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1 Bevezetés 

A napjainkban alkalmazott épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek feladata a komfort, 
valamint a hatékony munkavégzéshez szükséges környezet biztosítása. A tervezett rendszereknek 
ezeket a feltételeket kell teljesíteniük úgy, hogy kevesebb energiát használnak és kevesebb 
szennyezőt juttatnak a környezetbe.  

Az energia kérdése ezen a területen kulcsfontosságú, mivel Európában a primer energia 
felhasználás kb. 40%-át teszi ki az épületek üzemeltetésére fordított energia. Emiatt az Európai 
Unió különösen nagy hangsúlyt fektet az épületek energiafelhasználásának csökkentésére olyan 
követelmények alkalmazásával, amelyeket a tagállamoknak teljesíteniük kell. 

Fontos tehát, hogy az energia felhasználás csökkentése ne járjon a megkívánt komfort 
csökkenésével. Ezért az lenne ideális, ha a tervező már az épület tervezésekor meg tudná becsülni 
a különböző épületgépészeti megoldások hatását a benntartózkodókra. Ennek a nehéz feladatnak 
a megoldásához, a komfortos környezet további vizsgálatára és modellezésére van szükség. 

A jelenlegi ismeretek szerint az ember hőérzetre vonatkozó komfortját, valamint 
teljesítőképességét a következő tényezők befolyásolják a belső térben: levegőhőmérséklet, 
közepes sugárzási hőmérséklet térbeli eloszlása, relatív levegősebesség, relatív nedvességtartalom, 
az aktivitási szint és a ruházat hőszigetelő képessége. 

A fenti tényezőket vették figyelembe annak a hőérzeti modellnek a kidolgozásakor, amely 
alkalmas a várható hőérzet, valamint a hőkörnyezettel várhatóan elégedetlenek arányának 
megbecsülésére. Számos hőérzeti kutatás eredményét összegezve a modell alapjait P. O. Fanger 
és kutatótársai már az 1970-es években lefektették. Később a hőérzeti modell több európai és 
amerikai leíró jellegű szabványban is megjelent, így lehetővé téve az egész testre vonatkozó 
hőérzeti komfort számítására vonatkozó összefüggések széleskörű ismertetését és alkalmazását. 

Az egész testre vonatkozó hőérzet mellett a kutatók definiálták azokat az ún. helyi 
diszkomfort tényezőket, amelyek csak bizonyos testrészeken, helyileg fejtik ki negatív hatásukat, 
de amelyek kihatással lehetnek az egész testre vonatkozó hőérzetre. Ezek a tényezők a 
következők: 

– huzat, 
– függőleges hőmérséklet különbség, 
– meleg és hideg padlók, 
– sugárzási hőmérséklet aszimmetria. 

 
A helyi diszkomfort tényezők hatását a hőérzetre a múltban külön-külön vizsgálták és számos 
laboratóriumi mérést követően kidolgozták a hozzájuk tartozó méretezési diagramokat. Ezeket, 
az egész testre vonatkozó hőérzeti modellhez hasonlóan, később szabványokban is 
megjelenítették és tervezési követelménnyé alakították. 

Ki kell azonban emelni, hogy a kutatók a komfortot befolyásoló tényezőket (hőérzet, helyi 
diszkomfort tényezők, levegőminőség, zaj stb.) legtöbbször csak külön-külön vizsgálták és nem 
vették figyelembe az egyes tényezők együttes hatását az emberi érzékelésre. A valóságban a 
tényezők kölcsönhatásban állnak egymással és a belső térben tartózkodó emberrel. 

Eddig csupán néhány kutatás célozta meg a helyi diszkomfort tényezők együttes- (kölcsön-) 
hatásának vizsgálatát. Például Berglund és Fobelets (1987) a kis levegősebesség és az 
aszimmetrikus sugárzás együttes hatását vizsgálták ülő munkát végző emberre, míg Beier és 
Kuszon (1992) a levegőmozgás és a függőleges hőmérséklet különbség együttes hatását 
elemezték.  

