
HAGYOMÁNYOK
Három fényes csillag ,
az elektrotechnika egén
Száz éves a transzformátor

Ebben az évben ünnepeljük a transzformátor feltalálásának centenáriumát, s a
zseniális feltalálókat: Zipernowsky Károlyt, Bláthy Ottó Tituszt és Déri Miksát.
Történelmi érdemük, hogy a transzformátor megalkotásával és a táplálói illet-
ve fogyasztói oldalon is párhuzamosan kapcsolt, egyfázisú váltakozóáramú
villamosenergia-elosztó hálózati rendszer kidolgozásával lehetővé tették az
elektrotechnika rohamos fejlődését, a villamosenergia áldásainak közkinccsé
válását. Róluk írta E. Arnold, a karlsruhei egyetem professzora, korának neves
szakembere a címben is szereplő mondatot: „Die drei glanzenden Gehirne des
Elektrotechnik".

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület — amelynek a feltalálók tiszteletbeli
tagjai, s Zipernowsky 33 éven át elnöke is volt — nemzetközi konferenciával, a
Magyar Elektrotechnikai Múzeum kiállítással emlékezik meg a nagy triászról.
A kiállítás mottója, Vörösmarty örökérvényű szavai: „Emlékek nélkül a nem-
zetnek híre csak árnyék."

E gondolat jegyében idézzük fel — ha nem is mindenre kiterjedő részle-
tességgel — a dicső emlékeket, az alkotók nagyszerű életművét, amelynek a
magyar erősáramú ipar a létrejöttét — és világhírét! — köszönheti.

I.

A XIX. század első kétharmadában már kialakultak a villamosenergia fejlesz-
tésére és felhasználására alkalmas készülékek, az aránylag fejlett akkumulá-
torok, egyenáramú generátorok és motorok, ívlámpák stb. Hiányzott azonban
a megfelelő elosztórendszer.

Galvani 1800-ban tett felfedezése nyomán Volta megalkotta az első „gal-
ván" telepet. Ez tette lehetővé, hogy Petrov, orosz fizikus 1802-ben két faszén
pálca között felvillantsa az első villamos ívfényt, majd az angol Davy 1810-ben
ezt világításra is használja.

Megvolt tehát az áramforrás s a „világító test" de hiányzott a kettőt össze-
kötő elosztóvezeték. Ezzel először — 1844-ben — Deleuil próbálkozott, s a gal-
vánelemekkel táplált, Foucault ívlámpákat működtető párizsi utcavilágítás
egyszersmind az első közvilágítás is volt a világon.

Ekkorra ismertté válnak a legalapvetőbb mágneses és egyenáramú villa-
mos jelenségek, s ezt olyan neveknek köszönhetjük, mint Ampere, Ohm, Volta,
Watt, Joule, Lene, Oersted stb.
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Mégis a gyakorlati hasznosításban csak az egyenáramnak, s főként a vilá-
gítás céljára való alkalmazásáig jutnak el. Pedig e tudományág két nagy óriása,
Faraday és Maxwell életműve is ismert már ekkor. Az előbbi 1831-ben felfedezi
az elektromágneses indukciót, az utóbbi rendszerbe foglalja a mágneses és vil-
lamos erőterek kölcsönös egymásra hatásának törvényeit.

Ezzel megnyílik az út a jövő felé, hogy a gazdaságtalan, kis feszültségű és
teljesítményű galvánelemek helyett generátorok révén mechanikai munkából
alakítsák át a villamosenergiát.

A villamosgépek fejlődésének talán legfontosabb mérföldköve az öngerjesz-
tés — a dinamóelv — felfedezése volt, amelyet 1861-ben Jedlik Ányos, a buda-
dapesti Tudományegyetem fizika tanára mondott ki először. Sajnos a Bach-
korszak viszonyai között e nagyszerű felfedezését nem szabadalmaztatta, s a 6
évvel későbbi szabadalmak alapján a világ a német Siemens és az angol Wheat-
stone nevéhez kapcsolja az öngerjesztés felfedezését.

Az ezt követő évek az egyenáramú gépek fejlődésének jegyében telnek el.
Tökéletesednek az ívlámpák is, és Edison megoldja a szénszálas izzólámpa

ipari gyártását. 1879 szilveszterén a Menlo-parki laboratóriumának kertjében
(USA, New Jersey) világítottak először az egyenáramú generátorról táplált,
100—150 V-os izzólámpák.

