélfarmot építenek 2012-13ban a legdélibb államban, Rio
Grande do Sulban [17].
38. ábra Az Angra dos Reis-i telephely 2000 körül. Jobbra az 1985ben üzembe helyezett, 609 MWe teljesítményű Angra-I PWR reaktor,
középen a 2000-ben üzembe lépett, 1280 MWe teljesítményű
Angra-II PWR blokk [18].

35. ábra Egy 2 MW-os Gamesa szélturbina gondolája; mellette
aprók az emberek [17].

39. ábra Az Angra dos Reis-i telephely 2012 körül. Az előtérben
a III. blokk [18].

36. ábra Offshore-közelkép az Alstom Haliade 150 típusú 6 MW
teljesítményű szélturbinájáról, melyből 2016-tól kezdve évente
100 db-ot fognak gyártani.

Az Angra dos Reis telephelyen 1984-ben kezdték meg a Siemens KWU szállítású, 1405 MWe teljesítményű Angra-III reaktor építését, de a csernobili tragédia hatására 1986-ban leállították a kivitelezést, s azt csak 2010-ben folytatták. Az üzembe
helyezést 2015-re tervezik. (A III. blokk a kép előterében.)
Brazília 2020-ig további 4 db 1200-1500 MW-os blokkot
szándékozik megépíteni [18].
A cikk 1. része a 2013/12, a 2. része a 2014/01, a 3. része a
2014/02-03 számban olvasható.
Folytatjuk!

Kimpián Aladár

37. ábra Csapágyhiba miatti túlmelegedés okozta tűz egy 2 MW-os
szélturbinában, és ami utána maradt [17].

29

okl. villamosmérnök,
OVIT ZRt.
MEE-tag
akimpian@t-online.hu
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Energetikai hírek a világból
Szén, gáz vagy nukleáris energia?
Sürgősen döntenie kell az energia-éhes
Dél-Afrikai Köztársaságnak

Jelentős energia gondok vannak a Dél-Afrikai Köztársaságban, ami komolyan visszafogja a gazdaságot. Tervek már
régóta vannak, azonban nagyon lassú a döntéshozatal. Nem
tudják eldönteni, hogy a fejlesztés alapja szén-. Földgáz vagy
nukleáris energiahordozó legyen. A jelenlegi áramtermelő
kapacitás 42 000 MW, ami alig több mint Törökország kapacitása és több mint 10 szerese Nigéria kapacitásának. (Nigéria
rendelkezik a második legnagyobb ipari kapacitással Afrikában és egyben Afrika legnagyobb olajkitermelő országa.)

A Francia nagyipar korlátozni szeretné
a villamos energia árát

Franciaország legnagyobb villamos energia felhasználói felszólították a francia kormányt, hogy valami módon korlátozzák az Electricite de France (EdF) atomenergiából előállított

villamos energia nagykereskedelmi árát. A korlátozásra elsősorban azért van szükség, mert a jelenlegi áramár mellett
nem versenyképes a francia ipar, - a fő konkurensel - a német
iparral. A francia nagyfogyasztók jelentős aggodalmuknak
adtak hangot, és határozottan kérték a kormányt, hogy hasson oda az állami tulajdonú EdF-re a nagykereskedelmi áraik határozott csökkentésére. A jelenlegi szabályozott ár 42 €
(58,50 $) megawattóránként.
Forrás: Bloomberg/17 Mar 2014

Súlyos gondot jelent Dél-Afrikában az elöregedett átviteli
hálózat, és az elöregedett erőművek magas száma. Számos
erőmű felújítás miatt nem tud áramot termelni, emiatt jelentős áramkimaradások vannak. A helyi szakemberek véleménye szerint 10 évre tehető az az idő, amíg a villamos energiatermelés és fogyasztás egyensúly helreáll.
Forrás: Reuters/16 Mar 2014

Oroszország keresi Európán kívüli
energetikai piacát

Az Ukrajna kapcsán kialakult politikai és gazdasági helyzet, az
európai politikusok politikai és gazdasági szankciói, - amelynek keretében Európa jelentősen csökkenteni kívánja energetikai függőségét Oroszországtól, - Oroszországot is cselevésre
készteti. Ennek keretében Igor Sechin, az orosz olajtársaság, a
Rosneft elnöke ázsiai kőrútra indult. Először is Tokióban részt
vesz az Orosz – Japán Beruházási Forumon, ahol megpróbálja
meggyőzni a japán energetikai vezetőket egy co-operációs
energetikai megállapodás kölcsönös előnyeiről.
Forrás: (Financial Times/19 Mar 2014)

Abu Dhabi - okulva Fukusimából - jelentős
erőfeszítéseket tesz a nukleáris biztonság
növelése érdekébe,

Az Egyesült Arab Emirségek (U.A.E.) 2020-ra 25%-át a villamos energia fogyasztásának atomenergia segítségével fogja
megoldani, mondta az elmúlt év októberében az energiaügyi
miniszter. Az épülő reaktorok teljesítménye 5400 MW.
Az Egyesült Arab emírségek, melynek fővárosa Abu Dhabi
jelentős beruházásokkal teremti meg nukleáris-, megújuló- és
cseppfolyósított gázra épülő villamos energetikai rendszerét,
hogy függetleníteni tudja magát a csökkenő olajkészleteiktől.
Ők lesznek a térségben az elsők, akik atomerőművel rendelkeznek, ha a tervezett 2017-re az első reaktor termelni fog.
Tanulván azonban a fukusimai tragédiából, közismert
nemzetközi szakemberekből álló bizottságot hoztak létre, az
atomerőművek biztonságos működésének biztosítására.

Kína beszállt a Dél-afrikai Köztársaság
energetikai fejlesztési a versenyébe

A Dél-Afrikai Köztársaság állami tulajdonú energetikai cége
az ESKOM többrendbeli pályázatot írt ki villamos energetikai
rendszerének fejlesztésére, beleértve az átviteli hálózatot, az
alállomásokat és az erőműveket egyaránt. Ez utóbbiak tekintetében szóba jöhet az atomerőmű, a széntüzelésű- és a
gáztüzelésű erőmű egyaránt. Tartalmazza továbbá a komplex
kiírás a különböző, az ország területén gazdaságosan működtethető - megújuló erőműveket is.
A tenderkiírás szinte minden elemére Kína is jelentkezett,
pénzügyi konstrukciók felajánlásával együtt.
Forrás: Energy Central/19 Mar 2014

Ausztrália eldöntötte, támogatja
a decentralizált energiatermelést

Az Ausztrál „Clean Energy Council (CEC)” (Zöld/szennyezésmentes Energia Tanács) társadalmi vitára alkalmas vitaanyagot készített a decentralizált energiatermelés és ellátás új
modelljével kapcsolatban (Okos hálózat). A felvázolt modell
az Ausztráliában jelenleg működő hatalmas - átviteli hálózati
rendszert felváltaná számos lényegesen kisebb teljesítményű
lokális áramtermelő egységgel, amely lehetővé tenné a háztartások számára, hogy igényeiknek megfelelően, alkalmazkodva
a mindenkori lehetőségekhez, az un. „smart metering” (okos
mérés) segítségével, fogyasztási szokásaikat úgy alakítsák ki,
hogy energiaköltségeiket optimalizálni tudják.
Forrás: Energy Matters/17 Mar 2014

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

Forrás: Bloomberg/18 Mar 2014
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Hírek
Kiss Árpád

