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ELEKTROSZTATIKA:  
MÚLT – JELEN – JÖVŐ1 

Berta István 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A szerző bemutatja 40 éves kutató-oktató-
innovációs munkáját a Budapesti Elektroszta-
tikai Iskolában. Legfontosabb eredményeit 17 
könyvben és könyvrészletben, több mint 300 
publikációban, 11 szabadalomban ismertette 4 
nyelven. Oktatott és az iparban bevezetett 
eredményei az ipari elektrosztatikában: a kisü-
lési energiának modellezése; az elektrosztatikus 
leválasztókban, por-, festékszórókban és perme-
tezőkben a tértöltések döntő szerepének bizo-
nyítása; az elektrosztatikai sterilitás fogalmának 
és gyakorlati megoldásainak bevezetése; a tűz- 
és robbanásbiztonság-technikában új szakértői 
rendszer kidolgozása. A légköri elektrosztati-
kában a szekunder villámvédelem elveinek ku-
tatója és a hazai alkalmazás szervezője. Beve-
zette a preventív villámvédelem fogalmát, kutat-
ja és oktatja a preventív védelem elvét és gya-
korlatát. Az elektromágneses környezetvéde-
lem definiálása és alkalmazása a SHOCK Kft-
ben végzett tervezői és vezető szakértői munká-
jához fűződik.  

SUMMARY 

The 40 years research, education and innova-
tion of the author at the Budapest School of 
Electrostatics are presented. His results have 
been published on 4 languages in 17 books and 
chapters, more than 300 papers and 11 patents. 
His results having been educated and used in 
industrial electrostatics: the models of electro-
static discharges; the determining role of the 
space charges in electrostatic precipitators, 
powder coating, painting and pesticide spraying 
devices; definition and practical solution of elec-
trostatic sterility; and working out a new expert 
system in fire and explosion safety. In atmos-
pheric electrostatics the theoretical research of 
secondary lightning protection and its introduc-
ing into Hungarian practice have been in the 
middle of the author’s activity. He created the 
definition of preventive lightning protection and 
he is active in its research, use and education.  
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1. A MÚLT 

Az elektrosztatika az emberiség legrégebbi tu-
dományterületeinek egyike. Mint minden valami-
revaló tudomány úgy indítja történetét, hogy már 
a régi görögök is… Valóban megállapítható, 
hogy már a régi görögök is rendelkeztek szinte 
valamennyi olyan ismerettel, amelyeket ma már 
tudunk, bizonyítottunk és fel is használunk az 
ipar legkülönbözőbb területein. Nem véletlen, 
hogy a görög mitológiában maga Zeusz, a főis-
ten „felelős” a villámokért. Az ókori tudósok (a 
milétoszi Thalész, Kr.e. 600 körül, Plinius Kr.u. 
78 körül, Plutarchos Kr.u. 90 körül, és sokan 
mások) már eljutottak azokhoz a gondolatokhoz, 
amelyek ma is felelősek gondjaink nagy részé-
ért, illetve technológiáink nagy részének alapját 
jelentik (az elektrosztatikus feltöltődés, a kétféle 
töltés okozta erőhatások, vonzás, taszítás, veze-
tők és szigetelők létezése, a kisülések kialakulá-
sa).  

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az európai 
kultúrán kívül a világ más területein (Közel- és 
Távol-Keleten, Afrikában és Dél-Amerikában) 
egyre több nyomát találjuk hasonló elektrosztati-
kai gondolatoknak, kísérleteknek és tudásnak. 
Különösen izgalmas, amikor bizonyíthatóan 
kapcsolatok nélkül, szinte évre, vagy évtizedre 
azonos időből származó nyomokat találunk 
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egyazon elektrosztatikai gondolatra vagy kísér-
letre (1. ábra). A napjainkban rohamosan széle-
sedő, szinte az egész világra kiterjedő tudomá-
nyos kapcsolatok, konferenciák és együttműkö-
dések lehetőséget adnak az elektrosztatikára 
vonatkozó történeti kutatások megindítására és 
fejlesztésére. 

A középkorban – hasonlóan sok más tudomány-
területhez – az elektrosztatikában is sok száza-
don át jelentős visszaesés figyelhető meg. Né-
hány, de jelentős előrelépés (W. Gilbert, Otto 
von Guericke [57] munkái) mellett főúri és királyi 
udvarokban bemutatott játékos kísérletek jelen-
tették az elektrosztatikát (2. ábra). A XVII. és 
XVIII. században egyúttal megindult az elekt-
rosztatika elméleti alapjainak lerakása. Így ala-

kulhatott ki az a helyzet, hogy a XIX. század 
második felére, amikor – nem kis mértékben Zi-
pernowsky, Bláthy és Déri munkájának és a 
GANZ gyár eredményeinek alapján az elektrodi-
namika rohamos fejlődésnek indult – az elekt-
rosztatika megmaradt a villamossággal foglalko-
zó könyvek bevezető fejezetének, és a fizika-
órák első játékos kísérleteinek [39,54]. 

Az elektrodinamika (villamos energia termelés, 
szállítás, elosztás és felhasználás, forgógépek, 
vasúti vontatás, fűtés, világítás stb.) szárnyalása 
mellett az elektrosztatika egyrészt a villámcsa-
pások okozta sorozatos veszélyek és károk mi-
att nem felejtődött el teljesen, másrészt a kor-
szerű nagyipar és a tömegtermelés elterjedésé-
vel újra előtérbe került.  

  

1. ábra 
Párhuzamok a Távol-Keleten és Európában [57]. 

   

a)        b)       c) 

2. ábra 
Elektrosztatikai hírességek a középkori Európában: 

a) William Gilbert, b) és Otto von Guericke. c) Játékos kísérletek királyi és főúri udvarokban [57]. 
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1.1 Passzív elektrosztatika 

A XX. század első éveitől az egyre jobb villamos 
szigetelőanyagoknak egyre nagyobb tömegben 
való előállítása, egyre nagyobb sebességgel va-
ló mozgatása és szállítása, egyre nagyobb 
mennyiségben való tárolása olyan veszélyeket 
idézett elő, amelyek addig nem tapasztalt mére-
tű és hatású katasztrófák bekövetkezését okoz-
ták. A műanyagok megjelenése és elterjedése 
újabb mérföldkövet jelentett az ipari elektroszta-
tikában. Ezeknek a mesterséges úton előállított 
anyagoknak ugyanis általában igen nagy térfo-
gati és felületi villamos ellenállásuk van, amely 
nem csökken akkor sem, ha az ellenállás méré-
sekor a mérőfeszültséget növeljük. Ez azt ered-
ményezi, hogy a műanyagok – szemben a ter-
mészetes anyagokkal (pl. fa, bőr, gyapjú) – 
elektrosztatikus szempontból könnyen feltöltőd-
nek, és töltésüket nehezen veszítik el. 

