
A belső levegő minősége alatt elsősorban 

az épületen, ill. a helyiségen belüli leve-

gőben lévő szennyezőanyagok mennyisé-

ge, a hőmérséklet és a relatív páratartalom 

értendő, mert a legközvetlenebb módon 

ezek befolyásolják a jelenlévők egészsé-

gét, komfortérzetét és teljesítőképességét. 

A helyiségben a „rossz” levegő testi tüne-

teket, különböző panaszokat – pl. fejfájás, 

kimerültség, szapora légzés, szívműködési 

zavarok, köhögés, nátha, szem-, orr-, és to-

rokirritáció, bőrtünetek, szédülés, émelygés 

– okozhat.

A hőmérséklet és a páratartalom sza-

bályozása csak szabályozott légcserével, 

azaz a levegő mozgatásával oldható meg. 

Az is ismert azonban, hogy bizonyos jelle-

gű, „huzat” néven ismert légmozgások kel-

lemetlenek lehetnek, és ugyancsak akár 

testi tüneteket, megfázást, illetve ízüle-

ti bántalmakat is okozhatnak. Az egész-

séges és élvezhető belső környezet egyik 

alapvető tényezője tehát a légmozgás is.

Nem szabad továbbá megfeledkezni 

a világításról sem, mert a nem megfelelő 

(akár túl gyenge, akár túl erős, akár nem 

jól irányított) fények megerőltetik a szemet, 

fejfájást, a koncentrációs képesség csök-

kenését, hosszabb távon szemproblémá-

kat okozhatnak – nem is beszélve a bal-

esetveszély növekedéséről.

Ugyancsak rendkívül fontos tényező, 

amely erősen befolyásolhatja a pillanat-

nyi munkaképességet: a zaj. A hanghatá-

soknak nem csak az intenzitása, hanem a 

frekvencia-összetétele is számít, méghoz-

zá egymással szoros összefüggésben.

Mind a munkavállalóknak, mind a mun-

kaadóknak érdekük, hogy az említett pa-

raméterekre vonatkozó előírt határértéke-

ken túlmenően is fenntartsák a kellemes 

munkakörnyezetet, s így támogassák a 

hatékony és biztonságos munkavégzést, a 

munkatársak egészségének fenntartását.

Az IEQ (belső környezet minőség) meg-

felelőségének ellenőrzése nagyon össze-

tett feladat, jellemzően sokfunkciós, kom-

binált mérő- és vizsgálóműszerekkel vé-

gezhető el (1. ábra). A Metrel nevű szlovén 

műszergyártó-cég katalógusában például 

a következő mérésekre alkalmas mérőmű-

szerek találhatóak:

 levegő hőmérséklet (°C),

 hőelemes hőmérsékletmérés (°C),

 relatív páratartalom (%RH),

 harmatpont (°C),

 természetes nedves gömb hőmérsék-

let (°C),

 fekete gömb besugárzott hőmérsék-

let (°C),

 WBGT (Wet Bulb Globe Temperature 

= Nedves gömb hőmérséklet) index (°C),

 légsebesség mérés (m/s),

 levegőáramlás mérés (m3/h),

 PMV index (Predicted Mean Vote = 

„Jóérzés-index”)

 PPD (Predicted Percent Dissatisfied = 

Elégedetlenségi arány) index (%),

 megvilágítás (lux),

 fénysűrűség (cd/m2),

 kontraszt,

 CO koncentráció (ppm),

 CO
2
 koncentráció (CO

2
),

 hangerősség (dB),

 1/1 oktávanalízis,

 1/3 oktávanalízis.

A beltéri levegőminőség 
(IAQ = Indoor Air Quality) 
paraméterei
A hőmérséklet mérésekor egy test vagy 

egy környezet, azaz egy közeg „melegsé-

gét” vagy „hidegségét” vizsgálják, termé-

szetesen ez vonatkozik a levegőre is.

Hőmérséklet (°C), ill. hőmérsékletkü-

lönbség (ΔT) mérés például hőelemekkel 

történhet. A hőelemek olyan érzékelők, 

amelyek segítségével széles tartomány-

ban, igen pontosan lehet hőmérsékletet 

mérni. Felépítésük egyszerű, két külön-

böző fémből készült huzalpárt a végeik-

nél összehegesztenek, s miközben az 

egyik kötéspontot a mérendő hőmérsék-

Az épületen belüli 
környezet vizsgálata

Az épületen belüli környezet minőségének (IEQ = Indoor 
Environmental Quality) vizsgálata a legmodernebb műszerekkel 
magában foglalja az összes, a közérzetet befolyásoló tényezőt: 

levegőminőség, szellőzés, hőmérsékleti komfort, világítás és a zaj.