Mások azonban nem foglalkoztak ezzel a területtel egészen 2005-ig, amikor a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen több ilyen irányú kutatás is indult PhD témák 
keretében. A témák megjelenésekor az épületgépészeti szakma számos képviselője, tervezők és 
forgalmazók egyaránt, nagy érdeklődéssel fordultak a témák felé, és a velük folytatott 
konzultációk és beszélgetések eredményeként kirajzolódott, milyen irányban érdemes a kutatást 
végezni, hogy a felmerülő igényekre és kérdésekre választ lehessen adni (Bánhidi és mtársai, 
2007). 
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PhD kutatási munkám célkitűzéseit ezekkel az igényekkel összhangban fogalmaztam meg, szem 
előtt tartva a tudományos megközelítés fontosságát. 

A dolgozat két helyi diszkomfort tényező együttes hatásának vizsgálatát tartalmazza. A két, 
egyidejűleg fennálló tényező a meleg padló okozta meleg láb diszkomfort, valamint a hideg fal-, 
illetve ablakfelület okozta sugárzási hőmérséklet aszimmetria. 
 
Célkitűzéseimet, a hipotézisek és a szakmai igények alapján, az alábbiakban részletezem: 

1. Célul tűztem ki, hogy többféle, rendelkezésre álló, egymást kiegészítő módszer 
segítségével a lehető legpontosabban megmérjem, megvizsgáljam a két helyi 
diszkomfort tényező együttes hatását az ember élettani folyamataira (hőháztartás, 
keringés), valamint szubjektív helyi és egész testre vonatkozó hőérzetére. Fontosnak 
tartottam az együttes hatás nemek szerinti vizsgálatát is a korábbi tapasztalatok 
alátámasztására vagy cáfolására (pl. sugárzási hőmérséklet aszimmetria esetében nem 
tapasztaltak nemek közötti jelentős eltérést a hőérzet tekintetében.) 

2. Mivel eddig nem végeztek a két diszkomfort tényezővel ilyen irányú kísérleteket, nem 
volt ismert, hogy a tényezők együttesen additívan, vagy egymást gyengítve fejtik ki 
hatásukat. Emiatt az is a céljaim közé tartozott, hogy a diszkomfort tényezők 
kölcsönhatását megállapítsam és megvizsgáljam, hogy a vizsgált komfort hőmérséklet 
tartományokhoz képest mennyire általánosítható a mérések tapasztalata. 

3. Célul tűztem ki azt is, hogy a két vizsgált tényezőhöz kapcsolódó irodalmak, valamint 
a mérési eredmények alapján egy ajánlást állítsak össze, amellyel ki lehet egészíteni a 
felületi fűtésekhez/hűtésekhez kapcsolódó eddigi hőérzeti témájú tapasztalatokat, így 
segítve a sugárzásos elven működő rendszerek minél komfortosabb és korszerűbb 
kialakítását. 

2 A szakirodalom elemzése 

Értekezésemben bemutattam az egész testre vonatkozó hőérzeti komfort alapelveit, ismertettem 
a vizsgálni kívánt helyi diszkomfort tényezőket, valamint a hőérzeti komfort vizsgálatához 
alkalmazott különböző vizsgálati módszereket. 

A helyi diszkomfort tényezőkhöz kapcsolódó cikkek elsősorban olyan kutatásokat mutattak 
be, amelyekben az egyes tényezőket és hatásukat a hőérzetre egyenként vizsgálták. Csak kevés 
olyan cikket találtam, amely bizonyos, nemcsak hőkomforthoz kapcsolódó, tényezőket (zaj, huzat 
stb.) együtt vesz figyelembe. Toftum (2002) is kiemelte cikkében, hogy hiányos az együttes 
hatáshoz kapcsolódó ismeretanyag, nem csupán a semleges vagy ahhoz közeli 
komforttartományban, de a szélsőségesebb hőkörnyezetekben is. 

