
      

EDUTUS 

EGYETEM 
MŰSZAKI INTÉZET 

 

Dr. PEREDY ZOLTÁN 

intézetvezető,  
MIR belső auditor 
Műszaki Intézet 

Edutus Egyetem B. épület 
2800 Tatabánya, Béla király 
krt. 58. 
Postai cím: 2800 Tatabánya, 
Stúdium tér 1. 
Mobil: +36 (30) 247 2959 
E-mail: 
peredy.zoltan@edutus.hu 

MOLNÁRNÉ DŐRY ZSÓFIA 
egyetemi tanársegéd 

Passzív Ház vezető  

Edutus Egyetem B. épület 
2800 Tatabánya, Béla király krt. 
58. 
Postai cím: 2800 Tatabánya, 
Stúdium tér 1. 
Mobil:+36 30 521 1660 
E-mail: 
molnarne.dory.zsofia@edutus.hu 

FÖLDI PÉTER 

mesteroktató, nemzetközi 
minőségirányítási szakértő 
Lézerlaboratórium vezető 

Edutus Egyetem C. épület 
2800 Tatabánya, Réti u. 1., 
 
Postai cím: 2800 Tatabánya, 
Stúdium tér 1. 
Mobile: +36 (20) 384 5292 
E-mail: foldi.peter@edutus.hu 

 

  

mailto:peredy.zoltan@edutus.hu
mailto:molnarne.dory.zsofia@edutus.hu
mailto:foldi.peter@edutus.hu


AZ EDUTUS EGYETEM MŰSZAKI INTÉZETÉRŐL      

Napjainkban világszerte az egyetemek számára kihívás a hosszú távú talpon maradáshoz a többlábra 
állás, a beszűkülő állami finanszírozási források mellé kiegészítő bevételek megtalálása (amelyek 
visszaforgatásra kerülnek az oktatási és kutatási tevékenység magas színvonalának megtartása, 
továbbfejlesztése érdekében). Ezért éles verseny alakult ki az egyes intézmények között a hallgatókért, 
oktatókért, kutatási projektek és egyéb külső ipari megbízások elnyeréséért, valamint az érintett 
szereplők között általánossá váló hálózatos együttműködések is igénylik az üzleti, piaci potenciállal bíró 
tudás gazdasági-társadalmi hasznosítását. A vállalkozói egyetem megvalósításában (ahol az oktatás és a 
K+F mellett megjelenik a piaci alapon történő tudáshasznosítás is és az üzleti szemléletű szervezeti 
működés) a tatabányai székhelyű, magán egyetemként működő Edutus Egyetem Komárom-Esztergom 
megye (KEM) egyetlen felsőoktatási intézményeként élen jár.  

Stabil működése, fejlődése érdekében piac-orientált, a gazdaság és helyi társadalom szereplőinek 
igényeire rugalmasan reagáló, innovatív egyetemként kell viselkednie (a gazdasági szereplők 
visszajelzései alapján folyamatosan bővíti az oktatási kínálatát), kiadásait saját, több forrásból származó 
üzleti bevételeiből fedezve (költségtérítéses képzések keretében hazai és külföldi hallgatók által 
befizetett tandíjak; kutatás-fejlesztési hazai és nemzetközi pályázati pénzek, ipari megbízások). Oktatási-
kutatási infrastruktúra fejlesztéseihez szükséges tőkét, eszközöket vagy külső források bevonásával vagy 
vállalati együttműködések keretében biztosítja, emellett nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi 
együttműködésekből adódó lehetőségek kiaknázására. 

Az Edutus Egyetem Műszaki Intézete 2007 szeptemberében alakult, hogy megteremtse és beindítsa a 
korábban hiányzó műszaki felsőoktatás feltételeit Komárom-Esztergom megyében. A munkaerőpiaci 
kutatások szerint a térség megújult struktúrájú ipara komoly munkaerőhiánnyal küzd: hiányzik a 
korszerű, jól használható elméleti alapismeretekkel, és kellő gyakorlati készségekkel (nagy hozzáadott 
értékű gyártmány és gyártásfejlesztések) rendelkező, idegen nyelveket beszélő szakembergárda, ami 
már az újabb ipartelepítéseket is akadályozta. A Műszaki Intézet koordinálja a Komárom-Esztergom 
megyében folyó műszaki képzéseket, amelyek jelenleg az alábbi szakokon folynak: 

 Mechatronikai mérnök: Lézertechnológia illetve karbantartó (2020-2021-1 félévtől) specializációs 
irányokkal. (alapszak) 

 Műszaki menedzser: Folyamat és projektmenedzsment valamint minőségmenedzsment (2020-
2021-1 félévtől) specializációs irányokkal (alapszak); létesítménygazdálkodás (alap és mesterszak) 

A Műszaki Intézet széleskörű, több szintű kapcsolatrendszert épített ki és tart fenn a KEM ipari parkjaiba 
betelepült nemzetközi nagyvállalatok magyarországi gyáraival, illetve a hazai alapítású és tulajdonú 
cégekkel. A cégek üzleti tevékenységeik során közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a járműipar 
különböző szegmenseihez, emellett kielégítve egyéb szektorok megrendeléseit is. Az intézményközi 
együttműködések felölelik a duális képzéseket, a hallgatók részére szakmai gyakorlati helyek 
biztosítását, a cégek igényeinek megfelelő, kihelyezett tréningek megtartását, a gyakorlat-orientált 
műszaki alapszakos és mesterszakos képzésekbe a vállalati/gazdasági igényeknek a becsatornázását, a 
vállalati szponzoráció keretében történő egyetemi kutatási infrastruktúra-fejlesztéseket, magas 
hozzáadott értékű, egyedi ipari megbízások megrendelését. 

