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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 
 
M   a testben az égési folyamat során termelt energia (metabolikus hő) 
W a test által végzett mechanikai munka 
H  a testben termelt energiamennyiség hőrésze 
  a mechanikai munka hatásfoka 
FDu  az emberi test Du Bois-felülete, [m2] 
G  az egyén tömege, kg 
L  az egyén magassága, m 
hr  a sugárzásos hőátadási tényező, [W/(m2K)] 
hc  a konvekciós hőátadási tényező, [W/(m2K)] 
ta  a levegő hőmérséklete, [oC] 
to  operatív hőmérséklet, [oC] 
5,67  a Stefan–Boltzmann-féle állandó, [W/m2K4] 
  a ruházattal borított emberi test emissziós tényezője 
Fr/FDu  effektív sugárzó felület és a test Du Bois-felülete közötti arány, értéke 0,67 

guggoló emberre vonatkozóan, 0,7 ülő ember és 0,77 álló ember esetében 
tcl  a ruházattal borított és nem borított test átlagos hőmérséklete 
Ap  a magas reflexióval borított testfelület és az össztestfelület-aránya 
R  a magas reflexiós tulajdonságokkal rendelkező ruházat emissziós tényezője 
var  a levegő relatív sebessége, [m/s] 
Icl  a ruházat hőszigetelő képessége 
tb  a bőr átlaghőmérséklete, [oC] 
tmag  a testközpont hőmérséklete (maghőmérséklet), [oC] 
pa  a környezeti levegőben a vízgőz résznyomása, [kPa] 
t  az idő, [min] 

vQ   a hővezetéssel leadott vagy felvett hőáram, [W] 
t  hőmérséklet-különbség, [K] 
R  az érintkező felületek közötti hővezetési ellenállás, [m2K/W] 
F  a környező tárggyal érintkező testfelület nagysága, [m2] 

kQ  a konvekcióval leadott vagy felvett hő, [W] 
h  a konvektív hőátadási tényező, [W/m2K] 
F  az áramló közeggel érintkező testfelület, [m2] 
m   a testfelületről időegység alatt elpárologtatott vízmennyiség, [kg/s] 
hv  a víz párolgási hője az adott hőmérsékleten, [J/kg] 
C12  a két test kölcsönös sugárzási együtthatója, [W/m2K4] 
dA1 és dA2  az elemi felületek 
C1, C2  az A1 és A2 testek sugárzási tényezői, [W/m2K4] 
F1, …, Fn  a környező felületek területe, [m2] 
t1, …, tn  az azonos indexű felületek átlaghőmérséklete 
  egy adott felület emissziós tényezője 
  az adott felület reflexiós tényezője 
H  az adott egységnyi felületre egységnyi idő alatt érkező sugárzási energia 
P  a térben tartózkodó egyén emissziós tényezője; 
E-Fi  a térben tartózkodó ember és az i határolófelület közötti besugárzási 
tényező 
Ts  a korong hőmérséklete, [K] 
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Pp  a nagy reflexiós tényezővel rendelkező korong számára szállított 
hőmennyiség, [W/m2] 

Pb  a matt felületű korong számára szállított hőmennyiség, [W/m2] 
b  a matt felületű korong emissziós tényezője 
Ps  a korong hőntartásához szükséges hőmennyiség, [W/m2] 
s  a korong emissziós tényezője 
Tpr1 és Tpr2  a felületi sugárzási hőmérsékletek az elem egyik és másik oldalán 

rq   a glóbusz és a környezete közötti sugárzásos hőcsere, [W/m2] 

cq   a glóbusz és környezete közötti konvekciós hőcsere, [W/m2] 
g  a fekete gömb emissziós tényezője 
Tg  a gömbhőmérséklet, [K] 
hcg  gömbfelületére vonatkozó hőátadásai tényező, [W/m2K] 

rq   a glóbusz és a környezete közötti sugárzásos hőcsere, [W/m2] 

cq   a glóbusz és környezete közötti konvekciós hőcsere, [W/m2] 
g  a fekete gömb emissziós tényezője 
hcg  gömb felületére vonatkozó hőátadásai tényező, [W/m2K] 
va  légsebesség a gömb körül, [m/s] 
D  a gömb átmérője, [m] 

skt   az átlagos bőrhőmérséklet, [K] 
H  a száraz hőveszteség bőrfelületre vetítve, [W/m2] 
vw  az egyén mozgási sebessége, [m/s] 
im  permeabilitási index, L=16,5 K/kPa 
Fr  az adott bevonat abszorpciós tényezője 
Ap  az adott testrész és az össztestfelület aránya 
Ci  az emberi test és az i felület közötti kölcsönös sugárzási együttható 
bi  hőmérséklet-átszámítási tényező 
  a víz látens hője (=0,68 Wh/g, 36 oC bőrhőmérséklet mellett) 
m  a testsúly változása, [kg] 
  az időtartam, amely alatt a testsúlyváltozás végbemegy, [min] 
V   a légzési levegő térfogatárama, [liter/min] 
tex  a kilélegzett levegő hőmérséklete, [oC] 
cp  a száraz levegő állandó nyomáson felvett fajhője 
ce  a víz párolgási hője, [J/kg] 
xex  a kilélegzett levegő abszolút nedvességtartalma, [kg/kg] 
xa  a kilélegzett levegő abszolút nedvességtartalma, [kg/kg] 
psk  a bőrfelület hőmérsékletének megfelelő telítési vízgőznyomás, [kPa] 
Fpcl  a ruházat permeabilitási hatékonysága 
Icle  a ruházat hőszigetelésének effektív értéke 
ke, ku  porkoncentráció a szűrő előtt és után 

2COK  az ember CO2-kibocsátása, [m3/h,fő] 

kt,t  térfogat-térfogatra vonatkoztatott koncentráció 
ks,t  tömeg-térfogatra vonatkoztatott koncentráció 
ks,s  tömeg-tömegre vonatkoztatott koncentráció 
kdb,t  db térfogatra vonatkoztatott koncentráció 
Vh   a helyiség térfogata, [m3] 
k  koncentráció 

szV   szellőző levegő térfogatárama, [m3/h] 
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n  a légcsereszám, [h-1] 

V   fajlagos frisslevegő-ráta, [l/s olf vagy l/s fő] 
c  az érzékelhető levegőminőség, [dp] 
qp  a frisslevegő-igény 
qb  frisslevegő-igény 
N  a térben tartózkodó emberek száma, [fő] 
A  a tér nettó alapterülete, [m2] 
G  a helyiség összes érzékelhető szennyezőanyag-forrásának erőssége 

(ember, berendezési tárgyak, burkolóanyagok, légtechnikai rendszer), [olf] 

V  friss levegő térfogatárama, [l/s] 
cb  érzékelhető BLM a tartózkodási zónában, [dp] 
ck  érzékelhető külső levegőminőség, [dp] 
q  fajlagos hőáram, a helyiség padlófelületére számított hőterhelés, [W/m2] 
Tb az előírt belső abszolút hőmérséklet, [K] 
  az áramló levegő sűrűsége, [kg/m3] 

K   a szennyezőanyag-kibocsátás, [mg/h] 
kb, kk  a szennyezőanyag-koncentráció a külső levegőben, illetve a belső 

levegőben (megengedett érték) 
ε  a szellőzés hatásossága 
f  a hanghullámok frekvenciája 
  a hanghullámok hullámhossza 
E  a statikai rugalmassági (Young-) modulus 
fh  határfrekvencia 
P  hangteljesítmény, [W] 
I  hangintenzitás, [W/m2] 
p  hangnyomás, [Pa] 
D  irányítási tényező 
r  a hangforrástól mért távolság 
Rt  a teremállandó 
   a helyiség különböző elnyelésű felületeinek átlagos elnyelési foka a vizsgált 

frekvencián vagy frekvenciasávban 
s’  a dinamikai merevség, [N/m3] 
Φ  fényáram 
E  megvilágítás 
I  fényerősség 
L  fénysűrűség 
CRI  színvisszadási index 
T  a transzparens szerkezet a sugárzás látható tartományára vonatkozó 

transzmissziós tényezője (egyrétegű, tiszta, normál ablaküveg esetén 0,8) 
Aw  az üvegezés felülete, [m2] 
Rb  az átlagos reflexiós tényező a helyiség ablaktól távoli részén 
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1. Az épület 

1.1 Bevezetés 

Az építészeti tevékenység célja különböző rendeltetésű épületek létrehozása, az 
épületekben a rendeltetésnek megfelelő terek kialakítása, illetve az épületek illesztése a 
természetes vagy az épített környezetbe. A létrehozott épületben a határolószerkezetek 
által körülhatárolt tér biztosítja az emberek számára a munkájukkal kapcsolatos 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges feltételeket, de az épület rendeltetésétől függően 
a térnek biztosítania kell a pihenéshez, alváshoz és szórakozáshoz szükséges 
körülményeket is. A belső terek kialakításának elsődleges célja tehát az ember 
életfunkcióival kapcsolatos objektív vagy szubjektív igényeinek kielégítése. 
 
A fejlett országokban az emberek életüknek csaknem 90%-át töltik épületen belül. Az 
épületek energiafelhasználásával kapcsolatos irányelvek egyre kisebb hőveszteséget 
céloznak meg, ezért egyre kisebb hőátbocsátású és egyre légtömörebb 
határolószerkezeteket kell alkalmazni. Ennek egyik következménye az, hogy a belső 
terek egyre jobban elhatárolódnak a külső tértől, a külső térben végbemenő folyamatok 
hatásai pedig alig érzékelhetők a belső terekben, gyakorlatilag a még néhány évtizede 
épült épületekhez viszonyítva egy csaknem teljesen zárt teret kell, hogy kialakítani. Ez a 
zárt mikrokörnyezet viszont számos feltételt kell teljesítsen ahhoz, hogy a 
benntartózkodók köz- és komfortérzete megfelelő legyen. Tekintettel arra, hogy egy 
művi környezetet alakítunk ki emberek számára, figyelembe kell venni mindazokat az 
írott és íratlan egészségügyi követelményeket, amelyek az ember megfelelő élettani 
környezetével kapcsolatosak. Az energiamegtakarítás, az energetikai függetlenség 
megteremtése nem valósulhat meg a lakosság egészségi állapotának rovására. 
A zárt térben folytatott tevékenység végzése speciális mikrokörnyezetet igényelhet. Ezt 
összhangba kell hozni az egészségügyi követelményekkel, illetve a komfortigényekkel 
ahhoz, hogy optimális eredményt érjünk el. Nem várható el maximális munkaintenzitás 
és hibátlan munka kedvezőtlen komfortkörülmények mellett. 
 
Az épület illesztése a környezetbe, az építési telek adottsága, valamint az adott 
településre, városrészre vonatkozó építési követelmények további tényezők, amelyek 
befolyásolhatják a belső terek kialakítását. Az épület tájolása, az üvegezett szerkezetek 
elhelyezése és mérete nagymértékben befolyásolhatják a belső terek kialakítását és 
energiamérlegét. 
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A közel zéró energiaigényű épületek tervezési követelményei, a megújuló 
energiaforrások integrálása szintén befolyásoló tényezők lehetnek a belső terek 
kialakításának folyamata során még akkor is, ha csak a tároló tömeget vagy az 
alkalmazott kis hőmérsékletű fűtő, nagy hőmérsékletű hűtő- és szellőzőrendszerek 
speciális követelményeit vesszük figyelembe. Ezen épületek esetében a közel zéró 
energiaigény következménye az is lehet, hogy a belső vagy külső hőnyereségek 
elfogadhatatlan hőmérséklet-ingadozásokat gerjesztenek a zárt terekben, amit csak 
többlet energiafogyasztással lehet stabilizálni. A stabilizálás hiányában az egyik térből a 
másik térbe belépő egyén a maga hőleadásával, illetve egy-két háztartási gép vagy 
berendezés bekapcsolásával annyi hőt ad le, hogy a kialakuló belső hőmérséklet 
meghaladhatja az előírt értéket átmeneti vagy nyári időszakban, téli időszakban pedig a 
fűtési rendszer szabályozórendszerének kell ezeket az ingadozásokat követnie. 
 
Megállapítható, hogy a belső terek megfelelő tervezése elengedhetetlen ahhoz, hogy 
egészséges mikrokörnyezet, optimális regenerálódási feltételeket, valamint megfelelő 
munkakörnyezetet biztosítsunk az emberek számára. A tervező számára ez nem 
egyszerű feladat, hiszen a peremfeltételek ugyan egyértelműek, de a célértékek (komfort 
vs energia) ellentétes irányba mutatnak. Elengedhetetlen, hogy a tervező ismerje 
mindazokat a folyamatokat, műszaki paramétereket és emberi tényezőket, amelyek 
hatással vannak az ember köz- és komfortérzetére és ezen paraméterek kapcsolatát az 
energiafogyasztást befolyásoló tényezőkkel. A létesítménymérnöki ismeretek kiterjednek 
a gépészmérnöki, villamosmérnöki, építészmérnöki szakterületekre, de az optimális 
megoldások érdekében sokszor szükséges van konzultációra az ergonómusokkal, 
pszichológusokkal és szociológusokkal, valamint gazdasági szakemberekkel is.  
 
1.2 A tér 

A terek végtelen számú lehetséges változatai közül azonban az építészet szempontjából 
az „érzékelt" tér érdekes, amelyben az ember, a társadalom tevékenysége kibontakozik, 
amelyben környezete anyagaival, tárgyaival az időben változó fejlődő módon kapcsolatba 
lép, és alakítja, megváltoztatja azokat. Valójában nem is az ún. tiszta teret, hanem csak 
a tárgyak, dolgok térbeliségét, térbeli rendjét, a látható, tapintható, hallható jelenségek 
térbeli kapcsolatait érzékeljük [1.1].  
Az 1950-es évek közepén Edward T. Hall antropológus megírta Rejtett dimenziók című 
könyvét, amelyben a tér használatában rejlő kommunikációs lehetőségeket kutatja. A 
kommunikációban négy egymástól különböző jelentőségű távolságot határoz meg, ezeket 
proxemikáknak nevezi el. 
1. Intim 0 – 0,5 m.  
2. Személyes 0,5 – 1,2 m,  

a) közeli 0,5 – 0,75 m,  
b) távoli 0,75 – 1,2 m.  

3. Társadalmi 1,2 – 3,6 m,  
a) közeli 1,2 – 2,1 m,  
b) távoli 2,1 – 3,6 m.  

4. Közéleti 3,5 – 7 vagy annál több méter, de a látóhatáron belül.  
A belső tér körülépített, minden oldalán művi elemekkel (fal, oszlopsor, födém stb.) 
lehatárolt, jellemzően zárt építészeti tér (teremcsarnok, szoba stb.). 
Fontos annak vizsgálata, hogy a befoglaló tömeghez hogyan viszonyul a belső tér. Maga 
a tér és a térképzés az építészet legfontosabb feladata [1.2].  
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1.3 A forma 

A belső terek kialakítása sajnos nem mindig felel meg a funkcionalitás követelményinek. 
Ennek egyik lehetséges oka az épület formai, esztétikai megjelenése, ami sok esetben 
előnyt élvez a belső térrel kapcsolatos igényekkel szemben. 
 
A forma egy épület alakját vagy konfigurációját adja meg. A forma és a forma ellentéte a 
tér az építészet elsődleges elmei. A két elem reciprocitása alapvető, hiszen az építészet 
célja az emberi tartózkodásra alkalmas belső, zárt tér létrehozása. Mindkét elem (forma 
és tér) a tervezés során megfelelő alakkal és léptékkel rendelkezik. Emellett a forma–tér 
kapcsolatnak egy másik aspektusa az épület elhelyezése egy adott környezetben. Az 
épület formája a külső tér kialakulását nagymértékben befolyásolja. Például nagy 
különbség alakul ki külső tér szempontjából két épület esetében, amelyek közül az egyik 
egy foghíjbeépítés a másik pedig egy szabadon álló épület. Egy nyitott tér esetében olyan 
kisegítő elemek nélkül, mint fák, kerítések, szinteltolások stb., nagyon nehéz definiálni a 
külső teret egyetlen elem segítségével. Egy építészeti forma tervezésekor több 
szempontot is figyelembe kell venni: alak, tömeg/méret, arányok, ritmus, kapcsolatok, 
szín, textúra, fény [1.9]. 
 
A) Az épület alakja  
Az építészetben az alak egy két-, háromdimenziós objektum felületeinek és éleinek 
konfigurációját jelenti. Az alakzatot az ember inkább a kontúr és sziluett alapján érzékeli, 
mint az alakzat részletei alapján (1.1 ábra). A primer alakzatokat, mint a kör, háromszög 
és négyszög az ún. szabályos testek (plátói testek) létrehozásánál alkalmazzák. 
 

   Tetraéder  Kocka  Oktaéder     Dodekaéder      Ikoszaéder  
1.1 ábra: Az öt szabályos test 

 
A szabályos testek jellemzőit az 1.1 táblázat tartalmazza. 
 

1.1 táblázat: A szabályos testek jellemzői 
Test Csúcsok száma Élek száma Oldalak száma 

Tetraéder 4 6 4 
Kocka 8 12 6 
Oktaéder 6 12 8 
Dodekaéder 20 30 12 
Ikoszaéder 12 30 20 

 
A kör gömböt és hengert generál, a háromszög piramist és kúpot, a négyzet alkotja a 
kockát. A szabályos testek kombinációja a legtöbb építészeti alakzat és forma alapja (1.2 
és 1.3 ábra). 
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1.2 ábra: Megkülönböztető forma 

(Forrás: http://www.wbdg.org/design/) 
 

 
1.3 ábra: Kockaforma 

(Forrás: http://www.wbdg.org/design/) 
 
A digitális technika segítségével egyre több nem „plátói test” alapú épületet építenek. A 
térbeli alakzatok üregekkel, külsővel és belsővel rendelkeznek. Egyes alakzatok additív 
folyamat során alakulnak ki (1.4 ábra), míg más alakzatok reduktív (kivonás) folyamat 
során (1.5. ábra). A forma iránti preferenciáknak kulturális, konvencionális alapja lehet, 
de a preferencia emlékek alapján is kialakulhat. 

 
1.4 ábra: Henger- és piramisforma 

(Forrás: http://www.wbdg.org/design/) 

 
1.5 ábra: Henger kivonva egy kockából 
(Forrás: http://www.wbdg.org/design/) 
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B) Tömeg/méret 
A formát az alakzat és tömeg együtt határozza meg. A tömeg egy épület méretére vagy 
fizikai súlyára utal, és érthetjük mint a valós méretet vagy a méretet egy adott 
környezethez viszonyítva. A tömeg érzékelése szempontjából itt kell figyelembe venni a 
léptéket (1.6–1.8 ábra). 
 

 
1.6 ábra: Különböző méretű épületek 

(Forrás: http://annandandy.net/blog/wp-content/uploads/2009/05/hancock2.jpg) 
 

 
1.7 ábra: Gigantikus lépték 

(Forrás: http://yolandalacar.blogspot.hu/2011/08/chicago-part-three.html) 
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1.8 ábra: Különböző lépték egy homlokzaton 

(Forrás: http://changelabsolutions.org/nplan/pfd-element/human-scale-building-facade) 
 
C) Lépték 
A lépték nem a méretet jelenti, de egy relatív méretre utal, amit a megfigyelő érzékel. A 
lépték szó alkalmazása arra utal, hogy a valamit valamivel összehasonlítunk.  A lépték az 
építész egyik eszköze, amelyet alkalmazhat annak érdekében, hogy egy épület kisebbnek 
vagy nagyobbnak tűnjön a valós méretnél. A vizuális komplexitás magasabb szintjének 
elérése érdekében egy homlokzaton több léptéket is alkalmazhatnak. Az „emberi lépték” 
kifejezést is szokták alkalmazni annak érdekében, hogy egy épület méreteit leírják. Az 
ember lépték azt az arányt mutatja, amit legtöbben harmonikusnak érzékelünk, és 
amelyet leginkább az aranymetszés szabálya határoz meg (1.9 ábra). 

 
1.9 ábra: Az emberi lépték 

(Forrás: Marcus Frings, The Golden Section in Architectural Theory) 
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Ezt a léptéket viszont megfelelően kell alkalmazni, mert például kultúra- és életkorfüggő. 
Vagyis az elsősorban gyermekek által használt óvodák, bölcsődék, általános iskolák 
esetében az emberi lépték mást jelent, mint egy irodaépület esetében. 
 
D) Arány 
Az építészetben az arány általában a kapcsolatra utal az egyes részek között, illetve arra, 
hogy az egyes részek miként kapcsolódnak az egész épülethez. Több építészeti 
arányrendszert fejlesztettek ki az idők során a különböző kultúrákban. 
Arányosítási rendszerek 
Az építészek már az ókorban is kidolgoztak arányosítási rendszereket annak érdekében, 
hogy vizuálisan egyesítsék az épület minden egyes részét ugyanannak az arányosítási 
rendszernek az alkalmazásával. Ez a folyamat létrehozta a belső koherenciát az 
épületben és egy látszólagos értelmét a rendnek, annak ellenére, hogy a megfigyelő nem 
ismeri, és nem tud az alkalmazott arányosítási rendszerről. Ezek a rendszerek lehetnek 
aritmetikai, geometriai és harmonikus rendszerek.  
 
Aritmetikai 
Az ókori görögök matematikai arányokat alkalmaztak mind a vizuális (építészet), mind a 
hallgató (zene) megjelenítésére a lehető legjobb hatás elérése érdekében. Például 
Pitagorasz a számok fontosságát hangsúlyozta. Az ókorból származó „aranymetszést” a 
reneszánsz, a modern kor és a kortárs építészek is alkalmazzák. Az aranymetszés 
egyszerre aritmetikai és geometriai, és nemcsak az építészetben fordul elő, hanem a 
természetben is. Az aranymetszés szabálya így szól: 
"Az arányos osztás bármely adott egészet akként oszt szét két részre, hogy az egész a 
nagyobbik részhez úgy viszonylik, miként a nagyobbik rész a kisebbik részhez. Vagyis a 
nagyobbik rész középarányosa az egésznek és a kisebbik résznek" (1.10 és 1.11 ábra). 

 
1.10 ábra: Az aranyspirál 

 

 
1.11 ábra: A Parthenon  

(Forrás: Samuel Obara Golden Ratio in Art and Architecture) 
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Matematikailag: a:b=b:(a+b). Vagyis a annyi része a b-nek, amennyi része a b az 
egésznek. Az aranymetszés a Fibonacci-sorban is megtalálható: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55, …, ahol mindegyik szám (a harmadiktól kezdődően) az előző kettő összege. Ez a sor 
az alapja a csigaház spiráljának, de az ion oszlopfők spiráljának is (1.12 ábra). 
 

 
1.12 ábra: Ion oszlopfő 

(Forrás: http://www.wbdg.org/design/) 
 
Geometriai 
A klasszikus építészetben a klasszikus pillér (oszlop) átmérője egy mértékegységet 
jelentett az épület minden egyes eleménél a méret meghatározásához, a legkisebb 
részlettől az egész épületig. Ez a rendszer minden egyes épület esetében működött, 
hiszen az épület méretétől függően az oszlopátmérő is változhatott, csak a kapcsolat 
maradt állandó az oszlopátmérő és a többi elem mérete között. A klasszikus rendszerek 
ábrázolásai bemutatják ezeket a kapcsolatokat (1.13 ábra). 
 

 
1.13 ábra: Dór arányok 

(Forrás: http://www.wbdg.org/design/) 
 
Harmonikus 
A zenei harmóniák felfedezése után az ókorban ezeket átültették az építészetbe. Például, 
ha az épületek és annak helyiségeinek esetében az 1:2, 2:3 vagy 3:4 arányokat 
alkalmazzuk, harmonikus arányokat kapunk.  
A korai reneszánsz építész, Alberti fektette le a román stílusra vonatkozó rendszereit, 
míg a szintén reneszánsz építész Palladio (velencei zenészekkel együtt) egy összetettebb 
harmonikus rendszert fejlesztett ki, amelynek alapja a felső és alsó harmad: az 5:6 és 
4:5 rendszer. 
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Anyagi és ipari arányok 
A legtöbb kortárs épület arányai az alkalmazott falazóelemek ipari szabvány méreteihez 
igazodik. Az egyes alkalmazott anyagok fizikai jellemzői alapján határozták meg a 
falazóelemek méreteit (tégla, betonelemek, faelemek, gipszkartonelemek). 
 
Szerkezeti arányok 
Az egyes anyagok szerkezete külön arányokat diktál az épület számára. Egy nyílás 
maximális mélységét és szélességét az alkalmazott anyagok szerkezete határozza meg 
(más kőnél és más vasbetonnál) (1.15 és 1.16 ábra). 
 

 
1.14 ábra: Santa Maria Novella, Florence (Leon Battista Alberti) 
(Forrás: http://www.mea00.altervista.org/architetti/index.php) 

 

 
1.15 ábra: Falazott épület homlokzata 

(Forrás: 
http://creativity103.com/collections/UrbanGrime/slides/warehouse_mcr_PC298895.html) 
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1.16 ábra: Vasbeton szerkezetű épület homlokzata 

(Forrás: 
http://www.cartage.org.lb/en/themes/arts/architec/architecturalstructure/StructuralElem

ents/ProperSelections/UniformContinuous/UniformContinuous.htm) 
 
E) Ritmus 
Az egyes építészeti elemek (ablakok, be- és kiugró homlokzati elemek) ismétlődése, 
többszöri megjelenése a homlokzaton definiálja a ritmust, ami lehet szabályos vagy 
összetett. Az épületek statikus szemlélete során is lehet ritmust meghatározni, de a lakók 
közlekedése az épületen belül meghatározhat egy dinamikus ritmust is. Az 1.17 ábrán 
megfigyelhető, hogyan teremt egy homlokzati ritmus egy szélesebb, „utcafal-ritmust”. 
 

 
1.17 ábra: Nyílászárók által létrehozott homlokzati ritmus 

(Forrás: http://epicharmus.com/masterpiece/2008/08/80i-soho-historic-district.html) 
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F) Artikuláció 
A forma artikulációját az egyes építészeti felületek kapcsolódása határozza meg. A 
sarkok, élek, nyílások kapcsolódása a tömegbe (vízszintes, függőleges stb.) 
meghatározzák az épület vizuális súlyát és hozzájárulnak a forma artikulációjához (1.18 
ábra). 

 
1.18 ábra Homlokzati artikuláció 

(Forrás: http://www.birminghamconservationtrust.org/architecture/piccadilly-arcade-
part-iii-2/) 

 
G) Textúra és szín 
Úgy a textúra, mint a szín anyafüggők, és arra használhatók, hogy megváltoztassák egy 
adott forma értékelését. Egy hirtelen áttérés világos színről sötét színre radikálisan 
megváltoztatja egy helyiség látszólagos méretét. Egy sima stukkó vagy durva 
téglaburkolat megváltoztatja egy épület látszólagos méretét és tömegét. Az 1.19 ábra 
azt mutatja be, miként lehet alkalmazni ugyanazt a burkolatot különböző kivitelben 
annak érdekében, hogy különböző textúrával különböző hatást érjük el.  

 
1.19 ábra Téglaburkolat 

(Forrás: http://www.teglarium.com/szeletelt-tegla/) 
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H) Fény 
A formákat másként érzékeljük annak függvényében, hogy egy épület miként van 
megvilágítva. A 1.20 ábrán az árnyék hatását láthatjuk egy épület formájának a 
megítélésében. 

 
1.20 ábra: Forma a fényben 

(Forrás: http://www.wbdg.org/design/) 
 



29 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

[1.1] AJTONYI Rita: Építészetelmélet. Az anyaghasználat architektonikát meghatározó 
szerepe (tanulmány), 2009, http://www.ajtonyirita.hu/new/wp-content/uploads/ 
2011/08/%C3%89p%C3%ADt%C3%A9szetelm%C3%A9let_Korszer%C5%B1-
%C3%A9s-a-tradicion%C3%A1lis-anyaghaszn%C3%A1la_anyagokestech.pdf 
(letöltés: 2012.07.04). 

[1.2] WINKLER Gábor: Építészettörténet I. HEFOP 3.3.1-P-2004-09-0102/1.0, 2006. 
[1.3] WINKLER Gábor: Építészettörténet. http://arc.sze.hu/eptortea/ (letöltés: 

2012.07.05)  
[1.4] MEGGYESI T: Magyarország hagyományos lakókörnyezeti kultúráinak tipológiája. 

Településtudományi Közlemények, 1987, 35, pp. 8–37. 
[1.5] NEMES NAGY István: A tér a társadalomkutatásban. Hilscher Rezső Szociálpolitikai 

Egyesület, Ember-település-régió, 1998. 
[1.6] FRINGS Marcus: The Golden Section in Architectural Theory. http://www.marcus-

frings.de/text-nnj.htm (letöltés: 2012.07.06). 
[1.7] OBARA Samuel: Golden Ratio in Art and Architecture. The University of Georgia, 

http://jwilson.coe.uga.edu/EMT668/EMAT6680.2000/Obara/Emat6690/Golden%20
Ratio/golden.html 

[1.8] Matematica e architettura, http://www.mea00.altervista.org/architetti/index.php 
[1.9] http://www.wbdg.org/design/ 
 



30 

2. AZ EMBER ÉS A KÖRNYEZET KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

2.1 Bevezetés 

Az ember és környezete közötti kapcsolatot számos tényező befolyásolja. Ezen 
tényezőket három csoportba oszthatjuk [2.1]: 
1. Fizikai tényezők: 

– zaj, 
– világítás, 
– tér, térfogat, 
– sugárzás, 
– légnyomás, 
– belélegzett levegő összetétele, 
– térerők, 
– légmozgás, 
– hőmérséklet. 

2. Emberi tényezők: 
– genetikai tényezők, 
– fizikai kondíció, 
– ütemérzék, 
– testtípus, 
– psziché, 
– életkor, 
– nem. 

3. Adaptív tényezők: 
– aktivitás, 
– ruházat, 
– helyzet, 
– ösztönzés, 
– fogyasztás, 
– szociális helyzet. 
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Az épületben tartózkodó ember szűkebb és tágabb környezetéből konkrét biológiai és 
fizikai paraméterek írhatók le [2.1]: 
1. Belső környezeti paraméterek: 

a) légtechnikai paraméterek, 
b) a levegő összetétele, 
c) az elektromágnesese sugárzás. 

2. Az épület és a gépészeti berendezések paraméterei: 
a) épületparaméterek, 
b) a csövek, vezetékek paraméterei, 
c) a gépészeti és egyéb berendezések paraméterei. 

3. Az emberi tevékenységből származó faktorok: 
a) közvetlen hatások, 
b) az épület és a berendezések használatának hatása, 
c) a külső környezet hatásai. 

4. A külső környezet paraméterei: 
a) meteorológiai jellemzők, 
b) a levegő összetétele, 
c) a talaj összetétele. 

A zárt téri levegőben megtalálható különféle, az emberre káros hatású anyagok forrásai a 
következők: 
– a külső levegő, 
– az ember és tevékenységei, 
– az építési anyagok, bútorok, burkolatok, 
– a fűtő-szellőztető rendszer. 
 
A közérzet a komplex hatások alapján az egyénekben kialakuló szubjektív érzés. 
A szubjektív közérzetet több tényező befolyásolja [2.2]: 
– Akusztikai tényezők: szaglás és légzés; tapintás és érintés; látás és színhatás; 
hőmérséklet, nedvesség és légáramlás; épület rezgése, mozgása; különleges tényezők 
(pl. napsütés); biztonsági tényezők; csoportviselkedés; napi életmenettel kapcsolatos 
tényezők; előre nem várt veszélyek hatása; gazdasági tényezők. 
 
Az emberi szervezet alkalmazkodása egy adott környezethez komplex folyamat, az egyes 
tényezők együttesen, valamint kölcsönhatásban érvényesülnek és a szervezet együttes 
hatásra reagál. 
Zárt térben alkalmaznak egy másik fogalmat is, és ez a komfortérzet. Ezt elsősorban a 
következő tényezők befolyásolják: hőmérséklet, nedvesség, légmozgás, zaj, 
megvilágítás. 
 
A hőérzet modellezéséhez alkalmazzák a „koncentrikushéj-modellt” (2.1 ábra), amely 
bemutatja az ember és környezete közötti kapcsolatrendszert [2.1, 2.3]. 
Az ábrán alkalmazott jelölések: Tb – bőr hőmérséklete; Tre – testközpont hőmérséklete; 
M – a testben termelt hő; W – a végzett tevékenység mechanikaimunka-igénye; Eres – 
légzéssel leadott hő; R – sugárzással leadott hő; C – konvekcióval leadott hő; Ediff – 
diffúzióval leadott hő; Ersw – verejtékezéssel leadott hő; Fpcl – ruházat permeabilitása. 
A testközpont napi átlaghőmérséklete 36,6 oC, az átlagos bőrhőmérséklet 34,1 oC. A 
testben felszabaduló energia egy része arra fodítódik, hogy az egyén mechanikai munkát 
végezzen, másik része hőként szabadul fel. A hő egy része ahhoz kell, hogy a 
testközpont hőmérsékletét megfelelő értéken tartsuk, másik részét viszont le kell adni a 
környezetnek. Ha a többlet hőmennyiséget nem tudjuk leadni a környezetnek, akkor a 
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annak érdekében, hogy a testközpont hőmérséklete állandó értéken maradjon, a 
bőrvéráram növekszik, így a nagyobb térfogatáram nagyobb hőmennyiséget szállít a 
bőrfelületre és a perifériák felé. Ha a bőrfelületen le tudjuk adni a többlet hőt a 
környezetünknek, akkor azt hőérzeti szempontból megfelelőnek ítéljük, viszont, ha nem 
tudjuk leadni ezt a hőmennyiséget a környezetnek, akkor azt melegnek érezzük. Abban 
az esetben, ha a test által termelt többlet hőmennyiséget úgy adjuk le a környezetnek, 
hogy csökken a bőrhőmérséklet, akkor megindulhat a didergés annak érdekében, hogy 
ezzel is több hő szabaduljon fel a testben. Ha továbbra sem alakul ki a kívánt 
hőmérséklet a bőrfelületen, akkor az agy a testközpont védelme érdekében csökkenti a 
bőrvéráramot annak érdekében, hogy kevesebb hőt szállítson a perifériákra. Így a kéz, a 
láb, az orr a fül hőmérséklete tovább csökkenhet. 
 

 
2.1 ábra: Koncentrikushéj-modell [2.1] 

 
2.2 Zárt terek méretezési szempontjai 

Az előzőekben felsorolt tényezőket egy zárt tér méretezésénél tehát figyelembe kell 
venni ahhoz, hogy megfelelő mikrokörnyezetet alakítsunk ki az emberek számára. A 
tervezett épület komfortos, akadálymentes, esztétikus, gazdaságosan üzemeltethető, 
funkcionális és biztonságos kell, hogy legyen, de rendeltetéstől függően figyelembe kell 
venni a zárt térben zajló folyamatokat, a végzett tevékenység hatékonyságát és a térben 
tevékenységüket végző emberek közötti kapcsolatokat is. Az épületek, illetve a zárt terek 
méretezésénél nem a benntartózkodók „túléléséhez” szükséges paraméterek a 
mértékadók, hanem a benntartózkodók jó közérzetéhez és komfortjához szükséges 
paramétereket kell figyelembe venni. A megfelelő komfort az életminőség egyik 
jellemzője. A tervezéskor az ember környezetével kapcsolatos igényeit figyelembe kell 
venni. Ezen igények és a tervezés során alkalmazható lehetséges megoldások a 
következők: 
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1. Szociális kapcsolatok: olyan terek, ahol nagyobb létszámban találkozhatnak egymással 
az épületben tartózkodók, olyan terek, amelyek vonzzák az embereket és elősegítik az 
egymás közötti kommunikációt. 
2. Kulturális és társadalmi szempontok: ünnepségek lebonyolításához alkalmas terek, a 
kulturális és a csoport identitásának szimbólumai, amelyek az egyediség érzését 
biztosítják. 
3. Pihenés és pszichológiai feltöltődés: zajtalan helyiségek, amelyek a természetes 
környezettel állnak kapcsolatban és biztosítják a nyitott kilátást. 
4. Egyedüllét, magány: biztosítják a félrevonulás, az egyedüllét lehetőségét, az igény 
szerint kontrollálható szociális kapcsolatok intenzitását. 
5. Tanulás és információmegosztás: megfelelő akusztikájú terek, megfelelő vizuális 
feltételekkel, olyan elrendezéssel és közlekedéssel, amely biztosítja a kommunikációt és 
az információ átadását anélkül, hogy ez másokat zavarna. 
6. Kapcsolat a természetes környezettel: kilátás a természetes környezetre, természetes 
világítás és természetes szellőzés, belső téri növények elhelyezése, megfelelő bútorok és 
bevonatok alkalmazása. 
7. Az érzékelés folyamatos ingerlése: természetes világítás, természetes szellőzés, 
változó színek, minták és textúrák. 
8. A természetes zajok hallhatósága: nyitható ablakok, amelyek biztosítják a serkentő 
természetes zajok hallhatóságát, az ipari jellegű zajok kiszűrését. 
9. Érdekes vizuális környezet: lehetőség szerint organikus jellegű belső építészet 
alkalmazása, organikus formák, színek, minták, a hely jellemző hangulatát megteremtő 
belső környezeti elemek alkalmazása. 
10. Fizikai mozgás: különböző gyakorlatok, a test fizikai terhelését biztosító tér 
kialakítása, ennek híján közlekedők, lépcsők kialakítása, amelyek testmozgásra 
kényszerítik a benntartózkodót. 
11. A méltányosság: a terek olyan jellegű kialakítása, amely a benntartózkodókban azt 
az érzetet kelti, hogy törődnek az egészségükkel, a megfelelő köz- és komfortérzetükkel. 
 
Az ember a környezetét érzékszerveivel érzékeli, és az agyban elraktározott 
követelmények alapján értékeli. Éppen ezért ahány ember, annyiféle értékelése lehet egy 
adott környezetnek (pl. kor, nem, kultúra stb. függvényében), mégis vannak 
univerzálisnak tekinthető jellemzők/sémák, amelyek segítségével a szépet és a 
kellemeset általánosan szépnek és kellemesnek érzékelik az emberek. A természet 
felruházta az embert egy intuiciós útmutatóval a belső környezet értékelését illetően, 
amelynek alapját az emberi érzelmek képezik. Egy pozitív érzelmi állapot azt jelenti, 
hogy környezetünkkel elégedettek vagyunk, biztonságban érezzük magunkat és kellemes 
a közérzetünk, míg egy negatív érzelmi állapot azt jelzi, hogy nem érezzük jól magunkat 
az adott környezetben, és ösztönösen távoznánk. Az emberek kötődnek a természetes 
környezethez, ezért a zárt terek megfelelő tervezésekor figyelembe kell venni azokat a 
motívumokat, amelyek a természetes környezetre emlékeztetnek. Ennek megfelelően az 
emberek kedvelik: 

– a növények (főleg virágok) változatosságát; 
– a nyitott, zöld környezetet, ami biztosítja a kilátást nagy távolságra; 
– a topográfiai változatosságot; 
– a terjedelmes vízfelületeket; 
– a „szabad eget”, a csillagokat; 
– a többirányú kilátást biztosító közlekedőket. 
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Megfigyelhető, hogy ezeket az agyban elraktározott igényeket a világ minden részén 
kihasználják, főleg a bevásárlóközpontokban és a hotelekben. A cél természetesen nem 
kizárólag a kellemes közérzet megteremtése, hanem ezzel együtt a vásárlók 
visszatérésének, vásárlási kedvének növelése is, mintegy elnyerve ezzel az ügyfelek 
lojalitását. 
Az kedvező feltételek biztosításához az alábbi alapvető igényeket kell figyelembe venni: 

1. Kilátás és menekülés. 
Az emberek kedvelik azokat a tereket, ahonnan beláthatják környezetüket, ezáltal 
biztonságban érzik magukat. Kedvezőtlen és negatív reakciók léphetnek fel azokban az 
esetekben, amikor az emberek számára hiányzik a kilátás, vagy ha úgy érzik, hogy 
mások által figyelve vannak. A kilátás úgy a külső, mint a belső térre az üvegezett 
szerkezetek beépítésével biztosítható. A belső közlekedőfolyosók minősége közérzeti 
szempontból nagyban javítható, ha különböző elemeket helyeznek el a folyosó végén 
(ablak, műtárgy, vagy akár csak egy lámpa). Egy épület esetében az egyik minőségi 
próba a biztonságérzet kialakítása, illetve a természet integrálása a belső környezetbe. 
Egyes felmérések szerint az emberek inkább kedvelik a horizontálisan és vertikálisan 
kiterjedt tereket, amelyek kisebb, félig zárt terekre osztottak, mint a kis térfogatú zárt 
tereket. 
 

 
2.2 ábra: Áttekinthetőség és védelem [2.4] 

 
Ennek oka az, hogy a nagy kiterjedésű tér áttekinthető, a kisebb térleválasztások 
biztonságérzetet keltenek. A tér belső elrendezése szempontjából a finom, lekerekített 
formákat kedvelik ez emberek [2.4]. A minimálisan díszített tereket és a nagy üres 
tereket nem preferálják az emberek. Biztonságérzet különböző módon kreálható. Úgy a 
belső, mint a külső terekben kialakítható az áttekinthetőség egy adott irányban, illetve a 
betekinthetőség a csatlakozó terekbe (2.2 ábra). 
 

2. A központ. 
Az emberek igénylik az olyan tér kialakítását, ahol találkozhatnak, és egymással a napi 
gondokról, terveikről beszélhetnek. Ez az igény egyesek szerint a tábortüzek körüli 
hangulat, a harci vagy vadászati beszámolók génekben elrejtett élményeiből ered. 
Napjainkban egy lakás vagy családi ház központja a nappali (sok esetben kandallóval 
ellátva), vagy egy terasz, ahol a család tagjai étkezés előtt/után találkoznak és 
egymásnak beszámolnak a nap történéseiről. A társadalom életében ezen „tábortüzek” 
hangulatát a kávézók, éttermek vették át, ahol az emberek étkeznek, beszélgetnek, 
olvasnak, és sok esetben dolgoznak (2.3 ábra). 
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2.3 ábra: A központ [2.4] 

 
3. Kapcsolat a természettel. 

Bizonyított tény, hogy azokban az épületekben, amelyek biztosítják a természet 
közelségét, az embereknek jobb a közérzetük és a hangulatuk, nyugodtabbak, az 
alkotásra, intellektuális munkára nyitottabbak, jobb eredményeik vannak, mint azokban 
az épületekben, amelyek a természet közelségét nem tudják biztosítani. 
A természet jelenlétét természetes szellőzéssel, természetes világítással, megfelelő 
kilátással, belső terekben elhelyezett növényzettel tudjuk biztosítani. Kutatások 
bizonyították, hogy a természet látványa üvegezett szerkezeten keresztül vagy akár egy 
képen vagy videón keresztül pozitív lelki állapotot generál, és oldja a stresszt. A 
munkával és az élettel való elégedettség sokkal inkább jelentkezik azoknál az 
embereknél, akik a természetes környezettel folyamatosan kapcsolatban állnak. A 
természet pozitív hatása pszichológiai szempontból is bizonyított. Tény, hogy sok esetben 
segíti a koncentrációt, a munka teljesítménye magasabb azoknál az embereknél, akiknél 
a munkahely megfelelő módon van kialakítva (2.4 ábra). 
 

 
2.4 ábra: Kapcsolat a természettel [2.4] 

 
4. Természetes fény és napfény. 

Az emberek azokat az épületeket, belső tereket preferálják, ahol a természetes fény 
biztosított. Azoknál a zárt tereknél, amelyeknél a külső térrel való közvetlen kapcsolat 
nem biztosítható, a benntartózkodók kellemetlen érzése valamelyest csökkenthető más 
belső terekre nyíló ablakok beépítésével (2.5 ábra). Általában a természetes fény pozitív 
hatással van az emberekre. Kórházakban végzett kutatások bizonyítják, hogy a 
napfényes kórtermekben elhelyezett betegek rövidebb idő alatt épültek fel 
betegségükből, mint a teljesen zárt kórtermekben gyógyuló betegek [2.5]. Ez a 
megállapítás évszaktól függetlenül igaz. A napfény és a természetes fény pszichológiai 
szempontból is pozitív hatással van az emberekre, akár érzelmi betegségek esetén is. A 
napfény biztosítása tehát minden szempontból szükséges, és pozitív eredményeket 
biztosít mindaddig, amíg intenzitása nem hátráltatja a munkát és nem okoz kellemetlen 
hőérzetet a benntartózkodók számára. 
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5. A belső tér változó jellemzői. 

Kutatások azt bizonyítják, hogy az emberek igénylik a belső terek minőségi jellemzőinek 
folyamatos változását [2.4]. A változást egy nap folyamán pl. a színekben és a fény 
minőségében is igénylik. Ennek oka az, hogy az érzékszervek a természethez közeli 
életvitel mellett alakultak ki. Ennek megfelelően az emberekben pozitív érzést vált ki 
napjainkban is, ha a mikrokörnyezetünkben változásokat észlelünk. A kutatások szerint a 
teljesen zárt térben tartózkodó emberek, ahol a környezeti paramétereket állandó 
értéken tartották, elvesztették tér- és időérzéküket. A környezet paramétereinek napi 
szintű változását nyitható transzparens szerkezetek beépítésével lehet a legmegfelelőbb 
módon megoldani, de már a nem nyitható transzparens szerkezetek is jobb eredményt 
nyújtanak, mint a teljesen zárt opaque szerkezetekkel körülzárt terek. Ez utóbbi 
esetekben a kutatók a mesterséges fény minőségének változását javasolják napi 
ciklusban.  
 

 
2.5 ábra: A természetes fény biztosítása a belső terekben [2.4] 

 
6. Természetes komfort. 

Az emberek komfortigénye a kor, nem, kultúra és életvitel függvénye. Egy egyén 
komfortigénye pszichológiai és egészségi állapotától és a végzett tevékenysége 
intenzitásától is függ. Az emberek az idő során adaptálódtak az adott természetes 
környezethez, viselkedésükben, öltözködésükben kialakították a nekik megfelelő 
viszonyokat annak érdekében, hogy a lehető legjobb hőérzeti állapotot biztosítsák 
maguknak. Napjainkban az épületeket általában az „egy méret jó mindenki számára” elv 
szerint méretezik. Annak ellenére, hogy a mai technológia alkalmas a személyre szabott 
mikrokörnyezet kialakítására, amely jobb hőérzetet és nagyobb termelékenységet 
biztosítana, ezt a fajta megoldást csak nagyon kevés épületben alkalmazzák. 
A belső környezet minőségét befolyásoló fontosabb tényezőket és paramétereket a 2.6 
ábra foglalja össze. 
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2.6 ábra: A belső környezet 

 
2.3. Érzékelés 

Az érzékelés alatt az érzékszerveinkben található receptorok segítségével történő ingerek 
felvételét értjük. Az információfelvételre szolgáló szerv, az érzékszerv, ingerfelvevő 
képességű, az ingereket elektromos impulzusokká alakítva az idegszálakon keresztül az 
agyba továbbítja. Az ingerek átalakítását az érzékszervekben levő érzéksejtek 
(receptorok) végzik különféle vegyi és fizikai folyamatok által. Az érzékszerv többi része 
az érzéksejtek védelmét és az ingerek továbbítását végzi. 
Az érzékszervek az ingert négyféle szempontból értékelik: modalitás, intenzitás, hely, 
időtartam. Egy hangingert például a két fül különböző időpontokban észlelhet; ez az 
időkülönbség teszi lehetővé a hangforrás helyének meghatározását. Az egyes receptorok 
csak bizonyos ingerekre érzékenyek: például a mechanoreceptorok a tapintás különböző 
altípusaira. Az intenzitásról és az időtartamról szóló információt a receptorok 
impulzusmintázattal kódolják. A receptor elhelyezkedése az inger helyéről informálja az 
agyat. 

 
2.7 ábra: Érzékelés és észlelés 
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Az inger modalitása egy érzékelhető fizikai vagy vegyi jelenség. Ilyen például a hang, a 
hőmérséklet, a nyomás, az íz. Az agyban az érzékszervi modalitásnak megfelelő 
területek fogadják és dolgozzák fel a beérkező információkat, így alakítva ki a tudatosan 
észlelt érzetminőségeket. 
Az észlelés azonban magasabb idegrendszeri folyamatokat feltételez, ugyanis e 
megismerési folyamat alatt az ingerület tudatosítását és annak integrálását értjük [2.6]. 
Érzékelésünknek megvannak a biológiai határai, ezek a küszöbök. Megkülönböztetünk 
alsó és felső abszolút ingerküszöböt, valamint különbségi küszöböt.  
•  Abszolút alsó ingerküszöb: az a legkisebb inger, amelyet már érzékelni tudunk. Például 
hallás esetén ez 16 Hz, látás esetén pedig 400 nm az abszolút alsó küszöb. 
Abszolút érzékelési küszöbök: 

– látás esetén a gyertyaláng 5 km-ről nézve sötét, tiszta éjszakán; 
– hallás esetén óraketyegés tökéletes csendben 6 m-ről; 
– ízlelésnél egy kávéskanál oldott cukor 8 l vízben; 
– szaglás esetén egy csepp parfüm elkeverve egy háromszobás lakás légterébe; 
– érintésnél egy méh szárnya az arcra hullva 1 m-ről. 

•  Abszolút felső ingerküszöb: az a legnagyobb erősségű inger, amelyet még képesek 
vagyunk érzékelni. Például hallás esetén ez 20000 Hz, látás esetén pedig 700 nm az 
abszolút felső küszöb. 
• Különbségi küszöb: két inger közötti legkisebb eltérés, amely az érzékletben is 
változást okoz. A különbségi küszöb függ az ingerek intenzitásától, minél nagyobb az 
adott inger intenzitása, annál nagyobb mértékben kell azt változtatni ahhoz, hogy ez az 
érzékletben is változást idézzen elő, azaz annál nagyobb lesz a különbségi küszöb [2.6]. 
 
Az észlelés három alapvető törvénye a Weber-, a Fechner- és a Stevens-törvény. Az 
egyes ingerek esetében a legkisebb érzékelhető különbség (LÉK), amely éppen 
érzékelhető az adott ingerintenzitás mellett. 
Weber szerint a növekmény is az ingerintenzitás közötti összefüggés: 

 c
I

I



,         (2.1) 

ahol: I az inger aktuális intenzitása; I – aktuális intenzitáshoz tartozó LÉK; c – Weber-
állandó. 
A Weber-állandó értékei: 

– hangmagasság (frekvencia)  0,003, 
– hangintenzitás   0,09, 
– világosság    0,016, 
– bőrre alkalmazott nyomás  0,136. 

A Fechner-törvény megadja a kapcsolatot a LÉK és az észlelés erőssége között: 

 





E

E

I

I
,        (2.2) 

ahol: E az észlelés erőssége; E/E az érzet erősségének relatív növekedése. 
A (2.2) összefüggés differenciált formája: 

  d
I

dI
.         (2.3) 
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A (2.3) összefüggés megoldásával kapjuk az érzetfüggvényt: 

 CI  ln ,         (2.4) 

ahol: C az integrálás állandója. 
A (2.4) összefüggés szerint az inger lineáris növekedése az észlelés erősségének 
logaritmikus növekedését eredményezi (2.8 ábra), míg az inger erősségének 
exponenciális növekedése az észlelés erősségének lineáris növekedését okozza. 
A Fechner- és a Weber-függvény kapcsolata az alábbiak szerint áll fenn: 
Tételezzük fel, hogy egy adott intenzitás, I a 1 érzetet generálja, az I+I intenzitás 
pedig a 2 érzetet. A két érzet erősségkülönbsége, figyelembe véve a (2.4) összefüggést 
(Fechner-törvény): 

 III ln)ln(  .       (2.5) 

Ebből következik: 

 




 

  I

II

ee
ln

.        (2.6) 

 
2.8 ábra: Érzeterősség az inger növekedésének függvényében, [2.7] 

 

Ha  eK , akkor a (2.6) összefüggés felírható: 

 
I

II
K


          (2.7) 

Vagyis: 

   IIK 1          (2.8) 

Ha 11  
 eKK , akkor: 

 IKI           (2.9) 

Látható, hogy a (2.9) összefüggés gyakorlatilag a Weber törvényt adja meg (a konstans 
c helyett K). 
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Különböző hatások inger-érzet kapcsolatát mutatja a 2.9 ábra. 

 
2.9 ábra: Ingererősség és érzeterősség [2.7] 

 
Stevens az észlelés erősségét nem közvetett módon, a különbségküszöbök segítségével 
határozza meg, hanem közvetlenül méri az észlelést.  
A Stevens-törvény általános érvényű és az inger, valamint az észlelés mértéke közti 
összefüggést írja le: 

 kI          (2.10) 

ahol: k a hatványfüggvény kitevője (észlelési állandó). 
A k néhány jellegzetes értéke [2.7]: 

– rövid fényimpulzusok fényessége  0,50, 
–  szag (haptén)    0,60, 
–  hangosság (3000 Hz)  0,67, 
–  környezeti hőmérséklet  1,00, 
–  ízlelés (édes)    1,30. 

Stevens szerint a kis intenzitást az arányosnál nagyobbnak látjuk, a nagy intenzitást 
pedig letompítjuk, az arányosnál kisebbnek látjuk.  
Az érzékelés alapvetően kontextusfüggő: relatív érzékelés (diszkriminációs problémák) 
esetén a Weber–Fechner-féle logaritmusfüggvény, abszolút nagyságbecslés esetén a 
Stevens-féle hatványfüggvény írja le jobban a valóságot [2.8]. 
A fő érzékelési modalitások: a látás, hallás, szaglás, ízlelés, bőrérzékletek. 
 

2.3.1 Látás 
Az embert érő környezeti ingerek 75–80 %-a vizuális eredetű, ami azt jelenti, hogy a 
körülöttünk lévő világ megismerése elsősorban képi úton történik.  
 
A látás adekvát ingere a fény, amely elektromágneses hullám. A látható fénysugárzás a 
380 nm-től 780 nm hullámhosszúságig terjedő tartományt foglalja magában. A 
hősugárzás a 780 nm-nél nagyobb hullámhosszúságú, szemünk által még nem észlelhető 
infravörös sugárzás. Az ultraibolya sugárzás már ugyancsak nem látható, hullámhossza a 
látható fénynél rövidebb, de energiában gazdagabb, mint a hosszúhullámú sugarak (2.10 
ábra). 
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2.10 ábra: A sugárzás spektruma 

(Forrás: http://vegha-pcsuli.hu/Grafika/szin.htm) 
 
A különböző hullámhosszúságú látható sugarakra szemünk érzékenysége más és más. 
Tehát nemcsak attól függően érzékeli a fényforrás által kibocsátott fénysűrűséget, 
mekkora a kisugárzott teljesítménye, hanem attól függően is, hogy milyen a 
színösszetétele (hullámhossza) [2.9]. 
 

 
2.11 ábra: Hullámhossz- szín kapcsolat, [2.9] 

 
A fényingereket a retinán lévő fotoreceptorok, a pálcikák és csapok segítségével 
érzékeljük. A pálcikák a fény- és árnylátásért felelősek, míg a csapok a színeket érzékelik 
[2.6]. 
A fény hullámhosszúságának érzékleti megfelelője a szín. Ennek következtében tehát az, 
hogy egy adott tárgyat milyen színűnek érzékelünk, attól függ, milyen hullámhosszúságú 
fénysugarak érkeznek róla a szemünkbe. A színek sajátosságai közé tartozik a színezet 
mellett a világosság, amit a fény intenzitása határoz meg, és a telitettség, amely az adott 
szín tisztaságára vonatkozik. Ha a színezet mellett a világosságot és a telítettséget is 
figyelembe vesszük, akkor a megkülönböztethető színek száma kb. hétmillióra tehető 
[2.6].  
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2.12 ábra: A szem felépítése 

(Forrás: http://fejesoptika.uw.hu/szem.htm) 
 

 
2.13 ábra: A retina felépítése 

(Forrás: http://szocialis-gondozo.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=772812) 
 
Receptorok: 
•  Rövid csapok: a rövid hullámhosszú fénysugarakra (a kékre) a leginkább érzékenyek 
• Közepes csapok: a közepes hullámhosszú fénysugarakra (zöldekre, sárgákra) a 
legérzékenyebbek. 
•  Hosszú csapok: a hosszú hullámhosszúságú (vörösekre) reagálnak a legintenzívebben.  
A három színreceptor (csapok) együttes aktivitása határozza meg a színérzékelést, 
vagyis egy adott hullámhosszúságú fénysugár mind a három receptort különböző 
mértékben ingerli, és a háromféle csap aktivitásának sajátos aránya vezet egy adott szín 
érzékeléséhez. Tehát a szín minőségét a három receptor aktivitásának mintázata kódolja, 
nem pedig minden színt különböző receptor [2.6]. 
 