Az áttekintett szakirodalom között találtam az épületgépészet területéhez kapcsolódó 
tanulmányokat, amelyek különböző épületgépészeti rendszerkialakítások (felületi fűtés, légvezetési 
rendszer) hatását vizsgálták a hőérzetre, de sok olyan cikket is áttekintettem, amely a hőérzet és az 
emberi test működése között kereste a kapcsolatot. Ez alapján látható, hogy két tudományág 
határterületén helyezkedik el a vizsgálni kívánt téma. Mivel épületgépészeti rendszer hatásának 
vizsgálata a célom ezért nem terveztem az irodalomban szereplő emberi test 
hőleadására/hőegyensúlyára vonatkozó rendkívül részletes modellek alkalmazását, de ahol 
lehetséges az azokban szereplő eredményeket figyelembe vettem (pl. konvektív és sugárzási 
hőátadási tényezők). 

A szakirodalomban három fő módszert találtam, amelyekkel a hőkörnyezet hatását kísérleti 
úton vizsgálták. Ezek a következők: élőalanyos mérések (szubjektív és objektív paraméterek 
vizsgálata), műemberes mérések (objektív paraméterek vizsgálata) és a méréseket kiegészítő, 
előkészítő és eredményeket igazoló virtuális szimulációk (CFD). Ezekkel a módszerekkel 
kapcsolatban a következő megállapításokra jutottam: 

- Az élőalanyos mérésekről elmondható, hogy az emberi hőérzet „mérésére” ez adja a 
legpontosabb választ. Ez a vizsgálat legtöbbször drága és időigényes és figyelembe 
véve az épületgépészeti rendszer tulajdonságait és az adottságokat, az eredmények 
általánosítása, megfelelő módszertan nélkül igen bonyolult lehet. 
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- Az ember körül kialakult hőmérsékletek és más környezeti paraméterek mérése (pl. 
helyszíni méréseknél) kevésbé költséges és gyakran alkalmazott módszer, de 
legtöbbször nem egyszerű vele az összetett hatások (sugárzás és konvekció) vizsgálata, 
mivel a tényezőket különböző típusú érzékelők mérik. Ennek a problémának a 
kiküszöbölésére alkalmazható a termikus műember, amellyel mérni lehet a test száraz 
hőcseréjét (konvektív és sugárzásos) a környezettel. A műemberbe épített hőáram 
mérő érzékelők segítségével a testrészeken külön, helyileg mérhető a felhasznált 
hőáram és így megállapítható a hőleadás. 

- A termikus műember alkalmazásánál egy újabb megoldás a harmadik módszer, a 
virtuális környezetben végrehajtott számítógépes szimuláció. Az ún. CFD 
(Computational Fluid Dynamics) programot napjainkban többek között az 
épületgépészeti alkalmazások működésének szimulációjára és tesztelésére is 
használják. 

Fontos megjegyezni, hogy a termikus műemberrel és szimulációs modellekkel kapott eredmények 
csak akkor használhatók és értelmezhetők megfelelően, ha átalakíthatók egy olyan tényezővé, 
amely kifejezi az ember környezetre adott válaszát/hőérzetét. 

3 A vizsgálati módszerek ismertetése 

A kutatómunka három fő egységből állt. Elsőként a termikus műemberrel végrehajtott 
vizsgálatokat ismertetem, amellyel az aszimmetrikus hőkörnyezettel való száraz hőcserét mértem 
meg. A következő részben bemutatom az élőalanyokkal végzett méréseket, amelyekkel az 
aszimmetrikus hőkörnyezet hőérzetre gyakorolt hatását lehetett megismerni. A harmadik részben 
a meleg padlóval és hideg belső felületi hőmérsékletű függőleges felülettel rendelkező helyiség, 
valamint a benntartózkodók közötti hőcsere számítására alkalmas modellt ismertetem, amelyet 
CFD (ANSYS-FLUENT) program segítségével hoztam létre. 
 

3.1 A hőérzeti laboratórium általános ismertetése 

A műemberes és élőalanyos méréseket az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 
hőérzeti vizsgálatokra alkalmas mérőszobájában hajtottam végre. A hőérzeti laboratóriumi szoba 
a szobában kialakítású, üzeme tehát független a külső környezettől és időjárástól. 