Jelen kiajánló anyag célja, hogy röviden bemutassa a Műszaki Intézet 5 különböző laboratóriumában (B. 
épület), valamint a szintén hozzá tartozó Passzív Házban lévő főbb oktatási-kutatási infrastruktúrákat, 
és az azokban rejlő lehetőségeket (együttműködések, közös infrastruktúra használat). 

A C. épületben levő lézerlaboratóriumról – amely alkalmas az oktatás és kutatási feladatok ellátása 
mellett, magas hozzáadott értékkel bíró ipari fejlesztési megbízások elvégzésére is – külön kiajánló anyag 
készült. A lézerlabor a lézeres anyagmegmunkálások kapcsán bevezetett egy olyan minőségirányítási 
rendszert, amely 2019. januárja óta megfelelt az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek is. Az ISO 
9001:2015 szerinti tanúsított státusz garantálja a gyors, hatékony és magas minőségű munkavégzést és 
a teljes körű vevői megelégedettséget.  



A MIT FŐBB OKTATÁSI-KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁI A B.ÉPÜLET LABORJAIBAN  

1.Laboratórium – karbantartó és automatizálási laboratórium 

Karbantartási rész 

Az Edutus Egyetem és a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. közötti hosszútávú stratégiai 

együttműködési megállapodást keretében a műszaki képzés színvonalának emelése, valamint a 

képzések választékának bővítése érdekében a korszerű karbantartási ismeretek oktatását lehetővé tevő 

eszközöket juttatott a Műszaki Intézet számára. 

1.1. „Minigyár”  

 
 

A gyakorlati oktatást segítő szállító pálya 
szakasz 3 darab, különböző típusú 
szállítószalagból áll (egyéni görgőhajtás 
(szíjhajtás, görgőhajtás), Karakuri megoldással 
(intelligens automatizáció - lejtős kialakítással 
rásegítés az anyag továbbításra) kombinálva. A 
középső rész a szállítószalag pálya 
elindulásakor felemelkedik, szintbe kerül az 
első egységgel, majd a munkadarab rákerülése 
után lebillen és átmenetet biztosít a harmadik 
egységhez, amelynek a végén megáll a 
munkadarab. Az egység alkalmas a különböző 
karbantartási feladatok bemutatása mellett 
logisztikai és automatizálási problémák 
oktatására is. Főbb méretek H= 295 cm; Sz= 
110 cm; M= 95 cm 

1.2. Erősáramú villamosszekrény 

 
 

A szekrény "dobozának" főbb méretei: 

H= 150 cm; Sz= 60 cm; M= 125 cm 
(alapállapotban), a szekrény két ajtaját 90 fokban 
kinyitva, illetve a tetejét 60 fokos szögben 
felemelve és kirögzítve:  M= 145 cm; SZ= 60 + 75 
cm (ajtó) összesen 135 cm. 

A villamos szekrényben megtalálható egységek 
(tápegység, relék, kismegszakítók, sorkapcsok, 
stb.) révén hatékonyabban lehet oktatni az ipari 
karbantartás elektronikai, erősáramú ismereteit. 

A laboratóriumban számos gépészetii, villamossági és vezérléstechnikai demonstrációs eszköz található, 
mint például  

hajtóműves motor kivágással  H=43 cm; Sz= 14 cm; Hajtóműves motor (nem metszetes - plexiüveg 
betekintővel)  H= 38 cm; Sz =19 cm; 3 fázisú motormetszet kapocsdeknivel  H= 26 cm; Golyós csapágy 
és csapágyorsó H= 35 cm; Golyós orsó  H= 80 cm; Sz= 16 cm; Y csapágy; Extruder csiga H= 130 cm; egyéb 
gépészeti és villamossági egység: 



 kis motor 
 szervomotor 
 nagy méretű csavarok 
 fogasléc, fogaskerék 
 lánckerék 
 energialánc 
 PLC-k, biztonsági PLC-k,  
 légrugós szelep, 
 végállás ütköző 
 elektropneumatikus munkahengerek, léptetőmotorok 
 ipari buszok, univerzális szelepszigetek, 
 villamos vezetősín  
 manométer 

1.3. Karbantartó gépészeti, villamossági, vezérléstechnika oktatási és demonstrációs eszközök 

 

 



Automatizálási rész 

A laboratórium rendelkezik a hidraulika, a sűrített levegős technológia (pneumatika), az 

elektropneumatika és a programozható vezérlők (PLC) oktatásához szükséges alaprendszerekkel is, 

amelynek révén az iparban a korszerű gyártások területén előforduló vezérléstechnikai és 

automatizálási ismeretek átadása valósítható meg. 

