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AZ

INNOVÁCIÓ,

MINT SZAKKIFEJEZÉS MAGYAROSÍTÁSA

Az innováció mint a magyar nyelvben is
használt, idegen szakkifejezés közérthetõvé tétele kívánatos és hasznos lenne,
mert sikeres kifejezés-alkotás esetén
elõsegítené az innováció megértését, terjedését. Tudniillik a magyarországi társadalom a hosszú távú gazdasági fejlõdés
legfontosabb tényezõjeként – ellentétben
a fejlettebb országokkal – egyelõre nem az
innovációt tekinti.
Az új kifejezés megalkotása céljából induljunk ki a szó meghatározásából. Az
OECD és az EU szerint (Oslo kézikönyv,
2005): Az innováció új, vagy jelentõsen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti
gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy
a külsõ kapcsolatokban.
A két leglényegesebb fogalom a meghatározásban, a tevékenység hangsúlyozása (bevezetés), valamint az újdonságé
(új termék, szolgáltatás, eljárás vagy módszer). A meghatározásból következik továbbá, hogy az innováció során értelemszerûen szükség van valamilyen új elgondolásra (ötlet) is, hiszen egyébként nem
kezdõdne meg az innováció.
Az innováció eme három kulcsfogalma
hasonlítható a földmûvelés három lényeges
lépéséhez. A földmûvelés során magot vetünk, aztán mûveljük, gondozzuk a növényt, és végül begyûjtjük, felhasználjuk a
termést. Az innováció esetében a magnak az
ötlet, az új elgondolás felel meg; a mûvelésnek az innovációs tevékenység, a termésnek
pedig az újdonság. Kézenfekvõ tehát az új,
magyar kifejezés: újdonságmûvelés.
ÚJDONSÁGMÛVELÉS, INNOVÁCIÓ

Mivel
a fenti kifejezés-alkotás során a kulcsfogalmakból következtettünk az új kifejezésre, ezért tartalmi szempontból megfelelõ. A kifejezés tartalmazza azt a szóalakot is, hogy „új”, mely kézenfekvõ elvárás.
Az innováció mint szó töve (nova) ugyanis azt jelenti, hogy új. Formai szempontból az alábbi megjegyzések tehetõk:
• a kifejezés ismert magyar szavakból áll
• a mûvelés mint ismert szó felhasználásával az új szó ellátható képzõkkel, ragokkal, pl.: újdonságmûvelõ, innovatív;
újdonság-mûvelési, innovációs
• a szó hat tagú, a magyar nyelv számára
nem túl hosszú, a hat tagú szavak még
egybeírandók.
dr. Antos László
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Vírusvédelmi alapmû
A cseh, kínai és lengyel
kiadások után végre magyarul is megjelent a számítógépes vírusvédelem
alapmûvének,
talán
bibliájának számító
könyv, az Amerikában
élõ Szõr Péter közel
700 oldalas könyve
„A vírusvédelem mûvészete” címmel a SZAK Kiadó gondozásában. A mérföldkõnek számító
mû kiadását az ESET vírusvédelmi
eszközeit Magyarországon képviselõ Sicontact Kft. támogatta,
amelynek ügyvezetõje, Csiszér Béla
beszélgetett szeptember 13-án a
Károly körúti Alexandra könyvesházban a különleges alkalomra hazalátogató szerzõvel.
Az átfogó könyvre rányomja bélyegét a Balatonfüreden nevelkedett, majd a Veszprémi Egyetemen
informatikussá vált Szõr Péter érdekes személyisége. A szakemberrel kapcsolatban megemlítendõ,
hogy az 1990-es évek elején még
az OTP is az általa kidolgozott,
Pasteur nevû vírusirtót alkalmazta,
ám Szõr Péter nemzetközi szinten
szeretett volna vírusvédelemmel
foglalkozni. Így 1996-ban Finnországba került, ahol a mai F-Secure
elõdjeként ismert Data Fellowsnál mûködött. A komputeres víru-

sok kutatásával foglalkozó
CARO szervezeten belül a szakmában ma már
legendának számító John
McAfee, Mikko Hypponen, illetve Eugene Kaspersky társaságában dolgozott. Az 1999. évtõl a
Symantec-hez került, ahol a
közelmúltig vezetõ mérnökként tevékenykedett, és 38 –
az antivírus szoftverekkel kapcsolatos – szabadalom fûzõdik a nevéhez. A 2005. évben megalkotta a
most kiadásra kerülõ könyvet,
amely az Addison Wesley kiadónál
jelent meg angolul, s hamar a vírusvédelem bibliájaként lett nyilvántartva. A Helsinki Mûszaki
Egyetemen könyve tantárggyá
vált. Ez nem is csoda, hiszen két
részben és 16 fejezetben részletesen elemzi a vírusfertõzõk és az ellenük védekezõk stratégiáit. Bemutatja a kártékony programok
elemzésének a módszereit, kielemzi a fertõzési és önvédelmi stratégiákat, beavatva a kódevolúciós,
valamint a vírusgeneráló eljárásokba. A kártevõk kódrészleteit is feltáró mû kapcsán a szerzõ kifejtette,
hogy a könyv megjelenése óta eltelt idõszakból fõleg a saját magukat továbbfejlesztõ vírusokról írna
szívesen.

Nokia-Siemens technológiai központ
Budapesten
A rádiókommunikációs rendszerek kiépítésében vezetõ NokiaSiemens Networks Budapesten
hozza létre a GSM-R technológiás megoldások tudásközpontját. A
létrehozandó technológiai központ mellett mintegy 100 telekommunikációs mérnököt vesznek fel az elkövetkezendõ idõben
a kutatási-fejlesztési központba.
Ennek a társaságnak ügyfelei közé
tartozik az összes jelentõs magyar-

országi vezetékes, mobiltelefonos
és internet szolgáltató, valamint
kábeltévés társaság. A magyar mobilhívások kétharmada a NokiaSiemans Networks eszközein keresztül zajlik. A Nokia-Siemens
nevéhez fûzõdik a GSM-R szabvány megalkotása a 90-es évek elejétõl. A világ elsõ három kísérleti,
majd az elsõ kereskedelmi hálózatát is a vállalat építette ki.

GAZDASÁG

Kedves Kiállítónk!

Jövõre lesz 10 éves
a MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai
és hegesztéstechnikai szakkiállítás, melyet 2011. május 17-20. között rendezünk,
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Ezúton köszönjük, hogy az elmúlt években tanusított megtisztelõ bizalmukkal, jelenlétükkel, munkájukkal
hozzájárultak a hazánkban egyedülálló gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai rendezvény sikeréhez!
Reméljük, hogy a jövõben is Kiállítóink között üdvözölhetjük Önöket!
Társrendezvény:
ELECTROSALON 5. Nemzetközi elektronikai, elektrotechnikai és automatizálási szakkiállítás
Bõvebb információ: www.mach-tech.hu
Az év üzleti eseménye a számok tükrében 2009*
MACH-TECH
ELECTROSALON
Összesen

Kiállítási terület (m2)

Kiállítók száma

Képviselt cég

8.641

281

276

914

71

27

9.555

352

303

Látogatók száma 2009-ben: 12.028* fõ (Az Electrosalon látogatóival együtt)
Külföldi kiállítók száma: 74*
Kiállító országok száma: 14*
*Az adatokat a Centrex Kft. auditálta.
2011-ben is számos hagyományos és új kísérõrendezvénnyel, konferenciával várjuk Kiállítóinkat:
• ÚJDONSÁG: A jövõ gyára a MACH-TECH-en
• Hazai és nemzetközi reklámkampány a magas szakmai látogatószám elérése érdekében
• Árucsoport lista bõvítése, új tematikai pontok
• Beszállítói fórum
• Üzletember találkozó
• Ingyenes meghívó – a Kiállítók által kiküldött meghívó nem kerül kiszámlázásra
• Egyetemek utcája
• Állásbörze
• Standszépségverseny
• Koktélparti
Használja ki jubileumi ajánlatunkat, foglalja le helyét 2009-es helydíj árakon!
Hamarosan postán megküldjük Önöknek ismertetõ anyagunkat, melyben minde fontos információt megtalál majd a kiállításról. Bármilyen kérdés esetén, készséggel állunk rendelkezésükre a 06/1/263-6384 vagy a
machtech@hungexpo.hu e-mail címen.
Technika 2010/9
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Mivel (ön)rendelkezünk?
Vannak, akik szerint az elmúlt
négy hónapban nagyot léphetett
volna elõre az ország, ha nem a
gazdasági önrendelkezés kivívásáról beszélünk – egyáltalán létezhet-e a világgazdaság mai globalizáltsága, EU-tagságunk és magas
adósságállományunk mellett teljes
gazdasági önállóság –, hanem betagozódásunkról a fejlett gazdaságú államok közé, együtt a gazdasági, társadalmi reformjaikkal. Akkor – teszik hozzá – talán megfizethetõbb lenne a svájci frank a
jobb forinttal, kiszámíthatóbb az
ország jövõje a külföldi, belföldi
befektetõnek, munkátadónak, az
átlagpolgárnak. Egyébként is,
ahol tartunk, az nagyrészt az eddigi „önálló” gazdaságpolitikának
köszönhetõ, hiszen megtehettük
például, hogy 2004-tõl folyamatosan felmentessük magunkat az EU
elõírta költségvetési hiány betartása alól.
KONVERGENCIA Amúgy is, Európa
ma már nem az országok gazdasági önállósága felé halad: az elmúlt
hetekben minden tagországnak világossá vált, hogy az unió nem lehet a válságtól menekülõ országok
közössége. Az EU ezentúl évente
meghatározza az elõtte álló gazdasági kihívásokat, s ha úgy találja,
hogy az egyes országok költségvetése nem illeszkedik a célokhoz,
felszólíthatja a költségvetés módosítására. Az EU már az egyensúlytalanság kibontakozásakor figyelmeztetheti a kormányokat intézkedések meghozatalára. A mi költségvetési hiányunkat mérséklõ
bankadót is csak EU-elõírások
szerint lehet bevezetni az arányosság betartásával. E fontos döntéseken résztvevõ magyar miniszternek ezek után el kellett ismernie,
hogy az EU nem fogja tolerálni az
eltérést az ország konvergencia-

TARTANI

A

PROGRAMOT
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programjában
meghatározott,
GDP arányos költségvetési hiánytól, vagyis ez az idén 3,8, jövõre 3
százalék alatti lehet csak.
MEGTAKARÍTÁS ÁLLAMI KÖLTSÉGEKEN Hogy hogyan lehet ezt elérni, ahhoz ismerni kell a hazai
költségvetési kiadások szerkezetét
is. Az évi 16 700-16 800 milliárd
forint kiadásból 8 000-9 000 milliárdot fordítunk az állam mûködésére, támogatásokra, önkormányzatokra, állami vállalatokra és a hitelek kamataira, a többi mehet
csak a társadalombiztosításon keresztül a nyugdíjakra, egészségügyre, oktatásra, önkormányzati
iskolákra, a munkanélküliek segítésére, stb. Ebbõl is látszik, hogy
megtakarítási forrást egyedül az
államnak az EU-szinthez képest is
drága mûködése kínál, mivel a
többi kiadás már így is alacsony
színvonalú ellátottságot jelez. De,
ha sikerül is olcsóbbá tenni az állami feladatok teljesítését, az csak
a hiánycél megtartását teszi
lehetõvé, nem ad pluszt az alacsony egészségügyi, oktatási, kutatási kiadásokhoz, a gazdaság
élénkítéséhez. Sõt, a jövõ évben
esedékes majd 3 000 milliárd forint adósságtörlesztés még el is vehet ezektõl az ágazatoktól. Hogy
ez ne történjen meg, ahhoz növelni kell a bevételeket, ami csak a
foglalkoztatás bõvítésétõl, minden
tekintetben a gazdaság, a szolgáltatások nagyobb hatékonyságától
várható.
LEMARADÁSUNK A HATÉKONYMa a világban az országok a hatékonyságban versenyeznek. Egy magyar földmûves 16 lakos élelmiszerét termeli meg, a
nyugat-európai 63 fogyasztóét.
Egy hazai külföldi tulajdonú termelõvállalat magyar munkása háromszor többet állít elõ, mint egy

SÁGBAN

A
Világgazdasági
Fórum
(WEF) felmérése szerint Magyarország javított versenyképességi mutatóján: 139 országból 52.-ek vagyunk a tavalyi 58.
helyünkkel szemben. A középeurópai térséget tekintve azonban továbbra is a középmezõnyhöz tartozunk: elõttünk végzett
Észtország, Csehország, Lengyelország, Szlovénia és Litvánia is. Az értékelés szerint leggyengébb pontunk az innováció, erõsségünk az egészségügy
és az általános iskolai oktatás.
hazai állami vállalaté. Ez a különbség adódik a munkaszervezés,
a mûszaki színvonal, a munkakultúra eltéréseibõl. Nálunk egységnyi GDP elõállításához hatszor
annyi energia szükséges, mint
például Dániában, de kétszer
annyi, amennyi az EU átlagában.
Magyarországon a nõk várható
életkora 76 év, a férfiaké 68, ez 67 évvel alacsonyabb, mint az uniós átlagos életkor. Az OECD országokban átlagosan a lakosság 26
százaléka diplomás, Magyarországon ez 17 százalékon áll a 25-64
év közötti korosztályban. Mirõl
van tehát szó? Önrendelkezésrõl a
kevesebbel, vagy talán a tanulni
valókról másoktól? Nyílván az
utóbbiról.
Magyarországot a kátyúból kizárólag nagyobb gazdasági teljesítménye tudja kihúzni, ennek
feltételeit viszont jobban kellene
honorálni – az oktatásban, a tudományban a mûszaki fejlesztésben, és magában a gazdaságban.
Ehhez a szellemi kapacitással itthon rendelkezünk – vagy mondjuk önrendelkezünk. Használjuk
tehát ki.
Komornik Ferenc

GAZDASÁG

Magyarország regionális
call center nagyhatalom lehet
A call center iparág – beleértve a nagyvállalatok belsõ call
centereit is – a gazdaság
egyik legdinamikusabban fejlõdõ területe.
Az ITD Hungary idén közzétett tanulmánya szerint több mint
150 000 embert foglalkoztatnak
ma Magyarországon CRM területen. Az ügyfélkezelésre szakosodott magyarországi szervezetek
mögött ma már jelentékeny és világszínvonalú iparág épült ki a toborzó és tanácsadói területektõl az
info-kommunikációs megoldások
szállítóin keresztül az ingatlan-beruházó vállalatokig. A legnagyobb
call center szolgáltatók sikeresen
dolgoznak a nemzetközi piacon és
nagy szerepük van abban, hogy
Magyarország komoly eséllyel pályázzon regionális ügyfélkapcsolati
központi szerepre. Az iparágban
rejlõ további lehetõségeket vitatták meg a Humán Erõforrás Alapítvány nemrégi sajtóbeszélgetésén a résztvevõk: az alapítvány kuratóriumának elnöke, Tóth Éva
Mária, vendégei, Lakatos Zsolt, a
Teleperformance Magyarország
vezérigazgatója, Bortnyák Adorján, az Algotech cégvezetõje és a
meghívott szakújságírók.
NÕ