2.3.2 Hallás 
A hallás adekvát ingere a levegő molekuláinak rezgése. A levegő molekuláinak rezgése 
megrezegteti a külső és középfül határán elhelyezkedő dobhártyát, amelyről a rezgés 
továbbterjed a középfülben található hallócsontocskákra (kalapács, kengyel, üllő), azok 
pedig továbbítják a belső fülbe, ahol hallószervünk, az ún. Corti-szerv található. A Corti-
szerv alapmembránján található szőrsejtek (receptorok) az őket körülvevő folyadék 
hatására egy adott, a levegő rezgési frekvenciájának megfelelő helyen átveszik a 
rezgést, és ingerületi állapotba kerülnek [2.6]. 
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2.14 ábra: A fül felépítése 

 
A hangok először a külső hallójáratba jutnak, majd megrezegtetik a dobhártyát. Ennek 
belső felszínéhez kapcsolódik a három hallócsontocska közül az első. A hallócsontocskák 
ízületekkel kapcsolódnak egymáshoz, ugyanúgy, mint ahogy a könyökben vagy a térdben 
kapcsolódnak a csontok. A dobhártya által közvetített rezgések hatására a 
hallócsontocskák rezegni kezdenek az ízületek jóvoltából, és a folyadékkal teli csigába 
továbbítják a rezgéseket. A végén a rezgések ingerületté alakulnak a csigában található 
Corti-féle szervben. Innen az idegi jeleket a hallóideg közvetíti az agy hallóközpontjába, 
ahol a hangok tudatos érzékletté lesznek. 
 
Különbséget kell tenni a hang és a zaj fogalmak között. Az akusztikai hatások jelenlegi 
állása szerint a hang szóhoz három jelentéstartalom tartozik. 
Ha a hangot mint fizikai jelenséget fogjuk fel, akkor úgy definiálhatjuk mint a rugalmas 
közeg állapotának elemi ingadozását, amely hullám formájában terjed a vivő-közegben. 
A közeg állapotának elemi ingadozása alatt a közegrészek sebességének, sűrűségének és 
nyomásának változását értjük. 
 
A hang másik jelentése élettani fogalom. A hang egy olyan külső inger, amely az 
élőlények hallószervén keresztül különböző élettani hatásokat vált ki. Az élőlények által 
hallható hangok jelentősen függenek a hanghullám frekvenciájától és intenzitásától. Az 
emberi fül számára érzékelhető hangtartományt mutatja a 2.14 ábra [2.1]. 
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2.15 ábra: Az érzékelhető hangtartomány, [2.1] 

 

2.3.3 Szaglás 
A szaglás a levegőben oldott anyagok észlelését jelenti. Az ízek és a szagok kölcsönösen 
hatnak egymásra. A szaglás a legösszetettebb vegyi érzékelési mód. Belélegzéskor a 
molekulák áthaladnak az orron. Egy részük a szaglósejtekből álló szaglóhám előtt 
kavarog. Minden sejtnek 10–20 csillója van, ezek érintkeznek az orrüreg hámbélését 
borító nyálkahártyával. Azok a molekulák, amelyek oldódnak a nyálkában, és a csillókat 
ingerelve idegingerületet hoznak létre. Az axonok összefonódva a szaglógumóba 
továbbítják az információt, ahol a feldolgozás megkezdődik. Ezután a szagjelek a közép 
felé eső szaglóterületbe és az amigdalában levő oldalsó szaglóterületbe jutnak. Ezeken a 
helyeken folyik a szaglással kapcsolatos agytevékenység legnagyobb része. 
 

 
2.16 ábra: A szaglás mechanizmusa 

(Forrás: http://www.fulspecialista.hu/index.php?page=content&method=static&id=59) 
 
A szagkoncentráció és a szagérzet nagysága között hatványfüggvény teremt kapcsolatot, 
amelynek kitevője 0,6 körül van. A légáramlás sebessége a szagintenzitás érzékelését 
nem változtatja meg, az állandó marad: ezt nevezik szagkonstanciának. A szagélményt 
általában emocionális állapotváltozás is kíséri, a kellemes ingereket illatoknak, a 
kellemetleneket szagoknak mondjuk, ez nemcsak anyagi minőség, hanem a koncentráció 
függvénye is. A szaglóreceptorok a tartósan fennálló ingerekhez elég gyorsan 
adaptálódnak, de a hozzászokás nemcsak periferiásan, hanem centrálisan, habitulációval 
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is létrejöhet. Az előbbi a receptorok szintjén alakul ki, fáradási, míg az utóbbi a központi 
idegrendszerben kialakuló gátlás, amikor észlelés nincs, de a receptorfolyamatok és az 
ingerület vezetése normálisan működik. Az adaptáció nem teljes, az észlelés kb. 30%-ra 
csökken. A hasonló szagok egymás érzékelését gyengítik, ezt nevezik 
keresztadaptációnak. A környezetünkben állandóan jelenlévő szagokra viszont habituláció 
alakul ki, ami megszűnik, ha hosszabb időre más szagkörnyezetbe kerülünk [2.10].  
 

2.3.4. Ízlelés 
A receptorok az ízlelőszemölcsökben (papillák) találhatók, amelyek különböző számú 
ízlelőbimbót tartalmaznak. Egy ízlelőbimbóban kb. 25–50 receptor van - a receptorsejtek 
cserélődnek. Az ízanyag kapcsolódását követően a receptor átvivőanyagot bocsát ki, a 
befelé futó idegrost ennek hatására kerül ingerületbe. Pszichofiziológiai vizsgálatok 
szerint vannak alapízek. Hagyományosan 4-et különböztetünk meg: édes, sós, keserű, 
savanyú, de újabban hozzáadtak egy ötödiket is, neve umami [2.10]. 
 
Az alapízek között szerkezeti és kémiai rokonság mutatható ki. Az édes íz a cukrokra 
jellemző; alkoholos és aldehidvegyületek mutatják. Az édes ízek iránti preferencia a 
táplálkozással van összefüggésben, az édes íz cukortartalmú ételt jelez, ami a szervezet 
számára elsődleges energiaforrás. A keserű ízben többféle receptor is szerepel benne. 
Keserűek lehetnek egyes kétértékű kationok sói, továbbá a növényi alkaloidák döntő 
többsége (pl. a kinin vagy a morfin), ezek felszíni receptorokhoz kötődnek. Mivel a 
mérgező anyagok többsége keserű, ennek az íznek kiemelt jelentősége van a 
védekezésben. A sós íz egyenértékű kationok sóira jellemző, legerősebben a nátriumion 
esetén, de a kálium- és lítiumsók, főleg a halogénekkel képzett vegyületeik is sósak. A 
sós íz fontosságát az indokolja, hogy a nátriumnak és a káliumnak kiemelkedő szerepe 
van a membránpotenciál kialakításában és az ingerületi folyamatokban, forrásaik viszont 
szegényesek, ezért minden sós ízű étel potenciális forrásnak tekinthető. A savanyú íz 
szervetlen és szerves savakra jellemző, az igazi savanyú ízt a nem tökéletesen 
disszociáló savak adnak (szénsav, citromsav), a teljesen disszociálódók (sósav, kénsav) 
inkább maró hatásúak. Savanyú íze egyes gyümölcsöknek, illetve zöldségeknek lehet, 
ezek a táplálékválasztásban töltenek be speciális szerepet, valószínűleg ezért lett ebből is 
alapíz. Az ötödik íz az umami. Neve japán eredetű, „jó ízt” jelent, magyarul ált. húsíznek, 
vagy fehérjeíznek mondják. Jelentősége nyilvánvalóan a húsfogyasztás szabályozásában 
van [2.10].  
 
Az ízek érzékelése: Az ízek kimutatása viszonylag egyszerű feladat, a tiszta vizet az ízes 
víztől jól meg tudjuk különböztetni (ízdetektálás), nehezebb az ízazonosítás. Ehhez a 
különböző vegyületekből eltérő mennyiség szükséges, a legkevesebb a keserű 
anyagokból kell. Előfordul, hogy egyes receptorok öröklött hiánya miatt bizonyos ízeket 
egyesek nem éreznek, elég nagy különbségek lehetnek az emberek között. Az ízérzetet 
befolyásolja a hőmérséklet, élettani állapot vagy éppen a napszak; ezenkívül a nők 
érzékenysége itt is, mint a szaglásnál, nagyobb. Feltehető, hogy itt is hatványszerű 
összefüggés van [2.10]. 
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2.3.5 Bőrérzékelés 
A bőrben lévő érzékelő idegvégződések (receptorok) által közvetített érzékletek. A 
bőrben hő-, fájdalom-, tapintás- és nyomásérzékelő idegvégződések vannak. A tapintás- 
és nyomásérzékelő receptorok közül előbbiek a bőrfelszín közelében helyezkednek el, 
kisebb méretűek, és gyenge mechanikai ingerre reagálnak; utóbbiak nagyobbak, 
mélyebben találhatók, és erősebb inger hozza őket működésbe. A hőérzékelő receptorok 
hideg- és melegreceptorokra oszlanak [2.11]. 
A 2.17 ábra bemutatja a bőrben található fontosabb receptorokat. 
A receptorok ektodermális eredetű, módosult idegsejtek. A receptorok felfogják a külső 
és belső ingereket. Ezek az ingerek (hő, fény, mechanikai) valamilyen energiát 
tartalmaznak, amelyet a receptor bioelektromos jelenséggé alakít át. Az ingernek elég 
erősnek kell lennie, hogy a receptor nyugalmi feszültségét átalakítsa működési 
feszültséggé (akciós potenciállá). Ezt vagy egy nagy inger teszi, vagy sok kicsi egymás 
után. Ha a receptor érzékeli az ingert, akkor az inger elérte az ingerküszöböt.  
A termoreceptorok (Ruffini, Krause-test) nem közvetlenül a környezet hőmérsékletét 
érzékelik, hanem a bőrhőmérsékletet: hideg – optimális érzékenység 28 °C (13 – 30 °C 
között érzékeny); meleg – optimális érzékenység 38 °C (35 – 48 °C között érzékeny). 
 

 
2.17 ábra: Receptorok a bőrben 

(Forrás: http://pmr-science.wikispaces.com/1.2+The+Sense+of+Touch) 
 
A hőérzékelő receptorok ioncsatornákkal és áteresztőmembránnal vannak ellátva. A 
plazmamembrán a kálcium- és a nátriumionok számára permeábilis. A „hideg-
receptorok” száma a bőrben jóval nagyobb, mint a „meleg-receptorok” száma, 
ugyanakkor ez az agyban fordítva van. Ott a melegreceptorok jóval nagyobb számban 
fordulnak elő, mint a hidegreceptorok. A bőrben az alábbi receptorokat különböztetjük 
meg: 
TRPV4 – meleg (~27–34°C); 
TRPV3 – melegebb, (~34–39°C); 
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TRPV1 – forró (≥43°C). Ezt a receptort a kapszaicin, a kámfor és különböző savak is 
aktiválják. A kapszaicin (C18H27O3N) az a vegyület, amitől a paprikát erősnek 
érezzük.  

TRPV2 – fájdalmasan forró (>52°C);  
(TRPV = Transient Receptor Potential Vanilloid); 
TRPM8 – hűvös (<28°C). Ezt a receptor a mentol és a mentoltartalmú anyagok is 

aktiválják; 
(TRPM = Transient Receptor Potential Melastin); 
TRPA1 – hideg (<18°C); 
(TRPA = Transient Receptor Potential Ankyrin). 
 
Amikor egy testet megtapintunk, a hőmérséklete felől is tájékozódunk. Ha valamely 
testet hidegnek, vagy melegnek, illetőleg forrónak mondunk, akkor azt a hatást jelezzük, 
amely annak a testnek a hőmérsékletétől ér bennünket, nem pedig a hőmérsékletet 
olyan értelemben, amint a hőmérő jelzi. Az embernek hideg az a test, amely a bőr 
hőmérsékleténél kisebb hőmérséklettel rendelkezik és meleg az, amelynek a 
bőrhőmérsékletnél nagyobb a hőmérséklete. A bőrnek tulajdon hőmérséklete tehát az a 
nullafok, amelyhez viszonyítva valamely testet hidegnek vagy melegnek érzünk. Ez a 
nullafok a bőrfelület különböző helyein eltérő, és ugyanazon helyen is különböző időben 
más és más lehet.  
 
A bőr nullafoka rendes körülmények között 27–33 °C közt változik. Ha kezünket +20 °C-
os vízbe mártjuk, a vizet rendesen hidegnek ítéljük; ellenben melegnek találjuk akkor, ha 
megelőzőleg hosszabb ideig +10 °C-os vízben lehűtött kezünket a +20 °C-os vízbe 
tesszük. De ez csak kezdetben van így, mert ha hosszasabban otthagyjuk a kezünket a 
+20 °C-os vízben, a víz abban az arányban mind kevésbé melegnek, sőt hidegnek 
tetszik, ha kezünk hőmérséklete a benne keringő meleg vér miatt emelkedik, így a víz 20 
°C-át túlhaladja [2.14].  
 
Hőérzetet okoz tehát mindaz, ami bőrünk nullafokát megváltoztatja. A bőrünknél 
melegebb test hőt ad át a bőrnek, s azért melegnek mondjuk, a hidegebb tárgy pedig hőt 
von el a bőrtől, és emiatt érezzük hidegnek.  
A bőr tehát olyan hőmérő, amelynek segítségével meg tudjuk ítélni, hogy két egymás 
után érintett tárgy közül melyik a melegebb. Ez a megállapítás azonban téves is lehet, 
mivel a hőáramlás folyamata is lényegesen hat a hőérzetre. Így például egy fadarabot 
melegebbnek ítélünk egy azonos hőmérsékletű fémdarabnál azért, mert az érintett fém 
sokkal gyorsabban vonja el a hőt a bőrtől, mint a fa. Két érintett test hőmérsékletét csak 
akkor ítélhetjük meg helyesen, ha a hőmérséklet-vezetési tényezőjük (/c) azonos 
értékű. Így amikor a kezünket különböző hőmérsékletű vízbe mártjuk, pontosan meg 
tudjuk mondani, hogy melyik víz melegebb és melyik hidegebb. Ily módon 0,5–0,3 °C, 
0,2 °C hőmérséklet-különbséget is érzékel az ember. A bőr egyes helyein nem egyforma 
az érzékelési pontosság. Vizsgálatokból kitűnt, hogy az arcon 0,4 °C – 0,2 °C, a 
halántékon 0,4–0,3 °C, a mellen 0,6 °C, a hát közepén 1,2 °C hőmérséklet-különbséget 
ismerünk fel. A hőérzet tehát nem azonos a bőr különböző területein [14]. A 
hőmérséklet-változások iránt érzékenyebb az ujjak és kéz hátbőre a tenyérbőrnél. Ennek 
megfelelően a hideg vagy meleg vízbe mártott kéz előbb érzi meg a hőmérséklet-
változást a kézháton, mint a tenyér oldalán (gyermekek fürösztésekor a könyökkel 
szokás megítélni a víz hőmérsékletét, nem pedig a tenyérrel).  
 



48 

A hőérzékenységi küszöb ilyen különbségeinek egyik lényeges oka az, hogy az irhát fedő 
felhám rossz hővezető. A vékonyabb felhámréteggel fedett kézhátnak finomabb a hőérző 
képessége, mint a vastagabb felhámréteggel fedett tenyérnek, mivel a meleg ott 
könnyebben jut az idegvégekhez.  
Egy további, a hőérzékelés finomságára kiható körülmény a receptorok mennyisége. Így 
a kéztenyér oldalán sokkal nagyobb számban fordulnak elő receptorok, mint a kézháton. 
Mikor mind a két kezünket 2–3 °C-os vízbe mártjuk úgy, hogy nem érintkeznek 
egymással, akkor a két kézfejen sokkal élénkebben érezzük a hideget, mint a tenyér 
oldalán; de néhány másodperc múlva az érzés a tenyéren sokkal élénkebbé válik, s 
élénkebb is marad. A vastag felhámréteg késleltette a hőérzet kifejlődését a 
kéztenyéren, de amint a hideg hatása egyszer az irháig eljutott, az érzet is a kéztenyéren 
lett élénkebb, ahol az idegvégek nagyobb számban találhatók.  
 
A hőnek kitett bőrfelület nagysága is kihat a hőérzet fokára; a hőérzet annál élénkebb, 
minél nagyobb a hideg vagy meleg hatásának kitett bőrterület. Ez magyarázza meg, 
hogy amikor ugyanazon meleg vízbe egyszer ujjunkat, máskor egész kezünket mártjuk, 
a víz az utóbbi esetben melegebbnek tetszik. Ebből érthető az is, hogy amikor kezünkkel 
valamely fürdővíz hőmérsékletét vizsgáljuk – megfelelően ítéljük, ugyanakkor egész 
testünkkel bemerülve úgy találjuk, hogy a fürdővíz túlságosan meleg.  
 
A tudományos vizsgálatok adatai szerint a bőr felületén nem egyenletes a hideg és a 
meleg érzékelőpontok eloszlása. Ezen érzékelőpontok átmérője néhány milliméter. Jóval 
több hidegérzékelő pont van a testen, mint melegérzékelő pont. Így például az alkaron 
minden 100 mm2-en 7 hidegérzékelő pont és 0,24 melegérzékelő pont [2.12]. A hideg- 
és melegérzet kiváltását nemcsak a receptorok száma befolyásolja, hanem az is, hogy a 
hidegreceptorok csatornái myelinizáltak (2.18 ábra). (Myelinizáció = fiatal felnőttkorig 
zajló folyamat, amelynek során a hosszú axonok velőshüvelye kialakul, más néven 
behüvelyeződés. Myelin = egy zsíros anyag, amely burkot vagy hüvelyt képez az 
idegszálak, az axononok körül.) A myelin – amely elektromos szigeteléshez hasonló – az 
agy idegsejtjei között sokkal gyorsabb és hatékonyabb kommunikációt tesz lehetővé. Így 
az információ a hidegérzetet illetően 10–20 m/s sebességgel áramlik az agy felé, míg a 
melegérzetet érintő információ 1-2 m/s sebességgel áramlik a nem myelenizált 
idegcsatornákon. Ennek megfelelően a hideg ingerre sokkal rövidebb idő alatt reagál az 
ember, mint a meleg ingerre. 
 

 
2.18 ábra: Neuron 

 
A receptorok azonos módon reagálnak a vezetéssel vagy sugárzással átadott hőre, és 
feladatuk az ún. ártalmatlan hőmérsékletek érzékelése. A hidegreceptorok az 5–43 oC 
hőmérséklet-tartományban működnek, és a legaktívabbak 25 oC körül. A 
melegreceptorok, amelyek a bőr hőmérsékletének emelkedését jelzik, 45 oC körül a 
legaktívabbak [2.12, 2.15]. Ha a bőr hőmérséklet 30–36 oC közötti, akkor úgy a meleg-, 
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mint a hideg receptorok aktívak ugyan, de nem jeleznek sem hideget, sem pedig 
meleget.  
A testközpont hőmérsékletével ellentétben, amely az egészséges embereknél maximum 
1 oC-kal térhet el a kívánt értéktől az egyes testrészek hőmérsékletei között, akár 12 oC 
hőmérséklet-különbség is felléphet [2.12, 2.16].  
 
A bőrben helyezkednek el a hő-fájdalom receptorok (nociceptorok) is. Ezek a receptorok 
a káros hőmérsékletek esetén lépnek működésbe, akkor, amikor sérülés adódik. A hatás 
fellépésekor a fájdalomreceptorok (nociceptorok) ingerületbe jönnek, és 
fájdalomüzenetet küldenek az agyba a gerincvelőn keresztül, ahol megtörténik a 
feldolgozás, és megszületik a megfelelő válasz. Az ingerületek két különböző típusú 
idegroston keresztül jutnak az agyba. Az egyik idegrost gyorsan közvetíti az erőteljes, 
éles fájdalmat, ami azonnali választ vált ki (például azt, hogy elrántjuk a kezünket a 
tűzforró tárgytól). A másik idegrost a tartós, tompa fájdalmakat közvetíti lényegesen 
lassabban, mint az előző, és nem vált ki azonnali választ. Ennek megfelelően ezek a 
receptorok 15–18 oC alatti, illetve 45 oC feletti hőmérsékletek esetén lépnek működésbe.  
 
A bőr hőmérséklet-változásának észlelése számos tényezőtől függ. Ezek között 
említhetjük az inger nagyságát, a bőrfelület kiinduló hőmérsékletét, és az sem mindegy, 
hogy melyik testfelületet tesszük ki az adott inger hatásának. Elfogadott, hogy az egyes 
testrészek érzékenysége között mintegy százszoros az arány (az arc és az ajkak a 
legérzékenyebbek, a lábak a legkevésbé érzékenyek). Annak ellenére, hogy a 
hőmérséklet érzékelésének határértéke nagyon változó a testfelületen, elmondható, hogy 
a hidegre érzékenyebbek vagyunk, mint a melegre. Általában elmondható, hogy ahhoz, 
hogy egy hőmérséklet-csökkenést érzékeljünk, fele akkora változásra van szükség, mint 
a hőmérséklet-emelkedés érzékeléséhez [2.17].  
Az ember hőmérséklet-érzékelő rendszere nagyon érzékeny a kis hőmérséklet-
változásokra is. A hüvelykujj alapjánál például két hidegimpulzus amplitúdója között 
0,02–0,07 oC hőmérséklet-különbséget is érzékelnek az emberek. Ugyanez 
melegimpulzusok esetében 0,03–0,09 oC. Az érzékenység függ a testrész 
hőmérsékletétől is. Így, ha a hüvelykujj alapjánál a bőrhőmérséklet 33 oC, akkor a 
hőnövekményt csak 0,2 oC-nál nagyobb értéknél érzékeljük, míg a hőcsökkenést 0,11 oC-
tól érzékeljük. 
A hőmérséklet-változás rátája (sebessége) szintén befolyásolja az észlelés sebességét. 
Így például, ha a környezeti hőmérséklet nagyon lassan változik (<0,5 oC/min), akkor az 
ember egy 4-5 oC környezeti hőmérséklet-változást nem is érzékel, feltéve, hogy a 
bőrhőmérséklet a 30–36 oC-os tartományban marad [2.12]. Ha a hőmérséklet gyorsan 
változik (pl. 0,1 oC/s), akkor a kis bőrhőmérséklet-változásokat is érzékeljük. A 
hőmérséklet-változás észlelésének küszöbértéke viszont nem csökken tovább, 
bármennyire is emelnék a környezeti hőmérséklet-változás sebességét a 0,1 oC/s 
értékhez képest. 
A hideg- és melegérzékelő receptorok reakciójának sebességét mutatja a 2.19 ábra külső 
inger (hőmérséklet) esetén. Látható, hogy a hidegreceptorok 25–30 oC közötti 
hőmérsékletek esetén a legaktívabbak, vagyis ezen hőmérsékletek esetén reagálnak a 
legintenzívebben a hőmérséklet-csökkenésre. A melegreceptorok 40 oC hőmérséklet 
esetén a legaktívabbak, de érzékenységük jóval kisebb a hidegreceptorok 
érzékenységénél.  
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2.19 ábra: A hőmérséklet-receptorok érzékenysége 

(Forrás: http://www.neurophysiology.ws/receptors.htm) 
 

A hidegreceptorok reakciója nagyobb értékeket vesz fel 45 oC-nál nagyobb 
hőmérsékletek esetén, de ez az eset általában láz során fordul elő (hidegrázás), amikor 
bár magas a bőrhőmérsékletünk, hidegnek érezzük környezetünket és fázunk (a receptor 
károsodása miatt), majd reszketünk, ami további hőtermelést idéz elő. Ez szélsőséges 
esetben a hipotalamuszban elhelyezett hőérzékelő mechanizmus (2.20 ábra) 
károsodásához, vagyis agykárosodáshoz is vezethet. 
 

 
2.20 ábra: Az agy hőszabályozó mechanizmusa 

(Forrás: www.duhs.edu.pk/.../lec11-sem2-hnsweek4-201109) 
 
A hőmérséklet-érzékelő receptorok érzékenységét az adaptáció is befolyásolja.  
 
A testközpont hőmérséklete nem állandó egy nap folyamán, változását a 2.21 ábra 
mutatja. 
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2.21 ábra: A testközpont hőmérsékletének napi változása 

(Forrás: www.duhs.edu.pk/.../lec11-sem2-hnsweek4-201109) 
 

A hőmérséklet-receptorok reakciója változik, ha az inger időben nem változik. Ezt 
adaptációnak nevezzük. A 2.22 ábra illusztrálja, hogyan változik a receptor által az agy 
felé küldött impulzusok száma az időben. 
 

 
2.22 ábra: Receptorok adaptációja 

(Forrás: www.duhs.edu.pk/.../lec11-sem2-hnsweek4-201109) 
 
A receptorok által küldött információk alapján az agy a bőrvéráramot változtatja annak 
érdekében, hogy a hőcsere megfelelő értékre álljon be a környezettel (2.23 ábra). 
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2.23 ábra: A bőrvéráram szabályozása 

(Forrás: http://www.physioweb.org/integumentary/skin_functions.html) 
 

2.4 Ergonómia 

A kifejezés két görög szó, az ergos (munka) és nomos (törvények) szavak ötvözete. Az 
ergonómia az ember és a munkakörnyezete kölcsönhatásának tudományos 
tanulmányozása. A munkakörnyezet nem csupán a dolgozót körülvevő fizikai környezeti 
tényezőket jelenti, hanem a munkavégzés során használt eszközöket, anyagokat, 
munkamódszert, a munka szervezetét is. Mindezek kapcsolatban vannak magával az 
emberrel, a képességeivel, a lehetőségeivel és a korlátaival (Murrel). Az ergonómia 
feltárja és alkalmazza mindazokat az ismereteket az emberi viselkedésről, képességekről 
és korlátokról, amelyeket figyelembe kell venni az eszközök, gépek, rendszerek, a 
munkafeladat, a munkakör és a környezet tervezése során- mint a hatékony működés, 
valamint a biztonságos és kényelmes emberi használat feltételeit (Chapanis). Célja az 
emberi teljesítmény, az egészség, a biztonság optimalizálása, emberi igények kielégítése, 
az ember és környezete közötti harmónia biztosítása [2.18]. 
 
Az ergonómia az emberi egyedekről szerzett tudományos ismeretek felhasználása a 
tervezési problémák megoldásában, és módszerek alkalmazása a szükséges információk 
nyerésére. Emellett az ember fizikai méreteiről is számos adattal kell rendelkezni. A 
tervezés egyik alapkövetelménye szerint az ember alkotta környezetet az ember 
igényeihez kell igazítani. Ebbe sok más mellett a mérethelyesség is beletartozik, tehát 
mérethelyes környezetet (munkakörnyezet, tárgyi környezet) kell kialakítani. A 
munkafolyamatok tervezésnél, a gépek konstrukciójánál, a munkahelyek kialakításánál 
feltétlenül szükséges figyelembe venni az emberi testméreteket. 
 
Az antropometria az emberi test fizikai jellemzőivel foglalkozó alkalmazott tudomány. Az 
antropológia segédtudományaként fejlődött ki, de alkalmazza az orvostudomány és az 
ergonómia is. Olyan tudományága az antropológiának, amely embereket, 
embercsoportokat testméreteik alapján jellemez, tesz megkülönböztethetővé. 
 
Az antropometriai adatok segítséget nyújtanak a munkahelyek, gépek optimális 
elrendezéséhez, a különböző munkasíkok, munkazónák, ülésmagasságok kialakításához 
[2.19].  
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Az antropometriai adatok fajtái: 
1. Statikus (strukturális) adatok. 
2. Dinamikus (funkcionális) adatok. 
3. Egyéb antropometriai kategóriák (testfelépítési változatok, felépítési és alakbeli 

különbözőségek, az egyes testméretek közötti kapcsolat, arány). 
 
1. Statikus adatok:  
– pontosság – az emberi test amúgy is izgő-mozgó, a méréshez azonban mégis 
szükséges valamilyen pontossági érték; 
– korrekció a ruházat miatt; 
– szabványos testhelyzet (állva, ülve, ülve hátulról); 
– jellemző méretek (testmagasság, vállszélesség, könyökmagasság ülő helyzetben); 
– speciális testrészek antropometriája (fej és arc, hát-gerinc, kéz és láb); 
– adatok speciális felhasználói rétegekre. 
 
Az emberi arányok négy könyve (Albrecht Dürer, 1471–1528) – a tudományos 
antropometria kezdete. Az emberi alkatok közötti különbségek megfogalmazására és 
leírására tett kísérletet. Kiváló illusztrációit nagy mennyiségű ember rendszeres 
megfigyelése és mérése útján rajzolta meg (2.24 ábra). 
 
Dürer a „zeneszerszámokból” vett analógia alapján úgy vélte, hogy az emberi test 
méretei akkor tekinthetők harmonikusnak, ha a közöttük lévő arányok egyszerű egész 
számokkal írhatók le. 
 
Az emberi test vagy környezet számszerű leírása nem volt újkeletű. Vitruvius (római 
építész) Kr.e 15-ben állapította meg, hogy az egész számú arányok a szépség lényegét 
írják le, ezért az épületek tervezésénél is ilyen arányokat kellene létrehozni (2.25 ábra). 
Két évezreddel ezelőtt tehát úgy gondolták, hogy az antropometria és a tervezés 
kapcsolatban kell, hogy legyenek. 
 

 

 
2.24 ábra: Albrecht Dürer vázlatai, [2.20] 
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2.25 ábra: Vitruvius ábrája, [2.20] 

 
A reneszánszban ez az elmélet ismét befolyásos lett. 
Leonardo da Vinci híres ábrájában az embert geometriai elemekkel körülhatároltan 
ábrázolja (2.26 ábra) (itt jegyzendő meg, hogy ez az ábra valójában Vitruviustól ered). 
 

 
2.26 ábra: Leonardo da Vinci rajza, [2.20] 

 
A modern építészet egyik legjelentősebb képviselője Le Corbusier (1888–1965) volt. 
Híres öt pontjában megkövetelte, hogy az épületek vázas szerkezettel épüljenek (1) és 
lábakon álljanak, alattuk növényzet legyen, a tetők legyenek laposak, rajtuk növényzetet 
kell telepíteni (2). A tartó- és határolószerkezet különüljön el egymástól, és az alaprajz 
szabadon szolgálja az épület rendeltetését (3). A tartószerkezetet a homlokzat mögé kell 
visszahúzni, javasolta (4): így a határoló- és tartószerkezet kialakítása rugalmasabban 
követheti a gyakorlati és formai igényeket és elképzeléseket. Az árnyékmentes, erős 
megvilágítást adó szalagablakok használatát általánossá kívánta tenni (5). Corbusier a 
lakás méreteit az emberhez szabta, és azt hirdette, hogy maga a lakás is gép, amelynek 
legfőbb célja, hogy a benne lakóknak teljes kényelmet adjon. Azt hangsúlyozta, hogy a 
megfelelő lakás tervezésével a társadalom szociális gondjain is enyhíteni lehet (2.27 
ábra). 
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2.27 ábra: A Modulor, Le Corbusier szerint 

(Forrás: http://www.emis.de/journals/NNJ/RHF-fig28.html) 
 
A Corbusier által tervezett marseillei lakóház nem váltotta be az építész reményeit. A 
lakók szűkösnek érezték a „méretre szabott" lakásokat. A ház középső emeletén épített 
üzletutca sokáig üresen tátongott: a lakók inkább a színes mediterrán város utcáin, az 
apró boltokban vásároltak. A gyerekek sem vették igénybe a tetőjátszótereit: őket is 
jobban vonzotta a parkok dús mediterrán növényzete, a szabad tér. 
Az álló emberre vonatkozó statikus adatokat a 2.28. 2.29 és 2.30 ábrák mutatják. 
 

 
2.28 ábra: Statikus adatok (álló ember) 

(Forrás: http://ergonomia2010.wordpress.com/2010/05/06/unidad-5-antropometria/) 
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2.29 ábra: Statikus adatok (ülő ember) 

(Forrás: 
http://www.scoutsangabriel.com.ar/progresion/antropometria/antropometr%C3%ADa.ht

m) 
 

 
2.30 ábra: Statikus adatok (tárgyalóasztalnál) 

(Forrás: 
http://www.scoutsangabriel.com.ar/progresion/antropometria/antropometr%C3%ADa.ht

m) 
 

2.  Dinamikus adatok:  
– izületi méretek (csuklótávolságok és szögtartományok); 
– tömegadatok, helyszükséglet (pl. folyosó vagy lift esetében, hogy az emberek 
kényelmesen elférjenek - 5,50,95 percentilis értékek); 
– elérési tartomány (lehet kényelmesen elérhető, nem kényelmesen elérhető vagy 
nyújtózkodva elérhető); 
– optimális látási terület: a vállakkal szemben 500 mm távolságra helyezkedik el 
függőleges felületnél. 
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A konyhában ajánlott dinamikus adatokat a 2.31 ábra mutatja. 
 

 
2.31 ábra: Dinamikus adatok a konyhában 

(Forrás: http://erg.bme.hu/emania/2001/juhaszn/antr.htm) 
 

 
2.32 ábra: Dinamikus adatok munkaasztalnál 

(Forrás: http://ergonomia2010.wordpress.com/2010/05/06/unidad-5-antropometria/) 
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2.33 ábra: Speciális felhasználók 

(Forrás: http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/AD5-02.htm) 
 
Az adatok táblázatos formában is rendelkezésre állnak. Ennek előnye, hogy (táblázat 
típusától függően) nagy mennyiségű adatot közölhetünk rendezett formában.  
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A módszer bemutatására a Human Dimension and Interior Space egyik ábráját 
használjuk. Ez több szempont alapján rendszerezi a testmagasság értékeit. Nemek, 
életkor és percentilis érték alapján adja meg a felnőtt nő és férfi testmagasságadatait 
(2.34 ábra). 
Minden sor, a percentilis értékekhez tartozóan, két részből áll. A felső érték a férfiakra, 
az alsó a nőkre vonatkozik. Az egyes oszlopok az életkor szerinti eloszlást mutatják. A 
megosztott oszlopok a két mértékegységrendszernek megfelelően adják meg az 
értékeket [2.20]. 

 
2.34 ábra: Elérhetőség határa (percentilis értékekre vonatkoztatva) 

(Forrás: http://www.designingforhumans.com/idsa/2009/01/ergonomics-for-interaction-
designers-part-2.html) 
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A testhelyzetek tervezésének alapelvei:  
1. tervezzünk természetes testhelyzetekre (minden ízületre külön-külön is igaz); 
2. ösztönzés gyakori helyváltoztatásra, így kevésbé megterhelő; 
3. ülő testhelyzetben megfelelő háttámasz alkalmazása; 
4. az erőkifejtéshez szükséges optimális testhelyzet biztosítása (pl. markolat);  
5. kerülni a fej és törzs előredőlését, a felemelt felsőkart igénylő testhelyzeteket, a 

csavart és aszimmetrikus testhelyzeteket, a mozgástartomány szélső helyzeteit 
tartósan igénylő testhelyzeteket, az érzékeny szövetek igénybevételét a test 
megtámasztására. 
 

Ha a felsorolt feltételek nem teljesülnek, vagyis a tárgyi vagy épített környezet méretben 
nem illeszkedik az emberhez, a használóhoz, a következő problémák merülhetnek fel: 
– valamely bútordarab kényelmetlen testtartásra kényszerít (rövid távon gyors fáradást 
eredményez); 
– egy berendezés kezelésénél egy szükséges mozdulat nem végezhető el (pl. az adott 
pedál csak kényelmetlenül érhető el); 
– egy szükséges mozdulat adott idő alatt nem végezhető el (pl. gép kezelésénél); 
– egy szükséges mozdulat biztonságosan nem végezhető el; 
– valamely mozdulat ügyetlenül végezhető el. 
Ha ezek valamelyike bekövetkezik, akkor baleset, bosszúság, fáradtság, hosszú távon 
pedig egészségkárosodás léphet fel. 
Vannak azonban olyan esetek, mikor a használat csak rövid ideig tart, ezért nem 
érzékeljük a méretpontatlanságból eredő hiányosságot. 
Elmondható tehát, hogy a geometriailag helyes környezet megtervezése szükséges és 
nélkülözhetetlen. 
A számítógéppel támogatott antropometriai tervezés és értékelés (Computer Aided 
Anthropometric Assessment: CAAA) korszerű számítógépes termékértékelő módszer, 
melyben a termék és környezetének elektronikus modelljébe helyezhetjük a potenciális 
vagy valós felhasználó modelljét [21]. 
– A funkcionális testhelyzetek segítségével kimutathatók a helyszükségleti, elérési, látási 
megfelelőségek vagy deficitek. 
– Fejlettebb változatai terhelésértékeket is számítanak. 
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2.35 ábra: Az optimális magasság 

(Forrás: http://www.designingforhumans.com/idsa/2009/01/ergonomics-for-interaction-
designers-part-2.html) 

 
Az alkalmazott programok:  
 ADAPS 
 MANNEQUIN 
 ANTHROPOS 
A belső terek kialakításánál a tervezési folyamat alapadatai meghatározhatók a 
felhasználói átlag alapján (pl. oktatási intézményekben a padok), vagy a minimum- (pl. 
kapcsolók elhelyezése egy épületben) vagy maximum- (pl. az ajtóméret), vagy egyéni 
igény szerint is. A felhasználó elsődleges igényei a biztonság, a hatékonyság és a 
komfort. 
A geometriai ellenőrzés ma korszerűen és pontosan – főleg ipari körülmények között – 
számítógéppel történik. A CAAA ellenőrzés két alapadatkörből indul. Egyik maga az 
emberi test modellje, másik pedig a környezet (tárgy) CAD-modellje. A munkát 
nagymértékben megkönnyíti, hogy sok esetben a környezet modellje a tervek digitális 
dokumentálása végett már adott. Az ellenőrzés első lépéseként a két adatkört egyesítjük, 
vagyis a modellt a virtuális környezetbe helyezzük. A „személy” elhelyezésénél ügyelni 
kell arra, hogy a megfelelő pozícióba és a szükséges funkcionális testhelyzetbe helyezzük 
el. Ezt követően jöhet az értékelés, az illesztés mértékének meghatározása. Az értékelés 
eredménye lehet pozitív, vagyis a környezet illeszkedik az emberi adottságokhoz és 
megfelel az elvárásoknak, vagy pedig negatív. Ekkor hiányosságokra mutathat rá, amiket 
a tervek átgondolásával és áttervezésével kell korrigálnunk. A szükséges módosítások 
után ismét ellenőrzés következik. Ha ezt követően is hiányosságok merülnek fel, akkor 
azokat ismételten korrigálni kell. Ez a folyamat mindaddig folytatódik, míg a hibátlan 
nem lesz a rendszer, vagy a problémák a megengedett tűréshatáron belül nincsenek 
[2.20]. 
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Az optimális munkamagasság a végzett munka típusától függ (2.36 ábra). 
 

 
2.36 ábra: Az optimális munkamagasság, [2.22] 

 
2.5. Fiziológiai és kognitív illúziók 

A fiziológiai illúziók, mint a ragyogó fényeket követő utóképek vagy a túlzottan hosszan 
váltakozó minták adaptálódó ingerei (feltételes perceptuális utóhatás), feltehetőleg 
hatást gyakorolnak a szemek és az agy egy jellegzetes típusának túlzott ingerlésére – 
világosság, dőlés, szín, mozgás stb. Az elmélet szerint az ingereknek egyéni 
meghatározott idegi útjai vannak a vizuális folyamat korai szakaszaiban, és csak egy 
vagy egynéhány csatorna ismétlődő ingerlése okoz egy fiziológiás egyensúlybillenést, 
amely módosítja az észlelést. 
A Hermann-rács illúzió és a Mach-sávok olyan illúziók, amelyek a legjobban egy biológiai 
megközelítést használva magyarázhatók meg. A laterális gátlást a retina receptív 
mezejében, ahol a világos és sötét receptorok versenyeznek egymással, hogy aktívvá 
váljanak, arra használták, hogy megmagyarázza, miért látunk nagyobb fényerejű 
sávokat egy színkülönbség pereménél, amikor a Mach-sávokat nézzük. Ha már a receptor 
aktív, akkor gátolja a szomszédos receptorokat. Ez a gátlás ellentétet teremt, kiemelve a 
peremeket. A Hermann-rács illúzióban a gátló válasz miatt szürke pontok jelennek meg a 
metszéspontokban a megnövekedett sötét környezet eredményeként [2.23]. 
 

 
2.37 ábra Hermann-rács 

(Forrás: http://mosaiconline.hu/online/nem-hiszek-a-szememnek/) 
 
Hermann Helmholtz vetette fel először a 19. században, hogy a kognitív illúziók 
„tudattalan következtetések” felé vezetnek. A kognitív illúziókat gyakran osztják fel a 
következők szerint: kettős jelentésű illúziók, torzító illúziók, paradox illúziók vagy képzelt 
illúziók. 
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A képzelt illúziót úgy határozták meg mint az olyan tárgyak érzékelését, amelyek 
valójában nincsenek ott, csak egy megfigyelő észleli; például skizofrénia vagy egy 
hallucinogén válthatja ki. Ezeket helyesebben hallucinációknak nevezzük. 
 

 
2.38 ábra Mozgó elemek 

(Forrás: http://ama-zing-arts.blogspot.hu/2009/08/cool-optical-illusions.html) 
 
Ahhoz, hogy a világot megértsük, fontos, hogy a bejövő érzékleteket értelmes 
információkká szervezzük. A Gestalt-pszichológusok úgy vélik, hogy az egyik módja 
annak, hogy ez megvalósuljon, az egyéni szenzoros ingerek észlelése, mint egy egységes 
egész által lehetséges.  
Ugyanakkor a Kanizsa-háromszög másik magyarázata az evolúciós pszichológián alapszik 
és a tényen, hogy a túlélés érdekében fontos volt, hogy lássunk formákat és éleket. A 
perceptuális szervezés gyakorlati alkalmazása, amely értelmet teremt az ingerekből, más 
jól ismert illúzióknak is az alapelve, beleértve a lehetetlen tárgyakat. Az agyunk értelmet 
ad az alakoknak és a szimbólumoknak, összetéve őket mint egy képkirakós játék, 
megalkotva, ami nincs ott, és azt, ami hihető. 
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3. HŐÉRZET 

3.1. Bevezetés 

Az előző fejezetben megismertük azokat a receptorokat és mechanizmusokat, amelyek 
segítségével az ember hőérzeti szempontból értékeli a környezetét. Ennek a szubjektív 
érzésnek a kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: 
– a levegő hőmérséklete (annak térbeli, időbeli eloszlása);  
– a környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete;  
– a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása;  
– a levegő relatív sebessége;  
– az emberi test hőtermelése, hőleadása, hőszabályozása;  
– a ruházat hőszigetelő képessége, párolgást befolyásoló hatása. 
Az első négy fizikai paraméter, míg az utóbbi kettő az emberi szervezet 
alkalmazkodóképességével függ össze. 
Az emberi szervezet hőegyensúlya szempontjából alapvető tényezők: 
– az emberi test hőtermelése (elsősorban a végzett tevékenység függvénye, de bizonyos 
fokig befolyásoló tényező az egyén kora, neme – tehát ez műszakilag nem 
változtatható); 
– az emberi test hőleadása (nagymértékben függ a ruházattól, valamint az első négy 
műszaki paraméter hatásától). 
 
A kellemes hőérzet szabvány szerinti definíciója a következő [3.1]: „ …a kellemes hőérzet 
az a tudati állapot, amely a termikus környezettel kapcsolatos elégedettsége fejezi ki…” 
 

A hőérzettel kapcsolatos folyamatok és összefüggések különböző szabványokban [3.2], 
[3.3], műszaki jelentésekben [3.4] megtalálhatók, de az elméleti alapokat teljeskörűen 
Fanger írja le „Thermal Comfort” c. könyvében [3.5]. A hőérzet elméleti és gyakorlati 
kérdéseivel Magyarországon elsőként Prof. Bánhidi László foglalkozott [3.6], [3.7]. A 
következőkben bemutatott elméleti és gyakorlati összefüggések többsége a felsorolt 
szabványokban, illetve szerzők munkáiban megtalálhatók. 
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A hőérzet számszerűsítése az ún. szubjektív hőérzeti skála alapján történik. Ezek közül a 
legelterjedtebb a 7 pontos skála: 
 

 
 
Forró +3; meleg +2; kellemesen meleg +1; semleges 0; kellemesen hűvös –1; hűvös –
2; hideg –3. 
Ezen belül a +1…-1 tartomány a kellemes zóna. 
 
3.2 A test hőtermelése 

Az emberek állandó hőmérsékletű (homoiotherm) lények, vagyis a létezéshez (a belső 
szervek megfelelő működéséhez) állandó testközpont-hőmérsékletet igényelnek.  
Ennek érdekében az emberi test egy hőmérséklet-szabályozó központtal rendelkezik, ami 
a hipotalamusban van elhelyezve, a hallójáratokat egyesítő képzeletbeli vonal közepén.  
A hipotalamus a központi idegrendszernek egy viszonylag kis részét alkotja, ugyanakkor 
eléggé központi helyzetben van, teljes védettségben, ami jelzi a hőmérséklet-szabályozó 
központ fontosságát. 
A „melegérzet-szabályozó”, amely kontrollálja a véráramot és a verejtékezést is a 
hipotalamusz első részén helyezkedik el, míg a „hidegérzet-szabályozó” és a 
„hőkarbantartó” központ a hipotalamusz hátulsó részén van elhelyezve (3.1 ábra). 
 

 
3.1 ábra: Hideg- és melegközpont az agyban 

 
A hőkarbantartó központot a „emberi termosztátnak” is hívják, mivel nagy pontossággal 
képes tartani a beállított (elvárt) értéken a testhőmérsékletet. Ha a termelt és leadott hő 
úgy van egyensúlyban, hogy kialakul a testben az elvárt hőmérséklet, akkor kellemes 
hőérzet alakul ki. 
 
Az emberi test építőelemei a sejtek, amelyeket miniatűr gyárakként képzelhetjük el. 
Ezekben számos, az élet fenntartásához elengedhetetlen folyamat megy végbe. Az 
emberi test mintegy 100 trillió sejtet tartalmaz, melyek az átlagos átmérője 0,01 mm. 
Egy átlagos sejtben minden másodpercben több ezer kémiai reakció megy végbe, 
amelyek során egy-egy molekula elhasználódik, az elhasználás során energia képződik, 
illetve új molekulák termelődnek. 
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A sejtek magas fokú aktivitásának eredménye a metabolizmus, amelynek során az 
emberi test hőmérséklete 37,0°C (98,6°F) körüli állandó értéken marad. 
Egyszerűen megfogalmazva a metabolizmus nem más, mint a szénhidrátok, proteinek és 
zsírok égési folyamata. 
 
Az egyes ételek metabolizálható energiamennyiségét a táplálkozással foglalkozó tudósok 
kalóriának nevezik. 1 kalória energetikai egyenértéke: 1 kal=1 kcal= 4,1868 kJ. 
Ha a test nyugalmi állapotban van, akkor a metabolizmus szintje alacsony, és 
alapanyagcseréről beszélünk. Az alapanyagcsere a test alapfunkcióit biztosítja (lélegzés, 
véráram) nulla tevékenységi szint mellett. A metabolizmus során termelt energiát 
(metabolikus hő) a test energiaigényeként is felfoghatjuk. 
Egy átlagos ember (30 év, 70 kg, 1,73 m, 1,8 m2 testfelülettel) alapanyagcseréje során 
termelt energiamennyiség 88 W.  
Ez azt jelenti, hogy a test a táplálékban elraktározott kémiai energiát hővé alakítja (vagy 
a test zsírrétegeiben elraktározott energiát, ha az illető nem étkezett) 88 J/s mértékben. 
Az emberi testben tehát égési folyamat megy végbe, és ennek során a termelt energia 
részben hő formájában szabadul fel, részben izommunka végzésére fordítódik: 

 WHM  ,         (3.1) 

ahol: M a testben az égési folyamat során termelt energia (metabolikus hő); W – test 
által végzett mechanikai munka; H – testben termelt energiamennyiség hőrésze. 
W pozitív akkor, ha a fizikai munkához az energiát az M értékből kell fedezni (pl. lépcső 
megmászása), viszont W negatív, ha lejtőn sétálunk lefelé. 
Ehhez az égéshez az emberi testnek oxigént kell felvennie, amely felvétel mértéke 
egyben meghatározza a végzett munka intenzitását. Nyugalmi állapotban lévő felnőtt 
ember oxigénfogyasztása 0,25 l/min. Ennek elégésekor felszabaduló hő 88 W. 
Izommunka végzésével az oxigénfogyasztás a nyugalmi állapot sokszorosára nő. A 
tüdőben lejátszódó gázcserét „külső légzésnek nevezzük". E folyamat alkalmával 
nyugalmi körülmények között egy levegővételkor 500 ml levegőt lélegzünk be, 
percenként kb. 16 alkalommal.  
Nyugalmi körülmények között egy felnőtt ember szervezete a külső légzés által 
percenként kb. 250–300 ml oxigént vesz fel. Az elhasznált oxigén mennyisége kizárólag 
az anyagcsere mértékétől függ. 
Egy felnőtt embernél nyugodt légzés alkalmával az egy levegővételre belélegzett 500 ml 
légzési levegő és a percenkénti 16 légzésszám 8000 ml/min (8 l/min) ún. légzési 
perctérfogatot eredményez. A szervezet 0,25 l /min oxigén fogyasztását tehát 8 l/min 
légzési perctérfogat biztosítja, 0,5 l-es belélegzési levegőtérfogattal. A kilélegzett 
levegőben a szén-dioxid 210 ml. 
Az egy légvétel alatt felvett levegő mennyiségét légzési levegőnek nevezzük, mennyisége 
nyugodt légzés esetén 500 ml.  
A gázcserében azonban csak az a levegő vehet részt, amely be is jut a kapillárisokkal 
érintkező alveolusokba. 
A légutakban (légcső, hörgők) nincs gázcsere, az ide bejutott levegő légzés 
szempontjából tulajdonképpen holt térbe kerül. A légzési holttér-térfogata felnőtt 
emberben 150 ml, így az alveolusokba a belélegzett levegőből nyugalmi légzés esetén 
500-150=350 ml levegő jut be. 
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Terhelés perctérfogat (l/min) 
 
Teljes nyugalmi állapot    5–8. 
Ülés nyugalomban     8–10. 
Járás       10–25. 
Lassú futás      30–50. 
Közepes nehézségű folyamatos munka  30–40. 
Rövid ideig tartó erős igénybevétel  70–100. 
 
A légzés négy szakaszra osztható: 
Légcsere – amikor a levegő beáramlik a tüdőbe. 

A külső légzés – amikor a léghólyagocskák falán megtörténik a gázcsere, az oxigén a 
tüdőből a hajszálerekbe kerül. 

A belső légzés – amikor az erekből az oxigén a sejtekbe jut, illetve a szén-dioxid vissza. 

Sejtlégzés – amikor a mitokondrium az oxigén felhasználásával bonyolult kémiai 
vegyületeket alakít át. A reakciók mellékterméke a szén-dioxid. 
 

 
3.2 ábra: A légzés folyamata 

(Forrás: http://termtud.akg.hu/okt/10/embertan/8legzes.htm) 
 
   Belégzésnél  Kilégzésnél   Differencia  
oxigén (O2)   20,95 tf%  16,4 tf%   - 4,55 tf% 
nitrogén (N2)  79,01 tf%  79,6 tf%   + 0,59 tf% 
szén-dioxid (CO2) 0,033 tf%  4,0 tf%   + 3,96 tf% 
 
Az égési reakció egyenlete: 
 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 2880 kJ·mol-1 
 

A fotoszintézis során a klorofil által megkötött fényenergia a szén-dioxid szénhidrátokká 
történő redukálása során használódik fel: 
 

6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2 
 
Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel, és 68,75 kg CO2-t dolgoz fel egy vegetációs 
időszakban.  
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3.3 ábra: Fotoszintézis 

(Forrás: http://viszavzsodor.blogspot.hu/2012/03/fotoszintezis.html 
http://lifeofplant.blogspot.hu/2011/10/calvin-cycle.html) 

 
A metabolikus hőtermelés maximuma átlagos ember esetében 1250 W 20 évesen, és 730 
W, 70 évesen. Hölgyek esetében a termelt metabolikus hő maximális értékei 30%-kal 
kisebbek. Élsportolók esetében a testben felszabaduló metabolikus hő elérheti a 2000 W-
ot. 
 
Az anyagcsere során az ún. hasznos munka hatásfoka 20 % körüli. Emellett az 
anyagcsere állandó hőmérsékleten 37 0,5C-on megy végbe. Ez az alapvető eltérés az 
egyszerű égés, amelynek a hőmérséklete nem állandó és az anyagcsere között. 
 
Az átlagos munkavégző képességre csak megközelítő adatok vannak. Ezek szerint egy 
átlagos fiatalember oxigénigénye – rendszeres munkavégzés esetén – 1 l/min, amely 350 
W teljesítménynek felel meg. Ebből levonva az alapanyagcsere 88 W értékét, 262 W 
eredményt kapunk, amelynek maximum 20%-a fordítható munkavégzésre (52,4 W).  
 
Az emberi teljesítőképesség felső határát sportolók esetében mérték. Ezek szerint a 
maximális oxigénfogyasztás elérheti a 4-5 l/min értéket is rövid időtartamra, amely 735–
960 W teljesítményt jelent. 
Ha a munkaterhelés meghaladja az egyén teljesítőképességét, bekövetkezik a kimerülés 
állapota, még akkor is, ha a munkavégzéshez szükséges oxigénfelvételt lehetővé tettük. 
A kimerülés okai: 

– a munkavégzés során termelt hő leadása elégtelen (hyperthermia), amely főleg 
meleg, nedves klímában végzett munka esetén következhet be; 

– a szervezet szénhidrátkészletének kimerülése (hypoglykaemia); 
– a szívműködés a túlzott igénybevétel miatt elégtelen lesz. 

A hasznos munka energiaszükségletét a gyakorlatban az oxigénfogyasztásból határozzák 
meg, mégpedig úgy, hogy a mért fogyasztásból levonják a nyugalmi (alapanyagcsere) 
oxigénfogyasztást [3.6]. A különbség az adott munka energiaigénye vagyis az az 
energiamennyiség, amelyet a szervezetnek az adott munkatípushoz kell termelnie. 
 
A munkák osztályozása intenzitás szerint: 

a) Könnyű munkának nevezik azokat a tevékenységeket, amelyek során a teljes 
oxigénfogyasztás a nyugalmi állapot fogyasztásának kétszeresét nem haladja 
meg, tehát a 0,5 l/min értéknél kisebb. Ennek megfelelően a termelt metabolikus 
hő 175 W, amiből 88 W az alapanyagcsere. Ennek megfelelően 88 W 20%-a 
fordítható izommunkára (17,6 W). Idesorolhatók az ülőfoglalkozások. 
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b) Közepes nehézségű munka esetén az oxigénfogyasztás a nyugalmi érték 2-4-
szerese, tehát maximum 1,0 l/min. A metabolikus hő ebben az esetben 350 W, 
amelyből az alapanyagcsere 88 W, vagyis 262 W – 20%-a fordítható 
izommunkára (52,4 W). Idesorolhatók a nem gépesített házimunkák, a 
kézműipari tevékenységek stb. 

c) Nehéz munka esetén a teljes oxigénfogyasztás a nyugalmi érték 4-8-szorosa, 
tehát maximum 2 l/min. A testben végbemenő égési folyamat során tehát a 
felszabaduló metabolikus hő 700 W. Ha ebből az értékből levonjuk az 
alapanyagcserét, akkor 612 W-ot kapunk, amelynek 20%-a fordítható 
izommunkára, ami 122,4 W-ot jelent. Idesorolható a nehézipari és 
mezőgazdasági munkák legnagyobb része. 