Az iparban a nagy ellenállású anyagok gyártása, 
mozgatása és tárolása miatt sorozatos elekt-
rosztatikai eredetű technológiai problémák is je-
lentkeztek. Az összetapadás, a szakadás és tö-
rés, az eldugulás és eltömődés, valamint az 
elektrosztatikus szikrák közvetlen hatása (a ter-
mékek károsodása, a dolgozók akaratlan moz-
gása) gyártási hibákat és baleseteket okoztak. 
Amennyiben az anyagok, a gépek vagy a dolgo-
zók elektrosztatikus feltöltődése gyúlékony lég-
térben keletkezik, a fellépő elektrosztatikus kisü-
lés a környező közeget begyújthatja (ha oxigén 
jelenlétében a gyúlékony anyag koncentrációja 
az alsó és felső határkoncentráció között van), 
és elektrosztatikus eredetű tüzek és robbanások 
alakulhatnak ki. Az egyre gyakoribb és fokozott 
problémát jelentő elektrosztatikus veszélyek és 
katasztrófák mellett rendre jelentkeztek és fej-
lődtek azok az elektrosztatikai technológiák, 
amelyek anyag- és energiatakarékosságuk és 
környezetvédelmi jelentőségük miatt terjedtek el 
szerte az iparban. 

Az elektronika rohamos elterjedésével az 1980-
as évek elejétől újfajta károsodás, az elektroni-
kus eszközök elektrosztatikai eredetű roncsoló-
dása jelentkezett. Az esetenként 20 kV feszült-
ségre feltöltődött emberi test (mintegy 150 pF 
kapacitás) jó néhány mJ energiát süt rá az érzé-
keny elektronikai eszközökre. A rendkívül kis fe-
lületen, illetve térfogatban elhelyezett sok tíz-, 
vagy százezer alkatrész 10 mikrométer nagy-
ságrendű szigetelő réteggel van elválasztva 
egymástól. A feltöltött emberről (esetleg mozgó 
gépalkatrészről) kiinduló nanoszekundumos fel-
futású, esetenként 50 – 60 A áramcsúcsot is el-
érő kisülés energiája könnyen át-, illetve szét-

égeti az érzékeny áramkört vagy alkatrészt, mert 
egyszerűen nincs hová elvezetni az elektroszta-
tikus szikrában keletkezett hőt. Emellett az 
áramkör sérülését okozhatja a nagy villamos 
vagy mágneses térerősség (közvetlen érintke-
zés nélkül) is. A jelenség az elektrosztatikus 
eredetű roncsolódás (ESD = ElectroStatic 
Damage) az utolsó néhány évtizedben az elekt-
ronikai ipar (gyártás, csomagolás, szerelés, javí-
tás) egyik legnagyobb problémáját jelenti. A leg-
korszerűbb eszközök (VMOS, CMOS alkatré-
szek) már 10

-7 
J (0,1 mikrojoule) energiára, és 

20 - 30 V feszültségre is érzékenyek lehetnek 
[16]. Legnagyobb gond nem az alkatrész azon-
nali, teljes tönkremenetele, hanem az a rejtett 
hiba, amely pl. élettartam csökkenést, vagy hi-
bás működést okoz. 

1.2 Aktív elektrosztatika 

A legelső elektrosztatikus technológiák a levegő 
tisztításához, vagy poroknak a levegőből való 
visszanyeréséhez kapcsolódtak. Így nemesfé-
meknek és egyéb meglehetősen drága fémek-
nek a megmunkálás során keletkező porát, apró 
szemcséit választották le a műhely elszívott le-
vegőjéből. A későbbiekben már a kéményeken 
távozó levegő tisztítása, a porszemcsék, és a 
pernye eltávolítása, illetve a folyadékcseppek 
összegyűjtése volt a cél. Ez a feladat egyaránt 
jelentkezett az erőművekben és a különféle ve-
gyi, olajipari vállalatoknál. Ezekben az esetek-
ben a gyár és a kémény közé elektrosztatikus 
porleválasztó berendezéseket helyeztek el, 
amelyek feladata a káros anyagok kiszűrése volt 
a kéményen át távozó levegőből. Széles körben 
alkalmaztak a por alakú gyártmányok távozásá-
nak megakadályozására elektrosztatikus levá-
lasztókat. Jellemző példa erre a cementgyárak-
ban a legfinomabb cementpor leválasztása a 
kéményen távozó levegőből, így akadályozva 
meg egyúttal a környezet súlyos szennyezését 
is. Ezek a leválasztó berendezések jelentették a 
leghatékonyabb nagyipari leválasztási technoló-
giát, különösen a mikron közeli és a mikron alatti 
átmérőjű porszennyezés szétszóródásának 
megakadályozására. Számos előnyük miatt sok 
területen ma is ezeket részesítik előnyben, bár 
manapság esetenként versenyben állnak más 
elven működő berendezésekkel (pl. zsákos szű-
rőkkel). Az elektrosztatikus berendezések jóval 
99% feletti leválasztási hatásfokkal dolgoznak, 
nem jelentenek fojtást a technológiában, folya-
matosan üzemelnek még a tisztításuk alatt is, és 
rendkívül széles hőmérsékleti tartományban 
működnek. Más eljárásokkal szemben kevésbé 
sérülékenyek, és kombinált megoldásokkal al-
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kalmasak gáznemű szennyezések eltávolítására 
is, továbbá felhasználhatók rendkívül kis meny-
nyiségű, de igen agresszív anyagok, pl. higany 
vagy az úgynevezett radikáliák (szabad kémiai 
gyökök) kiszűrésére is.  

Az elektrosztatikus porleválasztók az 1920-as 
évektől rohamosan terjedtek az ipar legkülönbö-
zőbb területein. Az 1970-es évekre Nyugat Eu-
rópában kialakult az a helyzet, hogy a hibájuk 
esetén (a leválasztás hatásfokának csökkené-
sekor) le kellett állítani akár az előtte üzemelő 
erőművet vagy vegyi gyárat is. A levegő tisztítá-
sában egyre nagyobb figyelmet kapott a szeny-
nyező gázok (COX, SOX, NOX) leválasztása, 
majd a fejlett országokban előtérbe került a ki-
bocsátandó gázokban rendkívül csekély meny-
nyiségben megtalálható, de a légtérbe jutva igen 
nagy problémákat okozó anyagok (pl. higany és 
a mérgezést okozó radikáliák) elkülönítése. 