Fókuszban az exportnövelés

17. alkalommal indul útjára
a Magyar Termék Nagydíj® Pályázat

A meghirdetett Magyar Termék Nagydíj®
Pályázatban – Magyarország gazdasági
stratégiájához igazodva – a díjazott áruk
és szolgáltatások megítélésénél kiemelt
hangsúlyt kap az exportorientáció. Hazánk
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsolegtekintélyesebb, önkéntes tanúsítási
rendszerében 2014-ben már 31 főcsoport portok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyar53 témakörében lehet pályázni a díj elnye- országon gyártott, forgalmazott, sorozatgyártásra alkal®
ar termék nagydíj
apályázat
bizalomcélja
jelképe,
résére. A
az, hogy a minőség és a termékbiz- mas készáru, árucsalád, illetve ahhoz kapcsolódó szolszigorú követelményrendszerre
épül,
tonság elismerésén
keresztül segítse a tudatos fogyasztói gáltatás, mellyel rendszert alkothat. Emellett a pályázat
lése az állandóválasztás
utóellenôrzéstôl
függ. kialakítását hazánkban. A hiteles
tárgyát képezheti önálló szolgáltatás is.
és magatartás
védjeggyel ellátott termékek felé bizalommal
fordulnak a fogyasztók és felmérések alapján
kimondottan keresik is azokat. A minősítések
egyben a gazdaságélénkítés eszközévé is váltak, hiszen a vállalkozásokat versenyre, s így
innovációra késztetik. A tanúsító védjeggyel
ellátott áruk és szolgáltatások a nemzetközi
piacon is versenyképesebbek, hiszen sok helyen feltétel a minőségtanúsítás, így a hazai
gazdaság élénkülésén kívül az export volumenünk is bővül. A 2014-ben kiírt nagydíjra
május 16-ig várják a pályázati anyagokat a
A Kiírói Tanács tagjai
szervezők.
A Nagydíj nívóját tovább emeli, hogy 2014-ben újabb
„Remélem, hogy sokan lesznek, akik
tovább tudnak lépni és innovatív ter- szakmai támogatók is csatlakoztak a pályázathoz, és a Kiírói
mékeket előállítva, vagy éppen szol- Tanács is bővült. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NemINDUSTORG – VÉDJEGYIRODA Minôségügyi Kft.
gáltatásokat nyújtva képesek lesznek zeti Fejlesztési Minisztérium mellett a Közbeszerzési Hatóság,
www.termeknagydij.hu
Európát is meghódítva hazánknak, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal adta nevét és
Magyarországnak és nekünk, magyar biztosította a pályázathoz szakmai hátterét. A Kiírói Tanács
embereknek is sikert és elismerést hoz- az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Magyar
ni.” – mondta Dr. Latorcai János, az Export- Import Bank Zrt. (EXIMBANK) és a Magyar ExporthiOrszággyűlés alelnöke, a Magyar Ter- tel Biztosító Zrt. (MEHIB), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a TERC Kereskedelmi
mék Nagydíj® Pályázat fővédnöke.
„Bízom abban, hogy ehhez a siker- és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland InterCert Kft. mellett
hez Hivatalunk is hozzá tud járulni az- a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit
Kiss Károlyné Ildikó, a Magyar
által, hogy a tudásalapú, innovatív és Kft.-vel bővült
Termék Nagydíj® Pályázati Iroda
versenyképes gazdaság fejlődéséhez
ügyvivője
szükséges iparjogvédelmi és szerzői
jogi gazdag eszköztárával segíti a pályázati célokat. A szellemi
tulajdon védelmének ügye a vállalkozásbarát és innovációt serkentő piaci környezet kulcsfontosságú elemévé vált” – emelte ki
dr. Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke.
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat kiíróinak tapasztalatai
alapján a minősítő védjegyek iránti bizalom évről-évre nő.
Iparági felmérések alátámasztják, hogy a hazai vásárlók az
elmúlt években egyre tudatosabbá váltak, keresik a minőséget és hazai származást garantáló védjegyeket. A fogyasztók
A Hollóházán készült trófeák
választásában meghatározó szerepe van a hazai gazdaság támogatásának is. A vásárlók minőségi, hazai termékek melletti
Ez évtől a Magyar Termék Nagydíj® szimbólumaként már
elkötelezettsége élénkítő hatással van a keresletre, ezáltal a
vállalatok fejlődésnek indulhatnak, amely további új munka- jól ismert Trófeát és a kiírói különdíjakat jelképező trófeákat
a több mint 230 éves múltra visszatekintő, rendkívül gazdag
helyek létrehozására teremt lehetőséget.
A 17. alkalommal meghirdetett Magyar Termék Nagydíj® hagyományokkal rendelkező Hollóházán működő Magyar
Pályázati rendszer folyamatosan igazodik az igényekhez és a Porcelánmanufaktúra Kft. készíti.
trendekhez, így immár 31 főcsoport 53 témakörében lehet a
A képek a szerző felvételei
pályázatokat benyújtani.
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Európai energiaipari célok,
trendek és ezek technológiai,
innovációs kihatásai
2014. február 13-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium, MEE Energetikai Informatika Szakosztálya és
a MEE Mechwart András Ifjúsági Társaság közös előadásukat, amelynek címe: Európai energiaipari célok, trendek
és ezek technológiai, innovációs kihatásai.
Az előadást Ságodi Attila tartotta, aki a KPMG-hez történő
csatlakozását megelőzően a Boston Consulting Groupnál
(BCG) építette fel tanácsadói karrierjét, ahol az eltöltött tíz év
során a hazai energiaszektor meghatározó
szereplőivel együtt dolgozva jelentős iparági tapasztalatokra tett szert. A KPMG-nél
2010 óta elsődleges célja a hazai és keletközép-európai régióban tevékenykedő
energetikai ügyfelek magas szintű kiszolgálása.
Az előadás három nagy témakört ölelt
fel: az energiaforrás-összetétel változását,
a piaci szabályozás módjait és a technológia-innováció témakört, melynek keretében a hallgatóság megismerkedhetett az
okos mérés, illetve hálózatok előnyeivel
és hátrányaival. Az egyes nagy témákat az
Görgey Péter,
előadó globális, európai és magyarországi
EISZ elnök megnyitója
szinten is ismertette.

Energiaforrás-összetétel megváltozása
Az előadás során a hallgatóság megismerkedhetett azokkal a
célokkal, melyeknek globális szinten teljesülni kellene: az éghajlatváltozás megakadályozása, az energiafelhasználás fenntarthatósága, illetve a fosszilis energiahordozóktól való függés enyhítése. Ezen eredmények eléréséhez az országoknak fontos
lefektetni egy nemzetközi együttműködés
alapjait, mely során klímapolitikai cél- és
eszközrendszert fogalmazhatnak meg, támogathatják a megújuló energiaforrások
használatát, illetve globálisan is bevezethetik a CO2-kvóták használatát.
Az energiapiacon jelenleg különböző
trendek hatnak: ahogy az az első ábrán
is látható, a fosszilis energiahordozók felhasználása változatlan mértékben domiSágodi Attila, KPMG, partner
nál, ám a megújuló energiaforrások egyre
inkább előretörnek az Európai Unió országaiban. A nukleáris energiaforrások felhasználása az előrejelzések szerint 2020-ig egyre csökkenő tendenciát fog mutatni,
amit megmagyaráz a németországi atomerőművek sorozatos
leállítása.
Európába az Amerikai Egyesült Államokból érkezik jelentős
mennyiségű szénimport, az olaj és olajindexált földgáztermékek ára változott, illetve megfigyelhető még a szén és a gáz
versenye. Európában a gázfogyasztás egyre csökkenő mértéket mutat, ez magyarázható a földgáz árának emelkedésével.
A kapacitás-összetételt vizsgálva észrevehető, hogy az
Európai Unióban a szénhidrogén alapú villamosenergia-termelés dominál. Sajnos ezen belül is a szén túlsúlyos, ráadásul a sokkal tisztábbnak tekinthető földgáz aránya az utóbbi