A laboratórium található, görgős szerelőfalak olyan didaktikusan kialakított 

pneumatikus/elektropneumatikus munkahelyek, amelyek a mechatronikai mérnök hallgatóknak 

lehetőségük van az órákon megbeszélt vezérléstechnikai megoldások gyors össze és szétszerelésére.  

Az elektromos csatlakozások a sorkapocs helyett banándugós megoldásúak, a profiltáblákon pedig 

gyorsan lehet az egyes elemek pozícióját változtatni. 

 

1.4. Pneumatikai/elektropneumatikai szerelőállványok 

 
 

 

 

  



2. Laboratórium – lézerfizikai és robotikai laboratórium    

Lézerfizikai rész 

Az alapszakos mechatronikai mérnök hallgatók az Optika és látórendszerek, valamint a Lézerfizika 

tárgyak keretében ismerkednek meg a lézerek működésének fizikai (atomok felépítése, atomi 

átmenetek, gerjesztési modellek, impulzus generálási módok, lézerrendszerekben alkalmazott anyagok 

és alkatrészek) és optikai (fény fogalma, tulajdonságai, terjedési és az anyagokkal való kölcsönhatásai; 

fényforrások, lézer, kamerák, mikroszkópok, fotometria /fényerősség, fényáram, fénysűrűség/, gépi és 

számítógépes látás, optikai rezonátorok, koherens optikai erősítés, nyalábvezetés) alapjaival, illetve az 

iparban használatos főbb lézerek (félvezető, szilárdtest, gáz, festék lézerek) technikai felépítésével és 

alkalmazásaival.  

A lézerfizika elméleti ismeretek elmélyítése a különböző lézerfizikai és optikai laboratóriumi gyakorlatok 

segítségével történik (például lézer teljesítményének és nyalábeloszlásnak a mérése) 

2.1. A lézerfizikai és optikai labor mérőhelyei (az előtérben néhány eszköz LabMax_TOP típusú 

Laserpower/Energy Meter, LD Didactic GmbH.532 nm; 5 mW típusú lézerdióda, lencsék, Sygonix digitális 

CCD kamera) 

 
 

 

 

A különböző gazdasági ágazatokban egyre nagyobb teret nyernek a különböző lézerberendezésekkel 

történő munkavégzési folyamatok. Tapasztalataink szerint a cégek jelentős része nem fordít kellő 

figyelmet a lézersugaras technológiákkal történő biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek és 

összefüggések, megelőző szabályozások hátterének megismertetésére és elsajátíttatására. Az ilyen 

jellegű technológiákat alkalmazó cégek nem mentesülhetnek a lézer üzemeltetésének munkabiztonsági 

felelőssége alól, és esetlegesen viselniük kell a büntető- és polgári jogi következményeket is. 

Az Edutus Egyetem Műszaki Intézete által koordinált, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében 

történő akkreditált lézerbiztonsági képzés (engedélyszám: E-000072/2013/D022) elvégzése olyan 

ismeretanyagot ad és olyan kompetenciák kialakításához járul hozzá, amely az érintett 

munkavállalóknak hasznos és nélkülözhetetlen feladataik elvégzéséhez. A tanfolyam témakörei: Fizikai 

és műszaki alapok; biológiai hatások; lézerbiztonság alapjai; jogi alapok; veszélyes anyagok; 

lézerbiztonsági szakember feladatai; gyakorlati rész (lézerfizikai és lézerbiztonsági mérések). 

A tanfolyam részleteiről további információk az alábbi linken találhatók: 

https://www.edutus.hu/oktatas/felnottkepzesi-programok/lezerbiztonsag-kepzes/ 

https://www.edutus.hu/oktatas/felnottkepzesi-programok/lezerbiztonsag-kepzes/


Robotikai rész 

FANUC M710- ib-45 típusú, ipari robot 

Az AGC Glass Hungary Kft. szponzorációja révén jutott a Műszaki Intézet birtokába a 6 szabadsági fokú 

(3 transzlációs és három rotációs irányú mozgatási lehetőséggel bíró) többfunkciós, ipari robot 

vezérlőegységgel és kezelőpanellel.  

Az M-710 sorozatú robotok jellemzője a kevés mechanikus alkatrész, a vékony csukló, a merev kar és a 

kis helyigény. Számos alkalmazási területen használhatók, és munkavégzési hatótávolságuk akár 3,1 m 

is lehet. A nagy tengelysebességnek köszönhetően ennek a sorozatnak a tagjai rendkívül gyorsak. 

Emellett kiváló teherbírással és nyomatékkal rendelkeznek, mindegyik típus számos alkalmazási 

területen használható. 45 kg teherbírásával és nagy munkavégzési távolságával ez a típus tökéletesen 

alkalmas dobozok, raklapok vagy panelek mozgatására. A szerszámoknak a robotkar végére történő 

integrálását, felszerelését segítő beépített pneumatikus és villamos csatlakozási pontokkal rendelkezik. 