Az elektrosztatikus porleválasztók működése 
(valamennyi, a szakmával foglalkozó könyvben, 
cikkben megtalálható) a villamos kisüléseken és 
a villamos erőtéren alapul. A poros levegőt átve-
zetik egy úgynevezett töltő- vagy 
szóróelektródból és felfogó- vagy gyűjtőelektró-
dokból felépített „utcán” (3. ábra). A töltőelekt-
ródra nagy egyenfeszültséget kapcsolnak, a 
felfogóelektródot pedig földelik. A töltőelektródok 
csúcsain, élein a nagy feszültség hatására koro-
nakisülés lép fel, amely töltéshordozókat (elekt-
ronokat, majd ionokat) termel. Az ionok rátele-
pednek a lebegő – mikrométer körüli átmérőjű – 

apró porszemcsékre, és azokat villamosan fel-
töltik. A feltöltött por (esetenként pernye, vagy 
folyadékcsepp) a nagyfeszültségre kapcsolt töl-
tőelektród és a földelt felfogó elektród között ki-
alakult villamos erőtérben (a levegőáramra me-
rőleges irányban) a felfogóelektród (ellen- vagy 
gyűjtőelektród) felé repül, majd azt elérve ráta-
pad. Egyben az apró porszemcsék egymással is 
összetapadnak, és néhányszáz mikronos „por-
csomagok” alakulnak ki. Ezeket a porcsomago-
kat a felfogóelektródról eltávolítják (lerázzák, 
vagy lemossák) és az összegyűjtött port a porle-
választó aljából elszállítják. Eközben a megtisz-
tított gáz a kéménybe, majd onnan a szabadba 
távozik. Ezzel az eljárással – ha jól működik – a 
porszennyezésnek jóval több, mint 99 %-át nem 
engedik ki a szabad légtérbe. 

A fenti elképzelés szerint nagyfeszültséget kell a 
töltőelektródra kapcsolni, hogy koronakisülést 
hozzon létre. Minél nagyobb folyamatos áramot 
kell a töltőelektródon keresztül a leválasztóba 
betáplálni, azért, hogy minél jobban feltöltse a 
port. Az elektródok közé minél nagyobb folya-
matos egyenfeszültséget kell kapcsolni, azért 
hogy az elektródok között kialakuló nagy villa-
mos erőtér minél nagyobb folyamatos erővel 
hasson a porszemcsékre és hatékony leválasz-
tást eredményezzen. E szerint nagy áram és 
nagy feszültség (nagy teljesítmény) az ára a ha-
tékony leválasztásnak. Így a leválasztó elég so-
kat fogyaszt, de erre szükség van. 

  

3. ábra 
Az elektrosztatikus porleválasztó elve és egyik megvalósítása [14,48]. 

Az 1980-as évektől furcsa, megmagyarázhatat-
lan jelenségeket tapasztaltak. Esetenként két 
azonos (ugyanaz tervezte, ugyanaz ugyanúgy 
üzemeltette) porleválasztó leválasztási hatásfo-
ka között többször 10%-nyi különbség jelentke-

zett. Tekintettel arra, hogy a két leválasztó min-
den szempontból azonos volt, az egyetlen „tu-
dományos” magyarázat az volt, hogy a rosszul 
működő leválasztóban egy „gonosz manó” lakik 
[55]. Ez a Porleválasztó Világkonferencián be-
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mutatott „gonosz manó elmélet” – miközben 
nagy derültséget keltett – természetesen azt je-
lentette, hogy az elmélet nem vett figyelembe 
minden fontos tényezőt. Valójában nem tudtuk, 
hogy az elektrosztatikus porleválasztó hogyan 
működik. Eközben az elmélet ellenére jó néhány 
gyakorlati próbálkozás, sikeres újdonság is szü-
letett:  

- Megjelent az impulzusüzemű táplálás. A 
töltőelektródra egyenfeszültség helyett fe-
szültség-impulzusokat kapcsolva növeke-
dett a leválasztási hatásfok. 

- Az elektródokra váltakozó feszültséget 
kapcsolva találtak olyan frekvenciát, 
amellyel egy adott leválasztónál megnö-
vekedett a leválasztási hatásfok. 

- A töltő- és a felfogó elektródokat egymástól 
nagyobb távolságra helyezve (az „utca-
szélességet” megnövelve) növekedett a 
leválasztási hatásfok. 

Jobb a leválasztási hatásfok, ha nem állandó 
nagy áram tölti a porszemcséket (impulzusüze-
mű táplálás)? Jobb a leválasztási hatásfok, ha a 
töltő- és a felfogóelektród között nagyobb a tá-
volság (noha az elektródok között csökkent a 
térerősség a rájuk kapcsolt változatlan feszült-
ség miatt)?  

A „gonosz manót” a Tokyo Egyetem professzora 
Senichi Masuda találta meg az ellenkorona kisü-
lés (back corona) felfedezésével [50]. A magya-
rázatot a Budapesti Elektrosztatikai Iskola kuta-

tói adták meg, és a bizonyítást is elvégezték a 
tértöltéses erőterek hatásainak számításával, 
mérésével és modellezésével (2.2 fejezet) 
[14,48,61,44]. 

1.3 Villám 

A villámokhoz kapcsolódó kíváncsi érdeklődés 
és az indokolt rettegés egyidős az emberiség-
gel. Valamennyi mitológia, vallás és a művésze-
tek minden területe foglalkozik ezzel az emberek 
által gyakran megfigyelt természeti csapással. A 
legnagyobb művészek (írók, képzőművészek, 
zenészek) alkotásaikban fizikailag helyesen áb-
rázolják a zivatarokat és a villámcsapásokat. 
Nem véletlen tehát a BME-n is tapasztalt, ki-
emelkedő hallgatói érdeklődés. A villámkutatás, 
a villámvédelem területén Magyarország évtize-
dek óta nagyhatalom. 