Elektrotechnika 2 0 1 4 / 0 4

EU-27 energiamix (TWh),

Forrás: KPMG elemzés

években még csökkent is, ami az EU-s klímapolitikai célok
elérését jelentősen hátráltatja. A megújuló energiaforrások
közül a nap- és szélenergia térnyerése figyelhető meg, de kihasználtságuk még mindig nem nagy, figyelembe véve, hogy
sok országban igen alacsony az éves napsütötte órák száma,
és még a mediterrán nemzeteknél sem több mint 2000-2500
óra évente.
Részben a megújuló termelés belépésével, részben a 2008as gazdasági világválságot követő keresletcsökkenés következtében a marginálisan
olcsóbban termelő kapacitásokra (pl. a nukleáris,
illetve szén alapú villamosenergia-termelés) alapozva is kielégíthető a kereslet. Annak ellenére, hogy
a földgáz alapú energiatermelés károsanyag-kibocsátási normái sokkal
kedvezőbbek a szén alaA hallgatóság
púnál, előbbi használata
Európában gyakorlatilag megszűnt, maximum rendszertartaléknak használják őket. A szén alapú termelés széles körű elterjedésének legfontosabb okaként a könnyű és biztonságos
elérhetőség, a tárolhatóság és az alacsony árszint azonosítható. Fontos azonban megemlíteni, hogy az utóbbi években
az USA-ban jelentős nem konvencionális földgázkitermelés is
zajlik, mely versenyképes áru termékként jelenik meg a piacon. Az így kiszoruló kőszén egy részét Európába exportálják,
ahol a jelenlegi környezetben csak akkor lehetne a földgáz
versenyképes a szénnel szemben, ha a CO2-kvóták ára a jelenlegi igen alacsony szintről magasabbra kúszna.

Piaci szabályozás
A nukleáris energiának alacsony a marginális költsége, ám a
jelenlegi villamosenergia-árkörnyezetben egy új erőmű nagy
valószínűséggel mégsem tud akkora profitot termelni, hogy
az az eredeti beruházás piaci alapon finanszírozhatóvá váljon.
Ezért lehet azt tapasztalni, ha valahol (nem csak Európában)
nukleáris projek megvalósítását tervezik, akkor az nem reális
az állam valamilyen részvétele (pl. beruházási, finanszírozási
vagy árgarancia nyújtása) nélkül.
Fontos kérdés még, hogy a megújuló energiaforrások támogatás nélkül is megállják-e a helyüket az energiapiacokon.
Észak-Európában például, ahol a természeti erőforrások elegendőek nagy mennyiségű villamos energia termeléséhez,
tisztán piaci alapon is képes életben maradni egy szél- vagy
egy vízerőmű.
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A piaci szabályozás célja a fenntartható növekedés, illetve az egységes, integrált villamosenergia-piac kialakítása.
Egyik eszköze lehet a 20-20-20-as európai irányelv, mely
szerint 2020-ra teljesülnie kell az alábbi három kritériumnak:
20%-kal csökken az energiafelhasználás, egy adott ország
energiaszükségletét legalább 20%-ban megújulókból fedezi (ez Észak-Európa egyes országaiban már most is teljesül),
illetve az üvegházhatású gázok kibocsátását 20%-kal visszaszorítják. Másik lehetséges mód a piacok szabályozására az
egyes piacok összekapcsolása (Market Coupling): ekkor több
ország kereskedelmileg össze van kötve, és a megtermelt
villamos energia egy összekapcsolt hálózaton keresztül jut
el a fogyasztóhoz. Egyedülálló, nagyobb piacoknál már pozitív hatása van a döntésnek (a rövidtávú kereskedelemben
eredeti 10 €-s árkülönbség 2,5-3 €-ra csökkenhet); Magyarország Csehországgal és Szlovákiával kötött ilyen megegyezést
2012-ben. A magasabb magyarországi árszint oka, hogy a
kedvező áru nukleáris és lignit alapú energiatermelés mellett
a haza erőműpark elsősorban földgáz alapú, mely a már említett okok miatt jelentősen drágább szinten termel, mint az
európai benchmark ár.
A fenntartható fejlődésű Európa megteremtésének érdekében a gazdasági növekedés függőségét csökkenteni
szükséges az erőforrás- és energiafelhasználástól az alábbiak
segítségével: CO2-kibocsátás mérséklése, energiabiztonság
javítása, illetve a termelés és fogyasztás erőforrás-szükségletének csökkentése.

Technológia, innováció
A fejlesztések célja a hatékonyabb üzemvitel, az optimális
erőforrás-felhasználás és az, hogy minél energiatakarékosabban működjön az ellátórendszer. A „smart” rendszerek
használatával az energia nem lesz kedvezőbb árú, de a folyamatos fejlődés miatt élhetőbb környezetet teremt, a felhasználóknak pedig kényelmes és biztonságos. Az előadás során
a hallgatóság kétféle technológiával ismerkedhetett meg: az
okos hálózattal és az okos méréssel.
Az okos mérés fontos célja, hogy a base-load terhelés kisebb legyen, tehát a kapacitások napközbeni üzembe állítása
ne jelentsen plusz költséget. Hozzá kapcsolódóan a házakon
belül szükség van egy automatikus rendszerre, ami tárolja az
energiát, mikor azt kedvezőbb áron lehet vételezni. Ezzel a
megoldással az energia még mindig nem lesz olcsóbb, de
összességében a rendszer előnyeinek kihasználásával kevesebbet kell költeni a fogyasztóknak. Az okos mérést a mai
napig sokan szkepticizmussal kezelik, hiszen meglehetősen
drága berendezésekről van szó. Az okos mérés elterjedésével az áramlopások visszaszoríthatóak lennének, innovatívabb termékeket lehetne gyártani, egyszerűbbé válna a
szolgáltatóváltás és sokkal több, kereskedelmileg hasznos
információ gyűlne össze. Utóbbi pont azonban felvet néhány
személyiségjogi kérdést is: a ház fogyasztásából megállapítható lenne, hogy a tulajdonos mikor nem tartózkodik otthonában, illetve napi rutinja is nyomon követhetővé válna.
A mérőberendezéseket számos funkcióval is ellátják, pl. a
kétirányú kommunikáció vagy az eltérő árazás. Sok esetben
ezek a szolgáltatások csak kiegészítőek, nem biztos, hogy
a fogyasztónak ténylegesen szüksége volna rájuk. Magyarországon 2013-ban egy kísérleti projekt keretében elkezdtek felszerelni 10 000 okos mérőműszert, azóta tesztelik a
különböző megoldásokat. Az előadó kitért arra is, hogy a
jelenlegi gazdasági helyzet mellett, a rezsicsökkentést is tekintve, a fejlesztések árának célszerű beépülnie a villamos
energia díjába.
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Az okos hálózat maga
már egy igen hatékony
rendszerként működik,
bármilyen karbantartásról, vagy kiesésről (és annak helyéről) a központ
azonnal információt tud
szerezni. Biztonságosabb
és tartósabb hálózat valóAkiknek csak állóhely jutott…
sítható meg ilyen módon.
Az okos mérők az okos hálózat elejét képezik, ilyen módon a
kis- és nagyerőművek termelését optimálisan el lehet osztani.
Az okos hálózatok kialakításában a szabályozó szerv – magyar sajátosságok miatt az állam – bír a legnagyobb befolyással. A mellékelt ábrán látható, hogy egyes szereplők milyen
mértékben érintettek a szabályzásban, illetve mekkora befolyásoló erővel rendelkeznek. A szabályozó szerv számára
nem a gazdasági előny a lényeg, a hálózat üzemeltetőjét bízza meg az okos hálózat kiépítésével. Az okos hálózatoknak
van számos veszélyforrása is: itt is felmerül az adatvédelem
kérdése, az ellátás biztonsága, a rendszer stabilitása, a gazdasági költség-haszon elve, illetve különböző rendszerek esetén
a kompatibilitás is megoldandó feladat.
Mára nagyon sok fejlett ország elkezdett foglalkozni a témakörrel, van, ahol egészen kifejlett a hálózat. Az európai szabályozók inkább a megújuló energiaforrásokat támogatják,
így egy okos hálózat kiépítésének terve egyelőre háttérbe
szorul, ez a kérdéskör még nincs eléggé összehangolva.