A mechanikai munka hatásfoka kifejezhető: 

 
M
W

 .          (3.2) 

Vagyis: 

   1MH ;         (3.3) 

vagy egységnyi testfelszínre kifejezve: 

   1
DuDu F
M

F
H ;        (3.4) 

ahol az FDu az emberi test ún. DuBois-felülete, amely figyelembe veszi az egyéni 
legfontosabb metrikus tulajdonságokat [3.5]: 

 725,0425,0203,0 LGFDu  ,       (3.5) 

ahol: G az egyén tömege, kg; L – egyén magassága, m.  
Néhány tevékenységre vonatkozóan a metabolikus hő, a mechanikai munka hatásfoka és 
a tevékenység során kialakuló relatív légsebesség értékeit a 3.1 táblázat tartalmazza. 
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3.1 táblázat: Metabolikus hő az alaptevékenységek végzése során, [3.5] 

Tevékenység  Metabolikus hő, M/FDu, [W/m2] 
Mechanikai munka 

hatásfoka, [%] 

Relatív légsebesség, 

nyugodt levegőben, 

[m/s] 

Alvás  41  0  0 

Ülés, nyugodt  58  0  0 

Állás, laza  70  0  0 

Séta  sík 

terepen 

3,2 km/h  116  0  0,9 

4,0 km/h  140  0  1,1 

4,8 km/h  151  0  1,3 

5,6 km/h  186  0  1,6 

6,4 km/h  221  0  1,8 

8,0 km/h  337  0  2,2 

Séta 

emelkedőn 

5%, 1,6 km/h  140  0,07  0,6 

5%, 3,2 km/h  174  0,10  0,9 

5%, 4,8 km/h  233  0,11  1,3 

5%, 6,4 km/h  355  0,10  1,8 

15 %, 1,6 km/h  169  0,15  0,4 

15 %, 3,2 km/h  267  0,19  0,9 

15%, 4,8 km/h  407  0,19  1,3 

25%, 1,6 km/h  209  0,20  0,4 

25%, 3,2 km/h  390  0,21  0,9 

Forrás: [3.5] 
A különböző munkavégzés számszerű hőegyenértékének meghatározására a „met” 
egységet használják (1 met=58 W/m2). 
 
A különböző típusú munkákra vonatkozó metabolikus hő, hatásfok, hőegyenérték és 
relatív légsebesség adatait a 3.2 táblázat tartalmazza. 
 
3.3 A test hőleadása 

Az emberi test a benne fejlődő hőt négy módon tudja leadni:  
– konvekcióval;  
– sugárzással;  
– vezetéssel; 
– párolgással. 

 
A gyakorlatban a vezetéses (2,4%) és a konvekciós hőleadás értékét együttesen kezelik. 
Az első három hőleadási módot száraz, utóbbit nedves hőleadásnak is nevezik. A műszaki 
gyakorlatban, illetve a számítások során a komfortparaméterek tartományában az 
összhőleadásnak [3.6] 
– a sugárzásos hőleadás 42–44%-a, 
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– a konvekciós hőleadás 32–35%-a, 
– a párolgásos hőleadás 21–26%-a. 
 
Míg a sugárzás és a konvekció azonban lehet pozitív és negatív, azaz hőfelvétel és 
hőleadás is, a párolgás csak negatív, azaz csak hőleadás lehet. 
 

3.2 táblázat: Metabolikus hő különböző munkák végzése során, [3.6] 

Tevékenység 

Metabolikus 

hő, M/FDu, 

[W/m2] 

Hőegyenérték,

[met] 

Mechanikai 

munka 

hatásfoka, 

[%] 

Relatív 

légsebesség, 

nyugodt 

levegőben, 

[m/s] 

Pék 
Serfőzdei munkás 
Asztalos 
gépi fűrészelés 
kézi fűrészelés 
kézi gyalulás 

Lakatos 
Öntödei munka 
Öntvénytisztítás pneumatikus 
kalapáccsal 
formakészítés 
öntvénymozgatás (kb. 60 kg) 
olvasztási munka 
salakeltávolítás 

Garázsmunka 
Laboratóriumi munka 
metszetvizsgálat 
normál laboratóriumi munka 
készülék mozgatása 

Gépi munka 
könnyű (pl. elektromos ipar) 
gépszerelő 
nehéz (pl. festőipar) 

Konzervipar 
Ülő, de nehéz, végtagokkal 
végzett munka 
Cipész 
Bolti eladó 
Tanár  
Órás 
Járművezetés 
autó kis forgalomban 
autó nagy forgalomban 
erőgép 
éjszaki repülés 
műszeres landolás 

 

82–116 
70–140 

 
105 

232–280 
326–374 

128 
 

187 
232 
316 
396 
432 

128–175 
 
 

82 
93 
128 

 
116–140 

163 
232 

 
116–232 

128 
116 
116 
93 
64 
 

58 
116 
187 
70 
105 

 

1,4–2,0 
1,2–2,4 

 
1,8 

4,0–4,8 
5,6–6,4 

2,2 
 

3,2 
4,0 
5,4 
6,8 
7,4 

2,2–3,0 
 
 

1,4 
1,6 
2,2 

 
2,0–2,4 

2,8 
4,0 

 
2,0–4,0 

2,2 
2,0 
2,0 
1,6 
1,1 

 
1,0 
2,0 
3,2 
1,2 
1,8 

 

0–0,1 
0–0,2 

 
0 

0,1–0,2 
0,1–0,2 
0-0,1 

 
0–0,1 
0–0,1 
0–0,2 
0–0,1 
0–0,1 
0–0,1 

 
 
0 
0 
0 
 

0–0,1 
0–0,1 
0–0,1 

 
0–0,1 
0–0,2 
0–0,1 
0–0,1 

0 
0 
 
0 
0 

0–0,1 
0 
0 
 

0–0,2 
0–0,2 

 
0–0,1 

0,1–0,2 
0,1–0,2 
0,1–0,2 

 
0,1–0,2 
0,1–0,2 
0,1–0,2 
0,1–0,2 
0,1–0,2 

0,2 
 
 
0 

0–0,2 
0–0,2 

 
0–0,2 
0–0,9 
0–0,2 

 
0–0,2 

0,1–0,4 
0–0,1 

0,2–0,5 
0 
0 
 
0 
0 

0,05 
0 
0 
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Nehéz munka 
targoncatolás (57 kg, 4,5 km/h) 
50 kg-os zsák hordása 
kubikus munka 
árokásás 

 
145 
232 

232–280 
350 

 
2,5 
4,0 

4,0–4,8 
6,0 

 
0,2 
0,2 

0,1–0,2 
0,2 

 
1,4 
0,5 
0,5 
0,5 

Házimunka 
Takarítás 
Főzés 
Mosogatás állva 
Mosás kézzel és vasalás 
Bevásárlás 

 
116–198 
93–116 

93 
116–210 

93 

 
2,0–3,4 
1,6–2,0 

1,6 
2,0–3,6 

1,6 

 
0–0,1 

0 
0 

0–0,1 
0 

 
0,1–0,3 
0–0,2 
0–0,2 
0,2 

0,2–1 
Irodai munka 
Gépelés (elektromos) 
szó/min 
30 
40 

Gépelés (kézi) 
szó/min 
30 
40 

Számítógépes 
Különböző irodai munka (pl. 
ívek kitöltése, ellenőrzés) 
Rajzolás 

 
 
 

52 
58 
 
 

64 
70 
70 

58–70 
 

70 

 
 
 

0,9 
1,0 

 
 

1,1 
1,2 
1,2 

1,0–1,2 
 

1,2 

 
 
 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
 
0 

 
 
 

0,05 
0,05 

 
 

0,05 
0,05 

0 
0–0,1 

 
0–0,1 

Szórakozás 
Torna 
Tánc 
Tenisz 
Vívás 
Tollaslabda 
Kosárlabda 
Birkózás 

 
175–232 
140–266 

268 
410 
420 
440 
510 

 
3,0–4,0 
2,4–4,6 

4,6 
7,0 
7,2 
7,6 
8,8 

 
0–0,1 

0 
0–0,1 

0 
0–0,1 
0–0,1 
0–0,1 

 
0,5–0 
0,2–2 
0,5–2 
0,5–2 
0,5–2 
1–3 

0,2–0,3 
Forrás: [3.6] 

 
Az atmoszferikus feltételek változása eltéréseket okozhat, és meghatározza, hogy a 
hőátadás melyik módja érvényesül. A levegőhőmérséklet csökkenése, a légáramlás 
sebességének növekedése következtében a konvekciós hőleadás mértéke nő, 30–34 oC 
felett viszont a szervezet konvekcióval hőt vesz fel.  
A verejtékezés 28–29 oC környezeti hőmérséklet felett kezdődik, és 34 oC értéke felett a 
párolgás, illetve a verejtékezés a szervezet egyetlen hőleadási lehetősége. A határoló 
felületek hőmérsékletének csökkenésével a sugárzásos hőcsere törvényének megfelelően 
nő a sugárzásos hőleadás, viszont a levegő nedvesebb a test sugárzásából, ez viszonylag 
többet nyel el. A párolgásos hőleadás mértéke a relatív nedvességtartalomtól függ. 
A leadott hőmennyiségek alakulását mutatja a 3.4 ábra a léghőmérséklet függvényében. 
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3.4 ábra: A test hőleadása [3.7] 

 
A 3.4 ábrán: 1 – összes hőleadás; 2 – száraz hőleadás; 3 – sugárzásos hőleadás, 4 – 
konvekciós hőleadás; 5 – nedves (párolgás+légzés) hőleadás; 6 – párolgásos hőleadás 
(könnyű munka, normál ruházat, nyugvó levegő) 
 
Hideg környezetben a test hővesztesége nagyobb lehet, mint a testben termelt energia 
hőrésze. Az ember test fajlagos hőtartalma 3.49 kJ/kg °C, így egy 70 kg testsúlyú ember 
esetében minden egyes 1 °C-os csökkenése a testnek 244 kJ energiaveszteséget jelent. 
0,5 °C hőmérséklet csökkenése a test átlaghőmérsékletének észlelhető de elfogadható 
diszkomfortot okoz. 2,6 °C hőmérséklet-csökkenés extrém magas diszkomfort érzetet 
okoz. Az alvó ember felébred, ha testének átlaghőmérséklete 1,3°C-kal csökken alvás 
közben (ez normál esetben 0,5 °C csökkenést jelent a testközpontban és 3 °C 
csökkenést a bőrfelületen). A testközpont hőmérsékletének 35 °C alá csökkenése 
károsíthatja a test hőszabályzó mechanizmusát, a 28 °C alá csökkenés pedig halálos 
lehet. 
 
Az ülő foglalkozások esetében az emberek 33,3 °C átlagos bőrhőmérséklet mellett 
értékelik kellemesnek a környezetüket hőérzeti szempontból, hidegnek értékelik 31 °C 
átlagos bőrhőmérséklet mellett, didergő hidegnek 30 °C mellett, és extrém hidegnek 
értékelik a környezetet 29 °C átlagos bőrhőmérséklet mellett. Nehéz munkát végző 
emberek ennél jóval kisebb hőmérséklet-értékek mellett értékelik kellemesnek a 
környezetüket, ami azt mutatja, hogy a tevékenységi szint összefüggésben áll az 
emberekben kialakuló kellemes hőérzet fogalmával. 
A végtagok vannak kitéve leginkább a hideg környezet hatásainak, és ezek hőmérséklete 
a hőérzet és természetesen a várható munkahatékonyság legjobb mutatója. Ha a kéz 
felületi hőmérséklete 20 °C, a környezetet hidegnek értékeljük, 15 °C mellett extrém 
hidegnek, 5 °C mellett pedig hidegfájdalmat generál a testben. 
Munkát akkor tudunk hatékonyan végezni, ha az ujjak felületi hőmérséklete 16 °C felett 
marad. A test első védekező lépése hideg környezet esetében a végtagok felé áramló 
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véráramok csökkentése és a bőr felületi hőmérsékletének csökkentése. Ennek 
köszönhetően a bőrfelület alatti szövetek hőmérséklete csökken ugyan, de a testközpont 
hőmérséklete nem változik. 
 
Második lépésként a test didergéssel növeli a termelt metabolikus hőt, hacsak az egyén 
nem védekezik maga valamilyen fizikai munka végzésével, vagy újabb ruhadarabok 
felvételével.  
A didergés lassan kezdődik az egyes izomcsoportokban, és megduplázhatja a termelt 
metabolikus hőt a kezdeti értékhez képest. 
Extrém esetekben a didergés miatti hőtermelés elérheti a kezdeti érték hatszorosát.  
Ha a didergés nem vezet eredményre, a testközpont hőmérséklete csökkenni kezd.  
A végtagok a véráram csökkenése miatt a leginkább veszélyeztetettek, és az elfagyás 
sem kizárt. 
 
Forró, illetve meleg környezetben a test hőleadása nagymértékben csökkenhet. Ezúttal a 
test az előzőekkel ellentétes lépéseket tesz.  
Első lépésként növekszik a bőrvéráram annak érdekében, hogy intenzívebb legyen a 
hőtranszport a perifériák felé. Ennek következtében a bőrhőmérséklet és a bőr alatti 
szövetek hőmérséklete növekszik. 
Extrém forró környezetben a szívverés száma elérheti a 180/min értéket annak 
érdekében, hogy biztosítsa a bőr és az agy megfelelő vérellátását.  
Magasabb szívverési frekvenciánál a szív vérszállító kapacitása csökken, mivel túl rövid 
az idő ahhoz, hogy a szívkamrák megfelelően feltöltődjenek vérrel. Így csökken a bőr és 
az agy vérellátása. Ennek következében az egyén elájul a hiperthermia miatt. A 
dehidratáció csak növeli a problémát.  
Ugyanez történik egy emberrel, aki hosszú ideig intenzív tevékenységet folyat, majd 
hirtelen megáll. A vér, amely eddig nagy mennyiségben jutott a bőrhöz, már nehezen 
fordul vissza a szívhez, mivel az izmok relaxáltak. Így sokkal kevesebb vér jut az agyhoz. 
Második lépésként megindul a verejtékezés, így a test adiabatikus hűtést alkalmaz a 
hőelvonás intenzitásának növelése érdekében (hacsak az egyén nem csökkenti a 
tevékenységének intenzitását, vagy nem csökkenti ruházatának hőszigetelési értékét). A 
test képes tartani a 37 °C központi hőmérsékletértéket adiabatikus hűtéssel igen magas 
hőmérsékletek mellett is (200 °C katonai tűréstesztek esetében), ha az egyén pótolja az 
elvesztett vízmennyiséget és a környezet elég száraz ahhoz, hogy a párolgás 
végbemenjen. 
 
Ha ezek a lépések nem vezetnek eredményre, a test felveszi a termelt metabolikus hőt 
és a testközpont hőmérséklete emelkedni kezd.  
Az ember el tud viselni 1.4 °C testközpont hőmérséklet-növekedést túl nagy 
diszkomfortérzet nélkül, de elájul, ha ez a növekedés eléri a 2,8 °C-ot.  
Az emberek gyengének és lustának érzik magukat, így a munka hatékonysága csökken, 
ha a testközpont hőmérséklete meghaladja a 39 °C-ot. 
A 41°C hőmérséklet a hipotalamuszt károsítja (hőszabályozó mechanizmus tönkremegy), 
így megáll a verejtékezés, elindul a didergés (amelynek következtében csak növekszik a 
termelt hő) és beáll a hőguta, ami irreverzibilis károkat okoz az agyban és életveszélyes.  
A halál 43°C testközpont-hőmérséklet felett áll be. 
Egy 46 °C-os bőrfelületi hőmérséklet fájdalmat okoz. Így a közvetlen érintkezés egy ilyen 
hőmérsékletű testtel fájdalommal jár. 
Ugyanakkor az ember akár 30 percig is tartózkodhat egy 100 °C hőmérsékletű térben 
anélkül, hogy károsodna a bőrfelület vagy akár csak fájdalmat érezne.  
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Ez a bőrfelületen végbemenő adiabatikus hűtés miatt és a bőrfelület konvekciós 
hőátadási ellenállása miatt lehetséges.  
Rövid időre betehetjük a kezünket egy 200 °C hőmérsékletű sütőbe anélkül, hogy 
megégetnénk. 
 

3.3.1 A hőleadási folyamatok elemzése során alkalmazott 
hőmérsékletek 
Az ambiens hőmérséklet a környezet azon hőmérséklete, amikor a levegő és a 
határolófelületek hőmérséklete azonos. Mérésére árnyékolt hőmérőt alkalmaznak. 
A közepes sugárzási hőmérséklet a környező felületek hőmérséklete alapján határozható 
meg.  
 
Az operatív hőmérséklet a levegő és a környezet közepes sugárzási hőmérsékletét 
egyaránt figyelembe veszi [3.6]: 
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o ;       (3.6) 

ahol: hr a sugárzásos hőátadási tényező, [W/(m2K)]; hc – konvekciós hőátadási tényező, 
[W/(m2K)]; ta – levegő hőmérséklete, [oC]. 
A sugárzásos hőátadási tényező a következő összefüggéssel határozható meg [3.16]: 
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ahol: 5,67 a Stefan–Boltzmann-féle állandó, [W/m2K4];  - ruházattal borított emberi test 
emissziós tényezője; Fr/FDu – effektív sugárzó felület és a test Du Bois-felülete közötti 
arány, amelynek értéke 0,67 guggoló emberre vonatkozóan, 0,7 ülő ember esetében és 
0,77 álló ember esetében, tcl – ruházattal borított és nem borított test átlagos 
hőmérséklete. 
Ha a ruházat erősen reflektáló tulajdonságú, akkor a sugárzási hőátadási tényezőt az 
alábbi tényezővel korrigáljuk [3.29]: 

   rppRcl AA   97,01, ;       (3.8) 

ahol: Ap a magas reflexióval borított testfelület és az össztestfelület aránya; R – magas 
reflexiós tulajdonságú ruházat emissziós tényezője. 
 
A konvekciós hőátadási tényezőt az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg [3.2]: 
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ahol: var a levegő relatív sebessége, [m/s]. 
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Az eredő helyiség-hőmérsékletet a magyar előírások szerint a következő összefüggéssel 
számítják, [3.6]: 

  raR ttt 5,05,0  .       (3.10) 

A ruházat közepes hőmérséklete (tcl) tulajdonképpen a ruházat és a ruházattal nem 
borított testfelületek átlagos hőmérséklete [3.2]: 

       






 



  

aclcclrclclrclcl tthfttfhIWMt 448 27327310028.07.35 , (3.11) 

ahol: fcl tényező, amely a ruházat függvényében határozható meg [3.2]: 
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ahol: Icl a ruházat hőszigetelő képessége. 
 
 A test átlaghőmérséklete Burton szerint [3.8]: 

 magbE ttt   )1( ,       (3.13) 

ahol: tb a bőr átlaghőmérséklete; tmag – testközpont hőmérséklete (maghőmérséklet). 
Az  tényező veszi figyelembe azt, hogy mennyire van hatással a testközpont 
hőmérséklete a bőr átlagos hőmérsékletére. Az  értéke 0,64 semleges hőmérsékleti 
körülmények között [3.8], de Colin szerint [3.9] 0,79 értéket vesz fel meleg 
környezetben 
 
A bőrhőmérséklet meghatározható mérések alapján, egyenletek, illetve diagramok 
felhasználásával. 
Ha az egyén ruházatának hőszigetelő képessége kisebb 0,2 clo értéknél, akkor az átlagos 
bőrhőmérséklet egyensúlyi értékét a következő összefüggéssel határozhatjuk meg 
[3.12]: 

 magarraeqnub tpvttt 616,0198,0348,0061,0064,019,7,  , (3.14) 

ahol: pa a környezeti levegőben a vízgőz résznyomása, [kPa]. 
Ha az egyén ruházatának hőszigetelő képessége meghaladja a 0,6 clo értéket, akkor az 
átlagos bőrhőmérséklet az alábbi összefüggéssel számítható [3.12]: 

magarraeqclb tMpvttt 51274,0005346,0194,0253,0044,002,017,12,  , (3.15) 

ha a ruházat hőszigetelő képessége nagyobb 0,2 clo értéknél, de kisebb 0,6 clo-nál, 
akkor az átlagos bőrhőmérséklet egyensúlyi állapotban a következőképpen alakul [3.12]: 

   2,05,2 ,,,,  cleqnubeqclbeqnubeqb Itttt .    (3.16) 
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A bőrhőmérséklet az operatív hőmérséklet függvényében, ha a ruházat hőszigetelő 
képessége 0,6–1,0 clo közötti, az alábbi összefüggéssel számítható [3.16]: 

 oeqb tt 267,08,25,  .       (3.17) 

Uszodákban, fürdőkben alkalmazható [3.16]: 

 2
, 00165,0332,085,24 ooeqb ttt   .     (3.18) 

A bőrhőmérsékletet diagramok alapján is meg lehet határozni a levegő hőmérséklet 
függvényében (3.5 ábra) [3.6]: 
 

 
3.5 ábra: Az átlagos bőrhőmérséklet a léghőmérséklet és az alkalmazott 

fűtési rendszer függvényében, [3.6] 
 
A diagram alapján megállapítható, hogy azonos léghőmérséklet mellett, ha a zárt térben 
konvekciós fűtés helyett sugárzó fűtést alkalmazunk, akkor a térben tartózkodó egyének 
bőrhőmérséklete nagyobb lesz. Ennek megfelelően azonos hőérzet eléréséhez kisebb 
léghőmérséklet is elegendő, ha sugárzó fűtést alkalmazunk, tehát úgy érünk el 
energiamegtakarítást, hogy a hőérzet megfelelő marad. 
A bőrhőmérséklet természetesen eltérő különböző testrészek esetében. Az egyes 
testrészek átlaghőmérsékletét mutatja a 3.6 ábra a léghőmérséklet függvényében. 
 

 
3.6 ábra: Különböző testrészek átlagos hőmérséklete, [3.6] 
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Az egyes testrészek felületének aránya az összes testfelülethez viszonyítva [%] a 
következő [3.10, 3.11]: 
fej – 6%, felső karok – 9%, alsó karok – 6%, tenyér és kézfej – 2,5%, ujjak – 2%, hát – 
19%, mell – 9,5%, has – 9,5%, comb első része – 6%, comb oldal része – 6%, comb 
hátsó része – 7%, vádli első része – 7,5%, vádli hátsó része – 4%, lábfej és talp – 4%, 
lábujjak – 2%. 
A testközpont hőmérséklete állandó ugyan, de a végzett tevékenység némileg mégis 
befolyásolja. Ha ismert a végzett tevékenység, akkor egy átlagos ember esetében az 
alábbi összefüggés alkalmazható [3.12]: 

   8,36550036,0,  Mt eqmag .      (3.19) 

A tevékenység elkezdése után a maghőmérséklet az egyensúlyi hőmérsékletet egy adott 
idő után éri el. A test időállandója 10 min [3.12]. A maghőmérséklet változását az idő 
függvényében az alábbi összefüggés írja le [3.12]: 
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eqmagmag ett ,     (3.20) 

ahol: t az idő, [min]. 
A 3.20 összefüggésből következik, hogy az i időpontban a maghőmérséklet egyensúlyi 
értéke [3.12]: 

  ktktt eqmageqimageqimag   1,1,, ,     (3.21) 

ahol:  
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 ,         (3.22) 

t az i-1 és az i időpontok közötti időlépték. 
A testközpontban tárolt hő növekedése [3.12]: 

     11,, eqicreqicrspeq ttcdS ,      (3.23) 

ahol:  a bőr tömegének és a testtömegnek az aránya. 
 

3.3.2 Hővezetés 
Hővezetésnél a hő a testekben vagy az egymással szoros kapcsolatban lévő testek között 
részecskéről részecskére halad. Tehát hővezetésről csak azon testfelületek esetében 
beszélhetünk, amelyek szorosan érintkeznek más, eltérő hőmérsékletű testekkel. Ezek 
általában kis kiterjedésű felületek, ráadásul legtöbbször az emberi test hőleadását a 
ruházat vagy a talpak esetén a cipő hővezetési ellenállása is csökkenti. Általános 
összefüggésként az alábbi egyenlet alkalmazható: 
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 ,         (3.24) 

ahol: vQ  a hővezetéssel leadott vagy felvett hőáram, [W]; t – érintkező felületek 
közötti hőmérséklet-különbség, [K]; R – érintkező felületek közötti hővezetési ellenállás, 
[m2K/W]; F – környező tárggyal érintkező testfelület nagysága, [m2]. 
 

3.3.3 Konvekció 
Konvekció esetében a testfelületről a hőt a testet körüláramló levegő (vagy más áramló 
közeg) veszi át. Értelemszerűen a hővezetéshez viszonyítva a konvekció jóval nagyobb 
testfelületet érint, ennek megfelelően a konvekcióval leadott vagy felvett hőmennyiség 
nagysága is jóval nagyobb lesz. Hideg környezetben, ha felöltözünk, a test és az áramló 
környezeti levegő közé gyakorlatilag egy hővezetési ellenállást helyezünk el, ami több 
réteg ruha esetében nagymértékben csökkentheti azt a hőmennyiséget, amely a 
testfelületről a ruházat felületére jut. Általánosan az alkalmazható összefüggés: 

 thFQk  ;         (3.25) 

ahol: kQ a konvekcióval leadott vagy felvett hő, [W]; h – konvektív hőátadási tényező, 
[W/m2K]; F – az áramló közeggel érintkező testfelület, [m2]; t – testfelület és az áramló 
közeg közötti hőmérséklet-különbség, [K]. 
 

3.3.4 Párolgás 
A párolgás a folyékony halmazállapotú anyag átmenete légnemű halmazállapotba. A 
folyadékok minden hőmérsékleten párolognak. A párolgáshoz hő szükséges, amit a 
párolgó anyagok részben önmaguktól, részben környezetüktől vonnak el, ezért a 
párolgás a környezet lehűlésével jár. Párolgás csak a folyadék szabad (gázzal, ill, 
levegővel érintkező) felületén történik. A párolgás tehát a verejtékezéssel együtt járó 
hőleadási folyamat. Általában a párolgási folyamat során leadott hőt az alábbi 
összefüggéssel számítják: 

 vv hmQ   ;         (3.26) 

ahol: m a testfelületről időegység alatt elpárologtatott vízmennyiség, [kg/s]; hv – víz 
párolgási hője az adott hőmérsékleten, [J/kg]. Ez utóbbi értéke 30 oC mellett 2430 kJ/kg.  
Az elpárolgó vízmennyiség értékét nagymértékben befolyásolja a környezeti levegőben 
lévő vízgőz parciális nyomása. Ez egyrészt a zárt térben lévő levegő 
nedvességtartalmától, illetve hőmérsékletétől függ (3.7 ábra). 
 

 
3.7 ábra: A vízmolekulák párolgása 
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A nedves levegőben a vízgőz parciális nyomása könnyen meghatározható a h-x diagram 
(3.8 ábra) alapján. Ha a nedves levegőnek legalább két jellemzőjét ismerjük, akkor 
meghatározható a diagramban a nedves levegő állapota, és az összes jellemzője is 
leolvasható. 
 

 
3.8 ábra: A nedves levegő h-x diagramja 

(Forrás: http://www.energieundinnovation.de/anwendungen_trocknung.html) 
 

Sok esetben, főleg angolszász területen a h-x diagramot másként ábrázolják 
(psichrometric chart) (3.9 ábra). 
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3.9 ábra: Pszichrometrikus diagram 

(Forrás: 
http://www.et.byu.edu/~rowley/ChEn273/Topics/Energy_Balances/Nonreacting_Systems

/Phase_Boundaries/Psychrometric_Charts.htm) 
 
A vízgőz telítési nyomásának értékeit a hőmérséklet függvényében a 3.10 ábra mutatja. 

 
3.10 ábra: A telítési nyomás értékei 

(Forrás: http://homeclimateanalysis.blogspot.hu/2011/08/condensation-point.html) 
 
A 3.10 ábránál -33 oC és +57 oC közötti léghőmérsékletekre vonatkozó telítési 
vízgőznyomás olvasható le. Látható, hogy a lakóépületek esetében (16–26 oC) a telítési 
vízgőznyomás-értékei 2–4 kPa között vannak. 
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3.3.5 Hősugárzás 
Két test között (A1 és A2), amelyek T1 és T2 felületi hőmérsékletűek (3.11 ábra), és ha 
azt feltételezzük, hogy T1>T2, akkor a két test között a Stefan–Boltzmann- és a Lambert-
törvények alkalmazásával felírható a sugárzásos hőcsere [3.13]: 
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ahol: C12 a két test kölcsönös sugárzási együtthatója, [W/m2K4]; dA1 és dA2 – az elemi 
felületek. 

dA1 

dA2 

n1 

n2 

2 

1

T1

T2

 
3.11 ábra: Sugárzásos hőcsere két felület között 

 
A kölcsönös sugárzási együttható a (3.28) összefüggés alapján számítható [3.6]: 
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ahol: C1, C2 az A1 és A2 testek sugárzási tényezői, [W/m2K4]; Cr=5,67 W/m2K4. 
A (3.27) összefüggésben a 
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        (3.29) 

kifejezést besugárzási tényezőnek nevezzük, amely megadja az 1. test felső féltérbe 
kibocsátott sugárzásának azt a részét, mely eléri a 2. test felületét [3.6].  
Az 1. test 2. testhez viszonyított átlagos besugárzási tényezőjét az alábbi összefüggéssel 
határozhatjuk meg: 
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A gyakorlatban a besugárzási tényezőket a következő összefüggésekkel határozhatjuk 
meg [3.14]: 
– egymással párhuzamos sík felületek esetében (dA1 és A2=ab, c a felületek síkja közötti 
távolság) [3.14] (3.10 ábra): 

 

























































  222221

1

arctan

11

arctan

1
2
1

c
a

c
b

c
a

c
a

c
b

c
a

c
b

c
b


; (3.31) 

– egymásra merőleges felületek esetében (dA1 és A2=ab, c a felületek közötti távolság), 
[3.14] (3.12 ábra): 
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3.12 ábra: Geometriai adatok a besugárzási tényezők meghatározásához 

 



86 

A besugárzási tényezők értékei a 3.13 ábrákból is leolvashatók [3.15]: 
 

 

 
3.13 ábra Besugárzási tényezők értékei [3.15] 

 

3.3.6 A közepes sugárzási hőmérséklet meghatározása 
A közepes sugárzási hőmérséklet, amely definíció szerint a teljesen fekete színű 
környezetnek az a hőmérséklete, ami a térben tartózkodó ember számára azonos 
sugárzásos hőcserét okoz, mint a vizsgált környezet [3.5], zárt terekben nagymértékben 
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befolyásolja az emberek hőérzetét. Így ennek a hőmérséklet-értéknek a pontos 
meghatározása kiemelten fontos a hőérzeti számításoknál. A közepes sugárzási 
hőmérsékletet számítással is és méréssel is meg lehet határozni. 
 
3.3.6.1 A közepes sugárzási hőmérséklet számítása 

Számítására a legegyszerűbb összefüggés figyelembe veszi a felületek nagyságát és az 
egyes felületek hőmérsékletének átlagértékét [3.6]: 

  
n

nn
r FFF

tFtFtFt




...
...

21

2211 ;      (3.33) 

ahol: F1, …, Fn a környező felületek területe, [m2]; t1, …, tn – azonos indexű felületek 
átlaghőmérséklete. 
 
A (3.19) összefüggés nem veszi figyelembe, hogy az egyén a tér melyik pontján 
tartózkodik, melyik felülethez van közelebb. A pontosabb számítás érdekében figyelembe 
kell venni az egyén és az egyes felületek közötti besugárzási tényezőt.  
 
Egy N határolófelületű zárt térben, amelyek T1, T2, TN felületi hőmérsékletekkel 
rendelkeznek, az egyes felületek által kibocsátott és visszavert összes sugárzási hőt az 
alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg [3.5]: 

 HTB   4 ;        (3.34) 

ahol:  egy adott felület emissziós tényezője;  - Stefan–Boltzmann-állandó (5,6710-8 
W/m2K4);  – adott felület reflexiós tényezője; H – adott egységnyi felületre egységnyi 
idő alatt érkező sugárzási energia.  
Miután meghatározásra került minden határolófelület esetében az összes kibocsátott 
sugárzási energia, a közepes sugárzási hőmérséklet definíciója szerint felírható [3.5]: 

   4

1

44
clP

N

i
FEiPclrP TBTT

i
  


 ;     (3.35) 

ahol: P a térben tartózkodó egyén emissziós tényezője; E-Fi – térben tartózkodó ember 
és az i határolófelület közötti besugárzási tényező. 
A legtöbb építőanyag nagy (egyhez közeli) emissziós tényezőjű, ennek 
következményeként a számítások pontosságát nem befolyásolja nagymértékben, ha a 

reflexiókat elhanyagoljuk. Ha tehát a 4TB  egyszerűsítést alkalmazzuk, akkor az 
egyszerűsítések után a (3.32) összefüggés felírható [3.5]: 
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44 .        (3.36) 

Ennek megfelelően a közepes sugárzási hőmérséklet: 

 2734
1

 




N

i
FiFiEr Tt .       (3.37) 
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A közepes sugárzási hőmérséklet a felületi sugárzási hőmérsékletek értéke alapján is 
meghatározható. A felületi sugárzási hőmérséklet szintén számítással vagy méréssel 
határozható meg. A felületi sugárzási hőmérsékletek ismeretében számítható a közepes 
sugárzási hőmérséklet, ha ismertek az egyes irányokban a vetítési felületek arányai. Ez 
utóbbiak értékét tartalmazza a 3.3 táblázat egy gömb, egy ellipszoid és egy ember 
estében. Ezeket a tényezőket figyelembe kell venni akkor is, amikor egy adott műszer 
segítségével mérik a közepes sugárzási hőmérsékletet, de az adott műszer formája nem 
teljesen követi az emberi test méreteit. 
 

3.3 táblázat: Vetítési felületek arányai különböző testformák esetében 
Helyzet Forma Fel/le Balra/jobbra Előre/hátra 
Álló 
 
 

Emberi test 
Ellipszoid 
Szferikus 

0,08 
0,08 
0,25 

0,23 
0,28 
0,25 

0,35 
0,28 
0,25 

Ülő 
 
 

Emberi test 
Ellipszoid 
Szferikus 

0,18 
0,18 
0,25 

0,22 
0,22 
0,25 

0,30 
0,28 
0,25 

         Forrás: [3.15] 
 
A felületi sugárzási hőmérsékletek ismeretében, a közepes sugárzási hőmérséklet a 
következő összefüggésekkel számítható [3.15]: 
 – ülő helyzetben lévő ember esetében: 

 
              

 30,022,018,02
30,022,018,0






hátultelöltbaltjobbtletfelt
t prprprprprpr
r ;(3.38) 

 – álló helyzetben lévő ember esetében: 

 
              

 35,023,008,02
35,023,008,0






hátultelöltbaltjobbtletfelt
t prprprprprpr
r ;(3.39) 

Ha az egyén pontos helye és helyzete nem ismert, akkor a következő összefüggések 
alkalmazhatók [3.15]: 
 – ülő helyzetben lévő ember esetében: 

              hátultelöltbaltjobbtletfeltt prprprprprprr  185,013,0 ;(3.40) 

 – álló helyzetben lévő ember esetében: 

              hátultelöltbaltjobbtletfeltt prprprprprprr  220,006,0 . (3.41) 
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Az egyes felületi sugárzási hőmérsékletek értékeit meghatározhatjuk egy, a (3.36) 
egyenlethez hasonló összefüggéssel [3.15]: 

 



N

i
Ffipr i

TT
1

44 ,        (3.42) 

ahol: f-Fi az elemi felület és az i határolófelület közötti besugárzási tényező. Ez alapján 
az egyes felületi sugárzási hőmérsékletek [3.15]: 

 2734
1

4  




N

i
FFifpr

i
Tt .       (3.43) 

A felületi sugárzási hőmérsékletek méréssel is meghatározhatók. 
 
Fűtött érzékelők egy reflexiós és egy abszorpciós koronggal 
 
A felületi sugárzási hőmérséklet mérhető egy olyan műszerrel, amely két korongot 
tartalmaz: egyik matt (nagy abszorpciós tényezőjű), a másik visszaverő (nagy reflexiós 
tényezőjű). A nagy reflexiós tényezőjű korong a hőt csaknem kizárólag konvekcióval adja 
át, míg a matt korong konvekcióval és sugárzással. Ha a két korong hőmérsékletét 
azonos értéken tartjuk, akkor a korongokhoz bevitt hőmennyiségek különbségéből 
adódik a matt korong által a környezetnek sugárzással leadott hőmennyisége. A mért 
értékek alapján a felületi sugárzási hőmérsékletet az alábbi összefüggéssel határozhatjuk 
meg [3.15]: 

  pb

bp
spr

PP
TT

 


 44  ,       (3.44) 

ahol: Ts a korong hőmérséklete, [K]; Pp – nagy reflexiós tényezőjű korong számára 
szállított hőmennyiség, [W/m2]; Pb – matt felületű korong számára szállított 
hőmennyiség, [W/m2]; b – matt felületű korong emissziós tényezője. 
 
Állandó léghőmérsékletű érzékelő 
 
Ebben az esetben egyetlen kis felületű érzékelőre (korong) van szükség, amit állandóan 
a környezeti léghőmérséklettel azonos hőmérsékleten tartunk. A korong hőn tartásához 
szükséges energiamennyiség a korong által a környezetnek sugárzással leadott 
hőmennyiséggel lesz egyenlő. Ebben az esetben a felületi sugárzási hőmérsékleteket az 
alábbi összefüggéssel határozzuk meg [3.15]: 

 
s

s
spr

PTT


 44 ,        (3.45) 

ahol: Ps – a korong hőn tartásához szükséges hőmennyiség, [W/m2]; s – korong 
emissziós tényezője. 
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Mérés radiométerrel 
 
A nettó radiométer tartalmaz egy kisméretű, általában matt, fekete színű elemet és egy 
hőmennyiség mérésére alkalmas eszközt, amely alkalmas arra, hogy az elem két oldala 
közötti hőáramot mérje. A mért hőáram egyenlő a két irányban leadott/felvett 
sugárzásos hőmennyiségek különbségével. Ez természetesen akkor alakul csak ki, ha a 
két féltérben eltérő felületi hőmérsékletek vannak. Ebben az esetben aszimmetrikus 
sugárzásról beszélünk. a Hukseflux cég által kifejlesztett nettó radiométer látható a 3.14 
ábrán. 
 

 
3.14 ábra: Nettó radiométer 

(Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hukseflux_Net_radiometer.jpg) 
 
A hőáram, amelyet az eszköz mér, az alábbi összefüggéssel is számítható [3.15]: 

  4
2

4
1 prpr TTP   ;        (3.46) 

ahol: Tpr1 és Tpr2 az elem egyik és másik oldalán levő felületi sugárzási hőmérsékletek. 
A sugárzási hőmérséklet aszimmetriája: 

 21 prprpr TTt  .        (3.47) 

A (3.43) összefüggés felírható [3.15]: 

  21
34 prprn TTTP    ,       (3.48) 

ahol: 

  215,0 prprn TTT          (3.49) 

a radiométer átlagos hőmérséklete, amelyet a legtöbb berendezés mér. 
A (3.46) összefüggésből meghatározható a sugárzási hőmérséklet aszimmetriája [3.15]: 

 34 n
pr

T
Pt


 .         (3.50) 

A (3.46) és (3.47) összefüggésekből pedig számíthatók a Tpr1 és Tpr2 felületi sugárzási 
hőmérsékletek értékei. 
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A (3.45) összefüggésben a 34 nT érték a sugárzási hőátadási tényezőt takarja, ami 
esetünkben a Tn függvénye (20 oC mellett 5,7 W/m2K, 50 oC mellett pedig 7,6 W/m2K). 
 
Ha a radiométer lehetővé teszi az elem egyik oldalán leadott hőmennyiség mérését, 
akkor a hőáram az alábbi összefüggéssel is meghatározható [3.15]: 

 44
11 nspr TTP   .        (3.51) 

Ha az érzékelő emissziós tényezőjét 0,95-re felvesszük, akkor a (3.51) összefüggésből, 
viszont meghatározható a felületi sugárzási hőmérséklet [3.15]: 

 4 4
1 95,0


PTT npr  .        (3.52) 

 
3.3.6.2 A közepes sugárzási hőmérséklet mérése 

Az emberi test sugárzásos hőcseréje meghatározható mint az egyes környező 
felületekkel cserélt (felvett, leadott) hőmennyiségek algebrai összege. A felvett vagy 
leadott hőmennyiségek egyenként számíthatók, ha ismerjük a felületek méretét, 
helyzetét, hőtechnikai paramétereit (felületi hőmérsékletek és emissziós tényezők), 
illetve az egyén ruházattal fedett és nem fedett testfelületének azt a részét, amelyet 
érint a sugárzásos hőcsere. Ez a módszer viszont bonyolult és hosszadalmas lehet, hiszen 
a geometriai szempontból legegyszerűbb belső tereket is számos különböző 
hőmérsékletű felület határol. A sugárzásos hőcsere számításának egyszerűsítéséhez a 
környező felületek közepes sugárzási hőmérsékletét méréssel határozzák meg. 
 
A glóbuszhőmérő 
 
A glóbuszhőmérő egy kívülről feketére festett rézgömb, amelynek középpontjában van 
elhelyezve a hőmérséklet-érzékelő, amely általában egy hőelem (vagy ellenállás), de 
lehet egy higanyhőmérő érzékelője is (3.15 ábra). Elméletileg a gömb bármilyen 
átmérőjű lehet, de az alábbiakban megadott összefüggések a 0,15 m átmérőjű gömbre 
vonatkoznak. A 0,15 m kisebb átmérővel rendelkező gömb esetében nagyobb lesz a 
léghőmérséklet és a légsebesség hatása, ami negatívan befolyásolja a közepes sugárzási 
hőmérséklet mérési pontosságát. A gömböt fekete színű, matt festékkel festik be annak 
érdekében, hogy a környező felületek által leadott hőmennyiség lehető legnagyobb 
részét abszorbeálja. 
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3.15 ábra: Glóbuszhőmérő 

 
A glóbuszhőmérőt a zárt tér azon pontjában kell elhelyezni, amelyben a közepes 
sugárzási hőmérsékletet kell meghatározni. A glóbuszban a sugárzásos hőcsere, illetve 
részben konvekciós hőcsere folytán kialakul egy egyensúlyi hőmérséklet, amelyet 
glóbuszhőmérsékletnek nevezünk. A glóbuszhőmérséklet alapján számítható a közepes 
sugárzási hőmérséklet is. Egy zárt térben a mérési pontokat a környezet típusa 
(homogén vagy heterogén) alapján határozzák meg [3.15]. A kritériumokat a 3.4 
táblázat tartalmazza. A C osztályú teret komfort térnek tekintjük, míg az S osztályú teret 
hőstressz fellépésére alkalmas térnek tekintjük. A táblázatból kitűnik, hogy a mérési 
pontok eltérnek álló és ülő helyzetben lévő egyének esetében. de minden esetben a 
mérvadó magasságok, amelyekben el kell helyezni a műszereket: a boka-, a derék- és a 
fejmagasság. 
A környezeti jellemzők maghatározzák azt is, hogy egy adott térben hány darab műszert 
kell elhelyezni. 
 

3.4 táblázat: Szenzorok elhelyezése a belső térben 

A szenzor 
elhelyezése 

Súlyozótényezők az átlagos értékek 
meghatározásához 

Ajánlott magasság, 
[m] 

homogén környezet heterogén környezet ülő 
helyzet 

álló 
helyzet C osztály S osztály C osztály S osztály 

Fejmagasságban   1 1 1,1 1,7 
Derékmagasságban 1 1 1 2 0,6 1,1 
Bokamagasságban   1 1 0,1 0,1 

Forrás: [3.15] 
Az egyes műszerek mérési pontosságával szemben támasztott követelményeket a 3.5 
táblázat tartalmazza. 
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3.5 táblázat: Szenzorok elvárt pontossági értékei 

Mért jellemző 
C osztály S osztály 

mérési 
intervallum 

pontosság 
mérési 

intervallum 
pontosság 

Léghőmérséklet 
10 oC – 
+40 oC 

Kötelező: 
0,5 oC 

Kívánatos: 
0,2 oC 

-40 oC – 
+120 oC 

Kötelező: 
-40 oC–0 oC között: 
(0,5+0,01ta) oC, 
0 oC–50 oC között: 
0,5 oC, 
50 oC–120 oC között: 
[0,5+0,04(ta-50)]oC 
Kívánatos: 
0,5kötelező 

Közepes 
sugárzási 

hőmérséklet 

10 oC – 
+40 oC 

Kötelező: 
2 oC 

Kívánatos: 
0,2 oC 

-40 oC – 
+120 oC 

Kötelező: 
-40 oC–0 oC között: 
(0,5+0,02tr) oC, 
0 oC–50 oC között: 
5 oC, 
50 oC–120 oC között: 
[5+0,08(tr-50)]oC 
Kívánatos: 
-40 oC-0 oC között: 
(0,5+0,01tr) oC, 
0 oC–50 oC között: 
5 oC, 
50 oC–120 oC között: 
[0,5+0,04(tr-50)]oC 

Felületi 
sugárzási 

hőmérséklet 

0 oC – 
+50 oC 

Kötelező: 
0,5 oC 

Kívánatos: 
0,2 oC 

-60 oC – 
+200 oC 

Kötelező: 
-60 oC–0 oC között: 
(1+0,1tpr) oC, 
0 oC–50 oC között: 
1 oC, 
50 oC–200 oC között: 
[1+0,1(tpr-50)] oC 
Kívánatos: 
0,5kötelező 

Légsebesség 
0,05 m/s – 

1 m/s 

Kötelező: 
(0,05+0,05va) 

m/s 
Kívánatos: 

(0,02+0,07va) 
m/s 

0,2 m/s– 
20 m/s 

Kötelező:  
(0,1+0,05va) m/s 
Kívánatos:  
(0,05+0,05va) m/s 

Parciális 
vízgőznyomás a 

levegőben 

0,5 kPa – 
3,0 kPa 

0,15 kPa 
0,5 kPa – 
6,0 kPa 

0,15 kPa 
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Felületi 
hőmérséklet 

0 oC – 
+50 oC 

Kötelező: 
1,0 oC 

Kívánatos: 
0,5 oC 

-40 oC – 
+120 oC 

Kötelező: 
-40 oC–10 oC között: 
[1+0,05(-ts-10)] oC 
-10 oC–50 oC között: 
1 oC, 
50 oC–120 oC között: 
[1+0,05(ts-50)] oC 
Kívánatos: 
0,5kötelező 

Irányított 
sugárzás 

-35 W/m2 
- +35 
W/m2 

5 W/m2 
-300 W/m2 

– 2500 
W/m2 

-300 W/m2 – +100 
W/m2 között: 
5 W/m2 
100 W/m2 – 1000 
W/m2 között: 
10 W/m2 
1000 W/m2 – 2500 
W/m2 között: 
15 W/m2 

Forrás: [3.15] 
 
A homogén és stacioner környezet kritériumait egy szorzótényező segítségével állapítják 
meg a kötelező mérési pontosság függvényében. A szorzótényező értékeit a 3.6 táblázat 
foglalja össze. 
 

3.6 táblázat: Homogén tér kritériumai 

Környezeti jellemző 
Szorzótényező 

C osztály S osztály 
Léghőmérséklet 3 4 
Közepes sugárzási hőmérséklet 2 2 
Sugárzási hőmérséklet 
aszimmetriája 

2 3 

Átlagos léghőmérséklet 2 3 
Parciális vízgőznyomás 2 3 

         Forrás: [3.15] 
 
A glóbusz hőcserére vonatkozó egyensúlyi egyenlete a következőképpen írható fel 
[3.15]: 

 0 cr qq  ,         (3.53) 

ahol: rq  a glóbusz és a környezete közötti sugárzásos hőcsere, [W/m2]; cq  – glóbusz és 
környezete közötti konvekciós hőcsere, [W/m2]. 
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A gömb és a közepes sugárzási hőmérséklettel jellemzett környezet közötti sugárzásos 
hőcserét az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg [3.15]: 

  44
grgr TTq   ,        (3.54) 

ahol: g – a fekete gömb emissziós tényezője; Tg – gömbhőmérséklet, [K]. 
A konvekciós hőcsere a gömb és a környezet között így számítható [3.15]: 

  gacgc TThq  ,        (3.55) 

ahol: hcg – a gömb felületére vonatkozó hőátadásai tényező, [W/m2K]. 
A hőátadási tényezőt természetes konvekció esetében az alábbi összefüggéssel 
határozhatjuk meg [3.15]: 

 
25,0

4,1 






 
D
Thcg .        (3.56) 

Kényszerített légáramlás esetében a hőátadási tényező a következő összefüggéssel 
számítható [3.15]: 

 4,0

6,0
3,6

D
vh a

cg  ,        (3.57) 

ahol: va a légsebesség a gömb körül, [m/s]; D – gömb átmérője, [m]. 
 
C osztályú környezetben a konvekciós hőátadási tényezőt mindkét összefüggéssel 
meghatározzuk, és a nagyobbik értéket vesszük figyelembe. S típusú környezetben vagy 
hasonló módon járunk el, mint a C osztályú környezet esetében, vagy egyszerűen 
közvetlenül felvesszük a kényszerített légáramlásra vonatkozó értéket. 
Figyelembe véve a (3.53) – (3.55) összefüggéseket, a gömbre vonatkozó hőegyensúlyi 
egyenlet felírható [3.15]: 

     044  gacggrg TThTT .      (3.58) 

A (3.58) egyenletből kifejezhető a közepes sugárzási hőmérséklet [3.15]: 

  4 4
ag

g

cg
gr TT

h
TT 


.       (3.59) 

Természetes konvekció esetében tehát a közepes sugárzási hőmérséklet értékét az 
alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg [3.15]: 

     2731025,0273

25,025,0
8

4 




























 
 ag

ag

g
gr tt

D
tt

tt


.  (3.60) 
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Szabványos gömbhőmérő esetében (fekete, matt bevonat, D=0,15 m, g=0,95), a (3.60) 
összefüggés a következőképpen alakul [3.15]: 

     273104,0273
25,025,084 



  agaggr tttttt .  (3.61) 

Kényszerített konvekció esetében a közepes sugárzási hőmérséklet összefüggése a 
következőképpen alakul [3.15]: 

     273101,1273
25,0

4,0

8
4 















 ag

g

a
gr tt

D
vtt


.   (3.62) 

Szabványos gömbhőmérő esetében az alábbi összefüggés közvetlenül használható 
[3.15]: 

      273105,2273
25,06,084  agagr ttvtt .   (3.63) 

A leggyakrabban a (3.63) összefüggést alkalmazzák. A légsebesség és a közepes 
sugárzási hőmérséklet hatását (súlyzótényezők) a gömbhőmérsékletre a 3.16 ábra 
mutatja [3.15]: 
 

 
3.16 ábra: A léghőmérséklet relatív hatása a gömbhőmérsékletre, [3.15] 

 
A 3.14 ábra alapján látható, hogy egy 100 mm átmérőjű gömbhőmérő esetében, ha a 
légsebesség 0,35 m/s, akkor a gömbhőmérséklet [3.15]: 
 rag ttt 4,06,0  .        (3.64) 

 
3.1 példa [3.15] 
Egy adott belső térben, amelyben a léghőmérséklet 30 oC, a légsebesség 0,3 m/s volt, a 
szabványos gömhőmérővel mért gömbhőmérséklet 55 oC volt. Határozza meg a közepes 
sugárzási hőmérséklet értékét! 
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Első lépésként meghatározzuk a konvekciós hőátadási tényezőket úgy a természetes, 
mint a kényszerített konvekció esetében: 
– természetes konvekció: 

 
Km

W
D
Thcg 2

25,025,0
5

15,0
30554,14,1 







 








  ; 

– kényszerített konvekció: 

 
Km

W
D
vh a

cg 24,0

6,0

4,0

6,0
5,6

15,0
3,03,63,6 










 . 

Ennek megfelelően a továbbiakban a kényszerített konvekcióra vonatkozó értéket 
használhatjuk. 
A közepes sugárzási hőmérséklet értékét a (3.63) összefüggéssel számítjuk: 

      27330553,0105,227355
25,06,084 rt ; 

 Ct o
r 7,74 . 

Ha a mérést egy 100 mm átmérőjű gömbhőmérővel végezzük, amely fekete, matt 
bevonatú (g=0,95), akkor a glóbuszhőmérséklet értéke 53,2 oC.  
A (3.59) összefüggés alapján számítható a közepes sugárzási hőmérséklet: 

     Ct o
r 7,74273302,53

1,095,0
3,01,12732,53

25,0

4,0

6,0
4 

















 . 

3.2 példa [3.15] 
Egy belső térben három szinten (boka, derék, fej) mérik a glóbuszhőmérsékletet. A mért 
értékek alapján meghatározták a közepes sugárzási hőmérsékleteket: 

Ct o
r 251  ; Ct o

r 501  ; Ct o
r 401   

Határozza meg a közepes sugárzási hőmérsékletet! 
 
A belső tér a sugárzás szempontjából heterogén, és a 3.5 táblázat alapján S osztályba 
tartozik. Ennek megfelelően a 3.4 táblázatból meghatározhatók a súlyozótényezők, 
amelyek esetünkben: 1, 2, 1. Ezzel a közepes sugárzási hőmérséklet: 

 Ct o
r 41

4
401502251




 . 

 
Kétgömbös radiométer 
 
Ebben az esetben a mérőműszer két azonos méretű gömböt tartalmaz: egy fekete, matt 
és egy fényezett bevonatú gömböt. A két gömböt azonos hőmérsékletre fűtik fel, így a 
két gömb konvekciós hőleadása azonos lesz. Mivel a két gömb emissziós tényezője 
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különbözik, a két gömb fűtésére felhasznált energiamennyiségek különbsége a 
sugárzásos hőcserére enged következtetni. 
A közepes sugárzási hőmérséklet az alábbi összefüggéssel számítható [3.15]: 

  pb

bp
sr

PP
TT

 


 44 ,        (3.65) 

ahol: Ts a szenzor hőmérséklete, [K]; Pp – fényezett felületű gömb felfűtésére használt 
hőmennyiség, [W/m2]; Pb – matt felületű gömb felfűtésére használt hőmennyiség, 
[W/m2]; p – fényes felületű gömb emissziós tényezője; b – a fekete, matt felületű gömb 
emissziós tényezője. 
 
Állandó hőmérséklet szenzor 
 
Ebben az esetben a szenzor egy gömb vagy egy ellipszoid, amelynek hőmérsékletét a 
léghőmérséklettel azonos hőmérsékleten tartjuk. Ennek megfelelően konvekciós hőcsere 
nem lép fel a szenzor és a környezet között, így a felhasznált hőmennyiség a sugárzásos 
hőcserére enged következtetni. 
A közepes sugárzási hőmérséklet [3.15]: 

 
s

s
sr

PTT


 44 ,        (3.66) 

ahol: Ps a szenzor által felhasznált hőmennyiség (lehet hideg vagy meleg energia), 
[W/m2], p – szenzor emissziós tényezője. 
 

3.3.7 A ruházat hőszigetelő képessége 
Az emberi test hőleadását a ruházat nagymértékben befolyásolja. Minden egyes 
ruhadarabnak megvan a maga hőszigetelő- és páraáteresztő képessége, amelynek 
következményeként úgy a száraz, mint a nedves hőleadás kisebb-nagyobb mértékben 
csökken. A ruházat hőszigetelő képességének mértékegysége a clo. 

1 [clo]=0,155 m2K/W. 

