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Üzemlátogatás a VEIKI-VNL Kft.-nél 

 

2010. november 2-{n került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium VEIKI-

VNL Kft.-hez történő üzeml{togat{sa. Az üzeml{togat{son 13 fő vett részt.  

Megérkezésünk ut{n kilenc ór{tól a Tan{csteremben tartott előad{st Dr. Varga L{sz-

ló ügyvezető igazgató, aminek keretében megismerkedhettünk a VEIKI-VNL Kft.-

vel. A VEIKI-VNL Kft. az 1949-ben alakult VILLENKI és a HŐKI közös jogutódja. 

1993-ban egyszemélyes részvényt{rsas{gként működött az {llam kezelésében, majd 

1996-ban a VEIKI Rt. felboml{sa ut{n és létrejött a VEIKI Villamos Nagylaboratóriu-

mok Kft. és a VEIKI Zrt. 

A szétv{l{st követően az ön{llóan üzemelő VEIKI-VNL Kft. éves bevétele 80 millió 

forintról 450 millió forintra emelkedett, melyek főleg külföldi megrendelésekből 

sz{rmaznak. Mindeközben a 20-25 fős alkalmazotti létsz{mot 40-45 főre bővült. 

Működési körükhöz tartozik az akkredit{lt vizsg{ló labor, az akkredit{lt termékta-

núsít{si iroda, tov{bb{ a diagnosztika és a fejlesztés, {m kutat{si tevékenységet ma 

m{r nem végeznek. 

 

 

A VEIKI-VNL négy nagy laboratóri-

umot üzemeltet, melyeket sorra 

megnézhettünk. 

A Nagyteljesítményű Laboratórium 

megtekintésével kezdtük a túr{nkat, 

ahol J{ger Viktor vizsg{lómérnök 

fogadott minket. Elsőként bemutatta 

a vezérlőben tal{lható, ’60-as éveket 

idéző berendezéseket, és ismertette 

működésüket.  
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A Nagyteljesítményű Laboratóriumban végzik a villamos energia{tviteli h{lózatokon 

előforduló berendezések z{rlati, illetve kapcsolóképesség prób{it. 

A laboratórium két fedett, középfeszültségű és egy beltéri, nagyfeszültségű próba-

kamr{val rendelkezik, ugyanakkor tov{bbi, szabadtéri vizsg{lóterületeken tudnak 

z{rlati prób{kat végezni. A nagyfeszültségű megszakítók z{rlati 

megszakítóképességének vizsg{lat{ra szolg{l a Nagyteljesítményű Laboratórium 

szintetikus berendezése. A Nagyteljesítményű Laboratóriumban végzett z{rlati vizs-

g{latok 120 kV vagy 220 kV feszültségszintű h{lózati (50 Hz) bet{pl{l{s valamelyiké-

ről oldható meg.  

Az üzem saj{t gener{torral nem rendelkezik, bet{pl{l{sukat a zuglói al{llom{sból 

kapj{k. Jelenleg ez Budapesten a legnagyobb z{rlati teljesítménnyel bíró al{llom{s, 

köszönhetően erős kapcsolat{nak péld{ul a gödi al{llom{ssal. Gener{tor hi{ny{ban 

minden tesztet jelenteni és ütemeztetni kell a rendszerir{nyítóval. Ezeket a feladato-

kat a külön épületben tal{lható diszpécserek végzik. 1-2 nagyobb vizsg{lat esetében 

előfordul, hogy csak a hajnali ór{kban kapnak engedélyt a teszt indít{s{hoz. 

 

Itt megtekinthettünk egy ív{llós{gi 

vizsg{latot, melyet egy üvegszigetelő 

l{ncon végeztek el. A biztons{gos t{-

vols{gon túl mindenki a mag{val ho-

zott vagy kapott hegesztőpajzsokon 

keresztül v{rta a vizsg{lat kezdetét. 

Ugyan a próba csup{n néh{ny 100 

ms-ig tartott, mégis óri{si, robban{s-

hoz hasonló hangot keltett. A vizsg{-

lat végeztével közelebbről is meg lehe-

tett tekinteni a szigetelőket. Megfi-

gyelhető volt az üvegt{nyérok felületének sérülése, felh{ml{sa és az ív miatti elszí-

neződése is. A tesztet 220 kV feszültségszinten végezték és a z{rlat alatt 11,8 kA 

{ramerősséget mértek. 

 

Az ív{llós{gi próba ut{n megtekintettük a Nagy{ramú Laboratóriumot, ahol Tóth 

Lajos vizsg{lómérnök fogadott minket. Előad{s{ban elmondta, hogy a laboratórium-

ban főként melegedési, működési, villamos és mechanikai öregítési, rezgési, kúsz{si 

és laboratóriumi diagnosztikai vizsg{latokat végeznek. Tevékenységeik közé tartozik 

a sodronykorrózió vizsg{lati módszerének, és a h{lózati veszteségfelt{r{s módszeré-

nek a fejlesztése.  
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A Nagyfeszültségű Laboratóriumot Homok Csaba vizs-

g{lómérnök mutatta be sz{munkra. A Nagyfeszültségű 

Laboratórium két beltéri és egy szabadtéri vizsg{lóhe-

lyiséggel rendelkezik. A laboratórium két, {llandó hely-

re telepített ipari frekvenci{jú és két impulzusfeszültsé-

gű, illetve egyenfeszültségű feszültségforr{ssal rendel-

kezik. Ezen kívül több különböző paraméterű mobil  

feszültségforr{s, valamint a szükséges mérőrendszerek 

és kiegészítő berendezések {llnak rendelkezésre.  

 

 

 

Végezetül a LOCA Laboratóriumot Ferenczi Zolt{n laboratóriumvezető mutatta be. 

A kor{bban fűtőh{z helyére települt laboratóriumban főként a Paksi Atomerőmű Zrt. 

sz{m{ra végeznek vizsg{latokat. Különösen az üzemidő hosszabbít{s kérdése miatt, 

de m{r az erőmű építésekor is itt végezték el a szükséges vizsg{latokat. A laboratóri-

umban olyan eseteket szimul{lnak a berendezésekkel, melyek egy üzemzavar esetén 

előfordulhatnak. Termikus öregítéssel és besug{rz{ssal tesztelik a munkadarabokat. 

A besug{rz{st kor{bban a Budapesti Műszaki Egyetem reaktor{ban végezték, ma 

m{r ezt a feladatot a KFKI végzi. Által{ban k{belek és csatlakozó dobozok vizsg{la-

t{val foglalkoznak a laboratóriumban. 

 

Összegezve, a kis létsz{mú csoportunk aktív volt a l{togat{s sor{n, sok kérdés hang-

zott el, melyekre kísérőink a legjobb tud{suk szerint v{laszoltak. Az üzemi területet 

fél egykor hagytuk el. 

 

 

Égető Imre J{nos 

Energetikai Szakkollégium tagja 
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