Az okos hálózatok kialakításában érintett résztvevők

Forrás: KPMG-elemzés

Ahhoz, hogy a jövőben az okos hálózatok elterjedjenek,
a felhasznált eszközök pontos felhasználásában, a telepítésben, karbantartásban, az adatkommunikáció módjában még
számos kérdést tisztázni kell. Az előadás végén az előadó
kitért az export fontosságára is, ami csak egy erősebb piaci
integrációval jöhet létre. Fontos lenne még egy összehangolt
cselekvési terv kidolgozása; illetve csak jelentős beruházásokkal lehetne kiépíteni a hálózatot. A technológiai és gazdasági
szempontok mellett lényeges a társadalmi szempontokat is
szem előtt tartani: az országok lakosságát meg kell ismertetni
az új rendszerrel, tudniuk kell arról is, hogy az okos hálózatok
használatával rövid távon nem feltétlenül csökken az energia
ára, de összességében biztonságosabb, műszaki és gazdasági szempontból is fentarthatóbb lesz az energiaszolgáltatás,
mely hosszú távon mindenképp kedvezőbb költségszintet is
fog jelenteni a fogyasztóknak.
Szendrei Dóra
Energetikai Szakkollégium tagja
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Lényegesen javult a
gázellátás biztonsága

Mayer György

Kiemelkedő évet zárt
az MVM Csoport
Töretlenül fejlődik az MVM Csoport: a négy évvel korábbi 577 milliárd forintos árbevétellel szemben tavaly már
922 milliárd forint árbevételt értek el, jövőre pedig 1200
milliárd forint árbevétellel számolt a közgyűlés. A csoport
meghatározó társasága az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
melynek legfontosabb idei feladata a biztonságos üzemelés mellett a kettes blokk üzemidő hosszabbításához
szükséges engedélyek megszerzése lesz. A paksi kapacitás-fenntartási beruházás pedig az évszázad projektje –
hangzott el többek között az MVM április 8-i budapesti
sajtótájékoztatóján.
Jól látható, hogy az elmúlt négy évben az MVM Csoport
milyen komoly eredményeket ért el, miközben az első év
még azzal telt el, hogy felszámolják a korábbi veszteségeket
– értékelte Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter az
MVM tevékenységét. Baji Csaba elnök-vezérigazgató ugyancsak a cégcsoport működésének sikerességét emelte ki. Az
MVM Csoport, mint nemzeti tulajdonú, energetikai vállalkozás küldetésének tekinti a Nemzeti Energiastratégiával összhangban álló energiapolitikai célok megvalósítását, a további gazdaságpolitikai célok támogatását, különös tekintettel a
hazai energiarendszer stabilitásának megőrzésére és kapacitásának fenntartására.
Végül Horváth Péter vezérigazgató a gázüzletág működését
ismertette.

MAVIR közgyűlés
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. 8 milliárd forintot meghaladó mérleg szerinti
eredménnyel zárta a 2013-as évet. A Társaság osztalékot
nem fizet, a teljes adózott eredményt eredménytartalékba
helyezte. A Társaság legfontosabb feladata továbbra is a
magyar villamos energia rendszer biztonságos üzemeltetése, amelynek forgalma tavaly meghaladta a 42 TWh-t.
A közgyűlés a MAVIR ZRt. 2013. évi mérlegét és eredmény-kimutatását. A Vállalat nettó árbevétele 2013-ban
135.426 M Ft volt. A villamosenergia-piac szabályozásában
tapasztalható intenzív változások és a gazdaságpolitikai
célkitűzések figyelembe vételével, a folyamatos működés
fenntartása érdekében a Társaság döntéshozó szerve a teljes adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezése mellett döntött.
A MAVIR meglévő 220/120 kV-os telephelyének megtartása mellett 2013-ban átadta a zöldmezős beruházás keretében
megvalósult új, 400/120 KV-os alállomását Debrecen közelében. Az új alállomás növeli a debreceni régió ellátásbiztonságát és gondoskodik a folyamatosan növekvő villamosenergia-igény kielégítéséről.
A MAVIR környezetvédelmi tevékenységével megnyerte a
Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) Üzleti Élet a Környezetért 2013-as pályázatát, míg a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapon Energiahatékony Mentor Vállalat címet
nyert. A Kulturális Örökség Napjai keretében a MAVIR ZRt.
minden évben betekintést enged a hétköznapi ember számára elérhetetlen rendszerirányító központjába is. A Társaság
tevékenységéért, az anyavállalathoz hasonlóan, 2013-ban
Magyar Brands kitüntetésben részesült.
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Magyarország miniszterelnöke és Szlovákia miniszterelnöke közösen adták át március 27-én a Magyar Gáz Tranzit ZRt., szadai kompresszorállomását, amely az északdéli gázfolyosó fontos részét képező magyar és szlovák
földgázhálózatok összekapcsolásának jelentős állomása,
amely növeli Magyarország és a régió ellátásbiztonságát,
erősíti tranzitszerepünket, és hozzájárul a hazai gáztárolók előnyösebb kihasználtságához.
A magyar energiaellátás szempontjából kiemelt jelentőségű ez a vezeték, melyen keresztül nem orosz eredetű gáz érkezhet majd Magyarországra.   

A szadai gáz tranzit állomás
A
földgázhálózatot
összekapcsoló vezeték
tesztidőszaka július 1-jén
indul, jövő január 1-jén
pedig megkezdődik az
üzemszerű működés. Az
új vezetékrendszer kiépítéséhez az Európai Unió
30 millió euróval járult
hozzá.
    A magyar-szlovák
gázvezeték a kelet-közép-európai észak-déli
gázfolyosó fontos elemeként összeköttetést biztosít majd a
nemzeti földgázvezeték-rendszerek között Lengyelországtól
Horvátországig. A Magyar Gáz Tranzit Zrt. két meghatározó
tulajdonosa az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az MFB
Invest Zrt. azonos, egyenként 49,98 százalékos tulajdoni
hányaddal.
Felvételek: Tóth Éva

Fe l ad v á n y o k
játékos

s z a k maisme r et

Sajnos, hiba csúszott az előző szám feladvány meghirdetésében. A játék folytatódik!
5. Rejtvény
Hol és mikor létesült először nagyfeszültségű átfeszítés a
Duna felett?
A Dömösnél 1927-ben.
B) Ercsinél 1934-ben.
C) Bajánál 1930 előtt