A mérőszoba méretei a következők: 3,80 m (hossz) x 3,10 m (szélesség) x 2,50 m 
(magasság) (1. ábra). A helyiség térfogata így 29,5 m3. 

 
1. ábra. A mérőszoba geometriája és a műemberes mérési elrendezés 

A mérőszobának nincsenek ablakai; csak mesterséges világítással rendelkezik. A szoba falait és 
padlóját nedves fektetésű felületfűtéssel és hűtéssel látták el. 

A padló és a négy falfelület külön-külön tetszőleges kombináció szerint fűthető vagy 
hűthető igény szerint. A fűtési és hűtési víz hőmérséklete egy épületfelügyeleti rendszer (IWKA 
Trend 921) segítségével szabályozható, így beállíthatóak a kívánt felületi hőmérsékletek. A 
műemberrel valamint az élőalanyokkal végzett méréseim során a „C” jelű falfelületet hűtöttem, 
míg a padlót fűtöttem (1. ábra). A további A, B és D falfelületek, valamint a mennyezet 
környezeti hőmérsékletet vettek fel. 
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A mérőszobát egy központi szellőztető rendszer látja el levegővel, amely a külső levegőt 
felfűtés után a szoba tetején lévő perforált álmennyezethez juttatja. A levegő hőmérsékletét egy 
termosztáttal lehet szabályozni. Az álmennyezet kialakításának köszönhetően a friss levegő kis 
levegősebességgel (kisebb mint 0,1 m/s) érkezik a tartózkodási zónába. Az elhasznált levegő a 
szoba két szemközti oldalán található rácsokon keresztül távozik a szobából. Az élőalanyos 
mérések során a légvezetési rendszert úgy állítottam be, hogy két főre jutó minimálisan szükséges 
friss levegő mennyiség jusson a tartózkodási zónába. Emellett a szoba nyílásain (ajtó, 
szerelőnyílás) filtráció révén jutott még levegő a helyiségbe. 

A mérőszoba fal- és padlófelületeinek hőmérsékletét Fe-Ko termoelemekkel mértem. A 
hűtött, „C” jelű, falfelületen 12 darab, a fűtött padlón pedig 16 darab érzékelőt helyeztem el. A 
többi falfelület hőmérsékletét is mértem 4 („D” fal), 3-3 („A”, „B” fal) és 1 (mennyezet) helyen. 
Az érzékelők által mért hőmérsékleteket felületenként átlagoltam. Az érzékelők működését és 
pontosságát kalibrált hőmérő segítségével a felületekre való elhelyezést követően ellenőriztem. 

 

3.2 A termikus műemberrel végzett mérések  

A termikus műember 18 szegmensből áll, amelyeket nem lehet külön-külön a mérés alatt 
szabályozni. A műemberhez tartozó szoftver segítségével az egyes szegmenseket előre 
meghatározott hőmérsékletre (32 ill. 34°C-ra lehet felfűteni); ezt a hőmérsékletet a berendezés 
folyamatosan tartja. A mérés során rögzíteni lehet az egyes szegmensek hőleadását, valamint 
ekvivalens homogén hőmérsékletét (EHT - Definíció szerint a műemberrel mért EHT annak a 
homogén környezetnek a hőmérséklete, amelyben a valós bőrhőmérsékletekkel rendelkező 
termikus műember ugyanannyi hőt veszítene, mint a valós környezetben). A műember 0,8 és 1 
clo értéknek megfelelő ruházatot viselt. A mérőműszer segítségével lehetővé vált az 
aszimmetrikus hőkörnyezet miatt kialakult száraz (sugárzásos és konvektív) hőcsere mérése. 

A műemberrel végzett mérési sorozat során kettő, komforttartományba eső, homogén (a 
levegő és a felületi hőmérsékletek azonosak) hőmérséklet és nyolc különböző felületi hőmérséklet 
kombináció hatását vizsgáltam (1. táblázat). Az 1-8. hőállapotok (aszimmetrikus hőkörnyezet) 
esetében a levegő hőmérsékletét 23°C-on tartottam, hogy a 23°C-os homogén hőállapottal össze 
lehessen hasonlítani a hőleadás értékeit. 