AZ

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

FONTOSSÁGA Ma már minden,
magát komolynak tartó cég nagy
hangsúlyt helyez a kommunikációra, ügyfélkezelésre. Ha másért
nem, a közösségi oldalak térnyerése miatt is érdemes áldozni az
ügyfélkapcsolatokra. Hiszen hamar híre megy, ha egy cég elérhetetlen, rugalmatlanul kezeli az
ügyfelek panaszait, egyedi igényeit vagy nem reagál a megkeresé-

sekre. Az ügyfelek pedig mind
magasabb szintû kommunikációs
szolgáltatásokkal találkoznak a piacon, s ennél kevesebbel már nem
érik be. Ezért folyamatosan növekszik az igény az ügyfélkezelési
tevékenység kiszervezése és a
minõségi szolgáltatást nyújtó call
centerek iránt.
Ma már nem lepõdünk meg, ha
visszahív a pizzafutár vagy az
autószerelõ szalon, mert tudni szeretné, hogyan szolgáltathatna még
jobban. Egyre több területen
mûködõ vállalat fedezi fel, hogy
azon túl, hogy a hagyományos ügyfélkezelési megoldások is ügyfélmegtartó hatásúak, komoly piacszerzõ potenciál rejlik az új, innovatív megközelítésekben. Mindez
hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági
válság ellenére hatalmas fejlõdés
jellemzi a call center iparágat. A
gazdasági egyik legfontosabb területe az információs és telekommunikációs szektor. Az ITD Hungary
adatai szerint az a folyamat, melynek során számos nemzetközi
nagyvállalat helyezte ide a termelését vagy szolgáltatói tevékenységét,
az elmúlt években mintegy 70 milliárd eurós közvetlen külföldi tõkebeáramlást jelentett.
TÚLNÕTTÉK AZ ORSZÁG KERETEIT Közismert, hogy az Egyesült
Államok és Nagy Britannia nagyvállalatai Indiában találták meg azt
a call center kiszolgálói potenciált,
munkavállalói tömeget és nyelvtudást, amely megoldást jelent óriási
ügyfélkezelési feladataikra. Kérdés,
hogy a robbanásszerûen növekvõ
európai call center megbízások
nyertese melyik ország lesz. A beszélgetésen jelen lévõ szakemberek
szerint nagyon nagy a verseny, de a
közép-európai országok jó eséllyel

indulnak. Geopolitikai jellegzetességeink miatt rendelkezésre áll
Magyarországon az a nyelvtudás,
minõségi munkaerõ, és szakmai
bázis, ami szükséges ahhoz, hogy a
régióban, sõt Európában meghatározó call center szolgáltatói központtá válhassunk.
BUDAPEST
NOVERMBERBEN:
CALLING Tóth Éva Mária kiemelte: „Kevesen tudják, hogy a magyarországi call center iparban kétszer annyian dolgoznak, mint a
magyar hadseregben. Az üzleti
szolgáltató szektor jelentõsen hozzájárul nemcsak a munkahelyteremtéshez, hanem a gazdaság modernizálásához, versenyképességének javításához. Az elmúlt évek során hatalmas változáson ment át ez
a szakma. Professzionális cégek és
szakemberek mûvelik európai szinten. A legnagyobb magyarországi
call centerek kiváló minõségû, magas hozzáadott értékû, határokon
átívelõ szolgáltatásokat nyújtanak,
és gyakorlatilag „kinõtték” az országot. Cégeik sikere mögött nagy
kiszolgáló üzletágak is állnak: kiépültek azok a munkaközvetítõ,
szak- és felnõttképzõ, tréning szolgáltatók, IT háttér rendszerek,
amelyek segítségével ma már bármilyen nemzetközi megbízást világszínvonalon el tudnak látni a
magyar call centerek.
Nélkülözhetetlen, hogy a szakma szereplõi megismerjék a legújabb technológiai fejlesztéseket,
outsourcing megoldásokat, toborzási, képzési újdonságokat. Ezért
hoztuk létre a régió elsõ szakkiállítását november 23-24-én, a Budapest Calling kiállítást, ahol az iparág meghatározó képviselõi találkozhatnak és új üzleti kapcsolatokat hozhatnak létre.”
Technika 2010/9
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Egy nagymultú ipari cég hagyományairól

Gamma irányítástechnika
GAMMA MÛSZAKI RT Ahhoz,
hogy a Gamma irányítástechnika
hagyományait be tudjuk mutatni,
vissza kell nézni az 1920-ban alapított Gamma Mûszaki Rt történetére is. A mérnöki eszközök javítására és találmányok kivitelezésére létrejött kisvállalkozást 1921ben vette meg a Juhász család két
zseniális mérnök fia, István, aki
mûszaki, Zoltán, aki gazdasági talentumnak bizonyult. Ettõl kezdve a mûszaki fejlesztéssel, új termékekkel jelentek meg a piacon.
A nagy fejlõdés anyagi alapját a
GAMMA-JUHÁSZ féle légvédelmi készülék kifejlesztése teremtette meg, mely 1932-ben, Svédországban, a Bofors gyár lõterén, 13
ország hasonló célú berendezését
megelõzve, a legjobb találataránnyal vizsgázott.

Ez a mûszer óriási fellendülést
hozott a gyár életében, mely
1940-ben az ország exportjának
10%-át tette ki. „István gazda”
irányításával sajátos „Gamma
család”,„Gamma szellem” alakult
ki. Nagy gondot, és sok pénzt fordított a szakmai továbbképzésekre, a szabadidõ hasznos kihasználására. „A GAMMA semmi mást
nem tesz, minthogy dolgozik és éli
a maga közösségének saját hasznára kialakított életét. Azt pedig igazán nem róhatja fel senki hibánkul, hogy munkás életünket nemcsak hasznossá, hanem lehetõség
szerint boldoggá is akarjuk tenni.”
A cég a hadiipari termelés mellett,
már 1940-tõl készült a békeidõk
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gyári feladataira. Külön fejlesztõ
részleget alakított ki, ahol polgári
célra különbözõ termékek gyártását készítették elõ. Így többek között: óráseszterga, különféle fényképészeti eszközök, geodéziai
mérnöki mûszerek stb. fejlesztése
is megkezdõdött.
1944 évben Dulovits Jenõ fotómûvésszel, az általa feltalált és
szabadalmazott fényképezõgép
gyártásáról állapodtak meg, melybõl a világhíres DUFLEX kamera
fejlõdött ki.

A háború után a gyár története
jelentõs változásokon ment keresztül. 1947-1954 között négy
igazgató volt a cég élén, majd Vass
Gyulát nevezték ki, aki 10 évig
volt a gyár vezetõje. Elkezdõdött
egy folyamatos építési ciklus, mely
1953-1983-ig tartott. Ekkor épültek a Petzvál, a Mérnök utcai épületek, az Izotóp Laboratórium és a
Fehérvári úti „Üvegpalota”. A cég
létszáma a Kisbéren megvett Gépállomás és a Soproni Ágfalvi úti új
épületek „feltöltésével” elérte az
5000 fõt, a termelési érték pedig
jelentõsen megnövekedett.

A gyártási profilban is jelentõs
változások voltak. Az 50-es évek
közepétõl megindult az elektronikus lõelemképzõ fejlesztése és
gyártása. 1959-ben a Minisztérium elvette a GAMMÁ-tól az optikai mûszerek gyártását. (a
MOM kapta). Helyébe a nukleáris orvos diagnosztika, geofizikai
és kvarckristály profilok, 1965ben az FVM-tõl a folyamatszabályozási mûszerek kerültek. Az átállások nem mentek volna zökkenõmentesen, ha a „GAMMA
szellem” nem hatja át a dolgozókat, ami az egymás segítésében, a
folyamatos tanulásban, új munkamódszerek elsajátításában mutatkozott meg. Az ország iparán belül ez mindig elismert volt, és sok
szervezet irigyelte is ezt az összetartást. A profilváltozás nem
ment simán, de az új mérnökök,
technikusok és mûszerészek segítségével sikerült. A gyár az
elektronikus termékek piacán is
visszanyerte nemzetközi tekintélyét, s tovább öregbítette a
GAMMA nemzetközi elismertségét. Ebben az idõszakban több licenc vásárlására is sor került, többek között a FOCUS robotpilóta
(SU),
GAMMA-KAMERA
(USA), KROHNE és ROSEMOUND szabályozástechnikai
mûszerek esetében. Valamennyi
terméket a magas mûszaki színvonal, a nagy megbízhatóság, a
környezetállóság és a finommechanika és elektronika ötvözése
jellemezte, ami a hagyományok
folytatása volt.
Az 1980-as évek vége felé a
gazdasági válság a GAMMÁ-t is
elérte, és ezzel kezdetét vette a
nagy múltú gyár szétszedése a
„vad” kapitalizmus módszerei
szerint.

GÉPIPAR

A gyártás minõségét a Gamma háttér,
a beidegzõdött gyártási kultúra garantálta. A termék illett a
termékválasztékba:
katonai szintû minõséget pedig a piac
is díjazta. Ellenálló,
A Gamma Mûvek fõépülete fénykorában
megbízható, azonos
minõségû távadók
GAMMA ANALCONT A Gamma kerültek a felhasználókhoz. A világ
Analcont az 1965-ös évben a Fi- elektronikai fejlõdése azonban
nommechanika és a HTI néhány csak lassan tudott „beszivárogni”,
dolgozójából álló irányítástechni- ezért a 70-es évek végén már látkai osztályból fejlõdött a 80-as szott, hogy az irányítástechnika teévek közepére az MMG mellett a rületén is jelentõssé vált a lemaramásodik legnagyobb irányítás- dásunk. Hiába volt a hazai számítechnikai elem gyártóvá. A magyar tógépes fejlesztés eredményeinek
piac mellett elismert márka volt a alkalmazása támogatott a Gammászocialista országokban, de Egyip- ban, a versenyben lemaradtunk. A
tomban, Törökországban is. A ha- MEV megszûnése kiszolgáltatottá
zai távadógyártás a klasszikus fizi- tette a hazai gyártókat, jól lehet ez
kán alapuló, a Gamma finomme- a fejlesztésnek új nyugati alkatréchanikai gyártási kultúráján alapu- szeket, elemeket adott a kezébe.
ló, magyar ötletességet dícsérõ Nyilvánvalóvá vált, hogy saját
mérnöki munkát tartalmazott.
erõbõl hosszabb idõ és anyagi ráKezdetben végrehajtók, nyo- fordítás után is csak „utángyártást”
mástávadók adták a termelés zö- tudunk végezni.
mét, de ebben a termékcsoportban is a Gammára jellemzõ vertikális szerkezet alakult ki. Megjelent a regisztráló, az elektronikus
egységek, tápegységek, jelfeldolgozók, majd ezek robbanásbiztos
kivitelei is.
Az elismertséget bizonyította,
hogy a nyugati
nyitást követõen
elsõk közt volt,
aki licencet tuEzért került sor elõször az indott vásárolni termék-visszaszállí- dukciós áramlástávadó licencvásártási fizetési konstrukcióban a nyu- lására, majd késõbb a Rosemount
gat-német Krohne cégtõl. A hazai nyomástávadó hazai gyártására.
gyártású indukciós áramlástávadó Mindkét terméket továbbfejleszBNV nagydíjat is kapott, és 1979- tettük és kiváltottuk az eredeti altõl sláger irányítástechnikai ter- katrészeit hazaira. Ez már a Gamméke lett a magyar víz és szenny- ma vertikális gyártási struktúrájára
víziparnak.
is hatással volt, a kooperáció ekkor
indult fejlõdésnek. A minõséget
tartottuk, de jelentõs továbbfejlesztést nem tudtunk elérni. Ebben egyrészt az ipar hátterét adó
hazai kutatóintézetek kiesése (ke-

rámia, gumi, vasipar, félvezetõ),
másrészt a piac nyugat felé nyitása
játszott szerepet.
A piac liberalizálása a vevõknek
lehetõvé tette, hogy a termékek bõ
választékából építkezzenek, a nyugat pedig bevezetõ árakon, kedvezményekkel és személyi ráhatással
„kigolyózta” az egyre rosszabb
pénzügyi helyzetbe kerülõ hazai cégeket. A hazai gyártók szempontjából a „nagy testvér” és a KGST sem
mûködött úgy, mint a kezdetekben,
így a rendszerváltás robbanásszerûen lerombolta a nagyvállalatokat.
Az Analcontra külföldi cégek is
jelentkeztek vásárlónak, dolgozói
kivásárlás is szóba került, de végül a
Gamma Mûveket egy magyar pénzügyi befektetõ vásárolta. Sajnos
kezdettõl látszott, hogy az épületet
többre becsülik, mint a termelést,
így a kivásárlást követõen a Kvarckristályt és a Mechanikai gyártót
dolgozóknak, az Analcontot (amibe
beolvasztották a piacát vesztett geofizikát) egy magyar és szakmai cégnek, a Texelektró Kft-nek adták el, a
Nukleáris orvosdiagnosztikát egy
volt Gammás, szintén szakmai vállalkozó vette meg. A Gamma Mûszaki Rt. névvel a Koi testvérpár
mûködtette a katonai profilt, mivel
erre a vásárlásnál kötelezettséget
kellett vállalnia. Így szétesett a cég
és összezsugorodott.
Az Analcont Kft-ként, a
Texelektronik háttér és távadógyártó cégeként nagy reményekkel indult, de a fejlesztés háttérbe
kerülése és a piaci nyomás miatt
lassan leépült.
Folytatása a most 10 éves Gamma Digital Kft.-rõl a következõ számunkban.
Technika 2010/9
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Aktuális trendek a fémiparban
és az elektronikában
Jövõ tavasszal ismét megrendezik Budapesten a gépipar
nemzetközi szakvásáraként ismert MachTech szakvásárt, illetve az ElectroSalon elektronikai seregszemlét. Az alábbiakban elemezzük a világ fémtermelésében és elektronikájában jelentkezõ folyamatokat,
és igyekszünk feltárni, hogy
jövõ tavasszal milyen trendeket lehet leszûrni a két rangos
budapesti szakvásáron bemutatandó termékekbõl.
GYENGE

ZÖLDHAJTÁSOK A FÉMAz elmúlt évek világgazdasági válságának egyik örökzöld témája a termelés visszaesése, a recesszió, amelynek az egyik közismert áldozata éppen a világ fémtermelése volt. Európa különlegesen
nehéz helyzetbe jutott, mivel vezetõ
gépipari vállalatainál tekintélyes termeléscsökkenés ment végbe. A legfrissebb statisztikák szerint 2009.
októberében a fémfeldolgozás Németországban és Olaszországban
egyaránt 13,5 százalékkal esett vissza
2008 hasonló idõszakához képest,
de Spanyolországban 10,5, Franciaországban 8,8, Angliában pedig 7,8

IPARBAN
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százalékos csökkenést regisztráltak.
A visszazuhanó szektorok között a
fémkohászat, a gépipar, valamint a
villamossági és fogyasztói elektronikai cikkek gyártása emelendõ ki. A
fémkohászat és a színesfém-kohászat válságos helyzetbe jutott, viszont az alumínium-gyártásban
mértékadó források szerint 2010 végén már megjelennek a fellendülés
zsenge zöldhajtásai.
KÍNAI HEGEMÓNIA AZ ACÉLPIACON
A kohászati termékek oroszlánrészét a legszélesebb körben felhasznált acélipari cikkek teszik ki. Ez a
tiszta, teljes egészében újrahasznosítható fémtermék a recesszió egyik
fõ áldozata volt világméretekben,
mivel a belõle gyártott termékek
iránt visszaesett a kereslet. A nemzetközi szakszövetség (World Steel
Association – WSA) adatai szerint
2009-ben a világ nyersacél-termelése 1,2 milliárd tonnára rúgott,
ami 8 százalékos visszaesést jelent a
2008-as termelési értékhez képest.
A recesszió világméretû volt, Kínát
és bizonyos mértékig a Közel-Keletet kivéve. Kínában az idei évet 13,5
százalékos acéltermelés-növekedéssel köszöntötték, elérve az 567,8
millió tonnás álomhatárt. Jelenleg
így Kína adja a világ nyersacél-termelésének a 47 százalékát. A méretek tükrözésére elég megemlíteni,
hogy a 2008-tól 26,3 százalékos
visszaesést regisztrált Japán „alig”
87,5 millió tonnás értékkel foglalja
el a világanglista második helyét. A
WSA kimutatásai szerint Európában volt a legnagyobb a visszaesés a
tavaly 139,1 millió tonnát elérõ
nyersacél-termelésben, amit jól jelez, hogy az Európai Unióban Németországból, Olaszországból és
Franciaországból összeálló úgynevezett „acélháromszög” mindegyik

országában 2010-re 29,3 százalékkal esett vissza a nyersacél-termelés
az egy évvel elõbbihez képest. Az
USA még ennél is rosszabbul teljesített, mivel 33,9 százalékos termeléscsökkenéssel csak 82,3 millió
tonna acélt termelt.
A WSA elõrejelzése értelmében
az acélipar termékei iránti kereslet
2010-ben enyhén emelkedik, de
csak a világ acéliparának a szerkezeti átalakulása után indulhat be
az igazi növekedés.
TIZENÖTÉVES

MÉLYPONTON

AZ

A színesfémfeldolgozásban mindig élenjáró alumínium-ipar 2007-ig évente 5,6 százalékos tempóval gyarapodott, elérve a 37,2 millió tonnás termelési
álomhatárt, ám 2009-ben a 15 évvel
elõbbi mélypontra esett vissza – közel 20 százalékos recesszióval. Az élvonalat Kína, Oroszország, Kanada,
az USA és Brazília képviseli, ám közülük 2009-ben egyedül Kínában
növekedett 3 százalékkal az alumíniumipari termelés.