A villámvédelmi kutatások [38] és a villámok ok-
tatása [40] területén végzett sok évtizedes mun-
kája, eredményei alapján tüntették ki Dr. Hor-
váth Tibort, a BME professor emeritusát a leg-
nagyobb nemzetközi elismeréssel, a R. H. 
Golde díjjal. A hazai (MSz 274) és a nemzetközi 
(IEC) szabványosításban, a hazai civil fórumo-
kon (Magyar Elektrotechnikai Egyesület) és a 
nemzetközi tudományos egyesületekben (ICLP) 
végzett sok évtizedes munkáját elismerik szerte 
a világon. A villámok kutatásával és a villámvé-
delemmel foglalkozók valamennyien tanítómes-
terünknek tekintjük [22]. 

1. táblázat 
A Budapesti Elektrosztatikai Iskola 

BUDAPESTI ELEKTROSZTATIKAI ISKOLA 

Dr. HORVÁTH Tibor professor emeritus, Dr. BERTA István egyetemi tanár 

70 éves a  

BUDAPESTI VILLÁMVÉDELMI  

(LÉGKÖRI ELEKTROSZTATIKAI) ISKOLA 

Több mint 2500 hallgató 

Több mint 300 diplomaterv 

Több mint 20 doktori értekezés 

20 szakkönyv 4 nyelven 

50 éves a 

BUDAPESTI IPARI ELEKTROSZTATIKAI  
ISKOLA 

Több mint 1800 hallgató 

Több mint 200 diplomaterv 

Több mint 15 doktori értekezés 

4 szakkönyv 3 nyelven 

szemeszterenként 50-100 új hallgató 

évente 2-3 új doktorandusz 

az oktatók és kutatók 4 generációja 
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2. A JELEN  

Ma az elektrosztatikát nem tekintjük egyszerűen 
a mozdulatlan töltésekkel foglalkozó tudomány-
nak, illetve ipari területnek. A korszerű definíció 
a következő: „Az elektrosztatika a mozdulatlan 
vagy mozgásban lévő töltésekkel, azok hatásai-
val és kölcsönhatásaival foglalkozik olyan ese-
tekben, amikor a jelenségeket a villamos tölté-
sek nagysága és térbeli elhelyezkedése hatá-
rozza meg, nem pedig a mozgásuk idézi elő.” 
(Moore, A. D. [51]) 

2.1 Elektrosztatikus kisülések 

Az elektrosztatikus feltöltődések káros hatásai 
közül több területen is az elektrosztatikus erede-
tű kisülések okozzák a legnagyobb gondot. A 
technológiai problémák közül, pl. a fellépő kisü-
lések már a gyártás közben tönkretehetik a fé-
nyérzékeny anyagokat (filmeket), az ESD 
(Electrostatic Damage) az elektronikai iparban 

és esetenként a felhasználóknál (a gyártás so-
rán, összeszereléskor és a javításnál, kedvezőt-
len üzemeltetésnél) okoznak közvetlen tönkre-
menetelt vagy rejtett hibákat. A leggyakoribb 
káresemények mégis az elektrosztatikus erede-
tű, gyújtóképes kisüléseknek, gyúlékony környe-
zetben való kialakulásához kötődnek. 

Tekintettel arra, hogy ezek a kisülések villamos 
jelenségek, a 2. táblázatban összefoglaltuk a 
villamos kisülések fajtáit és legfontosabb jellem-
zőit. Az elektrosztatikában ezen villamos kisülé-
sek speciális formái lépnek fel (3. táblázat). Az 
elektrosztatikus kisülések káros hatásait általá-
ban a kisülésben jelentkező energia térbeli és 
időbeli sűrűsége hozza létre. A több évtizede 
megkezdett elemző, modellező vizsgálataink 
középpontjában egyrészt a különféle gyúlékony 
anyagokat begyújtani képes kisülési energia, il-
letve a kisülés okozta biológiai hatások álltak (4. 
ábra). 

2. táblázat 
A villamos kisülések 

Villamos kisülések Jellemző hőmérséklet 
Töltéshordozókat termelő  

fizikai folyamatok 

Elektronlavina 20-30 °C Elektronütközési ionozás 

Pamatos kisülés 100 °C 
Elektronütközési ionozás 

+ fotoionozás 

Csatorna kisülés 1000 °C Fotoionozás + hőionozás 

Villamos ív 10000 °C Hőionozás + hőemisszió 

3. táblázat 
Az elektrosztatikus kisülések 

Elektrosztatikus kisülések 
A kisülés és az elektród 

kapcsolata 

Az elektrosztatikus  
kisülésekben előforduló  

villamos kisülések 

 Koronakisülés 

 Szigetelő felület kisülése  
(fojtott szikrakisülés) 

 Terjedő kisülés 

 Feltöltött réteg kisülése 
(porhalom felületén) 

 Villámszerű kisülés 

Részletörés 

Elektronlavina 

Pamatos kisülés 

Csatorna kisülés 

Szikra kisülés Átütés vagy átívelés Csatorna kisülés vagy villamos ív 
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4. ábra 
Az elektrosztatikus kisülések veszélyessége 

   

5. ábra 
Elektrosztatikus kisülések: koronakisülés, fojtott szikrakisülés, terjedő kisülés 

 

6. ábra 
Fojtott szikrakisülés modellezésének eredményei, a mérőrendszer és a mérési eredmények bemutatása [5,6,7,8,9,32] 
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A legkisebb veszélyt a koronakisülések jelentik. 
Ezek a térben és időben elosztott energiájú, 
meglehetősen kis energiaszintet képviselő kisü-
lések alig érzékelhetők és meggyújtani csak a 
legérzékenyebb gázokat, gőzöket, illetve piro-
technikai anyagokat képesek. Ilyen rendkívül ér-
zékeny anyagok jelenlétében ezért meg kell 
akadályoznunk az elektrosztatikus feltöltődés 
kialakulását. A villámokat és villámszerű kisülé-
seket a természeti folyamatok hozzák létre.  

Ipari körülmények között a korlátozott méretek 
és a töltő folyamatok miatt megadott térfogat ha-
tárig (gömb alakú tartály esetén 60 m

3
 alatt, 

csővezeték estén 3 m alatti csőátmérőig) nem 
fordultak még elő. A rendkívül veszélyes szikra-
kisüléseket feltöltött kondenzátorokban tárolt 
energia kisülése okozza. Veszélyességüket az 
egyetlen szikrában kisülő kapacitás nagysága 
határozza meg. 