A termikus műembert a helyiség közepén, egy íróasztalnál helyeztem el, a hideg falfelülettel 
szemben (1. ábra). 

1. táblázat. A vizsgált felületi hőmérsékletek a 2. műemberes mérésnél 

 1.áll. 2.áll. 3.áll. 4.áll. 5.áll. 6.áll. 7.áll. 8.áll. 1. hom. 2. hom. 

Hűtött fal 

hőm. (C) 
16 16 16 16 18 18 18 18 20 23 

Fűtött padló 

hőm. (C) 
20 23 26 29 20 23 26 29 20 23 

 

A mérési eredmények alapján elmondható, hogy a várakozásnak megfelelően a leginkább érintett 
testrészek az arc, fej és a kézfejek. Ezeket a testrészeket nem borítja ruházat, tehát közvetlenül ki 
vannak téve a környezeti hatásoknak. 

A különböző hőkörnyezetek vizsgálatakor kapott legfontosabb eredményeket a 2. 
táblázatban foglaltam össze: 

 
2. táblázat. A termikus műemberrel végzett mérés legfontosabb eredményei 

Fal 
(°C) 

Padló 
(°C) 

Levegő 
(°C) 

Tapasztalatok a 23°C-os homogén állapothoz képest 

16 23 21,9 

 ~2°C EHT csökkenés (ami megfelel 25W/m2-nek) a felső végtagoknál és 
~1,5°C EHT csökkenés arcnál a homogén állapothoz képest, 

 a 23°C-os padlóhőmérséklet ellenére is 1,5°C-al kisebb az EHT a 
homogén állapothoz képest a lábszárak és lábfejek esetében. 

16 26 23,1 
 ~1°C EHT csökkenés a felső végtagoknál (15W/m2) a homogén 

állapothoz képest, 
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 a 26°C-os padlóhőmérséklet mellett a lábszárak és lábfejek  EHT értéke 
megegyezik a homogén állapot EHT értékeivel. 

16 29 24,2 

 ~0,5°C EHT csökkenés a felső végtagoknál (5W/m2) a homogén 
állapothoz képest, annak ellenére, hogy a levegőhőmérséklet magasabb, 

 a 29C-os padlóhőmérséklet mellett a lábszárak és lábfejek  EHT értéke 
1°C-al nagyobb, mint a homogén állapot EHT értékei. A 
levegőhőmérséklet is nagyobb a homogén állapothoz képest. A mért 
értékek alapján a levegőhőmérséklet jobban befolyásolta az alsó végtagok 
hőleadását, mint a sugárzó hideg falfelület. 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy komfort hőmérséklet tartományon belül a hideg belső 
felület a ruházattal nem borított testrészeken (felső végtagok és arc) az érezhető hőmérsékletet 
(EHT) 1-2°C-al csökkenti, ami feltehetően diszkomfort érzetet okoz élő alanyok esetében. 
Ezeken a testrészeken az alacsonyabb EHT érték (nagyobb hőveszteség) akkor is kialakul, ha a 
padló hőmérsékletét a szabványokban megengedett felső határig emeljük. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a padlóhőmérséklet emelésével az EHT érték csökkenés mértéke csökken. A 
sugárzó felület hatása mellett a műember hőleadását és EHT értékét a levegő hőmérséklet 1 °C-
kal való növekedése is befolyásolja.  

Az alsó végtagok hőleadását és EHT értékét inkább a levegő hőmérséklete befolyásolja, 
ezért elmondható, hogy a hideg belső felület, illetve a meleg padlófelület sugárzó hatása nem 
érvényesül a termikus műember ruházattal nem borított testrészeinél. 

 

3.3 Az élőalanyos mérések 

A hőérzeti laboratóriumi helyiségben két élőalanyos mérési sorozatot hajtottam végre. 
A mérőszobában két munkaállomást alakítottam ki, amelyek a 2. ábra szerint helyezkednek 

el a felületekhez képest.  