Több környezeti paraméter mérése

1

18  2013/8–9  elektroinstallateur

SZERELÉS  KIVITELEZÉS 



letű helyre teszik, a másik kötéspontot 

egy állandó (alacsonyabb) hőmérsékle-

ten tartják. A kötéspontok között keletkező 

termoelektromos feszültség arányos a köz-

tük kialakuló hőmérsékletkülönbséggel (pl. 

41μV/°C), így feszültségméréssel a hőmér-

sékletkülönbség megállapítható. Amen-

nyiben a referenciapontot 0 °C-on tartják, 

akkor éppen a mérni kívánt hőmérsékletet 

kapják °C-ban.

A hőelemet hőmérsékletmérő műszer-

hez csatlakoztatva, a kijelzőn a hőelem 

hőmérsékletének és a műszert körülvevő 

levegő hőmérsékletének különbsége lát-

ható – adott esetben megfelelő beállási/ki-

egyenlítődési idő után, amely alatt az elté-

rő hőmérsékletű helyről behozott mérőmű-

szer átveszi a mérési helyszín környezeti 

hőmérsékletét, és az érzékelő is a helyiség 

levegőjének hőmérsékletét.

ΔT = T
c
 – T

ahol:

ΔT = hőmérsékletkülönbség

T
c
 = hőelem hőmérséklete

T = levegő hőmérséklete

A relatív páratartalom (RH%) – egy bi-

zonyos hőmérsékleten – a levegőben lévő 

vízgőz mennyiségnek az aránya, ahhoz 

a vízgőz mennyiséghez képest, amit a le-

vegő azon a hőmérsékleten maximálisan 

képes tartalmazni. Páratartalom mérésére 

általában két fajta érzékelőtípust alkalmaz-

nak: ellenállásost vagy kapacitívat. Utób-

bi úgy működik, hogy a két elektródájára 

AC-jelet kapcsolnak, és a jelenlévő vízpára 

által okozott, a víz mennyiségével arányos 

kapacitásváltozást mérik.

A harmatpont (°C) az a hőmérséklet, 

ahol a hűlő levegő – további nedvesség 

hozzáadása és a légnyomás változása 

nélkül – párával telítetté válik. Ettől a hő-

mérséklettől kezdve minden további hűlés 

a nedvesség kicsapódását okozza, és har-

mat, illetve köd keletkezik. A harmatpont 

kiszámolható a levegőhőmérséklet és a re-

latív páratartalom értékéből. A mérés jelle-

géből adódik, hogy elvégzéséhez megfele-

lő időtartamot kell biztosítani.

Amennyiben a hőmérő érzékelő részét 

(folyadékos hőmérőnél a vastagabb tartály 

részt) nedvesen tartják (nedves textilda-

rabbal beborítják) és úgy teszik ki a levegő 

mozgásának, akkor az ún. Természetes 

nedves gömb hőmérséklet mérhető, amit 

azonban ki is lehet számolni. A Termé-

szetes nedves gömb hőmérséklet (°C) azt 

jelzi, hogy – adott klimatikus körülmények 

között – a párolgás mennyi hőt visz el a fe-

lületről, mennyire képes hűteni azt. Ez az 

érték mindig kisebb, mint a száraz gömb 

hőmérséklet értéke, kivéve 100 % relatív 

páratartalom esetében.

Egy test felszínére hősugárzás érkezik 

több lehetséges forrásból is, pl. világító-

testekből, illetve bármilyen, a környezet-

ben lévő hőforrásból. Jó példa erre, amikor 

alkonyatkor fázni kezdünk annak ellenére, 

hogy körülöttünk a levegő hőmérséklete 

még nem változott. E hatások kimutatásá-

ra mérik az ún. Fekete gömb (tehát besu-

gárzott) hőmérsékletet (°C).

Elsősorban az ipari egészségvédelem-

ben, a sportban és a hadászatban hasz-

nálják a magas hőmérsékletnek való kitett-

ség, azaz a hő-stressz mérésére az ún. 