ALUMÍNIUM-TERMELÉS

GÉPIPAR

Az iparág szempontjából mértékadó Roskill Information Services
fém- és ásványkitermelõ társaság 9.
jelentése szerint 2010-ben Kína lesz
az alumínium-ipar hajtómotorja,
mintegy 4-5 százalékos növekedéssel. A jelentés értékelése szerint az
alumínium-ipar igazából 2013-ban
jut túl a válságon, amikorra már 58
millió tonnás termelésre lesz kereslet, s ez azt jelenti, hogy világméretekben 2-3 százalékos termelés-gyarapodásra számítanak a szakértõk.
A fentiek alapján azt prognosztizálják, hogy a fémfeldolgozás lassan újból megáll a saját lábán, de
csak akkor indul be a növekedés, ha
erõteljesen koncentrál az innovációra, és minél naprakészebben elégíti ki a vásárlói igényeket. Hasonlóképpen igaz ez a gépiparra, ahol
az európai recesszióból való kilábalást a kormányok válságkezelõ intézkedései mellett az önmagukban
a piaci kihívásoknak megfelelni
nem tudó KKV-k holdingokba tömörülése segíti elõ. Erre irányuló
jelek vannak például Olaszországban, ahol kormányzati segítséget
kér a gépipari szövetség az említett
holdingok kialakításához.
FELLENDÜLÉS

A

FOGYASZTÓI

Az elektronika
területén végre megfordult az évek
óta tapasztalt negatív trend, és a piackutatások szerint a fogyasztói
elektronika lesz a növekedés hajtómotorja. A mértékadó ügynökségek
szerint a félvezetõk gyártásában
mutatkozó kereslet teljesen hozzásimul a konkrét piaci trendekhez. Az
elektronika világméretû kereskedelmi forgalma 253-ról 277 milliárd
dollárra emelkedik idén, s ezzel egy
olyan pozitív trend veszi kezdetét,
amelynek során 2013-ig mindenképpen a fogyasztói elektronika töELEKTRONIKÁBAN

retlen fellendülése várható legalább
éves 1,6 százalékos tempóval. Ez
igazán akkor értékelhetõ az iSupli
májusi tanulmánya szerint, ha figyelembe vesszük, hogy 2009-ben ez a
szektor a 2001-ben mért 6,7 százalékos visszaesést produkálta.
A JP Morgan 2010-re a mobil
eszközök iránti kereslet 12,1, míg
az LCD TV-k, illetve a hozzájuk
csatlakoztatható
berendezések
iránti igény 20 százalékos növekedését prognosztizálja, de fokozott
érdeklõdés mutatkozik a digitális
televíziós adások vételét lehetõvé
tévõ set-top-boxok piacán is. A fellendülés az USA és Ázsia piacain
már elindult, de Európában és Japánban csak lassabban startol a növekedés lokomotívja.
ÚJGENERÁCIÓS TÉVÉK ÉS MOBILOK
FÉNYKORA A 2009-es, leginkább
„horror évnek” nevezett recesszió
alatt elsõsorban a kínai vásárlásoknak köszönhetõen 4,2 százalékkal
növekedett az LCD TV-k piaca. Világméretû kereskedelmi sikert hozott a LED megvilágítású LCD
TV-k technológiája, ezért 2010-ben
ezeknek az eszközöknek a kereskedelmi forgalma 5 százalékkal növekedik, elérve a 75,5 milliárd dollárt.
Virágkorukat élik a mûholdas vételre alkalmas set-top-boxok, amelyekbõl tavaly 100 millió darabot értékesítettek, s ez 50 százalékos részt
képviselt az összes 2009-ben értékesített készülékekbõl. A kábeltévés és
digitális adások vételére szakosodott
modemek piaca idén 11,6 százalékkal gyarapodik, elérve a 18,2 milliárd dolláros üzleti forgalmat. Az
amerikai, japán és kínai piacokon
fõként a HD-adások vételére kiképzett set-top-boxok, illetve a mûsorok valós idejû felvételére szakosodott DVR-ek nagyon kelendõk.

Az elektronikai piac növekedésére katalizátorként hat a DVD-,
illetve PMP/MP3-as leolvasók
iránt mutatkozó kereslet is, de a digitális fényképezõgépek, valamint a
hordozható videó-játéklejátszók is
igen népszerûvé váltak. A feltörekvõ piacokon pedig még a háztartási cikkek piaca is eléri idén a 75,99
milliárd dollárt, mivel háztartások
milliói vásárolnak be most hûtõszekrényt és mosógépet.
A mobiltelefonok piaca nyílegyenesen ível fel, és a gyászos 2009.
évtõl az idei év végéig 22 százalékkal
növekedik. Közülük inkább az egyre innovatívabban kialakított okostelefonok álltak a fellendülés élvonalába, amelyeknek az eladása az
idei év végére 2009. hasonló idõszakához képest 22 százalékkal bõvül,
elérve a 242,4 milliárd dollárt. Ennek oka az IDC szerint, hogy a
smartphone-ok telefonálás mellett
internetezésre, közösségi internetes
oldalak böngészésére, valamint
fényképezésre és PC-funkciókra
egyaránt alkalmasak. Az elsõ öt cég
élmezõnyét a RIM cég által kifejlesztett Blackberry uralja, amelybõl
a 2009-es válságos évben is 10,6
millió telefont értékesített.
Ám a szakértõk egyetértenek abban, hogy az idei év igazi slágere az
LCD TV-k egyre csökkenõ ára, ami
elsõsorban annak köszönhetõ, hogy
nagy a kereslet a LED-es megvilágítású, illetve a vadonatúj, 3D-s
LED-világítású LCD TV-k iránt.
Ilyen körülmények között nem csoda, hogy az értékesítõk az új modellek megjelenése miatt alig 300 dolláros áron értékesítik a sima LCD
TV-ket – csakhogy hamar kiürítsék
a raktáron lévõ régi modelleket.
Békés Sándor
Technika 2010/9
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Új energialánc körmozgásokhoz a legszûkebb térben

Háromezer fokos elfordulás
Ahhoz, hogy a legszûkebb térben 3000 fokkal lehessen elforgatni, az igus most egy újfajta energialánc-rendszert
fejlesztett ki. Elõször a Hannoveri Vásáron került bemutatásra a „TwisterBand TB30“, mely
energiát, adatokat és közegeket vezet csekély kopással és
a gyártó adatai szerint igen
kedvezõ költséggel, és amely
nagy forgási sebességek mellett is szorosan a tengelyen
tartja az összes vezetéket.

Nagy terhekkel történõ forgó
mozgások esetén a felhasználók
többnyire hátrahajlításos (RBR)
igus-energialáncokkal dolgoznak.
Ezeknél kb. 540 fokig terjedõ körmozgások lehetségesek. Amelyeknél nyilvánvalóan széles, lapos beépítési terekrõl van szó. A kölni
vállalat körlánc-választékából közepes méretnagyságként – mint
második
lehetõség
–
a
„TwisterChain” energialánc-rendszer használható. Ezt a stabil, nyugodt járású energia-hozzávezetést
szintén másfél fordulatra fejlesztették ki nagy dinamika esetére. A
rendszer átmérõben nem olyan
széles, ugyanakkor jóval magasabb
és a forgástengelyhez közelebb
halad.
ÚJ:

GYORS KÖNNYÛ MIKROME-

GOLDÁS Az erõsen korlátozott beépítési terek azonban valamilyen
más, kompakt és nagyon könnyen
feltölthetõ mikro-megoldást igényelnek. Ezt mutatták be most az
igus-konstruktõrök a hónapokig
tartó fejlesztést követõen. Az új
„TwisterBand TB30” akár 3000
fokot is meghaladó heves forgómozgást tesz lehetõvé, a szalagszélességtõl ill. a forgástengely magasságától függõen. A tömegfüggõ jóval kisebb centrifugális erõk
miatt max. 720 °/s-es forgási sebességek lehetségesek. A kis beépítési nagyságnak és kompaktságának megfelelõen az energialánc-rendszer minden (vízszintes,
függõleges, „fejfeletti“) beépítési
helyzetben biztonságosan alkalmazható.

Teher, adatok és közegek egyetlen
kompakt, egyszerû rendszerben. A felhasználó a lánctagok nyitása és zárása
nélkül egyszerûen kézzel tudja benyomni kívülrõl a vezetékeket.

KOMPAKT ÉS EGYSZERÛ A mûanyag energialáncot igen kis súly
és nagy alkalmazási egyszerûség
jellemzi. Az egy darabban fröcscsöntött szalag ráhelyezett kamrákkal rendelkezik, melyeket a
szabadalmazott „Easy”-elvhez hasonlóan töltünk fel. A felhasználó
a lánctagok nyitása és zárása nélkül egyszerûen kézzel tudja benyomni kívülrõl a vezetékeket. A
konstruktõrök számára ehhez egy
950 „Chainflex”-vezetéket magába foglaló program áll rendelkezésre az összes felhasználási területre, akár egyedileg, akár már
konfekcionáltan.
TEHER,

Újfajta „TwisterBand TB30” a kölni
igus GmbH-tól. A legszûkebb térben lehet ezzel a vezetékeket megszakítás
nélkül 3.000 fokkal elforgatni – nyolcszor a saját tengelyük körül.
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ADATOK ÉS KÖZEGEK EGY

Az új rendszer
megszakítás nélküli vezetékekbõl
áll. Ezek lehetnek elektromos vezetékek, pneumatikus, sõt akár közegtovábbító tömlõk is. Van hely

RENDSZERBEN

GÉPIPAR

pl. egy szervo-, motorvezeték, egy
vezérlõ-, busz-vagy akár optikaiszálas vezeték számára és emellett
levegõt vagy gázt is továbbíthat. Egy olyan moduláris felépítésû, igen flexibilis komplett csomagról van szó, „melyet nem drágán, a vevõigényeknek megfelelõen kell
gyártani”, mondja az igus.
Egy típus máris raktárról
kapható, további nagyobbak
és kisebbek elõállítását tervezik.
S PECIÁLIS

GÉPEKTÕL

A

SZÉLERÕMÛVEKIG A karcsú
köralakú láncrendszerek alkalmazási területei elsõsorban a robotoknál találhatók (az 1.
és 6. tengely ellátása) valamint a
speciális gépek gyártásánál, kezd-

A vezetékeket nagy forgási sebesség mellett
is szorosan a tengelyen tartják.

ve pl. a radar és teleszkóp-berendezésektõl a orvosi készülékeken
át egészen a vidámpark-létesítményekig. Szûk térben végzett
forgómozgások
folyamatosan
elõfordulnak a kézi emelõ- és
szerelõkészülékek minden fajtájánál valamint vizsgáló és próbapadoknál. További alkalmazási területet jelentenek a szélerõmûvek,
ahol a rotormozgásokon belül
kell a szárnyakat kevés kopással
beállítani.

KAPCSOLAT:
igus® Hungária Kft.
1149 Budapest,
Mogyoródi u. 32.
Phone 1/306-6486
Fax
1/431-0374
info@igus.hu
www.igus.hu
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Újgenerációs pneumatikus
csiszológép
Az olaszországi Tagliabue cég
által kifejlesztett újgenerációs csiszológépek már túllépték a fából
készült felületek csiszolására szolgáló eszközök hagyományos értelmezését, így inkább a bútorok és
berendezési tárgyak befejezési
munkálataira szolgáló komplex
megmunkáló központokként határozhatók meg. Ebben a felfogásban a gép egy automatizált rendszer, amelynek a vezérlését a pneumatika legutolsó vívmányainak a
felhasználásával valósítják meg. Az
egész világon felhasznált megmunkáló központokat multifunkcionális és moduláris tervezésük
miatt a famegmunkálás legváltozatosabb igényeire alkalmassá tették,
legyen szó akár kalibrálásról, polírozásról, vagy furnérlemezek, festett felületek csiszolásáról-simításáról. Csiszolnak vele sík paneleket, faélet, fára festett felületeket
és háromdimenziós faelemeket is.
PNEUMATIKUS AUTOMATIZÁLÁS A
Tagliabue vállalat megalapítása
1943-ban történt, ám a fejlesztés élvonalába csak a ’60-as években került a családi vállalat. Az elsõ innovációt a ’60-as években az új típusú,
hosszirányú és keresztirányú szalagos gépek gyártása jelentette. Ma 40
alkalmazottal sikerült elérniük,
hogy a termelés 60 százalékát az
USA, Észak-Európa, illetve DélAmerika piacaira exportálják. Ez a
tulajdonosok szerint az alapos ter-

Csiszológép
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vezõmunkát dicséri. A komplex gépek megtervezését a cég tervezõi
Autodesk Inventor szoftverrel felszerelt CAD-munkaközpontban
végzik. Kizárólag a megrendelõ igénye számít, s ennek köszönhetõen
csak a termékek 10 százaléka szabványos, míg 90 százalék különleges
tervezésû. Erre a legkirívóbb példát
egy autóipari alkalmazás jelentette,
amikor egyedi megrendelésre – a
BMW-vel, a Bentley-vel és a Mercedesszel közösen – készítettek csiszoló rendszereket.
A korszerû automatizálást a pneumatikus rendszerek alkalmazásával kivitelezik. Az ehhez szükséges
légkezelõ rendszereket, hajtástechnikát, újgenerációs mágnesszeleptelepeket, valamint a csiszoló talpakat már 25 éve egy olasz cégtõl
szerzik be. A megmunkáló központokat általában egy különlegesen
kialakított ipari PC vezérli, amely a
rendszer automatizálását terepi
busz segítségével oldja meg, az
adatokat pedig a gép belsejében kiépített hálózati kábel továbbítja.
KOMPLEX AUTOMATIZÁLÁSI KÖZPONT A csiszológép automatizálásának a lelkét az Enova sorozatú
mágnesszelep-telepek alkotják,
amelyeket a Canopen protokoll
kapcsolja össze a terepi busszal. A
mágnesszelep-sorozat lehetõvé teszi a régebben kifejlesztett csiszolási-simítási alkalmazások frissítését
is. A másik fontos összetevõ a több

Innovatív megoldással 120 mágnesszelepet irányítanak egyszerre

tucat szegmensbõl álló bonyolult
csiszolótalp, amelyet szintén mágnes-szelepekkel összekapcsolt pneumatikus mikro-hengerek vezérelnek. Gyakorlatilag egyetlen platform kezeli a készülékre szerelt 120
mágnes-szelepet, ami gazdaságossá
teszi a szerkezet mûködését.
A megmunkáló központ automatizálását a Pneumax márkájú
mágnes-szelepek és hajtómûvek alkalmazása teszi teljessé. A csiszológép abrazív szalagjának a rezgését
az ISO 6432-es normatíváknak
megfelelõ 1260-as szériájú mikrohengerek szabályozzák.
A Tagliabue továbbfejleszti a csiszoló-simító központot. A most fejlesztés alatt álló új gépnél az eddigieknél is fokozottabb automatizálási
szintet akarnak elérni a Siemens
PLC, a már említett Canopeninterfészû Pneumax alkatrészek, illetve digitális vezérlésû érintõképernyõ bevetésével. Ezen túlmenõen, szintén újdonság lesz, hogy az
új fejlesztésû Pneumax összetevõknek köszönhetõen kiküszöbölhetõvé válik a kenés és a karbantartás, ami a gazdasági hozadéka mellett környezetvédelmi szempontból
is fontos.
Békés Sándor
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Kiállítás a Magyar Szabadalmi Hivatal székházában
(2010. szeptember 17–október 7.)
2010-ben ünnepeljük Bláthy Ottó Titusz, a transzformátort megalkotó „triász” – Déry Miksa, Bláthy
Ottó, Zipernowsky Károly – legfiatalabb tagja születésének 150. évfordulóját, s az idén van 125 éve
annak, hogy az 1885 májusától - novemberéig tartó
Országos Kiállításon a transzformátort elôször nyilvánosan bemutatták.
A kettôs jubileum alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal és az MMKM Elektrotechnikai Múzeuma
közös kiállítást rendez a hivatal épületében (Budapest
V., Garibaldi u. 2.), szeptember 17. és október 7. között. A kiállításon az érdeklôdôk megismerkedhetnek
az egyik legjelentôsebb, legnagyobb hatású magyar
találmány elôzményeivel, megalkotásával és további
fejlôdésével, a Ganz-gyár szerepével és Bláthy Ottó
munkásságának egyéb eredményeivel is.
A kiállított eredeti tárgyak és hiteles tárgymásolatok, fényképek, dokumentumok és filmek mindenkihez közel hozzák azokat a mûszaki megoldásokat és
alkotásokat, amelyek nélkül az elektromos áram nem
juthatna el a fogyasztókhoz.