Edison tehát megoldotta az egyenáramú villamosenergia-elosztórendszert.
Ezzel lehetővé vált, hogy az egyenáramú dinamókból táplált 100—150 V-os
kisfeszültségű, két vagy több vezetős elosztórendszerrel gazdaságosan táplálja-
nak kb. 6—700 méter hosszú hálózaton levő fogyasztókat. Nem is csoda, ha
1882-ben megépül az első két villamos erőmű. Az egyik Londonban, ahol 3 db
egyenáramú generátor táplálja a hálózaton levő 3000 db izzólámpát. A másik
New Yorkban, ahol már 6 db dinamó táplálja a kb. egy négyzetméterföldnyi
körzetet. A szakemberek azonban hamarosan rájönnek, hogy ez a rendszer —
bár „valami", — de mégsem az „igazi". A generátor feszültsége a fogyasztói
készülékek feszültségéhez kötött. 100—150 V-os hálózaton pedig nem lehet
nagyobb távolságra gazdaságosan villamosenergiát elszállítani. A megoldás: a
gazdaságos villamosenergia-átvitelhez növelni kell a generátor illetve az elosz-
tóhálózat feszültségét. Ez a felismerés fordítja egyre jobban a váltakozóáram
felé a szakemberek érdeklődését, bár Edison. Siemens továbbra is görcsösen
kitartottak egyenáramú rendszereik mellett.

Zipernowskyék előtt először az orosz Jablocskov 1876-ban, majd 1882-ben
az angol Gaulard és Gibbs alkalmazott először „szekunder generátort", vagyis
nyitott vasmagra helyezett indukciós tekercspárral táplált váltakozóáramú el-
osztórendszert.

A kiállításon, a venariai, lauroi és torinói pályaudvarokon levő ,.szekunder
generátorok" biztosították az ott levő, s párhuzamosan kapcsolt izzólámpák el-
látását. S ezzel eljutottunk addig a pontig, ahonnan az elektrotechnika történe-
tének a fő fejezetét a „mieink" írják.

II.

Ha az elektrotechnika legnagyobb öt hazai szakemberét kellene felsorolni, ak-
kor Zipernowsky, Bláthy és Déri neve mellé feltétlenül oda kívánkozik Jedlik
Ányosé és Kandó Kálmáné is. Az előbbi az öngerjesztés (dinamó-) elvét fedezte
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fel, az utóbbi Zipemowskyék művét vitte tovább a háromfázisú transzformátor-
és motorgyártás, valamint a vasútvillamosítás megvalósításával.

Zipernowsky Károly 1853 április 4-én Bécsben született. Másfél éves, ami-
kor szülei Budapestre költöztek. Itt végzi középiskoláit, majd három évig gyógy-
szerész lesz Kecskeméten. A villamosság iránti érdeklődése oly nagy, hogy
pályáját otthagyva, 21 évesen beiratkozik a Királyi József Műegyetemre. Itt
szerez gépészmérnöki oklevelet 1880-ban, kitűnő eredménnyel.

Bláthy, Zipernowsky és Déri 1895-ben

Egyfázisú oszlopos vasmagvú
transzformátor (1890)

Zipernowsky villamos pályája igen jól kezdődik. A széles látókörű Mech-
wart a 25 éves mérnököt bízza meg 1878-ban a Ganz gyár villamos osztályának
a megszervezésével. Az akkor még inkább fészernek nevezhető gyárrészleg-
ben a kezdetkor egy művezető és hat szakmunkás kezdte el a munkát Ziper-
nowsky vezetésével. Két hónap alatt elkészítik az öntőműhely világítási beren-
dezését, saját szerkesztésű 56 V-os egyenáramú dinamóval és ívlámpákkal.

1879 márciusában — tehát nem egészen egy év alatt — már bemutatják
a Kálvin téri Fővárosi Takarékpénztár homlokzati megvilágítását. A Ganz-
gyártmányú világítóberendezéseket használják a szegedi árvíz éjszakai munkái-
nál, s néhány mezőgazdasági üzemben az éjszakai cséplés bevezetésénél.