A ruházat hőszigetelő képessége meghatározható táblázat alapján, amennyiben az adott 
zárt térben ismeretes a benn tartózkodók ruházata (3.7 táblázat). A táblázatban az fcl a 
ruházattal borított és a mezítelen test felületeinek aránya (látható, hogy a nyári 
öltözethez viszonyítva többrétegű ruházat esetében az fcl értéke nagyobb).  
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3.7 táblázat: Különböző ruházatokra vonatkozó adatok, [3.6] 
Ruházat Icl fcl 

Mezítelen 0 1,0 
Short 0,1 1,0 
Tipikus trópusi ruházat: sort, nyitott nyakú ing 
rövid ujjal, könnyű zokni és szandál  

0,3–0,4 1,05 

Könnyű nyári ruházat: hosszú szárú nadrág könnyű 
anyagból, nyitott nyakú ing, rövid ujjak 

0,5 1,1 

Könnyű munkaruha: sort, gyapjúzokni, pamut 
munkaing és munkanadrág 

0,6 1,1 

Tipikus üzletember-ruházat 1,0 1,15 
Tipikus üzletember-ruházat + pamutkabát 1,5 1,15 
Nehéz, tradicionális európai üzletember-ruházat: 
pamut alsónemű hosszú ujjakkal és szárral, ing, 
gyapjúzokni, cipő, öltöny, beleértve nadrágot, 
kabátot és mellényt 

 
1,5 

 
1,15–1,2 

Könnyű sportöltözet: pamuting, nadrág, sort, zokni, 
cipő és szimpla viharkabát 

0,9 1,15 

Nehéz téli öltözet, igen hideg területeken 
(sarkvidék) 

3–4 1,3–1,5 

 
Ha nem ismert a zárt térben tartózkodó egyének öltözete, akkor a ruházat hőszigetelési 
értékét az egyes ruhadarabok hőszigetelési értéke alapján kell meghatározni (3.8 
táblázat) [3.6].  
A ruházat hőszigetelő értékére vonatkozóan alkalmazott összefüggések [3.6]: 

  clucl II 82,0 ,        (3.67) 

vagy [3.29]: 

 161,0835,0   clucl II .       (3.68) 
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3.8 táblázat: Egyes ruhadarabok „clo”-értékei (Iclu értékei) [3.6] 
Férfiak Nők 

Ruhadarab Icli [clo] Ruhadarab Iclu [clo] 
Alsónemű 
Atlétatrikó 
Póló 
Alsónadrág 
Hosszú ujjú, meleg trikó 
Hosszú meleg alsó 

 
0,06 
0,09 
0,05 
0,35 
0,35 

 
Melltartó és alsó 
Rövid kombiné 
Hosszú kombiné 
Hosszú ujjú, meleg trikó 
Hosszú, meleg alsó 

 
0,05 
0,13 
0,19 
0,35 
0,35 

Felsőruházat  
Ing 

könnyű, rövid ujjú 
hosszú ujjú 
vastag, rövid ujjú 
hosszú ujjú 

(Nyakkendő vagy magas 
nyakú ing esetén + 5 %) 
Mellény 

könnyű 
vastag 

Nadrág 
könnyű  
vastag 

Pulóver 
könnyű  
vastag 

Zakó  
könnyű  
vastag 

 
 

0,14 
0,22 
0,25 
0,29 

 
 
 

0,15 
0,29 

 
0,26 
0,32 

 
0,2 
0,37 

 
0,22 
0,49 

 
Blúz 

könnyű 
vastag 
 

Ruha 
könnyű 
vastag 

Szoknya 
könnyű  
vastag 

Pantalló  
könnyű 
vastag 

Pulóver 
könnyű 
vastag 

Blézer 
könnyű 
vastag 

 

 
 

0,20 
0,29 

 
 

0,26 
0,70 

 
0,10 
0,22 

 
0,26 
0,32 

 
0,17 
0,37 

 
0,17 
0,37 

Lábbeli 
Zoknifélék 

bokazokni 
térdzokni 

Cipők 
szandál 
félcipő 
csizma 

 
 

0,04 
0,1 

 
0,02 
0,04 
0,08 

 
Harisnyafélék 

harisnya 
harisnyanadrág 

Cipők 
szandál 
félcipő 
csizma 

 
 

0,01 
0,01 

 
0,02 
0,04 
0,08 

 
 
Az összes hőszigetelés alatt (IT) azt a hőátbocsátási ellenállást értjük, ami kialakul a bőr 
felülete és a környezet között. Magában foglalja a ruházat, a levegő és a légrétegek 
hőátbocsátási ellenállásait [3.29]: 

 
H

ttI osk
T


 ,         (3.69) 

ahol: skt  az átlagos bőrhőmérséklet, [K]; H – száraz hőveszteség bőrfelületre vetítve, 
[W/m2]. 
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A bőrfelület és ruházat külső felülete közötti hőátbocsátási ellenállás (Icl) értékét a 
következőképpen határozhatjuk meg [3.29]: 

 
H

ttI clsk
cl


  .        (3.70) 

A ruházattal borított testet (ha nincs ruházat, akkor a mezítelen testet) körülvevő 
légréteg ellenállása (Ia) a (3.70) egyenlet alapján számítható [3.29]: 

 
H

ttI ocl
a


 .         (3.71) 

A száraz hőleadás alatt a konvekcióval és sugárzással leadott hőmennyiséget értjük.  
Az Ia értékét meghatározhatjuk a hőátadási értékek alapján is [3.29]: 

 
rc

a hh
I




1 .         (3.72) 

Ha az fcl értékét figyelembe vesszük, akkor az összes hőátbocsátási ellenállás értékét az 
alábbi összefüggéssel számíthatjuk [3.29]: 

 
cl

a
clT f

III  .         (3.73) 

Az összes páraáteresztési ellenállás (Re,T), a ruházat páraáteresztési ellenállása (Re,cl) és 
a ruházattal borított vagy ruházat nélküli testet körülvevő légréteg páraáteresztési 
ellenállása (Re,a) között a következő összefüggés áll fenn [3.29]: 

 
cl

ae
cleTe f

R
RR ,

,,  .        (3.74) 

A ruházati tényező értékét az alábbi összefüggésekkel határozhatjuk meg [3.29]: 
– ha a ruházat hőszigetelő képessége m2K/W-ban van megadva: 

 clcl If 81,100,1  ,        (3.75) 

– ha a ruházat hőszigetelő képessége clo-ban van megadva: 

 clcl If 28,000,1  .        (3.76) 
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A ruházattal borított vagy nem borított testet körülvevő légréteg ellenállásának statikus 
értéke (Ia,stat) 0,1 m/s–0,15 m/s légsebességek mellett, 0,7 clo-ra (0,109 m2K/W) tehető. 
Ha a légsebesség nagyobb a megadott értékeknél (vagy a légáramlás megnő, vagy az 
egyén mozgása miatt a zárt térben nagyobb légsebességek alakulnak ki a test körül), 
akkor a testet körülvevő légréteg statikus ellenállása változik. Ha a légsebesség 
növekszik, akkor a légréteg ellenállása csökken. Ebben az esetben a légréteg ellenállását 
a következő összefüggéssel határozhatjuk meg [3.29]: 

     22 201,0462,015,0069,015,0533,0
,, wwarar vvvv
statara eII  ,  (3.77) 

ahol: vw az egyén mozgási sebessége, [m/s]. Az összefüggés vw<1,2 m/s értékekre 
érvényes. 
A relatív légsebesség az alábbi összefüggéssel határozható meg [3.29]: 

    22 sincos  aawar vvvv  ,      (3.78) 

ahol: va a légsebesség, [m/s]; vw – egyén mozgási sebessége, [m/s];  – egyén mozgási 
iránya és a levegő mozgási iránya közötti szög (értéke 0, ha a két mozgási irány azonos). 
Ha az egyén nem sétál a térben, hanem egy adott tevékenységet végez (pl. futószalag 
mellett dolgozik), akkor a vw sebességértéket a következő összefüggéssel határozhatjuk 
meg [3.29]: 

  580052,0  Mvw ,        (3.79) 

ahol: az M értéke W/m2-ben értendő. 
Egy zárt térben a légmozgás vagy az egyének mozgása módosítja a ruházat, illetve a 
ruházattal borított és nem borított testet körülvevő légréteg ellenállását. Ennek 
megfelelően egy korrigált (dinamikus) hőszigetelési ellenállást lehet megállapítani a 
ruházatra [3.12]: 

 TkorrTdyn ICI  .        (3.80) 

A korrekciós tényező a következő összefüggéssekkel számítható [3.12]: 
– ha Icl0,6 clo 

  22 094,0378,0066,0398,0043,0
,

wwarar vvvv
clkorrkorr eCC  ;   (3.81) 

– mezítelen testre: 

  22 117,0342,0047,0472,0
,

wwarar vvvv
akorrkorr eCC  ;   (3.82) 

– ha 0 cloIcl<0,6 clo 

   clkorrclakorrclkorr CICIC ,,6,0  .     (3.83) 
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Az összes páraáteresztési ellenállás értéke [m2kPa/W] megbecsülhető a ruházat 
hőátbocsátási értékeinek alapján is [3.29]: 

 







 cl

cl

a

mm

T
Te I

f
I

iLi
IR 06,0

,  ;      (3.84) 

ahol: az IT, Ia és Icl értékek [m2K/W]-ban értendők, im – permeabilitási index; L=16,5 
K/kPa. 
Néhány esetre vonatkozóan a permeabilitási index értékeit a 3.9 táblázat alapján 
számíthatjuk. 
 

3.9 táblázat: A permeabilitási index értékei [3.29] 

Ruházat 
im, statikus becsült 

értéke 
15 oC 30 oC 

Mezítelen 0,5 
Normál, permeábilis ruházat a rétegek számától függetlenül 0,38 
Mint a 2 + begombolt zakó 0,34 
Mint a 2 + aluminizált kabáttal vagy nadrággal 0,31 
Mint a 2 + 2 darab részben permeábilis felsőruházattal 0,17 0,15 
Mint a 2 + 1 darab részben permeábilis felsőruházattal 0,14 0,13 
Mint a 2 + 2 darab nem permeábilis felsőruházattal 0,12 0,07 
Mint a 2 + 1 darab nem permeábilis felsőruházattal 0,10 0,06 
Mint a 2 + 1 darab nem permeábilis felsőruházattal, betakart 
fej (kivéve az arc), kesztyűk, ruházat nyílásai zárva 

0,06 0,02 

Teljesen lezárt impermeábilis ruházat, nincs fedetlen 
bőrfelület 

0,05 0,00 

 

A permebilitási index a táblázatból leolvasott értékek alapján [3.29]: 

   3015 1 mmm iii   ,       (3.85) 

ahol: 

 
15

30 at .         (3.86) 

A ruházat hőátbocsátási ellenállásának értékét több tényező is befolyásolja [3.17]. A test 
helyzete (ülő, álló) különböző hatással van a ruházat ellenállásának értékére. Például 
többrétegű ruházat esetén ülő helyzetben a ruházat rétegei tömörödnek ezért az összes 
ellenállás csökken, akár 10%-kal is. Egyrétegű ruházat vagy meztelen felsőtest esetén 
ülő helyzetben az ellenállás mintegy 10%-al növekszik. Egy irodai szék többletellenállása 
0,04 clo–0,17 clo közötti, míg egy egyszerű, fatámlás szék csökkenti a ruházat 
ellenállását 0,03 clo-val. 
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Ha a ruházat nagy reflexiós tényezőjű, akkor a sugárzásos hőátadási tényező értékét az 
alábbi tényezővel kell korrigálni [3.29]: 

   rppRcl FAAF  97,01, ,       (3.87) 

ahol: Fr az adott bevonat abszorpciós tényezője; Ap –az adott testrész és az 
össztestfelület aránya. 
Az Fr értékeit a 3.10 táblázat, az Ap értékeit pedig a 3.11 táblázat foglalja össze. 
 

3.10 táblázat: Abszorpciós tényezők [3.29] 
Anyag Bevonat rétege Fr 

Pamut Alumíniumfesték 0,42 
Viszkóz Alumíniumfólia 0,19 
Aramid Alumíniumfólia 0,14 
Gyapjú Alumíniumfólia 0,12 
Pamut Alumíniumfólia 0,04 
Viszkóz Vákuum az alumíniumrétegek között 0,06 
Aramid Vákuum az alumíniumrétegek között 0,04 
Gyapjú Vákuum az alumíniumrétegek között 0,05 
Pamut Vákuum az alumíniumrétegek között 0,05 
Üvegszál Vákuum az alumíniumrétegek között 0,07 

 
3.11 táblázat: A testrészek aránya [3.29] 

Testrész Ap 
Fej és arc 0,070 
Mell és has 0,175 
Hát 0,175 
Karok 0,140 
Kezek 0,050 
Comb 0,190 
Láb 0,130 
Lábfejek 0,070 

 

3.3.8 Konvekcióval leadott vagy felvett hő 
Az emberi test által konvekcióval leadott vagy felvett hő a következő összefüggéssel 
határozható meg [3.12]: 

  aclcdynDucl tthFfC  ;       (3.88) 

ahol: a konvektív hőátadási tényező az alábbi összefüggésekkel számítható [12]: 

 25,038,2 askcdyn tth  ;       (3.89) 

 arcdyn vh 2,55,3  ;        (3.90) 

 6,07,8 arcdyn vh  .        (3.91) 
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A dinamikus hőátadási tényező esetében a kiszámított értékek közül a legnagyobbat 
helyettesítjük a (3.85) összefüggésbe. 
 

3.3.9 Sugárzással leadott hő 
A sugárzással leadott hőmennyiség meghatározható [3.6]: 

  



6

1i
FiclEFiiiDucl ttCbFfS ;      (3.92) 

ahol: Ci az emberi test és az i felület közötti kölcsönös sugárzási együttható; bi – 
hőmérséklet-átszámítási tényező, amely a (3.93) összefüggéssel számítható [3.6]: 
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 .       (3.93) 

A besugárzási tényezők értéket a tér adott pontján tartózkodó egyénre vonatkozóan 
egyszerűsített számítással, Fanger elmélete szerint [3.5], [3.6], diagramok alapján is 
meg lehet határozni. Az elmélet lényege az, hogy a teret egy vízszintes síkkal és két 
függőleges síkkal elmetsszük a 3.17 ábra szerint. 
 

 
3.17 ábra: A zárt tér határolófelületeinek felosztása a hat alapesetre 

vonatkozóan, a besugárzási tényezők megállapításához [3.5], [3.6], [3.18] 
 
Az egyes alapesetekre vonatkozóan a besugárzási tényezők diagramokból (3.18–3.23) a 
terem geometriai méretei alapján határozhatók meg. 
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3.18 ábra: Besugárzási tényező ülő ember és a vertikális síkok között, 1. 

alapeset [3.5], [3.6], [3.18] 

 
3.19 ábra: Besugárzási tényező ülő ember és a vertikális síkok között, 2. 

alapeset [3.5], [3.6], [3.18] 
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3.20 ábra: Besugárzási tényező ülő ember és a vertikális síkok között, 3. 

alapeset [3.5], [3.6], [3.18] 

 
3.21 ábra: Besugárzási tényező ülő ember és a vertikális síkok között, 4. 

alapeset [3.5], [3.6], [3.18] 
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3.22 ábra: Besugárzási tényező ülő ember és a vertikális síkok között, 5. 

alapeset [3.5], [3.6], [3.18] 

 
3.23 ábra: Besugárzási tényező ülő ember és a vertikális síkok között, 6. 

alapeset [3.5], [3.6], [3.18] 
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A hat alapeset tehát a következő felületekre vonatkozik: 

1. Az egyénnel szemben – középpontja felett vagy az egyén mögött – középpontja 
alatt lévő függőleges felület. 

 
2. Az egyénnel szemben – középpontja alatt vagy az egyén mögött – középpontja 

felett lévő függőleges felület. 
 

3. Az egyén jobb és bal oldalán elhelyezkedő függőleges felületek, az egyén testsíkja 
előtt az egyén középpontja felett, az egyén testsíkja mögött az egyén középpontja 
alatt. 

 
4. Az egyén jobb és bal oldalán elhelyezkedő függőleges felületek, az egyén testsíkja 

előtt az egyén középpontja alatt, az egyén testsíkja mögött az egyén középpontja 
felett. 

 
5. Az egyén középpontjához viszonyítva a testsík előtt a fej felett (mennyezet) és a 

testsík mögött alul (a padlószint) lévő vízszintes felületek. 
 

6. Az egyén középpontjához viszonyítva a testsík előtt alul (padló) és a testsík 
mögött a fej felett (mennyezet) lévő vízszintes felületek. 

 
3.3 Példa 
Egy térben tartózkodó egyénre vonatkozóan határozza meg a besugárzási tényezőket, ha 
a 3.24 ábra szerinti feltételek állnak fenn [3.5]! 
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3.24 ábra: Geometriai adatok (ülő ember) 

 
A besugárzási tényezők értékei az egyénre vonatkozóan: 
 
Északi fal 
E-ABCD=E-A+E-B+E-C+E-D 
 E-A=0,026 (b/c=0,40; a/c=1,0) 
 E-B=0,035 (b/c=0,40; a/c=3,0) 
 E-C=0,043 (b/c=1,30; a/c=1,0) 
 E-D=0,063 (b/c=1,30; a/c=3,0) 
  E-ABCD=0,167 
Keleti fal 
E-ABCD=E-A+E-B+E-C+E-D 
 E-A=0,003 (b/c=0,13; a/c=0,33) 
 E-B=0,015 (b/c=0,44; a/c=0,44) 
 E-C=0,005 (b/c=0,13; a/c=0,44) 
 E-D=0,010 (b/c=0,44; a/c=0,33) 
  E-ABCD=0,033 
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Déli fal 
E-ABCD=E-A+E-B+E-C+E-D 
 E-A=0,044 (b/c=1,0; a/c=0,75) 
 E-B=0,069 (b/c=1,0; a/c=2,30) 
 E-C=0,015 (b/c=0,3; a/c=0,75) 
 E-D=0,024 (b/c=0,3; a/c=2,30) 
  E-ABCD=0,152 
 
Nyugati fal 
 Ablak 
E-BE=E-B+E-E 
 E-B=0,050 (b/c=1,1; a/c=1,1) 
 E-E=0,035 (b/c=1,1; a/c=0,73) 
  E-BE=0,085 
 A fal többi része 
E-ACDF=E-A+E-BC+E-EF+E-D-E-BE 
 E-A=0,024 (b/c=0,4; a/c=1,0) 
 E-BC=0,060 (b/c=1,3; a/c=1,3) 
 E-EF=0,046 (b/c=1,3; a/c=1,0) 
 E-D=0,025 (b/c=0,4; a/c=1,3) 
 E-BE=0,085 
  E-ACDF=0,070 
 
Padló 
E-ABCD=E-A+E-B+E-C+E-D 
 E-A=0,089 (b/c=2,5; a/c=2,5) 
 E-B=0,100 (b/c=2,5; a/c=7,5) 
 E-C=0,070 (b/c=3,3; a/c=2,5) 
 E-D=0,084 (b/c=3,3; a/c=7,5) 
  E-ABCD=0,343 
 
Mennyezet 
 Mennyezetfűtés 
E-ABDE=E-A+E-B+E-D+E-E 
 E-A=0,089 (b/c=1,0; a/c=0,75) 
 E-B=0,100 (b/c=1,0; a/c=0,75) 
 E-D=0,070 (b/c=0,75; a/c=0,75) 
 E-E=0,084 (b/c=0,75; a/c=0,75) 
  E-ABDE=0,112 
 Mennyezet többi része 
E-CF=E-C+E-F=E-BC-E-B+E-EF-E-E 
 E-BC=0,057 (b/c=1,0; a/c=2,3) 
 E-B=0,100  
 E-EF=0,037 (b/c=0,75; a/c=2,3) 
 E-E=0,084 
  E-CF=0,038 
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Ha a vizsgált felületekre vonatkozó besugárzási tényezők értékeit összeadjuk, akkor 
kapjuk: 

E-összes felület=1,000 
 
Ha ismert az egyén helyzete a helyiségben, de a síkhoz viszonyított elfordulása nem, 
akkor a 3.25, 3.26 ábra diagramjait alkalmazzuk. 
 

 
3.25 ábra: Besugárzási tényező az egyén és a függőleges felület között [3.5], 

[3.6], [3.18] 
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3.26 ábra: Besugárzási tényező az egyén és a vízszintes felület között [3.5], 

[3.6], [3.18] 
 

Álló helyzetben lévő egyén esetében, az 1. és 2. alapeset, a 3. és 4. alapeset, valamint 
az 5. és 6. alapeset összevonásra kerültek egy-egy diagramban, mivel az eltérések ezen 
esetek kötött legfeljebb 2-3%. Ebben az esetben viszont a vízszintes metszési sík 
magassága 1,0 m lesz. A besugárzási tényezők a 3.27–3.29 ábrákról olvashatók le. 
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3.27 ábra: Besugárzási tényező álló ember és a vele szemben vagy mögötte 

lévő függőleges felület között [3.5], [3.6], [3.18] 
 

 
3.28 ábra: Besugárzási tényező álló ember és a jobb vagy bal oldalon lévő 

függőleges felület között [3.5], [3.6], [3.18] 
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3.29 ábra: Besugárzási tényező álló ember és a vízszintes felületek között 

[3.5], [3.6], [3.18] 
 
Ha ismert az egyén helyzete a zárt térben, de a síktól való elfordulása nem, akkor az álló 
emberre vonatkozó besugárzási tényezőket a 3.30–3.31 ábrák alapján határozhatjuk 
meg. 

 
3.30 ábra: Besugárzási tényező álló ember és a függőleges felületek között 

[3.5], [3.6], [3.18] 
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3.31 ábra: Besugárzási tényező álló ember és a vízszintes felületek között 

[3.5], [3.6], [3.18] 
 
3.4 Példa 
Határozza meg a besugárzási tényezőket álló emberre vonatkozóan a 3.32 ábrában 
megadott geometriai peremfeltételek mellett, [3.5]. 
 
A besugárzási tényezők értékei az egyénre vonatkozóan: 
Északi fal 
E-ABCD=E-A+E-B+E-C+E-D 
 E-A=0,056 (b/c=0,67; a/c=3,0) 
 E-B=0,057 (b/c=0,67; a/c=4,0) 
 E-C=0,094 (b/c=2,33; a/c=3,0) 
 E-D=0,097 (b/c=2,33; a/c=4,0) 
  E-ABCD=0,304 
Keleti fal 
E-ABCD=E-A+E-B+E-C+E-D 
 E-A=0,003 (b/c=0,17; a/c=0,25) 
 E-B=0,022 (b/c=0,58; a/c=0,67) 
 E-C=0,007 (b/c=0,17; a/c=0,67) 
 E-D=0,009 (b/c=0,58; a/c=0,25) 
  E-ABCD=0,041 
Padló 
E-ABCD=E-A+E-B+E-C+E-D 
 E-A=0,063 (b/c=1,5; a/c=4,5) 
 E-B=0,065 (b/c=1,5; a/c=6,0) 
 E-C=0,092 (b/c=4,0; a/c=4,5) 
 E-D=0,091 (b/c=4,0; a/c=6,0) 
  E-ABCD=0,311 
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Mennyezet 
E-ABCD=E-A+E-B+E-C+E-D 
 E-A=0,038 (b/c=1,14; a/c=1,29) 
 E-B=0,043 (b/c=1,14; a/c=1,71) 
 E-C=0,015 (b/c=0,43; a/c=1,29) 
 E-D=0,017 (b/c=0,43; a/c=1,71) 
  E-ABCD=0,113 

 
3.32 Geometriai adatok (álló ember) 
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Déli fal 
 Ablak 
E-BF=E-EF-E-E+E-AB-E-A 
 E-BF=0,049 (b/c=0,75; a/c=1,25) 
 E-AB=0,043 (b/c=0,75; a/c=0,88) 
 E-E=0,010 (b/c=0,13; a/c=1,25) 
 E-A=0,009 (b/c=0,13; a/c=0,88) 
  E-BF=0,073 
 A fal többi része 
E-ACDEGHJK=E-J+E-K+E-EFGH+E-ABCD-E-BF 
 E-J=0,020 (b/c=0,25; a/c=1,13) 
 E-K=0,022 (b/c=0,25; a/c=1,50) 
 E-EFGH=0,059 (b/c=0,88; a/c=1,50) 
 E-ABCD=0,052 (b/c=0,88; a/c=1,13) 
 E-BF=0,073 
  E-ACDF=0,080 
 
Nyugati fal 
 Ablak 
E-E=E-BCDE+E-B-E-BD-E-BC 
 E-BCDE=0,026 (b/c=0,67; a/c=0,71) 
 E-B=0,001 (b/c=0,11; a/c=0,18) 
 E-BD=0,005 (b/c=0,11; a/c=0,71) 
 E-BC=0,007 (b/c=0,67; a/c=0,18) 
  E-BE=0,015 
 A fal többi része 
E-ABCDFGHJ=E-A+E-H+E-J+E-BCDEFG-E-E 
 E-A=0,005 (b/c=0,22; a/c=0,33) 
 E-H=0,012 (b/c=0,22; a/c=0,89) 
 E-J=0,014 (b/c=0,78; a/c=0,33) 
 E-BCDEFG=0,037 (b/c=0,78; a/c=0,89) 
 E-E=0,015 
  E-ACDF=0,053 
 
Ha a vizsgált felületekre vonatkozó besugárzási tényezők értékeit összeadjuk: 

E-összes felület=0,990. 
 
A sugárzással és konvekcióval leadott hőmennyiségek (száraz hő) összege a következő 
összefüggéssel is számítható: 

 
dyncl

clsk
Ducl I

ttFfRC
,


 .       (3.94) 
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Cannistraro és szerzőtársai [3.19] meghatároztak egy összefüggést, amelynek 
segítségével a besugárzási tényezők számíthatók: 

      




































 caEcbDC

cb

caBA

ca
FF AP //

/
exp1

/

/
exp1max ;  (3.95) 

ahol: a a vizsgált felület szélessége; b – vizsgált felület magassága; c – távolság az 
egyén és a vizsgált felületelem között; Fmax, A, B, C, D, E konstansok, amelyek értékei a 
következők [3.19]: 
 

Eset Fmax A B C D E 
1 0,132 1,14505 0,14524 0,74379 0,10312 0,02967 
2 0,103 1,33522 0,14454 0,60637 0,14678 0,04628 
3 0,131 1,41607 0,09957 0,76196 0,07182 0,05578 
4 0,104 1,15253 0,13945 0,73371 0,09442 0,03688 
5 0,130 1,31858 0,12807 1,00432 0,03802 0,06189 
6 0,101 1,51966 0,12266 0,84923 0,10471 0,05704 

 
A (3.43) és (3.95) összefüggésekből vezethető le a közepes sugárzási hőmérséklet 
egyenlete: 
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A (3.93) összefüggés alapján meghatározható a közepes sugárzási hőmérséklet, 
különböző hőtechnikai tulajdonságú és geometriájú zárt terekben, különböző hőleadók 
alkalmazása mellett. 
 

3.3.10 Nedves hőleadás 
A test összes nedves hőleadása, E a testsúlyveszteségből is meghatározható [3.16]: 

 







m

F
E

Du

60 ;         (3.97) 

ahol:  a víz látens hője (=0,68 W.h/g, 36 oC bőrhőmérséklet mellett); m – testsúly 
változása, [kg];  – időtartam, amely alatt a testsúlyváltozás végbemegy, [min]. 
 
Légzés 
 
A légzés hővesztesége két részből áll: egy nedves hőveszteségből és egy száraz 
hőveszteségből. Ez utóbbi a be- és kilélegzett száraz levegő hőmérséklet különbségéből, 
míg a nedves hőveszteség a be- és kilélegzett levegő nedvességtartalmának 
különbségéből adódik (3.33 ábra). 
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3.33 ábra: Légzés hővesztesége, [3.18] 

 
A légzés száraz hővesztesége az alábbi összefüggéssel határozható meg [3.12]: 

  aexpres ttVcC  072,0 ,       (3.98) 

ahol: V  a légzési levegő térfogatárama, [liter/min]; tex – kilélegzett levegő 
hőmérséklete, [oC]; cp – száraz levegő állandó nyomáson felvett fajhője. 
A légzés nedves hővesztesége számítható: 

  aexeres xxVcE  072,0 ,       (3.99) 

ahol: ce a víz párolgási hője, [J/kg]; xex–kilélegzett levegő abszolút nedvességtartalma, 
[kg/kg]; xa–a kilélegzett levegő abszolút nedvességtartalma, [kg/kg]. 
A légzési levegő mennyisége a végzett tevékenység függvénye. Ennek megfelelően a 
légzési hőveszteségek felírhatók a metabolikus hő függvényében is. 
 
A légzés száraz hővesztesége [3.12]: 

  aares ptMC 641,0885,056,2500152,0  .    (3.100) 

A légzés nedves hővesztesége [3.12]: 

  aares ptME 63,1153,034,5900127,0  .    (3.101) 

Mindkét összefüggésben az M [W]-ban, a ta [oC]-ban, a pa [kPa]-ban helyettesítendők be. 
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A légzés hővesztesége az ASHRAE szerint számítható még [3.16]: 

  ares tMC  340014,0 ,       (3.102) 

  dpres pME  87,5173,0 ,       (3.103) 

ahol: a pdp a környezeti levegő harmatponti hőmérsékletének megfelelő telítési 
vízgőznyomás, [kPa]; a 

 asdp pp  ,         (3.104) 

ahol:  a környezeti levegő relatív nedvességtartalma, [%]; a pas – környezeti levegő 
telítési vízgőznyomása. 
 
Diffúz nedves hőleadás és verejtékezés 
A bőr nedves hőleadása két részből tevődik össze: a diffúz hőveszteségből és a 
verejtékezés esetén fellépő párolgásos hőveszteségből. A diffúz hőveszteség a bőr azon 
felületein lép fel, amelyeket nem borít be a nedvességfilm. Előfordulhat tehát, hogy 
mindkét hőveszteség jelen van, de az is megtörténhet, hogy csak az egyik (pl. abban az 
esetben, amikor egyáltalán nincs verejtékezés). 
Ha a testet teljes egészében beborítja a verejték, akkor a párolgásos hőleadás értéke 
maximális [3.6]: 

 pcldpskDuc FppFhE )(7,16max  ,      (3.105) 

ahol: psk a bőrfelület hőmérsékletének megfelelő telítési vízgőznyomás, [kPa]; Fpcl – 
ruházat permeabilitási hatékonysága. 
Mezítelen test esetén Fpcl = 1: 

 )(7,16max dpskc pphE  .       (3.106) 

A ruházat permeabilitási hatékonysága egy közelítő összefüggéssel számítható [3.16]: 

 
clec

pcl Ih
F

344,01
1


 .       (3.107) 

ahol: Icle a ruházat hőszigetelésének effektív értéke [3.16], az 

   056,0524,0 clucle II .       (3.108) 

A ruházat hőszigetelési értékei között fennáll [3.16]: 

 clecl II 16,1 .         (3.109) 

Ha a verejtékezés a test Frsw felületén áll fenn, akkor erről a felületről a párolgási 
hőveszteség: 

 maxmax EwE
F
FE rsw

Du

rsw
rsw  .      (3.110) 
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Ha nem áll fenn a verejtékezés, akkor a bőr nedves hővesztesége kizárólag a diffúziós 
hőveszteségből áll, amelyet a (3.105) összefüggéssel számíthatunk [3.6, 3.16]: 

 max06,0 EEdiff  .        (3.111) 

Ha testet részben beborítja a verejték, akkor úgy a diffúziós hőveszteség számításánál 
ezt figyelembe kell venni [3.6, 3.16]: 

   max06,01 EwE rswdiff  .       (3.112) 

A test összes nedves hőleadása tehát felírható: 

 rswdiffres EEEE  .       (3.113) 

Vagyis: 

   max94,006,0 EwEE rswres  .      (3.114) 

A párolgás miatt a bőr nedves felületének aránya [3.16]: 

 rswww 94,006,0  .        (3.115) 

 
3.4 Hőegyensúly 

Ha az egyén egy adott tevékenység mellett úgy tudja leadni a hőt a környezetének, hogy 
kialakul a 36-37 oC maghőmérséklet, és a bőrhőmérséklet is megfelelő értéken marad, 
akkor a környezetét kellemesnek értékeli hőérzeti szempontból. A hőegyensúlyi egyenlet 
a következőképpen írható: 

 0 diffrswresres EEECSCH ,     (3.116) 

ahol: H a testben felszabaduló hőmennyiség, ami 

   1MH .         (3.117) 

A (3.85)–(3.111) egyenletek alapján a hőegyensúly egyenlete a következőképpen írható 
fel [3.5]: 

         



   448 273273101 rclDuclraclDuclcdyn ttFfhttFfhM   

      dpa pMtM 87,5173,0340014,0  

   0)(7,1694,006,0  pcldpskDucrsw FppFhw .    (3.118) 

A hőegyensúlyi egyenlet alapján Fanger [3.5], kidolgozta a várható hőérzeti érték (PMV: 
Predicted Mean Vote) és a hőérzettel várhatóan elégedetlenek százalékos arányára (PPD: 
Predicted Percentage of Dissatisfied) vonatkozó összefüggéseket. Az összefüggésekben 
az egyes értékek paramétereket megfelelő mértékegység alkalmazásával kell 
behelyettesíteni. A PMV és a PPD értékeket a zárt terek hőérzeti méretezésénél 
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alkalmazzák, hiszen ezek segítségével egy adott mikroklíma-paraméterekkel rendelkező 
térben meghatározható a várható hőérzeti érték [3.2]: 

    
a

M pWMWMePMV )(99.657331005.3)()028,0303.0( 3036.0  

     )34(0014.0)5867(107,115.58)(42.0 5
aa tMpMWM  

   )()273()273(10 448
aclcclrclclr tthfttfh   ;   (3.119) 

ahol: M a metabolikus hő, [W/m2]; W – mechanikai munka, [W/m2]; Icl – ruházat 
hőszigetelő képessége, [m2K/W]; fcl – ruházattal borított és nem borított testfelületek 
aránya; ta – léghőmérséklet, [oC]; rt  – közepes sugárzási hőmérséklet, [oC]; pa – vízgőz 
parciális nyomása belső levegőben, [Pa]; hc – konvekciós hőátadási tényező, [W/m2K]; hr 
– sugárzásos hőátadási tényező; tcl – ruházat felületi hőmérséklete, [oC]. 
 
A hőérzettel várhatóan elégedetlenek százalékos aránya a (3.117) összefüggéssel 
határozható meg [3.2]: 

  24 2179,003353,095100 PMVPMVePPD  .     (3.120) 

A PMV és a PPD elméleti kapcsolatát a 3.34 ábra diagramja szemlélteti [3.5]: 
 

 
3.34 ábra: A PMV és a PPD elméleti kapcsolata 

 
Látható, hogy a görbe szimmetrikus, és minimuma van (PMV=0 mellett). Ez a minimum 
Fanger szerint 5% és azt fejezi ki, hogy a legjobb eredmény, amit egy zárt tér hőérzeti 
kialakításánál elérhetünk az, ha a benntartózkodók 95%-a hőérzeti szempontból 
elégedett a mikroklímával. 
 
A (3.119) összefüggés abban segíti a tervezőt, hogy egy zárt tér adott pontjában a 
mikroklíma-paraméterek megfelelő behelyettesítésével meghatározza, milyen hőérzeti 
érték várható az adott pontban. Fanger [3.5] egy iskolai tanterem esetében határozta 
meg az izo-PMV-görbéket (3.35 ábra). A teremnek két külső fala van, amelyek közül az 
egyiken vannak elhelyezve az ablakok. A teremben egy 30 mezőből álló képzeletbeli rács 
minden alkotó négyzetének középpontjában megmérték a léghőmérsékletet, a 
légsebességet és a közepes sugárzási hőmérsékletet. A légnedvesség a teremben 50% 
volt. A tevékenységi szint 1 met volt. Az ábrából látható, hogy az ablak mellett ülők 
várhatóan hidegebbnek érzik majd a környezetüket, és az egész teremben mintegy 2–
2,5-szer többen lesznek elégedetlenek a környezetükkel, mint egyébként optimális 
környezeti feltételek mellett lennének. Fanger szerint, ha a teremben a PMV értékét 
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0,42-vel emelné minden pontban, ami az ambiens hőmérséklet mintegy 1,5 oC-kal való 
emelését feltételezi, akkor a terem minden egyes pontjában PMV=0 értéket kapnánk. 
 

 
3.35 ábra: Izo-PMV-görbék egy iskolai teremben, [3.5] 

 
Fanger az ambiens hőmérséklet, relatív sebesség, ruházat hőszigetelő képessége és 
tevékenységi szint mellett meghatározta a PMV értékeket. Ezeket az értékeket a 3.12 
táblázat tartalmazza [3.5]. 
 

3.12 táblázat: PMV értékek, különböző környezeti paraméterek mellett, [3.5] 
Ruházat, 
[clo] 

Ambiens 
hőm., 
[oC] 

Relatív sebesség, [m/s] 
<0,1 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 1,00 1,50 

58 W/m2 

0,00 

26 -1,62 -1,62 -1,96 -2,34      
27 -1,00 -1,00 -1,36 -1,69      
28 -0,39 -0,42 -0,76 -1,05      
29 0,21 0,13 -0,15 -0,39      
30 0,80 0,68 0,45 0,26      
31 1,39 1,25 1,08 0,94      
32 1,96 1,83 1,71 1,61      
33 2,50 2,41 2,34 2,29      

0,25 

24 -1,52 -1,52 -1,80 -2,06 -2,47     
25 -1,05 -1,05 -1,33 -1,57 -1,94 -2,24 -2,48   
26 -0,58 -0,61 -0,87 -1,08 -1,41 -1,67 -1,89 -2,66  
27 -0,12 -0,17 -0,40 -0,58 -0,87 -1,10 -1,29 -1,97 -2,41 
28 0,34 0,27 0,07 -0,09 -0,34 -0,53 -0,70 -1,28 -1,66 
29 0,80 0,71 0,54 0,41 0,20 0,04 -0,10 -0,58 -0,90 
30 1,25 1,15 1,02 0,91 0,74 0,61 0,50 0,11 -0,14 
31 1,71 1,61 1,51 1,43 1,30 1,20 1,12 0,83 0,63 
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0,50 

23 -1,10 -1,10 -1,33 -1,51 -1,78 -1,99 -2,16   
24 -0,72 -0,74 -0,95 -1,11 -1,36 -1,55 -1,70 -2,22  
25 -0,34 -0,38 -0,56 -0,71 -0,94 -1,11 -1,25 -1,71 -1,99 
26 0,04 -0,01 -0,18 -0,31 -0,51 -0,66 -0,79 -1,19 -1,44 
27 0,42 0,35 0,20 0,09 -0,08 -0,22 -0,33 -0,68 -0,90 
28 0,80 0,72 0,59 0,49 0,34 0,23 0,14 -0,17 -0,36 
29 1,17 1,08 0,98 0,90 0,77 0,68 0,60 0,34 0,19 
30 1,54 1,45 1,37 1,30 1,20 1,13 1,06 0,86 0,73 

0,75 

21 -1,11 -1,11 -1,30 -1,44 -1,66 -1,82 -1,95 -2,36 -2,60 
22 -0,79 -0,81 -0,98 -1,11 -1,31 -1,46 -1,58 -1,95 -2,17 
23 -0,47 -0,50 -0,66 -0,78 -0,96 -1,09 -1,20 -1,55 -1,75 
24 -0,15 -0,19 -0,33 -0,44 -0,61 -0,73 -0,83 -1,14 -1,33 
25 0,17 0,12 -0,01 -0,11 -0,26 -0,37 -0,46 -0,74 -0,90 
26 0,49 0,43 0,31 0,23 0,09 0,00 -0,08 -0,33 -0,48 
27 0,81 0,74 0,64 0,56 0,45 0,36 0,29 0,08 -0,05 
28 1,12 1,05 0,96 0,90 0,80 0,73 0,67 0,48 0,37 

1,00 

20 -0,85 -0,87 -1,02 -1,13 -1,29 -1,41 -1,51 -1,81 -1,98 
21 -0,57 -0,60 -0,74 -0,84 -0,99 -1,11 -1,19 -1,47 -1,63 
22 -0,30 -0,33 -0,46 -0,55 -0,69 -0,80 -0,88 -1,13 -1,28 
23 -0,02 -0,07 -0,18 -0,27 -0,39 -0,49 -0,56 -0,79 -0,93 
24 0,26 0,20 0,10 0,02 -0,09 -0,18 -0,25 -0,46 -0,58 
25 0,53 0,48 0,38 0,31 0,21 0,13 0,07 -0,12 -0,23 
26 0,81 0,75 0,66 0,60 0,51 0,44 0,39 0,22 0,13 
27 1,08 1,02 0,95 0,89 0,81 0,75 0,71 0,56 0,48 

1,25 

16 -1,37 -1,37 -1,51 -1,62 -1,78 -1,89 -1,98 -2,26 -2,41 
18 -0,89 -0,91 -1,04 -1,14 -1,28 -1,38 -1,46 -1,70 -1,84 
20 -0,42 -0,46 -0,57 -0,65 -0,77 -0,86 -0,93 -1,14 -1,26 
22 0,07 0,02 -0,07 -0,14 -0,25 -0,32 -0,38 -0,56 -0,66 
24 0,56 0,50 0,43 0,37 0,28 0,22 0,17 0,02 -0,06 
26 1,04 0,99 0,93 0,88 0,81 0,76 0,72 0,61 0,54 
28 1,53 1,48 1,43 1,40 1,34 1,31 1,28 1,19 1,14 
30 2,01 1,97 1,93 1,91 1,88 1,85 1,83 1,77 1,74 

1,50 

14 -1,36 -1,36 -1,49 -1,58 -1,72 -1,82 -1,89 -2,12 -2,25 
16 -0,94 -0,95 -1,07 -1,15 -1,27 -1,36 -1,43 -1,63 -1,75 
18 -0,52 -0,54 -0,64 -0,72 -0,82 -0,90 -0,96 -1,14 -1,24 
20 -0,09 -0,13 -0,22 -0,28 -0,37 -0,44 -0,49 -0,65 -0,74 
22 0,35 0,30 0,23 0,18 0,10 0,04 0,00 -0,14 -0,21 
24 0,79 0,74 0,68 0,63 0,57 0,52 0,49 0,37 0,31 
26 1,23 1,18 1,13 1,09 1,04 1,01 0,98 0,89 0,84 
28 1,67 1,62 1,58 1,56 1,52 1,49 1,47 1,40 1,37 
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116 W/m2 

0,00 

18  -2,00 -2,02 -2,35      
20  -1,35 -1,43 -1,72      
22  -0,69 -0,82 -1,06      
24  -0,04 -0,21 -0,41      
26  0,59 0,41 0,26      
28  1,16 1,03 0,93      
30  1,73 1,66 1,60      
32  2,33 2,32 2,31      

0,25 

16  -1,41 -1,48 -1,69 -2,02 -2,29 -2,51   
18  -0,93 -1,03 -1,21 -1,50 -1,74 -1,93 -2,61  
20  -0,45 -0,57 -0,73 -0,98 -1,18 -1,35 -1,93 -2,32 
22  0,04 -0,09 -0,23 -0,44 -0,61 -0,75 -1,24 -1,56 
24  0,52 0,38 0,28 0,10 -0,03 -0,14 -0,54 -0,80 
26  0,97 0,86 0,78 0,65 0,55 0,46 0,16 -0,04 
28  1,42 1,35 1,29 1,20 1,13 1,07 0,86 0,72 
30  1,88 1,84 1,81 1,76 1,72 1,68 1,57 1,49 

0,50 

14  -1,08 -1,16 -1,31 -1,53 -1,71 -1,85 -2,32  
16  -0,69 -0,79 -0,92 -1,12 -1,27 -1,40 -1,82 -2,07 
18  -0,31 -0,41 -0,53 -0,70 -0,84 -0,95 -1,31 -1,54 
20  0,07 -0,04 -0,14 -0,29 -0,40 -0,50 -0,81 -1,00 
22  0,46 0,35 0,27 0,15 0,05 -0,03 -0,29 -0,45 
24  0,83 0,75 0,68 0,58 0,50 0,44 0,23 0,10 
26  1,21 1,15 1,10 1,02 0,96 0,91 0,75 0,65 
28  1,59 1,55 1,51 1,46 1,42 1,38 1,27 1,21 

0,75 

10  -1,16 -1,23 -1,35 -1,54 -1,67 -1,78 -2,14 -2,34 
12  -0,84 -0,92 -1,03 -1,20 -1,32 -1,42 -1,74 -1,93 
14  -0,52 -0,60 -0,70 -0,85 -0,97 -1,06 -1,34 1,51 
16  -0,20 -0,29 -0,38 -0,51 -0,61 -0,69 -0,95 -1,10 
18  0,12 0,03 -0,05 -0,17 -0,26 -0,32 -0,55 -0,68 
20  0,43 0,34 0,28 0,18 0,10 0,04 -0,15 -0,26 
22  0,75 0,68 0,62 0,54 0,48 0,43 0,27 0,17 
24  1,07 1,01 0,97 0,90 0,85 0,81 0,68 0,61 

1,00 

8  -0,95 -1,02 -1,11 -1,26 -1,36 -1,45 -1,71 -1,86 
10  -0,68 -0,75 -0,84 -0,97 -1,07 -1,15 -1,38 -1,52 
12  -0,41 -0,48 -0,56 -0,68 -0,77 -0,84 -1,05 -1,18 
14  -0,13 -0,21 -0,28 -0,39 -0,47 -0,53 -0,72 -0,83 
16  0,14 0,06 0,00 -0,10 -0,16 -0,22 -0,39 -0,49 
18  0,41 0,34 0,28 0,20 0,14 0,09 -0,06 0,14 
20  0,68 0,61 0,57 0,50 0,44 0,40 0,28 0,20 
22  0,96 0,91 0,87 0,81 0,76 0,73 0,62 0,56 
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1,25 

-2  -1,74 -1,77 -1,88 -2,04 -2,15 -2,24 -2,51 -2,66 
2  -1,27 -1,32 -1,42 -1,55 -1,65 -1,73 -1,97 -2,10 
6  -0,80 -0,86 -0,94 -1,06 -1,14 -1,21 -1,41 -1,53 
10  -0,33 -0,40 -0,47 -0,56 -0,64 -0,69 -0,86 -0,96 
14  0,15 0,08 0,03 -0,05 -0,11 -0,15 -0,29 -0,37 
18  0,63 0,57 0,53 0,47 0,42 0,39 0,28 0,22 
22  1,11 1,08 1,05 1,00 0,97 0,95 0,87 0,83 
26  1,62 1,60 1,58 1,55 1,53 1,52 1,47 1,45 

1,50 

-4  -1,52 -1,56 -1,65 -1,78 -1,87 -1,95 -2,16 -2,28 
0  -1,11 -1,16 -1,24 -1,35 -1,44 -1,50 -1,69 -1,79 
4  -0,69 -0,75 -0,82 -0,92 -0,99 -1,04 -1,20 -1,29 
8  -0,27 -0,33 -0,39 -0,47 -0,53 -0,58 -0,72 -0,79 
12  0,15 0,09 0,05 -0,02 -0,07 -0,11 -0,22 -0,29 
16  0,58 0,53 0,49 0,44 0,40 0,37 0,28 0,23 
20  1,01 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,79 0,75 
24  1,47 1,44 1,43 1,40 1,38 1,36 1,32 1,29 

Forrás: [3.5] 
 

3.5. A belső környezet hőérzeti méretezése 

A belső terek hőérzeti méretezéseket különböző szabványokat, előírásokat lehet 
figyelembe venni, közülük a legelterjedtebbek:  
– Fanger-diagramok, 
– ISO 7730, 
– MSZ CR 1752, 
– EN 15251, 
– ASHRAE 55. 
Ezek a szabványok vagy előírások tartalmazzák azokat a diagramokat vagy táblázatokat, 
amelyek segítségével a környezeti paraméterek értéke meghatározható annak 
érdekében, hogy adott tevékenységi szint, illetve ruházat függvényében a PMV értéke 0 
vagy bizonyos intervallumban legyen. 
 

3.5.1 Fanger-diagramok 
Fanger a hőegyensúlyi egyenlet alapján dolgozta ki a komfortdiagramokat, amelyek 
alkalmazhatók a belső környezet méretezésére hőérzeti szempontból. A diagramok 
kidolgozásánál a megadott környezeti paraméterek PMV=0 (PPD=5%) értékre 
vonatkoznak, illetve a diagramok általánosan érvényesek (a kor, nem, etnikai adottságok 
nincsenek figyelembe véve). A diagramokat a 3.36–3.38 ábrák mutatják be. 
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3.36 ábra: Fanger-diagramok (1. csoport) [3.16] 

 
Az első diagramcsoport 0, 0,5, 1,0 és 1,5 clo ruházat, illetve 1, 2 és 3 met tevékenységi 
szint mellett adja meg az ambiens hőmérséklet, a relatív nedvességtartalom, a 
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légsebesség és a nedves hőmérséklet értékeit annak érdekében, hogy a térben a várható 
hőérzet értéke 0 legyen. 
A második diagramcsoport négy diagramból áll (0, 0,5, 1,0, 1,5 clo ruházat), és 50% 
relatív nedvességtartalmat vesz figyelembe. A diagramok a relatív sebesség és az 
ambiens hőmérséklet közötti összefüggést adják meg. 

 

 
3.37 ábra: Fanger-diagramok (2. csoport) [3.16] 

 
A harmadik diagramcsoport 12 db diagramból áll: a ruházat hőszigetelési ellenállása 
Icl=0, 0,5, 1,0, és 1,5 clo, a tevékenységi szint 1, 2 és 3 met. Ezekből néhányat mutat be 
a 3.36 ábra [3.16]. A diagramok 50% relatív nedvességtartalomra vonatkoznak. Látható, 
hogy az első két diagramcsoporttól eltérően ezeknél a diagramoknál a vízszintes 
tengelyen a léghőmérséklet, a függőleges tengelyen pedig a közepes sugárzási 
hőmérséklet található. Változó paraméter még a légsebesség is, így a Fanger-diagramok 
közül ezek a diagramok a legalkalmasabbak a belső környezet hőérzeti tervezésére, 
hiszen nem feltételezik a léghőmérséklet és a közepes sugárzási hőmérséklet 
azonosságát. Könnyű munka esetében látható, hogy a légsebesség 0,1 m/s alatt kell 
maradjon a gyakorlatban alkalmazott hőmérsékletek mellett (csak 26 oC közepes 
sugárzási hőmérséklet és léghőmérséklet esetén éri el a 0,1 m/s értéket). Viszont, ha a 
közepes sugárzási hőmérséklet 30 oC, akkor már 22 oC léghőmérséklet mellett is 
szükséges a 0,1 m/s légsebesség. Intenzívebb tevékenységek mellett, természetesen 
kisebb hőmérsékletek mellett is biztosítani kell a 0,1 m/s légsebességet. 
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3.38 ábra Fanger-diagramok (3. csoport) [3.16] 
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Gyakorlati példák a Fanger-diagramok alkalmazásához 
 
1. Egy fedett uszodában a medencetértől elzártan ugyan, de ugyanabban a 
létesítményben elhelyeztek egy kávézót és vendéglőt is, amelyet az uszoda vendégei 
vesznek igénybe. Ha a légsebesség 0,2 m/s, a relatív nedvességtartalom pedig 70% 
határozza meg a léghőmérséklet és a közepes sugárzási hőmérséklet értékét annak 
érdekében, hogy megfelelő legyen a hőérzet! 
 A helyes megoldás: tr= ta= 29,1 oC. 
 
2. Egy lamináris áramlású tiszta térben kell meghatározni a kívánt léghőmérséklet és 
közepes sugárzási hőmérséklet értékét, ha a tartózkodási zónában a légsebesség 0,5m/s, 
a végzett munka hőegyenértéke 1 met, a ruházat hőszigetelő képessége pedig 0,75 clo. 
 A helyes megoldás: tr= ta= 26,0 oC. 
 
3. Egy bevásárlóközpontban meg kell határozni a szükséges léghőmérsékletet és közepes 
sugárzási hőmérsékletet annak érdekében, hogy megfelelő legyen a vásárlók hőérzete, 
ha a sétálás közbeni relatív légsebesség 0,4 m/s, a tevékenység hőegyenértéke 1,5 met, 
a ruházat hőszigetelő képessége 1,0 clo, a levegő relatív nedvességtartalma pedig 50%. 
 A helyes megoldás: tr= ta= 21 oC. 
 
4. Egy ruhagyárban egy speciális környezetben használandó egyenruhát kell készíteni. A 
ruházatot egy 8 oC ambiens hőmérsékletű környezetben kell majd használni. A 
légsebesség 0,3 m/s, a végzett tevékenység hőegyenértéke pedig 2,5 met. 
Mennyi legyen az egyenruha hőszigetelő lépessége annak érdekében, hogy megfelelő 
hőérzet alakuljon ki a felhasználók számára? 
 A helyes megoldás: Icl=1,5 clo. 
 
Magyarországon jelenleg az MSZ CR 1752 szabvány van érvényben, amely a belső terek 
vonatkozásában nemcsak a hőérzeti követelményeket rögzíti, hanem minden más 
követelményt is, így kitér a belső levegő minőségére, illetve az akusztikai és a vizuális 
komfort követelményeire is. A követelményértékeket táblázatok és diagramok 
tartalmazzák. A következő alfejezetben bemutat az ISO 7730, amelyben a belső 
környezeti paraméterekre vonatkozó követelmények azonos módon kerültek rögzítésre, 
mint az MSZ CR 1752-ben. 
 

3.5.2 ISO 7730 [3.2] 
A szabvány az egyén általános komfortérzete és az elégedetlenek százalékos aránya 
alapján az épületeket három komfortkategóriába sorolja (3.13 táblázat). 
 

3.13 táblázat: Komfortkategóriák [3.2] 
Kategória A test egészére vonatkozó komfortérzet 

PPD, [%] PMV 
A <6 -0,2<PMV<+0,2 
B <10 -0,5<PMV<+0,5 
C <15 -0,7<PMV<+0,7 
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Egy adott belső tér esetében minden egyes pontban meghatározhatók azok a környezeti 
paraméterek, amelyek PMV=0 értéket eredményeznek. Az ISO 7730 szabvány 
diagramokban adja meg az operatív hőmérséklet azon értékeit, amelyek adott 
tevékenységi szint, illetve ruházat mellett PMV=0 hőérzeti értéket biztosítanak. A 
diagramok ugyanakkor bemutatják azokat az operatív hőmérséklet intervallumokat is, 
amelyek egy adott komfortkategóriában tartják a PMV értéket (3.39–3.41 ábra). 
 

 
3.39 ábra: Operatív hőmérséklet, A komfortkategória [3.2] 

 

 
3.40 ábra: Operatív hőmérséklet, B komfortkategória [3.2] 
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3.41 ábra: Operatív hőmérséklet, C komfortkategória [3.2] 

 
A 3.39–3.41 ábrákon:  
X – a ruházat hőszigetelő képessége (Icl), [clo]; 
X’ – a ruházat hőszigetelő képessége (Icl), [m2K/W]; 
Y – a végzett tevékenység hőegyenértéke, [met]; 
Y’ – a végzett tevékenység hőegyenértéke, [W/m2]. 
 
A 3.39–3.41 ábra diagramjait 50% relatív nedvességtartalomra vonatkozóan készítették, 
és feltételezték, hogy a légsebesség a belső térben kisebb 0,1 m/s értéknél. A relatív 
légsebesség, melyet a test mozgása okoz a belső térben nulla, ha a végzett tevékenység 
hőegyenértéke kevesebb, mint 1 met, illetve [3.2]: 

  13,0  Mvar ,        (3.121) 

ha M értéke 1 met-nél nagyobb. 
A diagram alkotói szerint [3.2] a relatív nedvességtartalom változásának befolyása 
elhanyagolható, mivel 10% relatív nedvességtartalom-emelkedés és 0,3 oC operatív 
hőmérséklet-emelkedés esetén a környezetünket azonos mértékben érezzük 
melegebbnek. A megadott intervallumok, amelyek az operatív hőmérséklet megengedett 
értékeit adják meg, vonatkoznak egyaránt annak a térbeli és időbeli változására is. 
 