A kiállítás idôtartama alatt kerül sor a Kulturális
Örökség Napjai címû, egyre népszerûbb rendezvénysorozatra. Ebbôl az alkalomból szeptember 18-án a Magyar Szabadalmi Hivatal kapui is megnyílnak a közönség elôtt: ekkor nemcsak a Bláthy-kiállítás lesz megtekinthetô, hanem a munkatársak az érdeklôdôknek bemutatják a hivatalnak több mint fél évszázada otthont
adó, századfordulós épület építészeti értékeit és az itt ôrzött értékes eredeti dokumentumok közül is néhányat.
A www.oroksegnapok.hu honlapon keresztül jelentkezô elsô ötven látogató Budapest egy érdekes
mûszaki emlékével is megismerkedhet, amely kapcsolódik a kiállítás témájához.
Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Bp., Garibaldi u. 2.
www.mszh.hu
MMKM Elektrotechnikai Múzeuma 1075 Bp., Kazinczy u. 21. www.emuzeum.hu
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Csúcskategóriás új ipari PC-k
és monitorok automatizáláshoz
Az ipari automatizálást szolgáló PC-k és monitorok gyártói között önálló pályát futott be az
olaszországi Modena városában székelõ SCE.
Nem túl gyakori a gazdasági
válság éveiben, hogy az automatizálást szolgáló elektronika területén 30 éves múltra visszatekintõ
vállalat éppen ezekben az idõkben
kapcsoljon nagyobb sebességre, és
jól ismert termékeit a csúcstechnológiával, illetve magasabb minõségi
jellemzõkkel lássa el. Márpedig ez
történt az SCE esetében. A vállalat
2008-ban, a gazdasági válság hatására azonnal megvette a Ferrari
Forma 1-es istállóra utaló
„Maranello Made in Red High
Tech” logót Maranello városától,
majd a tûzpiros Ferrari-logóval teljesen megújított termékkínálatát
kezdte felszerelni. Az eredmény
nem maradt el a legendás
Ferrariétól, így az SCE ipari PC-k
és monitorok eddig 24 ország piacán diadalmaskodtak.

KIVÁLÓSÁG

SZÉLSÕSÉGES KÖR-

NYEZETBEN Az SCE mikroprocesszoros és kábeles megoldásokat, teljes paneleket fejlesztett ki,
amelyek a kerámiagyártástól az
élelmiszeriparig, vagy a logisztikáig minden területen bevethetõk.
Az új logóval ellátott termékek sorából kiemelkednek az ipari PC-k,
UPS-ek, illetve USB pendrive-ok,
mûholdas nyomkövetõk, valamint
a hõszabályozásban és az épületautomatizálásban
alkalmazott
„Doki” rendszerek.
Az M-Red szériás ipari monitorokat és PC-ket úgy tervezték,
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hogy a legszélsõségesebb termelési viszonyok között is megbízhatóan mûködjenek, s megalkotásukra
neves olasz tervezõket kértek fel.
Jól példázzák az elmondottakat a
12 és 15 colos változatban kidolgozott, a lemez nélküli architektúrának köszönhetõen rendkívüli mértékben ütés- és rezgéstûrõ M-Red
PC-k, amelyeket még a legszélsõségesebb ipari környezetben is
eredményesen alkalmaznak. Beágyazott konfigurációival sikerült
elérni, hogy a rendszer stabil és
könnyû legyen, közvetlenül az
alaplapon integrált funkciókkal. Az
innovatív váz belsõ alumínium
szerkezettel passzív hõ-leadásra alkalmas, egy eredeti oldalirányú
csatlakozó rendszerrel pedig a PC
könnyen testre illeszthetõ, a
kiegészítõk pedig mechanikusan
hozzáadhatók a berendezéshez. A

GÉPIPAR

kiegészítõk között kiemelendõ a
hõ-formázott mûanyag elõlap,
amely az egész PC fontos tartópillére. Az analóg rezisztív érintõképernyõk alkalmazása a terepen
intuitív eszközökkel az ember-gép
kapcsolat fenntartását szolgálja.
KÁBELMENTES CSÚCSTECHNOLÓGIA Az M-Red PC-k egész
rendszerét Intel Celeron M Ultra
Low Voltage alacsony fogyasztású CPU alkalmazása jellemzi,
amellyel minimális energiafelhasználás mellett is kitûnõ teljesítmény érhetõ el. Kompakt méretei mellett sem igényel túl sok
helyet, és a PC-ken egy bõvítõ
helyre Mini-PCI beviteli eszközök csatlakoztathatók. Szabványos csatlakozási pontokon VGA
és PS2, USB, RS232, illetve más
eszközök is hozzáilleszthetõk. Az

M-Red PC-k funkcionalitása további más lehetõségeket is kínál
alkalmazásfüggõ
kiegészítõk
használatára. Így például a kis
helyigényû, membránnal ellátott,
hátsó megvilágítású Qwerty ipari
billentyûzet, vagy az oldalsó fogantyú a kényesebb szereléseknél

könnyíti a munkát, és a napellenzõ felszerelése külsõ környezetben is optimális munkakörülményeket biztosít.
Az M-Red ipari PC-k fõ alkalmazási területe a logisztika vagy az
adatgyûjtés, ezért a berendezések
mozgó eszközökre történõ elhelyezésre lettek kiképezve. Nincs merevlemezük, kábel-függetlenek, és a
külsõ eszközök Bluetooth és Wi-Fi
segítségével kommunikálnak a központi szerverrel. Így állandó összeköttetésben vannak a vállalati hálózattal a ki- és berakodási folyamatok
során. Az egész rendszer automatikusan kikapcsol, de mûködése során
intelligens
energiagazdálkodási
módban üzemel, 9 és 32 Vc. c. tartományban.
Békés Sándor
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Beerõsített a német
szerszámgépipar
2010 második negyedében a
német szerszámgépipar rendelésállománya ismét váratlanul
nagymértékû, 71%-os emelkedést mutatott, a belföldi kereslet 81%-kal, a külföldi megrendelések 66%-kal nõttek.
2010 elsõ felében az összkereslet 58%-kal haladta meg az elõzõ
év hasonló idõszakában mért értéket, a hazai megrendelõk 51%kal, a külföldiek 61%-kal rendeltek többet 2009-hez képest.
„A rendelésmozdony újra teljes
gõzzel dübörög elõre” – kommentálta a hírt Dr. Wilfried Schäfer, a
VDW (Német Szerszámgépgyártók Szövetsége) ügyvezetõje
Frankfurt am Main-ban. – „A
szerszámgépipar történelmének
legnagyobb visszaesését most az
1970-es évek óta nem látott mértékû növekedés követi.” Amit különösen örömtelinek tart, az a második negyedévben tapasztalt
nagyarányú belföldi keresletnövekedés, mely – tette hozzá – arra
utal, hogy a szegmens termékeinek jelentõs részét újra a német
ipar használja fel.
A szerszámgépipari statisztikák
egyéb elemei is felfelé törekvõ
tendenciát mutatnak. A kapacitás
kihasználtsága a tavalyi év közepi,
65,9%-os szakadékból ez év júniusára 76,3%-ra kúszott fel, míg a
nyitott rendelésállomány a 2009.
októberi 5,6 hónapos mélypontról
ugyanekkorra 6,9 hónapra nõtt – a
leépített összkapacitás fényében ez
azonban biztatónak mondható. Az
elsõ félév végén a szektor mintegy
63.800 munkavállalót foglalkoztatott, ami az elõzõ évhez képest
majdnem 10%-os csökkenést je-
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lent. Az elmúlt néhány hónapban
azonban e téren stabilizáció volt
megfigyelhetõ.
Dr. Schäfer, a VDW ügyvezetõje a helyzet higgadt értékelésének fontosságára hívta fel a figyelmet, s arra mutatott rá, hogy
továbbra is fennállnak olyan bizonytalanságok, mint például az
Egyesült Államok piacán jelentkezõ megtorpanások, a kínai növekedés várható lassulása vagy a
pénzpiaci kockázatok. „A VDW
továbbra is fenntartja az árbevétel
12%-os visszaesésére vonatkozó
elõrejelzését” – erõsítette meg.
Elmondása szerint három tényezõ
mutat arra, hogy az értékesítési
volumen a javuló gazdasági környezeti feltételek ellenére mínuszt
fog produkálni.
Elõször is, a vállalkozások nyitott rendelésállománya továbbra is
csekély; másodszor a leadott megrendelések növekedésének mértéke a viszonyítási alap hatásának is
betudható: a rendelések mennyisége 2009 elsõ felében 66%-kal
esett vissza. Végül pedig a fõ kérdés az, hogy a leadott rendelések
az árbevételben mikor mutatkoznak meg. Ahhoz, hogy erre választ
kapjunk, különbséget kell tennünk
a szabványos és egyedi gépeket
gyártók között. Az alkatrész raktáraik feltöltéséhez szükséges likviditással rendelkezõ szabványos gépeket gyártók gyorsan tudnak teljesíteni és így mindenképpen képesek még a folyó évben árbevételt realizálni. Az egyedi gépeket
gyártók többsége azonban hosszabb
gyártásidõvel kell, hogy számoljon, ami nem kis részben az igényes nagymegrendelõkkel folytatott elhúzódó tárgyalások, valamint a szélesebb körû tervezési
munka szükségességének követ-

kezménye: az õ trezorjaikba az év
vége elõtt nem fog a rendelések
ellenértéke befolyni.
„Az említett tényezõk alapján
számos jel mutat arra, hogy a termelési érték tekintetében az eltérés nem lesz olyan nagymértékû,
ahogy attól az év elején tartottunk, az árbevételek elsõ félévben
tapasztalt 19%-os visszaesése
azonban önmagáért beszél” – szögezte le Dr. Schäfer.
A legkülönfélébb iparágak számára fémmegmunkálási gyártástechnológiát szolgáltató német
szerszámgépipar a gépipari szegmens öt legnagyobb szektorának
egyike, a termelékenység javításának egyik megkerülhetetlen
tényezõje. Az ipari termelésben
betöltött abszolút kulcsszerepe
következtében fejlõdése az ország
ipari dinamizmusának egészére
nézve is fontos diagnosztikai jelleggel bír. 2009-ben a (a 20 fõnél
többet foglalkoztató cégek figyelembevételével) közel 70.000 fõt
foglalkozató német szerszámgépipar 10,2 milliárd euró értékû gépet és szolgáltatást állított elõ, ami
a 2008-as történelmi csúcshoz képest 30%-os termeléscsökkenésnek felel meg.
K. F.

GÉPIPAR

EMO Hannover 2011 – a világ vezetõ fémmegmunkálási
vásárának kínálata

Szerszámgépek, sõt több!
A

REGISZTRÁLÁSI DOKUMENTUMOKAT TÖBB MINT

2011. szeptember 19-tõl 24-ig
a termelési technológiák nemzetközi gyártói „szerszámgépeket, sõt
annál is többet” fognak bemutatni
Hannoverben az EMO-n. „Nincs
még egy olyan rendezvény, ami a
világ vezetõ fémmegmunkálóinak
ehhez a kereskedelmi vásárához
fogható hozzáadott értéket nyújtana a látogatóknak” – jegyezte
meg Dr. Detlev Elsinghorst, az
EMO Hannover 2011 fõtanácsosa
a vásár vonzerejérõl. A modern
fémmegmunkáló technológiák
teljes skáláját lefedi a rendezvény,
azaz tartalmazza a legújabb gépeket és hatékony mûszaki megoldásokat, a termékekkel kapcsolatos
szolgáltatásokat, fenntarthatóságot a gyártásban és még sok minden mást.
A kiállítás középpontjában leginkább a megmunkáló és alakító
szerszámgépek, gyártórendszerek,
precíziós szerszámok, automatizált anyagáramlás, a számítástechnika, az ipari elektronika, valamint
az alkatrészek és tartozékok állnak.
Mivel a hannoveri EMO-n kiállított termékek közül sokat ezen
a kiállításon mutatnak be elõször,
az esemény az egész nemzetközi
színtérrõl ide vonzza a szakembereket. A hannoveri EMO-n

60

NEMZETNEK KÜLDTÉK KI

kötelezõ a megjelenés az összes
olyan technológiát gyártó vállalat
számára, amelyik nemzetközi
szinten szeretné ügyfeleit kiszolgálni, és meg akarja mutatni hozzáértését, hatékonyságát és képességeit. Ugyanez vonatkozik a felhasználókra is. Hatékony gyártási
technológiára, átfogó mûszaki képességekre és gyors kiszolgálásra
van szükségük annak érdekében,

hogy gyorsan úrrá legyenek a válság hatásain, és versenyképessé
váljanak a világpiacon.
„A hannoveri EMO mindezt
kínálja. Központi rendezvényként
teljesen külön kategóriát képvisel,
elsõ osztályú minõséggel, innovációval és nemzetközi kiterjedéssel”
– tette hozzá a fõtanácsos. 2007ben ez az óriási fémmegmunkáló
esemény 2 120 kiállítót és 166 500
üzleti látogatót vonzott több mint
60 országból.
A 2011-es hannoveri EMO regisztrációs okmányait nemrég
küldték ki világszerte több mint
60 országba, és a kiállítók regisztrációjának határideje ez év decembere. Idén elõször a kiállítók a
www.emo-hannover.de honlapon
online is tudnak regisztrálni.
W. M.
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NANOTECHNOLÓGIA

Felületkezelés nem felületesen
A tudósok szerint a 21. század a biotechnológia és a
nanotechnológia elterjedésének korszaka lesz. Az új század elsõ évtizede ezt a jóslatot igazolja, ezúttal azonban
csak a nanoméretû mûszaki
vívmányokra térünk ki.
A nanotudományok és a nanotechnológiák célja elõre meghatározott tulajdonságú és viselkedésû
anyagok és rendszerek megalkotása
a nano-tartományban szerzett tudás
és tapasztalatok alapján. Ezzel a termékek és a szolgáltatások új generációit lehet létrehozni, ezért e technológiák beintegrálása az iparba, a
gazdaságba, a fejlõdésük meggyorsítása érdekében, elengedhetetlen feladat. De mi is a nanotechnológia?
MÛVELETEK A NANOSKÁLÁN
Nanotechnológia alatt bármely
technológia értendõ, amelyet nanoskálán (nano: a méter egymilliárdod része) hajtanak végre és amelynek alkalmazásai vannak a valós világban. Ez a technológia várhatóan
a félvezetõk, az információtechnológia, a sejt- és molekuláris biológia
területéhez hasonló áttöréseket fog
elõidézni az anyagok elõállításában,
a nanoelektronikában, a gyógyszer-,
az energia-, a biotechnológiai és az
információtechnikai iparban. A
nanotechnológiát a természet fedezte fel, amelyben rengeteg folyamat zajlik mikro- és nanoskálán,
ilyen volt az elemi molekulák önszervezõdése élõszervezetekké, de
ilyen például a növényi sejten belüli, nanoméretû klorofil molekulák
által végzett fotoszintézis is.
AZ ORVOSLÁSTÓL AZ ENERGETIKÁIG A nanotudományok és technológiák sokat emlegetett jelentõsége az
orvoslásban látszik, ahol olyan áttörést hozó technológiákat ígér, mint

