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A meteorológiai állapotjelzők heti alakulása (2010. április 9-14.) 



A CO2-koncentráció beltéri levegőt jellemző értékei 

CO2 [ppm] Egészségügyi hatás 

350 – 450 természetes légköri koncentráció 

600 – 800 elfogadható beltéri levegőminőség 

1000 szellőztetés szükséges 

1000 – 2500 fáradtságérzet, figyelem csökkenése 

5000 maximális megengedett munkahelyi koncentráció 

30 000 enyhén bódító hatású, hányinger, légzés- és pulzusszám-növekedés 

38 000 kilélegzett levegő 

50 000 fejfájás és látásromlás 

100 000 eszméletvesztés, halál 



Vasárnap – hétfő: CO2-koncentráció 
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Kedd – szerda: CO2-koncentráció 
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A CO2-koncentráció és a ventiláció kapcsolata 

Működő szellőztetés: 

Q=3300 m3/h 

 

10%-a „friss” levegő 

 

 

Ventiláció nélkül: 

Q’=600 m3/h (ajtókon) 

 

 

 



Vasárnap – hétfő: hőmérséklet 



Kedd – szerda: hőmérséklet 



Komfortérzet 
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A hőérzet meghatározása 

 

 

"A kellemes hőérzet az a 

tudati állapot, amely a 

termikus környezettel 

kapcsolatos elégedettséget 

fejezi ki.„ 

 

 

 

ASHRAE hőérzeti skála 

 

(American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers) 



A becsült hőérzet (PMV) és 

az elégedetlenségi index (PPD) 

(PMV: Predicted Mean Vote; PPD: Percentage of People Dissatisfied) 
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Összefoglaló megjegyzések 

 Elkészült az egy hetes beltéri mikrometeorológiai mérések 

ellenőrzött, egységes adatbázisa 

 Számszerűsítettük a humánkomfort változásait különböző 

teremhasználatok mellett 

 Nem megfelelő ventilációnál a CO2-koncentráció 

meghaladta az 1000 ppm-es egészségügyi határértéket 

 A közeljövő feladata: mikrometeorológiai és aeroszol-

mérések együttes elemzése 



Köszönöm a figyelmet! 

A kutatás a TÁMOP és a diákköri tevékenységet támogató NTP-OKA-XXII. pályázat keretében készült 


