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50 ÉVES A VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 
 

A Miskolci Egyetem Vegyipari Gépek Tanszékét fél évszázaddal ezelőtt alapították meg.  
A jubileumról 2012. november 10-én ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a tanszék volt és jelenlegi 

oktatói, dolgozói, hallgatói és az iparvállalatok képviselői. 
 

 
A rendezvény egy előadás sorozat-

tal kezdődött, ahol Prof. Dr. Patkó Gyu-
la köszöntőjét követően Dr. Siménfalvi 
Zoltán tanszékvezető tolmácsolásában a 
résztvevők megismerhették a tanszék 
félévszázados történetét. Szó esett a 
kezdetekről, a tanszék alapításáról, az 
oktatási struktúra kialakításáról és jelen-
legi szerkezetéről. Nagy megtiszteltetés, 
hogy a tanszék alapítója, a 85 éves Fáb-
ry György professzor is részt vett a 
rendezvényen, aki átvehette rektor úrtól 
a Signum Aureum Universitatis egyete-
mi kitüntetést. 

Tanszékvezető úr beszámolt a tan-
széki infrastruktúra fejlődéséről, az elmúlt évek fejlesz-
téseiről. A tanszék oktatási és kutatási feladataihoz 
elengedhetetlen hátteret 
a műhelycsarnokban 
lévő laboratórium és az 
oktatási épületben talál-
ható helyiségek alkot-
ják, amelyek az elmúlt 
évtizedben szinte kivétel 
nélkül megújultak a 
vállalatok fejlesztési 
támogatásából (~68 
MFt), a HEFOP-4.1.2. 
(9,3 MFt), a TIOP 1.3.1. 
(80,0 MFt) projektek-
ből. Jelentősebb labora-
tóriumi fejlesztések: 
mérő, adatgyűjtő rendszerek (SPIDER), távadók és 
érzékelők (nyomás, hőmérséklet, elmozdulás, erő, hő-
mérséklet, gyorsulás), nagypontosságú kalibráló mano-
méter sorozat, hőkamera, rezgés analizátor, UH falvas-

tagság mérő és repedés vizsgáló, rázógép 
és szita sorozat, síklemez alakváltozást 
vizsgáló labor, Certuss gőzfejlesztő, 
precíziós mérlegek, gőz-demonstrációs 
labor, nedvesség mérő, tervező és szimu-
lációs szoftverek (Equist Weld, Visual 
Vessel Design, ADINA, CFDesign, 
NOD32, AUTOCAD, Solidedge, 
Caepipe, CADMATIC Plant Design, 
FLACS/DESC, SC/TETRA, GABI, 
CHEMCAD, Unisim Design, HYSYS), 
számítástechnikai és audiovizuális esz-
közök (nyomtatók, plotter, projektorok, 
számítógépek), szabványok. Megismer-
hette a hallgatóság a tanszék kutatás-

fejlesztési tevékenységét, és a jövőbeni céljait, terveit. 
Ezt követően a tanszékkel együttműködő vállala-

tok Explotech Kft., 
TVK Nyrt., Magyar 
Villamos Művek Zrt. 
(Paksi Atomerőmű), 
Trans Lex Work Kft., 
Borsodchem Zrt., Kis 
Kft., Richter Gedeon 
Nyrt és MOL Nyrt. 
képviselői kaptak szót. 

Az előadásokat 
labor bemutató követte, 
ahol a laboratóriumi 
fejlesztéseket tekinthet-
ték meg a résztvevők. 

Az estét egy 
nagyszabású hagyományos vegyigépész szakestély 
zárta, több mint 300 résztvevővel. A szakestély tiszt-
ségviselői az elmúlt 50 év végzett hallgató közül kerül-
tek ki. 