18

Technika 2010/9

a molekuláris képalkotás és diagnosztika, amelyek különbözõ betegségek, például a daganatos megbetegedések, a szív- és érrendszeri
problémák, a cukorbetegség, az
Alzheimer- és a Parkinson-kór korai felfedezését és hatékony kezelését teszik lehetõvé. De ez a tudomány és eljárás a jövõben alkalmassá válhat a hidrogénenergetika fejlesztésére, miközben segítségével
máig is jelentõs elõrehaladás történt a nanokompozitok, a kopás- és
korrozióálló anyagok, bevonatok és
rétegek, illetve a katalizátorok és
fotódiódák gyártásában.
A LÓTUSZ-EFFEKTUS ALAPJÁN Az
új anyagok területén ma már számos, valódi nanotechnológiának
minõsülõ megvalósulás létezik, igaz,
drágaságuk miatt, alkalmazásuk
még nem széleskörû. De például
„luxuscélokra”, így különleges teniszütõkben már „találkozhatunk”
az egy atom szélességû nanocsövekkel, más termékekben nanoszomákkal, olajcseppekkel. És elterjedtek, legalább is a céghirdetések
szintjén, a nanobevonatok, amelyek,
például felvíve a gépkocsi szélvédõjére, esõben a tiszta kilátást biztosítják. Itt is a természet mutatott példát, hiszen a tisztaság jelképérõl, a
lótuszvirágról, annak mikrostruktúrált, hidrofób felületérõl minden
nedvesség, véle minden szennyezõdés lepereg. A nanobevonatot alkotó nanorészecskék az üvegen intelligensen és oly módon rendezõdnek el, hogy nem okoznak fényhajlást és fénytörést és taszítják a nedvességet.
INTELLIGENS RÉTEGEK A felületkezeléshez használt nanobevonatok
háromrétegûek, ezek intelligensen
új védõréteget alkotnak a fémek, az
anyagok felületén. Biztosítják például a karc- és kopásállóságot, a korrózióvédelmet, a könnyû tisztíthatóságot, az UV-ellenállást, az antibakte-

riális védelmet (élelmiszerek), az
antiallergén-hatást (kozmetikai,
szépségipar). Tulajdonképpen a
nanobevonatok esetén nem lehet
külön rétegrõl beszélni, mivel a felvitt nanobevonat szoros kapcsolatot
létesít a felülettel, annak részévé válik. A három réteg közül legalulra
rendezõdik a homogén módon kötõdõ anyag, utána egy ultravékony,
üvegkeménységû réteg, majd legfelülre a tapadást gátló nanorészecskék
kerülnek. Mivel kõ-, fa- és betonfelületeknek is nagy ellenállóképességet kölcsönöznek, ezek a bevonatok
az építõiparba is betörtek. Például a
felhõkarcolók bevonatolásával lényegesen olcsóbbá válik az épület
eddigi igen bonyolult és drága külsõ
tisztítása is. Jelentõsége van annak is,
hogy védenek a baktériumok, a mohák és az algák ellen.
A MISKOLCI MANO KLASZTER Bár
Miskolcon és környékén nincsenek
felhõkarcolók, de tekintettel ÉszakMagyarország nagy ipari hagyományaira és nagymúltú oktatási, kutatási hátterére, ott kiemelt terület lett
az anyagtudomány és a nanotechnológia : 22 intézmény és ipari vállalat MANO néven klasztert szervezett a nanotechnológia együttes alkalmazása érdekében. A kutatást a
Miskolci Egyetem, a Bay-NANO
intézet biztosítja, de hozzájuk csatlakozott még az MTA Anyagtudományi Mûszaki Intézete és a Szlovák Akadémia ilyen kassai intézete
is. A klaszter tagjai erõs és szinergikus együttmûködésre törekednek
a nanotechnológiai eljárások alkalmazására. Ez különben egybecseng
az Európai Parlament felhívásával
is, hogy a kontinensnek a nanotechnológiai világversenyben való helytállásához az iparvállalatoknak, a tudományos munkahelyeknek jobban
össze kell fogniuk és eredményeiket
megosztva, ismertetve elõsegíteni
az alkalmazások, a kutatások fejlesztését.
W.M.

EXPO

Kiállítás másként –
Megoldás karosszékbõl
A hagyományos kiállításokat vizsgáló felmérések szerint a részvételi kedv jelentõsen hanyatlott
úgy a kiállítók, mint a látogatók
részérõl. A kiállítás szervezõk új
megoldásokat keresnek. Ezek
egyike az ipar több területét bemutató Virtex Virtuális Expo.
A kiállítási részvételtõl a korábban rendszeresen kiállító vállalatok döntéshozóit elsõsorban az tartja vissza, hogy a hagyományos kiállítások költségei rendkívüli mértékben megemelkedtek
(helydíj, grafika, stand, berendezés, utazás, szállás, napidíjak,
stb.), rengeteg erõfeszítést igényel az elõkészítés, a szervezés, és
számos kényelmetlenséggel jár a részvétel.
A szakemberek – akik a látogatói voltak a hagyományos kiállításoknak – gyorsabban és kevesebb idõráfordítással akarnak tájékozódni. A vezetõk és a beosztott munkatársak nehezen tudnak
kiszakadni a napi munkából, az új információkat a legnagyobb
hatékonyságot ígérõ módszerekkel szerzik be. Az elmúlt években
elõtérbe került az internet, mint a tájékozódás, információszerzés gyors és eredményes eszköze.
A szervezõ Top Point Kft. több mint 30 hagyományos kiállítás megszervezése után éppen ezek miatt választotta a virtuális
teret a következõ ipari kiállítása helyszínéül. A kimondottan a
virtuális térben rendezett kiállítások és konferenciák megvalósítását támogató fejlesztés lehetõvé teszi, hogy a résztvevõk átlagos
számítástechnikai felszereltséggel és ismeretekkel, valós idõben
élõ kapcsolatot tudjanak kialakítani vevõikkel, illetve szállítóikkal. Az egymástól távol lévõ felhasználók egy szakma információi mentén egymásra tudnak találni, pillanatok alatt írásban,
hangban és képben kommunikálni tudnak, adatokat, dokumentumokat cserélnek, valós idõben tárgyalnak.
Mindezt úgy, hogy közben ki sem kell mozdulniuk saját
irodájukból.
A Virtex virtuális vásárközpontban 2011. február 9-11. között az
ipar több szakmai területe mutatkozik be. Ott lesznek a logisztika
képviselõi, a méréstechnika, minõségellenõrzés, a környezetvédelmi technológiák és szolgáltatások, a hulladékgazdálkodás cégei, a
megújuló energiák hasznosítását támogató vállalkozások, képviselve lesz a munkavédelem, a biztonságtechnika, valamint az ipart támogató informatikai megoldások, eszközök, cégek. A szervezõk
szerint az ipari vállalatoktól érkezõ látogatók, cégvezetõk, menedzserek igazi színes választékot, számos szakmai, teljesítményt
növelõ újdonságot találhatnak a rendezvényen. A látogatók számára a belépés ingyenes.
Mint minden újdonságot, a virtuális kiállítás biztosította lehetõségeket, az eszközöket is meg kell ismerni. A szervezõk már a
kiállítás megnyitása elõtt rendszeres bemutatókon ismertetik az
érdeklõdõkkel a kiállítás mûködését, a virtuális stand kezelését.
Akik ezeken eddig részt vettek, meggyõzõdhettek róla, hogy a
használat percek alatt elsajátítható.
A bemutatók minden szerdán 10 és 15 órakor kezdõdnek.
Helyszín a www.virtualisexpo.hu oldalon az Infopult Demo.
Egy lehetõség annyit ér, amennyit ki tudunk hozni belõle.
Dési Juli

SZABADALOM

MSZH: szabadalmi ki, mit, tud
Igen, mert nem mindegy, ki,
mit, tud a szabadalmakról, a
szellemi tulajdonról, amikor a
mi korunkban robbanásszerûen nõ a szellemi termékek száma és az igény is a védelmükre. Ezért hasznos, hogy a Magyar
Szabadalmi
Hivatal
(MSZH) ma már széleskörû
képzési programokkal készít fel
a szellemi tulajdon védelmére.
Szeptember a tanulás idõszakát
indítja és talán érdemes ezért is felhívni a figyelmet egy olyan oktatási formára, amely az alapoktól a
legmagasabb szintig biztosít eligazodást a szellemitulajdon-védelem
joggal körülbástyázott területén.
Az MSZH már 16 felsõoktatási intézményben ún. partnerségi program keretében gondoskodik róla,
hogy mind több mûszaki, gazdasági, vezetési és egyes mûvészeti vég-

zettséget szerzõ hallgató, legalább
alapismereti szinten halljon a szellemi-tulajdon védelmérõl, amely az
õ kreatív tevékenységük eszmei és
gazdasági hasznát is képes biztosítani. Ezúttal azonban bõvebben
szólnánk az MSZH szellemitulajdon-védelmi tanfolyamairól, amelyek végsõ soron egyeseknek még
élethivatást is tudnak adni, ami a
mai világban, amikor nem minden
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szakmában könnyû az elhelyezkedés, még jól is jöhet.
AKKREDITÁLT OKTATÁSI FORMA A
Magyar Szabadalmi Hivatalt még
2006-ban, mint felnõttképzést
folytató intézményt, nyilvántartásba vették, s iparjogvédelmi tanfolyamai rendelkeznek a Felnõttképzési Akkreditáló Testület
program akkreditációjával. Ezért
például ez az oktatási forma ÁFAmentes. Az MSZH-nál alapfokú,
középfokú és felsõfokú iparjogvédelmi tanfolyamokra lehet jelentkezni, de aki nem tud eljutni a
szervezett tanfolyamokra, az távoktatás keretében is elsajátíthatja
az ismereteket.
Szellemitulajdon-védelemmel
kapcsolatos alapfokú céltanfolyamot az MSZH a szakmai-társadalmi szervezetek, cégek, vállalkozások felkérésére szervez. Ennek képzési ideje 20 óra. A tananyag: szabadalmi jog, védjegyjog, formatervezési- és használatiminta-oltalmi
jog, nemzetközi és európai uniós
iparjogvédelmi jog, iparjogvédelmi
tájékoztatás. Középfokú oktatást
végzetteket várják erre a tanfolyamra, a költségtérítés 30 000 Ft./fõ. A
képzés írásbeli vizsgával zárul, errõl
a hallgató bizonyítványt kap.
A LEGTÖBB A KÖZSZFÉRÁBÓL A
középfokú iparjogvédelmi tanfolyam a felsõoktatásban tanulók képzését, valamint a szabadalmi ügyvivõi irodák, vállalkozások, közfinanszírozású kutatóhelyek munkatársainak, a feltalálók ismereteinek
bõvítését szolgálhatja. Itt is feltétel
a középfokú végzettség. A tematika
az elõzõhöz hasonló - persze magasabb szinten - de kiegészítve az
iparjogvédelmi tájékoztatással valamint: innovációmenedzsment, vállalkozások iparjogvédelmi feladatai
és versenyjog. A tanfolyam ( ideje
60 óra, költsége 80 000 Ft./fõ ) írás-

beli és szóbeli vizsgával fejezõdik
be, ennek sikeres letételét követõen
a hallgató középfokú iparjogvédelmi szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány kap. Egy nem régi adat szerint ebbe a képzési formába a hallgatók 21 százaléka vállalkozásokból, 18 százaléka jogi
területrõl, 18 százaléka a non-profit
szférából és a legtöbb, 43 százalék a
közszférából jelentkezett.
SZABADALMI ÜGYVIVÕI VIZSGA A
felsõfokú iparjogvédelmi tanfolyamokat szabadalmi ügyvivõk, jogászok, köztisztviselõk, iparjogvédelmi szakértõk számára rendezi az
MSZH. Az ott szerzett tudást jól
használhatják azok, akik a vállalkozások iparjogvédelmi ügyeit intézik,
valamint jogi, közgazdasági, mérnöki elõképzettséggel iparjogvédelmi
feladatokat látnak el. Ezen a tanfolyamon felsõfokú végzettségûek tanulhatnak, vagy akik felsõoktatási
intézményben felsõfokú végzettségi
szintet biztosító mesterképzésben
vesznek részt. Képzési idõ 3 félévben 270 óra ( költség 120 000
Ft./fõ), és a tanmenet: az iparjogvédelem gazdasági, jogi alapjai; nemzeti szabadalmi jog; külföldi, európai és nemzetközi szabadalmi jog;
nemzeti védjegy jog és az egyéb
árujelzõk oltalma; nemzeti, európai
közösségi védjegy jog és formatervezésiminta-oltalmi jog; szerzõi jog;
versenyjog; bírósági eljárás iparjogvédelmi ügyekben és perekben;
iparjogvédelmi tájékoztatás és ügyfélképviselet. E tanfolyamot elvégzett hallgató egy szakdolgozat megírásával és megvédésével vizsgázik,
ezután felsõfokú iparjogvédelmi
szakképesítés megszerzését igazoló
bizonyítványt szerez. Aki ezután
szabadalmi ügyvivõként kíván dolgozni, annak elõbb le kell tennie a
szabadalmi ügyvivõi vizsgát a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtt.
Wellek Margit

INFORMATIKA

Villámlás- szimulációs szoftver

Új APC Smart-UPS termékcsalád

Intelligens vezérlés
energiamenedzsment funkcióval
Az APC by Schneider Electric
szeptember 9-én sajtótájékoztatón
mutatta be a szerverszobákba és
hálózati rendezõkbe tervezett díjnyertes APC Smart-UPS berendezések két új sorozatát. Hadobás
Tibor, az APC IT üzletágvezetõje
kijelentette, hogy a több mint két
évtizedes tervezési tapasztalatnak
köszönhetõen a szünetmentes
áramforrásokként ismert UPS-ek
új generációja számos felhasználóbarát jellemzõvel rendelkezik: az
LCD-kijelzõn, a fejlett energiamenedzsment megoldáson, valamint a magas szintû adatvédelmen túl a Smart-UPS rendszerek
az úgynevezett „zöld funkcióval”
97 százalék feletti hatásfokkal
mûködnek, amivel jelentõs hûtési
és energiaköltséget takarítanak
meg a legtöbb vonali interaktív
UPS-rendszerhez képest.
INTUITÍV LCD-,

gyári számától kezdve az APC támogatói információkig minden
információt közöl a kezelõvel.