 
2. ábra. Az élőalanyos mérésekhez alkalmazott mérési elrendezés 

3.3.1 Mérési tervek 

Az első élőalanyos mérési sorozat mérési tervét, a két csoportra osztott alanyokkal a 3. táblázat 
mutatja.  

3. táblázat. Az 1. élőalanyos mérési sorozat mérési terve 

Hét Dátum 
Csoport 
sorszáma 
(2fő/nap) 

Hőkörnyezet 
fal  / padló 

1 31/03 – 04/04 1. 15°C /28°C 

2 07/04 –11/04 2. 18°C /28°C 

3 14/04 – 18/04 1. 18°C /28°C 

4 21/04 – 25/04 2. 15°C /28°C 
 

A 4. táblázat a vizsgált hőkörnyezetek sorszámát és a beállított hőmérsékleteket foglalja össze.  
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4. táblázat. Az 1. élőalanyos mérési sorozat üléseinek ismertetése 

Ülés sorszáma Hőmérséklet 

1. 15°C fal – 28°C padló 

2. 18°C fal – 28°C padló 
 

Az alanyok két alkalommal vettek részt üléseken, két hét különbséggel. Az ülések mindig 
ugyanakkor, a reggeli órákban kezdődtek. 

A felületek hőmérsékletén kívül a levegő hőmérsékletét is szabályoztam, úgy, hogy mindkét 
esetben 23°C körül maradjon. Azt feltételeztem, hogy ilyen levegőhőmérséklet mellett a teljes 
testre nézve semleges hőérzet alakul ki, és így könnyebben kimutathatóvá válik a sugárzó felületek 
okozta helyi diszkomfort érzet. 
 
A második élőalanyos mérési sorozat mérési tervét, a két csoportra osztott alanyokkal az 5. 
táblázat mutatja. A résztvevők nem egyeztek meg az 1. mérési sorozat résztvevőivel. 

5. táblázat. A 2. élőalanyos mérési sorozat mérési terve 

Hét Dátum 
Csoport 
sorszáma 
(2fő/nap) 

Hőkörnyezet 
fal  / padló 

1 27/10 – 31/10 1. 16°C /28°C 

2 03/11 – 0711 2. 18°C /28°C 

3 10/11 – 14/11 1. 18°C /28°C 

4 17/11 – 21/11 2. 16°C /28°C 

5 24/11 – 28/11 1. - / 28°C 

6 01/12 – 05/12 2. - / 28°C 

 

A 6. táblázat a vizsgált hőkörnyezetek számozását és a beállított hőmérsékleteket foglalja össze.  
6. táblázat. A 2. élőalanyos mérési sorozat üléseinek ismertetése 

Ülés sorszáma Hőmérséklet 

1. 16°C fal – 28°C padló 

2. 18°C fal – 28°C padló 

3. Nincs hűtés – 28°C padló 

 

Az alanyok három ülésen vettek részt két-két hét különbséggel. Az ülések beosztását úgy 
alakítottam ki, hogy azok statisztikai szempontból kiegyensúlyozottak legyenek. A mérések 
mindig ugyanakkor, a reggeli órákban kezdődtek. 

A felületek hőmérsékletén kívül a levegő hőmérsékletét is szabályoztam, úgy, hogy az 1. és 
2. ülésnél 23°C-24°C körül, míg a 3. (kontrol) ülésnél 22°C-23°C körül maradjon. Azért volt 
szükség különböző levegőhőmérsékletek beállítására, hogy a teljes testre nézve semleges hőérzet 
alakulhasson ki és így könnyebben kimutathatóvá váljon a sugárzó felületek okozta helyi 
diszkomfort érzet. A levegő hőmérséklete mindig a szabványban meghatározott tervezési érték 
fölött maradt.  

A helyiségben a két eltérő hőmérsékletű felületen kívül, a többi felület hőmérsékletét is 
több pontban mértem, hogy megvizsgálhassam, azok felvették-e a környezeti levegő 
hőmérsékletét. Ezen felületek hőmérsékletét, semmilyen más módon nem befolyásoltam. 

 
A helyiségben lévő levegő páratartalmát a DIN 1946 szabványban meghatározott komfort 
tartományon (30%-65%) belülinek feltételeztem mindkettő, a téli/átmeneti időszakban zajló 
élőalanyos mérésnél.  