A Budapesti Elektrosztatika Iskolában kutató 
munkánkat a feltöltött szigetelő felületről levehe-
tő szikrakisülés kialakulásának és energiájának 
vizsgálatával indítottuk. A szakirodalomban leír-
ták azt a megfigyelést, amely szerint a feltöltött 
szigetelő-felületeken egymás mellett pozitív és 
negatív töltésgócok alakulhatnak ki, és az egy-
más melletti ellentétes töltésű felületrészek tar-
tósan létezhetnek [20,21,35,36,37].  

Kutató munkánk eredményei bemutatták, hogy 
egy feltöltött szigetelő felülethez közeledő földelt 
tárgy hogyan hozza létre az úgynevezett fojtott 
szikrakisülést (brush discharge). A modell alap-
ján (6. ábra) követhető a szigetelő felületen ki-
alakuló töltésmozgás a kisülést megelőzően. A 
kisülést megelőző állapotot egyrészt a szigetelő 

felület vezetőképessége, másrészt a földelt 
tárgy közeledési sebessége befolyásolja. A foj-
tott szikrakisülés, a földelt tárgyról induló csator-
nakisülés és a korlátozott (mintegy dm

2
-nyi) felü-

letet érintő kúszó kisülések folyamata alatt a ki-
sült felület körül a töltések gyakorlatilag mozdu-
latlanok. Azaz a kisüléssel sorba kapcsolódik az 
érintetlen szigetelő felület rendkívül nagy ellenál-
lása. Ez egyrészt fojtja a kisülést (korlátozza a 
kisülési energiát, hiszen egy kisülésben a feltöl-
tött felületnek csupán mintegy „kéttenyérnyi” ré-
sze vesz részt), másrészt a modell magyarázza 
az ellentétesen feltöltött felületrészek kialakulá-
sát. A kisülés nem csupán kisüti, de ellentétesen 
fel is tölti a szigetelőt (a felületi kisülést nem a 
zérus felületi töltés, hanem a térerősség felület 
menti összetevőjének nulla értéke állítja le). Ez 
jelentősen megnöveli a kisülési energiát (az 
úgynevezett átvitt töltést). 

A fojtott szikrakisülésnek egy másik geometriai 
elrendezésben való vizsgálatára hoztuk létre a 
földelt fémhengeren lefutó szigetelő fólia modell-
jét. A fólia felületén fellépő, az eredetivel ellenté-
tes töltésgócok elméleti magyarázatán túl leg-
fontosabb eredményünk a 7. ábrán látható. 
Adott fajlagos felületi ellenállású fólia esetére 
meghatároztuk azt a maximális mozgási sebes-
séget, amely a fólián még nem hoz létre ve-
szélyt okozó elektrosztatikus feltöltődést. Ered-
ményünkben meglepő, hogy ez a határérték a 
méretektől, illetve más jellemzőktől nem függ. 
Eredményünket (Horváth-Berta görbe) szerte a 
világon hasznosítják optimális (tűz- és robba-
násveszélyt még nem okozó) gépsebességek 
beállítására [6, 32,33,34,35,42]. 

  

7. ábra 
 Hengeren lefutó szigetelő fólia erőterének modellezése és az eredményeknek  

– a Horváth Berta görbének – az ipari alkalmazása [6,32,42] 
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Jelenleg kutatásaink a lerakódott portömeg felü-
letén kialakuló, valamint az úgynevezett terjedő 
kisülések vizsgálatára irányulnak. A lerakódó 
portömeg felületén (pl. silók belsejében) kialaku-
ló kisüléseknél egyrészt a feltöltött porszemcsék 
lerakódásakor növekszik az összefüggő tértöltés 
nagysága, másrész azáltal, hogy a feltöltött por-
szemcsék közelebb kerülnek egymáshoz, nö-
vekszik a portömeg fajlagos térfogati töltéssűrű-
sége. 

Mindkét hatás segíti a lerakódó portömeg felüle-
tén fellépő – esetenként több méter hosszúságú 
– kisülések kialakulását. Ezekben az esetekben 
a kisülés a már lerakódott port felkavarja, és az 
újra lebegő állapotba kerülő port gyújtja be. Ezt 
úgy is fogalmazhatjuk, hogy e porokra az úgy-
nevezett felső robbanási határkoncentráció nem 
értelmezhető. 

A terjedő kisülések az elmúlt évek talán legna-
gyobb kihívását jelentik. Kialakulásukhoz két fel-
tétel szükséges. Az egyik a földelt felületeken 
(döntően korrózióvédelmi célból) kialakított 
rendkívül vékony (általában néhányszor tíz mik-
rométer vastagságú), igen jó szigetelő (pl. mű-
anyag festékből készült) kiváló minőségű (töké-
letesen fedő) nagy összefüggő felületű bevonat. 
Ilyen például a földelt fémsilók belső felületén 
létesített korrózióvédő réteg. A másik feltétel a 
rendkívül nagy feltöltődést generáló folyamatos 
hatás. A fémsilókba pl. pneumatikusan betárolt, 
betöltött hatalmas kavargó és ülepedő portömeg 
ezt is teljesíti. Ilyen esetekben az egy négyzet-
méteren tárolt energia meghaladhatja a kJ érté-
ket. Ekkor, ha a szigetelő festékréteg felületén 
mégis megindul kisülés (pl. azért, mert az óriási 
villamos térerősség miatt a réteg átüt, vagy va-
lamilyen műszaki hiba miatt egy földelt tárgy 
szemből a feltöltött felülethez ér) sok 10 vagy 
100 kJ energiájú kisülés alakulhat ki. Ez a kisü-
lés a továbbiakban a felületen fellépő nagy tér-
erősség miatt önállóan haladhat tovább, akár 
sok méteres hosszon. A gyújtó hatás rendkívül 
nagy, ez a jelenség lehetett oka néhány óriási 
siló katasztrófának. A lebegő por rendkívül nagy 
fajlagos felülete miatt felszabaduló energia 
okozhatta, hogy az óriássilók telepének helyén 
csupán egy „nagy fekete folt” maradt, és csak 
onnan lehetett tudni, hogy ki halt meg, hogy a 
robbanás után kit nem találtak meg.  

Az elektrosztatikus eredetű veszélyek kezelésé-
re a Budapesti Elektrosztatikai Iskola kutatói és 
oktatói a védekezés új elméleti és gyakorlati 
megoldását, elektrosztatikai szakértői rendszert 
dolgoztak ki (Static COntrol Up-to-date 
Technology = SCOUT) [19,24,25,31]. A szakér-

tői rendszer adatbázisa és tudásbázisa a dönté-
sek előkészítését, a döntéshozók támogatását 
célozta meg az alábbi lépések szerint. 