ILLETVE AKKU-

Hadobás Tibor utalt rá, hogy a Smart-UPS
termékcsalád elõzõ generációjának a 2001-es megjelenése óta a
felhasználók által megfogalmazott
igényeket – kisebb hõ-kibocsátás,
hosszabb élettartam, egyszerû
kezelhetõség, intuitív LCDkijelzõ – figyelembe véve fejlesztették ki az új modelleket.
Az új Smart-UPS-ek egy intuitív és testre szabható LCDkijelzõt tartalmaznak, amely helyi
és távoli konfigurációs lehetõséget, pontos energiaellátási állapot-információkat, diagnosztikai
és teszt funkciókat, valamint naplózási lehetõséget is biztosít. Ilyen
alfa-numerikus kijelzõje nincsen
másnak a piacon – jelentette ki
Hadobás Tibor. A kijelzõ a termék
ÉLETTARTAM-JELZÕ

Továbbá az APC Smart-UPS az
egyetlen megoldás jelenleg, amelyik a fejlett energiamenedzsment
eszközeit felvonultatva, értesíti a
felhasználót az akkumulátorok
ajánlott cseréjének az idõpontjáról
is. Az akkumulátor élettartamelõrejelzõ funkció során a technológia figyelembe veszi a környezeti jellemzõket is.
ZÖLD

FUNKCIÓ ÉS SKÁLÁZHATÓ

Az új kezelõi felülettel mindegyik modellben elérhetõ egy „zöld funkció”, amellyel a
nem használt részegységeket belsõ
bypass ágakkal kikapcsolják, és az
energiafogyasztás csökkentését a
rendszer biztonságos mûködésének a fenntartásával teszik lehetõvé. Ugyanakkor az új, kapcsolható

ÁTHIDALÁSI IDÕ

aljzatokkal a nem kritikus fogyasztók lekapcsolhatók, a be- vagy lekapcsolás késleltethetõvé válik, valamint újraindítható velük egy vagy
több „táplált” berendezés is.
Az új modellek átalakítható
2U-s rack/torony kivitelben, illetve meghosszabbítható áthidalási
idejû változatban is elérhetõk. Ez
utóbbi változatban kapható modelleket intelligens akkumulátorcsomagokkal egészíthetik ki az
ügyfelek, amelyeket az UPS
automatikusan érzékel, frissítve az áthidalási idõt. Ez
lehetõvé teszi az UPS üzemelés közben történõ problémamentes bõvítését.
Az 1 500 VA-nél nem nagyobb modellek öt akkumulátorcsomaggal, míg a 2 000
VA és annál nagyobb modellek tíz
akkucsomaggal bõvíthetõk, így az
áthidalási idõ pár perctõl pár óráig
skálázható.
Az UPS-ekhez továbbra is jár a
PowerChute UPS menedzsment
szoftver, amely kényelmessé teszi
az IT adminisztrátorok számára a
távoli felügyeletet és az ellenõrzést, valamint a rendszer shutdown-, illetve UPS-paramétereinek beállítását. A SmartSlot
portok további menedzsmentlehetõséget biztosítanak opcionális
tartozékok – például hálózati menedzsmentkártyák – beépítésére.
Az összes új modell alkalmazható
az APC InfraStruXure architektúrában és kompatibilis számos operációs rendszerrel, illetve hálózati
menedzsment-platformmal. Az új
berendezésekre hároméves, az akkumulátorokra pedig kétéves standard garanciát biztosít a gyártó.
Békés Sándor
Technika 2010/9
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Cisco adatbiztonsági jelentés

Szigorú vállalati szabályozás –
hatékonyabb védelem
A Cisco 2010. évi Midyear
Security Report címû adatbiztonsági jelentése szerint az üzleti titkot veszélyeztetõ legújabb veszélyforrások miatt a vállalatoknál
eljött az idõ a változtatásra. Fõleg
a biztonsági szemléletükön kell
radikálisan változtatniuk hálózataik és adataik fokozottabb védelme
érdekében. A Cisco jelentése szerint a legújabb trendek, fõleg a közösségi hálózatok növekvõ népszerûsége, valamint az internetre
csatlakozó mobil készülékek és a
virtualizáció tömeges elterjedése
jelentenek fokozottabb veszélyt az
adatbiztonságra.
KORLÁTOZOTT

HOZZÁFÉRÉS ÜZ-

A jelentés megállapítja, hogy földcsuszamlásszerû
változások rengetik meg a vállalati
adatbiztonság kapuit. Ezek közül
kiemelendõ a közösségi hálózatok
térnyerése, a rohamosan terjedõ
virtualizáció, a számítási felhõk
(cloud) alkalmazása, valamint a
mobil eszközök jelentõségének a
növekedése. A Cisco a fent említett, jórészt egymást erõsítõ tendenciák kihívásaira adott sikeres
válaszért azt javasolja a vállalatoknak, hogy szabályozzák célzott módon – felhasználókra lebontott
részletességgel – a virtualizált
rendszereken az adatokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférést.
Hatékony eszköz az üzleti adatokhoz való hozzáférés szigorú korlátozása, valamint a mobilitást szabályozó céges szabályzat kidolgozása.
Elengedhetetlen olyan eszközök
beszerzése is, amelyek lehetõvé teszik a számítási felhõben végzett
tevékenységek felügyeletét és pontos nyomon követését. Az egyik

LETI TIKOKHOZ
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legfontosabb javaslat szerint a vállalatoknak útmutatást kell kidolgozni alkalmazottaik számára a közösségi hálózatok
munkahelyi
használatára.
TÁMADÁSVESZÉLY
FACEBOOK-ON
A Cisco Security
Intelligence Operations kutatása szerint a
Facebook-felhasználók körébõl
vett nemzetközi mintában szereplõ
személyek 7 százaléka naponta átlagosan 68 percet játszik a szörfözõk
körében népszerû „FarmVille” elnevezésû interaktív játékkal. Ezt
követi a felhasználók 5 százaléka által naponta 52 percig igénybe vett
„Mafia Wars”, míg a bronzérmet a
„Café World” szerezte meg napi 36
perces játékidõvel.
A legnagyobb veszélyforrást nem
önmagában az elvesztegetett idõ jelenti, hanem az, hogy az internetezõk szokásait roppant gyorsan
megtanuló bûnözõk olyan módszereket fejlesztenek, amelyekkel rosszindulatú programokat terjesztenek
az ilyen játékokon keresztül. Ez pedig kiemelt jelentõséget kap, hiszen
a végfelhasználók 50 százaléka beismerte, hogy hetente legalább egyszer megsérti a közösségi médiaeszközök használatára vonatkozó vállalati tilalmat, míg 27 százalék már a
vállalati eszközök biztonsági beállításait is módosította a tiltott alkalmazásokhoz való hozzáférésért. A
vállalatok lassan reagálnak, viszont a
bûnözõk a technológia élvonalában
vannak, amikor a bûntények elkövetése mellett a közösségi hálózatokat
egymással kötött ügyleteik hatékonyabbá tételére is felhasználják.

A

SPAMMEREK UTÁN TERRORISTÁK
A Cisco jelentése szerint 2010ben 30 százalékkal növekszik a kéretlen levelek (spamek) aránya. A
spam-ranglistát az USA vezeti,
megelõzve Indiát, Brazíliát, Oroszországot és Dél-Koreát. Az
internetes bûnözõk eddigi arzenáljukat a stratégiai idõzítésû,
többtényezõs spam-támadásokkal
bõvítették, hogy billentyûzet-naplózó programokkal, hátsó ajtókkal
és a feltört számítógépek hálózatával (botnetek) személyes adatokat,
üzleti titkokat, egyszóval profitot
szerezzenek.
A közösségi hálózatokon az
internetes bûnözõk továbbra is
szabadon garázdálkodnak, de új
veszélyforrást jelent a még veszélyesebb bûnözõi típusnak számító
terroristák megjelenése ezeken az
oldalakon. Ennek tudatában az
USA jelentõs forrásokat különített
el annak vizsgálatára, hogy a közösségi hálózatok és más technológiák miként alkalmazhatók támadások megszervezésére, koordinálására és elindítására – szögezi
le a Cisco évközi biztonsági jelentése.
Békés Sándor

ELEKTROTECHNIKA

Bel Power: Tunable LoopTM technológiát
alkalmazó point-of-load áramátalakítók
Nem izolált DC/DC konverterek a nagyteljesítményû architektúrák széles köréhez, a
tranziens átvitel és a csökkentett külsõ szûrés javítására optimalizálva
A Bel Fuse Inc. divíziója, a Bel
Power bejelentette a megosztott
nagyteljesítményû architektúrákat
és középfeszültségû busz-alkalmazásokat megcélzó alkatrészek egyre
növekvõ családjának kiegészítését a
SLIN sorozatú nem izolált point-of
load (POL – a terhelési pontban
elhelyezkedõ) DC/DC konverterekkel.
A
Lineage
Power
Corporation-nal fennálló licencmegállapodás feltételei szerint a Bel
új SLIN sorozata a Tunable
Loop™ (szó szerint: hangolható
hurok) technológiát alkalmazza,
ami lehetõvé teszi a mérnökök számára a konverter dinamikus válaszának optimalizálását, hogy az
megfeleljen a vevõk által meghatározott terhelési követelményeknek.
Ez a lehetõ legkisebbre csökkenti a
legkülönfélébb felhasználásokhoz
szükséges kondenzátorok mennyiségét, típusát és méretét, valamint
jelentõs költség- és teljesítményelõnyöket kínál a többi megoldással és technológiával szemben.
Az SMT modulok, melyeket a szokásos Distributed-power Open
Standards Alliance (DOSA - Elosztott Teljesítmény-rendszerek Nyitott Szabványosító Szövetsége) igények szerint állítottak össze, és 3Aes, 6A-es, 12A-es, valamint 20A-es
változatban kapható, az OEM-ek és
ODM-ek számára maximális rugalmasságot és hatékonyságot kínálnak
anélkül, hogy engedményt tennének a fejlesztések ütemezésében. A
SLIN sorozatot úgy tervezték, hogy
széles, 4,5 – 14 V-os bemeneti fe-

szültségtartományban üzemeljen, és
pontos kimeneti feszültséget nyújtson 0,59 – 5,5 V között, ami egy
külsõ ellenálláson keresztül programozható. Ezen kívül a sorozat olyan
modulokból áll, melyek akár
94,3%-os hatékonysággal mûködnek. Az alkatrészek megfelelnek az
EU 2002/95/EK RoHS (Veszélyes
Anyagok Korlátozása) irányelvének,
és megkapták az összes nemzetközi
biztonsági engedélyt, ideértve az
UL-t
és
az
UL60950-et.
A SLIN sorozat konvertereinek költséghatékony, kompakt,
nyitott szerkezete
ideális egy sor, az iparág legjobbjának számító, nagy áramfelvételû
mikrochiphez, ahol követelmény a
lapkán a sûrû elhelyezés. Az alkatrészeket különféle felhasználási
területeken alkalmazzák az egyszerû, önállóan mûködõképes
megoldástól a bonyolult, nagyteljesítményû architektúrákba integrált komponensig. Legáltalánosabb a használatuk a távközlési berendezések PC lapjain, szerverekben és tárolókban, valamint vállalati hálózatokban.
Az új, nagyteljesítményû modulok jellemzõi közé tartozik egy
szûk, 10 millivoltos terhelési feszültségszabályozás,
rögzített
frekvenciájú szinkron távvezérlés,
táv be- és kikapcsolás, szabályozható kimeneti feszültség, túláram
és magas hõmérséklet elleni védelem, kimeneti feszültség sorba
rendezése és párhuzamosítás aktív
áram-megosztással. Továbbá az
eszközök jelzik a jó teljesítményt
és az áramforrást, illetve áram elnyelést (current sink/source). Az
alkatrészek -40 ºC-tól +85 ºC-ig

A BEL-RÕL
A Bel Fuse Inc. (NASDAQ:
BELFA & BELFB, www.belfuse.com) és divíziói, beleértve a
Stewart Connector-t, elsõsorban a hálózatkezelésben, távközlésben, nagysebességû adatátvitelben és fogyasztói elektronikai cikkekben használt termékek tervezésével, gyártásával és
értékesítésével foglalkozik.
A termékek közé tartoznak
mágneses elemek (különálló
komponensek, áramátalakítók és MagJack csatlakozók
integrált mágnessel), modulok (DC-DC konverterek,
integrált analóg ügyféloldali
modulok, egyéni megoldások), áramkör védelem (miniatûr, mikro és felületre szerelt
biztosítékok), valamint összekötõ eszközök (passzív kapcsolóhüvelyek, dugaszok és kábelszerelvények). A vállalatnak világszerte vannak részlegei.
terjedõ környezeti hõmérséklettartományban mûködnek. A
DC/DC konverterek SLIN sorozatáról a Bel Power SLIN converters vagy a www.belpower.com
weblapokon tudhat meg többet.
A SLIN sorozat 3A-es, 6A-es,
12A-es és 20A-es modelljének árai
10.000-es darabszám esetén USD
4,60, 4,80, 5,45 és 6,05. Minta és
rendelési mennyiség készletrõl
max. 12 hét szállítási határidõvel.
Képviselõt itt találhat:
http://belfuse.com/
BelPower/FindARep.asp,
forgalmazót pedig itt:
http://belfuse.com/BelPower/
DistributorList.asp
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Az ismeretlen Balaton 3.
Elmúlt két lapszámunkban
részletesen kitértünk az ország legnagyobb üdülési és
idegenforgalmi kincsének, a
Balatonnak a történetére, természeti gazdagságára, érdekességeire. Még sok minden
elmondható lenne szép tavunkról, mi csak az iránta való
figyelmet kívántuk erõsíteni. Az
mindenesetre kiderült, hogy a
Balaton nem akváriumba zárt
víz, ki van téve az éghajlat, a
környezet, a humán (emberi)
tényezõk
kénye-kedvének.
Változása megfeszített figyelmet követel a kutatóktól is.
TÖBB FORRÁST A KUTATÓMUNKÁHOZ A Tihanyi Limnológiai Kutatóintézet munkatársai az utóbbi
idõben három új faj terjedését fedezték fel a tóban, amelyek biológiai hatásait még nem ismerik
Egyre több jövevényfaj felbukkanásával is kell számolni a tóban, és
befolyóiban – figyelmeztetett Bíró
Péter akadémikus, az intézet igazgatója. Ám – tette hozzá – a 79
fõvel, köztük 34 kutatóval mûködõ
intézet munkája a jövõben is fontos lesz, de nem egyszer még az intézet túléléséért kell aggódniuk. A
Balaton általános állapotának figyelésére, a vízminõség folyamatos

tesztelésére, a mérésekre és azok
közlésére, az elemzésekre a mainál
nagyobb állami forrásokat kellene
áldozni : a hiányzó modern eszközök beszerzésére és a színvonalas
kutatómunkához évente 200-300
millió forintra lenne szükségük,
amely töredéke az üdülõrégió idegenforgalmi bevételeinek. Az igazgató azt is felidézte, hogy miután a
tó kutatásának anyagi hátterét a
gyakran változó állami szervek évi
120 millió forintban maximálták,
2007-ben még ez a forrás is elmaradt és különbözõ mentõöveket
kellett igénybe venniük.
A

FÖLDHASZNÁLAT, A KLÍMAVÁL-

A Balaton védelme országos ügy, csak ráfizethetünk, ha támogatásával garasoskodik az ország. Nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt négy évtizedben a tóban lévõ gerinctelen
szervezetek és a halak állományának ingadozásait a Balaton környezetének és vízminõségének változásai okozták. Ebben negatív hatása volt a Balaton vízgyûjtõjén folytatott felelõtlen gazdálkodásnak is.
A szakemberek ma már azt is sürgetik, hogy a tó vízgyûjtõ területén
olyan legyen a mezõgazdasági
földhasználat, amely nem sújtja a
tavat diffúz foszforterheléssel.
Nemrégen a tó vízmérlegének kibillenése – ami miután nem független a vízgyûjtõ földhasználati
körülményeitõl - adott fel leckét a
kérdés tudós szakértõinek. Újabban egyre több a megválaszolandó
kérdés a klímaváltozás lehetséges

TOZÁS PROBLÉMÁJA

DIFFÚZ
FOSZFORTERHELÉS
Mint ahogy Máté Ferenc-Sisák
István tanulmánya kimutatja, a
Balaton 5 200 km2 területû vízgyûjtõjének mintegy 8,5 százalékát települések foglalják el, a
maradék közel harmada erdõ,
hatoda gyepterület. A mezõgazdasági földhasználatból eredõ
diffúz foszforterhelés forrásaként számításba veendõ szántó,
szõlõ, gyümölcs, kert aránya bõ
45 százalék. Innen a foszfor az
eróziós talajpusztulás során a vizekbe sodródó talajszemcsékkel
jut döntõ mennyiségben a Balatonba. Ma jobbára tehát nem
annyira a mûtrágyázás további
korlátozásával, mint inkább talajvédelemmel, az eróziós folyamatok megakadályozásával kell
óvni a Balatont a földhasználattal kapcsolatos foszforterheléstõl. A kutatók ezért javasolják, hogy a gazdálkodók kistérségi összefogással csökkentsék a tó diffúz terhelését, ez legyen feltétele a környezetvédelmi, idegenforgalmi, vidékfejlesztési támogatásoknak.
irányairól és e változásoknak a tavi
ökoszisztémára, a tó és vízgyûjtõje
anyagforgalmára való hatásáról és
a régió társadalmának e változásokra való felkészítésérõl. E kérdésekre a választ elsõsorban a tihanyi
tudósoktól lehet várni, amihez nekik jobb kutatási feltételeket kell
biztosítani. Továbbra is államilag
garantálandó az is, hogy a Balaton
a legkülönfélébb érdekszférák, az
idegenforgalom, az üdülés, a hajózás, a halgazdálkodás, a horgászat,
a területfejlesztés stb. ütközéseibõl
ne vesztesen kerüljön ki.
K.F.
Technika 2010/9
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Korán kezdte a FE-GROUP