Beküldési határidő: 2014. május 8.
az elektrotechnika@mee.hu email címre
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World Energy Outlook 2013 –
Energetikai szerepcsere
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) az idei évben is
elkészítette globális energiaipari előrejelzéseit tartalmazó World Energy Outlook 2013. című kiadványát, amely
részletes elemzéseket tartalmaz az energetika és az
energiapiac legfontosabb kihívásairól és a jövőképéről
is. A kiadvány magyarországi bemutatására a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium szervezésében került, ahol a kiadványt a széles körű szakmai közönségnek Fatih Birol, a
szervezet vezető közgazdásza mutatta be.
A vezető közgazdász felhívta a figyelmet arra, hogy tanúi lehetünk az országok szerepcseréjének, hiszen importőrökből
exportőrök lesznek, amelyek a növekvő keresleti igények fő
forrásait keresik. Az energiaellátás új véleményformálói pedig
átrajzolják a forráselosztásról alkotott eddigi elképzeléseket
is. A bemutatón Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár
beszámolt az IEA prognózisok hatásának a hazai energiapolitikában betöltött jelentős szerepére is.
Kétségtelen, hogy az utóbbi egy-két évben jelentős mértékben átrendeződött a szereposztás a világ energiatérképén.
A legszembetűnőbb változás az, hogy az Amerikai Egyesült
Államok a nem konvencionális kőolaj és földgáz (palaolaj és
palagáz) készletek kitermelésének következtében mostanra
olaj- és földgáz importőrből exportőrré vált, mellesleg várhatóan 2015-re a világ első számú kőolaj-kitermelőjévé válhat.
Emellett előreláthatóan 2015 után Brazíliában is fordul a kocka, és a nagy dél-amerikai ország olajexportőrré válik.
Az IEA előrejelzése szerint a globális energiaigény a jelenlegi szint egyharmadával fog emelkedni 2035-ig, a fogyasztási
súlypont pedig egyre inkább Ázsia felé tolódik el, hiszen a
többlet kétharmada a következő években Ázsiában jelentkezik majd, az OECD országokban pedig csak 4% növekedés
valószínűsíthető. Az előrejelzések szerint 2020-ig Kína lesz a
piaci növekedés legfőbb motorja, ezt követően azonban a
kínai kereslet lelassul és India lesz a legfőbb hajtómotor.
A fosszilis energiahordozók részesedése a globális
energiamixben 82 százalékra tehető az elmúlt negyedszázad
adatai alapján. Ez az arány a megújuló energiaforrások erőteljes alkalmazásával is csak részben (közel 75 százalékra) mérsékelhető 2035-ig.
A karbonszegény energiaforrások (megújuló és nukleáris)
a növekvény 40%-át tehetik ki. A globális villamosenergia-

Az energiafogyasztás növekedésének megoszlása
mixben megmarad az atomenergia jelenlegi részesedése
annak eredményeként, hogy 2035-ig várhatóan csaknem
megkétszereződik a nukleáris alapú villamosenergia-termelés.
Az IEA tanulmánya rámutat arra, hogy a legtöbb országban a gazdasági folyamatok alapfeltételét jelenti az elérhető és a megfizethető energiarendelkezésre állása. Az ipari
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Az ipari energiaárak aránya a jelenlegi amerikai árszintekhez képest
fogyasztókra vonatkozó villamos energia árak az Európai
Unióban és Japánban kétszer magasabbak, mint az Amerikai Egyesült Államokban. A gondokat tovább növeli, hogy
különösen a palagáz térnyerésével jelentős árkülönbségek
alakultak ki az egyes országok között, amelynek drámai
következményei vannak az ipari versenyképességre Európában és Japánban is. Az európai versenytársak háromszor
drágábban jutnak földgázhoz, mint az amerikai ipari cégek.
A fukusimai atomerőmű-balesetet követően a nukleáris villamosenergia-termelést leállító Japán pedig jelenleg közel
ötször többet fizet az importált földgázért, mint az amerikai
versenytársai. Japán esetében megfontolandó az atomenergia felélesztése, hiszen ezzel alacsonyabb szinte lehetne az
energiaárakat leszorítani.
Az IEA arra számít, hogy a következő években sem változik
majd meg alapvetően a helyzet, még akkor sem, ha az Európai Unió kiválóan teljesíteni a „házi feladatát”, hiszen még ekkor is az Unióban a következő 20 évben is kétszer, háromszor
többet kell majd fizetni a gázért, mint az Amerikai Egyesült
Államokban. Ugyanakkor kisebb mértékben, de ugyanez a
feltevés érvényes a villamos energiára is. Mindez pedig alapvetően két fogyasztói körben érezteti majd számottevően a
hatását. Egyrészről még magasabb lehet az európai háztartások villamos energia és gázszámlája, másrészről pedig a
másik nagy vesztes az energia-intenzív ipar (vegyipar, alumínium ipar) lehet, hiszen ezen iparágak költségeinek döntő része az energia költségek teszik ki. A szervezet becslése szerint
az energia-intenzív ipar globális piacán jelenleg meglévő 36
százalékos európai részesedés a növekvő energiaárak miatt a
következő években körülbelül 10 százalékkal is csökkenhet.
Az IEA hangsúlyozza, hogy az árkülönbségek letörésére irányuló akciók nem írhatják felül a klímaváltozással kapcsolatos
kérdéseket. Az energiatermeléshez köthető szén-dioxid kibocsátás a várakozások szerint 2035-ig 20%-kal emelkedhet,
amely jelentősen magasabb, 3,6 Celsius fokos hőmérsékletnövekedéshez vezet majd az ipari forradalom előtti kibocsátáshoz képest. Ez pedig jóval meghaladja a klímatárgyalásokon megcélzott 2 Celsius fokot.
Kovács Pál előadásában kiemelte, hogy a folyamatosan
emelkedő globális szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére
épülő energiapolitika kialakításban technológia-semleges
megközelítés szükséges, melyben a megújuló energiaforrásokkal azonos feltételek mellett helyet kap az atomenergia is.
Hangsúlyozta, hogy mindkét technológia jó eszköz az energiaimport csökkentésére, hozzájárul a környezet minőségének javulásához és a hazai munkahelyteremtés révén serkenteni a gazdasági növekedést.
A kiadvány felhívja a figyelmet arra is, hogy a jövőben megfontoltabban kell kialakítani a megújuló energiák támogatási
rendszereit, hiszen 2012-ben 101 milliárd dollár értékű támogatást kaptak a megújuló energiák, amely támogatási összeg
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2035-re elérheti a 220 milliárd dollárt is. 2012-ben a fosszilis
energiahordozóknak biztosított támogatások össze pedig
544 milliárd dollár volt.

Nemzetközi Energia Ügynökség

Az OECD-t alkotó fejlett országok 1974-ben, az első olajválságra adott válaszként hozták létre a Nemzetközi Energia
Ügynökséget (IEA), azzal a céllal, hogy a legnagyobb energiafogyasztó országok egységes fellépését, ennek intézményi
keretét biztosítsa hasonló krízis idején. Az IEA az OECD autonóm energetikai szervezete, tanácsadó ügynöksége, jelenleg

28 - köztük 20 európai - ország a tagja. Magyarország 1997
óta teljes jogú tagja a szervezetnek.
Az IEA rendszeres elemzéseket készít egyes országok,
ország csoportok energiapolitikájáról, a globális energetikai
tendenciák alakulásáról, az egyes energiahordozók termeléséről és kereskedelméről, valamint az egyes tagországok
vészhelyzeti felkészültségéről is. Legjelentősebb kiadványuk
a World Energy Outlook, amelyet minden évben több országban is bemutatnak.
Hárfás Zsolt energetikai mérnök,
okleveles gépészmérnök, MEE-tag