Nedves gömb hőmérséklet (WGBT) inde-

xet. Ez egy kompozit hőmérsékleti érték, 

amely megpróbálja megadni, adott hőmér-

séklet, relatív páratartalom és napsugár-

zás erősség együttes hatását az emberre. 

A WGBT index a leginkább használt hő-

stressz index, amelyet szabványosítottak 

is (ISO 7243). A Metrel műszerek mérés-

kor automatikusan kiszámolják, az alábbi 

képlet szerint:

WBGT (beltér) = 0,7 x T
wb

 + 0,3 x T
g

ahol:

T
wb

 = természetes nedves gömb hőmér-

séklet

T
g
 = fekete gömb hőmérsékle

A légsebesség (m/s) a levegőrészecs-

kék időegység alatt megtett útja. Mérése 

hődrótos, vagy mérőkerekes anemométerrel 

(légsebesség mérővel) lehetséges, de van 

már ultrahangos, három-vektoros mérési 

megoldás is, amelyet elsősorban kültéren, 

időjárási méréseknél alkalmaznak.

A légsebességet a szellőzőcső kereszt-

metszetével megszorozva kapható a lég-

áramlás (m3/óra), az adott keresztmetsze-

ten időegység alatt átáramló levegő men-

nyiségének értéke.

Tekintettel arra, hogy adott, min-

denki számára azonosnak tekinthető 

mikroklimatikus körülmények között az em-

berek egy része jól, más része pedig na-

gyon kényelmetlenül érezheti magát, vala-

miképpen ezt a szubjektív tényezőt is meg-

foghatóvá, azaz mérhetővé kellett tenni. 

Így megalkották az ún. „Jóérzés (PMV) in-

dexet”, amely megadja, hogy egy nagyobb 

csoport emberből hányan válaszolnak pozi-

tívan vagy negatívan a klímával kapcsolatos 

megelégedettségükre vonatkozó kérdésre. 

A Metrel műszerek automatikusan kiszámít-

ják ezt az indexet, az alábbi mért adatok és 

egyéb tényezők figyelembevételével:

 mért léghőmérséklet, 

 mért besugárzási hőmérséklet átlaga,

 mért relatív páratartalom, 

Fôbb mérési funkciók
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vizsgálata
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 mért légsebesség,

 ruházat hővezetése, és

 metabolikus arány.

A PMV indexnek –0,7 és +0,7 között 

kell lennie ahhoz, hogy a beltéri környezet 

elfogadható legyen.

Létezik még egy másik hasonló index is, 

amely azt adja meg, hogy egy nagyobb cso-

port emberből hányan lesznek elégedetlenek 

a hőmérséklettel. Ez az ún. Elégedetlenségi 

arány (%), amelynek 15%-nál kisebbnek kell 

lennie ahhoz, hogy beltérben megfelelőnek 

minősíthessük a hőmérsékleti viszonyokat. 

A Metrel készülékek automatikusan mutatják 

ezt az értéket is.

Mindennapos szennyezők 
a levegőben
CO koncentráció

A szénmonoxid az egyik leggyorsabban 

mérgezést okozó beltéri szennyező gáz. 

Színtelen, szagtalan, íztelen és erősen mér-

gező. A CO a fosszilis tüzelőanyagok töké-

letlen elégése során keletkező mellékter-

mék. Leggyakoribb forrásai a dohányfüst, a 

fosszilis tüzelőanyagokat használó beltéri fű-

tőberendezések, a központi fűtések rosszul 

működő kazánjai, a közlekedési járművek 

kipufogógáza. A CO az agy oxigénellátásá-

nak megakadályozásával émelygést, esz-

méletvesztést és halált okoz.

CO
2
 koncentráció

A széndioxid színtelen, szagtalan, íztelen, 

nem éghető és „nem mérgező” gáz. Fajsú-

lya kb. másfélszer akkora, mint a levegőé. 

Beltérben forrása leginkább maga az em-

ber. A gáz magasabb koncentrációban vá-

lik veszélyessé. 1%-os (10 000 ppm) szint-

je már egyesekre álmosító hatással van, 

7–10% szédülést, fejfájást, látás- és hallás-

zavarokat, eszméletvesztést okozhat né-

hány percen vagy egy órán belül.

Ajánlott koncentrációja max. 700 ppm-

mel (1000 ppm = 0,1%) haladhatja meg az 

aktuális normál kültéri értéket.