Döntéselőkészítés 

 Audit – kockázatelemzés a jelenlegi 
helyzetre 

 Megelőző és védelmi rendszer változata-
inak megtervezése 

 Kockázatelemzés a változatok által elér-
hető állapotokra 

Döntés  

 Műszaki és gazdasági szempontból 
egyaránt optimalizált megelőző és vé-
delmi rendszer kiválasztása és megvaló-
sítása 

Alkalmazás 

 A technológiák működtetése 

 Audit – kockázatelemzés 

A Budapesti Elektrosztatikai Iskolában jelenleg 
folyó kutatások célja olyan szakértői rendszerek 
kidolgozása, amelyek komplex kockázat-
menedzselést tesznek lehetővé. Az alkalmazott 
módszerek a soft-computing [1,2,3,4,25,43,47] 
eszközrendszerét használják [19,24,46,49,62].  

2.2 Tértöltések 

Senichi Masuda, a Tokyo Egyetem professzora 
új, mind az elektrosztatikai leválasztási, mind 
pedig a szórási technológiákban fellépő jelensé-
get fedezett fel [50]. A folyamat, amelyet 
Masuda ellenkorona kisülésnek nevezett (8. áb-
ra), akkor lépett fel, amikor a földelt elektródon 
már lerakódott nagy fajlagos villamos térfogati 
ellenállású porrétegen át nagy ionáram folyt át. 
Ekkor a nagy porellenálláson átfolyó nagy áram 
hatására olyan villamos térerősség alakult ki, 
amely a porréteg átütéséhez vezetett. 

A mérések azt bizonyították, hogy a koronázó 
elektródok által az erőtérbe juttatott ionoknak 
csak kevesebb, mint egy százaléka töltötte fel a 
port, a többi ion a két elektród közötti térrészen 
áthaladva átfolyt a már lerakódott porrétegen. 
Hiába növelték a koronakisülés áramát, a por 
feltöltődésének fizikai korlátai [14,20] miatt az 
áram csak a földelt elektródon már lerakódott 
porrétegen eső feszültséget növelte meg. Külö-
nösen a nagy ellenállású porok (ρtérfogati > 10

9 

Ωm) esetén a technológiát, így az ellenkorona 
kisülés sújtja [14].  
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8. ábra 
Az ellenkorona kisülés modellezése egy lemezes porleválasztó fél utcájában [6,14,43,45,48,50],  

és a lerakódott porfelület sérülése (lyukak és kráterek) 

Az ellenkorona kisülés miatt az alábbi, a levá-
lasztási hatásfokot döntően csökkentő hatások 
lépnek fel. 

 A már lerakódott porréteg átütése jelen-
tős portömeget robbant ki a porrétegből 
a gázáramba, és rontja a lerakódott por-
réteg felületi minőségét. 

 A gázáramba visszarobbanó portömeg 
jelentősen rontja a leválasztás hatásfo-
kát. 

 Az ellenkorona kisülés semlegesíti, illet-
ve az eredetivel ellenkező előjellel tölti 
fel a porszemcséket, és ezzel is akadá-
lyozza célba jutásukat.  

 Lecsökken a nagyfeszültségű és a föl-
delt elektródok közötti átütő feszültség, 
így sorozatos szikrakisülések lépnek fel. 
Az elektródok közötti rövidzár idejére 
sem a por villamos töltése, sem a külső 
leválasztó erőtér nem áll fenn. 

 A szóróelektródokon létrehozott nagy 
áram és a felfogóelektródokon kialakuló 
ellenkorona kisülés feleslegesen növeli 
meg az elektrosztatikus leválasztó fo-
gyasztását. 

Megtaláltuk tehát a „gonosz manót”, de továbbra 
is kérdés, hogy hogyan működnek az elektrosz-
tatikus porleválasztók és az elektrosztatikus 
szóróeszközök. E kérdésekre a Budapesti Ipari 
Elektrosztatikai Iskola kutatói a tértöltéses erőte-
rek mérésével, számításával, modellezésével 
találták meg a válasz [15,28,59,60,63]. 

Megállapítottuk, hogy a porok feltöltése a porle-
választó legelején, néhány másodperc alatt, né-
hányszor tíz centiméteres út befutása után be-

következik. Ugyanakkor a szóróelektródok felü-
letén fellépő nagy villamos térerősség az elekt-
ród felületétől néhány millimétert távolodva 4-5 
nagyságrendet csökken. Így a leválasztó utcájá-
nak legnagyobb részén az elektródokra kapcsolt 
feszültség alig néhány 100 V/m térerősséget 
hoz létre. A valóságos porleválasztók belsejé-
ben a felfogóelektródok közvetlen közelében a 
villamos térerősség mintegy 2-3 nagyságrendet 
újra megnövekszik. Ez azonban már nem az 
elektródokra kapcsolt feszültségnek, hanem az 
utcában áramló feltöltött por tértöltésének kö-
szönhető. 

Hogyan működik tehát valójában az elektroszta-
tikus porleválasztó berendezés? A belépő poros 
levegőben a port a leválasztó kamra legelején 
az elméletek és a gyakorlat [11,12,13,15] által 
meghatározott maximális töltéssel látjuk el. Ezt 
követően az elektródok között (nem kis mérték-
ben a szóróelektródokon fellépő villamos szél 
hatására) turbulensen áramló tértöltés alakul ki. 
A turbulens áramlás során a felfogóelektród kö-
zelébe kerülő részecskék (döntően a tértöltés 
okozta erőhatás miatt) „felkenődnek” és felta-
padnak a felfogó elektródokra [56,59,60]. Így 
magyarázható a hatásfok növekedése nagy ut-
caszélesség (nagyobb tértöltés – nagyobb erő-
hatás) miatt. Hasonló módon érthetővé válik, 
hogy növekszik a leválasztás foka, amennyiben 
csökkentjük a már lerakódott porrétegben az el-
lenkorona kisülés lehetőségét (pl. 10

-3
 – 10

-9
 s 

időtartamú [14], impulzusüzemű táplálással ki-
sebb lesz a porrétegen átfolyó átlagos áram). 
Nem utolsó sorban a hatásfok növekedését 
energia megtakarítása mellett érjük el (a porle-
választó az impulzusokkal való táplálás miatt 
működési idejének közel felében ki van kapcsol-
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va, (9. ábra). Hasonló módon levezethető, hogy 
a leválasztó kamra legelső szakaszát a por fel-
töltésére, a többi zónát pedig a leválasztásra kell 
optimalizálni [50]. 