Megoldott a teljes robotcsukló és -test védelme a víz és a por behatolása ellen nehéz körülmények 

között. 

Az oktatási célokra használt FANUC M710-ib45 robot megfelel az ipari robotok biztonsági 
követelményeiről szóló MSZ EN ISO 10218-1:2011 szabvány, valamint a gépek biztonsága, kialakítás 
általános elveiről szóló MSZ EN 12100:2011 szabvány előírásainak. A Fanuc Roboguide szoftver 
segítségével a mechatronikai mérnökhallgatók el tudják sajátítani a robot programozásának és 
mozgatásának alapjait. 

A műszaki szakképzésben nem kap megfelelő hangsúlyt a robotikai ismeretek oktatása, holott a 
munkaerőpiac részéről egyre nagyobb igény mutatkozna a cégek részéről az ilyen jellegű tudásátadó, 
költséghatékony megoldást jelentő tanfolyamokra, illetve az ezek révén megszerezhető munkaerőpiaci 
kompetenciákra. Az Edutus Egyetem Műszaki Intézete meghirdette a különböző ágazatokban 
tevékenykedő cégek operátori, gépkezelői, technikusi munkakörökben dolgozó munkavállalói számára 
az alábbi két lehetőséget: FANUC robotikai alapok és FANUC robotika középszinten. A tanfolyamok 
tematikája felöleli az alábbi témaköröket: robot üzembe helyezése, biztonsági követelmények; robot 
manuális mozgatása, mozgási módok; koordináta rendszerek és alkalmazásuk; programozott mozgási 
módok és használatuk; program létrehozása; összetett programozás, fájl műveletek; gyakori 
programutasítások, bővített utasításkészlet vezérlő szerkezetek; regiszterek; kommunikáció, egyéb 
alkalmazások (például öndiagnosztika). Az iskolarendszeren kívüli FAIR bejelentés köteles felnőttképzési 
tanfolyamokról részletes információk: https://www.edutus.hu/oktatas/felnottkepzesi-
programok/fanuc-robotikai-alapok-tanfolyam/ 

2.2. A robot vezérlőegysége 2.3. A FANUC robot ejektoros vákuum 
megfogóval 

  

https://www.edutus.hu/oktatas/felnottkepzesi-programok/fanuc-robotikai-alapok-tanfolyam/
https://www.edutus.hu/oktatas/felnottkepzesi-programok/fanuc-robotikai-alapok-tanfolyam/


 

YAMAHA YK600-X típusú, vízszintes 
tengelyű csuklókaros ipari robot 
 
A Coloplast Hungary Kft. által adományozott 
SCARA robottal lehetővé vált a 
robottechnikai oktatás „színesítése” egy 
kisméretű, manipulátor típusú feladatokra 
alkalmas típussal. 
A motor tengelye egy tengelykapcsolón 
keresztül kapcsolódik a hajtott tengelyhez, 
így növelve a merevséget, mozgási 
sebességet és pontosságot, valamint 
csökkentve a szervizigényt. Széles körben 
alkalmazható, mint például elektronikai 
gyártás, kisméretű precíziós alkatrészek 
gyors mozgatása, palettázása, szerelése, 
nagyobb méretű alkatrészek mozgatása. 

 Max. terhelhetőség: 5 kg 
 Mozgási tartomány: 120-1200 mm 

 Ismétlési pontosság: +/- 0,01 
mm (X, Y, Z tengelyek) 

 Max. sebesség: 4,9 m/s (X, Y 
tengelyek); 1,1, m/s (Z tengely) 
 

2.4. YAMAHA SCARA robot szabvány robotcellával 
és vezérlőegységgel 
 

 

  



3. Laboratórium – TERMOSZ (tervezés-modellezés-szimuláció)   

Egy termék fejlesztési és gyártási költségeinek 70-80 %-a a tervezés korai fázisában hozott döntésektől 

függ. Ezen kihívásra válaszként jött létre a számítógépes termékfejlesztés, analízis és gyártástervezés. 

A gyors prototípus készítés (Rapid Prototyping, RP) egy tetszőleges (bonyolultságú) háromdimenziós 
fizikai test (darab) numerikus leírásból (általában egy CAD modell) történő gyors, teljesen automatizált 
és nagy rugalmasságú előállítása. Az új termékek bevezetési ideje csökken, a geometria 
szemléletesebben megjeleníthető a fizikai modellen a tervezési hibák korábban felderíthetők és 
javíthatók a szerkezet működése tesztelhető. 