Az izzólámpa megjelenésével a kísérletek is ilyen irányban folynak tovább.
Zipernowsky korán felismeri a váltakozóáram előnyeit. Az egyfázisú generá-
torokról táplált izzólámpás világítási berendezések iránt az igények ugrásszerű-
en megnőnek. Üj gyártelep épül, ahol már 85 munkás dolgozik. Rövidesen ki-
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alakul a nagy szellemi triász, 1882-ben belép a gyárba Déri Miksa, s 1883-ban
Bláthy Ottó Titusz. Déri a vízépítő mérnöki pályát hagyja ott a villamosság
miatt, Bláthy a MÁV-Gépgyári műhelyt, s lesz havi 75 Ft-ért gépszerkesztő
Zipernowsky osztályán. Innen kezdve életútjuk — a világhírig — összeforr, s
együttes munkájuk, és Zipernowsky sokoldalú szervező, alkotó és irányító
készsége nyomán válik a Ganz gyár másfél évtized alatt az egész világon
ismertté.

Az 1883-as évi bécsi kiállításon nagy tetszést arat a 87 kW-os egyfázisú
váltakozóáramú generátoruk, amely 1200 db izzót táplál. (Ez látta el később
30 évig a Keleti pályaudvar világítását.)

Zipernowsky már ekkor világosan megfogalmazza: „Míg nem sikerül lehe-
tővé tenni, hogy közös géptelepből nagyobb kiterjedésű terület elektromos
világítással elláttassék, addig nem tud azzá válni, amivé hivatva van, t.i. az
emberiség köztulajdonává." A villamosenergia-elosztás alapelvét ma sem le-
hetne ennél világosabban kimondani! Közben megjelenik, Jablocskov majd
Gaulard—Gibbs szabadalma, amelyek már a váltakozóáramú elosztást ugyan
megoldják, de drága és alig szabályozható módon.

Bláthy vesz részt a torinói kiállításon, ahol az utóbbi rendszer — hibái
ellenére — sikert arat, s éles szemmel meglátja annak hiányosságait. Ettől
kezdve nagy ütemben folynak a kísérletek a transzformátor és a mindkét olda-
lon párhuzamosan kapcsolt egyfázisú váltakozóáramú rendszer megvalósítására.
(Tudni kell, hogy a primer oldali párhuzamos kapcsolás lehetőségét akkor szin-
te minden szakember tagadta.)

A Ganz gyárban 1884 szeptember 16-án készült el az első — még nyitott —
vasmagvú transzformátor. (1400 Watt, 40 Herz, 120/72 V-os áttétel.) 1885 janu-
ár 2-án nyújtja be Zipernowsky és Déri az első szabadalmat ,,A párhuzamos
kapcsolású, tetszőleges áttételű, váltakozóáramú induktorok alkalmazásán ala-
puló áramelosztó rendszerre; 1885. március 31-én pedig Bláthyval kiegészülve
a zárt vasmagvú transzformátorra.

Déri Bécsben, Zipernowsky Budapesten ismerteti az új rendszer előnyeit.
Az 1885-ös Magyar Országos Kiállításon igen sok külföldi szak- és üzletember
is megcsodálja az új rendszert. Itt az egyfázisú, váltakozóáramú generátor
1350 V-os, 70 Hz-es feszültséggel táplálta a hálózatot, amelyről 1067 db izzó-
lámpát láttak el 4 db 7,5 kW-os, 900/60 V-os magtípusú, illetve 12 db 5 kW-os,
1400/65 V-os köpenytípusú transzformátorral. Ugyanebben az évben bemutatták
az új rendszert az antwerpeni és a londoni kiállításokon is. Az átütő sikert bi-
zonyítja, hogy özönlenek a Ganz gyárhoz a megrendelések. Még 1885-ben 86 db
transzformátor készül el, s 1899-ben már a tízezrediknél tartanak!

Már a transzformátorrendszer kidolgozása előtt, — 1884 végéig — össze-
sen 150 egyfázisú, váltakozóáramú villanytelepet szállított a gyár, zömében kül-
földre. De a villamosítás nagy korszakát az új rendszer megjelenése indítja
meg igazán.

így a gyár nemcsak a transzformátorgyártásban tör az élre, hanem a
komplett erőtelepek gyártásában és szállításában is. Fellendül az egyfázisú vál-
takozóáramú generátor és motor, az egyenáramú mellékgépek, segédeszközök,
szabályozó-, mérő és ellenőrző berendezések, kapcsolók, lámpák és lámpates-
tek stb. gyártása is.
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Ezt a széleskörű és igen nagy gyártmányszerkezetet alapvetően az tette
lehetővé, hogy a három nagyszerű szakember vezetésével a műszaki gárda ural-
ni tudott szinte minden szakmai problémát — a gőzgéptervezéstől az izzólám-
pagyártásig.