A szabvány kitér a helyi diszkomfort paraméterek elemzésére, és megadja a környezeti 
paraméterek azon értékeit, amelyek egy adott komfortkategóriában nem okoznak az 
előírtnál nagyobb elégedetlenséget. A legkorszerűbb módszerekkel méretezett zárt téren 
belül is adódhatnak olyan diszkrét pontok, ahol az ott tartózkodó egyénnek hőkomforttal 
kapcsolatos panaszai vannak. A panaszok előfordulásának jellegénél fogva ezeket helyi 
diszkomfort-tényezőknek nevezik. E fogalom alatt azokat a paramétereket értjük, 
amelyek: 

− egy adott zárt térnek csak egyes pontjaiban érvényesülnek, 
− hatásuk általában nem az egész testre, hanem csak annak egyes részeire 

vonatkozik. 
A hőérzet szempontjából két tényezőt vizsgálunk: 

− az aszimmetrikus sugárzást; 
− a huzathatást. 
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Az ISO 7730 szabvány meghatározza az egyes épületkategóriára vonatkozóan a 
diszkomfort miatt elégedetlenek százalékos arányának maximális értékét (3.14 táblázat). 
 

3.14 táblázat: Az elégedetlenek aránya helyi diszkomforttényezők esetében [3.2] 
Kategória Helyi diszkomfort 

DR, 
[%] 

PD, [%] 
vertikális 

hőmérsékletkülönbség 
meleg vagy 
hideg padló 

sugárzási 
aszimmetria 

A <10 <3 <10 <5 
B <20 <5 <10 <5 
C <30 <10 <15 <10 

 
Az aszimmetrikus sugárzáson azt a jelenséget értjük, amikor a zárt térben tartózkodó 
ember egyes testrészei és a környező eltérő hőmérsékletű felületek között sugárzásos 
hőcsere jön létre. Ennek gyakori változata, hogy a test egyik oldalán magasabb, másik 
oldalán pedig alacsonyabb hőmérsékletű felület helyezkedik el, vagyis egyfelől a testet 
hősugárzás éri, másfelől pedig ő ad le, gyakran tekintélyes mennyiségű hőt. 
Huzathatásra méretezéskor három tényt kell figyelembe venni: 

− mennyire érzékeny a huzatra általában az ember, 
− melyek az ember huzatra érzékeny testrészei, 
− mi a hatása a légáramlás jellegének (turbulencia). 

 
A huzat által okozott diszkomfortot a huzattal várhatóan elégedetlenek százalékos aránya 
adja meg [3.2]: 

     14.33705.034 62.0
,,  SDvtDR lala .    (3.122) 

ahol: ta,l – a lokális léghőmérséklet (20–26 oC); va,l – a lokális légsebesség (<0,5 m/s), 
SD – a légsebesség standard eltérése [m/s]. 
A turbulenciaintenzitás és a légsebességek standard eltérése közötti kapcsolatot az alábbi 
összefüggés adja meg [3.2]: 

 
lav

SDTu
,

100  .        (3.123) 

A turbulencia (10%–60%) közötti érték. Ha pontos értéke nem ismert, akkor 40%-kal 
vehető figyelembe. Az egyes komfortkategóriákra vonatkozóan a léghőmérséklet, a 
légsebesség és a turbulencia kapcsolatát a 3.42 ábra mutatja. 
Az aszimmetrikus sugárzás esetében a szabvány kitér a meleg mennyezet, hideg fal, 
hideg mennyezet és meleg fal által okozott diszkomfortra, és megadja azokat az 
összefüggéseket, amelyek segítségével megállapítható a sugárzási aszimmetria egy adott 
esetben [3.2]. 



135 

– Meleg mennyezet esetében: 

 5,5
1

100
174,084,2 




 prte
PD  ;      (3.124) 

ahol: tpr a felületi sugárzási hőmérséklet-különbség (sugárzási aszimmetria), értéke 
tpr<23 oC. 

 
3.42 ábra: Légsebességek, léghőmérsékletek és turbulenciaértékek a huzathatás 

függvényében, különböző komfortkategóriákban [3.2] 
 
– Hideg fal esetében: 

 
prte

PD


 345,061,61

100 ;       (3.125) 

tpr<23 oC. 

– Hideg mennyezet esetében: 

 
prte

PD


 50,093,91

100 ;       (3.126) 

tpr<15 oC. 

– Meleg fal esetében: 

 5,3
1

100
052,072,3 




 prte
PD ;      (3.127) 

tpr<35 oC. 

A sugárzási aszimmetria értékének függvényében a kialakuló diszkomfort mértéke a 3.43 
ábrán látható. A diagramokat a (3.123)–(3.126) összefüggések alapján szerkesztették az 
adott épületszerkezetekre vonatkozóan. 
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A diszkomforttényezők közül a szabvány megadja a vertikális hőmérséklet-különbség 
által okozott diszkomfort mértékét is [3.2]: 

  vate
PD

,856,076,51

100


 ;       (3.128) 

ahol: ta,v a vertikális hőmérséklet-különbség a fej és a láb szintje között. 

 
3.43 ábra: Sugárzási aszimmetria által okozott diszkomfort [3.2] 

 
Az összefüggés akkor alkalmazható, ha ta,v<8 oC. A (3.128) összefüggés alapján 
szerkesztett diagramot a 3.44 ábra mutatja. 

 
3.44 ábra: A vertikális hőmérséklet-különbség által okozott diszkomfort [3.2] 

 
Mint ismeretes különböző fűtési rendszerekkel eltérő hőmérséklet.eloszlás érhető el belső 
térben. Ideális hőmérséklet-eloszlás a függőleges sík mentén az, ha a padló felületéhez 
közel a hőmérséklet 2°C-kal magasabb, mint fejmagasságban. Az összes fűtési rendszer 
közül a padlófűtés közelíti meg legjobban ezt az ideális állapotot, amint azt az 3.45 ábra 
mutatja. 
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3.45 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a függőleges sík mentén 
1. ideális, 2. padlófűtés, 3. konvekió, 4. mennyezetfűtés 

(Forrás: http://www.archicentrum.hu/index.php?h=7&a=457) 
 
A hőmérséklet-eloszlást az is befolyásolja, hogy az egyes fűtési rendszerek esetében a 
belső térben a hőleadás melyik formája érvényesül nagyobb mértékben (3.44 ábra). 
A hideg vagy meleg padlók szintén okozhatnak diszkomfortot, hiszen a láb folyamatosan 
érintkezik ezekkel az épületszerkezetekkel. A padló hőmérséklete által okozott 
diszkomfortot az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg [3.2]: 

  20025,0118,0387,194100 ff ttePD  ;     (3.129) 

ahol: tf – a padló felületi hőmérséklete, [oC]. 
A (3.129) összefüggés alapján megszerkesztett diagram a 3.46 ábráin látható. 
 

 
3.46 ábra: Hőleadás különböző fűtési módok esetében [3.20] 
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3.47 ábra: Hideg vagy meleg padló által okozott diszkomfort [3.2] 

 
A diszkomforttényezők megengedhető határértékeit az egyes komfortkategóriákra 
vonatkozóan a 3.15–3.17 táblázatok mutatják be. 
 

3.15 táblázat: Maximális hőmérséklet-különbség fej- és bokamagasságban 
(1,1 m és 0,1 m) [3.2] 

Kategória Vertikális hőmérséklet-különbség, [oC] 
A <2 
B <3 
C <4 

 
3.16 táblázat: A padlóhőmérséklet intervalluma [3.2] 
Kategória Hőmérséklet-intervallum, [oC] 

A 19–29 
B 19–29 
C 17–31 

 
3.17 táblázat: Sugárzási hőmérséklet szimmetria [3.2] 

Kategória 
Hőmérséklet aszimmetria értéke, [oC] 

meleg mennyezet hideg fal hideg mennyezet meleg fal 
A <5 <10 <14 <23 
B <5 <10 <14 <23 
C <7 <13 <18 <35 

 
Az ISO 7730 szabvány néhány rendeltetés esetére megadja a belső környezeti 
paraméterek ajánlott értékeit. Az értékek az adott rendeltetésre vonatkozó tevékenységi 
szint mellett, nyáron 0,5 clo ruházat, télen 1,0 clo ruházat esetén érvényesek (3.17 
táblázat). 
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3.18 táblázat: Belső környezeti paraméterek tervezési értékei [3.2] 

Rendeltetés 
Tevékenység, 

[W/m2] 
Kategória 

Operatív 
hőmérséklet, 

[oC] 

Légsebesség 
maximális értéke, 

[m/s] 
nyár tél nyár tél 

Kis terű 
iroda 

Nagy terű 
iroda 

Konferencia- 
terem 

Auditórium 
Étterem 

Osztályterem 
(iskola) 

70 

A 24,51,0 22,01,0 0,12 0,10 

B 24,51,5 22,02,0 0,19 0,16 

C 24,52,5 22,03,0 0,24 0,21 

Óvoda 81 
A 23,51,0 22,01,0 0,11 0,10 
B 23,52,0 22,02,5 0,18 0,15 
C 23,52,5 22,03,5 0,23 0,19 

Bevásárló-
központ 

93 
A 23,01,0 19,01,5 0,16 0,13 
B 23,02,0 19,03,0 0,20 0,15 
C 23,03,0 19,04,0 0,23 0,18 

 
A légsebesség nagymértékben befolyásolja a test konvektív hőleadását, ugyanakkor 
fokozott kockázatot is jelent a huzat szempontjából. Nincs előírt minimális légsebesség, 
ami a megfelelő hőérzet biztosításához lenne szükséges, de nagy hőmérsékletek mellett 
a kellemetlen hőérzet javítható a légsebesség növelésével. Nyári időszakban előfordulhat, 
hogy a belső térben a hőmérséklet meghaladja az előírt értéket. A hőmérséklet-
növekmény és a hozzá tartozó légsebesség, amelynek segítségével biztosítható a 
megfelelő hőérzet, látható a 3.48 ábrán. 
 

 
3.48 ábra: Hőmérséklet-növekmény és légsebesség [3.2] 

a – légsebesség határ ülő tevékenység esetében, b - ar tt  , [oC] 
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Az ábrán a referenciapont 26 oC operatív hőmérsékletre és 0,2 m/s légsebességre 
vonatkozik. A t az operatív hőmérséklet-növekményt jelenti, amelyet a légsebesség 
növelésével kompenzálunk. Az ábra szerkesztésénél 1,2 met ülő foglalkozást és tipikus 
nyári ruházatot vettek figyelembe. 
 
Az ISO 7730 szabvány által megadott értékek stacioner folyamatokat feltételeznek, de 
érvényesek maradnak az operatív hőmérséklet ciklikus változása esetén is, ha a 
minimum- és maximumértékek közötti különbségek nem haladják meg az 1 K értéket, 
illetve ha a hőmérséklet-változások során a változás sebessége nem haladja meg a 
2,0K/h értéket. 
 
Az MSZ CR 1752 előírásai és tartalma a hőérzet tekintetében gyakorlatilag azonos az ISO 
7730 előírásaival és tartalmával. 
 

3.5.3 MSZ EN 15251 [3.3] 
Az „Épületek energia-teljesítőképességének tervezésére és becslésére, 
levegőminőségére, hőmérsékletére, fény- és akusztikai viszonyaira vonatkozó beltéri 
bemeneti paraméterei” c. szabvány az Európai Unió energiamegtakarítási céljaival és 
irányelveivel összefüggésben készült, figyelembe véve az ISO 7730 szabványban, 
valamint a CR 1752 ajánlásban foglaltakat. 
A szabvány négy épületkategóriát különböztet meg, és az általános hőérzet (PMV), 
valamint a hőérzettel várhatóan elégedetlenek százalékos értékeit is ennek megfelelően 
adja meg (3.19 táblázat). 
 

3.19 táblázat: Épületkategóriák az MSZ EN 15251 szerint [3.3] 

Kategória 
Hőérzet a test egészére vonatkozóan 

PPD, [%] PMV 
I. <6 -0,2<PMV<+0,2 
II. <10 -0,5<PMV<+0,5 
III. <15 -0,7<PMV<+0,7 
IV. >15 PMV<-0,7; vagy PMV>+0,7 

A szabvány által előírt operatív hőmérsékletértékeket a 3.20 táblázat tartalmazza. 
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3.20 táblázat: Ajánlott tervezési értékek az operatív hőmérsékletre vonatkozóan [3.3] 

Tér/épület típus Kategória 
Operatív hőmérséklet, [oC] 

téli minimum (1 clo) nyári maximum (0,5 clo) 
Lakóépületek 

(hálószoba, konyha, 
nappali) ülő: 1,2 met 

I. 21,0 25,5 
II. 20,0 26,0 
III. 18,0 27,0 

Lakóépületek egyéb 
helyiségei, álló/sétáló: 

1,6 met 

I. 18,0  
II. 16,0  
III. 14,0  

Kis terű iroda 
ülő: 1,2 met 

I. 21,0 25,5 
II. 20,0 26,0 
III. 19,0 27,0 

Nagy terű iroda 
ülő: 1,2 met 

I. 21,0 25,5 
II. 20,0 26,0 
III. 19,0 27,0 

Konferencia terem 
ülő: 1,2 met 

I. 21,0 25,5 
II. 20,0 26,0 
III. 19,0 27,0 

Auditórium 
ülő:1,2 met 

I. 21,0 25,5 
II. 20,0 26,0 
III. 19,0 27,0 

Étterem 
ülő: 1,2 met 

I. 21,0 25,5 
II. 20,0 26,0 
III. 19,0 27,0 

Iskolaterem 
ülő: 1,2 met 

I. 21,0 25,0 
II. 20,0 26,0 
III. 19,0 27,0 

Óvoda 
álló/sétáló: 1,6 met 

I. 19,0 24,0 
II. 17,5 25,5 
III. 16,5 26,0 

Bevásárlóközpont 
álló/sétáló: 1,6 met 

I. 17,5 24,0 
II. 16,0 25,0 
III. 15,0 26,0 

 
A szabvány megadja az operatív hőmérséklet megengedhető értékeit olyan épületekben 
is, amelyek nem rendelkeznek légkondicionáló berendezésekkel (3.49 ábra). A diagram 
értékei elsősorban irodaépületekre vonatkoznak, de alkalmazhatók bármilyen más 
épületre is, amelyben ülőtevékenységet folytatnak. 
Az ábrában a rm a külső hőmérséklet exponenciálisan súlyozott értéke. Ezt a következő 
összefüggéssel határozhatjuk meg [3.3]: 

   ...1 3
2

21   edededrm  ;     (3.130) 

ahol: ed-1 az előző nap átlagos hőmérséklete, ed-2 – számítást két nappal megelőző nap 
átlaghőmérséklete;  – egy konstans 0–1 között. A számításoknál ajánlott a 0,8 érték 
használata.  
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3.49 ábra Az operatív hőmérséklet megengedhető értékei [3.3] 

 
A (3.130) összefüggés felírható: 

   111   rmedrm  ,       (3.131) 

ahol: rm-1 – az előző nap exponenciálisan súlyozott átlaghőmérséklete. 
A 3.47 ábrán bemutatott lineáris változást az alábbi összefüggések adják meg: 
I. kategória   felső határ: to max = 0,33rm+ 18,8 + 2, 
   alsó határ: to min = 0,33 rm + 18,8 – 2. 
 
II. kategória  felső határ: to max = 0,33 rm + 18,8 + 3, 
   alsó határ: to min = 0,33 rm + 18,8 – 3. 
 
III. kategória   felső határ: to max = 0,33 rm + 18,8 + 4, 
   alsó határ: to min = 0,33 rm + 18,8 – 4. 
 
Az MSZ EN 15251 szabvány is megadja azt a légsebességet, amellyel kompenzálható a 
megnövekedett operatív hőmérséklet a belső térben (3.50 ábra). 
 

 
3.50 ábra: Operatív hőmérséklet-növekedést kompenzáló légsebességek [3.3] 

 
A belső környezet tervezése, illetve az energetikai számítások során a 3.21 táblázatban 
megadott operatív hőmérséklet-intervallumokat lehet alkalmazni. 
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3.21 táblázat: Ajánlott operatív hőmérsékletintervallumok [3.3] 

Tér/épület típus Kategória 
Operatív hőmérséklet, [oC] 

fűtés, ruházat 1 clo hűtés, ruházat 0,5 clo 
Lakóépületek 

(hálószoba, konyha, 
nappali), ülő: 1,2 met 

I. 21,0–25,0 23,5–25,5 
II. 20,0–25,0 23,0–26,0 
III. 18,0–25,0 22,0–27,0 

Lakóépületek egyéb 
helyiségei, álló/sétáló: 

1,6 met 

I. 18,0–25,0  
II. 16,0–25,0  
III. 14,0–25,0  

Irodák, 
konferenciatermek, 

éttermek stb., 
ülő: 1,2 met 

I. 21,0–23,0 23,5–25,5 
II. 20,0–24,0 23,0–26,0 
III. 19,0–25,0 22,0–27,0 

Óvoda 
álló/sétáló: 1,6 met 

I. 19,0–21,0 22,5–24,0 
II. 17,5–22,5 21,5–25,5 
III. 16,5–23,5 21,0–26,0 

Bevásárlóközpont 
álló/sétáló: 1,6 met 

I. 17,5–20,5 22,0–24,0 
II. 16,0–22,0 21,0–25,0 
III. 15,0–23,0 20,0–26,0 

 

3.5.4 ASHRAE 55:2004 [3.1] 
Az ASHRAE (Amerikai Épületgépészek Szövetsége) az 55-ös szabványban rögzíti a 
hőérzettel kapcsolatos követelményeket és ajánlásait. Az ASHRAE 55 szabvány alapja az 
ISO 7730-as szabvány, amelynek számos követelményét átvette, azonban nem 
alkalmazza a komfortkategóriákat. A belső terek hőérzeti méretezésére a 3.51 ábrán 
bemutatott diagramot ajánlja, amelyen megtalálható az operatív hőmérséklet, a 
harmatponti hőmérséklet, a relatív nedvességtartalom és az abszolút nedvességtartalom. 
A diagramban be van határolva a kellemes hőérzetet biztosító terület úgy a téli, mint a 
nyári időszakra vonatkozóan. Téli időszakban 1 clo, míg nyári időszakban 0,5 clo ruházat-
hőszigeteléssel számoltak. A légáramlás sebessége nem haladhatja meg a 0,2 m/s 
értéket. 

 
3.51 ábra: Belső terek hőérzeti méretezése az ASHRAE szerint [3.1] 
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Ha a ruházat hőszigetelésének értéke 0,5 clo és 1,0 clo közötti, akkor az operatív 
hőmérséklet alsó és felső határát a diagram értékei alapján a következő 
összefüggésekkel kell meghatározni, [3.1]: 

 
    

5,0
15,0 5,0min,1min,

min,
clooclcloocl

o
tItI

t


 ,    (3.132) 

 
    

5,0
15,0 5,0max,1max,

max,
clooclcloocl

o
tItI

t


 ,    (3.133) 

ahol: to,min,to,max az operatív hőmérséklet határértékei az adott ruházatra (Icl) 
vonatkozóan; to,min0,5clo,to,max0,5clo – operatív hőmérséklet határértékei 0,5 clo ruházatra 
vonatkozóan; to,min1,0clo,to,max1,0clo – operatív hőmérséklet határértékei 1,0 clo ruházatra 
vonatkozóan. 
A szabvány ajánlása szerint a belső környezeti levegő abszolút nedvességtartalmát 
0,012kg/kg érték alatt kell tartani, vagy a levegő harmatponti hőmérsékletét 16,8 oC 
alatt kell tartani. A szabvány szerint nagyobb légsebességek mellett nagyobb operatív 
hőmérsékletek is elviselhetők, azonban a 0,8 m/s értéknél nagyobb légsebességeket nem 
javasol. Az egész testre vonatkozó általános hőérzet, valamint a diszkomfort tényezők 
tekintetében is az ASHRAE 55 szabvány ajánlata a B komfortkategóriának felelnek meg 
az ISO 7730 szabványból.  
A belső környezeti paraméterek stabilitását illetően ciklikus változások esetén az operatív 
hőmérséklet maximum- és minimumértékei között 1,1 oC különbséget enged meg. 
Ha az adott komfortintervallumban az operatív hőmérséklet értéke ingadozik, akkor a 
hőmérsékletváltozás sebessége nem lehet nagyobb a 3.22 táblázatban megadott 
értékeknél. 
 

3.22 táblázat: A hőmérséklet-változás sebessége [3.1] 
Időtartam, [h] 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 
Megengedett 

hőmérséklet-változás, 
[oC] 

1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 

 
A szabvány kitér azokra a belső terekre is, amelyekben nincs biztosítva a gépi hűtés 
lehetősége. Ezekre vonatkozóan megadja az operatív hőmérséklet értékeinek minimális 
és maximális értékeit 80%-os elégedettség, illetve 90%-os elégedettség esetére (3.52 
ábra). 
A mérések esetén az operatív hőmérsékletre vonatkozóan a szabvány ülő ember 
esetében a padlómagasságtól 0,6 m, álló ember esetében a padlómagasságtól 1,1 m 
magasságban írja elő a mérési pontok rögzítését. 
A szabvány az egyes tevékenységekre vonatkozóan megadja a már ismert 
hőegyenértékeket, viszont abban az esetben, mikor egy adott munka több 
tevékenységből áll, az adott egyénre vonatkozóan egy súlyozott érték meghatározását 
ajánlja. Például, ha egy adott munka óránként áll: 30 min emelés/pakolásból, 15 min 
állás/töltés, 15 min járás sík terepen, akkor a tevékenység hőegyenértéke: 
0,52,1+0,251,4+0,251,7=1,8 met lesz.  
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A szabvány szerint, ha teljesülnek az alábbi feltételek: 
– nincs a belső térben sugárzó fűtő/hűtő felület, 
– a határolószerkezetek hőátbocsátási tényezőire érvényes az alábbi feltétel: 

 
edid tt

U
,,

50


 ,        (3.134) 

ahol: td,i, td,e a belső, illetve a külső levegő hőmérsékletének méretezési értéke; 
– a teret határoló transzparens szerkezet összes sugárzásátbocsátó képessége nem 
haladja meg a 0,48 értéket; 
– nincs a térben nagy teljesítményű hőforrás, 
akkor az operatív hőmérséklet jó közelítéssel az alábbi összefüggéssel is meghatározható 
[3.1]: 

   rao tAAtt  1 , 

az A értékeit a 3.25 táblázat tartalmazza. 
 

3.23 táblázat Az A konstans értékei [3.1] 
vr, [m/s] <0,2 0,2–0,6 0,6–1,0 

A 0,5 0,6 0,7 
 

 
3.52 ábra: Operatív hőmérséklet légkondicionálás nélküli terekben [3.1] 

 
3.6 Hőérzeti mutatószámok 

A hőérzeti vizsgálatoknál egyes országokban az éghajlattól függően alkalmaznak a 
bemutatott tényezőkön kívül olyan jelzőszámokat és indexeket, amelyekkel egy térben 
értékelhetők a hőérzeti viszonyok. Ezek közül néhány mérhető, néhány csak empirikus 
összefüggésekkel határozható meg. 
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3.6.1 Eredő hőmérséklet 
Az eredő hőmérséklet a száraz léghőmérséklet és a közepes sugárzási hőmérséklet 
átlaga [3.6]: 

 
2

ra
R

ttt 
 .         (3.135) 

 

3.6.2 Wind Chill Index [3.21] 
Főleg hideg éghajlatú országokban alkalmazzák azzal a céllal, hogy figyelembe vegyék a 
szél hűtő hatását. Az indexet az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg: 

   aaa tvvWCI  336,1115,12 .     (3.136) 

Az index alapján a szél hűtő hatását is figyelembe véve a hőmérséklet: 

 WCIWCT 03738,033  .       (3.137) 

A szél hatását hőmérsékletértékekben kifejezve a 3.24 táblázat mutatja. 
 

3.24 táblázat: Szél hatására kialakuló ekvivalens hőmérsékletek [3.16] 
Szélsebesség, 

[km/h] 
Léghőmérséklet, [oC] 

1,7 -3,9 -9,4 -15 -20,6 
0 1,7 -3,9 -9,4 -15 -20,6 
8 0,6 -6,1 -11,1 -17,2 -24 
16 -6,1 -13 -19 -26 -33 
24 -8,9 -17 -24 -32 -40 
32 -11,1 -20 -27 -36 -43 
40 -13,9 -22 -30 -38 -47 
48 -15 -24 -32 -41 -49 
56 -16 -25 -33 -42 -51 

64,4 -17 -26 -34 -43 -52 
72,4 -17,2 -27 -35 -43 -53 
80,5 -17,8 -27 -35 -44 -53 

 

3.6.3 Hőmérséklet nedvesség index, [3.21] 
Főleg trópusi országokban alkalmazzák annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogy egy 
adott tevékenység biztonságosan elvégezhető-e. Az index értékét az alábbi 
összefüggéssel határozhatjuk meg: 

 3,52,055,0  dpa ttTHI .       (3.138) 

Ha az index értéke 21 oC, akkor a hőérzet megfelelő lesz, 21 – 24 oC közötti értékeknél a 
tevékenységet végzők 50%-ának nagy valószínűséggel diszkomforttal kapcsolatos 
panaszai lesznek, 24 – 26 oC között már nagy valószínűséggel a tevékenységet végzők 
100%-ának lesznek panaszai, 29 oC felett a tevékenységet abba kell hagyni. 



147 

 

3.6.4 Effektív hőmérséklet [3.6] 
Az effektív hőmérséklet (ET) olyan telített állapotú levegőnek a hőmérséklete, amely 
azonos hőérzetet okoz, mint a vizsgált hőmérsékletű  relatív nedvességtartalmú levegő. 
Az ET nomogramok kidolgozói Yaglou (1923), valamint Yaglou és Miller (1925). Normál 
ruházatú (3.53 ábra) és fedetlen felsőtestű emberekre vonatkozó (3.54 ábra) változatai 
ismertek. 
A kellemes hőérzet 30%–70% relatív nedvességtartalom mellett biztosítható, így a 
diagramban a téli és nyári időszakra kialakul egy-egy terület, amelyet a kellemes 
hőérzetet biztosító paraméterek adnak. 
Az effektív hőmérséklet meghatározható [3.21]: 

   






 
100

1104,0 
aa ttET .      (3.139) 

 
3.53 ábra: Az effektív hőmérséklet diagramja normál ruházatú emberre 

(Bánhidi, 1986) [3.6] 
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3.54 ábra: Az effektív hőmérséklet diagramja fedetlen felsőtestű emberre 

(Houghten és Yaglou, 1923), (Yaglou és Miller, 1925) [3.6] 
 

A korrigált effektív hőmérséklet fogalmát Vernon és Bedford vezette be, mivel a ruházat 
számos esetben nagymértékben befolyásolja a sugárzással leadott vagy felvett 
hőmennyiséget. A korrigált effektív hőmérséklet: 
1 clo ruházatú ember esetén: 

   ng

ng
tt
tt

CET





029,01
21,021,1

;       (3.140) 

0,5 clo ruházatú ember esetén: 

   ng

ng
tt
tt

CET





022,01
056,0944,0

.       (3.141) 

 

3.6.5 Effektív huzathőmérséklet 
A diszkomfort mértékére vonatkozóan nyújt információt. Az effektív huzathőmérsékletet 
az alábbiak szerint definiálhatjuk: 

  15,066,7  vttt apd ,       (3.142) 

ahol: tp – a léghőmérséklet a vizsgálati pontban, [oC]; ta – a levegő átlaghőmérséklete a 
belső térben, [oC]; v – a levegő sebessége a vizsgálati pontban. 
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3.6.6 ADPI – a levegő diffúziós hatékonysági indexe 
Az ADPI – a tér pontjainak aránya (százalék), ahol az effektív huzathőmérséklet határait 
elértük. 
ADPI=80% (ha td=-1,7…+1,1 oC és v<0,35 m/s) (3.55 ábra). 
 

 
3.55 ábra: A td és az ADPI összefüggése [3.6] 

 

3.6.7 Az ekvivalens hőmérséklet 
Az ekvivalens hőmérséklet fogalmát Dufton (1932 & 1933) vezette be és Bedford (1951) 
bizonyította be ennek hasznosságát. Az ekvivalens hőmérséklet annak a belső térnek az 
ambiens hőmérséklete, amelyben egy 24 oC hőmérsékletű fekete test ugyanannyi hőt ad 
le, mint a vizsgált esetben. Az ekvivalens hőmérséklet az alábbi összefüggéssel 
határozható meg: 

  aara tvttEqT  8,3721,0478,0522,0 .    (3.143) 

 

3.6.8 Rietschel kényelmi görbéi 
Rietschel a levegő hőmérséklete, sebessége és relatív nedvességtartalmának 
függvényében határozta meg azokat az értékhatárokat, amelyek kombinációja kellemes 
hőérzetet eredményez (3.56 ábra). 
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3.56 ábra: Rietschel kényelmi görbéi [3.6] 

 

3.6.9 WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature) 
A nedves- és gömbhőmérsékleti index a nedves hőmérséklet, a száraz hőmérséklet és a 
gömbhőmérséklet súlyozott átlaga: 

 szgn tttWBGT 1,02,07,0  .      (3.144) 

Ez az index magában foglalja a kis és nagy hőmérsékletű sugárzás és a légmozgás 
hatásait is. Belső térben, ha a napsugárzást nem vesszük figyelembe, a (3.144) 
összefüggés a következőképpen alakul: 

 szn ttWBGT 3,07,0  .       (3.145) 

A WBGT-indexek referenciaértékeit (ISO 7243) 38°C testközpont-hőmérséklet mellett a 
3.25 táblázat szemlélteti. 
A Sydney olimpiára készült ajánlásban az állt, hogy 28 °C-os WBGT-index érték fölött 
nem ajánlatos megtartani a versenyszámot, mivel a sportolók könnyen hőgutát 
kaphatnak. Az athéni játékok előtt ezt az értéket 28,9 °C-ra becsülték. 
Az ASHRAE szerint a WBGT-index meghatározásánál figyelembe kell venni a munkával és 
pihenéssel töltött időt is [3.16]. Ennek megfelelően az index értékeit a 3.57 ábra 
mutatja. 
A 3.26 táblázat figyelembe veszi azt is, hogy a munkát végző egyén akklimatizálódott a 
nagyobb hőmérsékletekhez vagy nem. 
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3.25 táblázat: WBGT-index referenciaértékei 

Végzett 
tevékeny

ség, 
[met] 

M metabolikus hő WBGT referenciaértéke 

W/m2 
összes, [W] 
FDu=1,8m2 

nagy hőmérséklethez 
szokott egyén, [°C] 

nagy hőmérséklethez 
nem szokott egyén, 

[°C] 

0 M≤65 M≤117 33 32 

1 65<M≤130 117<M≤234 30 29 

2 130<M≤200 234<M≤360 28 26 

3 200<M≤260 360<M≤468 

nincs 
érezhető 

légmozgás 
25 

érezhető 
légmozgás 

26 

nincs 
érezhető 

légmozgás 
22 

érezhető 
légmozgás 

23 

4 M>260 M>468 23 25 18 20 

 
3.26 táblázat: Ajánlott WBGT-indexek a munkaidő beosztásának függvényében 

Munkaidő 
beosztása 

Akklimatizált egyének Nem akklimatizált egyének 
könnyű közép 

nehéz 
nehéz nagyon 

nehéz 
könnyű közép 

nehéz 
nehéz nagyon 

nehéz 
100% 
munka 

29,5 27,5 26  27,5 25,0 22,5  

75% munka 
25% 
pihenés 

30,5 28,5 27,5  29 26,5 24,5  

50% munka 
50% 
pihenés 

31,5 29,5 28,5 27,5 30,0 28,0 26,5 25,0 

25% munka 
75% 
pihenés 

32,5 31,0 30,0 29,5 31,0 29,0 28,0 26,5 

 
3.57 ábra: WBGT-index ajánlott értékei [3.16, 3.6] 
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3.6.10 Hőstresszindex (HSI) 
Hőkimerülés  
Azon személyeknek, akik ki vannak téve a szélsőséges környezeti hőmérsékletnek, 
szükségük van nagy mennyiségű vízre és sóra, hogy pótolják, amit elvesztettek a 
verejtékezés során. Elegendő víz nélkül az emberi test szenved a kiszáradástól, és 
keringése is összeomolhat. Ezt az összeomlást, okozhatja kiszáradás vagy az ún. 
hőkimerülés. A hőkimerülést könnyen meg lehet különböztetni a hőgutától, mivel a 
testhőmérséklet emelkedése mérsékelt vagy hiányzik, és erős izzadás tapasztalható. Só 
vagy más ásványok, valamint a cukor kiürülése a szervezetből hozzájárulhat a 
hőkimerüléshez, illetve más természetű nehézségekhez, köztük a hőgörcsökhöz, 
amelyeken könnyíthet az étrendben lévő hozzáadott só, ásványi anyagok vagy a cukor. 
Az ilyen tünetek, nehézségek akár hőgutához is vezethetnek [3.22].  
 
Hőguta  
Potenciálisan életveszélyes állapot, amelyet okozhat a közvetlen nagy hőmérséklet és a 
magas páratartalom. A kifejezés utal a napszúrásra, ahol a közvetlen napsugárzás a 
környezeti hő fő forrása. Az alapvető jellemzője a szélsőséges és ellenőrizetlen 
hőmérséklet-emelkedés (41–43 oC vagy még magasabb), ami károsítja a központi 
idegrendszert.  
Az átlagos emberi szervezet által termelt hő az alapanyagcsere nyolcszorosára is 
növekedhet intenzív, nehéz izomtevékenység során. Enyhe éghajlaton ez a hő 
sugárzással és a konvekcióval leadható a környezetnek. Amikor a környezet melegebbé 
válik, a verejtékezés és a párolgás a hőleadás kizárólagos módja. Kísérletekkel 
bizonyították, hogy az elhúzódó munkák végzésekor csökken a verejtékezés. Amikor a 
verejtékezés mértéke nem elégséges, gyors változások léphetnek fel, beleértve a további 
verejtékcsökkenést vagy az izzadás megszűnését, ami gyors hőmérséklet-emelkedést, 
ájulást, kómát okoz. Ha az azonnali kezelést hűtéssel nem kezdjük meg, az áldozat 
meghal. A hőguta korai szakaszában szédülés, hányinger, fejfájás, gyengeség, 
nyugtalanság és zavartság tapasztalható. Ilyenkor a pulzus szapora, a bőr forró, száraz 
és kipirult. Amikor már az összeomlás veszélye is fennáll, a kóma elmélyül, a pulzus 
gyengül, a bőr barnává válik [3.22]. 
A test hőegyensúlyi egyenletéből: 

 reqres ECSCH  ;       (3.146) 

ahol: Ereq a hőegyensúly megtartásához szükséges nedves hőleadás: 

 diffrswresreq EEEE  .       (3.147) 

A hőstresszindex: 

 
maxE

E
HSI req .         (3.148) 

Behelyettesítve a nedveshőleadás-tagokat: 

 
   rsw

dpskc

dp w
pph
pM

HSI 94,006,0
)(7,16

87,5173,0





 .    (3.149) 
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A 3.27 táblázat néhány jellemző HSI-index értékelését foglalja össze. 
 

3.27 táblázat: HSI-indexek étékelése 8 órás expozíciós időnél [3.6] 
HSI Értékelés 
0 Nincs hőterhelés 
10 
20 
30 

Könnyű-mérsékelt hőterhelés: az intellektuális funkciók, kézügyesség is figyelem 
magasabb szintű igénybevételével kapcsolatos tevékenységek hatékonyságának 
csökkenése. Nehezebb fizikai munka csak akkor korlátozott, ha a 
munkaintenzitás már hőterhelés nélkül is az egyéni teljesítőképesség határán 
van 

40 
50 
60 

Súlyos hőterhelés: a nehéz izommunka végzésének lehetősége csökken, nagy 
koncentrációt igénylő munka végzése nem lehetséges. Nemakklimatizált 
emberek időnként pihenést igényelnek. Kisebb hőtűrőképességű emberek 
egészségének veszélyeztetése nem kizárt. Az adott munka elvégzésére alkalmas 
emberek orvos által történő kiválasztása szükséges; a szív-keringési, légzési és 
krónikus bőrbetegségekben szenvedők kiszűrése kívánatos 

70 
80 
90 

Igen súlyos hőterhelés: a munkások csak kisebb hányada alkalmas ilyen 
körülmények között dolgozni. Megfelelő dolgozók kiválogatása részben orvosi 
szűrővizsgálatok alapján, részben a várható körülmények között a munkahelyen 
végzett próbamunka révén történő akklimatizáció segítségével történhet. Minden 
lehetséges eszközzel enyhítsük a munkafeltételeket, hogy az egészség 
károsodásait elkerüljük és ugyanakkor a teljesítőképesség is megmaradjon. 
Megfelelő só és vízbevitelt kell biztosítani 

100 Maximális hőterhelés: csak az átlagon felüli teljesítőképességű és hő-
akklimatizált, fiatal emberek által tolerálható, korlátozott ideig 

 

3.6.11 Termikusstressz-index (ITS) [3.6] 
Az ITS olyan matematikai modellen alapul, amely a hőegyensúly fenntartásához 
szükséges biofizikai mechanizmusokat írja le. 
Az index az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

 
sw

reqE
ITS

37,0
 .        (3.150) 

ahol sw a verejtékezés hatásfoka.  
Ezt az indexet akkor alkalmazzák, amikor a verejtékezés a hőterheléssel arányos, és a 
munkát a szabadban végzik. 
 

3.6.12 Várható 4 órás verejtékezési érték (P4SR) (predicted four 
hour sweat rate) [3.6] 
McArdle vezette be (1947) [3.23]. A P4SR megadja a teljes verejtékmennyiséget 4 órás 
hőigénybevétel esetén. Számszerű értékének meghatározásához először a 3.58 ábrán 
bemutatott diagramból a B4SR értéket kell meghatározni, ami függvénye a levegő 
nedves és száraz hőmérsékletének (hősugárzás esetén gömbhőmérsékletnek) és a 
levegő sebességének. 
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3.58 ábra: B4SR érték meghatározása, [3.6] 

 
Az egyéb befolyásoló tényezők hatása a nedves hőmérséklet korrekciójával vehető 
figyelembe: 
– ha rt ta (vagy tg), akkor a nedves hőmérséklethez egy additív tag járul: 

0,4( rt -ta) vagy 0,4( rt -tg); 

– ha a metabolikus hő nagyobb, mint 1 met, akkor a 3.59 ábra szerinti korrekciót kell 
végezni (a leolvasott értékkel a nedves hőmérsékletet növelni kell). 
A B4SR értékéből a P4SR a ruházat és a metabolikus hő függvényében meghatározható 
az alábbiak szerint: 
a) rövidnadrág, ülő helyzet: 

 SRBSRP 44  ;        (3.151) 

b) az a) eset, de munkavégzés mellett: 

  63012,044  MSRBSRP ;      (3.152) 
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c) munkaruha, ülő helyzet: 

 25,044  SRBSRP ;       (3.153) 

d) a c) eset munkavégzés mellett: 

  63017,025,044  MSRBSRP .     (3.154) 

 
3.59 ábra: Korrekció a B4SR meghatározásánál [3.6] 

 
A számítás egyszerűsíthető a 3.59 b) ábra alkalmazásával, mert az ábráról leolvasott 
verejtékmennyiség hozzáadásával a B4SR értékhez, adódik a P4SR érték.  
A P4SR-index alkalmas arra, hogy a hőterhelés szempontjából jelentős esetek 
összevethetők legyenek, illetve az egészség szempontjából veszélyes terhelési szintek 
pedig megállapíthatók. Ez utóbbi érték 2,5–3 liter. 
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3.6.13 Relatív hőterhelési index (RSI): (Relative Strain Index) 
A relatív hőterhelési index kidolgozói Lee és Henschel (1963) [3.24]. Az effektív 
hőmérséklettel csaknem megegyezik a 24-27 oC hőmérséklet-tartományban, azonban 
nagyobb hőmérsékletek mellett, ha a levegő relatív nedvességtartalma is magas, akkor 
az effektív hőmérséklet alábecsüli a valós hőterhelést [3.21]. A relatív hőterhelési index 
értékét az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg: 

    
 a

aaacl
p
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58660654,0
3545,6 ,     (3.155) 

ahol a metabolikus hő értékét [W/m2]-ben, pa értékét [Pa]-ban, a ruházat, illetve a 
levegő hőszigetelési értékét pedig [clo]-ban kell behelyettesíteni. R – a beérkező 
sugárzási energia átlagos értéke, [W/m2]. 
 

3.6.14 Új effektív hőmérséklet (ET*) 
Az új effektív hőmérséklet annak az 50% relatív nedvességtartalmú környezet száraz 
léghőmérséklete, amelyben az egyéneknek azonos a sugárzásos, konvekciós és 
párolgásos hőleadása, mint a vizsgált, változó nedvességtartalmú környezetnek. Az 
ASHRAE által kidolgozott ET* diagram (3.60 ábra), 0,6 clo ruházat hőszigetelési értéket, 
0,2 m/s légáramlást és 1 met tevékenységet feltételez. A környezetben töltött idő 
(kitettség) 1 óra.  
 

 
3.60 ábra Az ET* diagram [3.16] 
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A diagramból megállapítható, hogy a kellemes hőérzet akkor alakul ki, ha a nedves 
bőrfelület aránya az összbőrfelülethez viszonyítva 0,06–0,1. Ez 23,5–25 ET* új effektív 
hőmérséklet mellett alakul ki. Ha az új effektív hőmérséklet eléri a 30 oC-ot, akkor a 
kellemetlen hőérzet alakul ki (a környezetet melegnek érezzük), 41,5 oC értéknél pedig 
kialakul a w=1 érték, vagyis a párolgásos hőleadás nagymértékben csökken, így a 
környezetet elfogadhatatlanul melegnek érezzük. Ha az ET* értéke 20 oC vagy az alatti, 
akkor a környezetet hidegnek értékeljük. 
Az ASHRAE kidolgozta a bőr átlaghőmérsékletére vonatkozó izotermákat is (3.61 ábra). 
Az ábrából leolvasható a test átlagos hőmérséklete ( )bT , a bőr átlagos hőmérséklete 

( )skT , a bőr felületéről elpárologtatott összes nedvesség (Esk) és a PMV érték is. Az izo 
bőrhőmérséklet görbéket az 50% relatív nedvességtartalom és 5 oC száraz 
léghőmérséklet-lépték mellett alkották meg. 

 
3.61 ábra: Izobőrhőmérséklet és izotesthőmérséklet görbék [3.16] 

 
3.7 Olgyay bioklimatikus diagramja 

A diagram függőleges tengelyén a száraz léghőmérséklet (tsz), a vízszintes tengelyén a 
levegő relatív páratartalma (φ) van feltüntetve. A szabad terek értékelésére is alkalmas 
diagramon még a következő fizikai jellemzők hatása szerepel: a sugárzásintenzitás 
[W/m2] és a légmozgás sebessége [m/s]. Ha a léghőmérséklet kisebb, de a vonalakra 
paraméterként felírt intenzitású sugárzás éri az embert, hőérzete ugyanolyan jó lesz, 
mint a jelölt komfortzónában. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ha a komfortzóna területén 
kívüli pontot jelölünk ki, ahol a léghőmérséklet kisebb, a sugárzásintenzitás görbéire írott 
számok alapján becsülhetjük meg, mekkora intenzitású sugárzás szükséges ahhoz, hogy 
a kisebb léghőmérséklet hőérzeti hatását ellentételezze. A fenti diagramból az is látható, 
hogy nyáron a légmozgás ellentételezheti a nagyobb hőmérséklet hatását. A szoláris 
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építészet tervezési szemléletének formálásában kiemelkedő jelentőségű diagram szerzői 
a magyar Olgyay fivérek voltak (Olgyay Aladár és Olgyay Viktor (3.62 és 3.63 ábra). 
 
Az Olgyay-féle bioklimatikus diagramot fejlesztette tovább szerzőtársaival Arens. 
Természetesen ebben az esetben is egy diagram egy-egy meghatározott clo- és 
metértékhez (azaz öltözékhez és tevékenységi szinthez) tartozik. Ebben új tényezőként 
jelenik meg az effektív sugárzásintenzitás, amely a direkt és szórt, valamint a környező 
felületekről visszavert napsugárzás együttes hatását fejezi ki. 
 

 
3.62 ábra: Olgyay-féle bioklimatikus diagram [3.25] 

 

 
3.63 ábra: A hőérzetet kompenzáló sugárzás intenzitása, illetve a szükséges 

légsebesség [3.26] 
 
Az Arens és munkatársai által átdolgozott bioklimatikus diagram a 3.64 ábrán látható. Itt 
a komfortzóna felső határa nem vízszintes, ami azt jelenti, hogy szárazabb levegőben 
nagyobb hőmérséklet mellett, nedvesebb levegőben kisebb hőmérséklet mellett van az 
elfogadható felső határ. A komfortzóna alatti vonalakon az az effektív sugárzásintenzitás 
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érték olvasható le, amely nyugvó levegőben a kis hőmérséklet hatását ellentételezi, 
vagyis hőérzeti szempontból komfortos állapotot eredményez.  
A komfortzóna feletti vonalakon az a légsebesség van feltüntetve, amely árnyékban a 
nagy hőmérséklet hatását ellentételezi, vagyis hőérzeti szempontból kompenzálja a nagy 
hőmérsékletértéket. 
Az ábra bal felső sarkában látható görbék azt jelzik, hogy a nagy hőmérsékletű, de 
alacsony nedvességtartalmú levegőbe mennyi vízgőzt célszerű juttatni annak érdekében, 
hogy a hőérzet megfelelő legyen [3.27]. 
 

 
3.64 ábra: Arens bioklimatikus diagramja [3.27] 
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4. A BELSŐ LEVEGŐ MINŐSÉGE 

4.1. Bevezetés 

Az emberek általában sajnos nagyon keveset foglalkoznak a beltéri levegő minőségével, 
pedig az ember élelem nélkül több napot kibír, még folyadék nélkül is egy-két napot, 
viszont levegő nélkül csak perceket. A belső levegő megfelelő minősége kiemelten fontos 
kritérium a belső környezet minőségének megítélésében. A levegő a vízgőz mellett 
következő összetevőkből áll: 
– 78,08 % nitrogén (N2), 
– 20,95% oxigén (O2), 
– 0,93% argon. 
Ez a három gáz alkotja a száraz levegő 99.96 %-át. A levegőben szén-dioxid, metán, 
ózon, szénhidrogének és más gázok is megtalálhatók. Ezek közül a nyomgázok közül, a 
széndioxidból található a legtöbb levegő mintegy 0,037 %-a. Minden más gáz kisebb 
mennyiségben található. Minden egymillió molekula közül többnyire kevesebb, mint egy 
molekula, a többi gáz. A levegő tiszta állapotban színtelen, szagtalan. 
 
A belégzés során oxigént juttatunk a szervezetünkbe és szén-dioxidot lélegzünk ki. Bár 
szükségünk van az „oxigéndús levegőre”, a levegő oxigéntartalma akár 16%-ig 
csökkenhet anélkül, hogy ezt észrevennénk, és az eredeti (1%-nál jóval kevesebb) szén-
dioxid-koncentráció három-négyszeresére növekedése is jól elviselhető.  
 
A légkörben jelenlévő, közvetlenül emittált szennyező anyagok átalakulásai során az 
embert és a környezetét súlyosan veszélyeztető vegyületek képződhetnek, amelyek 
különböző, kellemetlen szagok formájában jelennek meg a közösség számára. A 
kellemetlen szag, a bűz valamilyen rothadási, bomlási vagy ipari folyamatot kísérő 
levegőszennyezés, ami lehet szerves (illékony szénhidrogének) és szervetlen 
(kénhidrogén) eredetű [4.1]. 
 
A belső levegő minősége (BLM) alatt a komfort terek levegőjének minden olyan 
nemtermikus jellemzőjét értjük, amely az ember közérzetét befolyásolja. 
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A belső levegő minőségét befolyásoló szennyező anyagok [4.2]: 
– gázok és gőzök (pl. CO, CO2, SO2, NO2, NOx, O3, Radon);  
– szaganyagok (pl. szerves anyagok bomlástermékei, emberi, állati és növényi eredetű 
szaganyagok, építő- és burkolóanyagok kipárolgási termékei);  
– aerosolok (porok, lebegő anyagok, nehézfémszálak, pollen...); 
– vírusok;  
– baktériumok és spórák;  
– gombák és spóráik. 
 
4.2 Vízgőz 

A levegő ideális relatív páratartalmának mértéke 40–60%. A lakások száraz levegőjétől a 
légutak kiszáradhatnak, köhögés léphet fel, komfortérzetünk csökken, nő a légúti 
fertőzések kockázata. A túl magas páratartalom falgombásodást okozhat, és hozzájárul a 
háziporatka elszaporodásához. A nyugati típusú társadalmakban a zárt térben eltöltött 
időarány elérheti a 95%-ot, így különösen fontos, hogy az otthonokban, munkahelyeken 
megfelelő minőségű levegőt lélegezzünk be.  
A belső levegő magas relatív páratartalma egyrészt növeli a poratkák elszaporodásának 
veszélyét, másrészt páralecsapódásokat eredményez a hidegebb felületeken, amelyek a 
gombák és baktériumok burjánzásának feltételei. 
Egyes, az emberektől vagy állatoktól származó vírusok és baktériumok a levegőbe 
kerülve néhány óra alatt elpusztulnak, míg mások nedves felületen akár hónapokig vagy 
évekig is elélnek és betegségeket okozhatnak. 
 

4.2.1 Penészgomba  
A penészgomba-allergiát a gombák által termelt spórák váltják ki. Belégzés esetén a 
tünetek szénanátha és asztma formájában jelentkezhetnek. Közvetlen érintkezés esetén 
bőrtünetek hívhatják fel a figyelmet az allergiás érzékenységre.  
A nedvesebb, párásabb közeg segíti növekedésüket, erre az otthonokban, a 
legmegfelelőbb helye a fürdőszoba, a konyha, a pince vagy a mosóhelyiség. Ezenkívül 
számos más pont is gombatenyészet helye lehet: a hőhidak, a nem kifűtött helyiségek, 
az akvárium, a növények földje, a mosógép, a hűtőszekrény, a légkondicionáló 
berendezés, a tapéta, a szőnyegek, fabútorok, csempefúgák, vagyis mindenhol, ahol a 
mikroklíma kicsit párásabb és hidegebb (4.1 ábra). 
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4.1 ábra: Hőhíd okozta penészesedés 

(Forrás: http://szelloztetes.hu/index.php?m_id=2&id=103) 
 
A penész és más mikroorganizmusok több mint 100 000 mikroszkopikus penészfajt 
képviselnek (4.2 ábra). A pára jelenléte nagy mennyiségű, meglehetősen intenzív szagú, 
illékony szerves vegyület felszabadulását is eredményezi. Emellett az épület szerkezeti 
anyagainak állagromlása is elindul a többlet párafeldúsulás következtében. A penész 
kialakulásához nem szükséges felületi kondenzáció. Az épületszerkezet felületéhez közeli 
pórusokban és kapillárisokban a nedves levegőből a vízgőz már 75% mellett kiválik, így a 
gomba gyökere ezekekben a kapillárisokban vízhez jut [4.4]. 
Meghatározott gombafajok felelősek a szénanátha kialakulásáért, valamint az asztma 
megjelenéséért. Egyes beltéri szennyező anyagok önmagukban is felelősek a betegség 
kialakulásáért, míg más, gyengébb allergének rontják a beteg állapotát, súlyosbítják az 
asztmás tüneteket. A lakótér, ill. munkahely széles körű kivizsgálása, az allergének 
pontos meghatározása jelentősen hozzájárulhat a kezelés sikeréhez.  
 

 
4.2 ábra Penészspórák 

(Forrás: http://szelloztetes.hu/index.php?m_id=2&id=103) 
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A helyiségekben a levegő nedvességtartalmának feldúsulását leginkább a térben 
folytatott tevékenység okozza (4.1 táblázat). 
 

4.1 táblázat: Nedvességforrások lakóhelyiségekben [4.6] 
Lakóhelyiségek nedvességforrásai [g/h] 

Forró zuhany 2000 
Főzés fedő nélkül 900 
Gáztűzhely nagy lángon 400 
Verejtékezés (nehéz fizikai munka) 400 
Főzés fedővel 350 
Forró fürdő 300 
5 kg száradó ruha 200 
Gáztűzhely kis lángon 100 
Verejtékezés (nyugalmi állapot) 100 
Forró étel tálalva 60 
Légzés (nyugalmi állapotban) 50 

 

4.2.2 Háziporatka 
A köznyelvben házipor-allergiának nevezett betegség okozója valójában nem a házipor, 
és nem a háziporatka, hanem annak mikroszkopikus méretűre feltöredezett, így a 
levegőben szálló, beszáradt ürüléke. Ezt belélegezve, megérintve jellegzetes allergiás 
tünetek jelennek meg. A lakáson belüli allergének közül a háziporatka okoz 
leggyakrabban légúti allergiát.  
Háziporatka alatt a gyakorlatban két ízeltlábút értünk: Dermatophagoides pteronyssus és 
Dermatophagoides farinae. Méretük szerint kb. 0,3 mm hosszú, a pókok közeli 
rokonságban álló élőlények [4.5].  
Az atkák száma késő tavasszal, nyár végén és kora ősszel a legtöbb, mivel a lakások 
levegőjének nedvességtartalma a fűtés hiánya miatt ilyenkor a legnagyobb. Télen, kora 
tavasszal és késő ősszel a fűtött lakások relatív páratartalma 60% körüli, ami az atkák 
számára kedvezőtlen, és számuk – különösen télen – a legalacsonyabb. Ezt a 
kedvezőtlen időszakot csak azok a példányok élik túl, amelyek naponta legalább néhány 
órán keresztül megfelelő körülmények között, pl. ágymelegben tartózkodnak. A 
túlélésüket sokszor a belső térben tartózkodók is segítik a lakások túlfűtésével, a belső 
levegő magas nedvességtartalmával.  
 

	
4.3 ábra: Háziporatka 

(Forrás: http://szelloztetes.hu/index.php?m_id=2&id=103) 
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A háziporatkák fő táplálékát lakáson belül az ember elhalt, lehullt hámsejtei jelentik. 
Emiatt természetszerűleg ott fordulnak elő nagy számban, ahol a hámsejtek 
felhalmozódnak (ágynemű, párna, bútorhuzatok, bútortestek, szőnyegek, plüssállatok). 
Az emberről naponta kb. 1,5 g hám válik le, amely egymillió atka számára elegendő 
táplálék egy napra. 1 g porban akár 200 háziporatka is élhet [4.5].  
 
Érdekes, hogy az emberi testfelületről közvetlenül lekerülő felhám az atka számára 
teljesen emészthetetlen, sőt annak zsírtartalma kifejezetten mérgező is rá nézve. Ezért 
az atka más, a felhámot előemésztő és annak zsiradékait lebontó élőlényekre van utalva, 
mint például a velük együtt élő egyes penészgombafajok. A penészgombák által 
átalakított felhám már megfelelő az atka táplálkozására.  
 
Az elhullajtott hámsejtek eltüntetése miatt az atkák jelenlétét akár hasznosnak is 
ítélhetnénk környezetünkben, azonban jelentős allergenitása miatt sok ember számára az 
egyik leghaszontalanabb élőlénnyé vált. Az atka agresszív allergenitására jellemző adat, 
hogy az egy-két évig a hálószobában lévő párna súlyának 10%-át a már elhullott atkák 
és ürülékük teszi ki [4.5].  
A háziporatka a magas páratartalmú környezetet és a 17–25°C közötti hőmérsékletet 
kedveli. -20°C-on, ill. 55°C felett elpusztul, ezért azokat a textíliákat, amelyek 
feltehetően atkával szennyezettek (ágynemű, függöny), 60°C-os vízben kell mosni, 
illetve le kell fagyasztani. 
 
A háziporatka-allergia orrtünetei szinte teljesen megegyeznek a pollenek kiváltotta 
szénanátha-tünetegyüttessel. Egyedüli különbség talán, hogy háziporatka-allergia esetén 
inkább az orrdugulás dominál, míg a pollenallergiára az orrfolyás a jellemző. Jellemző 
tünetek: orrdugulás, orrfolyás, orrviszketés, tüsszögés, szemvörösség, szemviszketés, 
könnyezés, szájpadviszketés. 
Háziporatka-allergiásoknál az allergén akár asztmás rohamot is provokálhat. Az asztmát 
jellemző tünetek a köhögés és a nehézlégzés.  
Sok esetben a háziporatka-allergia a kültakarón jelentkezik csalánkiütés, illetve ekcéma 
(vörös, sokszor száraz felületű foltok a bőrön) formájában [4.5]. 
 