Az alapszakos mechatronikai mérnökhallgatók a számítógéppel segített mérnökség keretében Solid 
Edge ST programmal különböző alkatrészek 3D parametrizált testmodelljeit megtervezik. (alkatrészek 
2D nézeti képeiből vagy 3D modell közvetlen megalkotása drótváz-modellből, felületmodellből, valamint 
volumetrikus modellből különböző test primitívek, halmazműveletek segítségével hozzák létre a 
testmodellt). A nyomtatandó alkatrészek Solid Edge tervezése és a dokumentációban való közlése 
kötelező. Az additív gyártás elve, hogy a szilárdtest modellezett CAD adatokat, melyek egy 
meghatározott formátumban vannak (STL) ,feldolgozzák, és az optimális építési pozícióba orientálják. 
Az adatokat azután az RP eszközre küldik, ahol megtörténik a vékony rétegekre szeletelése. Az RP eszköz 
ezután elkészíti a modell minden egyes 2D keresztmetszetét és hozzáragasztja az előző réteghez, így a 
teljes prototípus a rétegek egymásra  rakásával épül „rétegről-rétegre”. 

A laboratóriumban 3 darab Makerbot típusú 3D nyomtató található, mint RP eszköz. A MakerBot Print 
natív CAD adatok importálását is lehetővé teszi, ezáltal hatékonyabbá és gyorsabbá téve a fájlok 
előkészítését a fontos design részletek elvesztése nélkül. Ezen nyomtatók szerepet kapnak a Projekt 
feladat; Számítógéppel segített gyártás és mérőrendszerek; valamint a CAD alapjai tantárgyak gyakorlati 
oktatásában, illetve a szakdolgozatokban is. 
A különleges felületű, flexibilis tálca jobb letapadást biztosít (nincs többé szükség blue tape-re), amely 
minimalizálja a vetemedés kockázatát. Mindeközben a rugalmasság könnyebbé teszi a modellek 
levételét a tárgyasztalról. 

3D nyomtatók 

 Makerbot Replicator Z18 3D Nyomtató 

(1 darab) 
3D Nyomtató technológia: FDM (Fused 
Deposition Modeling) 
Nyomtatótér: 30,5 x 30,5 x 45,7 cm 
Felbontás: 0,1 mm 
Nyomtatószál: Makerbot PLA Filament 
Támaszanyag nélkül 
 

 Makerbot Replicator+ (2 darab) 
3D Nyomtató technológia: FDM 
Nyomtatótér: 29,5 x 19,5 x 16,0 cm 
Layer magasság: 100-400 mikron 
Nyomtatószál: Makerbot PLA Filament 
(átmérő 1,75 mm) 
Cserélhető nyomtatófej átmérő: 0,4 mm 
Zajszint: 58,7 dBA 
Optimális hőmérséklet: 60-78°F [15-26°C] 
Súly és méret: 18,3 kg; 52.8 L X 44.1 W X 
41.0 H cm,  

3.1. A TERMOSZ laboratórium 3D nyomtatói 

 
 



       
Ultrahangos technológia 

További példa a Műszaki Intézet széleskörű partnerségi egységi együttműködéseire Komárom-

Esztergom megye egyetlen, ipari automatizálással, robotikával, adagolástechnikai megoldásokkal és 

ultrahangos technológiákkal foglalkozó fejlesztő, gyártó és disztribútor cége, a B&O Engineering Kft. 

vállalati szponzorációja. Ennek keretében Műszaki Intézet egy RINCO MP351 típusú ultrahangos 

(UH) hegesztőgépet kapott, amely bővíti a műszaki képzési és laborgyakorlati lehetőségeket. 

3.2. Rinco MP 351 UH hegesztőberendezés a 

TERMOSZ laboratóriumban 

 

Az UH hegesztés alapelvei:  

 Piezzoelektromos kristályos anyag a 

váltakozó áram hatására UH frekvencia 

tartományba eső rezgéseket generál. 

 A hőre lágyuló amorf és részben 

kristályos polimerek (termoplasztok) 

képesek a rezgések elnyelésére, 

csillapítására. 

 A rezgési energia elnyelése az anyagban 

hőt generál, így az az olvadóélek 

mentén nyomás alatt létrejön a 

hegesztett kötés. 

 

Elasztomereket nem lehet UH 

technológiával hegeszteni. 

Az UH hegesztőberendezés főbb részei: 

Generátor: A hálózati áramot (50/60 Hz) nagyfrekvenciás (20/40 kHz) váltakozó árammá alakítja. 

Teljesítménye felszereltségtől függően 100-6000 W között változhat. Az újabb eszközök 

mikroprocesszoros vezérlést tartalmaznak a precíz beállítás és a különféle vezérlési módok 

érdekében 

Átalakító (konverter): A nagyfrekvenciás áramot mechanikus rezgéssé alakítja piezoelektromosság 

vagy magnetosztrikció révén. A rezgés amplitúdója önmagában általában túl kicsi ahhoz, hogy 

használható legyen, ezért további elemet kell behelyezni. 

Booster (erősítő): Feladata a konverter által keltett mechanikai rezgés (rezgés) amplitúdójának 

megváltoztatása (leggyakrabban növelése). Mivel az egyes anyagokhoz megmunkálásához 

szükséges amplitúdó eltérő, a gyártók különböző erősítési (csökkentési) tényezőkkel gyártanak 

boostereket. A kezdő és végpont között mért amplitúdók aránya 1:0,5 és 3 között változhat. 