Az első transzformátoros világítási berendezést a Ganz gyár 1886-ban
helyezte üzembe Luzernben. A közeli vízesés vízturbináihoz 2 db 65 KVA tel-
jesítményű, 1800 V feszültségű, egyfázisú, 42 Hz-es öngerjesztésű generátor
csatlakozott. Innen kb. 7 km hosszú, „távvezeték" (0 6 mm rézvezetővel) vitte
el az energiát a Luzernhof, Schweizerhof szállodáig, a Fluh malomig és Rothen
ill. Kriens falvakig, ahol a transzformátorok 30 V-ra csökkentették a feszült-
séget, s így látták el a többezer izzólámpát.

Luzern és Milánó után Róma volt az első főváros, ahol Zipernowskyék
transzformátoros elosztórendszere gőzerőműhöz kapcsolódva megépült. A siker-
re jellemző, hogy a századfordulóig közel 300 db komplett erőművet szállított
a gyár, 1895-ig egyfázisú — utána háromfázisú rendszerrel.

A Ganz rendszert megismerte az egész világ: Torino, Montevideo, Nápoly.
Odessza, Valencia, Szentpétervár, Velence, Bécs, Grenoble, Stockholm, Mel-
bourne, Valladolid, Sao Paolo, Valparaiso, Harkov, Moszkva stb.

A Ganz-gyártmányokat mindig a megbízhatóság jellemezte. Az 1905-ben
épült manojlovaci vízierőmű például még 1945 után is üzemelt. Ezzel párosult
a műszaki fejlesztés magas színvonala. Egyre nőtt a gépek egységteljesítménye,
javult hatásfokuk. Már 1905-ben 30 000 V-os generátorfeszültséggel dolgoztak,
ami a szigeteléstechnika igen magas színvonalát mutatja. A 3000-es percenkénti
fordulatú generátor forgórészekből a Ganz 1905—1935 között összesen 1 500 000
KVA teljesítményt gyártott le, de egyikkel sem fordult elő üzemi baleset!
(Közülük például a Kelenföldi 2 db 44 MVA-es még ma is üzemel!)

A világsiker csúcsán a három nagy életútja elválik egymástól. Déri — aki
a párhuzamos kapcsolású elosztórendszer kísérleteit vezette — 1889-től a bécsi
Internacionale Electrcitats Gesellschaft igazgatója lesz — 1923-ig, nyugdíjazá-
sáig. Jelentős érdemeket szerzett az egyen- és váltakozóáramú gépek fejlesz-
tésében, az első erőtelepek létesítésében. A Déri féle egyfázisú repulziós motor
a szakirodalomban is őrzi a nevét, öt saját s további 11 db közös (Zipernowsky-
val és Bláthyval) szabadalma jelzi alkotó munkásságát.

Zipernowsky 1893-ban válik meg a Ganztól, amikor kinevezik műegyetemi
tanárrá. Kiváló szervező, alkotó és irányítói képességeivel 15 év alatt világ-
színvonalra fejlesztette a Ganz gyárat. Professzorként is maradandót alkot. Ki-
vételes alkotókészségét fémjelzi 27 saját és 13 másokkal közös találmánya.

Bláthy mindvégig „kitart" a Ganz mellett. 1893 után — Kandóval együtt
— a háromfázisú motor- és transzformátor-fejlesztés fűződik a nevéhez. Kivé-
teles tehetségű konstruktőr. Nemcsak a transzformátor-, villamosgépgyártás-
ban alkot számos maradandót, de megoldja a generátorok, majd erőművek pár-
huzamosan járását is. Először méretezi a gépek mágneses köreit, majd mindent
tudó kapcsolót, turbinaszabályozót szerkeszt. A Tanácsköztársaság idején ki-
dolgozta az erőművek együttműködési tervét, amely jelentős tüzelőanyag-meg-
takarítást jelent. Igazi lángelme volt, 70 saját találmánya (s további 7 másokkal
közösen) igazolja páratlanul sokoldalú szakmai tudását.
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III.

Mint szinte minden nagyjelentőségű találmány, a transzformátoros elosztórend-
szer sem kerülhette el „sorsát", hogy az elsőbbség és a szabadalmaztatás körül
ne támadjon vita. Milán Vidmar, a későbbi nagynevű transzformátor-szakember
két évig Bláthy mellett dolgozott. Bláthy zsenijét megismerve, benne sejtette
az egész rendszer alapötletének szülőatyját. Meg is kérdezte, hogy tulajdon-
képpen ki a feltaláló? — Bláthy az őt jellemző szerénységgel így válaszolt:
„Természetesen Farady!"