Vezessünk végig egy hasonló gondolatot a szó-
rási technológiákra. A por, vagy folyadékcsepp 
felöltését a szóróeszköz kimeneténél elhelyezett 
nagyfeszültségű, koronázó csúcs végzi. A szá-
mítások és mérések itt is jól mutatják, hogy a 
nagyfeszültségű csúcs és a földelt céltárgy kö-

zötti térrész legnagyobb hányadában a villamos 
térérősség elhanyagolhatóan kicsi.  

Belátható, hogy a feltöltött részecskéket nem a 
villamos erőtér, hanem a levegőáram, eseten-
ként nagynyomású rendszer juttatja el a célba. 
Különösen szembetűnő ez a helyzet az elekt-
rosztatikus permetezésnél, ahol a nagyfeszült-
ségű töltőelektród néhány méter, illetve néhány-
szor tíz méter távolságban van a céltárgytól. A 
permetező traktor vagy repülőgép akkor, amikor 
a permetcsepp megközelíti a permetezendő fát, 
vagy szőlőtőkét, már a „hetedik határban” jár.  

 

 

9. ábra 
A porleválasztóból kibocsátott pormennyiség  

az impulzusüzemű táplálásra jellemző kitöltési tényező  
függvényében [14] 

  

11. ábra 
Elektrosztatikus porszórás 

 

10. ábra 
Az elektrosztatikus szóróeszköz és a céltárgy közötti erőtér 

az elektródok közötti feszültség (1), és a tértöltés  
(2) hatására [14] 

 

12. ábra 
Elektrosztatikus permetezés, Bertholon abbé, 1785 [57] 
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Hogyan működik tehát valójában az elektroszta-
tikus porszóró (festékszóró, szálszóró vagy 
permetező) berendezés? A szóróeszközből kilé-
pő port az ott elhelyezett nagyfeszültségű koro-
názó csúcs (koronázó elektród) feltölti. A nagy-
feszültségű csúcs és a földelt céltárgy közötti 
térrész legnagyobb részében (a csúcs néhány 
milliméteres környezetét kivéve) a villamos tér-
erősség elhanyagolható. A feltöltött porszem-
cséket nem a villamos erőtér, hanem levegő-
áram, esetenként nagynyomású rendszer juttat-
ja el a céltárgy közelébe. A felszórást és a felta-
padást valójában a céltárgyat körülölelő tértöltés 
és a földelt céltárgy között kialakuló villamos 
térerősség hozza létre. 

Az előbbi gondolatmenet szerint belátható, hogy 
a nagy ionáram, amely a külső koronázó csúcs-
ról kiindulva a céltárgy felületére jutva az ott már 
lerakódott porban ellenkorona kisülést hoz létre, 
jelentősen rontja a bevonat felületi minőségét 
(„narancshéj” effektus, (8. jobboldali ábra). A 
szóróeszköz végén, szabadon elhelyezett nagy-
feszültségű csúcs az előbbiek mellett tűz- és 
robbanásveszélyt (oldószeres festék alkalmazá-
sa esetén), valamint kézi szóróeszköznél érin-
tésvédelmi problémákat is okoz. Belátható, hogy 
a tértöltés hatásának modellezési eredményei 
messzire vezetnek. Sokkal előnyösebb megol-
dás a szóróeszköz belsejében kialakított, csak a 
részecskék feltöltésére optimalizált töltőrend-
szer, hiszen a külső koronázó csúcs nem csak 
felesleges, de szükségtelen károkat és veszé-
lyeket is okoz.  

2.3 Túlfeszültség- és zavarvédelem 

A információ technológia (IT) gyors előretörése, 
valamint a hétköznapi élet és az ipar legkülön-
bözőbb területein jelentkező kiszolgáltatottsá-
gunk ezeknek a rendkívül érzékeny, sérülékeny 
rendszereknek, környezetünk kiemelt kérdésévé 
tette a szoftver és hardver biztonságot 
[23,27,49]. Rendkívül fontossá vált ezáltal a Bu-
dapesti Elektrosztatikai Iskola kutatási és okta-
tási tevékenysége. Mi foglalkozunk az úgyneve-
zett elektromágneses környezetvédelem kérdé-
seivel: az erőterek élettani–biológiai hatásaival, 
az elektromágneses összeférhetőséggel (az 
EMC-vel), valamint a túlfeszültség- és zavarvé-
delemmel. Kutató és oktató munkánk tárgya te-
hát szinte valamennyi – természetes és mester-
séges – erőtérnek azon zavaró, károsodást oko-
zó hatása, amelyek miatt kollégáink és partnere-
ink berendezései nem, vagy csak hibásan mű-
ködnek. 

Kiemelt kutatási és oktatási területünk [22,38,40] 
a túlfeszültség- és zavarvédelem, és ezen belül 
a villámok másodlagos hatásai ellen létrehozan-
dó úgynevezett másodlagos villámvédelem. Az 
elmúlt évtizedekben folyó kutató munkánk 
eredményeit közvetlenül alkalmaztuk nagymére-
tű oktatási épületek, kormányzati épületek és 
bankok, lakóparkok és lakóépületek érzékeny 
rendszereinek védelmére (tervek készítése és a 
kivitelezésben való közreműködés). Nemzetközi 
kapcsolatainkat (pl. az International Conference 
on Lightning Protection ICLP 30 konferenciáját – 
ebből már 3 alkalommal Magyarországon szer-
veztük ezt a világon a villámvédelemben legran-
gosabb eseményt) is kihasználva a BME külön-
böző karain elsőként vezettük be a védelem elvi 
és gyakorlati megoldásainak oktatását. A nappa-
li alap, mester és doktori képzések mellett a fel-
nőttképzésben és a mérnöktovábbképzésben is 
a fejlett országokkal egyidejűleg indítottuk meg 
az oktatást. Külön ki kell emelni a Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesület szervezésében már az 
1990-es évek legelején megindított évenkénti 
Villámvédelmi Konferenciát, amely a tervezők, 
kivitelezők és üzemeltetők tájékoztatását szol-
gálja. Jelenleg a 20. MEE Villámvédelmi Konfe-
rencia szervezése folyik. 

Az energiaiparban ma a preventív villámvéde-
lem alkalmazásának bevezetésén dolgozunk. A 
preventív villámvédelem (PLP [30,31, 52,53]) a 
védekezés új elméleti és gyakorlati megoldása. 
Célja az elsődleges és másodlagos hatások be-
következési valószínűségének csökkentése, 
vagy azok kiküszöbölése. Az előre megtervezett 
preventív eszközöket, módszereket és techno-
lógiákat csak villámveszély esetén, szigorúan a 
veszély időtartama alatt alkalmazzuk. 