Értékmentés a hulladékgazdálkodásban
Hazánkban még mindig nem eléggé köztudott, hogy a hulladék
nem szemét, hanem érték. Szerencsére mára már egyre több az
erre szakosodott vállalkozás, amelyek megmentik a feleslegessé
vált anyagokat és továbbhasznosíthatóvá teszik azokat. Közülük a
FE-GROUP Invest Zrt. nemcsak abban különbözik a legtöbb ilyen
vállalattól, hogy már jó korán, 1994-ben alapították, hanem abban
is, hogy a konkrét hulladékbegyûjtést és kezelést ötvözi a hulladékgazdálkodás mérnöki feladataival. Mikola Rita, a társaság kereskedelmi igazgatója részletezi számunkra tevékenységüket.
– A magyar magánszemélyek által,
1994-ben alapított társaságunk tevékenysége a következõ hulladék
fajtákra terjed ki: elektronikai-, akkumulátor-, papír-, fém csomagolási (italos doboz) italkarton hulladék
begyûjtése, elõkezelése, mûanyag
(PET, fólia) hulladék begyûjtése,
hasznosítása.
– Mi történik velük, ha átvették
õket, hogyan dolgozzák fel technikailag?
– Például a PET-palack hulladék
teljes hasznosítási folyamaton megy
keresztül, a hulladék palackokat válogatjuk, színük szerint osztályozzuk, daráljuk, mossuk, majd alapanyagként kerül közvetlenül a hazai
és Unión belüli mûanyagterméket
gyártó vállalatokhoz. A folyamat végén az általunk elõállított másodnyersanyag egy része újból a palackgyártás alapanyagává válik. Az
italosdobozokat válogatjuk, majd az
alumínium alapú (pl. sörös) dobozok bálázást követõen külföldi kohóba kerülnek, hogy újra dobozok
készülhessenek belõlük. A papírhulladék szintén válogatva, majd bálázva kerül a papírgyárba. Az üveghulladékot begyûjtjük, majd arra szakosodott cégnek adjuk át további kezelésre. Akkumulátor hulladék feldolgozásához számos környezõ
ólomkohóval állunk közvetlen kapcsolatban, az egész országból be-
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gyûjtött akku hulladékot a telephelyünkrõl közvetlenül hozzájuk
szállítjuk. 2005-ben, szinte a törvényi szabályozással egy idõben indítottuk el az elektronikai hulladékok
kezelését. De a hûtõszekrényeket
csupán begyûjtjük, azokat arra szakosodott cég dolgozza fel, de pl. az
informatikai eszközöket, szórakoztató elektronikai berendezéseket,
háztartási gépeket, saját telephelyünkön kezeljük.
– Ez utóbbi bonyolult feladat?
– A lepakolásnál történik az
anyag minõsítése, és ettõl függõen a
tárolási hely kijelölése. A kézi bontást igénylõ berendezések az üzemben elhelyezett bontó-válogatómûvekre kerülnek, ahol megtörténik a
kézzel bontható egységek kézi szétszerelése, anyagfajta szerinti szétválogatása, különös tekintettel a veszélyes anyagok eltávolítására. A veszélyes anyagok (transzformátorok,
kondenzátorok, stb.) külön veszélyes hulladéktárolóra kerülnek, és az
elõkezelés részeként kerülnek ártalmatlanításra.
A gépi bontást igénylõ berendezések lepakolása és elhelyezése a gépi csarnok elõtt történik. A géppel
bontható egységek (jellemzõen háztartási kisgépek, kisméretû számítástechnikai és szórakoztató elektronikai eszközök, stb.) gépi feldolgozását a gépi csarnokban végezzük.

A feldolgozás egy speciális tördelést
jelent, mely elsõsorban a berendezések kötéseit bontja meg, ily módon lehetõséget ad az abból kijövõ
anyag fajtánkénti kézi és gépi szétválogatására.
Célunk, hogy az elektronikai
hulladékokból minél több mûanyagot, fémet, egyéb anyagot mentsünk ki, majd azokat másodnyersanyagként, hasznosítás céljára értékesítsük.
– Mûszaki fejlesztéssel, mérnöki
tevékenységgel is foglalkoznak?
– A hulladékkezelés területén igen
sok mûszaki feladatot is meg kell oldani, ezen a téren igyekszünk túlmutatni a kereteinken, egyébként is a
hulladékgazdálkodás általános mûszaki-, tervezési-, gazdálkodási és
befektetés-fejlesztési tevékenységet
igényel. Például a tavalyi év folyamán olyan modern PET válogatót
helyeztünk üzembe, amelyik optikai
elven mûködik, így válogatja szét a
palackokat színük és anyagfajtájuk
szerint. Mérnöki tevékenységünk
során több nagyon fontos megbízást
teljesítettünk. Ilyen volt az Országos
Hulladékgazdálkodási Tervhez a települési szilárd hulladékokra, valamint a termelési- és nem veszélyes
hulladékokra vonatkozó részletterv,
egy tanulmány kidolgozása a nem
fajtaazonos és/vagy szennyezett mûanyaghulladékok újrahasznosításáról, továbbá tanulmányok az üveg-
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hulladékok begyûjtésérõl, a kiselejtezett jármûvek visszagyûjtésének,
kezelésének rendszerérõl, Budapest
hulladékgazdálkodásáról.
– Önök milyen feltételekkel szállítják kõbányai telephelyükre a hulladékot?
– Jármûparkunkat az évek során –
elsõsorban az igényeknek megfelelõen – jelentõsen bõvítettük. A
belvárosban könnyen mozgó kis teherautóktól kezdve, a pakolást
megkönnyítõ hátfalemelõs tehergépkocsikon kívül, nagy tömeget
megmozgató multiliftes, tömörítõs
tehergépkocsikkal is rendelkezünk.
Szállításért felelõs kollégáink megpróbálják az adott feladatokat olyan
optimális módon teljesíteni (pl.
begyûjtõ járatokkal), hogy partnereinknek térítésmentes szállítási szolgáltatást nyújthassunk.
– Kapnak-e bármilyen támogatást
hulladékkezelési tevékenységük
folytatásához?
– Ma már a gyártók, forgalmazók
termékdíj-mentességet kaphatnak,
ha a forgalmazott termékek után,
meghatározott arányban visszagyûjtik és hasznosíttatják az ezen termékekbõl származó hulladékot.

Eddig már több szervezet jött létre
azzal a céllal, hogy e kötelezettség
teljesítésében segítse a gyártókat,
forgalmazókat. Mi is kapcsolatban
állunk ilyen szervezetekkel. Elektronikai hulladékban az ÖKOMAT
Kft., csomagolási hulladékban az
Öko-Pannon Kft. és a Remoplast
Kft., akkumulátor hulladékban a
Hungakku Kft. begyûjtõ és kezelõ
partnerei vagyunk.
– Mit tesznek azért, hogy több hulladékot gyûjthessenek be?
– Széles kapcsolataink vannak például az iskolákkal, ahol a papír mellett már az elektronikai hulladékokat is gyûjtik. Megoldották, hogy
otthonról is bevihessék az iskolába
az ilyen anyagokat a diákok, a
szülõk. A Fõváros és több Pest megyei település önkormányzatával is
együtt dolgozunk, egyrészt az intézményi, másrészt a lakossági hulladékgyûjtésben. Kapacitásunk kihasználását segíti, hogy Budapest és
az ország több közszolgáltatójával is
kapcsolatban állunk, amelyek saját
szolgáltatási területeiken kezelik a
lakosság által szelektíven gyûjtött
PET-, italkarton-, fém italosdoboz-,
papír-, üveghulladékot. A közszol-

gáltatók egy részével az elektronikai
hulladék begyûjtésben is együtt dolgozunk, növelve így is a közvetlenül
háztartásokból begyûjthetõ hulladék arányát. Bár az igen magas szállítási költségek miatt elsõdleges célpiaci területünk Budapest és Pest
megye, ám akkumulátor- és elektronikai hulladék begyûjtésünk számos
vidéki nagyvároshoz is köthetõ, mivel például mi szállítjuk el az ország
METRO és OBI áruházaiból a lakosság által leadott hulladékot.
Legújabb rendszerünk az általunk zsákos begyûjtésnek nevezett,
térítésmentes szolgáltatásunk: az
irodaházak, társasházak mûanyag-,
fém-, papíralapú csomagolási hulladékaikat az általunk ajánlott rendszerben, vegyesen, egy tárolóedénybe gyûjthetik partnereink. A zsákokat meghatározott idõközönként,
begyûjtõ járatainkkal elszállítjuk és a
telephelyünkön megtörténik a frakciók szétválogatása. Partnereink ezzel a rendszerrel mérhetõ szemétdíj
megtakarítást érnek el. Így gyõzõdhet meg mindenki arról, hogy érték
van a szemétben és nem is kicsi.
Ezen kívül ezzel kíméljük még a
környezetünket is. Wellek Margit
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A klímaváltozás nyomában

Globális éghajlat, globális felelõsség
A klímakutatást maguk a mûvelõi is nagyon fiatal tudományágnak tekintik. Nehézségét abban látják, hogy az éghajlati változások összefüggéseire közvetlen, pláne írásos bizonyítékok
alig több, mint száz éve vannak, a nagy földi idõskálán lévõ
eseményekrõl közvetett úton értesülhetünk, ám a kõzet- és jégminták pontos kiértékelését a mûszerek kalibrálási hibái is befolyásolhatják. Így nem véletlen, hogy az éghajlatváltozási modellekrõl, ezekbõl kiindulva a jövõ változásairól ma még nem
született tudományos megegyezés az egyébként teljesen azonos felkészültségû szakértõ csoportok között.
FELMELEGEDÉS EMBEREK NÉLKÜL A globális felmelegedést a
mérõmûszerek tökéletesedése tette témává. Mint ahogy a 13 000
évvel ezelõtti jégkorszakkal végzõ
felmelegedés idején is ember csak
nyomokban volt a Földön, kétségesnek tartják, hogy a mostani változásban olyan döntõ szerepe lenne az emberi tevékenységnek. Valószínû, hogy maguk a változás jelei növelik az aggodalmakat, hiszen jó ideje, tízezer éve éghajlati
szempontból stabil, két jégkorszak
közötti, úgynevezett interglaciálisban élhettünk. Életünket a
Földön ma az teszi lehetõvé –
mondja Stephen H. Schneider, a
Stanford Egyetem világhírû klímakutatója – hogy a felszín
átlaghõmérséklete +14 °C az
üvegházhatásnak köszönhetõen,
mert ha a vízgõz, a CO2, a metán
nem kerítené csapdájába az infravörös kisugárzást, a Föld átlaghõmérséklete -18 °C lenne. A
vízgõz adott, a CO2 az emberi tevékenység által nõhet. Ám vita
tárgya még, hogy ez globális felmelegedéshez vezethet. – tette
hozzá.
ELÉRNI AZ ÁRULKODÓ LELETEKET
A földtörténeti éghajlatváltozások
sokkal nagyobbak voltak annál,
amilyet az ember ki tudna váltani.

28

Technika 2010/9

Nem egy mai prognózis, amely a
tengerek többméternyi emelkedését, az égövek eltávolodását az emberek számlájára írta, olyan változásokat jósol, amelyek elõidézésére az emberiség képtelen is.
Szintén Schneider szerint, ha
elõre szeretnénk jelezni a jövõ éghajlatváltozásait, ehhez jobban
meg kellene ismerni a földi ökoszisztéma eddigi sorsát, beleértve
a magunk szerepét. Ehhez viszont
ki kell ásnunk a föld alól, a tenger
fenekérõl és a jégbõl mindazokat a
geológiai, paleoklimatikus és paleoökológiai leleteket, amelyeket
csak el tudunk érni. Sajnos erre a
szûklátókörû politikai érdekek miatt kevés pénzt adnak. – tette hozzá a professzor.
A KUTATÁS PONTOSSÁGA Az éghajlatkutatás szolgálatába kell állítani a legkorszerûbb tudományos,
technikai vívmányokat. A szakemberek szerint a pontosabb éghajlati modellek kidolgozásához elégtelen a rendelkezésre álló számítógép park, ehhez be kell vetni a
grid-technológiát is. Jelenleg már
az Európai Ûrügynökség (ESA)
Enviset mûholdjaival mérhetik a
légkör egyes szennyezõit és az
üvegházhatású gázokat. Földi, kalibrálási hibáktól sem mentes mûszerek helyett az Enviset a vissza-

vert napfény színképébõl határozza meg a légköri szén-dioxid
mennyiségét. A hét éves mérés
szerint ennek éves átlagos növekedése 2 ppm volt, de az adatok tudományos elemzéséhez még figyelembe kell venni a detektor
korlátozott felbontását, a közepes
földrajzi szélességeknél a vegetáció évszakos hatását és azt, hogy a
szén-dioxid élettartama a légkörben elég hosszú. Remélhetõ, hogy
az ESA GMES programjában felbocsátandó Sentinel radaros távérzékelõ mûholdak még pontosabb adatokat szolgáltatnak a jövõ
éghajlati modelljeihez.
GLOBÁLIS FELLÉPÉST A tudomány felelõsségénél persze nagyobb az államoké a valamilyen
emberi hatás visszaszorításáért, s
az elkerülhetetlen változásokra való felkészülésért. A feladat csak
közösen teljesíthetõ, mivel a légkör globális, az éghajlat szintén
globális. Minden országban megvan a lehetõség a saját légkör, víz,
termõföld megkímélésére, ehhez
hol csupán szemléletváltozásra,
hol akaratra, több forrást felszabadító reformokra, betartható törvényekre van szükség. Lehet, hogy
ezek csak 1-2 százalékban hatnak
az éghajlatra, az emberek környezete mindenképpen az elõnyére
változhat.
K.F.
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IP-Drytech – szárítás felsõfokon
A vizes bázisú festékek nem jelentenek többé problémát
Az autófényezés munkafolyamata nem nélkülözheti az egyenletes hõmérsékletet biztosító professzionális szárító rendszereket.
Csak így érhetõ el, hogy a munkadarabokon hibátlan, hosszú
élettartamot biztosító, korrózió-biztos bevonat képzõdjön. Az IPDrytech hõellátó egységek tökéletes megoldást kínálnak.
AZ IP-DRYTECH

MÛKÖDÉSI MEAz IP-Drytech
rendszer, egy gázüzemû, közel
100% hatásfokkal mûködõ energiatakarékos rendszer, amely alkalmas
a fényezõkabinok blokkégõs rendszerének kiváltására. Egy pontos
hõmérséklet-szabályozó egység és
egy moduláló gáz-szelep együttes
munkájával valósítja meg a külsõ
hõmérséklettõl és légáramtól független stabil hõmérséklet-értéket.
Az IP-Drytech rendszer mûködése a gépészeti egységben pontosan elhelyezett direkt égõn alapul,
amely közvetlenül melegíti a levegõt, ami aztán a fülke álmennyezetén keresztül a munkatérbe áramlik.
A légpótló egységbõl származó
bõséges légáram az IP-Drytech
rendszer által pontosan irányítva
lehetõvé teszi a helyes gáz-levegõ
keverékképzést, ezáltal garantálva a
tiszta és tökéletes égést minden
munkafázisban. A rendszert 100%os hõhasznosítás, és messze a biztonsági szabályok által meghatározott határértékek alatti emisszió jellemzi. Üzemeltethetõ földgázzal,
propánnal vagy butánnal.
CHANIZMUSÁRÓL

szerû „maxon” gázégõ közvetlenül
a befúvott levegõ áramában helyezkedik el, azaz nincs hõátadó közeg,
füstgázkémény és hõveszteség.
A rendszer jól adaptálható,
minden típusú festõfülke generátor vagy légpótló egységhez felszerelhetõ, így nem szükséges a
meglévõ gépészet lecserélése. A
régi energiapazarló (pl. „soproni”
vagy olasz, német, holland, belga
stb.), esetleg „szétégett” hõcserélõk helyettesítésével – közel

azonos költségen – beépíthetõ IPDrytech rendszer korszerû berendezéssé alakítja a meglévõ fülkét.
A csökkentett levegõnedvességtartalomnak, valamint a fülkébe befújt levegõ hõmérséklet stabilitásának és eloszlásának köszönhetõen az
IP-Drytech-et alkalmazó fényezõk
teljes mértékben ki tudják használni
a modern vizes bázisú termékeket
anélkül, hogy ehhez meg kelljen
változtatniuk festési szokásaikat.
Az IP-Drytech hõellátó rendszerek már Magyarországon is hozzáférhetõek. Hazai forgalmazójuk
az Industrieplan Kft., akik teljes körû – tanácsadást, beszerelést, szervizelést, javítást, karbantartást stb.
tartalmazó – szolgáltatás csomagot
kínálnak a termékekhez.