Jellemző, hogy a tünetek többsége éjszaka, illetve hajnalban jelentkezik annak 
köszönhetően, hogy a legtöbb allergén az ágyneműben található, és az alvás során ér 
minket a legjelentősebb allergénkitettség. 
A háziporatka-allergia tüneteinek csökkentéséhez alapvetően fontos az atkaszám jelentős 
csökkentése. Legfontosabb talán a hálószobánk, ágyneműnk atkátlanítása, hiszen itt 
életünk 25–30%-át töltjük. A hálószoba, az ágynemű az atka egyik legkedveltebb 
lakhelye a sok hámsejt, a magas páratartalom és a viszonylag nagy hőmérséklet miatt.  
A poratkák kedvenc élőhelyei közé tartoznak a szőnyegek, kárpitok, függönyök és 
bútorhuzatok. Az atkák elleni harc első lépése legyen ezek kiiktatása. A háziporatka-
allergiában szenvedő beteg lakásának padlója lehetőleg könnyen mosható, 
hézagmentesen záródó parketta, csempe legyen, a lehető legkevesebb szőnyeggel. A 
függönyök könnyű, műszálas anyagból készüljenek. A bútorok bőr-, illetve 
műbőrborításúak legyenek.  
A rendszeres takarítás és porszívózás az egyik legeredményesebb módszer az atkák 
elleni harcban. A porszívózás azonban csak akkor hatékony igazán, ha a porszívónak ún. 
HEPA-szűrője van (HEPA filter: High-Efficiency Particulate Air Filter – "nagy hatékonyságú 
részecskeszűrő"). Az atkák ugyanis annyira kicsik, hogy a hagyományos porszívó 
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használata során könnyen átjutnak a porzsákon, ezzel is növelve a levegőben lévő 
allergének számát. A HEPA-szűrő 99,97%-os hatékonysággal szűri ki a porrészecskéket, 
egészen 0,3 mikrométeres nagyságig, így csökkenti a porszívózás miatt a levegőben 
szálló allergének mennyiségét [4.5]. 
 

 
4.4 ábra: A könnyezés az allergia egyik tünete lehet 

 
A légszűrők a levegőben keringő allergének kiszűrésére alkalmasak. Tudni kell azonban, 
hogy az allergén-utánpótlást (az atkák életét és anyagcseréjét) nem képesek 
megakadályozni. A légszűrők alkalmasak a légtérben lebegő részecskék, pl. atkák és 
háziállatszőrök, pollenek, gombaspórák, füstrészecskék, valamint részecskékhez kötődött 
radon kiszűrésére. Egy részük mechanikus elven működik. Ezek közül a legfejlettebbek 
az ún. „nagy hatékonyságú részecskeszűrők" (HEPA filter). A légszűrők másik csoportja 
az elektromos töltéskülönbség alapján köti meg a részecskéket. Ilyen pl. az 
elektrosztatikus precipitátor, illetve a plasmacluster.  
 
A kombinált készülékek mechanikus és elektrosztatikus szűrő hatást is kifejtenek. Gázok 
megkötésére egyik típus sem képes, ilyen célra a speciális kémiai filterek vagy aktív 
szénnel működő berendezések alkalmasak.  
 
Kontrollált vizsgálatok szerint azonban a légszűrő használata a környezeti kontroll egyéb 
módjai nélkül (lá. fent) nem eredményez számottevő klinikai javulást. Alkalmazásuk 
akkor jön szóba, ha az allergén-mentesítés más módszerei ellenére a panaszok nem 
csökkennek, és feltételezhető, hogy a légtér allergéntartalma magas.  
 
A légkondicionáló berendezésekkel a házon kívüli allergének (pollenek, gombaspórák) 
jórészt kirekeszthetők a lakásokból, hivatalokból. A páratartalmat is csökkentik, ami az 
atkák és penészgombák számára teremt kedvezőtlen életfeltételeket. 
 
4.3 Szaganyagok 

Szaganyagok keletkeznek különböző légszennyező forrásokból kikerülő gázok és gőzök 
által. A bűzös gázok között megtalálhatók pl. aldehidek, merkaptánok, ketonok, aminok, 
kis molekulájú zsírsavak, észterek, szerves savak, egyszerű és aromás kéntartalmú 
vegyületek. Ezek a szaganyagok már kis koncentrációban is jelentős szaghatást okoznak 
a szagforrások környezetében.  
Műszeres koncentrációméréssel és érzékszervi vizsgálatokkal meghatározták az egyes 
szaganyagok szaglási küszöbértékét (szaglási határ), amely azt a 
szaganyagkoncentrációt jelenti, amelyet egy átlagos ember már érzékelni tud. A 
szaghatást kiváltó összetevők meghatározásánál kb. 400 féle szaghatást okozó 
vegyületet különítettek el. Ilyen pl. záptojás szagú (kén-hidrogén), szúrós szagú 
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(ammónia), orrfacsaró (klór, formaldehid) stb. Ezeket a szaganyagokat általában több 
vegyület keveréke eredményezi.  
Néhány vegyület képletét és szagjellegét foglalja össze a 4.2 táblázat. 
 

4.2 táblázat: Vegyületek jellegzetes szaga és képlete [4.1], [4.3] 
Vegyület Szagjellege Képlete 

Acetaldehid átható, orrfacsaró, szúrós, 
maró, fojtó, fullasztó szagú 

CH3COH 

Ecetsav ecet CH3COOH 
Ammónia szúrós, maró, ingerlő 

hatású 
NH3 

Széndiszulfid édes, édeskés, kellemes, 
kloroform jellegű szag 

CS2 

Klór fertőtlenítő szúrós, maró Cl2 
Formaldehid szúrós, maró, fojtó szagú HCOH 
Hidrogénszulfát záptojás H2S 
Fenol (karbolsav) erősen édes, édeskés szagú C6H5OH 
Valeriánsav testszagú CH3(CH2)3COOH 
Metil-merkaptán rothadt káposzta CH3SH 
Allil-merkaptán fokhagyma CH2=CHCH2SH 
Benzil-merkaptán kellemetlen C6H5CH2SH 
Dimetil-szulfid rothadt káposzta (CH3)2S 
Dietil-szulfid fokhagyma (C2H5)2S 
Dimetil-amin halszagú (CH3)2NH 
Hidrogén-cianid keserűmandula HCN 
n-vajsav avas C3H7COOH 
Ózon szúrós O3 
Kén-dioxid orrfacsaró SO2 

 
A szaganyagok hatásai: allergiás reakciók, köhögés, légzési zavarok, légzésszámváltozás, 
kapkodó légzés, kábultság, alvászavarok, fejfájás, láz, rosszullét, gyomorpanaszok, 
étvágytalanság, élelem- és folyadékfelvétel csökkenése, émelygés, hányinger, hányás. 
 

 
4.5 ábra: A szaglás útja [4.1] 
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A nem természetes anyagokból készült bútorok –a fűrészporból, a faforgácslapokból 
készült laminált bútorok - is szennyezik a levegőt. A préselésükhöz használt műgyanta 
jelentős mennyiségű formaldehidet bocsát ki. Azonos anyagot bocsát ki a tapétaragasztó, 
a padlólakk és a legtöbb bútorszövet is.  
 
A legtöbb szövet gyapotból készül, márpedig ez az egyik legerősebben permetezett 
szántóföldi növény. A bútorszövetet általában hormonhatású égésgátló szerekkel kezelik, 
a padlószőnyeget pedig egészségre káros illékony anyagokat tartalmazó ragasztókkal 
rögzítik. 
 
A műanyag tárgyakból gyakran szerves oldószerek (benzol, fenol) lépnek ki a lakások 
levegőjébe. A PVC lágyítására használják a ftalátokat, amelyek megtalálhatók a 
flakonokban, a PVC-padlóban, a telefon- és egyéb kábelekben, a szőnyegben. 
 
Az irodai levegő szennyezői 
 
A belső légtérben feldúsulhatnak egyes-, főleg lakkokból, ragasztókból, festékekből 
elpárolgó káros anyagok. A leggyakrabban megtalálható anyag a formaldehid, de 
emellett számos más anyag is problémát okozhat. 
A belső terek levegőjében gyakran előforduló szerves vegyületeket a 4.3 táblázat 
tartalmazza. 
 

4.3 táblázat: Szerves vegyületek a belső terek levegőjében 
Aceton Dimetil-naftalin 
Benzol* Triklór-etilén 
Toluol Diklór-benzol* 
Xilol Dekanal 

Sztirol* Nonanal 
Etil-benzol Triklór-fluór-metán 

Etil-metil-benzol Metilén-klorid* 
Trimetil-benzol Kloroform 

Tetraklór-etilén* Ecetsav 
Naftalin Formaldehid* 

Metil naftalin  
A *-gal jelölt anyagok rákkeltők. 

(Forrás: http://tavoktatas.kovet.hu/tartalom_belso-legter.htm) 
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Az egyes anyagok előfordulási helyét, illetve hatásait tartalmazza a 4.4 táblázat. 
 

4.4 táblázat: Anyagok előfordulási helyei és hatásai 
Anyag neve Előfordulása Hatásai 
Etanol ragasztók, filcek narkotizál 
Metil-acetát ragasztók narkotizál 
Etil-acetát pillanatragasztók narkotizál, nagy dózisban halálos, 

károsítja a nyálkahártyát 
Aceton ragasztók nagy mennyiségben narkotizáló hatású, 

károsítja a szemet és a gyomor 
nyálkahártyáját 

Benzol a toluolban mint 
szennyeződés 

narkotizál, rákkeltő 

Toluol pillanatragasztók, filcek narkotizál, valószínűleg rákkeltő 
Xilol pillanatragasztók, filcek narkotizál 
Metilén-klorid pillanatragasztók narkotizál 
Triklór-etán pillanatragasztók és 

hibajavítók oldószere 
narkotizál, nagy mennyiségben halált 
okoz 

Triklór-etilén pillanatragasztók narkotizál, az agyat, a veséket és a májat 
károsítja 

   (Forrás: http://tavoktatas.kovet.hu/tartalom_belso-legter.htm) 
 
Műanyagpadlós szobákban élő gyerekek nagyobb valószínűséggel betegszenek meg 
hörghurutban. A PVC lágyítására használt ftalátokat ugyan az EU-ban már nem lehet 
felhasználni játékok gyártásakor, azonban a földön játszó gyerekek továbbra is ki vannak 
téve a műanyag padlóburkolatokból kipárolgó ftalátnak. Az idetartozó anyagok egy része 
rákkeltő, károsítja a májat, és légzési nehézségeket okoz. Más típusai a férfiak 
nemzőképességét rontják. Ezek a vegyi anyagok már az anyaméhben a magzat 
szervezetébe jutnak. A növények légfrissítésre, károsanyag-megkötésre való 
felhasználása a NASA egy kutatója, Dr. B.C. Wolerton ötlete volt. Kísérletei során 
bebizonyosodott, hogy a mérgező anyagok megkötésében és lebontásában elsősorban a 
növények gyökerei játszanak fontos szerepet. A vizsgálatok során egyes szobanövények, 
mint például a filodendron és a klorofiton, kitűntek károsanyag-megkötő képességükkel. 
 

4.5 táblázat: Káros formaldehid megkötésére alkalmas növények 
Növény Lebontás, [%] 

Aloé (aloe barbadensis) 90 
Csokrosinda (chlorophytum elatum) 86 
Filodendron (philodendron selloum) 76 
Sárkányfa (dracaena fragans) 70 
Szobai futóka (epiperum aureus) 67 
Bíborfútóka (syngonium podophyllum) 67 
Talaj (kontrol) 33 

(Forrás: http://tavoktatas.kovet.hu/tartalom_belso-legter_karosanyag.htm) 
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4.6 táblázat: Benzol- lebontásban kapott eredmények 
Növény Lebontás, [%] 

Borostyánvirág (hedera helix) 90 
Vitorlavirág (spatiphyllum) 80 
Sárkányfa (dracaena marginata) 79 
Srárkányfa (dracaena deremensis) 78 
Szobai futóka (epiperum aureus) 73 
Talaj (kontroll) 20 

(Forrás: http://tavoktatas.kovet.hu/tartalom_belso-legter_karosanyag.htm) 
 

4.7 táblázat: A triklór- etilén lebontásában kapott eredmények 
Növény Lebontás, [%] 

Borostyánvirág (hedera helix) 11 
Vitorlavirág (spatiphyllum) 23 
Sárkányfa (dracaena marginata) 13 
Srárkányfa (dracaena deremensis) 20 
Talaj (kontroll) 9 

(Forrás: http://tavoktatas.kovet.hu/tartalom_belso-legter_karosanyag.htm) 
 
A kísérletekben alkalmazott szobai növényeket mutatják a 4.6–4.11 ábrák. 

 
4.6 ábra: Csokrosinda 

 

 
4.7 ábra: Aloé  
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4.8 ábra: Borostyánvirág 

 
4.9 ábra: Vitorlavirág  

 

 
4.10 ábra: Sárkányfa 

 

 
4.11 ábra: Szobai futóka 
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Azokban a lakásokban, ahol minden nap használják a légfrissítőket, a csecsemőknél 
egyharmaddal nagyobb valószínűséggel alakul ki a hasmenés, és a fülfájás is gyakoribb. 
Az aeroszolok használata a kismamák egészségét is befolyásolja, a gyakori használat 
miatt növekszik a fejfájás és a depresszió kialakulásának esélye, az érzékeny embereknél 
asztmás roham vagy általános gyengeség jelentkezhet. 
 
Ha a konyhai gáztűzhelyet fűtésre is használják, a magas NO2-koncentráció miatt a 
gyerekeknél több mint hatszorosára nő a felső légúti hurutos (bronchitisz) és az asztmás, 
allergiás megbetegedésének kialakulásának esélye. 
 

4.3.1 A szag mérése 
A bűzös anyagok azonosítására, mennyiségi meghatározása gázkromatográfiás 
elemzéssel történik. Ennek során a szétválasztott szennyező anyagok érzékelésére és 
azonosítására lángionizációs detektort használnak. A kiértékelést tömegspektrométeres 
vizsgálatokkal lehet még biztosabban elvégezni. A szagkoncentráció mérésekor fellépő 
nehézségek: 

− a vizsgálat hosszú, idő-, anyag- és műszerigényes, 
− csak laborban végezhető, ezért költséges is, 
− az egyes komponensek koncentrációiból nem lehet a tényleges szag 

jellegére/intenzitására következtetni, 
− a koncentráció gyakran a mérési határ alatt van. 

 
Ezzel párhuzamosan érzékszervi vizsgálatot is végeznek. Ilyenkor egyszerre több ember 
munkájára van szükség, hogy a szagkeverék szaghatását kiértékelhessék, így az 
eredmény megalapozottabb. A vizsgálat során nehézségek is fellépnek: 

− a megítélés szubjektív, egyénhez kötött,  
− az orr elfárad egy idő után, 

Az érzékszervi vizsgálatot többféleképp lehet elvégezni: 
− közvetlen szagészlelés, 
− olfaktometria: statikus, dinamikus. 

A statikus olfaktometria esetén a vizsgálandó levegőbűzmintát a mérés előtt adott 
mértékben hígítják és ezt a mintát vizsgáltatják a mérő személyekkel. 
A dinamikus olfaktometriánál állandó áramlási sebességű referenciagázhoz növekvő 
mértékben keverik a mérendő mintát. Az utóbbi időben ez a módszer vált elterjedtté. 
 
A nehézségek kiküszöbölése végett „mesterséges orr”-ral próbálják a vizsgálatokat még 
pontosabban elvégezni. 
Zwaardemarker (1857–1930) élettannal foglalkozó holland kutató a szaglás terén úttörő 
munkát végzett, a hallást és a beszédet is tanulmányozta. Ő fejlesztette ki az első 
olfaktométert (4.12 ábra). 



174 

 
4.12 ábra: Zwaardemaker olfaktométer. Hollandia, 1886. 

(Forrás: http://www.jeugdlab.nl/?action=weblab&item=46) 
 
Dinamikus olfaktometria 
 
A hígítási szám a (4.1) összefüggéssel határozható meg: 

 
m

hm
V

VVZ


 
' ,         (4.1) 

ahol: mV a mintagáz térfogatárama, [m3/s]; hV – hígítógáz térfogatárama, [m3/s]. 
Ha a Z' értéket egységnyi térfogatban lévő szaganyagra vonatkoztatjuk, megkapjuk a 
szagkoncentrációt, amelynek mértékegysége a szagegység/m3 [SZE/m3], jele Z: 

 ocZZ ' ,         (4.2) 

ahol: co a szagküszöbnél mért szagkoncentráció, [1 SZE/m3]. 
 
A dinamikus olfaktometria elvégzéséhez egyszerre négy személyre van szükség. 
Folyamatosan a felére hígítják a mintákat, melyeket úgy kell érzékelni, hogy ha az illető 
a maszkban megérzi a szagot, akkor egy gomb megnyomásával regisztrálja az értéket, 
amit számítógéppel kiértékelnek. A hígítást is a számítógép végzi.  
A mérésre alkalmas személy 18–50 év közötti, nem szenved meghűléses betegségben, a 
mérés előtti 30 percben nem étkezett és nem dohányzott, nem evett erősen fűszeres 
ételt a vizsgálat napján, nem használt erős illatú kozmetikumot a mérés előtt. A kor, a 
nem, a szaglóképesség és az idegi állapot jelentősen befolyásolja a szag hatására 
kiváltott reakciót.  
Ahhoz, hogy egy anyag szaghatást okozzon a környezetben, az szükséges, hogy 
koncentrációja a szagküszöbérték szintjét elérje.  
 
A kibocsátott szag erőssége függ a szaganyag mennyiségétől, koncentrációjától és a 
szagjellegétől. Ha több szagos vegyület egyszerre van jelen akár azonos koncentrációban 
(pl. 1 mg/m3) is, akkor az érzett intenzitást és annak jellegét a különböző ozmofor 
csoportok együttesen határozzák meg. Ezek a csoportok egymás hatását erősíthetik, 
gyengíthetik vagy kiolthatják, így alakítják ki az együttes jelenlétből adódó szagérzetet. 
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Az 1 SZE/m3 a szagingert okozó anyagnak az a legkisebb koncentrációja, az a 
szaganyagmennyiség, amely 1 m3 szagtalan levegőben még éppen vagy már szagérzetet 
vált ki a vizsgálatot végző személyek 50%-ánál, vagyis ez a minta szagészlelési küszöbe, 
szagküszöbértéke. A statisztikusan meghatározott szagkoncentráció-értéket SZE/m3-ben 
adjuk meg, amely értéktől az egyéni érzékenység jelentősen eltérhet (túlérzékenység, 
szagvakság). A kapott mérőszám oly módon fejezi ki a bűzös levegő szaghatásának 
nagyságát, hogy megadja azt a hígítási arányt, amely mellett a szennyezett levegő 
szagát még vagy már éppen lehet érezni. Az adott minta szagkoncentrációját a mérő 
személyek által megjelölt szagkoncentrációk átlagaként a mérésvezető határozza meg 
[4.1]. 
 
A szagintenzitás az érzékelt szagerősség, amelyre szubjektív minőségi jelzőket 
használunk (gyenge, erős, elviselhetetlen stb.). A szagintenzitás a koncentrációval 
exponenciálisan növekszik, az alábbi összefüggés szerint [4.1]: 

 nkIS  ,         (4.3) 

ahol: S az érzékelt intenzitás (tapasztalati meghatározás); I – fizikai intenzitás 
(szagkoncentráció), n – Stevens-kitevő; k – konstans. 
 
4.4 Radon 

A radon a periódusos rendszer 86. eleme (jele: Rn). Színtelen, szagtalan, de keserű ízű 
és radioaktív (egészségre ártalmas) nemesgáz; az egyik legnehezebb gáz. Legstabilabb 
és egyben leggyakoribb izotópja a 222Rn, az 238U bomlási sorának tagja.  
A radioaktív háttérsugárzás körülbelül 40%-át a radon és rövid felezési idejű 
bomlástermékei okozzák, amelyek mindig jelen vannak a lakóhelyiségek légterében és 
kisebb koncentrációban a szabad levegőben is: a szabad levegőn mért radon 
aktivitáskoncentráció mérsékelt égövi világátlaga 5 Bq/m3, a lakóhelyiségekben mért 
radonkoncentráció világátlaga 50 Bq/m3.  
 
A Sv (sievert, mSv: mill-sievert) a hatásos dózis mértékegysége. A hatásos dózis 
figyelembe veszi a különböző sugárzási fajták eltérő biológiai hatásából adódó 
különbségeket is. Ha valaki öt évet tölt 2 mSv/év dózisteljesítményű sugárzásban, akkor 
5 x 2, azaz 10 mSv hatásos dózis éri. 
A Bq (becquerel) az aktivitás mértékegysége. 1 Bq az aktivitás, ha 1 s alatt 1 atom 
bomlik el. 
 
A belélegzett radont általában ki is lélegezzük; közvetlen élettani szerepe 
elhanyagolható. Különösen veszélyessé akkor válik, ha bomlástermékei megtapadnak a 
levegőben található aeroszolrészecskéken, majd a tüdő falán. Éppen ezért minél több a 
légköri aeroszol, annál több bomlástermék juthat szervezetünkbe – tehát a sok aeroszol 
kibocsátásával járó dohányzás jelentősen növeli a tüdő sugárterhelését. A klinikai és 
szövettani vizsgálatok szerint a radon okozta rákbetegség kialakulásának helye az esetek 
zömében a centrális légutak elágazásainak csúcsa, az a hely, ahol az aeroszolok 
kiülepedése igen erőteljes. A tüdő falán megtapadt bomlástermékek a hörgők és a tüdő 
belső felületét borító bronchiális és alveoláris hámsejteket közvetlenül sugározzák be.  
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Mivel az alfa-részecskék hatótávolsága élő szövetben 30 μm körül van, e sugárzás 
jelentős részét már a bőrt borító, elhalt hámsejtek felfogják – ezért a légköri radon 
kizárólag a tüdőt veszélyezteti; más szövetek, szervek károsodása szinte teljesen 
kizárható.  
 
Az Oxfordi Egyetem kutatásai szerint a zárt terekben (pl. lakásokban) felhalmozódó 
radon felelős a tüdőrákos esetek 9%-áért és az összes rákos megbetegedés 2%-áért, 
dohányosoknál pedig a radon 25-szörös kockázatot jelent. A veszély rendszeres 
szellőztetéssel jelentősen csökkenthető. A tüdőrákot okozó tényezők sorában a radon a 
cigaretta után a második helyen áll 
 
A radioaktív bomlás során keletkező nemesgázok kidiffundálnak a talajból. A radon és a 
toron radioaktivitást visz a levegőbe. Tóriumból ugyan több van, de a diffúzióhoz idő kell, 
ezért végül is mintegy százszor annyi radon van a levegőben, mint toron. A levegő innen 
származó aktivitása erősen függ a helytől és időjárástól. Hozzávetőleges értékek [4.7], 
[4.8]: 
 

− Külső levegő 8 Bq/m3.
− A toron járuléka világátlagban 3 Bq/m3.
− Lakások a trópusokon 20 Bq/m3.
− Huzatos szoba 30 Bq/m3.
− Lakások világátlaga 40 Bq/m3.
− Felére csökkent légcirkuláció 80 Bq/m3.
− Szellőzetlen szoba 100 Bq/m3.
− Magyar falusi földszintes lakás 130 Bq/m3.
− A lakások 2 %-ában több, mint 250 Bq/m3.
− A lakások 0,02 %-ában több, mint 800 Bq/m3.
− Pince 250 Bq/m3.
− Radondús lakás 1000 Bq/m3.
− Radondús pince 10 000 Bq/m3.
− Radondús bánya 30 000 Bq/m3.

 
Marx Tamás a Lukács-fürdőt tápláló Molnár János-barlang Diogenész-kürtő nevű 
légzsákjában 80 000 Bq/m3 koncentrációt mért. A Rudas-fürdő Juventus-forrás vizével 
táplált uszodájában 4000 Bq/m3 van [4.7], [4.8]. 
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A lakások radonkoncentrációja a mérsékelt égövben főként a talajból származik. A radon 
kisebb hányada érkezik diffúzióval (15%), a nagyobb hányadot (45%) általában 
nyomáskülönbség által szívott talajlevegő hozza magával nyílásokon keresztül 
(repedéseken, csatornákon, villanyvezeték mentén). Az építőanyagból kidiffundálva 
mintegy 20%, a külső levegőből bediffundálva 17%, a vízből 2%, a konyhai gázból 1% 
érkezhet [4.7], [4.8]. Az épületbe a radon különböző utakon juthat be (4.13 ábra). 
Egyes országok lakásainak levegőjében éves átlagban mért aktivitáskoncentrációk 
középértéke [4.7], [4.8]: 

− Egyesült Államok 37 Bq/m3.
− Finnország 90 Bq/m3.
− Franciaország 62 Bq/m3.
− Indonézia 12 Bq/m3.
− Japán 29 Bq/m3.
− Magyarország 55 Bq/m3.
− Németország 49 Bq/m3.
− Svédország   108 Bq/m3.
− Szíria 20 Bq/m3.

 

 
4.13 ábra A radon útja az épületbe 

(Forrás: http://www.radon.ie/radoninireland.html) 
1 – repedések a padlóban; 2 – épületszerkezetek illesztési hézagai; 3 – repedések a 
talajjal érintkező falakban; 4 – hézagok az úsztatott padlókban; 5 – repedések a 
falakban; 6 – hézagok a csővezetékek körül; 7 – nyílások az épületszerkezetekben. 
 
A radon tehát elsősorban a talajból jut be az épületbe, lakásba. Mennyisége függ a 
geológiai viszonyoktól, a talajszerkezettől, az időjárástól. A földgáz, a víz tartalmazhat 
jelentősebb mennyiségű radont. Maguk az építőanyagok is radioaktív források lehetnek: 
tégla, vályogtégla, beton, természetes építőkövek, habosított kohósalak stb. Az épületek 
(hő)szigetelése segíti a lakótérben a radon feldúsulását. A por és az allergén anyagok 
koncentráció növekedése veszélyforrást jelentenek. A belső tér légáramlási rendszere 
(központi fűtés, padlófűtés!) is befolyásoló tényező. 
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A számításoknál 40 Bq/m3 aktivitáskoncentrációt 1 mSv/év dózissal tesznek 
egyenértékűvé. A legtöbb európai országban jogilag meg van állapítva az intézkedési 
szint, amelynél magasabb radon-aktivitáskoncentráció esetén a lakás 
radonmentesítésére van szükség. Pl. Anglia, Csehország, Norvégia, Oroszország, 
Szlovákia (új házakra), Svédország 200 Bq/m3 akciószintet állapított meg. Ez kb. 
megfelel a lakosság számára egyébként megengedhető 5 mSv/év dóziskorlátnak. (Az 
Egyesült Államok alacsonyabb korlátot szabott meg: 150 Bq/m3. Kínában 200 Bq/m3 az 
ajánlás. Németország és Luxemburg 250 Bq/m3 értéket ad meg. Régi házakra 
Svédország megtűri a 400 Bq/m3 alatt lévő aktivitáskoncentrációkat.) Az Európai 
közösség új házakban 200 Bq/m3, régi házaknál 400 Bq/m3 intézkedési szintet ajánl. A 
Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) azt ajánlja, hogy az egyes országok valahol 
200 és 600 Bq/m3 közt állapítsák meg a beavatkozási szintet lakásokra, az ország 
egészségügyi színvonalától és gazdasági lehetőségeitől függően. Munkahelyekre 1000 
Bq/m3 az ajánlott intézkedési szint. 
Az Egyesült Államokban végzett felmérés szerint (Environmental Protection Agency) a 
dohányzás nagymértékben növeli a radon által okozott rákos megbetegedések és 
elhalálozások számát. A 4.14 ábrában látható, hogy a megbetegedések száma csaknem 
tízszeres a dohányzók körében. 
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4.14 ábra: Radon által okozott megbetegedések száma 

(Forrás: http://www.epa.gov/radon/risk_assessment.html) 
 
Az épületben tehát megfelelő mértékű szellőzéssel biztosítható, hogy a radon 
koncentráció az elfogadható értéken maradjon. Somlai János, Radon a környezetünkben 
c. előadásában bemutatta, hogyan alakul a radonkoncentráció egy lakásban szellőzéssel 
és szellőzés nélkül (4.15 ábra), [4.9]. 
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4.15 ábra: Radonkoncentráció alakulása a lakásban [4.9] 

 
A radon ellen tehát elsősorban megfelelő szellőzéssel védekezhetünk, de kiemelten 
fontos a megfelelő szigetelés a talaj felé, illetve a szigetelés alatti térben felgyűlt radon 
eltávolítása. Erre vonatkozóan egy lehetséges megoldást mutat a 4.16 ábra [4.10]. 
 

 
4.16 ábra: Radon elleni védekezés [4.10] 

 
Ha megfelelő gáztömör szigetelés alkalmazása mellett a lakásban gépi szellőzéssel 
megnöveljük a légnyomást, akkor az épületbe a 4.13 ábra szerint egyébként beáramló 
radon nem vagy kevésbé fog az épületbe jutni (4.17 ábra). 
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4.17 ábra: Radon beáramlásának akadályozása túlnyomással [4.9] 

 
Egy másik lehetőség a beáramló radon mennyiségének csökkentésére a megfelelő 
gáztömör szigetelés mellett a padló alatti tér átszellőztetése természetes úton vagy 
ventilátorral (4.18 ábra). 
 

 
4.18 ábra: A padló alatti tér szellőztetése 

 
Ha utólag szereztünk tudomást a terület radonszennyezettségéről, akkor radonkutat kell 
kialakítani (4.19 ábra). Az épület mellé 1-2 m távolságban 4-5 m mély kutat kell fúrni, 
amibe perforált csövet helyeznek és a cső és a kút fala közti részt kaviccsal töltik ki. A 
radon itt is a kisebb ellenállást követve a cső felé diffundál. A hatásfok megnövelhető egy 
állandó elszívóventilátor csőbe építésével. A kút működhet természetes szellőzéssel vagy 
ventilátorral. 

 
4.19 ábra: Radonkút kialakítása [4.9] 
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4.5 Aeroszolok 

Aeroszolnak nevezzük valamely gáznemű közegben finoman eloszlott szilárd vagy 
folyadékrészecskék együttes rendszerét.  
Az aeroszol viselkedésének leírásakor a részecskeméret a legfontosabb paraméter. Egy 
aeroszolrészecske összes tulajdonsága kisebb-nagyobb mértékben függ a méretétől, sőt, 
a tulajdonságokat meghatározó törvényszerűségek is változnak a részecske méretével.  
 
A folyadékrészecskék általában gömb alakúak, a szilárd részecskéknek azonban lehet 
összetett alakja is. Az aeroszolok viselkedését leíró elméletek csak gömb alakú 
részecskéket tudnak kezelni, ezért bevezettek egy idealizált méretet, amelyet ekvivalens 
aerodinamikai átmérőnek (EAD) nevezünk. 
A részecske átmérőjén a továbbiakban az ekvivalens aerodinamikai átmérőt értjük, amit 
egy olyan egységnyi – a vízzel azonos – sűrűségű, gömb alakú részecske átmérőjeként 
definiálunk, amelynek az aerodinamikai viselkedése a levegőben megegyezik a kérdéses 
részecske viselkedésével; értékét az átmérő és a relatív sűrűség négyzetgyökének 
hányadosa adja meg  
A 2,5 m-nél nagyobb átmérőjű részecskéket durva részecskéknek (durva módus vagy 
durva frakció), az ennél kisebbeket finom részecskéknek (finom módus vagy finom 
frakció) nevezzük. 
Az aeroszol leggyakrabban mért tulajdonsága, amely egészségügyi és 
környezetellenőrzési szempontból is a legfontosabb, a tömegkoncentráció. Ez a gáznemű 
közeg egységnyi térfogatában mért részecskeanyag tömege, szokásos mértékegysége: 
g/m3, mg/m3 vagy g/m3.  
A légköri aeroszol a troposzférában található természetes és mesterséges eredetű 
szilárd- és folyadék-halmazállapotú részecskék összetett és dinamikus rendszere. 
Méretük a néhány molekulából álló aggregátumok nm-es méretétől 100 m-ig terjed, ezt 
a határt az ülepedési sebesség szabja meg. 
A légköri aeroszolok sokféle természetes és antropogén folyamat következtében keletkeznek (4.8 táblázat). 
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4.8 táblázat: Légköri aeroszolrészecskék forrásai [4.11] 
Forrás Kibocsátás, 

[Mt/év] 
Természetes  
Elsődleges  
 talaj eredetű por (ásványi aeroszol) 1500  
 tengeri só 1300 
 vulkáni por 33 
 biológia hulladék 50 
Másodlagos  
 természetes prekurzorokból származó 

szulfátok, pl. (NH4)2SO4 
102 

 biogén VOC-kből származó szerves vegyületek 55 
 NOx-ből származó nitrátok 22 
Összesen 3060 
Antropogén  
Elsődleges  
 ipari por stb. 100 
 ásványi fűtőanyagokból származó korom (elemi 

szén) 
8 

 biomassza-égetésből származó korom 5 
Másodlagos  
 SO2-ből származó szulfátok, pl. (NH4)2SO4 140 
 biomasszaégetés 80 
 NOx-ből származó nitrátok 36 
Összesen 370 
Összesen 3430 

 
A keltési mechanizmus szerint elsődleges és másodlagos részecskéket különböztetünk meg. Az elsődleges 
aeroszolok közvetlenül jutnak a légkörbe főleg diszperziós folyamatokon keresztül, a folyadék- vagy szilárd-
halmazállapotú, másodlagos aeroszolokat nukleációs és kondenzációs folyamatok hozzák létre gáz-
halmazállapotú prekurzorokból.  

A szemcsék többsége a 0,1 és 10 µm közötti mérettartományba esik. A talaj eredetű por, 
a vulkáni por és az elsődleges antropogén forrásokból származó aeroszol nagy részét 
durva részecskék teszik ki, amelyek a 
forrásuk közelében hullanak ki egy-két órán belül. A légkörben hosszabb ideig tartózkodó 
részecskék zöme a gázok kibocsátásából képződő másodlagos aeroszol. A másodlagos 
részecskék mérete a koaguláció révén gyorsan növekszik az akkumulációs 
mérettartományig (0,1–2 µm). Átlagos életidejük a légkörben két hét, és a légköri 
áramlások akár több ezer kilométer távolságra is elszállíthatják őket. Az 
antropogénforrások járuléka 10 % körül van. A természetes források – kontinentálisak és 
óceániak – csoportonként nagy területeken egyenletesen oszlanak el a Föld felszínén, és 
a kibocsátott aeroszol nagy kiterjedésű forrásterületekről származik. Ezzel szemben az 
antropogénforrások ugyan kisebb magnitúdójúak, de földrajzilag kisebb területekre 
koncentrálódnak. Ezeken a területeken előfordulhat, hogy az antropogénjárulék 
meghaladja a természetes eredetű összetevő mértékét [4.11].  
 
A kis aeroszolrészecskéktől (PM10) eredő terhelés főleg a légzőrendszeren keresztül éri 
az emberi szervezetet. A belélegzett részecskék okozta kockázat függ a kémiai 
összetételüktől és attól, hogy a részecskék a légzőrendszer mely részében rakódtak le. 
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A lerakódás szempontjából a légzőrendszert három részre oszthatjuk: a feji rész, amely 
az orrot, a szájat, a garatot és a gégét tartalmazza, a légcső-hörgő tájék, amely magába 
foglalja a levegő útját a gégétől a hörgőkig bezárólag, és végül a tüdő vagy alveoláris 
rész, ahol maga a gázcsere folyamata történik [11].  
A lerakódás helye függ a részecske méretétől. A 10 µm-nél nagyobb részecskék közel 
100 %-a, valamint az 5–10 µm aerodinamikai átmérőjű részecskék 60–80 %-a befogódik 
az orr-garat régióban. A kisebb részecskék azonban mélyen behatolhatnak a tüdőbe 
[4.11]. 

 
4.20 ábra: Lerakódási hányadok a légzőrendszer egyes részeiben [4.11] 

 
A levegőben lebegő részecskék átmérőjének mérettartományai a 4.21 ábrán láthatók 
[4.12].  
 
4.6 Azbeszt 

Az 1970-es évek elejétől az 1980-as évek közepéig hazánkban is elterjedten alkalmazták 
tőz-, hő- és zaj elleni szigetelésre, az azbeszt-, illetve annak legelterjedtebb technológiai 
megoldását az ún. azbesztszórásos szigetelést. Ezeket a megoldásokat jogszabály nem 
korlátozta. Így számos épületben használtak fel azbeszttartalmú anyagokat, elemeket 
szórt azbeszt, eternit-pala, azbeszt-zsinór, tömítőlemez, hőszigetelő lap formájában. A 
paneles lakóépületekben szórt azbesztszigetelés alkalmazására elsősorban a nem lakás 
céljaira szolgáló helyiségekben – garázs, gyerekkocsi-tároló, lépcsőházi bejárat stb. – 
került sor. 
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4.21 ábra: Aeroszolrészecske-tartományok [4.12] 

 
Az azbesztkristály úgy néz ki, mint a csáklya vagy horog. Hegyes, kemény, visszahajló. 
Ami ha egyszer a tüdő hólyagocskáiban megtapad, jobban mondva oda beleáll, az ott is 
marad, és az áldozatot élete végéig kínozza. Ezek a soha be nem gyógyuló 
mikroszkopikus méretű sebek állandó kémiai irritációnak is kitéve egy idő után 
törvényszerűen elrákosodnak. 
Az azbeszt az egyik legkiválóbb, természetben előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak 
jól ellenálló, olcsó, hajlékony, rugalmas anyag. Kiváló tulajdonságainak köszönhetően 
mintegy háromezer területen használják: többek között hőszigetelésre, tűzvédelmi 
bevonatként, tetőfedésre, járműgyártásban fékbetétekben.  
Az ásványi eredetű, különböző magnézium-szilikát-összetételű, 100–200 mm vastagságú 
tűszerű kristályokból felépülő hosszú, vékony azbesztkristályok (rostok formájában) 
belélegezve a légutak legszűkebb szakaszaiban elakadnak, de lejutnak a tüdő 
alveolusaiba is. 
Szórt azbeszt – az emberi egészségre legkárosabb azbeszttermék, kb. 90%-ban 
azbesztet tartalmazó, kevés cementtel gyengén kötött szórt azbeszt. Ez a termék hamar 
elöregszik és lemálló azbesztszálak a legkisebb behatásra is (pl. szélfuvallat) a levegőbe 
kerülhetnek. 
Használata: acélszerkezeteknél, betonfalakon, főleg mennyezeteknél tűzvédelmi és 
hőszigetelő rétegként. 
Azbesztbélés – épületekben, üzemi csarnokokban, csővezetékeken, kazánoknál. 
Azbeszt szigetelőlapok – elválasztófalak, tűzvédelmi ajtók, födém alsó síkjának 
borításaként. 
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4.22 ábra: Azbesztkristály 

(Forrás: http://szelloztetes.hu/index.php?m_id=2&id=103) 
 
Azbesztcement anyagok - az összes felhasznált azbeszt jelentősebb része az emberi 
egészségre lényegesen kevésbé kockázatos azbesztcement formában került forgalomba.  
A cementben megkötött, a végtermékben csak kb. 10–15% azbesztrostot tartalmazó 
termékből a veszélyt jelentő szálak csak az anyag szétmorzsolásakor kerülnek ki a 
levegőbe. 
Használata: csővezetékek (pl. ivóvíz-, csapadék- és szennyvíz-hálózat), tető- és a 
falburkoló pala, hullámpala, ereszcsatornák, kémények. 
Háromféle megbetegedést okozhatnak: azbesztózist, mellhártyarákot és tüdőrákot. Az 
azbeszt okozta megbetegedések túlnyomó többsége halálos kimenetelű. 
Magyarországon az azbeszttartalmú termékek gyártása és felhasználása még a 
közelmúltban is gyakori volt; azbeszt-textil-, azbeszt-cement-, azbeszttartalmú 
tömítések, eternitpalák, szigetelőanyagok gyártása és felhasználása folyt a 
legkülönbözőbb iparágakban; noha a legagresszívebb kékazbeszt felhasználása 1992-től 
Magyarországon tilos.  
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. 
(III. 23.) EüM rendelet előírásait a szervezett munkavégzés keretében végzett minden 
olyan tevékenységre alkalmazni kell, amikor a munkavégzés során a munkavállalók 
azbesztből vagy azbeszttartalmú termékből, illetve azbeszttartalmú termékkel végzett 
tevékenységből származó kockázatnak (azbesztexpozíciónak) ténylegesen vagy 
feltételezethetően ki vannak téve. 
 
4.7 Dohányfüst 

A dohányzásnak az egészségre gyakorolt hatását számos tanulmány vizsgálta az elmúlt 
évtizedekben, és ma már egyértelmű, hogy a dohányzás összetett hatásmechanizmusok 
révén számos, a szervezetre egyértelműen káros hatást fejt ki. A dohányfüst egyik 
legfőbb hatóanyaga, a nikotin függőséget okoz: a dohányosok annak ellenére 
cigarettáznak, hogy káros hatásaival többnyire tisztában vannak; a nikotinnak mind a 
kellemes, mind a kellemetlen hatásaival szemben tolerancia alakul ki; a nikotinnak 
hatása van a pszichés állapotra; és megvonása hiánytünetek kialakulását okozhatja. A 
dohányfüstben policiklusos aromás szénhidrogének számos fajtája mutatható ki, amelyek 
rákkeltő hatását számos tanulmány leírta [4.16].  
A cigaretta parázsló vége 700–1050 oC körüli hőmérsékleten izzik. Az itt képződő füst 
útja kétféle lehet: vagy a filteren keresztül belélegzi a dohányos, ezt hívják főfüstnek, 
vagy közvetlenül a környezeti levegőbe kerül, ezt hívják mellékfüstnek. Ez a kifújt 
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főfüsttel keveredve alkotja a környezeti cigarettafüst a szennyezést, azaz ez a passzív 
dohányzás forrása. A cigarettafüstben eddig több mint 4000 különböző kémiai anyagot 
sikerült kimutatni. Ezen anyagok fele eredetileg is benne van a dohánynövényben, másik 
fele viszont az égés következtében keletkezik. A cigarettafüstöléssel 80-féle alkán, alkén 
és alkin, mintegy 100 aromás szénhidrogén, kb. 25-féle alkohol, karbonilszármazékok, 
savak, észterek, fenolok és fenoléterek, további alkaloidok és nitrogéntartalmú 
vegyületek, peroxidok, szterinek, terpének repülnek a levegőbe és kerülnek a 
szervezetbe. A füstben lévő anyagok kis szilárd részecskékbe (részecskefázis) vagy 
folyadékcseppecskékbe tömörülve (gőzfázis) szállnak a levegőben, [4.17]. A mérgező 
keverék lerakódik a függönyre, beeszi magát a bútorszövetekbe, láthatatlan réteget 
képez a poharakon, az evőeszközökön és a parkettán. 
A dohányzás során belélegzett szén-monoxid csökkenti a vörös vérsejtek oxigénszállító 
kapacitását, ugyanis mintegy 200-szor gyorsabban reagál a hemoglobinnal, mint az 
oxigén (karboxihemoglobin). Ennek megfelelően a belélegzett levegőből a szén-monoxid 
hamarabb jut a tüdőn keresztül a vérbe, mint az oxigén. Ugyanakkor a vérben megkötött 
szén-monoxidot a vörös vérsejtek nehezebben adják le, mint az oxigént, így a szén-
monoxid koncentráció a vérben növekszik. A dohányzás elhagyása esetén néhány napon 
belül a szén-monoxid-koncentráció normálértékre csökken. A kilélegzett levegő szén-
monoxid-tartalma dohányzók körében jóval nagyobb, mint a nemdohányzók esetében 
(4.9 táblázat).  
 

4.9 táblázat: A kilélegzett levegő szén-monoxidtartalma [4.2] 
Dohányzás CO-koncentráció, mg/m3 

férfi nő 
Nemdohányzó 7,1 5,8 
Exdohányos 6,8 6,5 
Pipa és szivar 9,6 12,0 
Cigaretta 24,3 21,1 

 
4.8 Szűrők 

A gázokban jelenlévő lebegő szilárd anyagok (aeroszolok) elválasztására különböző 
légszűrők használatosak. A légszűrőkkel való szilárdszemcse-leválasztás alapvetően négy 
mechanizmus szerint mehet végbe, [4.13]: 
1. Kiülepedés. 
2. Tehetetlenségi erő hatására történő ütközés. 
3. A szűrőelem-keresztezés hatására történő visszatartás. 
4. Diffúziós hatás. 
A kiülepedés csak a nagy részecskék (2 mm átmérő és nagyobb) esetén jelentős, 
elsősorban alacsony áramlási sebességek esetén. A részecske a rá ható gravitációs erő 
hatására kilép az áramlás irányából, azt keresztezve ütközik a szűrő részecskéjével. A 
mechanizmust 4.23 ábra szemlélteti. 

 
4.23 ábra: A kiülepedés mechanizmusa [4.13] 
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Ha megfelelő impulzusú részecske áramlási iránya a szűrőrészecske hatására hirtelen 
változik, akkor az kiléphet az áramlás irányából és a szűrőrészecskével ütközve 
megfogódik. A szűrő részecskéjére való ütközés mechanizmusát a tehetetlenségi erő 
hatására a 4.24 ábra szemlélteti. 
 

 
4.24 ábra: Az ütközés mechanizmusa [4.13] 

 
A keresztezés hatására történő visszatartás az egyetlen olyan mechanizmus, amikor az 
áramló részecske eredeti áramlási profilját nem hagyja el, csak a szűrőrészecskéhez 
olyan közel kerül, hogy annak vonzó hatására megfogódik. A mechanizmust a 4.25 ábra 
szemlélteti. 
 

 
4.25 ábra: A keresztezés mechanizmusa [4.13] 

 
Kismértékű részecskék Brown-mozgása diffúziót hoz létre a koncentrációgradiens 
irányában. A részecskeméret csökkenésével a diffúziós hatásra bekövetkező 
részecskeelválasztás hatékonysága növekszik. A mechanizmust a következő ábra 
illusztrálja:  
 

 
4.26 ábra: A diffúzió mechanizmusa [4.13] 

 
Az aeroszolokban bekövetkező részecskeelválasztás mechanizmusait áttekintve 
összefoglalóan kimondható, hogy az első három mechanizmussal végbemenő leválasztás 
hatékonyságának a részecskeméret növekedése kedvez, a diffúziós mechanizmus viszont 
a kisebb részecskeméreteknél hatékonyabb [4.13]. 
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4.8.1 A porok leválasztására alkalmas berendezések 
A porok leválasztására használt berendezések:  
– a mechanikai leválasztók (porkamrák, porleválasztó ciklonok, multiciklonok); 
– porszűrők; 
– elektrosztatikus porleválasztók; 
– nedves porleválasztók. 
 
Mechanikai leválasztók 
Az ülepítőkamrában a tehetetlenségi erő okozza a porszemcsék elválasztását, míg a porleválasztó ciklonokban a 
centrifugális erő hatására következik be az elválasztás. A legegyszerűbb porleválasztó berendezések az 
ülepítőkamrák. Ebben az esetben keresztmetszet-bővítéssel érik el az áramlási sebesség csökkentését és ezzel 
együtt a porleválást. A nagy keresztmetszetű berendezésben a sebesség vízszintes irányban csökken, és a lassan 
áramló gázból a porszemcsék a kamra aljára hullnak. A kivált por eltávolítása szakaszos. A porkamrák 
fémlemezekből készíthető, viszonylag egyszerű berendezések, a durva frakció eltávolítására alkalmazhatók. 

 

 
4.27 ábra: A részecskeátmérő hatása a szűrési hatásfokra [4.13] 

 
Porleválasztó ciklonok 
Ebben az esetben a hengeres testű készülékbe a portartalmú levegő/gáz tangenciálisan lép be, így a készülék 
belsejében körkörös mozgásra kényszerül. A határszemcsénél nagyobb méretű részecskék a fal felé és lefelé 
haladnak a centrifugális erő hatására. A por a berendezés alján összegyűlik, ahonnan könnyen el lehet távolítani. 
A tisztított gáz a hengeres egység tengelyében elhelyezett csövön lép ki.  
A berendezés portalanítási foka javítható, ha több berendezést egymás után helyeznek el (multiciklonok). Az 
egymást követő berendezésekben a leválasztandó por szemcseméretének intervalluma egyre kisebb. 
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4.28 ábra: Porleválasztó ciklon 

(Forrás: http://imex.filtertechnika.hu/temakor/hogyan-szurjuk) 
 

Porszűrők 
Ebben az esetben a szűrés során a tisztítandó gázt pórusos anyagon vezetik keresztül, amelyen a porrészecskék 
megkötődnek. Ennek egyik meghatározója a szűrőréteg pórusmérete, másik a felületi hatásra (adhézió) bekövetkező 
megtapadás. 
A zsákos szűrőkről a port mechanikai (kopogtatás, vibrációs berendezés) vagy pneumatikus (egyenletes vagy 
lökésszerű öblítés, helyileg ható levegősugár) módszerrel távolítják el. 

A szűrőréteg anyagának elektrosztatikus feltöltődését (ami egyébként gyakori jelenség) 
feltétlenül el kell kerülni, mivel az nemcsak a szűrés folyamatát zavarja meg, hanem 
szikraképződéssel robbanásveszélyt okozhat. A töltés elvezetésére a szűrőrétegbe 
elektromos vezetőket (pl. fémszálakat) építenek be, vagy megfelelő kémiai anyagokkal 
előkezelik.  

 
4.29 ábra: Fulfilterpanel szűrők (http://fulfilter.hu/) 

 

 
4.30 ábra: Fulfiltertasakos szűrők (http://fulfilter.hu/) 
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Elektrosztatikus porleválasztók 

Működésük az ún. „koronahatáson" alapul. A váltakozóáram egyenirányítása után 
nagyfeszültségű egyenáramú áramforrás negatív pólusát szigetelés közbeiktatásával az 
ionizáló elektródára, a pozitív pólusát pedig a porgyűjtő elektródára kapcsolják. 
 

 
4.31 ábra: Elektrosztatikus porleválasztó 

(Forrás: http://www.uas-inc.de/hu/filter/elektrofilter_technik.htm) 
 

Mind a pozitív pólust, mind a porgyűjtő elektródát földelik. Az elektródákra kapcsolt 
feszültség következtében elektromos tér alakul ki, ezen vezetik át a belépővezetékből a 
tisztítandó gázt, ami a porleválasztás után fent, a kilépővezetéken át hagyja el a rendszert, 
míg a por eltávolítása készülék alján történik.  
 

Az elektródák között kialakuló elektrosztatikus erőtérben végzett ülepítéshez a 
részecskéknek kellő nagyságú elektromos töltést kell biztosítanunk. Ezt a gyakorlatban úgy 
érhetjük el, hogy a gázban gázionokat állítunk elő, amelyek a gázban lebegő részecskék 
felületén megkötődvén azoknak töltést adnak. Az első lépés tehát gázionok előállítása, 
amit az elektrosztatikus berendezésben az ún. „önálló ionizációval" végezhetünk. 
 
Nedves porleválasztók 
A nedves porleválasztók esetében a gázban lévő szennyezéseket általában víz adagolásával távolítják el. Ezek a 
készülékek kis porterhelés és kis szemcseméretű részecskék (finom por) mellett igen jó hatásfokkal működnek. 

 
Az egyes berendezések esetében elérhető porleválasztási hatásfokértékek a 4.10 
táblázatban találhatók. 
 

4.10 táblázat: Elérhető porleválasztási hatásfok [4.14] 
Berendezés Porleválasztás hatásfoka, [%] 

<1m 1–3 m 3–10 m >10 m 
Elektrosztatikus 
porleválasztó 

96 98 99 99,5 

Zsákos 
porszűrő 

100 100 100 100 

Venturi-mosó >70 99 >99 >99 
Multiciklonok 11 54 85 95 
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A szűrőosztályok és szimbólumaik nemzetközi teszteken és szabványokon alapulnak. 
Ezek alapján a szűrőket 17 osztályba sorolják. Az osztálybesorolás egy betűből – G 
(durvaszűrő), F (finomszűrő), H (HEPA-szűrő) és U (ULPA-szűrő) – valamint egy számból 
(1–17) áll. A számsorban az 1 a legegyszerűbb durvaszűrőt, a 17 a legigényesebb ULPA-
szűrőt szimbolizálja.  
 
Szűrőosztályok  
Durvaszűrők, G1-G4 osztály,  
Finomszűrők, F5-F9 osztály,  
HEPA-szűrők, H10-H14 osztály (High-Efficiency Particulate Air filter), 
ULPA-szűrők, U15-U17 osztály (Ulra-Low Penetration Air filter), 
Aktívszén-szűrők. 
 
A HEPA- és ULPA-szűrőket leginkább tisztaterekben, műtőkben és laboratóriumokban 
használják. A Halton HEPA- és ULPA-szűrői leválasztják a levegőből a baktériumokat, a 
vírusokat és a finomabb port is.  
 
Az aktíszén-réteggel gazdagított pollenszűrők a szűrők egy kivételes csoportja. A 
szűrőlap két külső szintetikus szálrétegből áll, amely képes megállítani a szilárd és 
aeroszolrészecskéket a standard pollenszűrők hatékonyságával. A szálréteg belsejébe 
helyezett további harmadik szűrőlapréteg egy aktívszén-granulátum, amely megtisztítja 
az átáramló levegőt a káros gázoktól. Az aktív gáz a grafithoz hasonló pórusos 
szerkezetű. Ez az abszorpciós jelenségnek köszönhetően a felületére vonzza a káros 
gázokat. Egy gramm aktív szén fajlagos felülete akár a 900 m² is eléri, ezért a 
megállított gázok mennyisége is igen tetemes. A gyakorlatban a szűrőben található aktív 
szén mennyisége a szűrő üzemeltetése során a káros gázok kb. 90%-ának kiszűrését 
teszi lehetővé, olyanokat, mint az ózon, a szénhidrogén, a kén- és nitrogénvegyületek. 
 

 
4.32 ábra: Pollenszűrők aktív szénnel 

(Forrás: http://www.filtron.pl/hu/index.php?idp=79) 
 
Az egyes szennyeződések kiszűrésére alkalmas szűrőket a 4.11 táblázat foglalja össze. 
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4.11 táblázat: Szennyeződések leválasztására alkalmas szűrők 
Szűrőosztály A szűrő hatása 

G1 
 viszonylag hatástalan füst, ülepedő por és virágpor ellen  

 leválasztja a textilszálakat  
 részben leválasztja a nagyobb virágporrészecskéket 

(< 70 % )  
 viszonylag hatástalan füst, és feketítő szennyeződés 

( olaj, kátrány) ellen  G2 

 leválasztja a nagyobb virágporszemcséket (< 85 % )  
 részben kiszűri a füstöt és a feketítő szennyeződéseket  

G3  kiszűri a nagyobb virágporokat  
 részben kiszűri a füstöt és a feketítő szennyeződéseket  

G4 
F5 

 kiszűri a virágport és a finom port  
 jelentős mértékben csökkenti a szennyeződést okozó, feketítő 

anyagok mennyiségét  
 részben leválasztja a füst alkotóelemeit  
 eredménytelen a dohányfüsttel szemben  

F6 
 a virágport tökéletesen eltávolítja  
 a szennyeződést, feketedést okozó anyagok nagy részét kiszűri  
 leválasztja a szén- és olajfüstöt  
 részben leválasztja a dohányfüstöt  
 részben kiszűri a baktériumokat  

F7 

F8 
 rendkívül eredményesen szűri ki a szennyező, feketítő részecskéket  
 nagyon eredményes a szén- és olajfüsttel szemben  
 a baktériumokat jól kiszűri  

F9 

 ebbe a csoportba különleges módon tesztelt szűrők tartoznak, 
amelyek megvédenek a baktériumoktól és a radioaktív portól. Ezeket 
a szűrőket mérgező részecskék porleválasztására és tiszta terek, 
munkapontok levegőjének biztosítására használják  

(Forrás: http://inofilt.hu/tipp2.htm) 
 
A szűrők osztályba sorolását meghatározó legfontosabb tényezők: 
Kezdeti ellenállás: Minden szűrőanyagnak van egy alaplégellenállása, amelynek nagysága 
a szűrőanyag porozitásától és a levegő sebességétől függ. A jelleggörbéken 
megfigyelhető, hogy a szűrőellenállás a porozitással fordítottan, míg a légsebességgel 
egyenes arányban áll. 
Szűrő-végellenállás: A szűrő légellenállása a szűrés folyamán a felületére felrakódó 
szennyeződéstől folyamatos nő. A megadott maximális ellenállás felett a szűrőanyagon 
átjut a por (poráttörés) és hatékonysága rohamosan csökken. Ehhez az értékhez tartozik 
a szűrő pormegtartó képessége, ami a leválasztott por súlyát mutatja. 
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Szűrőleválasztási fok: A szűrőre adagolt tesztpormennyiség és a szűrő által felfogott 
pormennyiség százalékos értéke. Alacsonyabb szűrőosztályoknál ez az érték jól jellemzi a 
szűrő hatékonyságát. Finomszűrők esetében ez az érték már olyan magas, hogy 
lényeges különbséget már nem mutat. Ezért itt szükséges a szűrő hatásfokát is megadni. 
Szűrőhatásfok: A szűrő előtti, tesztporral szennyezett levegő átlátszóságának és a szűrt 
levegő átlátszóságának százalékos értékét mutatja. Optikai módon a fényáteresztő 
képesség mérésével vizsgálják. 
 