Szonotróda: a mechanikai rezgést továbbítja a hegesztendő alkatrészre, miközben tovább növeli az 

amplitúdót. A szonotróda egy akusztikus test, amely a rezonancia frekvenciára van hangolva. A 

szonotróda anyagai lehetnek: 

 Nagy szilárdságú alumínium: kiváló megmunkálhatóság, kiváló akusztikai tulajdonságok, de 

az alacsony keménység miatt csak kis sorozatban használják. 

 Titán: A rendkívül jó akusztikai tulajdonságok mellett jó kifáradási tulajdonságok és nagy 

keménység jellemzi. Bonyolult és költséges a megmunkálása, ezért nagy sorozatokhoz 

használják. Felületét gyakran keményfém bevonattal látják el. 

Pneumatikus rendszer: Biztosítja a hegesztéshez szükséges nyomóerőt és mozgatja a szonotródát. 

Az újabb berendezésekben a nyomóerő viszonylag tág határok között változhat, és a hegesztés 

minden szakaszában külön programozható.  



       
4. Laboratórium – méréstechnikai laboratórium 

A méréstechnika (metrológia) keretében a műszaki hallgatók itt gyakorolják az alapvető hosszmérések 
(2D, 3D) gépészeti alkalmazását; a mérési adatok használatának lehetőségeit a méret 
meghatározásában, a gyártási folyamatok szabályozásában; a mikro- és makro geometriai 
mérőeszközök használatát, a mérések modellezését; a hibaforrások elemzését és kiküszöbölésük 
lehetőségeit, a digitális méréstechnika; a 3D koordinátamérés, valamint a „reverse engineering” 
(visszamodellezés a mérési adatok alapján) főbb elemeit. 
 

Mitutoyo TM-510 mérőmikroszkóp  
A mikroszkóppal kis munkadarabok 
hosszméreteit, szögeit lehet mérni a tárgyasztal 
XY mozgatásával, illetve a forgatható szemlencse 
segítségével. A forgatható szemlencsénél 
található a nóniuszos szögleolvasási funkció. A 
szögmérő gyors és egyszerű állításával lehet a 
szálkereszthez pozícionálni a munkadarab képét. 
A TM-510-ös mikroszkóp könnyű mérést tesz 
lehetővé a termékek széles skáláján (például 
fogaskerekek, csavarok, vágószerszámok, 
elektronikai alkatrészek, fémipari termékek). 
 
Nagyítás: 30X-os (2X objektív és 15X szemlencse) 
XY asztal: 100X50 mm 
2X digitális beépített mikrométer 
Alsó és felső megvilágítás 
 

4.1. A 2D mérőmikroszkóp a QM Data200 
adatfeldolgozó egységgel 

 

 
Mitutoyo LSM -3100 laser scan mikrométer 
 
A Grundfos Kft. szponzoráció révén jutott a 
Műszaki Intézet ehhez a nagypontosságú, 
érintésmentes, nagysebességű lézeres 
mérőrendszerhez. 
Kisteljesítményű lézersugár a digitális kijelzővel 
képezi a mérőegységet. 
A mérendő munkadarabot XY irányban lehet 
mozgatni, amit a lézersugár beszkennel. 
 
Az eszközzel lehetséges törékeny vagy 
rugalmas munkadarabok, magas hőmérsékletű 
alkatrészek vagy olyan termékek mérése, ahol 
nagytisztaságú felület követelmény, illetve ahol 
más mérési módszerekkel alkalmazott mérési 
erő méretbeli változásokat, deformációkat 
okozhatna. 
 

4.2.A 2D optikai mikrométer 

 

 

A laboratóriumban több olyan komoly eszköz van, amely az oktatási és kutatási feladatok mellett 

alkalmas egyedi, magas hozzáadott értékű ipari megbízások teljesítésére is (anyagvizsgálatok, 3D 

koordináta mérések). 



Keyence VHX-6000 digitális anyagvizsgáló 
mikroszkóp 
A készülék alkalmas különböző méretű, 
különböző anyagú, inhomogén, egyenetlen 
felületű, esetenként átlátszó tárgy 2D és 3D 
optikai vizsgálatára nagy felbontással, széles 
nagyítási tartományban. A mikroszkóp nem 
csak állványon működik, hanem mozgatható 
optikával is rendelkezik és így lehetőség van a 
tárgyak belsejének, valamint nagyméretű 
és/vagy erősen görbült felületű tárgyak 
vizsgálatára is. Ezerszeres nagyításra képes, 
speciális képkiértékelő rendszer tartozik 
hozzá, amely X, Y és Z irányban egyaránt 
működik.  
A térbeli elrendezés révén ki lehet értékelni a 
nagyítandó anyagokat, megtekintésük 
képernyő felületen lehetséges. A megvilágítás 
is változtatható.  

4.3 A számítógépes egységgel összekötött 
mikroszkóp 

 

Oktatási szerepe is van, a mechatronikai mérnök hallgatók gyakorolnak vele. 