Átadták a harmadik
Energiahatékonysági Kiválósági
Pályázat díjait
A 2011-es jelképes alapkőletétel óta a Virtuális Erőmű
Program (VEP) az országban egyedülálló szakmai és társadalmi összefogással rendelkező energiahatékonysági
programmá nőtte ki magát. Több mint 800 vállalat lépett
be a Programba, számos közülük már jelentős energiamegtakarítással büszkélkedhet. Az Energiatakarékossági Világnap alkalmából immáron harmadszor díjazták a
legkiemelkedőbb energiatudatos és energiahatékony
szervezeteket.
A Virtuális Erőmű Program (VEP), és az általa üzemeltetett
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat célja, hogy Magyarország Európai Uniós vállalásaival összhangban 2020-ra egy
200 MW fosszilis erőmű kapacitásának megfelelő virtuális
erőművet „építsen fel” igazolt megtakarításokból, ezzel kiváltva egy új erőmű megépítését. A VEP minden egyes megtakarítást lefordít egy erőmű egységre: a díj tégla formája is a vállalatok hozzájárulását jelképezi a virtuális erőmű építéséhez.
A Program Tanácsadó Testületében egyaránt képviseltetik
magukat a tudományos élet, a szakigazgatás, a civil szervezetek, valamint az energiahatékonyság területén példaértékű mentor vállalatok is. Az elmúlt három évben kidolgozásra
került egy egységes értékelési rend, valamint egy nemzetközileg is egyedinek számító motivációs rendszer, amelynek
segítségével a pályázat inspirálja a magyar iparvállalatokat
energiahatékonyságuk növelésére.
2014-es díjazottak között szerepel az „Energiatudatos Vállalat”, és az „Energiahatékony Vállalat”.
A VEP díjátadón bejelentésre került egy stratégiai együttműködési megállapodás előkészítése a Vállalkozók Országos
Szövetségével (VOSZ).
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye elsőként ismerte fel az
energiahatékonyság rendszerszintű kezelésének fontosságát.
A „Zöld megye” prioritás keretében a 2014-2020-as pályázati
ciklusba beépítik a VEP motivációs rendszerét, mint a vállalati
versenyképesség fejlesztésének egyik hatékony eszközét.
Külön elismerést jelent, hogy az energiamenedzsment
képzések területén kiemelkedő Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara is beemelte szakirányú továbbképzéseibe a
VEP módszertanát.
A Pályázathoz bárki csatlakozhat. A 2014-2020-as európai
uniós forrásokban most először jelenik meg a vállalati energiahatékonyság, mint kiemelt prioritás.
A VEP-ben résztvevő vállalatok e pályázati forrásokra is hatékonyabban készülhetnek fel.

Tóth Péterné, Haddad Richárd, Fürjes Balázs, Szili Katalin
A VEP Tanácsadó Testületének munkájában a MEE is szerepet vállalt. Haddad Richárd, a MEE főtitkára a Módszertani
Szakbizottság, míg Tóth Péterné, Elektrotechnika főszerkesztője a PR és Kommunikációs Szakbizottság munkáját segíti.
Az ünnepség a MEE részére készült Oklevél ünnepélyes átadásával kezdődött
Tóth Éva

Hírek Szegedről
A cikk teljes terjedelmében a MEE honlapján:
MÉDIA/ "Elektrotechnika/aktuális szám", következő hónaptól
pedig MÉDIA/ "Elektrotechnika/korábbi számai"
menüpont alatt olvasható

Tóth Józsefnek a Dél – Alföldi Déri Miksa Koordinációs Központ
vezetőjének kezdeményezésére 2014. 03. 18 - án Szegeden találkoztak ismét a régióhoz tartozó területi szervezetek vezetői.
Tóth József köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatást
adott a MEE. Elnökségi ülésekről, a 2013. májusi választások
óta végzett – elnökségi képviselői – munkájáról. Ismertette,
hogy a MEE. új stratégiájával összhangban kell a helyi szervezet munkáját felépíteni.
Arany László, Szeged
Képek a szerző felvételei
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Olvasói levél
A múzeum, amit látni kell
Töredelmesen megvallom, hogy én magam soha nem szerettem a történelmet.
Semmilyen formában. Sőt, kifejezetten
viszolyogtam tőle és mindig azt gondoltam, hogy abban a korban jó élnem,
amelyikben éppen élek és semmilyen tekintetben nem vágynék másikba. Visszafelé legalábbis, előre meg ki tud gondolkodni? Talán a reál beállítottságomnak
köszönhető, hogy sokkal jobban érdekelt
a fizika, a matematika, a kémia, a biológia. Talán azért, mert ezeket sosem kellett
magolni, hanem inkább megérteni. Nem
véletlen, hogy az összes diplomám reál. A
mai napig durva hiányosságaim vannak
a történelem terén, nem tudnék felsorolni 5 magyar királyt és
fogalmam sincs, kik voltak a Jagellók, meg a Habsburgok. Nem
vagyok erre büszke, de ez talán már így is marad.
Ezzel együtt mindig félelemmel vegyes csodálattal figyeltem
a közelmúlt emlékeit és vonzottak a régi tárgyak. Főként azokért
a dolgokért tudtam és tudok lelkesedni, amelyek hatással vannak a mindennapi életünkre. Amelyeket nagyapáink és apáink
is használtak. Amelyekre gyerekkoromból én magam is emlékszem. Így aztán nem igaz, hogy ne érdekelne a történelem, csak
az a része nem érdekel, amelynek semmi érezhető hatása nincs
az életemre. Így múzeumba járni például szeretek, főleg olyan
múzeumokba, ahol az erősen reál érdeklődésemnek megfelelő
gyűjteményekkel találkozhatom.
Az Elektrotechnikai Múzeumba valamikor a 90-es évek közepén jutottam el először. Másoddiplomás képzésben (munkavédelmi szakmérnök jelöltként) tanultam villamosság biztonságtechnikáját, és ezen tantárgy keretén belül mentünk el
alapozni a múzeumba. Mert bizony, aki nem villanyász végzettségű, annak a villamossággal kapcsolatos alapismeretei
eleve hiányosak, és ezek az ismeretek az évek során még meg
is fakulnak. Az Elektrotechnikai Múzeum akkoriban még jobb
napokat látott, számomra meghatározó élmény volt. Helyre
tette az elektromossággal kapcsolatos dolgokat és egészen
másként kezdtem nézni erre az energiára. A szakmám során
számos olyan balesettel találkoztam, amelyek nagy valószínűséggel elkerülhetőek lettek volna, ha a balesetet szenvedett
személy jobban tisztában van a villamosság veszélyeivel és az
ellenük való védekezés módjával.
Ugorjunk úgy 15 évet és elérkezünk a 2010-es évhez, amikor
is a sors úgy hozta, hogy munkavédelmi technikusoknak taníthattam - és taníthatok azóta is - több olyan modult is, amelyekben jellemzően a reál tantárgyaké a szerep. Úgy adódott, hogy
a villamosság biztonságtechnikája tantárgy is hozzám került
és hiába nem vagyok villamos mérnök, tanítanom kell azóta is.
Szinte törvényszerű, hogy a hallgatóimnak is meg szerettem volna mutatni azt a helyet, ahol én magam is jobban megértettem
a villamosságot. Az Elektrotechnikai Múzeum ugyanott van, és
drasztikus szervezeti átalakítások után, főként az ott szinte ingyen dolgozó szakvezetőknek (a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrotechnikai Múlt Megőrzéséért Alapítványtól kapnak
némi tiszteletdíja, a múzeumtól nem) köszönhetően ma is magas színvonalú kiállításokkal várja a látogatókat. És hogy miért
kell elmenni, helyesebben elzarándokolni ide a kütyük iránt érdeklődőknek? A hosszas bevezető után jöjjön most ez, szigorúan
szubjektíven megmutatva.
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Az Elektrotechnikai Múzeum Budapesten van, a VII. kerület Kazinczy utca 21. szám
alatt. Gyors Google-keresés
után könnyen rátalálunk a
honlapjára, ahol az összes
információt megkapjuk a
múzeumról. Hogyan érdemes odamenni? Én a tömegközlekedést vagy a kerékpárt
javaslom. Mindkét körútról
pár perc sétával elérhető a
múzeum, járművel a Károly
körútról a Dob utcán tudunk
felé haladni, az Erzsébet
körútról pedig a Wesselényi
utcán. A Kazinczy utcáról
nyílik a nagy fekete kapu,
már majdnem a Wesselényi
utca sarkán. El sem lehet téveszteni. A múzeum keddtől
péntekig 10-17 óra között,
szombaton pedig 10-16 óra
között várja a látogatókat.
Érdemes tárlatvezetést kérni
előzetesen telefonon, mert
a szakvezetők olyan hihetetlenül érdekesen tudnak
minket bevezetni az elektrotechnika világába, ami
megéri a tárlatvezetés díját.
Ha diákcsoportban megyünk, akkor 10 fő felett fejenként 100 (!)
forint a belépő, ha felnőttként, baráti társasággal, akkor a kemény 300 (!) forintot is elkérhetik 10 fő feletti csoport esetén. Aki
egymaga akarja meglátogatni a tárlatot, az maximálisan a teljes árú belépőre 800 forintot kell kifizessen. Röviden tehát nem
elég, hogy ezt a múzeumot meglátogatni tényleg felejthetetlen
élmény, még olcsó is.
Az Elektrotechnikai Múzeum manapság a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum részeként működik. Sajnos, ahogyan én látom, amióta az MMKM alá rendelték ezt a múzeumot, nem járnak rá jó idők. Eleve megcsappant a személyzet, téli időszakban
a kiállítótermek nagy része fűtetlen és a szakvezetők a múzeumtól fizetést nem kapnak, így járnak be és tartják meg azokat az
előadásokat, amelyeknek a színvonalából erre sosem következtetnénk. Mint laikus, sosem fogom megérteni, miként lehet egy
ilyen egyedülálló múzeumot (nemhogy Európában, de a világon
sincs még csak hasonló sem) ilyen szinten elhanyagolni. Egy
időben a múzeum zárva is volt, mert kiállítóhellyé minősítették,
amelyet be lehet hónapokra zárni. Szerencsére manapság újra
látogatható télen is, de érdemes melegen öltözni, mert a kiállítóhelyeken tényleg nagyon hideg van. Minden tiszteletem a
szakvezetőké, akik ilyen körülmények között is magas színvonalon, hihetetlen türelemmel és ismétlem: fizetés nélkül vezetnek
minket végig a páratlan gyűjteményen.
Az első érvem tehát amellett, hogy ezt a múzeumot minden
kütyümániásnak meg kell látogatni legalább egyszer az, hogy
legalább mi, akik hobbiként, szakmaként az elektromossággal
működő ketyerék szerelmesei vagyunk, próbáljuk meg életben
tartani ezt a szentélyt. Egyszer el kell jönni ide, másodszor már
úgyis hoz a szívünk és az is biztos, hogy a barátainknak is meg
akarjuk majd mutatni ezt a helyet. Azt sokan tudják, hogy mi,
magyarok nagyon sok mindent feltaláltunk, de azt már kevesebben, hogy kis túlzással, ami az elektromosságban jelentős
találmány, azt vagy magyar találta fel, vagy Magyarországon
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tanult ember. Legyen szó dinamóról, egyenáramú motorról,
feszültségsokszorozásról, transzformátorról, hologramról, világítástechnikáról, színdinamikáról. A múzeumlátogatás végére
ezek a dolgok is a helyükre kerülnek a fejünkben, és egészen
másként nézünk majd mindennapi életünk elektromos használati tárgyaira is.
A fő érvem mégsem ez a múzeum mellett. A fő érvem az interaktivitás, a rendhagyó múzeumpedagógia, amiben az Elektrotechnikai Múzeum igencsak kiemelkedik. Itt ugyanis lehetőség
van rendhagyó fizikaórák megtartására, melynek keretén belül
megismertetnek bennünket a statikus feltöltődéssel, sőt saját
bőrünkön is érezhetjük azt. Persze el lehet magyarázni a tanítványoknak, hogy miért esik le a villanyszerelő a létráról, akikor
megrázza az áram, de aki egyszer a saját bőrén érezte, mit is
jelent néhány milliamper, annak többet nem nagyon kell magyarázni.
Órákon át szoktam magyarázni az áramkörbe kerülés alapeseteit is és a hallgatók többnyire meg is értik, de amikor az ember a saját bőrén érzi, milyen is, az, ha az áram átszalad rajtunk,
azt nem fogja elfelejteni. Persze vannak, akik eleve meg sem merik próbálni, de a vállalkozó kedvűeknek biztosan felejthetetlen
élmény ez is.
Az sem túl gyakori, hogy a látogatók számára több százezer
voltot felhalmozva házi villámot állítsanak elő, és amikor az ember először látja, mire képes az elektromosság, azonnal megérti,
miért is veszélyes és miért nem játék. Minden gyereknek minimum egyszer látnia kellene valami hasonlót.

