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1. Bevezetés 

A villamos és nem villamos készülékeket, eszközöket üzemük során különféle igénybevételek 

érik, s ezek hatására öregszenek, fáradnak, ezért feladatukat csak egy adott ideig képesek 

ellátni, meghibásodási gyakoriságuk az üzemidővel növekszik. 

Egyes eszközök üzemből való kiesése gyakran jelentős anyagi veszteséggel jár, ezért előzetes 

mérések elvégzésével már a felhasználás során ismerni kell várható élettartamukat. E mérések 

nem történhetnek a névleges beépítési körülményeknek megfelelően, mivel ez igen 

hosszadalmas kísérletezést jelentene. Ezért élettartamukat forszírozott igénybevételek között 

elvégzett mérésekkel, gyorsított vizsgálatokkal becsülik meg. 

Az eltérő igénybevételek mindegyike lényeges hatást gyakorol az élettartamra, de azt eltérő 

módon befolyásolják. Előfordulhat, hogy ugyanaz az anyag eltérő romlási hajlamot mutat 

ózonnal szemben, mint hőigénybevétellel szemben. 

2. A Villamosenergetikai Intézet 

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Villamosenergetikai Intézete 

évtizedek óta foglalkozik a megbízható és az elvárásoknak megfelelő villamos energia 

szolgáltatás problémáinak megoldásával. 

Az Egyetem a gyakorlati képzéssel, oktatással és kutatással kapcsolatos laboratóriumi 

mérőhelyei infrastruktúrájának fejlesztése érdekében olyan, új laboratóriumi berendezéseket 

szerzett be, amelyek segítségével, az energiatermeléssel és az energiaátalakítással kapcsolatos 

mérnöki ismeretek mélyíthetők el. E fejlesztés megfelelő környezetet teremt új termékek, új 

technológiák, új módszerek és alkalmazások kipróbálására. 

3. Környezeti hatások vizsgálata laboratórium 

Környezeti hatások vizsgálata laboratóriumunk mérő- és kutatóhelyein lehetőség van 

elektromos eszközökre, mérőeszközökre, vezetékekre és csatlakozókra kifejtett környezeti 

hatások vizsgálatára. Élettartam vizsgáló tesztkamráinkban vállalatokkal közösen, vagy 

azokkal együttműködve, különféle kutatási és fejlesztési feladatok is elvégezhetők. 

 

 



3.1 A laborkörnyezet 

A napsugárzás, a nedvesség, az eső és a hőmérséklet együttes hatásának vizsgálata igen fontos 

a minőségromlás területén. A különböző tesztkamrák a gyorsabb mérés érdekében a valós 

időjárási körülményeket szabályozott módon felerősítve reprodukálják. 

A Környezeti hatások vizsgálata laboratórium vizsgálóeszközei: 

1. ACS Discovery DY110C klímakamra. 

2. CON 300-FL AIR/SO2 tesztkamra (Kesternich vizsgálati kamra). 

3. SUNTEST XXL+ (ATLAS Material Testing Technology GmbH.). 

4. SIM 6050T Ózonkamra (ANSEROS Klaus Nonnenmacher GmbH.). 

 

3.1.1 ACS Discovery DY110C klímakamra 

A műanyag alkatrészek számára folyamatos igénybevételt jelent a hőtágulás és a magas 

páratartalom, ami előbb-utóbb minőségromláshoz vezet. A termékgyártásban a hőingadozás, a 

hideg- illetve melegtűrés, valamint a páratartalom hatásának szimulálását ciklikus 

klímakamrában végzik. 

A klímakamra műszaki paraméterei: 

Mérőtérfogat 112 liter 

Belső méretek (W x D x H) 548 x 460 x 447 

Külső méretek (W x D x H) 872 x 1112 x 1280 

Hőmérséklet tartomány -70°C… +180°C 

Hőmérsékletingadozás ±0,1°C… ±0,3°C 

Hőmérsékletváltozás sebessége -2,8°C/perc, +3,2°C/perc 

Relatív páratartalom tartomány 10%… 98% 

Relatív páratartalom pontosság ±1%… ±3% 

Tápfeszültség 230 V/50 Hz 

 

 

 



3.1.2 CON 300-FL AIR/SO2 tesztkamra (VLM GmbH.) 

A kén-dioxid (SO2) elsősorban a ként tartalmazó fosszilis tüzelőanyagok – a szén és a 

tüzelőolajok – elégetésekor keletkezik. Fő kibocsátója az energiaipar, a széntüzelés és a 

közúti közlekedés, ezen belül legfőképp a dízelüzemű autók motorja. 