Mitutoyo Crysta Apex S-7106 típusú 3D 
koordinátamérő berendezés 
Kompakt, gazdaságos, 5 μm pontosságú CNC 
mérőgép az alábbi előnyökkel: 

 Könnyű anyagok és innovatív gépszerkezet 
miatt jó mozgásstabilitás, pontosság 

 Hőmérséklet kompenzálás 16°C - 26°C 
tartományban biztosítja a pontosságot a 
gyártó környezetben történő méréseknél 

 Kompatibilitás az optikai és szkennelő 
fejjel, amely rugalmas és hatékony mérési 
képességet tesz lehetővé 

 Multiszenzoros képesség 

 Offline is lehet programozni 

Munkadarab CAD file-t be lehet emelni a 
virtuális térbe. 

4.4. A laboratórium 3D koordináta mérő berendezése 
az előtérben a (fehér színű) PET Mitutoyo 
mérősablonnal 

 

Mérési tartomány: 700 x 1000 x 600 mm 

Sűrített levegő: Nyomás = 0,4 MPa 

Terhelés: 1200 kg 

Tömeg: 2231 kg 

Mozgási sebesség: 

Szoftver: 

519 mm/s (3 tengely) 

MCOSMOS V4.0 
 

4.5. A mérendő munkadarabok befogásához 
szükséges „készülékek” megépítését segítő eszközök 

 



4.6. Mitutoyo PET mérősablon, valamint annak 3D műszaki rajza. A mérősablon segítségével 

tudják a hallgatók begyakorolni a 3D koordináta mérés alapjait (méretek, görbületi sugár, furat 

átmérő és mélység, hornyok, furatok pozicionálása, stb.) 

 
 

 
 

  



5. Laboratórium – Elektrotechnika laboratórium     

Az elektrotechnikai labor feladata, hogy a műszaki képzésekben részt vevő hallgatók az elektrotechnikai 
tárgyak keretében megszerzett a nem villamos mérnöki gyakorlatban is felmerülő villamos, 
elektrotechnikai feladatok megértéséhez és kezeléséhez nélkülözhetetlen alapismereteiket elmélyítve 
a laborban megtalálható National Instrument (NI) műszerekkel való mérésekkel bizonyítsák az egyes 
tőrvényszerűségeket. Az elektrotechnikai tárgyak alapvető témái: 

 Villamos és mágneses alapjelenségek 

 Konkrét áramköri elemek működését egyen- és váltakozó áramú hálózatokban (ellenállás-, 

Kapacitás-, Induktivitás-, és ezek vegyes kapcsolásaiból előállított hálózatok számítása, 

vizsgálata) – információtartalommal bíró elektromos jelek továbbítása, feldolgozása (TV, rádió, 

mikrofonok, hangszórók, erősítők, áramköri szűrök, PLC-k és mikrovezérlők elektronikája) 

 Villamos gépek (inverterek, transzformátorok, villanymotorok) szerkezete, működése, 

alkalmazási lehetőségei.  

 Villamos energia rendszer felépítése. Termelés, szállítás, átalakítás, fogyasztók. Nemzetközi 
villamos hálózati kapcsolatok. Egy- és háromfázisú villamos hálózatok villamos paramétereinek, 
- feszültség, áram, teljesítménytényező, frekvencia - jellemzőinek meghatározására, 
számítására, illetve mérésére. Szimmetrikus és aszimmetrikus fogyasztók. Háromfázisú 
teljesítmény. Fázisjavítás. 

A korszerű mérőeszközök segítségével (például digitális oszcilloszkópok, tápegységek, asztali és 

kézi multiméterek, (szinusz, négyszög és háromszög) függvényjel generátorok a mérőhelyek 

alkalmasak mind az analóg, mind a digitális áramkörök, rendszerek vizsgálatára. 

5.1. Áramköri alaplapok mérőkábelekkel 

 

5.2. A laboratórium belülről a mérőállomásokkal 

 
5.3. Oktató NYÁK – különböző RLC 
áramköri és műveleti erősítős mérésekhez 

 

5.4. Szinkronjelgenerátor, oszcilloszkóp és 
multiméter 

 
  



Passzív Ház:      

 

Az épület alapfunkciója szerint megújuló és alternatív energiafelhasználási lehetőségeket bemutató 

épület (szigetelt falak és nyílászáról, összehangolt árnyékolástechnológia, LED világítás, épület déli 

tájolása, hővisszanyerős szellőztető berendezések, napelemek, síkcsöves, síklemezes és vákumcsöves 

napkollektorok, talajszondás (geotermikus) hőszivattyú, levegő-víz hőszívattyú, pellet kazán mint 

biomassza fűtési lehetőség). A beépített technológiák kiválóan illeszthetők be egy eleve nagyon alacsony 

energia felhasználású, passzívház kialakítású épületbe, amely így lehetőséget biztosít a Műszaki 

menedzser szakon a Létesítménygazdálkodási menedzser (Facility Manager) képzésen belüli 

energetikai, fenntarthatósági elemek (zöldgazdaság, körforgásos gazdaság, energiahatékonysági és 

megújuló energia témakörök összekapcsolásának) bemutatására, oktatására is. Emellett fontos szerepet 

tölt be a társadalmi szemléletformálásban (látogatások szervezése, bemutatók tartása az érdeklődők 

részére – iskolák, közintézmények, cégek). 

