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BOSCH ÉLETTARTAM KUTATÓ LABORATÓRIUM 

Az Ecotech Nonprofit Zrt, a Dunaújvárosi Egyetem Front-end Office-aként azt a küldetést vállalta, 

hogy az egyetem eszközeivel az egyetemen dolgozó nagytudású szakemberek ismereteit 

hasznosítja a magyar ipar számára. Számos laboratóriummal rendelkezünk, amelyek közül itt most 

az Élettartam vizsgálatok eszköztárát mutatjuk be, amelyekkel üzleti alapon is és kutatási feladatok 

esetén is szívesen állunk azok rendelkezésére, akik megkeresnek. ISO 9001 minősítéssel 

rendelkezünk és számos referenciával: elsősorban az autóipari berendezések és elektronikák 

gyötrésének végzésében, de az űriparban is megvetettük már lábunkat, vagy a közúti lámpák 

vizsgálataiban, valamint számos más területen. 

ESZKÖZEINK 

TIRA rázógép: 

Gépelemek, illetve szerszámok felületi integritása közötti kapcsolat vizsgálatához, továbbá 

analitikus modellek segítségével károsodási folyamatok és prognózisok igazolásához. 

Klíma kamrával együtt öregítési eljárásokban alkalmazható. 

Paraméterei: 

90 G max. terhelhetőség (ráhelyezett tömegtől függően) 

50 mm max. elmozdulás, 
5 Hz-2500 kHz frekvenciatartomány, max. tömeg 78 kg, mérő és szabályozó csatornák száma 8 

 

Érdeklődni lehet  Dr. Pór Gábor, Ecotech Zrt, K+F igazgató  

E-mail: porg@uniduna.hu                                   Mobil:Ecotech +36 30 399 68 66 

mailto:porg@mail.duf.hu


Honlap:  http://www.ecotechnpzrt.hu/bosch-labor 
 

 

 

Vötsch klímakamra (2 db): 

Elektronikus berendezések tesztelése, tartóssági és klimatikus tesztek. Kiegészítő 

berendezésekkel anyagok és készülékek öregítésére is alkalmas.  

 

Paraméterei: 

1100 literes mintatér, 

- 70 és +170 Celsius, 

Párásítás 10-85 %, fűtési sebesség 16 kelvin/perc hűtési sebesség 14.5 kelvin/perc 
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LDS rázógép: 

Gépelemek, illetve szerszámok felületi integritása közötti kapcsolat vizsgálatához, továbbá 

analitikus modellek segítségével károsodási folyamatok és prognózisok igazolásához. 

 Klíma kamrával együtt öregítési eljárásokban alkalmazható. 

 

Paraméterei: 

90 G terhelhetőség (ráhelyezett tömegtől függően), 

50 mm max. elmozdulás, 

5 Hz-2.3 kHz frekvenciatartomány, 

max. tömeg 600 kg 

mérő és szabályozó csatornák száma 16 
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LDS csúszóasztal: 
Szinte egyedülálló az országban alig van hasonló. Az LDS kiegészítő egysége, amely horizontális 

rázásokat tesz lehetővé. Kompatibilis a Vötsch klímakamrákkal így termikus öregítésére is alkalmas. 

Paraméterei: 

 

75 mm max. elmozdulás, vízszintes irányban 

750x750 mm asztal nagysága 

Max. tömeg 600 kg 

mérő és szabályozó csatornák száma 16 
 

 

 

 



Honlap:  http://www.ecotechnpzrt.hu/bosch-labor 
 

WEISS hősokk kamra: 

Ciklikus termikus hősokk fárasztásra alkalmas berendezés. Két kamratérrel rendelkezik, 

amelyek egymástól függetlenül beállíthatóak adott hőmérsékletre és a két kamratér között lift 

segítségével a termékek mozgathatóak. Európai szabványoknak megfelelő hősokk-teszt 

elvégzésére alkalmas berendezés. 

Paraméterei: 

Vizsgálótér: 300 l 

Meleg kamrarész (felső): 50-220 oC  

Hideg kamrarész (alsó): (-75)-(+70)oC 

Hőmérséklet gradiens: 4 kelvin 

Hideg-meleg váltás:10 másodperc 

 

 

Genlab szárítószekrény (Típus: OV/100) 

 

100 literes légkeveréses szárítószekrény digitális szabályzóval/kijelzővel, különböző vizsgálatok, 

elsősorban kémiai felületkezelések (kémiai fémleválasztás) utóműveleteként, nedves vizsgálati 

módszereket követő szárításnál használható.  

Főbb paraméterek:  

 alkalmazható hőmérséklet: 40-250°C  

 fluktuáció: ± 0,75°C  
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Kemence: 

 

Hőkezelési folyamatokra alkalmazható légkeverő kemence 

Paraméterei: 

 

Maximális munkahőmérséklet 250 °C 

Kapacitása 0.7 m3 (1250x750x750) 

Fűtésteljesítmény : 13.2 KW 

 

 

C+W programozható 450 literes ciklikus korróziós kamra  

 

A kamra a korróziót okozó körülményeket reprodukálja szabályozott módon, leggyakrabban azokat 
felerősítve a gyorsabb mérési eredmények érdekében. Sóködkamrás vizsgálatokkal a fémek, 
műanyagok felületére felvitt bevonatok korrózióval szembeni ellenálló képességének mértékét 
állapíthatjuk meg, azaz a bevonat élettartamát, pórusmentesség, különböző közegeknek való 
megfelelését, valamint adott körülmények esetén az alkalmazhatóságát. (ISO 9227, ISO 11997-1, ISO 
20340, ISO 7253, ISO 4541, EN 60068-2-11) 
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- programozható, 

- 450 literes sópermet kamra, 

- magas páratartalom (nedvesköd), 98% relatív páratartalom, állandó vagy ciklikus 

hőmérsékleten,  

- száraz meleg 70ºC-ig,  

- szárítás,  

- levegőöblítés, 

- hőmérséklet: környezeti hőmérséklettől 55ºC +/- 1ºC-ig. 

 

Q-Sun XE-1S Xenonlámpás időjárás-állóság vizsgáló kamra 

 
 

A Q-SUN xenonos vizsgáló kamra az időjárás károsító hatásának laboratóriumi eszköze. A terméken a 

szabad levegőn ért napfény és eső hatása szimulálható. Az anyagok relatív élettartam meghatározására 

használható. A kamra néhány nap vagy hét alatt képes előidézni azokat a változásokat, amelyek 

természetes körülmények között hónapokat vagy éveket igényelnének. A vizsgált károsodási 

folyamatok: 

- kifakulás      porlás  

- repedezettség      törés  

- zavarosodás      hólyagosodás  

- fénylő felület fényesség vesztése   szilárdság vesztés  

- ridegedés.  

 A Q-SUN az alábbi szabványoknak felel meg:  

- ISO 4892  

- ASTM G151  

- ASTM G155  

- ASTM D2565  

- ASTM D4459  

 