AZ IP-DRYTECH ELÕNYEI Az IPDrytech használatával gyorsan magas hõmérséklet érhetõ el, így lényegesen lerövidül a szikkasztási és
szárítási idõ. A fényezést követõen
a festett felületeken akár azonnal
lehet dolgozni, így a jármûvek átadása pontosan teljesíthetõ.
Az IP-Drytech másik fontos
elõnye, hogy használatával jelentõs
üzemeltetési költség megtakarítás
érhetõ el. A beépített airflow-rendTechnika 2010/9
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Elfújt szélerõmûvek?

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az eredményhirdetés
elõtt módosította a 2009-ben
kiírt szélerõmû tendert, a szakértõk szerint a módosítás
könnyebbé teszi a tender
visszavonását.
A szakmában meglepetést keltett, hogy a minisztérium lényegében lefújta a 2009. szeptember 15én kiírt pályázatot 410 MW villamos teljesítmény létesítésére. A
pályázat módosítása szerint a tender visszavonható, ha a pályázók
10 százalékát kizárják. Az új kitétel
pedig könnyen figyelembe vehetõ,
ehhez ugyanis a 68 pályázó közül
mindössze 6-7 induló ajánlatát
kell elvetni. Az Energia Klub és a
Magyar Szélenergia Társaság szerint semmi sem indokolja a pályázat lefújását, ha akad néhány, jogszabályoknak nem megfelelõ pályázat, attól a maradék 90 százalékának még meg kell adni a
lehetõséget a kiírt kapacitások
megszerzésére. Más szervezetek
azt teszik szóvá, hogy a pályázat
végleges elhalasztásával kárba
veszne az indulók többmilliós kiadása, amit a szükséges dokumentációkra és a pályázat benyújtásához kötelezõ szélmérõ toronyra
költöttek.
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KÖZELEG AZ EU-S CÉL Magyarországon jelenleg 200 megawattot állítanak elõ szélenergiával (a paksi
atomerõmû teljesítményének egytizede), ha megvalósulna a kapacitásbõvítés, a szélerõmû termelés az ország villamosenergia- termelésének
3-4 százalékát biztosítaná 2013-ban.
De ne feledjük, hogy 2020-ra az EU
szerint az éves összenergia termelésünk 13 százalékának megújuló
energiaforrásokból kell származnia,
ezt pedig döntõen csak szélfarmokkal lehet elérni.
Nyilvánvaló, hogy a 2009. évi
szélerõmû tender is ebbõl a kihívásból indult ki, mint ahogy Magyarországon ezért nagymértékben kedvezményezett a szélerõmûvek termelése. A ma mûködõ 108 szélerõmû áramát ugyanis kötelezõ átvenni
az áramszolgáltatóknak, mégpedig a
törvény által megszabott legmagasabb kötelezõ árért (KÁT), kilowattonként 29,28 forintért. Igaz, ez az
osztrák KÁT-nál is magasabb ár, de
nyilván azért, hogy idevonzza az
osztrák befektetõket. Egyébként
nem csak a szélerõmûvek áramát
veszik át KÁT-árakon. A kötelezõ
átvételi rendszer évi 79 milliárd forintos össztámogatásából csak 5 százalékot tesz ki a szélenergiára költött támogatás, míg 70 százalékot a
kapcsoltan termelt villamos energiára fordítanak – ott az áramtermelés mellett távfûtést is végeznek –
ám mindehhez fosszilis energiát
használnak fel.
DRÁGA, NEM KOCKÁZAT MENTES
Aki sokallja a szélerõmûveknek
adott ilyesfajta támogatást, jó ha
tudja, hogy a szélturbinák létesítése
igen drága. Egy 10 gépbõl álló, 20
MW-ot termelõ szélturbina-rendszer ma 20-22 millió euróba kerül,
de a park a szállítással, a felszereléssel és az egyéb infrastruktúrával további 7 milliárd forint tõkét köt le.
Hogy egy ilyen beruházás meg is

térüljön, lehetõleg minél elõbb, a
magyarországi szélviszonyok mellett minél magasabbra kell állítani a
turbinákat, oda, ahol állandóbb és
erõsebb a széljárás. De számítani
kell arra is, hogy nálunk egyes
években 10-15 százalékos eltérés is
tapasztalható az áthaladó szélenergiában. Nem felejthetõ, hogy a
szélenergia kihasználása végett a
turbinalapátok szélirányba forgatásához, a lapátszög változtatásához
egy átlagos 2 MW-os típusnál 4060 tonna tömeget kell megmozgatni, ami nagy mennyiségû energiafogyasztást jelent a hálózatból.

KÉSÕBB SOKKAL DRÁGÁBB LEHET
A szélenergia kihasználása nálunk –
6-700 megawattos mennyiségben –
a jelenlegi villamosenergia-rendszerben kezelhetõ – mondják a
szakemberek, hiszen a 410 MW-os
pályázatot a
rendszerirányító
MAVIR-ral, az MVM-mel és a feljogosított
áramszolgáltatókkal
egyeztetve írta ki a Magyar Energia
Hivatal. Másrészt az országos áramtermelés 1-2 százalékáért, amit
szélerõmûvel termelnek meg, a ma
folyósított kiemelt ár aligha növeli a
lakosság villanyszámláját. Végül is a
minisztérium szerint a pályázat újra
kiírható lesz „meghatározott feltételek szerint”, de a Magyar Szélenergia Társaság számítása szerint
abban az esetben az új engedélyeket
2011-2012-ben kaphatnák meg a
beruházók, akkorra viszont a gazdasági helyzet javulásával megnõhet a
világban a kereslet a szélenergia piacon és a berendezések a mainál
sokkal drágábbak is lehetnek. K.F.

ATOMENERGIA

Hamvas István, a Pakri Atomerõmû vezérigazgatója:

Prioritás az erõmû
biztonságos üzemeltetése
Hamvas István korábbi mûszaki vezérigazgató-helyettest
nevezték ki a Paksi Atomerõmû (PA) Zrt. vezérigazgatójává a fõtulajdonos Magyar
Villamos Mûvek Zrt. kezdeményezésére összehívott rendkívüli közgyûlésen.
A közgyûlést követõen munkavállalói fórumon, majd sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra a
cég élén végrehajtott személycserét. Az atomerõmû új vezérigazgatója 1977-ben fizikusként kezdte
pályáját az atomerõmûben, mûszaki vezérigazgató-helyettesi kinevezését 2003 végén kapta meg.
A PA Zrt. frissen kinevezett vezérigazgatója fontos feladatnak nevezte a termelés hatékonyságának
növelését, a versenyképesség megtartását, azonban aláhúzta, hogy a
biztonság továbbra is prioritás. Kiemelte, hogy a biztonságos üzemeltetés biztosít alapot az üzemidõ
tervezett meghosszabbításának, az
atomerõmû bõvítésének és garanciája a régió megélhetésének.
Hamvas István beszámolt arról,
hogy az elõzõ években számtalan
olyan munkában és azok irányításában vett részt, amelynek eredményeként most az üzemidõhosszabbítási engedélykérelem
benyújtása elõtt állnak; megkapták
az új blokk építéséhez szükséges
elvi jóváhagyást a parlamenttõl.
Eközben a biztonsági mutatórendszer az elmúlt hét év alatt tendenciózusan javult, amit a vezérigazgató a legfontosabbnak nevezett. Mindezt úgy sikerült megva-

lósítani, hogy az elmúlt évben termelési rekordot értek el.
Hozzáfûzte, hogy a következõ
idõszakban nem lesz cél a „rekordhajszolás”, hiszen azzal, hogy
a teljesítménynövelési programot
befejezték, kimerültek azok a mûszaki lehetõségek, amelyekkel a
reaktorok teljesítményét növelhetnék. Az éves villamosenergiatermelés volumenét fontos feltételek betartása mellett lehet növelni, ám erre csak a biztonság
elõtérbe helyezése mellett kerülhet sor – jelentette ki.
A piac befogadóképessége nagymértékben függ az áram árától, és
ha azt akarjuk, hogy a Pakson termelt összes áramot megvásárolják,
a piacon a legjobbnak kell lenni.
Ez így is van, a paksi atomerõmûben termelt energia évrõlévre a legolcsóbb Magyarországon, de a vezetõ pozíció megtartásáért cselekedni kell. Egy új gazdasági hatékonyságnövelõ programot kell készíteni, és az alapján elérni, hogy a villamos-energia ára
ne növekedjen az inflációt meghaladó mértékben.
Hamvas István kitért arra, hogy
az üzemidõ-hosszabbítás elõkészítésének utolsó fázisába értek.
Évekkel ezelõtt megkapták a környezetvédelmi engedélyt, 2005ben a parlament hozzájárulását, a
múlt évben pedig „pozitív” nukleáris hatósági határozatot kaptak az
üzemidõ hosszabbítási programjukra. Ez azt jelenti, hogy
amennyiben az abban foglaltakat
elvégzik, nincs akadálya a blokkok
üzemben tartásának további 20
éven át. Ehhez 2011. december
14-én kell benyújtaniuk az enge-

délykérelmet, igazolva, hogy az említett feladatokat teljesítették.
A figyelem középpontjában
ezek a feladatok állnak, most nem
látunk olyan akadályt, ami
megkérdõjelezhetné ez üzemidõ
hosszabbítását – húzta alá. Az új
blokk építésével kapcsolatban elmondta, hogy meghatározták azokat a feladatokat a szükséges ütemezéssel, amelyeket el kell végezni
ahhoz, hogy legalább egy új blokk
épülhessen a paksi telephelyen. Ez
a tulajdonos Magyar Villamos
Mûvek projektje, de a paksi szakemberek jelentõs szerepet kapnak
benne. – Ez a munka ütemterv
szerint folyik, így a tervek szerint
2020-ban, vagy nem sokkal 2020at követõen legalább egy új blokk
elkezdi mûködését. Ezt nemcsak a
paksi atomerõmû dolgozói, hanem
az egész régió megélhetése szempontjából nagyon fontosnak nevezte, mert így akár 80-100 évre biztosított lenne az iparág mûködése.
A vezetõváltással új lett az
erõmû igazgatósága és felügyelõbizottsága is. Az igazgatóság
elnöke Baji Csaba, az MVM vezérigazgatója lett, tagjai: Hamvas
István, Dr. Vámos Gábor, Nagy
Sándor, Kollár Károly Attila, és
Dr. Murányi Ernõ. A felügyelõbizottság: elnök Dr. Bánfi László,
tagok: Dr. Kevés Tibor, Hajdú János és Kovács Pál. Baji Csaba és
Nagy Sándor korábban már állt az
erõmû élén, Hajdú János Paks
polgármestere, Kovács Pál, az
NFM energetikáért felelõs helyettes államtitkára.
K. F.
Technika 2010/9
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ÛRKUTATÁS
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A világban az ûrkutatás a mai tudomány egyik legfontosabb területe, mivel nemcsak az alap- és alkalmazott kutatást foglalja magában, hanem idetartozik még az ûrkutatáshoz szükséges technikai
eszközök fejlesztése, gyártása, alkalmazása is. Magyarország elsôsorban az alkalmazott kutatási témák kidolgozásában és eszközök fejlesztésében, gyártásában és az alkalmazási feladatokban vállal
szerepet. Hogy milyen területen, kik és min dolgoznak? – ennek megismertetéséhez szeretnénk hozzájárulni a Magyar Ûrkutatási Iroda segítségével.

Magyar fiatalok ûrtáborozása
Ismét jól szerepeltek a magyar középiskolások a huntswille-i
Nemzetközi Ûrtáborban, ahová a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) pályázatának elnyerésével utazhattak ki.
Életre szóló élményekkel érkeztek haza július végén fiataljaink
az Amerikai Rakéta és Ûrközpontban (Space & Rocket Center)
megrendezett ûrtáborból, ahol
egy héten át ismerkedhettek az
amerikai rakéta- és ûrtechnikával,
az emberes ûrtevékenységgel és az
oktató szimulátorok egész sorának
segítségével magukat is kipróbálhatták az ûrrepülõ vezetésében,
ûrhajós kísérletek végzésében,
szerelõmunkákban a súlytalanság
állapotában.
De hogyan kerül két gimnazistánk a messzi Huntswille-be? Milyen is egy ûrtábor?
A HOLDUTAZÁS BÖLCSÕJE A
huntswillei tábor egyike a három
amerikai ûrtábornak, ahol fiatalok
egész évben, turnusokban, rendszeresen élményeket nyújtó foglalkozásokon vehetnek részt, különbözõ csapatokba szervezetten.
E táborokat még a nyolcvanas
években a híres amerikai író és tudós, Arthur C. Clarke kezdeményezte. Az Alabama állambeli
Space & Rocket Center a legjobban felszerelt tábort üzemelteti,
hiszen a negyvenes évek végétõl
itt folytak az elsõ amerikai ûrrakéta kísérletek annak a német
„Rocket Team”-nek a vezetésével,
amelynek tagjait a második világháború végén az amerikai hadsereg különleges egységei menekítették ki Németországból a nemzetközi bíróság elõl.
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UGRÓDESZKA A HOLDRA Nos, éppen a 40 éve történt Holdra szállás
adta az aktualitását a MANT 20092010. évi újabb pályázatának –
1992 óta ez már a 18. ilyen felhívása volt – hogy Ugródeszka a Hold
címmel írja ki esszé-pályázatát a fiataloknak, elvárva, hogy írják meg
mindazt, amit az Apolló-programról tudnak, vagy arról, szerintük
folytatni kell-e a Holdra repüléseket, ha nem, melyik bolygó lenne a
célpont, stb. Ezekrõl a kérdésekrõl
és még sok, az ûrkutatással kapcsolatos gondolatról a legszínvonalasabb dolgozatot Simonfi Noémi, a
budapesti Könyves Kálmán Gimnázium, és Hanyec Ottó, a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium
tanulója küldte be, így õk nyerhették el a kiutazást
A fiatalokat kísérõ tanárt ezúttal szintén pályázat alapján választották ki, õ Kuczik Júlia lett, a sátoraljaújhelyi Magyar-Szlovák Két
Tannyelvû Iskola pedagógusa.
„KÖZPONT, VAN EGY KIS GOND.”
A magyar küldöttség ezúttal is a
több, mint 20 országból érkezett

fiatalokból álló nemzetközi közösségbe érkezett július 24-én, ahol
kisebb csoportokba osztották be
õket – a közös nyelv persze az angol volt – így új társakkal, késõbb
barátokkal láthattak neki az „ûrfeladatok” megoldásának. Mint
hazaérkezésük után elmondták, a
fizikai erõt és ügyességet fejlesztõ
vetélkedõk között jócskánt akadtak ûrbéli viszonyokat utánzó körülmények is – például egy felfüggesztett széken ülve-állva gyaloglás a gyenge holdi gravitációt szimulálva, a centrifugában forogva
pedig ellenkezõleg, a földi testsúlynál kétszer-háromszor nehezebbnek érezhették magukat. De
legfõképpen olyan szimulációkat
végeztettek velük, amelyek során
nagyon fontos az egymás segítése,
a kölcsönös figyelem. Erre jó alkalmat adott a 6 órás misszió felmenni a Marsra, ott kinti szerelést
végezni, majd épségben visszajönni és landolni a Földön. Mindezt
egy valósághûen berendezett „ûrsiklóban”, ahonnan még a fiatalokból álló ûrközponttal is fel kellett venniük a kapcsolatot – annál
is inkább, mert a váratlanul bekövetkezett meghibásodásokat azonnal jelenteni kellett, utána elhárítani azokat.
A MANT tavaly elõször, vak és
gyengénlátó középiskolások számára is pályázatot írt ki a tábor
speciális turnusában való részvételre, amelyet Ócsvári Áron, a
Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, és Velegi István, a Schreiber Sándor gimnázium tanulója nyert el.
Wellek Margit