Nem légtechnikai paraméterek

Ahogyan a bevezetőben is szerepelt, nem-

csak a légtechnikai adatok befolyásolják a 

helyiségben tartózkodók közérzetét, hanem 

a környezeti zaj, valamint az adott tevé-

kenység jellegével kapcsolatosan jelentke-

ző világítási igények megfelelő kielégítése 

is. Ebben a témában is több paraméterre 

kell figyelni, és mérésüket meg kell oldani.

Hang

A zaj tulajdonképpen mechanikai energia, 

amely hullámként terjed a különböző anya-

gokban. Jellemzője a hanghullám, illetve 

annak jellemzői: frekvencia, hullámhossz, 

periódusidő, amplitúdó, terjedési sebesség. 

A hangnyomás az a nyomáseltérés, amit a 

hanghullám okoz az adott környezetben ál-

landósult nyomásértékhez képest. Az embe-

ri fül rendkívül széles amplitúdó tartomány-

ban képes a hanghullámokat érzékelni. A 

hangnyomást gyakran hangszintben mérik, 

logaritmikus decibel (dB) skálán (2. ábra).

Az emberi fül frekvenciaátvitele nem li-

neáris, ezért a hangszint mérés gyakran 

frekvenciák szerint súlyozva történik, hogy 

a mért értékek jobban megfeleljenek az ér-

zékelésnek (3. ábra):

 az „A” jelű súlyozási görbe /dB(A)/.az 

emberi fül zajra való érzékenységét pró-

bálja figyelembe venni,

 a „C” jelű görbe pedig a csúcsértékek 

mérésére való.

A frekvencia analízis (1/1 és/vagy 1/3 

oktáv analízis) üzemmódot különösen ak-

kor használják, ha a helyiség vagy a mun-

kahely akusztikai tulajdonságait szeretnék 

meghatározni. A frekvenciaanalízis ered-

ményeként meghatározható, hogy az adott 

helyszínen milyen spektrumú zajok kelet-

keznek, és azokhoz képest milyen össze-

tevőket kell csillapítani.

A zajt mérő műszereket, processzoro-

kat és érzékelőket mérési pontosságuk 

szerint osztályozzák (Class 1 / Class 2). A 

pontosabb, 1-es pontossági osztályú mé-

rőműszer csak 1-es pontossági osztályú 

processzorból és érzékelőből állhat, az 

ISO 9614 szabványban rögzített követel-

mények szerint (4. ábra).

Fény

A gyakorlati tapasztalatok alapján kiderült, 

hogy ezen a vizsgálati területen is több pa-

raméter vizsgálata szükséges.

A megvilágítás (lux) a felületre beeső 

fényáram sűrűségét fejezi ki:

E = dΦ / dA

ahol:

A = a besugárzott felszín nagysága

Φ = a fényáram értéke

Az a látható fénymennyiség, amely egy 

adott felületet egy bizonyos irányból elhagy, 

a fénysűrűség (cd/m2). Megadja, hogy a 

szem a felületre tekintve, egy adott szög-

ből, mekkora fényteljesítményt érzékel. A 

fényesség érzékelő ezt méri egy mindössze 

3,5° látószögű szilícium fotocellás érzéke-

lő segítségével, amely a mérési távolságtól 

függő nagyságú, kör alakú felületelemekről 

érkező sugárzást tudja fogadni.

Végezetül, az ember látómezejében 

lévő tárgyak közötti színbeli és fényesség-

beli különbséget a kontraszt adja meg.

A fent leírtakat végiggondolva, egészen 

megdöbbentő, hogy mennyi jellemzőről 

derült ki – a szorgos kutatómunkának és 

a kísérleti módszerek finomodásának kö-

szönhetően –, hogy jelentősebb befolyás-

sal bír egy adott munkahelyen az ott tevé-

kenykedők kényelemérzetére.

Esetenként meglepő a mérési módszer, a 

méréshez használt érzékelő konstrukciója és 

kivitelezése is. De a legfontosabb, hogy lé-

teznek ezek a műszerek (persze egy mérnök 

számára…), és használatukkal kicsit job-

bá, kellemesebbé tehető az élet, bár sajnos 

csak egy meglehetősen korlátozott, időben 

és térben behatárolt szegmensében.

Németh GáborMunkavédelmi zajmérés

Súlyozó szűrők karakterisztikái a frekvencia 

függvényében

Hangszint mérés 

grafikus kijelzéssel
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