ARATÓ Béla (1925-2014)
1925-ben született Pécsett. A pécsi Zrínyi
Miklós hadapródiskolában érettségizett,
majd 1944-ben évfolyamelsőként avatták
páncélos hadnaggyá a Honvéd Ludovika
akadémián. Angol hadifogság után, mint
annyi kortársának, Neki is fordulat következett az életében: írógép műszerész
lett, majd 1948-ban felvették a Budapesti
Műszaki Egyetem gépészmérnök hallgatónak, ahol 1952-ben végzett, mint erősáramú villamosmérnök.
1952-től a Bányászati Tervező Intézet villamos osztályán dolgozott tervezői, 1957-től csoportvezetői, és 1963-tól osztályvezető helyettesi beosztásban. Feladata volt a bányák külszíni
és földalatti villamos energia hálózatának, transzformátor állomásainak és villamos hajtásainak tervezése, illetve a tervezés irányítása. 1968-ban a villamos hajtási szakosztály vezetőjévé nevezték ki. A különböző bányagépek villamoshajtásai
közül elsősorban az aknaszállítógépek villamos berendezéseinek tervezésével foglalkozott. Fő feladata volt a váltakozó
áramú és egyenáramú aknaszállító hajtások műszaki fejlesztése a vonatkozó szakirodalom és a külföldi korszerűbb gépek helyszíni tanulmányozásával. Az általa tervezett villamos
berendezések az ország valamennyi bányavállalatánál megtalálhatók – voltak. És egy jellemző momentum a múltból:
a pécsi uránbányák valamennyi aknaszállító gépének tervezését végezte, illetve irányította, de az uránbánya területére
nem léphetett be! Néhány aknaszállítógépet exportra is terveztek pl. Indiába és Ciprusra.
Hazai és nemzetközi bányagépész tanácskozásokon, konferenciákon előadásokat tartott az akna szállítógépek villamos
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Az emberi test ellenállását is magyarázni szoktam, de a hallgató igazán akkor érti meg, miről is győzködtem órákon át,
amikor saját maga meg tudja mérni a saját ellenállását és látja,
hogy ember és ember között mekkora különbségek tudnak lenni. Mert ugye mondanom sem kell, hogy ilyet is lehet a múzeumban. És még számos boszorkányságot, szellemfilmekbe illő
jeleneteket.
Ha a forgó mágneses tér és az aszinkron motor működése
érdekel minket, azt is megértjük pár perc alatt. Lehet órákon át
magyarázni, de minek, ha szemléltetve azonnal leesik a lényeg?
És még a múzeumban nem is jártunk. Számos terme van és
röviden úgy jellemezhetnénk, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. Ha a világítástechnika érdekel minket,
ha a vasútvillamosítás, ha a háztartási gépek fejlődése, ha bármi más elektromossággal kapcsolatos dolog, garantáltan órákat tölthetünk el a múzeumban úgy, hogy még csak a töredékét
láttuk a látnivalóknak. Így aztán azt előre lefogadom, hogy aki
egyszer eljön, az eljön másodszor, harmadszor, sokadszor is.
Korra, nemre tekintet nélkül.
Nem túlzás tehát azt mondani, hogy az Elektrotechnikai Múzeumot egyszerűen látni kell! Még szikrázó születésnapot is tarthatunk itt, 20 fő gyereket tudnak egyszerre fogadni és az biztos, hogy
egy ilyen születésnap örökre élmény marad. Kevés dolog van az
életben amit bizton állíthatok, de ezen kevesek közé tartozik az,
hogy aki egyszer ide ellátogat, az nem fogja megbánni...
Molnár-Soós Sándor István