4.8.2 A szűrők műszaki paraméterei [4.2] 
Összportalanítási fok 
 
Az összportalanítási fok meghatározásához ismerni kell a porkoncentrációt a szűrő előtt 
(ke) és után (ku). Ezen paraméterek ismeretében adódik: 
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Frakcióportalanítási fok 
 
A szűrők nem azonos mértékben szűrik ki a különböző méretű porfrakciókat. A szűrő a 
kisebb méretű részecskéből kevesebbet, a nagyobb méretű részecskéből többet le tud 
választani. Ezért a frakcióportalanítási fok és annak változása a részecskeátmérő 
függvényében már a szűrőre jellemző. Meghatározásához különböző méretű porfrakciók 
esetében mérni kell az összportalanítási fokot: 
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4.33 ábra: Frakcióportalanítási fok [4.2] 

 
Portárolás 
 
A szűrő portárolása alatt a szűrőben tárolt azon pormennyiséget értjük, amelynél a 
poráttörés miatt nem csökken az összportalanítási fok, és a szűrő ellenállása sem lépi át 
a megengedett értéket. 
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Közepes leválasztási fok 
 
Adott m1 tömegű por esetén a leválasztott tömeg 1m . 
A leválasztási fok: 
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A közepes leválasztási fok: 
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Közepes hatásfok: 
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ahol: Ej az mj-hez tartozó hatásfok; mj – adott vizsgálati szakaszban leválasztott por 
tömege 
 

4.8.3 Tiszta terek 
A tiszta tér fogalma alatt olyan területet értünk, amelyben „tiszta feltételek” mellett lehet 
dolgozni. Ezekre a feltételekre manapság egyre több területen van szükség: orvosi 
területeken ugyanúgy, mint élelmiszer-, gyógyszer-, kutatás, elektronikai és 
félvezetőgyártásnál. A termelési terület por- és részecskeszennyeződése csökkenthetné a 
termékek minőségét, vagy egészen megkérdőjelezhetné azt. Ezért szükséges a termelési 
területeken por- és csíramentes környezetet biztosítani. A tiszta terek lehetőséget adnak, 
hogy a levegőben lévő részecskék által közvetített szennyeződéseket egy bizonyos fokra 
korlátozzuk. Ezért kell a tiszta térhez jóváhagyott anyagoknak, így az álmennyezeteknek 
is szigorú előírásoknak megfelelni a részecskék emissziójára vonatkozóan. 
Mivel a szennyeződés elsősorban a levegőben terjed, különös gonddal kell kiválasztani a 
szellőző- és klimatizálóberendezéseket, a levegőszűrőket. A levegő áramlását általában 
felülről lefelé irányítják, hogy a porszemeket „leöblítsék” a felületekről. 
A tiszta terek túlnyomás alatt állnak, amelyek mértéke a tisztatér-osztályok 
emelkedésével nő. Így garantált, hogy kívülről egyetlen részecske sem hatolhat be a 
helyiségbe. A helyiségbe beépített összes tárgynak legalább az adott ISO-osztály 
követelményeinek meg kell felelnie. A „legrosszabb” alkotóelem besorolása határozza 
meg az egész rendszer tisztatér-osztályát. A tiszta terek feloszthatók turbulenciaszegény 
kiszorító áramlású (TAV) és turbulens áramlású (TMS) helyiségekre. 
A gyártótér kialakítása, a gyártóberendezések kiválasztása rendkívüli gondosságot 
igényel. A helyiség mennyezetét, falait, padlóját sima, kopásálló, könnyen tisztítható, 
tisztítószereknek ellenálló burkolattal kell ellátni, kerülni kell a vízszintes felületeket, 
kiszögelléseket az ajtó- és ablakkereteknél is. Nagy figyelmet kell szentelni a megfelelő 
világítástechnikára. A csővezetékek és az esetleg mozgatható tömlők felülete is sima, jól 
tisztítható legyen. A beépítendő berendezések tiszta téri munkára való alkalmasságát a 
gyártónak bizonylattal kell igazolnia.  
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A tiszta tereket térfogategységnyi levegőben lévő részecskeszám és részecskeméret 
szerint osztályozzák. A tisztatér-osztályokat az ISO 14644 szabvány definiálja. 
 

4.8.4 Szűrési követelmények a BLM szempontjából [4.2] 
Kétfokozatú szűrés 
 
Komfortterek esetében a megfelelő belsőlevegő-minőség kétfokozatú szűréssel 
biztosítható: 
1. fokozat: durvaporszűrő (javasolt osztály G3, G4); 
2. fokozat: finomporszűrő (javasolt osztály: F7-F8). 
Az 1. fokozatot a klímaközpont levegőkezelő elemei előtt, míg a 2. fokozatot a 
levegőkezelő elemek és a ventilátor után célszerű beépíteni. 
 
Háromfokozatú szűrés 
 
Tiszta terek esetében a megfelelő levegőtisztaság csak háromfokozatú szűréssel 
biztosítható: 
 
1. fokozat: durvapor-szűrő (javasolt osztály G3, G4), 
2. fokozat: finompor-szűrő (javasolt osztály: F7-F8), 
3. fokozat: aeroszol-szűrő (HEPA vagy ULPA). 
 

 
4.34 ábra: A rendszer teljes körű lebegőanyag-eltávolítása [4.15] 

 
A nyomásveszteség alakulását a 4.12 táblázat foglalja össze. 
 

4.12 táblázat: Nyomásveszteség alakulása p [Pa] [4.2] 

 Kezdeti Maximális Üzemidő 
Durvapor-szűrő 30–50 28–300 4 hét 
Finompor-szűrő 50–150 300–500 3 hónap 
Aeroszol-szűrő 100–250 600–1500 1–3 év 

 
4.9 Szénmonoxid 

A szén-monoxid (CO) szerves anyagok nem tökéletes égéséből keletkező toxikus, 
színtelen, szagtalan, íztelen, nem irritáló gáz. Miután az emberi érzékekkel nem 
érzékelhető, gyakran úgy okoz mérgezést, hogy az érintettek észre sem veszik. Ezért is 
nevezik „csendes gyilkosnak”.  
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A környezeti levegőben a szén-monoxid-koncentráció 0,04 ppm a déli és 0,12 ppm az 
északi féltekén. Lakásokban a szénmonoxid-koncentráció számos tényezőtől függ, de 
leginkább a gáztűzhely és a dohányzás a befolyásoló faktor. Jól működő gáztüzelésű 
berendezéseknél a lakás CO-tartalma általában nem haladja meg az 0,5–5 ppm értéket. 
A szabályozott, de nem megfelelően beállított gáztűzhelyek esetében a szén-monoxid-
koncentráció elérheti az 5–15 ppm értéket, míg teljesen szabályozatlan, rosszul beállított 
készülékek esetében a koncentráció elérheti a 30 ppm értéket is. 
Forrás 
Füstgázok kéményből történő visszaáramlásakor: 
a) eltömődött kémény; 
b) hibás tervezésű kémény, a szél visszanyomja a füstgázokat; 
c) egy kéménybe több tüzelőberendezést kötnek; 
d) a lakásban nyomáscsökkenés következik be (nagy teljesítményű elszívást megvalósító 
konyhai légelszívó, központi porszívó, üzemelő kandalló). 
 
A füstgázok közvetlenül a lakótérbe kerülnek: 
a) a gázkészülékek időszakos karbantartásának elmulasztása (a hőcserélő bordái között 
lerakódott égéstermékek elzárják a füstgáz útját, a füstgáznak csak egy része jut el a 
kéménybe a többi a lakótérbe áramlik); 
b) vegyes tüzelésű kazánoknál, cserépkályhánál a levegő útját elzárják, amikor még 
jelentős mennyiségű el nem égett izzó szén található a tűztérben; 
c) füstcső meghibásodása vagy hiánya. 
 
A szén-monoxid különböző koncentrációjának hatásai [4.19]: 
200 ppm (0,02 %) – enyhe fejfájás, fáradtság, szédülés, hányinger 2–3 óra alatt; 
400 ppm (0,04%) – homloktáji fejfájás,1-2 órán belül, az élet veszélyeztetése 3 óra 
elteltével; 
800 ppm (0,08%) – hányinger, szédülés, eszméletvesztés 2 óra elteltével, 2–3 órán belül 
halál; 
1600 ppm (0,16%) – fejfájás, szédülés, hányinger 20 percen belül, halál 1 órán belül; 
3200 ppm (0,32%) – fejfájás, szédülés, hányinger 5–10 percen belül, halál 15–20 percen 
belül; 
6400 ppm (0,64%) – fejfájás, szédülés, hányinger 1–2 percen belül, halál 10–15 percen 
belül; 
12800 ppm (1,28%) – halál 1–3 percen belül. 
A CO krónikus mérgezést is okozhat, és ez oka lehet némely depressziónak, tanulási 
nehézségnek vagy emlékezetzavarnak. 
Érdekes módon az egyes emberek CO-tűrőképessége különböző: függ az aktivitástól, 
egyes betegségek, pl. szívelégtelenség vagy vérszegénység meglététől, a légnyomástól 
és sok minden mástól. Miután az enyhe CO-mérgezés tünetei nem jellegzetesek, csak a 
vér karboxihemoglobin-tartalmának mérésével lehet a mérgezést diagnosztizálni. 
Normálisan is keletkezik ebből valamennyi, de ennek mennyisége kevesebb, mint az 
összes hemoglobin 5%-a. A mérgezési tünetek 25% feletti szintnél kifejezettek, és 70% 
feletti szint rendszerint halálhoz vezet. A karboxihemoglobin szintje azonban nem mutat 
egyenes összefüggést a tünetekkel és a későbbi következményekkel például olyankor, ha 
a beteg csak későn kerül kórházba [4.18].  
Szén-monoxid-mérgezés gyanúja esetén a beteget azonnal friss levegőre kell vinni, és 
oxigént kell vele belélegeztetni, ami nagy koncentrációban kiszorítja a CO-t a 
hemoglobinról. Egyebekben csak a tüneteknek megfelelő kezelést kell adni. Sajnos a 
súlyos mérgezések mintegy harmada halálos kimenetelű.  
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4.10 Szén-dioxid 

A szén-dioxid légköri nyomáson légnemű, gázhalmazállapotú vegyület. A tiszta levegő 
mintegy 0,039% (térfogatszázalék) szén-dioxidot (390 ppm) tartalmaz. Színtelen, kis 
koncentrációban szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű. Ha a belélegzett levegő a 
normál koncentráció többszörösét (néhány %-ot) tartalmazza szén-dioxidból, akkor azt 
enyhén savanykásnak érezzük, ez a koncentráció azonban már veszélyes, mert fulladást 
okozhat. 
Max von Pettenkofer a 19. század közepén vizsgálta a komfortterek levegőjét és 
megállapította, hogy a 0,1 tf% (1000 ppm) a „jó levegő” kritériuma. 
A szén-dioxid hatása, különböző koncentráció mellett [4.2]: 

– 0,1 tf% pettenkofen-szám, 
– 2,5 tf% nincs még hatás, 
– 3 tf% erős mély légzés, 
– 4 tf% órákon át fejfájást, fülzúgást, szédülést okoz, 
– 5 tf% 0,5–1 órán át halált okozhat, 
– 8–10 tf% azonnali halál. 

 
4.35 ábra: A CO2-koncentráció határai 

(Forrás: www.testo.hu) 
 
A légzés frisslevegő-igénye: 
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2COK – az ember CO2-kibocsátása, [m3/h,fő]. 

 
4.11 Nitrogén-dioxid  

Az NO2 vöröses-barna, szúrós szagú, savas kémhatású gáz. Nagyon reakcióképes, erősen 
oxidáló, korrozív hatású. A levegőnél nehezebb, vízben rosszul oldódik.  
Forrásai:  
A NO2 általában nem közvetlenül kerül a levegőbe, hanem nitrogén-oxid (NO) és egyéb 
nitrogén-oxidok (NOx) más anyagokkal történő légköri reakciói során alakul ki. A 
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természetből vulkanikus tevékenység, villámlások és jelentős mennyiségben a 
talajbaktériumok révén kerül a légkörbe.  
A NO2 főleg a fosszilis tüzelőanyagok (szén, földgáz, kőolaj) elégetéséből származik, 
különösen a járművekben használt üzemanyagból. A városokban kibocsátott NO2 80%-át 
adják a gépkocsik. A földgáz tüzelésből, főleg a téli időszakban, ugyancsak NO és NO2 
származik. Ipari források: a salétromsav-gyártás, hegesztés, kőolaj-finomítás, fémek 
gyártási folyamatai, robbanóanyagok használata, és az élelmiszeripar.  
Élettani hatásai:  
A nitrogén-oxidok mérgezők. Az NO2 hatásmechanizmusa kettős. Egyrészt a nedves 
légúti nyálkahártyához kapcsolódva salétromos-, ill. salétrom-savvá alakul, és helyileg 
károsítja a szövetet. Másrészt felszívódva a véráramba jut, ahol a hemoglobinmolekulát 
methemoglobinná oxidálja, így az nem képes oxigént szállítani a szervekhez. Heveny 
mérgezés tünetei: kötő- és nyálkahártya-izgalom, köhögési, hányási inger, fejfájás, 
szédülés. A tünetek 1-2 órán belül lezajlanak, majd többórás tünetmentes időszak után 
kifejlődik a tüdővizenyő és a tüdőgyulladás. Szabad légköri körülmények között heveny 
mérgezés nem fordul elő. Huzamos hatás tünetei: az NO2 csökkenti a tüdő ellenálló 
képességét a fertőzésekkel szemben, súlyosbítja az asztmás betegségeket, gyakori légúti 
megbetegedéshez, idővel pedig a tüdőfunkció gyengüléséhez, vérkép elváltozásokhoz 
vezethet, [4.20].  
 
4.12 Kén-dioxid 

A SO2 színtelen, vízben oldódó, jellemzően szúrós szagú gáz, vízzel egyesülve 
kénessavat, kénsavat képez.  
Forrásai:  
A SO2 leginkább a kéntartalmú tüzelőanyagok elégetéséből származik, mint a szén és az 
olaj. A SO2 kikerülhet ipari technólógiákból is, ilyen pl. a műtrágyagyártás, az 
alumíniumipar és az acélgyártás. Természetes forrásból a geotermikus folyamatoknál is 
kikerülhet a levegőbe.  
Élettani hatásai:  
A SO2 belélegezve ártalmas. A nedves légúti nyálkahártyához adszorbeálódva savas 
kémhatása folytán izgató hatású. A véráramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinná 
alakítja, gátolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegőn a vérkép helyreáll. Heveny hatása 
során irritálja az orr-, toroknyálkahártyát és a tüdőt, köhögést, váladékképződést és 
asztmás rohamokat okozhat. A szabad légköri koncentrációk mellett ezek nem fordulnak 
elő. Krónikus esetben a SO2 légzőszervi betegségeket, pl. hörghurutot (bronchitist) 
okozhat [4.20]. 
 
4.13 A szennyező anyag forráserőssége; mértékegységek 

Fanger a kutatásai alapján kidolgozta a belső levegőminőség értékelésének módját, és új 
mértékegységeket vezetett be a levegőminőség értékelésére és a szennyező anyag 
forráserősségének meghatározására. A viszonyítás alapjául az embert választotta. 
 
A szennyező anyag forráserősségének a mértékegysége: 1 olf. 
 
Definíció értelmében 1 olf a szennyező anyag forráserőssége egy átlagos embernek ülő 
helyzetben nyugalmi fizikai állapotban, kellemes termikus hőegyensúlyt biztosító 
környezetben (átlagos tisztálkodási feltételek esetén). 
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Az érzékelhető levegőminőség mértékegysége: 1 decipol. 
 
Definíció értelmében 1 decipol a levegő minősége tökéletes keveredés esetén a 
komforttérben, ha 1 olf a szennyező anyag forráserőssége és a szellőző levegő 
térfogatárama 10 l/s (azaz 36 m3/h). 
 
A szennyezőanyag-koncentráció mértékegységei [4.2]: 

 
a) térfogat-térfogatra vonatkoztatott koncentráció: 

kt,t [m3/m3]; [cm3/cm3]; 
használatos még a ppm (Parts pro Millionen): 

1ppm=1cm3/m3 , 
a térfogat %-os érték: kt,t%=100·kt,t=tf%; 
 

b) tömeg-térfogatra vonatkoztatott koncentráció: 
ks,t [kg/m3]; [mg/m3]; 
 

c) tömeg-tömegre vonatkoztatott koncentráció: 
ks,s [kg/kg]; [mg/kg], 
a tömegszázalékos érték: ks,s% =100 ks,s ; 
az átszámítás módja: 
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  [kg/kg]; 

d) db – térfogatra vonatkoztatott koncentráció: 
kdb,t [db/m3], por, aeroszolrészecske-koncentráció értékelésére használjuk. 

 

4.13.1 A koncentráció változása időben állandó kibocsátású 
szennyezőanyag-forrás esetén 
Egy zárt térben meg kell határozni, hogyan alakul a szennyezőanyag-koncentráció az 
időben, ha a térben található szennyezőanyag-forrás állandó kibocsátású (K , mg/h). 
Kiinduláskor a zárt tér levegőjében a szennyező anyag koncentrációja megegyezik a 
külső téri levegőben lévő koncentrációval. 

 
 
Vh a helyiség térfogata [m3]; k – koncentráció; szV  – szellőző levegő térfogatárama. 
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Feltételezve, hogy a szellőztetés folyamatos, a külső levegőben lévő szennyezőanyag- 
koncentráció állandó, a tér homogén és nincs helyi szennyezőanyag-elvárás, felírható a 
szennyezőanyag-mérleg d időre:  

 bhszksz dkVdkVdkVdK    .     (4.10) 

Az összefüggés bal oldalán az első tag a szennyezőanyag-forrásból származó mennyiség 
[mg], a második tag a helyiségbe a külső friss levegővel egy időben bejutó 
szennyezőanyag-mennyiség [mg], a harmadik tag a helyiségből a használt levegővel 
együtt távozó szennyezőanyag-mennyiség [mg], míg az összefüggés jobb oldalán a belső 
levegőben lévő szennyező anyag mennyiségének változása található [mg]. Ha a (4.10) 
összefüggés minden tagját osztjuk a szellőző levegő mennyiségével, akkor az egyenlet a 
következőképpen alakul: 
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ahol: n a légcsereszám, [h-1]. 
A (4.11) összefüggés rendezésével az alábbi egyenletet kapjuk: 
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A (4.12) összefüggés integrálásával:  
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A (4.13) összefüggésből kifejezhető a belső téri levegőben a koncentráció: 
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A (4.14) összefüggésben: 

 ha 
sz

kb V
Kkk



 ;      (4.15) 

 ha kb kk  0 .       (4.16) 

Ennek megfelelően a belső levegőben a szennyezőanyag-koncentráció időbeli változását 
a 4.36 ábra mutatja. 
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4.36 ábra: A szennyezőanyag-koncentráció alakulása a zárt térben állandó 

kibocsátás és folyamatos szellőztetés mellett [4.2] 
 

4.13.2 A koncentráció változása adott mennyiségű szennyező 
anyag kibocsátása esetén 
Egy zárt térben meg kell vizsgálni, hogyan alakul a szennyezőanyag-koncentráció abban 
az esetben, ha egy adott pillanatban K [mg] mennyiségű szennyezőanyag jut a belső 
környezeti levegőbe, és a szellőző levegő térfogatárama állandó. 

 
 
A folyamatos szellőztetés hatására a szennyezőanyag-koncentráció csökken. 
Feltételezvén, hogy a szellőztetés folyamatos, a külső levegőben nincs a vizsgált 
szennyező anyagból, a tér homogén és nincs helyi szennyezőanyag-elszívás, felírható a 
szennyező anyag mérlegegyenlete: 

 dkVdkV hsz   .       (4.17) 

A szennyezőanyag-koncentráció a helyiségben, ha =0 0kk  , 
hV

Kk 0  – kezdeti 

koncentráció értéke. 
Ha a (4.17) összefüggést elosztjuk a szellőző levegő térfogatáramával és rendezzük az 
egyenletet, akkor az összefüggés a következőképpen alakul: 

 
k
dknd   .         (4.18) 

Ha integráljuk a (4.18) egyenletet 0 és  időpontok között, akkor az alábbi összefüggést 
kapjuk: 
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A (4.19) összefüggésből a szennyezőanyag-koncentráció egyenletét kapjuk az idő 
függvényében: 

 nekk  0 .         (4.20) 

A koncentráció változását az időben a 4.37 ábra mutatja. 

 
4.37 ábra: A szennyezőanyag-koncentráció alakulása az időben; egyszeri 
kibocsátás és állandó térfogatáramú folyamatos szellőzés mellett [4.2] 

 
Integrálva a (4.18) összefüggést 0 és 1 időpontok között, az alábbi összefüggést kapjuk: 

 101
nekk  .        (4.21) 

Integrálva a (4.18) összefüggést 0 és 2 időpontok között, kapjuk: 

 202
nekk  .        (4.22) 

Ha a (4.21) és (4.22) egyenleteket egymással elosztjuk, akkor:  
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vagyis: 
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A (4.24) összefüggésből a légcsereszám: 
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21 lnln
 




kkn .        (4.25) 

A (4.25) összefüggés kiválóan alkalmas egy adott helyiségben a légcsereszám 
meghatározására ismeretlen légtechnikai rendszer esetében. Az összefüggés grafikus 
ábrázolását a 4.38 ábra mutatja. 
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4.38 ábra: Légcsereszám a koncentráció változásának függvényében [4.2] 

 
4.14 A belső levegő minőségével elégedetlenek aránya 

Az olf-decipol-rendszer bevezetése után az elégedetlenek %-os aránya kifejezhető volt a 
fajlagos frisslevegő-ráta és az érzékelhető BLM függvényében. 
A fajlagos frisslevegő-ráta miatt elégedetlenek %-os arányát az alábbi összefüggéssel 
határozhatjuk meg [4.2]: 

 )83,1(exp395 25,0VPD  ;       (4.26) 

ahol: V  [l/s olf vagy l/s fő] a fajlagos frisslevegő-ráta. 

Ha V <0,32 l/s olf, akkor PD=100%. 

 
4.39 ábra: Elégedetlenek aránya a frisslevegő-ráta függvényében [4.2] 

 
Az érzékelhető levegőminőség miatt elégedetlenek aránya, [4.2]: 

 )25,3(exp395 25,0cPD  ,       (4.27) 

ahol: c az érzékelhető levegőminőség, [dp]. Ha c> 31,3 dp, akkor PD=100%. 
Az elégedetlenek aránya alapján a terek különböző kategóriákba sorolhatók (MSZ EN 
15251:2007): 
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4.13 táblázat: Szükséges friss levegő mennyisége különböző épületkategóriákban (a 
benntartózkodók által kibocsátott szennyező anyagok semlegesítésére) 

Kategória 
Érzékelt levegőminőség Előírt 

elégedetlen, 
[%] 

dp 
szellőzési arány, 

[l/s fő] 
I. 15 1,0 10 
II. 20 1,4 7 
III. 30 2,5 4 
IV. >30 >2,5 <4 

         Forrás: [4.22] 
 

4.14 táblázat: Szükséges friss levegő mennyisége különböző épületkategóriákban (az 
épület által kibocsátott szennyező anyagok semlegesítésére) 

Kategória 
Nagyon alacsony 
kibocsátású épület 

Alacsony 
kibocsátású épület 

Nemalacsony 
kibocsátású épület 

I. 0,50 l/s,m2 1,0 l/s,m2 2,0 l/s,m2 
II. 0,35 l/s,m2 0,7 l/s,m2 1,4 l/s,m2 
III. 0,30 l/s,m2 0,4 l/s,m2 0,8 l/s,m2 

         Forrás: [4.22] 
Az összes frisslevegő-igény: 

 bptot AqNqq  ;        (4.28) 

ahol: qp – a frisslevegő-igény (4.12 táblázat); qb – a frisslevegő-igény (4.13 táblázat); N 
– a térben tartózkodó emberek száma, [fő], A – a tér nettő alapterülete, [m2]. 
Egy épület alacsony szennyezőanyag-kibocsátással akkor rendelkezik, ha: 
– összes illékony szervesanyag-kibocsátás (VOC): 0,2 mg/m2h alatt; 
– formaldehidkibocsátás 0,05 mg/m2h alatt; 
– ammóniakibocsátás 0,03 mg/m2h alatt; 
– rákkeltő anyagok 0,005 mg/m2h alatt; 
– szagok miatti elégedetlenség 15% alatti. 
Egy épület akkor nagyon alacsony kibocsátású, ha: 
– összes illékony szervesanyag-kibocsátás (VOC): 0,1 mg/m2h alatt; 
– formaldehidkibocsátás 0,02 mg/m2h alatt; 
– ammóniakibocsátás 0,01 mg/m2h alatt; 
– rákkeltő anyagok 0,002 mg/m2h alatt; 
– szagok miatti elégedetlenség 10% alatti. 
Szén-dioxid esetében az elégedetlenek aránya a következő összefüggéssel határozható 
meg [4.2]: 

 )15,15(exp395 25,0
2

 COkPD .      (4.29) 

A külső levegőben lévő CO2-koncentráció felett a belső térben megengedhető 
koncentrációértékeket a 4.14 táblázat tartalmazza. 
 



205 

4.15 táblázat: Ajánlott szén-dioxid-koncentráció értékei 
Kategória CO2-tartalom a külső 

levegő CO2-tartalma felett 
I. 350 ppm 
II. 500 ppm 
III. 800 ppm 
IV. <800 ppm 

       Forrás: [4.22] 
 
A szellőztetett tér szennyezőanyag-mérlegegyenlete alapján a helyiség érezhető 
levegőminősége [4.2]: 

 
V
Gcc kb 

10 ;        (4.30) 

ahol: G – a helyiség összes érzékelhető szennyezőanyag-forráserőssége (ember, 
berendezési tárgyak, burkolóanyagok, légtechnikai rendszer) [olf]; V – friss levegő 
térfogatárama [l/s]; cb – érzékelhető BLM a tartózkodási zónában [dp]; ck – érzékelhető 
külsőlevegő-minőség [dp]. 
 
4.15 A kontaminációs fok és a szellőzés hatásossága 

A friss levegő biztosítására különböző légvezetési rendszereket alkalmaznak. A megfelelő 
légvezetési rendszer kiválasztása az Archimédesz kritérium függvényében történik 
[4.21]: 

 32
1
nH

q
cT

gAr
pb

T 
 ;        (4.31) 

ahol: q fajlagos hőáram, a helyiség padlófelületére számított hőterhelés [W/m2]; n (1/h) 
– légcsereszám; Tb – előírt belső abszolút hőmérséklet [K];  – áramló levegő sűrűsége 
[kg/m3]; cp – áramló levegő állandó nyomáson vett fajhője [J/kg,K]. 
A légvezetési rendszer hatására alakul ki a tartózkodási zóna friss levegővel történő 
átöblítése vagy átöblítetlensége. A légvezetési rendszerek (LVR) fajtái: 
• Elárasztásos 
Jellemzői:  
– a beáramló levegő egyenletesen, kis sebességgel áramlik keresztül a helyiségen; 
– a fő áramlási irányra merőleges légmozgások elkerülésére törekszünk, 
– izoterm vagy kis hőfok különbségű hűtőlevegő. 
• Hígításos 
Jellemzői: 
– keveredik a befújt és a helyiség levegője, 
– indukcióra törekszünk, 
– a gyors, hatékony keveredés a cél. 
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A hígításos légvezetési mód típusai: 
− sugár LVR, 
− érintőleges LVR, 
− diffúz LVR, 
− mikroklíma LVR, 
− kiszorításos LVR. 

 
A kontaminációs fok azt fejezi ki, hogy a helyiség adott pontjában milyen mértékben 
szennyeződött a levegő a szellőző és a távozó levegő szennyezettségét figyelembe véve.  
 
A kontaminációs fok számítása [4.2]: 
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 ;       (4.32) 

ahol: c a belső levegő minősége; k – szennyezőanyag-koncentráció. 
A kontaminációs fok reciproka a szellőztetés hatásossága [4.2]:  
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 1 .       (4.33) 

Ideális hígításos szellőzés esetén: 1  . Minden más esetben 1  és 1 . 
A levegővezetés módján kívül a szellőző és távozó levegő hőmérséklete is befolyásolja a 
szellőztetés hatásosságát. Levegőminőségi szempontból az a célszerű, ha a 
kontaminációs fok minél kisebb, illetve a szellőztetés hatásossága minél nagyobb. 
 

4.16 táblázat: A szellőztetés hatásossága a tartózkodási zónában 
Levegővezetés módja tsz-tb,[oC]  

 
hígításos szellőzés 
 

 

 
<0 

 
0-2 

 
2-5 

 
>5 

 
0,9–1,0 

 
0,9 

 
0,8 

 
0,4–0,7 

hígításos szellőzés 

 

<-5 
 

0  -5 
 

>0 

0,9 
 

0,9–1,0 
 

1,0 

kiszorításos szellőzés 

 

 
>2 

 
0,2 

 
<0 

 
0,2–0,7 

 
0,7–0,9 

 
1,2–1,4 
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4.16 A szükséges frisslevegő-igény méretezése az egészségügyi 
követelmények alapján 

A méretezést adott szennyezőanyag-fajtára vonatkozóan végezzük el: 

 



)( kb kk

K
V


 ;        (4.34) 

ahol: K  a szennyezőanyag-kibocsátás, [mg/h]; kb, kk – szennyezőanyag koncentráció a 
külső levegőben, illetve a belső levegőben (megengedett érték); ε – szellőzés 
hatásossága. 
A szükséges frisslevegő-igény méretezése az érzékelhető BLM biztosításához a (4.30 
összefüggés alapján): 

 
)(

10
kb cc

GV


 [l/s],       (4.35) 

G – a szennyezőanyag-forrás erőssége [olf]; V  – friss levegő térfogatáram [l/s]; cb, ck – 
BLM a tartózkodási zónában és a külső levegőben. 
Ha figyelembe vesszük a szellőztetés hatásosságát, akkor: 

 



)(

10
kb cc

G
V  [l/s].       (4.36) 

A V  számítása a következő lépésekben végezhető el: 
1. a helyiség komfortigénye alapján – a várható elégedetlenek százalékos arányát 

figyelembe véve – rögzítjük a komfortkategóriát; 
2. a helyiség kategóriája alapján felvehető a belső levegő minősége; 
3. a külső levegő minőségének megállapítása az épület elhelyezkedése, környezete 

alapján; 
4. a személyek szennyezőanyag-kibocsátásának meghatározása a tevékenységi szint 

alapján. Dohányosok arányát figyelembe kell venni; 
5. az épület, bútor, burkolat és a légtechnikai rendszer okozta szennyező anyag 

kibocsátásának meghatározása; 
 „üzemelő” épületek esetében 0,3–0,5 olf/m2 padló értékkel lehet számolni. 
Legtöbb esetben (ahol van) ott a klímarendszer „termeli” a legtöbb szennyező 
anyagot (0,2–0,3 olf/m2). 

A linóleum által kibocsátott szennyezés:  1,6 olf/m2, 
PVC padlóanyag     1,4 olf/m2, 
gumi      4,6 olf/m2. 
6. a belső szennyezőanyag-források együttes emissziójának a meghatározása; 
7. a szellőztetés hatásosságának a meghatározása; 
8. a frisslevegő-igény számítása. 
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5. ZAJVÉDELEM 

5.1 Alapfogalmak 

A hangjelenség valamely rugalmas közegben terjedő zavarási állapot. Zavaráson a közeg 
állapotának egyensúlyi helyzete körül térben és időben végbemenő ingadozása értendő. 
A hangjelenségek feloszthatók frekvencia szerint (infrahang, hallható hang, ultrahang, 
hiperhang), intenzitás szerint (hallásküszöb alatti hang, hallható hang, szuperhang), 
időtartam szerint (hanglökés, rövid idejű hang, tartós hang) és időbeli lefolyás szerint 
(állandó hang, változó hang). 
A hangforrás mindig valamilyen rugalmas test vagy közeg, amely a vele közölt energiát 
rezgési energiává alakítja át. A hangforrásból kiinduló hang terjedésének két 
legalapvetőbb formája a hosszanti (longitudinális) és a haránt- (transzverzális) hullám. A 
hosszanti hullámok esetében a részecskék rezgési iránya a hanghullám terjedési 
irányával párhuzamos, míg a haránthullám esetében a terjedési irányra merőleges. 
Hajlítási hullámon valamely, határfelületekkel korlátozott térrész (pl. lemez vagy hártya) 
teljes egészében végzett, harántrezgése által létrejött hullámot értjük. 
A hullámokat frekvenciájukkal (f), hullámhosszukkal () és terjedési sebességükkel 
jellemezzük: 

 fc  .          (5.1) 

Az 5.1 táblázat a longitudinális hullámok terjedési sebességének értékeit mutatja néhány 
anyagban [5.1]. 



212 

5.1 táblázat: A hang terjedési sebessége [5.1] 
Anyag c, [m/s] 
Levegő 340 
Víz 1450 
Fa 3000 
Réz 3500 
Falazat 3600 
Beton 4000 
Acél 5000 
Alumínium 5100 
Üveg 5200 
Parafa 500 
Gumi 40 
PVC (lágy) 800 
PVC (kemény) 2250 

 
A hangterjedés sebessége tehát a vivőközeg sűrűségétől függ, így a levegő esetében a 
hangsebesség függ a léghőmérséklettől: 

 atc 6,05,331  ;        (5.2) 

ahol: ta a léghőmérséklet, [oC]. 
A légsebesség értékeit különböző hőmérséklet mellett az 5.2 táblázat tartalmazza. 
 

5.2 táblázat: Hangsebesség a léghőmérséklet függvényében 
Hőmérséklet, 

[oC] 

Sűrűség, 

[kg/m3] 

Hangsebesség, 

[m/s] 

‐20  1,395  319,5 

‐15  1,368  322,5 

‐10  1,342  325,5 

‐5  1,317  328,5 

0  1,293  331,5 

5  1,270  334,5 

10  1,247  337,5 

15  1,225  340,5 

20  1,205  343,5 

25  1,184  346,5 

30  1,165  349,5 

 
Ha minden más jellemző azonos, a hang lassabban terjed sűrűbb anyagban, és 
gyorsabban a „keményebb” anyagban. Általában a sebesség: 

 

Cc  ,         (5.3) 

ahol: C a vivőanyag merevségének együtthatója;  – vivőanyag sűrűsége. 
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Merev testben a rugalmassági modulus hosszirányú és nyíró alakváltozásra is nullától 
különböző. Így a merev testben különböző sebességű lehet a hang attól függően, hogy 
milyen alakváltozást okoz. Merev rúdban (amelynek vastagsága sokkal kisebb, mint a 
hang hullámhossza) a hangsebesség: 

 

Ec  ,         (5.4) 

ahol: E a statikai rugalmassági (Young) modulus. 
 
Lemezek és rudak hajlítási hullámainak terjedési sebessége – azok anyagán kívül – függ 
a vastagságuktól és a frekvenciától. Azt a frekvenciát, amelynél a hajlítási hullámok 
sebessége megegyezik a longitudinális hullámok terjedési sebességével a levegőben, 
határfrekvenciának (fh) nevezzük. A hajlítási hullámok sebessége a határfrekvencia felett 
nagyobb, alatta pedig kisebb, mint 340 m/s. 
A rezgések alakja szerint a hangokat különböző osztályokba sorolhatjuk, mégpedig: tiszta hangok, zenei hangok 
és zörejek. 

A tiszta hang szinusosan változó hang, míg a zenei hang periódusosan változó hallható 
hang, amely egy alaphangból és erre az alaphangra szuperponálódó harmonikus 
felhangokból áll. A zörej periódusos tulajdonság nélküli vagy nehezen felismerhető 
periódusos tulajdonságú, hallható hang, amely felbontható tiszta hangokra mint 
összetevőkre. 
 
5.2 A hangjelenség számszerű jellemzése 

A hangjelenség mennyiségi jellemzésére leggyakrabban használatos fogalmak a hangteljesítmény, a 
hangintenzitás és a hangnyomás. 

A hangteljesítmény (P, [W]) egy tetszőlegesen meghatározott felületen keresztül az 
időegység alatt átáramló hangenergia-mennyiség átlagos értéke. 
A hangintenzitás (I, [W/m2]) egységnyi felületen keresztül, rá merőleges irányban az 
időegység alatt átáramlott hangenergia-mennyiség átlagos értéke. 
A hangnyomás (p, [Pa]) a hangrezgések által a közegben keltett váltakozó nyomás, 
amely a hangtérnek közvetlenül mérhető adata. A hangnyomás a statikus barometrikus 
nyomással összegződik. 
 
Hangforrás által kisugárzott teljesítmény W-ban kifejezve. A szokásos hangforrások, 
zenei hangok, beszéd és zajok által kisugárzott maximális hangteljesítmény 0,001 és 
25W között van. Csak kevés hangszer hangteljesítménye éri el az 1 W-ot. Nagyzenekar 
maximális hangteljesítménye néhány másodperces időtartama elérheti a 70 W-ot. Beszéd 
esetében a hosszabb időre vett energiaátlag 20–40 mW. Az emberi hang abszolút 
energiacsúcsai férfinél 3 mW értéket is elérnek. Beszéd esetén a hangteljesítmény 
nagyobb része a magánhangzókhoz kapcsolódik, annak ellenére, hogy az 
információtartalom átvitele inkább a mássalhangzókon múlik. A beszélt nyelvek 
hangteljesítménye nagy különbségeket mutat. A maximális teljesítményű hangok 
rendszerint az alaphangok frekvenciasávján belül vannak. Zenekar esetében a maximális 
hangteljesítmény 250–500 Hz között lép fel. A legmélyebb és legmagasabb hangoknál a 
hangteljesítmény a maximális érték egytizedénél is kisebb. Az észlelő szempontjából nem 
annyira a hangforrás teljesítménye, mint inkább az észlelés helyén fellépő hangnyomás a 
mérvadó [5.5].  
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Szabadon terjedő síkhullámra a hangintenzitás és a hangnyomás effektív értéke között a 
következő összefüggés áll fenn: 

 
c

pI


2
 .         (5.5) 

Két teljesítményjellegű vagy azzal arányos mennyiség számszerű értékének 
összehasonlítására szolgáló, mértékegység nélküli szám a decibel (dB), amely a két érték 
hányadosának 10-es alapú logaritmusa, szorozva tízzel: 

 
2

1log10
P
Pn  .         (5.6) 

A decibel használatát az teszi indokolttá, hogy egyrészt az előforduló arányok nagyon tág 
értékhatárok között mozognának (pl. 1000000/160 dB), másrészt az emberi fül 
érzékenysége logaritmikus jellegű. 
Az egyes hangforrások teljesítmény-, illetve a teljesítményszint-értékeit az 5.3 táblázat 
tartalmazza. 
 

5.3 táblázat: Hangforrások teljesítménye és teljesítményszintje 
Hangforrás Teljesítmény, [W] Teljesítményszint, [dB] 

Hűtő 0,0000001 50 
Számítógépes gépelés, 
normál beszéd 

0,00001 70 

Hangos beszéd 0,001 90 
Helikopter 0,01 100 
Láncfűrész 0,1 110 
Markológép, trombita 0,3 115 
Légkalapács 1 120 
Gépfegyver 10 130 
Teherautó motor, rock koncert 100 140 
Sziréna 1 000 150 
Turbó sugárhajtású motor 10 000 160 
Rakéta 1 000 000 180 
 
A decibelt értékszintek megadására használják. A szint valamely mennyiségnek egy 
alapértékhez viszonyított értékét jelenti. Ez az alapérték az akusztikában a hallásküszöb. 
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5.1 ábra: Hangnyomásszint a frekvencia függvényében 

(Forrás: http://www.muszeroldal.hu/assistance/hangerzekeles.html) 
 

5.2.1 Hangteljesítményszint, hangintenzitásszint, 
hangnyomásszint 
A teljesítményszint, az intenzitásszint és a hangnyomásszint az alábbi összefüggésekkel 
számítható: 

 
0

lg10
P
PLP  ;         (5.7) 

ahol: P0=10-12 W; 

 
0

lg10
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ILI           (5.8) 

I0=10-12 W/m2; 

 
0

lg10
p
pLp           (5.9) 

ahol: p0=210-5 Pa. 
A decibelben kifejezett szintek használata azzal az előnnyel is jár, hogy a szintek 
különbsége közvetlenül a két mennyiség viszonyának dB-ben kifejezett értékét adja: 
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 .       (5.10) 

Két azonos teljesítményű hangforrás esetében a teljesítményszint: 
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 3lg102lg102lg10lg10

000
.  (5.11) 

Az (5.11) összefüggés alapján, ha két azonos hangforrás egyszerre megszólal, azok 
hangjának együttes hangintenzitása a mindkettőtől azonos távolságra levő megfigyelési 
pontban 3 dB-lel lesz nagyobb egy hangforrás teljesítményéhez képest. 
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Ha egy helyiségben az intenzitásszint 85 dB, a vele szomszédos helyiségben pedig 
ugyanannak a hangforrásnak az intenzitásszintje 35 dB, akkor a két helyiség közötti 
csillapítás értéke 50 dB, vagyis 100000-szeres. 
 
Két különböző, L1>L2 szint eredőjének a meghatározásához a 5.1 ábrából a L értéket 
kell leolvasni és a nagyobb értékhez hozzáadni: 
 
  LLLeredő  1 .       (5.12) 

 
Az (5.12) összefüggés alapján látható, hogy ha dB1021  LL , akkor a növekedés kb. 
0,4 dB, vagyis a gyenge hangforrások az eredőt nem befolyásolják észrevehetően. A fül 
3 dB különbséget kevéssé érzékel, 10 dB különbség feltűnő, 20 dB csökkenést a 
hangforrás kikapcsolásaként érzékel [5.6]. 

 
5.2 ábra: Szintek eredőjének meghatározása 

 
Mivel a hangintenzitás úgy definiálható mint az egységnyi felületre vonatkozó 
teljesítmény, a teljesítmény felírható mint az intenzitás és a felület szorzata: 

 ISP   .         (5.13) 

Ha az (5.13) összefüggést felírjuk a vonatkoztatási értékekre is, majd elosztjuk az így 
kapott összefüggéseket egymással, akkor az alábbi egyenletet kapjuk: 
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 .         (5.14) 

Az (5.14) összefüggésből pedig könnyen levezethető a teljesítményszint és az 
intenzitásszint kapcsolata: 

 SLL IP lg10 .        (5.15) 

Ha n darab azonos teljesítményű, LI intenzitásszintű hangforrás áll rendelkezésre, akkor 
ezek eredő intenzitásszintje: 
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 .        (5.16) 

De ebben az esetben: 

 nII  .         (5.17) 
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Ezzel az (5.16) összefüggés a következőképpen alakul: 

 nLL II lg10 .        (5.18) 

Az (5.18) összefüggés alapján 10 db légkalapács eredő intenzitásszintje 130 dB lesz. 
Ha n darab eltérő intenzitásszintű (LI1, LI2, …, LIn) hangforrás eredő intenzitásszintjét 
szeretnénk megállapítani, akkor első lépésként az intenzitásszintekből az egyes 
hangforrások intenzitását kell meghatározni: 
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      (5.19) 

Az n hangforrás intenzitásának összege: 
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Az n hangforrás eredő intenzitásszintje: 
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Vagyis egyszerűsítések után: 
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5.3 A hang érzékelése 

Ahhoz, hogy valamely hangjelenség hangérzetet váltson ki, a hallásküszöböt meghaladó hangnyomásra és 
meghatározott frekvenciatartományba eső frekvenciára van szükség. Az emberi fül által érzékelhető frekvenciák 
tartománya kb. 16–20000 Hz között helyezkedik el, pontos értéke egyénenként és az életkorral változik. A fül az 
1000–4000Hz közötti tartományban a legérzékenyebb. 

A fül a különböző frekvenciájú hangokat azonos hangnyomásszint esetén nem azonos 
hangosságúnak ítéli. Egy tiszta hang hangosságszintje annak az f=1000 Hz frekvenciájú 
tiszta hangnak a hangnyomásszintje, amely a vizsgálttal azonos hangosságúnak 
hallatszik. Ez a hangosságszintet phon-nal jelöljük. Az egyenlő hangosságszintek görbéit 
az 5.3 ábra mutatja. 
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5.3 ábra: Egyenlő hangosságszintek görbéi 
 
A gyakorlatban a széles tartomány miatt frekvenciasávokban mérnek és számolnak. Egy 
sáv szélessége a sáv középfrekvenciájának adott hányada, vagyis nagyobb 
frekvenciaértékeknél a sáv szélessége nagyobb. Legtöbbször a gyakorlatban az 
oktávsávokat alkalmazzák (a sáv felső határfrekvenciája az alsó határfrekvencia 
kétszerese). Fontos, hogy a különböző spektrumú zajok szubjektív hatása egyetlen 
mérőszám alapján legyen összehasonlítható. A mérőműszerekbe ezért az úgynevezett 
„A” szűrőt építik be, amelynek csillapítása követi a fül érzékenységének 
frekvenciafüggvényét (5.3 ábra). 
A szűrők csillapítási görbéi gyakorlatilag az egyenlő hangosságú görbéknek az inverzei, 
és figyelembe veszik azt a tényt, hogy az egyenlő hangosságú görbék nagyobb 
hangnyomások mellett ellaposodnak. Az A típusú szűrőket 55 dB hangnyomásszint alatt 
alkalmazzák, A B típusú szűrőket 55–85 dB hangnyomás-intervallumban, a C típusú 
szűrőket pedig 85 dB-nél nagyobb hangnyomások esetén alkalmazzák. Léteznek D típusú 
szűrők is, amelyeket extrém magas hangnyomások esetén alkalmaznak. A gyakorlatban 
az csaknem kizárólag az A típusú súlyozószűrőket alkalmazzák, amelyek úgy a 
halláskárosodás, mint a kellemetlen zavarás szempontjából a legjobban követi az emberi 
hangérzékelés frekvenciafüggvényét. A szűrők csillapításainak értékét a frekvencia 
függvényében az 5.4 táblázat mutatja. 
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5.4 ábra: A szűrők csillapítása 

(Forrás: http://personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/single.htm) 
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5.4 táblázat Az A, B, C típusú szűrők csillapítása 
Frekvencia, [Hz] Csillapítás, [dB] 

„A” szűrő „B” szűrő „C” szűrő 
10 -70,4 -38,2 -14,3 

12,5 -63,4 -33,2 -11,2 
16 -56,7 -28,5 -8,5 
20 -50,5 -24,2 -6,2 
25 -44,7 -20,4 -4,4 

31,5 -39,4 -17,1 -3,0 
40 -34,6 -14,2 -2,0 
50 -30,2 -11,6 -1,3 
63 -26,2 -9,3 -0,8 
80 -22,5 -7,4 -0,5 
100 -19,1 -5,6 -0,3 
125 -16,1 -4,2 -0,2 
160 -13,4 -3,0 -0,1 
200 -10,9 -2,0 0 
250 -8,6 -1,3 0 
315 -6,6 -0,8 0 
400 -4,8 -0,5 0 
500 -3,2 -0,3 0 
630 -1,9 -0,1 0 
800 -0,8 0 0 
1000 0 0 0 
1250 +0,6 0 0 
1600 +1,0 0 -0,1 
2000 +1,2 -0,1 -0,2 
2500 +1,3 -0,2 -0,3 
3150 +1,2 -0,4 -0,5 
4000 +1,0 -0,7 -0,8 
5000 +0,5 -1,2 -1,3 
6300 -0,1 -1,9 -2,0 
8000 -1,1 -2,9 -3,0 
10000 -2,5 -4,3 -4,4 
12500 -4,3 -6,1 -6,2 
16000 -6,6 -8,4 -8,5 
20000 -9,3 -11,1 -11,2 

(Forrás: http://personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/single.htm) 
 
Az A hangnyomásszint az oktávsávok középfrekvenciáinak megfelelő hangnyomásszintek 
alapján az alábbi összefüggéssel határozható meg: 
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ahol: az Lpi az i oktávsáv Lp csillapított hangnyomásszintje, [dB]. 
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5.1 Példa 
Az alábbi táblázatban megadott, oktávszűrőkkel mért hangnyomásszintek esetében 
határozza meg az adott zaj A hangnyomásszintjét! 

Oktávsáv középfrekvenciája, [Hz] Mért hangnyomásszint, [dB] 
31,5 74 
63 66 
125 71 
250 61 
500 60 
1000 75 
2000 82 
4000 80 
8000 87 
16000 90 

 
Az A hangnyomásszint számításához előbb az egyes oktávsávokban mért 
hangnyomásszintek korrigált értékét kell meghatározni az adott szűrő csillapításának 
függvényében: 

Oktávsáv 
középfrekvenciája, 

[Hz] 

Mért 
hangnyomásszint, 

[dB] 

Csillapítás, 
[dB] 

Korrigált 
hangnyomásszint, 

[dB] 
31,5 74 -39,4 34,6 
63 66 -26,2 39,8 
125 71 -16,1 54,9 
250 61 -8,6 52,4 
500 60 -3,2 56,8 
1000 75 0 75,0 
2000 82 +1,2 83,2 
4000 80 +1,0 81,0 
8000 87 -1,1 85,9 
16000 90 -6,6 83,4 

 
Az (5.23) összefüggés alapján az A hangnyomásszint: 

    8,561,04,521,09,541,08,391,06,341,0 1010101010lg10AL  

  4,831,09,851,0811,02,831,0751,0 1010101010   ; 

vagyis: 9,89AL dB. 
Nyilvánvaló, hogy azonos eredő hangnyomásszintek esetén a főleg kisfrekvenciájú, mély 
hangokban gazdag spektrumú zajt a fül kisebb hangosságúnak érzékeli és az ennek 
megfelelő súlyozott hangszint, LA is kisebb.  
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Időben változó LA(t) hangnyomásszintű zajok esetén az LAeq egyenértékű, súlyozott 
zajszinttel számolnak, amely hatásában azonos az ugyanolyan ideig tartó, időben 
állandó, ugyanolyan szintű zajjal. T időtartam esetén [5.7]: 
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Ha egy vizsgálati időszakon belül ismert az LAi hangnyomásszint egy-egy ti időszakra 
vonatkozóan, akkor az ekvivalens hangnyomásszint [5.8]: 
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5.2 Példa 
Egy mérési pontban 1 min leforgása alatt a hangnyomásszint 50 s időtartamban 60 dB 
volt, 10 s időtartamban pedig 80 dB. Határozza meg az 1 min-ra vonatkozó egyenértékű 
hangnyomásszintet! 
 
A megoldáshoz az (5.25) összefüggést alkalmazzuk, amely szerint az egyenértékű A 
hangnyomásszint: 
 

  801,0601,0 10101050
60
1lg10  AeqL ; 

vagyis: LAeq=72,4 dB. 
Egy zaj NR (Noise Rating) értékét meghatározhatjuk összefüggések alapján is, de 
adottak diagramok is (5.5 ábra), amelyeket gyakran alkalmaznak. 
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5.5 ábra NR-görbék [5.9] 

 
A diagramban látható, hogy az NR görbékre vonatkozó érték az 1000 Hz frekvenciának 
megfelelő hangnyomásszint. Normál háttérzajszintek mellett: 

 5 ALNR .         (5.26) 

Az (5.26) összefüggés azonban nem általánosan érvényes. A zajszintek NR számmal való 
értékelésének célja az, hogy figyelembe vegyék azt a tényt, hogy az ember különböző 
frekvenciájú azonos hangnyomásszintű zajforrást eltérő hangosságúnak ítél. Az NR 
számnak különösen olyan terekben haszna, amikor a térben szabályozva van a 
megengedhető zajszint. Az NR göbéket a Beránek [10] által javasolt NC (Noise Criterion) 
görbék alapján szerkesztették. Ez utóbbiak leginkább légkondicionálórendszerek 
esetében voltak használatosak, és napjainkban inkább az NCB (Balanced Noice Criterion) 
görbéket alkalmazzák (5.6 ábra). Az NCB görbéket zárt terek esetében alkalmazzák, 
akkor, amikor az elfogadható zajszint értékét adják meg. Egy adott NCB görbe száma 
(jelölése) egyenlő az adott zaj SIL számával (Speech Interference Level). A SIL szám 
nem más, mint az adott zaj 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz és 4 kHz frekvencia mellett mért 
hangnyomásszintjeinek átlaga [7].  
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5.6 ábra: NCB görbék [5.9] 

 
5.4 A zaj hatása az egészségre 

A nagyon magas hangnyomásszint (Lp>150 dB) azonnali süketséget okozhat. Ennél 
kisebb zajszint esetén is a zajnak kitett személy időszakos hallásveszteséget szenved, de 
csendes környezetben pihenve a hallás eredeti formájába helyreáll. Ha a pihentetési idő a 
szükségesnél kevesebb, maradandó hallásveszteség alakul ki. 
A zaj pszichológiai hatása változatos. Az LA=30 dB körüli óraketyegés az intenzív szellemi 
tevékenységet zavarhatja, míg az LA=90 dB átlagos hangnyomásszintű szimfonikus zene 
serkentő lehet. A zavaró hatás a hang magasságának növekedésével fokozódik, és 
kellemetlen az időben nem állandó zajok hatása is. 
Magyarországon 2008.12.11. óta hatályos a „27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról”, mely 
megállapítja a hangnyomásszintre, valamint a rezgésterhelésre vonatkozó értékeket 
különböző rendeltetésű létesítmények esetében. 
A rendelet alkalmazásában a megítélési szint (LAM): a vizsgált zajforrás egyenértékű A 
hangnyomásszintjéből korrekciós tényezőkkel számított, a teljes megítélési időre 
vonatkoztatott érték, amelynek mértékegysége: dB. Értelmezése az MSZ 18150-1 és az 
MSZ 15037 szabvány szerint. 
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A megítélési időre vonatkozó rezgésterhelés (AM): a rezgésterhelésnek mérési 
irányonként számított, a teljes megítélési időre vonatkozó értéke, amelynek 
mértékegysége: [mm/s2]. 
Az üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zaj terhelési határértékeit a zajtól 
védendő területeken az 5.5 táblázat tartalmazza. 
 

5.5 táblázat: Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési 
határértékei a zajtól védendő területeken [5.11] 

Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre, [dB] 
nappal, 6–22 h éjjel, 22–6 h 

Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek 

45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási intézmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

 
50 

 
40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 
vegyes terület 

55 45 

Gazdasági terület 60 50 
 
Az 5.5 táblázat határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő  
a) nappal (6:00–22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, 
b) éjjel (22:00–6:00): a legnagyobb zajterhelést adó fél óra. 
Ha a csendes övezet, fokozottan védett terület 
a) zajtól védett területen helyezkedik el, akkor az 5.5 táblázatban meghatározott 
határértéknél 5 dB-lel kisebb; 
b) zajtól nem védett területen helyezkedik el, akkor az 5.5 táblázatban szereplő, az üdülő 
területi besorolásnak megfelelő zajterhelési határértéknek kell teljesülni a területén. 
 