PH1: Edutus Egyetem Passzív Ház épülete oldal és elölnézetből (a fix beépítésű árnyékolóval) 

  
 

PH2: Síkcsöves és síklemezes rendszerű napkollektorok és a napelem tesztpad a Passzív Ház tetején (felső 

kép), valamint a vákuumcsöves (heatpipe) rendszerű napkollektorok (alsó kép) a Passzív Ház oldalán 

(Tatabánya, Edutus Egyetem). 

 



 

 

 

A MARIANN programcsomag több szoftvert foglal magába, melyek segítségével megvalósítható a 

passzívház teljes monitorozása, a mért adatok web-es felületen való megjelenítése és különböző 

napkollektorok minősítése. A napkollektorok minősítése elsősorban azok pillanatnyi illetve adott 

időtartamra vett energiahozama alapján készíthető el. A rendszer jelenleg ~63 fizikai jellemzőt mér 

(fejlesztés alatt) közvetlenül ezen felül további 29 jellemzőt olvas ki a meteorológiai állomásból 1 

másodperces mintavételi idővel. 

 

PH3: A Monitorozó- minősítő Alkalmazás Real-Time Információ- és Adatgyűjtés Napkollektorra, 

Napelemre (MARIANN) komplex mérő- és adatgyűjtő szoftver kezelőfelülete 

 



 

PH4: Bal oldal: Sík és vákumcsöves napkollektor melegvíztároló szigetelt tartályai (500 liter) és mérőkörei; 

jobb oldal: pellet kazán a pellettároló csigás adagoló egységével együtt 

  
 

PH5:Molnárné Dőry Zsófia a Passzív Ház vezetője a talajszondás (geotermikus) hőszivattyú NIBE beltéri 

egysége előtt 

 

Egy különlegesség: a szolármobilis Napcsiga jármű 
 
A Passzívház oktatási és kutatási programjai keretében 2017-ben egy egyedülálló, szigetüzemű 
(hálózatfüggetlen) napenergiával működő jármű prototípust fejlesztettek ki és teszteltek az oktatók és 
mérnökhallgatóik a fenntarthatóság megvalósíthatóságának, a megújuló erőforrások hatékony 
felhasználásának és a környezet megváltoztatásának bemutatására. A „Napcsiga” névre keresztelt 
jármű. csak azt az áramot használja fel, amit a beépített napelemek megtermelnek. 
 



 
A jármű egy elektromos tricikli, amely kínai gyártmány, a Zhengzhou Lianke Machinery Manufacture Co., 
Ltd. LK 1500 típusú terméke. Az egy kilowattos hajtómotorral szerelt, ólom-sav-akkumulátoros jármű 
végsebessége a gyakorlatban kb. 25 km/h, hatótávolsága a beszerelt akkumulátorok mennyiségétől 
függ. A tricikli karosszériára került felszerelésre három darab napelem tábla. 
 
A napelemes jármű tervezése során több szempontot is figyelembe kellett venni: 
A rendelkezésre álló napenergia mennyisége. A napelemek hatásfokát tekintve három napelemtől 
néhány száz watt várható. Ha a napelemeket a jármű felületére szerelik fel, akkor ez a teljesítmény 
vezetés közben is hasznosul. Álló helyzetben a napelemek töltik az akkumulátorokat. 
A jármű felülete. A triciklire 5 négyzetméternyi napelemet lehetett felszerelni. Ugyanakkor zárt fülkéje 
van, ami a magyarországi időjárás miatt elengedhetetlen. A hátsó csomagtér a napelemek ellenére is a 
megszokott módon használható, minden ajtó nyitható. A 2 LE-s jármű elektromos fogyasztása 
mindössze néhány száz watt, ami megfelel az akkumulátor kapacitásának (3-4 kWh) és a napelem 
átlagos napi töltésének (0,5-1,2 kWh). 
A napelemek tájolása. Csak akkor biztosítanák a maximális teljesítményt, ha merőlegesek lennének a 
beérkező napsugarakra, és tiszta az ég. Ezek a feltételek egy járműben nem teljesíthetők. A napsugárzást 
felhő, árnyék, eső vagy sötétedés csökkenti. A napelemek azonban a jármű különböző felületeire vannak 
felszerelve, hogy legalább az egyik mindig kedvező pozícióban álljon a Nap felé. Ezenkívül parkoláskor a 
jobb oldali napelem felnyitható a napenergia-gyűjtés optimalizálása érdekében. Ez akár 70%-kal növeli 
a töltési teljesítményt, egy speciális “gyorstöltőként”. 
 

PH6: A Napcsiga bemutató körúton Dr. Dőry István egyetemi docenssel 

 