A preventív védelmi elv más, pl. ipari elektrosz-
tatikai veszélyek esetén is költséghatékonyan 
használható. 

3. A JÖVŐ 

Az elmúlt évtizedekben a bekövetkező kataszt-
rófák egyre gyakrabban és egyre kevésbé korlá-
tozott körben jelentkeztek. Ezek a katasztrófák – 
annak ellenére, hogy a különösen veszélyes 
technológiák a fejlett világból folyamatosan a fej-
letlen világba kerülnek át – főként a fejlett világ-
ban szoktak fellépni. A tüzek és robbanások 
kezdetben egy-egy üzemen belül okoztak káro-
kat az emberi életekben és a berendezésekben. 
A védekezés fejlődése következtében egyrészt 
csökkent az üzemeken belül az emberi élet ve-
szélyeztetése, és csökkent az épületekben és 
berendezésekben bekövetkezett kár is. Más-



| INFORMATIKA | 

64 | Vol. XIV. No. 1. | 

részt a tűz, vagy robbanás okozta kárnak azon 
része, amely a termékek megsemmisülése miatt 
lépett fel, növekedett. Új elemként lépett be a 
termelés kiesése, az a kár, amely a kényszerű 
leállás miatt következett be. Szintén újdonság, 
hogy a katasztrófák méretének növekedése mi-
att esetenként szolgáltatás kiesésével, illetve a 
környezet jelentős károsodásával is számolnunk 
kell. Az óriási termelő egységek és a rendkívül 
nagy anyagmennyiségek miatt mind a természe-
ti, mind pedig a technológiai eredetű katasztró-
fáknál egyre kevésbé tudjuk korlátozni a kár 
mértékét, térbeli és időbeli kiterjedését. Az el-
mondottakra nem csupán a média híradásai hív-
ják fel a figyelmet, hanem az egyes szakterüle-
tek szakembereinek – egyelőre még egymástól 
többé-kevésbé elszigetelt – erőfeszítései is ezt 
mutatják. Az új európai és világszabványok egy-
re gyakrabban foglalkoznak mind a környezeti 
hatásokkal, mind a szolgáltatások kiesésével és 
az összefüggő körzeteket és területeket sújtó 
hatásokkal (pl. az IEC és MSZ EN 62305 új vil-
lámvédelmi szabványok). 

Az elektrosztatikus leválasztásban az ellenpár-
huzamosan kapcsolt tirisztorokkal – viszonylag 
egyszerűen – megvalósított milliszekundomos 
impulzusüzemű táplálás kiépítése a legolcsóbb, 
de az elérhető eredmények is mérsékeltek. A 
mikroszekundumos impulzusüzemű táplálás 
egyrészt nem igényel nagyfeszültségű transz-
formátort és nagyfeszültségű kábeleket, de a le-
választó kamra tetején is elhelyezhető, kismére-
tű, de üzembiztos nagyfeszültségű kapcsoló-
üzemű tápegység rendkívül drága. Az ipari kivi-
telű nanoszekundumos táplálás még jelenleg is 
fejlesztés alatt áll. A nehézségek egy részét a 
leválasztó kamrában fellépő állóhullámok miatti 
rendszeres átütések jelentik. Várható, hogy a 
nanoszekundumos felfutású és hosszabb plató-
val rendelkező impulzusokat a kedvezőtlen ha-
tású gázok „felaprításában, átalakításában” 
majd leválasztásában találhatjuk meg. A leg-
újabb lépések az úgynevezett hideg plazma 
(egyelőre laboratóriumi) alkalmazásával, a gá-
zok kémiai átalakításával hozhatnak új ipari 
eredményeket. 

Az ipari elektrosztatikában új anyagokat (pl. a 
térerősség függvényében a villamos ellenállásu-
kat változtató anyagokat, anizotrop szerkezetű 
és tulajdonságú, illetve „emlékező” anyagokat) 
és új technológiákat (pl. e-tintát, e-papírt, elek-
trorheológiai folyamatokat használó módszere-
ket) fejlesztünk. Alapvető ipari változások várha-
tók a mikromotorok (13. ábra) árának több 
nagyságrenddel való csökkentésétől, a nano-
technológiában – pl. a génmanipulációban fel-

használható – csak az elektrosztatikai erőket 
használó eszközöktől (14. ábra) és új, környe-
zetkímélő, anyag- és energiatakarékos elektro-
technológiák kifejlesztésétől. 

A légköri elektrosztatikában, a primer villámvé-
delemben újra és újra megjelenő nem konvenci-
onális eszközök tudományos kezelése folyik. A 
szekunder villámvédelemben elengedhetetlen a 
statisztikai adatokra támaszkodó, valószínűségi 
alapon felépített gazdaságos védelmi rendsze-
rek elterjesztése, és az egekbe szökő áraknak a 
preventív elvek szerinti mérséklése (esetenként 
soft computing módszerek felhasználásával) 
[30,31].  

Mind a légköri elektrosztatika, mind pedig az 
ipari elektrosztatika területén a Budapesti Elekt-
rosztatikai Iskola az új, valószínűségi szemléle-
ten alapuló kockázat menedzsment [25,62] elter-
jesztését és az egyre érzékenyebb rendszerek 
szoftver és hardver védelmének összehangolt 
gazdaságos kezelését tűzi ki céljául. Új alapokra 
kell helyezni a potenciális veszélyek megítélé-
sét. A méréseket, számításokat, adatgyűjtést, 
modellvizsgálatokat valószínűségi alapú szakér-
tői rendszerekkel (adat- és tudásbázissal, egy-
ségesített diagnosztikai és összehangolt terápi-
ás rendszerekkel) kell továbbfejleszteni. Erősí-
teni kell a nemzetközi információáramlást, és fo-
kozni kell a nemzetközi szervezetek együttmű-
ködését.  
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4. táblázat 

 
ELEKTROSZTATIKA 

 

LÉGKÖRI ELEKTROSZTATIKA IPARI ELEKTROSZTATIKA 

Villámok fizikája Villámvédelem 
Passzív elektrosztatika 
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veszélyek) 

Aktív elektrosztatika 
(elektrosztatikai  
technológiák) 

Zivatarfelhő 
keletkezése 

Töltésszétválás 
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