A korróziós tesztek között különleges helyet foglal el a kén-dioxidos korróziós teszt. Mivel a 

kén-dioxid színtelen, szúrós szagú, köhögésre ingerlő mérgező gáz, amely vízzel érintkezve 

kénessavvá alakul, ezért ezeket a vizsgálatokat csak az erre a célra tervezett kamrában lehet 

biztonságosan lefolytatni. 

A Kesternich kamra műszaki paraméterei: 

Mérőtér térfogata 300 liter 

Belső méretek (W x D x H) 800 x 600 x 520 mm 

Külső méretek (W x D x H) 1100 x 700 x 900 mm 

Ajtó méret 740 x 400 mm 

Működési hőmérséklet Környezet < T <+50°C 

Konstans páratartalom 100% 

Hőmérséklet stabilitás ±0,5% 

Véde1em Túlmelegedés elleni védelem 

Fűtőegység Mérőtér padló1emezébe beépített fűtőszál 

Érzékelők Korrózióálló, nagy érzékenységű 

hőmérséklet szenzorok a padlólemezben és a 

tetőlemez alatt 

Sómentes vízellátás < 20 S/cm, ¾″ külső átmérő csatlakozó 

Vízbekötés Ioncserélő egységen át 

Hálózati feszültség és teljesítmény 230 V/50 Hz, 3000 W 

Hálózati csatlakozó 230 V 

Sűrített levegő 6-8 bar olajmentes 

Mérőtér anyaga  Rozsdamentes acéllemez ECTFE (Halar) 

bevonattal, polipropilén o1dalfalak, 

rozsdamentes acélrúd mintatartók műanyag 

bevonattal, száraz tömítés EPDM hab 

Ajtózár Kézi 

 

 



3.1.3 SUNTEST XXL+ (ATLAS Material Testing Technology GmbH.) 

A xenonlámpás kamrákban a napfény teljes spektrumát xenonlámpákkal szimulálják, így 

segítségével különböző műanyagok, festékek, illetve színezékek fény- és időjárás-állósági 

vizsgálataihoz, károsodásuk megállapítására alkalmazhatók. 

A Xenon-kamra műszaki paraméterei: 

Hálózati feszültség 3 x 400 V/50 Hz 

Környezeti hőmérséklet 18… 25°C 

Környezet relatív páratartalma 50% ±10% (max. 75%) 

Vízminőség < 5 S/cm 

Víz pH értéke 6 - 8 

Max. szilikát tartalom < 1 ppm 

Hőmérséklet tartomány 20°C… 70°C 

Relatív páratartalom tartomány 20%… 95% 

Xenonlámpa 3 x NXE 1700 (1700 W) 

Xenonlámpa hűtés léghűtés 

Besugárzásmérés 300… 400 nm UV, 340 nm keskenysáv 

Sugárzási teljesítmény 250… 760 W/m
2
 

Optikai alapszűrő 290… 800 nm (réteg nélküli kvarclemez) 

Méretek (W x D x H) 901 x 913 x 1950 

Minta maximális felülete 3000 cm
2
 

Minta maximális mérete 79 x 39 cm 

 

 



3.1.4 SIM 6050T Ózonkamra (ANSEROS Klaus Nonnenmacher GmbH.) 

Az ózon természetes úton villámláskor vagy napsütés hatására keletkezik, beltéri 

megjelenésére fénymásolók üzemeltetésénél, halogén izzók alkalmazásánál kell számolni. 

Zárt térben – miután reakcióba lépett különféle műanyagokkal, textíliákkal, gumival – 

koncentrációja lecsökken. 

A földi légkör legalsó rétegében található ózon, mint az egyik legerősebb oxidálószer a 

légszennyező gázok sorában, jelentős minőségkárosodást okoz a műanyag, a gumi és más 

termékekben. 

Az ózonkamra műszaki paraméterei: 

Áramlás Ortho-directive 

Légsebesség 600 mm/s 

Mérőtérfogat 126 liter 

Belső méret (H x W x D) 350 x 600 x 500 mm 

Külső méret (H x W x D) 350 x 600 x 600 (+100) mm 

Teljes méret (H x W x D) 1680 x 600 x 650 (+10) mm 

Hőmérséklet tartomány Tk+10°C… 40°C 

Pontosság 1% 

Ózonkoncentráció 0… 1000 pphmv (0… 10,00 ppm) 

Belső nyomás Negatív 

Tápfeszültség 230 V/50 Hz 
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