A három nagy között is volt kezdetben vita, de 1885 szeptemberében egyez-
ségre jutottak. Ma már tudjuk, hogy Zipernowsky gondolata volt a primer
oldali párhuzamos kapcsolás és a transzformáció szükségessége, a villamos-
energia-elosztás tulajdonképpeni alapelve. Bláthy oldotta meg a zárt vasmagvú
transzformátort, s Déri végezte el — Bécsben — az új rendszert igazoló alap-
kísérleteket. Az elektrotechnikát forradalmasító találmány tehát méltán fűző-
dik mindhármuk nevéhez.
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Rendszerüket az 1885-ös budapesti, antwerpeni, majd a londoni kiállításon
is nagy sikerrel mutatták be és Itáliában, Franciaországban, Ausztriában és
Spanyolországban korrekt módon el is ismerték, és alkalmazták is a szabadal-
mat. Mégis több országban — így Angliában, Németországban és Amerikában
— „megkerülték" a találmányt. Angliában például — formai okokra hivatkoz-
va — megsemmisítették a szabadalmi bejelentést, később Ferranti szabadalmát
fogadták el.

Még furcsább az USA eljárása. Edison megvetette ugyan a szabadalmat, de
nem engedte bevezetni. Ez adott lehetőséget Westinghouse-nak, hogy megve-
gyék a korábbi Gaulard—Gibbs szabadalmat, s azt saját fejlesztéssel kidolgoz-
zák. Ezért az USA-ban — egészen 1961-ig — Westinghouset tartották a transz-
formátoros elosztórendszer feltalálójának. Ám ezt követően már elismerték
Zipernowskyék vitathatatlan elsőbbségét.

Száz év telt el e nagyszerű találmány bevezetése óta, s jelentősége azóta is
egyre nőtt. Az igaz, hogy Zipernowskyék az egyfázisú váltakozóáramú rendszer
hívei voltak, de amikor az 1890-es évek elején Dolivo—Dobrowolszky és Brown
kifejlesztették a háromfázisú rendszert — Bláthy és Kandó vezetésével — a
Ganz gyár azonnal átállt az előnyösebb háromfázisú rendszer alkalmazására.
A nagy triász történelmi, úttörő érdemeit azonban csak növelte, hiszen még
gazdaságosabbá tette a villamos erőművektől távvezetékek és transzformátorok
segítségével történő villamos ellátást.

S mi, késői utódok, büszkék lehetünk, hogy az elektrotechnika szellemi
óriásai között olyan magyar neveket találhatunk, mint ZIPERNOWSKY KÁ-
ROLY (1853—1942), DÉRI MIKSA (1853—1938) és BLÁTHY OTTÓ TITUSZ
(1860—1939).
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— dr. Asztalos Péter: Magyar transzformátor jubileum Amerikában (Elektrotechnika 1965.
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(Villamosság. 1985. I. szám 1—9 oldal)
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1. láblázat

Az első években gyártott transzformátorok műszaki jellemzői

Ev

1885

1885

1888

1890

típus

köpeny

m a g

köpeny
köpeny

vasmag

szig. vasdrót

szig. vasdrót

E-lemezeíc

E-lemezek

pr imer fesz.
Volt

1350

1350

5000

6000

szék. fesz.
Volt

50

Sí

100

100

Telj.
KVA

7,5

7,5

10

10

Tömeg
kg

150

160

440

340

Élettartam
év

0,5—9,6

8—10

20—25

20—25

Az 1885

2. táblázat

V. 1-én megnyílt Budapesti Országos Kiállításon világítással ellátott létesítmények

Megnevezés
izzó
db

ívlámpa
db

Törley-pavilon

Keleti Kávéház

Kiállítási park

Dreher sörcsarnok

Magyar országos fürdőpanoráma

Szállodák ás vendéglősök mintaszállodája

Littke-pavilon

Ganz-pavilon

Hangverseny-csarnok

Első Magyar Részvény serfőzde sörcsarnoka

Hazai munka- és mezőgazdasági gépek csarnoka

Stefánia út kivilágítása

180

140

2000

3

30

6

19

1

1

5

3

3

45

Összesen: 2807 db 115 db

3. táblázat

A Ganz transzformátorok fejlődése 1885—1927 között

Ev tel jesítmény KVA

1885
1889
1880
1895
1899
1903
1905
1909
1911
1912
1927

7,5
10
30

100
600
750

2000
3000
8000

21000
42 000
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