KÉTFUNKCIÓS DINAMIKUS VIZSGÁLATOKRA IS 
ALKALMAS FÉKTEREM ÁTADÁSA A 60 ÉVES  

ÁRAMLÁS- ÉS HŐTECHNIKAI GÉPEK TANSZÉKÉN 
 

Prof. Dr. Szabó Szilárd1 
 

A Miskolci Egyetem Áramlás- és Hőtechnikai Gépek 
Tanszéke alapításának 60 éves évfordulóján, 2012 őszén 
motorvizsgáló laboratórium átadására is sor került. A 
személy- és kisteher gépjármű motorok kiszerelt álla-
potban történő vizsgálatára alkalmas komplex féktermi 
laboratórium a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ram (TIOP) keretében került kialakításra.  

A laboratórium és annak valamennyi részegysége biz-
tonságtechnikai, baleset- és munkavédelmi, valamint 
technológiai szempontok figyelembe vételével került 
megtervezésre és kivitelezésre, amelyet a Tanszék mun-
katársaival egyeztetve az Energotest Kft. végzett el. A 
vizsgálatokhoz a korszerűnek számító 2,0 TD Common-
rail rendszerű diesel motort az Audi Hungaria Motor Kft 
bocsátotta az Egyetem rendelkezésére. 

1. ábra. A motorfékterem 
A fékgép 250 kW maximális teljesítményű, 1200 Nm 

maximális nyomatékú és 8000 1/min fordulatszámú 
vízhűtéses örvényáramú fékgép, impulzus modulációs 
elven működő illesztett szabályzó elektronikával.  

A hajtáslánchoz fékgép oldalon speciális tengelykap-
csoló segítségével egy további 44 kW névleges teljesít-
ményű frekvenciaváltós fordulatszám szabályzású 
aszinkron motor csatlakozik, Energotest fejlesztésű ún. 
compound fékező egységet képezve. A szabályozható 
aszinkron motor jelentős mértékben növeli a rendszer 
dinamikáját és a dinamikus vizsgálatok hatékonyságát, 
valamint a tesztmotor hajtására is alkalmas, ezáltal mo-
torüzem nélküli, úgynevezett hideg tesztek is futtatható-
ak, így súrlódás-vizsgálatok is lehetségesek. [1] 
……………………… …. 
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A megvalósult korszerű motorvizsgálati laboratórium 
alkalmas az energetikai folyamatok belsőégésű motoro-
kon történő vizsgálatára, emisszió- és diagnosztikai 
vizsgálatok elvégzésére a jelenleg használatos és a köz-
eljövőben várható diesel személy- és kishaszon gépjár-
mű motorokon, valamint a motorok gyakorlati üzemelé-
sével kapcsolatos oktatási feladatok ellátásra. A jövő 
mérnökei alapos elméleti tudásuk mellé elengedhetetle-
nül fontos gyakorlati szaktudásra is szert tehetnek kép-
zésük, valamint a Tanszék tevékenységébe illeszkedő 
kutató-fejlesztő munkájuk során.  

Az oktatási célokon felül a laboratórium lehetőséget 
biztosít a Tanszék számára közvetlen hasznosításra akár 
a nagy motor gyártókkal, vagy azok beszállítóival törté-
nő kooperációban, illetve fejlesztési vagy tudományos 
munkák elvégzésére is. 

A berendezés-együttes a Tanszék alapító professzorá-
ról a Lancsarics Motorvizsgáló Laboratórium nevet 
kapta.  

A laboratóriumot bensőséges ünnepség keretében, 
szalagátvágás mellett adták át.  

 
2. ábra. A motorfékterem átadása 

(balról: Prof. Illés Béla dékán, Zentai Tamás ügyvezető, 
Energotest Kft.; Csizmadia-Csiky László, AUDI Hunga-
ria Kft. Oktatási és tudományos kooperációk Felsőokta-
tási kapcsolatok, vezető; Prof. Szabó Szilárd, tanszékve-
zető) 

IRODALOM 
[1] Szilágyi Gábor: Új, kétfunkciós dinamikus vizsgála-
tokra is alkalmas fékterem a Miskolci Egyetemen, GÉP 
LXIII. évfolyam 9. szám, 2012, 5-6. o. 