hajtásai témakörében. Így a Budapesten 1978-ban tartott nemzetközi aknaszállító konferencián is,
amelyen a Villamoshajtási Szekció
vezetője is volt. Részt vállalt az oktatásban is: a miskolci egyetemen
tartott előadásokat a bányagépész
hallgatóknak, és kapcsolata volt a
Kandó Műszaki Főiskolával is.
Számos rövidebb-hosszabb ismertetőt, cikket írt a Bányaterv, a
Központi Bányászati Fejlesztő Inté2012-ben a Műegyetem
zet közleményeibe és a Bányászati
előtt a Gyémántdiploma
Lapokba. Pattantyús: Gépész- és
átvételekor
Villamosménökök Kézikönyve 9.
kötetének az Aknaszállítógépek villamos hajtása című fejezetének szerzője volt. 1985-ben vonult nyugállományba. 1999ig dolgozott tovább a korábbi szakterületén. A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek 1954-től haláláig volt tagja.
A szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskola eszmei és történelmi jogelődjének ismerte el a Ludovika Katonai Akadémiát, így 1994-ben Aranydiplomát, majd Vasdiplomát kapott,
mint egykori honvédtiszt. Ugyanígy a Műegyetem Egyetemi
Tanácsa sikeres és értékes mérnöki tevékenységét 2002-ben
Aranydiploma, majd 2012-ben Gyémántdiploma adományozásával ismerte el. Feleségével 47 évig élt boldog házasságban s két mérnök fiút neveltek föl. Sokak számára lehetett
példa az a tisztességes munkavégzést megalapozó mérnöki
szemlélet, amely gondolkodását áthatotta. Búcsúztatása
2014. március 28-án volt a Farkasréti temetőben a rokonság,
barátok és egykori kollégái jelenlétében.
Emlékét megőrizzük!
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2014. május 27-30. között
a HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpontban
Az új koncepció lépéseit követve IPAR NAPJAI 2014 néven a Hungexpo Zrt. megszervezi
Magyarország legátfogóbb ipari szakkiállítását, amely egy időben, egy helyen ad
lehetőséget minden ipari szegmens bemutatására.
RÉSZTVEVŐK:
Az idei IPAR NAPJAI-ra eddig több kiállító küldte be a jelentkezését, mint két éve az azonos időszakban, így a 12 országból
érkezett több, mint 190 kiállítóval egyeztetve az A pavilon standjainak kiosztását a szervezők megkezdték.
A kiállításon nem csak törzskiállítók és új üzletfelek vesznek részt, de visszatérők is, a kiállítás nemzetköziségét pedig a taiwani és
a német kollektív standok erősítik majd.
Jelen lesznek a rendezvényen szép számban a multinacionális nagyvállalatok, valamint a hazai középvállalkozások és
kisvállalkozások egyaránt.
A teljes kiállítói lista megtalálható a rendezvény honlapján a kiállítói lista menüpont alatt.
KIEMELT SZEKCIÓK:
A kiállításon bemutatkoznak a cégek az ipari automatizálástól, a méréstechnikán keresztül a robottechnikáig, a műanyag
alkatrészgyártástól a felületkezelésen át a hidraulikus, pneumatikus megoldásokig, a szerszámgépgyártástól a fémmegmunkáláson
keresztül a munkavédelemig, a szereléstechnikai, kötéstechnikai eszközökön át az átfogó logisztikai megoldásokig.
A teljes árucsoport listából kiemelt tematikai pontok, szekciók az alábbiak lesznek:
o
o
o
o
o
o
o
o

INDUSTRIAUTOMATION (ipari elektronika, elektrotechnika, automatizálás)
ENERGEXPO (energetika, energiagazdálkodás)
FLUIDTECH (fluidtechnika: pneumatika, hidraulika, szivattyúk, kompresszorok, tömítéstechnika)
SUBCON (beszállítóipar, fémfeldolgozás)
MACH&WELD (gépgyártás, hegesztéstechnika, robotika)
CHEMTECH (vegyipar, műanyagipar, gumiipar)
SECUTECH-VÉDTECH (munkavédelem, tűzvédelem, biztonságtechnika)
LOGEXPO (ipari logisztika)

ÚJDONSÁGOK:
A már bejelentkezett kiállítók számos újdonsággal várják az érdeklődőket. Többek között az ABB Kft. áll elő újdonságával, az ABB
Force Control (FC) – Erőmérő cella-val, melynek 3 megújuló tényezője (grafikus programozói felület, nyomatékszabályozás és
sebesség szabályozás) más, hatékonyabb dimenzióba helyezi a megmunkálást.
A B&K Components Kft. újdonsága a VIBROPORT 80 rezgésmérő, mely megkönnyíti a gépdiagnosztikát, hiszen professzionális
műszer az üzemidő optimalizálására.
A Com-Forth Kft. jóvoltából megtudhatják majd a látogatók, hogy mi is az a groov, az IMI International Kft. Norgren Divízió
bemutatja, hogy mire jó egy IVAC henger, az INS Ipari Alkalmazások Zrt. pedig, hogy mitől jobb az új TORNADO® T-2-es típusú
forgódugattyús szivattyúja, mint az előző verzió. A Ge-Co Hungary Kft. elhozza a kiállításra 3D-s nyomtatóját, mely forradalmian
új megoldást kínál a fejlesztési idő csökkentésére a tervezéstől a szerszámkészítésig terjedő folyamatban, míg a KEMATECHNIK
Mérnökiroda Kft. a látogatók elé tárja az új gyorskoptató technológiát: a gépek egy nagy sebességű, örvénylő mozgást hoznak
létre a koptató testekben, ezáltal egy sokkal hatékonyabb súrlódási erő jön létre a vibrációs gépekhez képest, így rövidül le a
feldolgozáshoz szükséges idő.
Szintén az „időspórolásban” segítenek a KRL Kontrol Kft. által gyártott FOT típusú fázisjavító berendezések, melyek bekapcsolási
ideje akár <20ms. is lehet, a tesa tape Kft. pedig új megoldást mutat tesa® ACXplus kétoldalas ragasztószalagjával az iparban
felmerülő, nagy kihívást jelentő, tartós ragasztási igények kielégítésére.
Az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 2014. január 1-jétől a nemzetközi ügyfelek igényeihez igazodó új ügyfél-kiszolgálási modell
került bevezetésre a vállalati és befektetési banki divízióban, melynek célja, hogy az ügyfélkör speciális nyelvi, kulturális, termékés szolgáltatásigényeit még magasabb színvonalon tudják kielégíteni az ügyfél elégedettség emelése, az ügyfélpotenciál jobb
kihasználása érdekében.
Látogasson el Ön is Magyarország legnagyobb ipari seregszemléjére, tekintse meg a kiállítók termékeit,
szolgáltatásait, újdonságait!
Áprilistól a kiállítás honlapján online regisztráció működik, mely a látogatóknak ingyenes belépést biztosít:

www.iparnapjai.hu

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület
Vándorgyűlés,

61.
Konferencia és Kiállítás

Központi téma:

„Igények és lehetőségek
új egyensúlya”

2014. szeptember 10-12.
Debrecen, Kölcsey Központ

Főtámogató:

További részletek és jelentkezés: vandorgyules.mee.hu