Az építési-kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól 
védendő területeken az 5.6 táblázat tartalmazza. 
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5.6 táblázat: Építési-kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési 
határértékei a zajtól védendő területeken [5.11] 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre, [dB] 
ha az építési idő 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap több, 1 
évig 

1 évnél több 

nappal 
6–22 h 

éjjel 
22–6 h 

nappal 
6–22 

h 

éjjel 
22–6 h 

nappal 
6–22 h 

éjjel 
22–6 h 

Üdülőterület, különleges 
területek közül az egészségügyi 
területek 

60 45 55 40 50 35 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az 
oktatási intézmények területe, 
a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 
 
Az építési-kivitelezési tevékenység teljes időtartamát az 5.6 táblázat szerinti szakaszokra 
kell bontani, és azokra a határértéket külön-külön kell meghatározni. 
Az 5.6 táblázat határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő: 
a) nappal (6:00–22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, 
b) éjjel (22:00–6:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél óra. 
 
A közlekedési létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy az általuk okozott zajterhelés 
nem haladhatja meg az 5.7 táblázat szerinti határértékeket. 
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5.7 táblázat: A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól 
védendő területeken [5.11] 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre, [dB] 
A* B* C* 

nappal 
6–22 h 

éjjel 
22–6 h 

nappal 
6–22 h 

éjjel 
22–6 h 

nappal 
6–22 h 

éjjel 
22–6 h 

Üdülőterület, különleges 
területek közül az egészségügyi 
területek 

50 40 55 45 60 50 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az 
oktatási intézmények területe, 
a temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 
 
A* – kiszolgálóúttól, lakóúttól származó zajra. 
B* – az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat 
tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel- és leszállóhelyektől (olyan 
repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 t maximális felszálló 
tömegnél kisebb, légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 t maximális felszálló tömegnél 
kisebb helikopterek közlekednek) származó zajra. 
C* – az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a települési 
önkormányzat tulajdonában lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, belterületi elsőrendű 
főutaktól és belterületi másodrendű főutaktól, az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel- és leszállóhelytől 
(olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 t maximális 
felszálló tömegű vagy annál nagyobb, légcsavaros repülőgépek, 2,73 t maximális 
felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, valamint sugárhajtású légijárművek 
közlekednek) származó zajra. 
 
Az 5.7 táblázat határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő 
a) nappal (6:00–22:00): 16 óra, 
b) éjjel (22:00–6:00): 8 óra. 
Ha a csendes övezet fokozottan védett terület 
a) zajtól védett területen helyezkedik el, akkor az 5.7 táblázatban meghatározott 
határértéknél 5 dB-lel kisebb; 
b) zajtól nem védett területen helyezkedik el, akkor az 5.7 táblázatban az üdülőterületi 
besorolásnak megfelelő zajterhelési határértéknek  
kell teljesülnie. 
Az épületek zajtól védendő helyiségeit úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a 
helyiségbe behatoló zaj a használatbavétel időpontjában – zárt állapotú nyílászárók 
mellett – ne haladja meg az 5.8 táblázat szerinti megengedett értékeket. 
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5.8 táblázat: A zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendő 
helyiségeiben [5.11] 

Zajtól védendő helyiség 
Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre, [dB] 
nappal, 6–22 h éjjel, 22–6 h 

Kórtermek és betegszobák 35 30 
Tantermek, előadótermek oktatási 
intézményekben, foglalkoztató-termek, 
hálóhelyiségek bölcsődékben és óvodákban 

40 – 

Lakószobák lakóépületekben 40 30 
Lakószobák szállodákban és szálló jellegű 
épületekben 

45 35 

Étkezőkonyha, étkezőhelyiség 
lakóépületekben 

45 – 

Szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi 
lakóépületek közös helyiségei 

50 – 

Éttermek, eszpresszók 55 – 
Nagy- és kiskereskedelmi épületek 
eladóterei, vendéglátóhelyiségei, 
a váróterem 

60 – 

 
Az 5.5, a 5.6 és az 5.7 táblázatban a zajtól védendő területeken meghatározott 
zajterhelési határértékeknek 
a) az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, 
amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség (5.8 táblázat), 
könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek 
padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól 
általában 2 m-re; 
aa) ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 m-nél kisebb, akkor e távolság zajforrástól 
számított kétharmad részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 m-re, 
ab) ha a nyílászáró környezetében 4 m-en belül hangvisszaverő felület van, akkor a 
nyílászáró és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 m-
re, 
ac) ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén, 
b) az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek 
elhelyezésére szolgáló ingatlanok határán, 
c) a temetők teljes területén kell teljesülniük. 
 
Azokra a zajtól védendő területekre, épületekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos 
napszakban vagy szezonálisan használnak, az 5.5, a 5.6 és az 5.7 táblázat szerinti 
zajterhelési határértékek csak a használat időtartamára vonatkoznak. 
 
Az épületek védendő helyiségeinek külső határolószerkezeteit úgy kell megvalósítani, 
hogy azok az épületakusztikai követelményekre vonatkozó szabvány előírásainak 
megfeleljenek, vagy e szabvánnyal legalább egyenértékű hangszigetelési 
tulajdonságokkal rendelkezzenek. 
A követelmények teljesítése érdekében a homlokzat mértékadó zajterhelését a zajtól 
védendő épület használatbavételi időpontjában jellemző forgalmi helyzet alapján kell 
megállapítani. 
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Az épületek 5.8 táblázatban megadott zajtól védendő helyiségében 
a) az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől 
(pl. felvonóktól, kazánoktól, szivattyúktól, szellőző- és klímaberendezésektől, vízellátási, 
csatornázási, fűtési, világítási berendezésektől), és 
b) az épületen belül vagy azzal szomszédos épületben folytatott termelő- vagy 
szolgáltató-tevékenységtől, illetve az ehhez alkalmazott géptől, berendezéstől, egyéb 
zajforrástól származó zaj terhelési határértékeit az 5.8 táblázat tartalmazza. 
Az 5.8 táblázat határértékei a védendő helyiségben kialakuló megítélési szintek térbeli 
átlagára vonatkoznak, ahol a megítélési idő 
a) közlekedési zajforrásra: 
aa) nappal (6:00–22:00): 16 óra, 
ab) éjjel (22:00–6:00): 8 óra; 
b) üzemi és szabadidős zajforrásra: 
ba) nappal (6:00–22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, 
bb) éjjel (22:00–6:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél óra. 
 
Az emberre ható környezeti rezgéstől védendő épületeket, azok helyiségeit, a vizsgálati 
küszöbértéket, valamint a helyiségekben megengedhető terhelési határértékeket az 5.9 
táblázat tartalmazza. 
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5.9 táblázat: Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési 
határértékei az épületekben [5.11] 

Épület, helyiség 

Rezgésvizsgálati 
küszöbérték*, 
[mm/s] 

Rezgésterhelési 
határérték*, 
[mm/s] 

A0 AM Amax 

Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. 
műtő) 

3,6 3 100 

Lakóépület, üdülőépület, 
szociális otthon, 
szálláshely-szolgáltató 
épület, kórház, 
szanatórium lakó- és 
pihenőhelyiségei 

nappal  
06–22 óra 

 
12 10 200 

éjjel  
22–06 óra 

 
6 5 100 

Kulturális, vallási létesítmények nagyobb 
figyelmet igénylő helyiségei (pl. 
hangversenyterem, templom), a bölcsőde, 
óvoda foglalkoztató helyiségei, orvosi 
rendelő 

12 10 200 

Művelődési, oktatási, igazgatási és 
irodaépület nagyobb figyelmet igénylő 
helyiségei (pl. zanterem, számítógépterem, 
könyvtári olvasóterem, tervezőiroda, 
diszpécserközpont), a színházak, mozik 
nézőterei, a magasabb komfortfokozatú 
szállodák közös terei 

24 20 300 

Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, 
illetve vendéglátóterei, sportlétesítmények 
nézőtere, a középületek folyosói, 
előcsarnokai 

36 30 600 

*Értelmezése az MSZ 18163-2 szerint. 
 
Épületek helyiségeiben és a munkahelyeken megengedett zajszintek értékeit az MSZ 
18151-1:1982 és az MSZ 18151-2:1983 nemzeti szabványok továbbá a szabványos 
használati zajszintek értékeit az MSZ-04-6013:1988 nemzeti szabvány tartalmazza. 
 
5.5 Hangterjedés szabad térben 

Az LP hangteljesítményszintű zajforrás maga körül hangteret létesít, amelyet a tér egyes 
pontjaiban mérhető hangnyomásszintekkel lehet leírni. A két szint közötti kapcsolat a 
hangforrás jellegétől és a terjedési viszonyoktól függ. 
A kisméretű, pontszerű, minden irányban egyenletesen sugárzó hangforrást 
gömbsugárzónak nevezik. Az egyenletes terjedéstől való eltérést a D irányítási tényező 
jellemzi, ami arra utal, hogy az adott esetben mennyi a teljesítmény az egyenletes 
terjedéshez viszonyítva.  
A hangforrástól r távolságra mért hangnyomásszint: 

  11lg10lg20  DrLL Pp .     (5.27) 
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Korlátozott hangterjedés esetére néhány példát az 5.7 ábra mutat. 

  

5.7 ábra: Irányjelző különböző korlátozásoknál 
 
Nem túl nagy méretű hangforrások legnagyobb méretük néhányszorosánál nagyobb 
távolságban már pontszerűnek tekinthetők. 
Végtelen hosszú egyenes mentén, végtelen sok pontszerű, egymástól független 
hangforrást vonalsugárzónak nevezünk. Ebben az esetben a sugárzótól r távolságra mért 
hangnyomásszint [5.6]: 

 6lg10lg10  DrLL Pp .      (5.28) 

A hangterjedés korlátozását, vagyis a hangforrás és a megfigyelő közé egy olyan 
végtelen hosszú fal (hanggát) elhelyezését, amelyen nincs hangterjedés, 
hangárnyékolásnak nevezzük. 
A zajcsökkentő hatás értéke a Fresnel-számtól függ [5.6]: 

   dbaN 



2

.       (5.29) 

A csillapítás mértékét a Fresnel-szám függvényében a 5.8 ábra mutatja [5.6]. A 
csillapítás nagyobb a nagyobb frekvenciák esetében, de nem haladja meg a 24 dB-t. Egy 
épület hangárnyékoló hatásának számításakor a hang útjának meghatározásánál az 
épület szélességét (s) is beszámítjuk: 

   dsbaN 



2

 .      (5.30) 
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5.8 ábra: Hangárnyékolás [5.6] 
 

5.6 Hangterjedés az épületben 

Az épületben terjedő hangok lehetnek léghangok és testhangok. A léghang a légnemű hangtér hullámait és 
rezgéseit, míg a testhang a szilárd halmazállapotú hangtér rezgéseit és hullámait jelenti. 

Ha valamely helyiség légterében pl. beszéddel léghangokat keltünk, akkor az ezzel 
együtt járó periodikus légnyomás-ingadozások a helyiség falaiban és födémeiben hajlítási 
hullámokat ébresztenek. Ezek a szomszédos légtér levegőrészecskéit ugyancsak 
rezgésbe hozzák, tehát szintén léghangok forrásaivá válnak (5.9a ábra). A léghangoknak 
ilyen módon való terjedését nevezzük léghangátvitelnek, a falaknak és födémeknek a 
léghangátvitellel szemben kifejtett ellenállását pedig léghanggátlásnak. 
Ha viszont valamely helyiségnek a falát ütögetjük, akkor a falban testhangokat keltünk (5.9b ábra). A falban 
hajlítási hullámok formájában terjedő testhangok szintén rezgésbe hozzák a szomszédos tér levegőrészecskéit, 
tehát léghangokat ébresztenek. Ebben az esetben testhangátvitelről beszélünk. A kalapácsütéshez hasonlóan a 
testhangkeltésnek több formája előfordulhat az épületben. Ezek között nagy jelentőségük van a födémekben 
keltett testhangoknak, amelyeket lépéshangoknak nevezünk. A lépéshangátvitel mértékét a födém 
lépéshanggátlása határozza meg. 

 
 

 
5.9 ábra: Lég- és testhangkeltés [5.2] 
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Valamely épületszerkezetet érő hanghullám különböző utakon terjed tovább. Abban az 
esetben, mikor a hangenergia a szomszédos helyiségbe közvetlenül az 
elválasztószerkezet révén jut át, közvetlen hangátvitelről beszélünk. Minden egyéb 
esetben mellékutas hangátvitelről van szó. Ilyen pl. a hangátvitel a vizsgált falban és 
födémben levő résen keresztül, továbbá légcsatornák, csővezetékek közvetítésével, 
valamint a kerülőutas hangátvitel. Ez utóbbi esetben a hangenergia (testhang 
formájában) valamely szomszédos helyiségbe az elválasztószerkezet megkerülésével, 
más szerkezet közvetítésével jut át. Minél kisebb mértékű a közvetlen hangátvitel 
valamilyen szerkezeten keresztül, annál nagyobb súllyal jön számításba a kerülőutas 
hangátvitel. Mivel ez utóbbit csak korlátozott mértékben tudjuk kiküszöbölni, a 
hanggátlás jósága is mindig korlátozott. 
 
A kerülőutas hangátvitel esetében a léghangok részben a két helyiséget elhatároló fal, 
illetve födém perembefogásának közvetítésével jutnak át a csatlakozószerkezetekbe, 
amelyek azokat lesugározzák a környező légtérbe (5.10a ábra, B út), részben a 
hangforrást magába foglaló helyiség egyéb szerkezeteiben keletkező testhangok 
formájában terjednek tovább és kerülnek lesugárzásra (5.10a ábra, C út) [5.2]. 
Lépéshangok esetében a kerülőutas hangátvitelnek kisebb jelentősége van, mint a 
léghangok esetében (5.10b ábra). A léghangoktól eltérően a lépéshangok csak egy 
szerkezetben keltenek rezgéseket, vagyis az előbb C-vel jelölt út elmarad [5.2]. 
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5.10 ábra: Léghang és testhang terjedése épületekben [5.2] 

 

5.7 Visszaverődés és elnyelés 

A térhatároló szerkezetbe ütköző hanghullám energiájának egy része a határfelületről visszaverődik, egy része a 
szerkezetben súrlódási hővé alakul, a maradék energia pedig átjut a szerkezet másik oldalára. A visszaverési fok 

(), a disszipációs fok () és az átvezetési fok () a visszavert, hővé alakult és az átvezetett energiahányadot 
jelenti.  
Ezek összege: 

 1  .         (5.31) 

A helyiségen belül kialakuló energiasűrűség adott hangteljesítmény mellett annál nagyobb, minél nagyobb a 
visszaverődési fok értéke. Az elnyelési fok az elnyelt energiahányadot jelenti: 

   .         (5.32) 

Szokványos épületszerkezetek  értéke néhány század körül van, míg a speciális hangelnyelő anyagok elnyelési 
foka a nagy rezgésszámok tartományában nagyobb mint 0,9. 
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A helyiség térhatároló felületeinek hangelnyelő képességét egy meghatározott frekvencián vagy 
frekvenciasávban a következő összefüggéssel számítható elnyelési szám (egyenértékű elnyelési felület, [m2]) 
fejezi ki [5.2]: 
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ahol: Ai a különböző elnyelésű térhatárolószerkezetek felülete. 

Sok estben csak a közepes egyenértékű felület értékét határozzák meg [5.2]: 
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ahol: s  a frekvenciától független, valamennyi felületrészre vonatkozó, közepes 

elnyelési fok (5.10 táblázat) [5.1]. 
 

5.10 táblázat: Közepes hangelnyelési tényező 
A helyiség jellege 

s  

Sima beton-, tégla- stb. falú, üres 0,05 
Sima beton-, tégla- stb. falú, részben üres 0,10 
Kemény felületű bútorral bútorozott; gépterem vagy gépi 
berendezéssel felszerelt üzem 

0,15 

Tagolt, berendezéssel vagy berendezés nélkül 0,20 
Kárpitozott bútorral berendezett, a mennyezeten vagy a 
falakon hangelnyelő elemekkel részlegesen burkolt 

0,25 

A mennyezeten és a falakon hangelnyelő elemekkel 
burkolt 

0,35 

Különleges hangelnyelő szerkezettel burkolt 0,50 
 
A táblázatból látható, hogy ha az üres helyiséget berendezzük, akkor 0,05-ről 0,15-re növekszik a közepes 
hangelnyelési fok, ami kb. 5 dB hangnyomásszint-csökkenésnek felel meg [5.1]. 

 
Diffúz hangtér esetén (minden irányban azonos intenzitású az energiaáramlás) a 
helyiségek hangelnyelő képességének fokozásával a hangnyomásszint [5.1] 
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        (5.35) 

értékre csökken. Az elérhető hangnyomásszint-csökkenés 5–10 dB. 
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A lakó- és középületek helyiségeiben azonban nem egyenletes az áramsűrűség. Ha egy 
ilyen helyiségben állandó teljesítményű hangforrás működik, a tér különböző pontjaiban 
mérhető legnagyobb és legkisebb hangnyomásszint különbsége, az 500 Hz-nél kisebb 
rezgésszámok tartományában 10–15 dB. Ezért ebben az esetben az (5.35) összefüggés 
az átlagos hangnyomásszintre vonatkozik: 
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Nagy terű helyiségek esetén (előadótermek, színházak, ipari csarnokok stb.) a hangnyomásszint a hangforrástól 
távolodva csökken [5.1]: 
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ahol: r a hangforrástól mért távolság; D – irányítási tényező; Rt – teremállandó: 
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Rt ;         (5.38) 

ahol:   a helyiség különböző elnyelésű felületeinek átlagos elnyelési foka a vizsgált 
frekvencián vagy frekvenciasávban. 
 
5.8 Léghanggátlás 

Ha egy falszerkezetet I1 intenzitású hanghullám ér, akkor annak másik oldalán, a szabad 
légtérben I2 intenzitású hullám halad tovább. E kettő viszonya az átvezetési tényező 
[5.6]: 
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A gyakorlatban a hangggátlási szám a használatos: 
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R  .         (5.40) 

Ennek értéke a fal fizikai tulajdonságaira jellemző, és általában nem egyezik meg a fallal 
elválasztott két helyiség közötti hangnyomásszint-különbséggel. A hanggátlási szám a 
frekvenciától és a fal anyagának minőségétől függetlenül a felületegységre jutó Ml 
[kg/m2] tömegétől függ. Az összefüggést ezért súlytörvénynek nevezik (5.11 ábra) [5.6]. 
Mérések alapján az épületszerkezetekre meghatározhatók a léghanggátlási és 
lépéshanggátlási mutatók. 
Akusztikai szempontból az épületszerkezetek két csoportra oszthatók: akusztikailag 
egyrétegű és akusztikailag két-, illetve többrétegű szerkezetekre. 
Az akusztikailag egyrétegű szerkezetek azok a határolószerkezetek, amelyek egy 
egészként rezegnek. Ezek készülhetnek teljes keresztmetszetükben egyazon anyagból 
(pl. beton, tömör tégla), több, egymással szoros szerkezeti kapcsolatban álló rétegekből, 
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amelyek anyaga közel azonos akusztikai jellemzőjű, vagy az előző két felépítésben, de 
kis üregekkel (üreges tégla). 
Az akusztikailag többrétegű szerkezetek azok, amelyek két vagy több, egymással merev 
szerkezeti kapcsolatban nem álló, hangelnyelő anyaggal vagy légtérrel elválasztott 
rétegből állnak. 
 

5.8.1 Akusztikailag egyrétegű szerkezetek 
Minthogy a léghanggátlást elsősorban nem a szerkezet vastagsága, hanem a 
felületegységre eső tömeg határozza meg, két egyforma vastagságú fal közül annak lesz 
kedvezőbb a hanggátlása, amelyiknek az anyaga nagyobb sűrűségű. Egy lakáselválasztó 
fal számára az elégséges léghanggátlás (0 dB léghanggátlási mutató) kb. 350 kg/m2 
felületi tömeggel érhető el [5.2]. A még jobb hanggátláshoz még nagyobb felületi 
tömegű falakra van szükség. 

 
5.11 ábra: A hanggátlási szám meghatározása 

 
A Berger-féle súlytörvény azonban nem érvényesül mindig tisztán. A léghangoknál a 
hangsebesség minden frekvenciánál azonos, azaz frekvenciafüggetlen. A lemezekben 
létrejövő hajlítási hullámok sebessége azonban frekvenciafüggő, és a lemez 
vastagságának is függvénye. Ennek következtében a hajlítási hullámok vastagabb 
lemezben gyorsabban, a vékonyabb lemezben pedig lassabban, illetve nagyobb 
frekvenciáknál gyorsabban, kisebbeknél pedig lassabban haladnak. Azt a 
frekvenciaértéket, amelynél a hajlítási hullámok terjedési sebessége eléri a 
léghangsebességet (340 m/s), határfrekvenciának nevezzük. A határfrekvenciának a 
környezetében bizonyos esetekben (különösen vékony falaknál) a léghanggátlás 
jelentősen csökken. A határfrekvencia a következő összefüggéssel számítható [5.2]: 

 
Ed

fh
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1004,2 3  ;       (5.41) 

ahol: d a fal vastagsága;  – sűrűség; E – rugalmassági modulus. 
A kellemetlen rezonanciahatás legérezhetőbben a 30–100 kg/m2 felületi tömegű 
egyrétegű falaknál érvényesül. Ezen szerkezetek határfrekvenciája 300–800 Hz, közé, 
tehát éppen a hangvédelmi tartomány közepére esik. 
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Az egyenlőtlen tömegeloszlás és a nagy üregek a szerkezetben ugyancsak okozhatnak a 
vártnál gyengébb léghanggátlást. Minél kisebbek az üregek, annál csekélyebb a 
rezonanciahatás fellépésének veszélye. Üreges téglánál pl. ezzel a kedvezőtlen hatással 
nem kell számolni. 
Határolószerkezetek többrétegű felépítése estén is léphetnek fel, bizonyos kedvezőtlen 
feltételek mellett, rezonanciajelenségek. Ez akkor fordulhat elő, ha két viszonylag merev 
réteg közé (falazat, beton) bizonyos mértékig rugalmas réteget iktatunk. Ebben az 
esetben a két külső réteg tömegként, a közbelső pedig rugóként működik. Amennyiben 
ennek a rezgőrendszernek a rezonanciapontja a hangvédelmi sáv felett helyezkedik el, a 
rezonanciának nincs semmi jelentősége. Ha azonban az a 100–3000 Hz-ig terjedő sávba 
esik, hatása károsan jelentkezik. Előfordulhat tehát, hogy valamilyen rugalmasabb réteg 
közbeiktatása rontja a szerkezet léghanggátlását. 
 

5.8.2 Akusztikailag kétrétegű szerkezetek 
Az egyrétegű szerkezeteknél szükséges nagy felületi tömeg bizonyos körülmények között elkerülhető a 
határolószerkezetek kétrétegű kialakításával. A két réteg szétválasztása a gyakorlatban sohasem lehet tökéletes. 
Peremük mentén levő befogásuk révén, gyakran szilárd kapcsolat van közöttük (kivéve az úsztatott padlóknál). 
Gyakran azonban a szerkezet mezejében is lehetnek átkötések (pl. bordák kapcsolják össze a rétegeket). A 
hangátvitel az ilyen szerkezeteknél különböző utakon megy végbe, amelyeket A, B, C-vel jelölve a 5.12 ábra 
szemléltet. Az elérhető léghanggátlást mindig a leggyengébb rész szabja meg. 

 

5.12 ábra: Hangátviteli kétrétegű szerkezeten [5.2] 
 
Kétrétegű szerkezeteket két, rugóval összekötött, tömegből állónak tételezzük fel. 
Rugóként a légréteg vagy a hangszigetelő réteg szerepel. A határolószerkezet úgy 
viselkedik, mint valamely rezonanciafrekvenciával (f0) rendelkező rezgőrendszer, 
amelynek a tömegei ezen a frekvencián működő váltakozó nyomás hatására nagy 
amplitúdóval rezegnek. 
A kétrétegű szerkezet léghanggátlása a frekvencia függvényében, az egyrétegű szerkezethez viszonyítva a 
következő: f0 alatt nincs javulás, f0 környezetében romlik, f0 fölött jelentős a javulás. Tehát a kétrétegű 
szerkezetek rezonanciafrekvenciájának minél alacsonyabban, lehetőleg a hangvédelmi tartomány alsó határa felé 
kell elhelyezkednie. A rezonanciafrekvencia (5.11 táblázat) annál kisebb lesz, minél nehezebbek a 
határolórétegek és minél nagyobb a távolságuk, illetve minél kisebb a közbenső réteg merevsége. 
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5.11 táblázat: Rezonanciafrekvencia számítása [5.2] 
A határolórétegek között Azonos súlyú 

határolórétegek 
Nehéz szerkezet+könnyű 
burkolóréteg 

Hangelnyelő anyaggal 
kitöltött légréteg Gd

f 850
0                  (5.42) 

Gd
f 600
0                    (5.43) 

Mindkét határolóréteggel 
teljes felületén 
összekapcsolt hangszigetelő 
réteg 

G
sf '7000              (5.44) 

G
sf '5000                (5.45) 

 
A táblázatban G a felületi tömeg; s’ – dinamikai merevség, [N/m3] [5.2]: 

 
d

E
s d' ,         (5.46) 

ahol: Ed a dinamikus rugalmassági modulus. 

 
Ha meghatározzuk a rezonanciafrekvencia maximálisan megengedhető értékét (pl. 80Hz) 
az anyagok minőségének függvényében, a rétegek közötti távolság az (5.42)–(5.45) 
összefüggések alapján számítható. A vasbetonfödémek lépéshanggátlási mutatója (5.13 
ábra) úsztatott padlók segítségével javítható. Úsztatott padlókon az akusztikailag lágy 
rugózású ágyazatba fektetett padlókat értjük. 

 
5.13 ábra: Vasbetonfödémek lépéshanggátlási mutatója [5.2] 

 
Hanggátló képességük arányos az aljzat felületi tömegének és az úsztatóréteg 
vastagságának (összenyomott állapotban) a szorzatával. Helyes kiválasztáshoz a 
következő összefüggést használjuk [5.2]: 

 kg/m5,0Gd .        (5.47)  

A lépéshangnyomásszint csökkenésének mértékét a következő összefüggés adja meg: 

 
0

lg40
f
fLn   .        (5.48) 

Úsztatott padlók falcsatlakozásánál ügyelni kell az úsztatóréteg faltól elválasztó, 
függőleges részének a kialakítására, ami a padló úsztatott, csillapító jellegét biztosítja. 
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6. VIZUÁLIS KOMFORT 

6.1 Bevezetés 

A környezetünk észlelése és érzékelése nagyrészt látás útján történik, ezért alapvető 
fontosságú, hogy a vizuális észleléshez a látás igényeinek megfelelően optimális 
körülményeket biztosítsunk. Mivel a környezetünkről gyűjtött információk feldolgozása 
során az agy a korábban már érzékelt és a memóriában elraktározott emlékképeket is, 
előfordulhat, hogy „nem a valóságot látjuk”. Alapvető kérdés tehát a megfelelő minőségű 
vizuális környezet megteremtése, amelyre kiemelten kell figyelni munkahelyeken, ahol 
egy rosszul értelmezett vizuális információ alapján elvégzett cselekmény komoly anyagi 
és/vagy egészségügyi károkat is okozhat. 
A látás során a szem többféle mozgást is végez. Ezek közül a legfontosabbak: 
– szökellő gyors szemmozgás (szerepe a fixáció átvitele egyik helyről a másikra, a szem 
négy ilyen jellegű mozgást végez másodpercenként); 
– sikló szemmozgás (lassúbbak, a fejhez viszonyítva mozgásban lévő tárgyakra való 
fixáció fenntartását szolgálja, ha a tárgy mozog, akkor követő, ha a fej mozog, akkor 
kompenzáló szemmozgásról beszélünk); 
– tremor (szerepe, hogy az éles kontrasztok helyének folyamatos változtatása a retinán 
ne fárassza ki a receptorokat teljesen fotokémiailag. 
A szem előbb felsorolt mozgásait a reklámok készítésénél is figyelembe veszik. a 
hatásvizsgálat szerint, ahová irányul a fixáció, oda irányul a figyelem: a fixációs pontok 
azonosítása alapján képet lehet kapni arról, hogy mi vonzza a tekintetet. Így tervezik a 
kijelzőeszközöket is. 
A szem működése során a fixáció mellett alapvető folyamat az akkomodáció és az 
adaptáció. 
Azt a folyamatot, amelynek során a szemlencse domborúságának változtatásával éles 
képet állít elő a retinán, akkomodációnak nevezzük. A szemlencse domborúságát a 
sugártest izmai (ciliáris izmok) változtatják. Nyugalmi állapotában az emberi szem 
távolba, a ciliáris izmok megfeszült állapotában közeli tárgyakra tekint. Két szemmel 
nézés esetén az akkomodáció során változik a szemtengelyek egymáshoz viszonyított 
helyzete és a pupillatávolság is. Közeli tárgyra tekintve a szemtengelyek erősen 
konvergálnak, és a pupilla összeszűkül. Távoli tárgyat figyelve a szemlencse görbületi 
sugara nagyobb lesz, a szemtengelyek közel párhuzamosak, és a pupilla is kitágul. Azt a 
területet, amelyen belül a szemlencse a közeli és távoli pontok között változni képes, 
akkomodációs területnek nevezzük. Nagyságát dioptriával mérjük. Egy 25 éves ember 
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akkomodációs területe mintegy 10 dpt (dioptria). (A végtelentől a szem előtti 10 cm-ig 
lát. Az akkomodációs képesség 100 lx megvilágítás alatt csökken.) [6.1] 
Azt a folyamatot, amely során a szem a látótér fénysűrűségéhez és a színingerekhez 
alkalmazkodik, adaptációnak nevezzük. Ebben a folyamatban a pupilla és a retina játszik 
nagy szerepet. A szem 10-6 cd/m2 és 105 cd/m2közötti fénysűrűséghez képes 
alkalmazkodni. A két érték 1011 tartomány áthidalását jelenti. Ez hét nagyságrenddel 
nagyobb, mint amit hallószervünk áthidal. A gyakorlatban nagy jelentőségű, hogy a 
látóteljesítmény mintegy 100 cd/m2–től 10000 cd/m2–ig terjedő tartományban közel 
állandó. Az adaptáció ideje függ a kezdeti és az állandósult állapothoz tartozó 
fénysűrűség értékétől. Ha a látómező a világosból sötét felé halad, sötétre adaptálásról, 
míg a fordított esetben világosra adaptálásról beszélünk. Sötétre adaptálás ideje 10–30 
min, de akár 1 óra is lehet, világosra adaptálás ideje másodperc nagyságrendű. Ha a 
környezet fénysűrűsége néhány cd/m2-nél nagyobb, akkor világosra adaptált szemről 
beszélünk (fotopos látás). Ez elsősorban a csapok működésének köszönhető. Ebben az 
állapotban a spektrum kromatikusnak látszik, ezért színesen látunk. Ha a környezet 
fénysűrűsége néhány század cd/m2-nél kisebb fénysűrűségű, akkor sötétben látásról 
beszélünk (szkotopos látás). Ebben az esetben a látás a pálcikák működésén alapul. A 
spektrumot akromatikusnak látjuk, a színek látása nem megfelelő, színes látásról nem 
beszélhetünk [6.1]. 
A szem látótere a külvilágnak az a szelvénye, amit az adott szem vizuálisan leképez. 
Elméletileg kereknek kellene lennie, de ember esetében mediálisan az orr, felfelé pedig a 
homlokcsont eltakarja egy részét. A látótér kiterjedése kifelé 90–100°, befelé 60°, lefelé 
70°, felfelé pedig 50° [6.2]. 
Látóélesség (visus) alatt annak a reciprokát értjük, amely szög alatt még két pontot meg 
tudunk különböztetni. Normális emberi szem 5 m távolságból felismeri az 1 szögperces 
jelet. 
 
6.2 Színek 

A retinában csapok alkalmasak a színérzékelésre: megkülönböztethetők a spektrális 
színek (sárga, zöld, kék, piros - konkrét hullámhosszuk van) és a nemspektrális színek 
(bíborok, ibolyák), ezekhez nem rendelhető konkrét hullámhossz.  

 
6.1 ábra: Komplementer színek 

(Forrás: http://madeinbeauty.blogspot.hu/2010/07/szintanszinkeveres-i.html) 
 
A színérzékelés egyszerűsített modellje szerint három csap van: rövid hullámhosszú 
fényre érzékeny receptor, közepes hullámhosszú fényre érzékeny receptor és megint egy 
rövid hullámhosszú fényre érzékeny receptor. Ezek gátló, illetve serkentő kapcsolatokat 
hoznak létre, az átkapcsoló állomások ellenszínsejteket tartalmaznak. Az egymást kizáró 
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ellenszínek között nem létezik átmenet, közöttük semleges szürke van. Így már 
tetszőleges effektusok állíthatók elő. 
Látásfiziológiai értelemben a komplementer szín színes utóképként létrejövő szín. Ez 
akkor keletkezik, ha mozdulatlanul nézünk egy erős színfoltot, majd hirtelen egy 
semleges felületre (pl. fehér papírra) pillantunk: ekkor egy ideig ugyanazt a foltot látjuk, 
de ellentétes színben. 
 
A színkör egyik oldalán találhatók a meleg színek (vörös, narancs, sárga), a másik 
oldalon a hideg színek (zöld, kék, ibolya). A meleg színek élénkek és izgalmasak, a hideg 
színekkel nyugalmat, békét lehet kifejezni (6.2 ábra). A vibrálást, feszültséget a 
színkörön egymáshoz közelálló színek, például: lila-kék, vörös-sárga szín-párjai alkotják. 
 

 
6.2 ábra: Színek hatása 

(Forrás: http://www.szobafestes-mazolas-
tapetazas.abbcenter.com/?id=108325&cim=1#) 

 
Egy szín esetében fontos jellemző a fényerő. Például a fehér szín fényes, a szürke szín 
pedig ugyanazon fehér színnek egy sötétebb árnyalata. A CIE diagram segítségével (6.3 
ábra) megállapítható egy adott szín esetében az árnyalat, vagyis az, hogy az adott szín 
mennyire világos vagy sötét. 
 

 
6.3 ábra: CIE színértékdiagram 

(Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space) 
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A látott részlet színe a piros, zöld és kék csapok együttes érzékelésének eredménye. Az 
érzékelt szín attól függ, hogy milyen a három érzékelt összetevő aránya. Az arányokat a 
színérték-koordináták határozzák meg: 

 
ZYX

Xx


  ;        (6.1) 

 
ZYX

Yy


  ;        (6.2) 

 
ZYX

Zz


  ;        (6.3) 

ahol: az X, Y és Z a piros, zöld és kék csapok érzékelése az adott esetben. 
 
6.3 A fény fontosabb jellemzői 

6.3.1 Fényáram 
A fényáram a fényforrás minden irányban szétsugárzott fényteljesítményének 
összegsége. 

     

 dV

d
dK e

m 


 ,       (6.4) 

ahol: V() a fotopos látásra vonatkozó láthatósági tényező;  



d
d e a sugárzott 

teljesítmény spektrális eloszlása; Km – a fotopos látásra 683 lm/W. 
A fényáram a fényerősség és a besugárzott térszög () szorzata. Mértékegysége: lumen 
[lm]. 1 lumen az 1 cd fényerősségű pontszerű fényforrás 1 sr térszögbe kisugárzott 
fényárama.  

 
6.4 ábra: Térszög 

(Forrás: http://oktel.hu/szolgaltatas/kamerarendszer/a-kepalkotas-alapjai/fenytan-es-
szinelmelet/) 

 
A szem maximális érzékenységének megfelelő 550 nm hullámhosszúságú fénysugárzás 
1W teljesítmény esetén 680 lumen fényáramot létesít [6.3]. 
Néhány fényforrás fényáramát tartalmazza a 6.1 táblázat. 
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6.1 táblázat: Fényforrások fényárama [6.4] 

Fényforrás 
A fényforrás névleges 

fényárama, [lm] 
Izzólámpa 230 V, 60 W 710 
Izzólámpa 230 V, 100 W 1400 
Izzólámpa 230 V, 1000 W 20000 
Halogén-izzólámpa 12 V,100W 2350 
Fénycső 18W, F33 1150 
Nátriumlámpa LU250/T/40 27500 

 

6.3.2 Fényerősség 
A fényerősség egy meghatározott irányban kisugárzott fény mértéke. 
A fényerősség a fényforrás egységnyi térszögre sugárzott fényáram mennyiségét 
határozza meg. 

 



I  .         (6.5) 

Mértékegysége: candela [cd]. Egy kandela annak a sugárforrásnak a fényerőssége, 
amely 540 · 1012 Hz (λ=555 nm) frekvenciájú monokromatikus sugárzást bocsát ki és a 
kibocsátás irányában, egységnyi térszögben 1/683 W sugárerősséggel sugároz [6.3]. 
Néhány fényforrás fényerősége (http://mek.oszk.hu/00000/00056/html/069.htm): 
– gyertya   0,5–1 cd, 
– petróleumlámpa  5–50 cd, 
– izzólámpák   25–250 cd, 
– kisebb vetítőlámpák 500–2000 cd, 
– mozigép-vetítőlámpák 20000 cd, 
– katonai fényszóró  10–80 millió cd. 
 

6.3.3 Megvilágítás 
A megvilágítás a megvilágított A felületre eső Φ fényáram és a megvilágított A felület 
nagyságának hányadosa: 

 
A

E 
  .         (6.6) 

Mértékegysége: lux 1 lux=1 lumen/m2. 
A megvilágítási erősség a felületet érő fény mértéke. Megadja, hogy egy adott felület 
mennyire van kivilágítva, vagyis mekkora fényáram jut 1 m2 felületegységre lumenban. 
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Jellegzetes fényerők [3, 4]: 
A szem érzékenységi küszöbe 0,0000001 lux. 
Felhős éjszakai égbolt  0,00005 lux. 
Telihold    0,05–0,2 lux. 
Színérzékelés határa   3 lux. 
Gyertyafény    10–15 lux. 
Szükségvilágítás    1 lux. 
A szem korrekt színlátása  50 lux. 
Folyosó     50 lux. 
Iroda      500 lux. 
Tv-stúdió/kamera    800 lux. 
Átlagos nap télen    1 000–2 000 lux. 
Átlagos nap nyáron    5 000–10 000 lux. 
Napfény télen    10 000 lux. 
Napfény nyáron    100 000 lux. 
 
Megvilágítási szintek [6.3]: 
1500–2000 lux: nagyon erős megvilágítás, nagyon kis felbontással és csekély 
kontraszttal. 
1000–1500 lux: erős megvilágítás kis felbontással és csekély kontraszttal. 
500–1000 lux: normál megvilágítás nagy felbontással és közepes kontraszttal. 
200–500 lux: gyenge megvilágítás nagy felbontással és nagy kontraszttal. 
50–200 lux: tájékozódó fény, tájékoztatás, tartózkodóhely-megvilágítás. 
1–50 lux: járásfény, járásmegvilágítás, vészvilágítás. 
 
A tér rendeltetése szerint szükséges megvilágítási értékeket a 6.2 táblázat foglalja össze. 
 



247 

6.2 táblázat: Szükséges megvilágítás a tér rendeltetése szerint 

Tér rendeltetése 
Megvilágítás,  

[lux] 
Közterület 20 – 50 

Rövid tartózkodási időt igénylő terek 50 – 100 
Munkaterület, ahol magas látási igényeket 

támasztó feladatokat ritkán végeznek 
100 – 150 

Raktárak, lakások, színházak, archívumok 150 
Könnyű irodai munkák, oktatási termek 250 

Normál irodai munkák, számítógépes munkák, 
olvasótermek, élelmiszerboltok, laboratóriumok 

500 

Szupermarket, gépészműhelyek, nagy terű 
irodák 

750 

Normál rajzolási munkák, részletes műszaki 
rajzolás, kórházak egyes termei 

1000 

Részletes rajzolási munkák, finommechanikai 
munkák 

1500 – 2000 

Nagyon pontos és precíz látást igénylő 
feladatok (alacsony kontrasztú munkaterület) 

2000 – 5000 

Hosszú munkaidőt igénylő pontos és precíz 
feladat elvégzése 

5000 – 10000 

Speciális, apró és alacsony kontrasztú 
feladatok elvégzése  

10000 – 20000 

(Forrás: http://www.engineeringtoolbox.com/light-level-rooms-d_708.html) 
 

6.3.4 Fénysűrűség 
A fénysűrűség a világító felület vizsgált irányú vetülete felületegységének fényerőssége. 
Fogalmazhatunk úgy is, hogy a fénysűrűség a megvilágított felületnek a szem által 
világosságként érzékelt látszólagos fényessége: 

 
A
IL  .         (6.7) 

Mértékegység: [cd/m2]. 
A fénysűrűség határozza meg a szubjektív fényérzetet. A fénysűrűség azon fénybehatás 
mértéke, amelyet az emberi szem egy önvilágító vagy mesterségesen megvilágított 
felületről hív elő. A relatív fénysűrűség-különbséget szokás kontrasztnak nevezni [6.3]. 
A kontraszt az egyenletesen megvilágított tárgy és háttér közötti jellemzők relatív 
különbsége: Lháttér-Ltárgy. 
 



248 

A tárgyak látásában elsődlegesen a kontrasztnak van szerepe. A szem éleslátása akkor a 
legjobb, ha egész látómezejének közel egyforma a megvilágítása. Ha egy felület egyes 
részei különböző fénysűrűségűek és a rájuk eső fény meghatározott %-át visszaverik, a 
kontraszt a legnagyobb és legkisebb fénysűrűségek különbségének és összegének a 
hányadosa [6.1]: 

 
21

21
LL
LLK




 .         (6.8) 

Ha a fénysűrűséget általánosan megnöveljük, a kontraszt csökkeni fog annak ellenére, 
hogy a legnagyobb és legkisebb fénysűrűségű részek fénysűrűsége is megnövekszik. A 
kontraszt maximális értéke 1 lehet, 0,2 kontraszt esetén már alig érzékelhető a kép. 
A kontraszt a térben vagy időben egymás melletti fény, ill. színingerek által kiváltott 
érzetek kölcsönhatása. Világosság-, szín- és szimultán kontrasztot különböztetünk meg. 
A világosságkontraszt objektív megfelelője a fénysűrűségkontraszt. Matematikai 
megfogalmazása többféle is lehet, de az általános alakja [6.1]: 

 
1
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 .         (6.9) 

Valamely adaptációs szintet létrehozó fénysűrűségnél a már érzékelhető legkisebb 
fénysűrűség-különbség és az adaptációs szintet biztosító fénysűrűség viszonya a 
kontrasztérzékenység [6.1]: 

  min12
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 .        (6.10) 

A kontrasztérzékenység értéke függ az adaptációs állapottól, a látómező nagyságától, 
alakjától, színétől és a határvonalak minőségétől. 
 
A káprázás a látási kényelmetlenségek gyűjtőfogalma. A káprázások fajtái a következők: 
– Hatása szerint megkülönböztetünk zavaró és rontó káprázást. Az előbbi csak 
kényelmetlen érzést okoz, az utóbbi a látóteljesítmény csökkenését, de nem jelent 
okvetlenül kényelmetlen érzést. 
– A keletkezés helye szerint beszélünk közvetlen és közvetett káprázásról. Az előbbi az 
az eset, amikor a kápráztató fényforrás a szemlélt tárgy irányában van, és így a 
fénysugarak közvetlenül jutnak a szembe. Közvetett káprázásnál a zavart okozó 
fénysugarak a vizsgált tárgyról jutnak a szembe (pl. fényes papír, lakozott felületek). A 
káprázás mértéke függ a kápráztató felület fénysűrűségétől, a felület nagyságától, a 
látószögtől, a háttér és a látótér fénysűrűségétől, valamint a kápráztató felület látótérbeli 
helyzetétől [6.1]. 
A lámpatestek kialakítása és elhelyezése során el kell kerülni a közvetlen káprázást, 
megfelelő árnyékolás kialakításával (6.3 táblázat). 
 



249 

6.3 táblázat: Szükséges árnyékolási szögek [6.7] 
Megvilágítás, [kcd/m2] Fényforrás Árnyékolási szög minimális 

értéke, [o] 
1–20 fénycső 10 
20–50 kompakt fénycső 15 
50–500 gázkisülő lámpa (matt) 20 
>500 gázkisülő lámpa (tiszta) 30 

 
 

 
6.5 ábra Közvetlen káprázás elkerülése, [6.7] 

 
6.4 Színhőmérséklet 

A fényforrások elektromágneses sugárzása különböző hullámhosszúságú rezgésekből áll, 
és együttesen valamilyen színt hoz létre. A fényforrások színét az határozza meg, hogy 
az általuk kisugárzott energia hogyan oszlik el hullámhossz szerint, illetve az egyes 
színösszetevőkből mennyi energiát sugároz ki. A színhőmérséklet tulajdonképpen egy 
látható fényt kibocsátó fényforrás által az emberben okozott színérzet. Mindezt a fekete 
test sugárzásához viszonyítják, amely egy minden energiát, vagyis minden rá eső fényt 
elnyelő fényforrás. Mértékegysége 1972-től a Kelvin [K] [6.4]. 
A színhőmérséklet szerepe az emberi szem és a „digitalizált szem”, azaz az objektívvel 
ellátott kamera eltérő érzékelési módjában mutatkozik meg. Az emberi szem bizonyos 
mértékig alkalmazkodik a fény színéhez, és a külső fényforrásoktól függetlenül próbálja 
érzékelni a tárgyak színét. A kamera nem képes arra, hogy konvertálja, átalakítsa a 
fényeket. A valós színekhez képest hamis színeket jelenít meg, mivel nem tud a külső 
fényforrásoktól függetlenedni [6.4]. 
A fényforrások két fajtája: a hőmérsékleti (termikus) sugárzó és a fluoreszcens 
fényforrások. A hőmérsékleti sugárzók azok a fényforrások, amelyek hevítés hatására 
világítanak, és meleg fényt bocsátanak ki, ilyen például a Nap is. Egy ideális hőmérsékleti 
sugárzó által kisugárzott fény színhőmérséklete megegyezik annak Kelvinben kifejezett 
hőmérsékletével. A nemtermikus sugárzóknak, mint például a hideg fényt adó 
fluoreszcens lámpáknak, fénycsöveknek is van színhőmérséklete. A nemideális 
hőmérsékleti sugárzó (pl. izzószál) és a nemtermikus sugárzó színhőmérséklete egy 
olyan ideális hőmérsékleti sugárzó hőmérsékletével egyezik meg, amellyel azonos színű 
fényt bocsát ki. Minél melegebb egy test, annál magasabb a színhőmérséklete. Néhány 
fényforrás színhőmérsékletét tartalmazza a 6.4 táblázat. 
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6.4 táblázat: Fényforrások színhőmérséklete [6.4] 
Fényforrás Színhőmérséklet 

Gyertya 1000–2000 K 
Volfrámszálas izzólámpa 2500–3200K 
Halogénlámpa 2800–3500K 
Meleg fényű fénycső 3400–4300K 
Hideg fényű fénycső 4500–7500K 
Vaku 5000–5500 K 
Átlagos nappali napfény 5000–6000 K 
Reggeli és délutáni napfény 4500–5000K 
Napfény felhős időben 6500–8000 K 
Árnyékos nappali fény 9000–10000K 
Borult, ködös idő 10000 K 

 
A színvisszadási index, röviden 'CRI' (Color Rendering Index) vagy 'Ra', a fényforrás azon 
képességét méri, hogy különféle tárgyakat megvilágítva vele mennyire képes azok színét 
visszadni. A fényforrásokat a színvisszaadás alapján öt fokozatba sorolják: 
– 1A kiváló Ra = 90 – 100, 
– 1B jó Ra = 80 – 90, 
– 2A jó Ra = 70 – 80, 
– 2B jó Ra = 60 – 70, 
– 3 közepes Ra = 40 – 60, 
– 4 gyenge Ra < 40. 
 

 
6.6 ábra Színvisszaadási index 

(Forrás: http://mek.oszk.hu/00500/00572/html/viltech1.htm) 
 
Az irodavilágítás részfelületeire vonatkozó reflexió optimális értékeit a 6.5 táblázat 
tartalmazza. 

6.5 táblázat: Reflexió ajánlott értékei [6.6] 
A helyiség részfelülete Reflexió 
Munkahely 0,8 
Munkahely környezete 0,35 
Falak 0,5 
Mennyezet 0,7 
Bútorzat 0,3 
Padló 0,2 
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Ha a rácsos lámpatestek kilépőnyílásának fénysűrűségértékei összhangban is vannak a 
Söller-féle kápráztatás-korlátozás határgörbéivel, a mennyezet-lámpatest kontraszt 
megengedhetetlen értékeket érhet el a látási feladat szempontjából. 
Fontos befolyásolási tényező a helyiségekben lévő felületek színe, ami kihat a 
benntartózkodók életfunkcióira és kényelmére. A tér, a megvilágítási szint, a fénybeesés 
és a színek integrált hatásáról van tehát szó [6.6]. 
 

 
6.7 ábra: Az irodai munkahely optimális kialakítása [6.6] 

 
Az irodahelyiségek egyes munkahelyi világításának a következő követelményeknek kell 
megfelelnie: 
– a fénysűrűség térbeli eloszlása, 
– a kápráztatás korlátozása, 
– a fény-árnyék hatás irányítása, a térbeli alakzatok kiemelése, 
– a fény színének biztosítása, színvisszaadás, 
– a fény megfelelő mennyiségének szolgáltatása, 
– valamint a látási tevékenység további pszichofiziológiai feltételeinek biztosítása. 
A munkahelyi világítás – közvetlen és közvetett megvilágítás – alaptípusai: 
a) közvetlen világítás: lámpatestek (fényes rácsok) a mennyezeten, 
b) közvetlen-közvetett világítás: lámpatestek a falakon, a munkafelületek helyi világítást 
kapnak, 
c) közvetlen-közvetett világítás: lámpatestek a mennyezeten (karokra szerelve), a 
munkafelületek helyi világítással vannak ellátva, 
d) közvetlen-közvetett világítás: a lámpatestek oszlopokra vannak szerelve, a 
munkafelületek helyi világítással vannak ellátva, 
e) közvetlen-közvetett világítás: a lámpatestek a mennyezeten vannak elhelyezve 
változtatható közvetlen összetevővel, a munkafelületek helyi világítást kapnak, 
f) közvetett világítás: oszlopos lámatestek dekorációs, közvetlen összetevővel. 
Amennyiben javasolt vagy előírt megvilágításszintekről van szó, látás szempontjából a 
legmegterhelőbb tevékenységekből kell kiindulni. Az ilyen szintek elérhetik az 1000 lx 
körüli értékeket. Az összes követelmény teljesítését helyiségenként és 
tevékenységenként is be kell tartani. Mivel általában többféle irodai tevékenységről van 
szó, a világítások is eltérők lesznek. 
A napfény modern vezérlési módszerekkel történő felhasználásával gazdaságos világítási 
megoldások tervezhetők (6.8 ábra). 



252 

A Nap mint fényforrás teljesítményét 63 MW-ra becsülik, ami egyenértékű 6000 millió 
lm/m2 megvilágítással. Ebből mintegy 134 klux éri el az atmoszféra külső határát. Az 
atmoszféra 20%-ot elnyel, 25%-ot visszaver, így 55% éri el közvetlenül a földet mint 
napfény. A közvetlen és diffúz napfény összegét természetes világításnak nevezzük 
[6.8]. A természetes világítás tervezésénél az egyik alapvető tényező a természetes 
világítás faktor, ami egyszerűsítve a belső és külső megvilágítás arányát fejezi ki: 

 [%]100
külső

belső
E
Edf  .       (6.11) 

 
6.8 ábra: Természetes és mesterséges világítás programozott vezérlése [6.6] 

 
Ennek értéke különböző rendeltetésű épületeknél a következő: templomok (1%), 
kórtermek (1%), irodák (2%), osztálytermek (2%), üzemcsarnokok (5%). 
A belső tér egy adott pontján a természetes világításból adódó megvilágítás a közvetlen 
természetes megvilágításból, valamint a külső és belső felületek által reflektált 
megvilágításból tevődik össze (6.9 ábra). 

 
6.9 ábra: Természetes megvilágítás a belső tér egy adott pontjában [6.8] 

 
A természetes megvilágítás faktor értékét az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg 
[6.8]: 
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ahol: T a transzparens szerkezet a sugárzás látható tartományára vonatkozó 
transzmissziós tényezője (egyrétegű tiszta normál ablaküveg esetén 0,8); Aw –  
üvegezés felülete, [m2]; A a belső teret körülhatároló szerkezetek összfelülete, [m2]; R – 
határolófelületek átlagos reflexiós tényezője;  transzparens szerkezet geometriai 
középpontjából látható égbolt szögtartománya (6.10 ábra). 
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6.10 ábra:  értelmezése [6.8] 

 
A természetes világítás mértéke csökken a transzparens felülettől való távolság 
függvényében. A gyakorlat szerint a helyiség magasságának két-, két és félszeres 
mélységéig lehet kihasználni a természetes világítást. Ha a helyiségnek csak egy külső 
falán található transzparens szerkezet, akkor a helyiség mélységének mérete (L) meg 
kell, hogy feleljen az alábbi feltételnek [6.8]: 

 














 
bRH
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ahol: W – a helyiség szélessége, [m]; H – helyiség magassága, [m]; Rb – átlagos 
reflexiós tényező a helyiség ablaktól távoli részén. 
Ha a helyiség mélysége adott, akkor ennek függvényében a javasolt üvegezési arányok a 
6.6 táblázatban adottak. 
 

6.6 táblázat: Üvegezési arány a helyiség mélységének függvényében 
Helyiség mélysége (max), [fm] Üvegezési arány (min), [%] 

<8 20 
8–11 25 
11–14 30 
>14 35 

 
A természetes fényt különböző módon juttathatjuk a belső térbe (6.11 ábra). 
 

 

 
6.11 ábra: Természetes világítás egyes megoldásai [6.8] 
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Az elektronikus jegyzet elkészítéséhez a következő szabványokat használtuk fel: 
 
MSZ EN ISO 7726:2003 A hőmérsékleti környezet ergonómiája. A fizikai mennyiségek 

mérőeszközei (ISO 7726:1998). 
MSZ EN ISO 8996:2005 Hőmérsékleti környezet ergonómiája. Az anyagcsere mértékének 

meghatározása (ISO 8996:2004). 
MSZ EN ISO 10551:2001 Hőmérsékleti környezetek ergonómiája. A hőmérsékleti 

környezet hatásának értékelése szubjektív megítélési skála használatával (ISO 
10551:1995). 

MSZ EN ISO 9920:2009 A hőmérsékleti környezet ergonómiája. A ruházat 
hőszigetelésének és párolgási ellenállásának becslése (ISO 9920:2007, 2008-11-01-
jei helyesbített változat). 

MSZ EN ISO 7730:2006 A hőmérsékleti környezet ergonómiája. A hőkomfort analitikus 
meghatározása és megadása a PMV- és a PPD-index kiszámításával, valamint a helyi 
hőkomfort kritériumai (ISO 7730:2005). 

MSZ EN ISO 7933:2004 Hőmérsékleti környezetek ergonómiája. A hőigénybevétel 
analitikus meghatározása és értékelése a várható hőterhelés számításának 
használatával (ISO 7933:2004). 

MSZ CR 1752:2000 Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési 
alapjai. 

MSZ EN 15251:2007 Épületek energia-teljesítőképességének tervezésére és becslésére, 
levegőminőségére, hőmérsékletére, fény- és akusztikai viszonyaira vonatkozó beltéri 
bemeneti paraméterei. 

 
A szabványok szerzői jogi védelem alatt állnak, részben vagy egészében felhatalmazás 
nélkül másolni, sokszorosítani, forgalmazni, árusítani vagy bármilyen egyéb módon 
terjeszteni, közreadni tilos; ezek végzése jogszabálysértő magatartás, amelynek összes 
következményét a jogsértésért felelősnek kell viselnie. 
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