 

3.3.2 A résztvevő alanyok 

Mindkét mérési sorozat esetében összesen húsz, 20 és 28 életév közötti egyetemi hallgató, 10 férfi 
és 10 nő vett részt a mérési sorozatban. Az alanyokat két csoportra osztottam. Egy ülésen két 
alany vett részt egyszerre. A délelőtti órákban tartott ülések 3 óra hosszúak voltak. 
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A kiválasztott személyek, az általuk kitöltött előzetes egészségügyi kérdőív alapján, 
egészségesek voltak és nem szenvedtek olyan betegségben, ami a hőérzetüket bármilyen módon 
befolyásolhatta volna. 

A vizsgálatban résztvevő alanyok elől a vizsgált paraméterek, beállított hőmérsékletek rejtve 
maradtak a mérési sorozat végéig. Nem kaptak semmilyen információt az alkalmazott felületi 
hőmérsékletekről, ami befolyásolhatta volna szubjektív szavazataikat. 

Az alanyokat arra kértem, hogy felső öltözetként pólót, nadrágot viseljenek az ülések alatt, 
ami körülbelül 0,7 clo értéknek felel meg. Érkezésük után kaptak egy pár zoknit és egyforma 
szigetelési tulajdonsággal rendelkező papucsot. A ruházatot igény szerint lehetett módosítani az 
ülés során, de minden esetben fel kellett jegyezniük a módosítás mértékét és idejét. A ruházat 
módosítása azért volt megengedett, mert korábbi vizsgálatok bizonyították, hogy különösen hideg 
környezetben a ruházat növelésével csak kis mértékben lehet a hőérzetet befolyásolni (Parsons, 
2002), így a módosítás szavazatokra gyakorolt hatásától eltekintettem az eredmények 
elemzésekor. 

3.3.3 Szubjektív értékelés 

Az ülések során három alkalommal, a mérőszobába való belépés után, 1,5 óra és 3 óra múlva, az 
alanyoknak kérdőíveket kellett kitölteniük. A kérdőívekben nemzetközileg elfogadott, a 
hőkomfort szubjektív felmérésére gyakran használt skálák (VAS – visual analog scales) 
szerepeltek. Az 7. táblázat tartalmazza a mérés során alkalmazott skálákat és kérdőíveket 
tulajdonságaikkal együtt.  

7. táblázat. Az élőalanyos mérési sorozatokban alkalmazott szubjektív skálák ismertetése 

Változó A skála típusa Alsó érték Felső érték 

Általános állapot: 

Mentális állapot Bipoláris Élénk Lehangolt 

Mentális feszültség Bipoláris Laza, elégedett Feszült, frusztrált 

Fáradtság Bipoláris Kipihent Fáradt 

Koncentráció Bipoláris Könnyű koncentrálni Nehéz koncentrálni 

Hőérzeti komfort: 

Hőérzet 7 pontos (-3 - +3) Nagyon hideg Nagyon meleg 

Hőkörnyezet értékelés Bipoláris Kellemes Kellemetlen 

Hőkörnyezet preferencia Bipoláris Sokkal hűvösebbet Sokkal melegebbet 

Hőkörnyezet Elfogadhatósági 
Egyértelműen 
elfogadható 

Egyértelműen nem 
fogadható el 

Helyi hőérzet 7 pontos - diszkrét Nagyon hideg Nagyon meleg 
 

3.3.4 Objektív fiziológiai mérések 

A három órán át tartó ülés során három alkalommal, 0,1 óra, 1,5 óra és 3 óra elteltével 
megmértem az alanyok bőrhőmérsékletét több ponton, valamint a vérnyomásukat. A mérést a 
következők szerint hajtottam végre. A mérőszobában felületi hőmérő (Testo 905-T2) segítségével 
megmértem az alany homlok, orr, orca, fül, felkar, alkar, kézfej, gyűrűsujjtő, gyűrűsujjvég, 
mellkas, lábszár, boka valamint lábfej hőmérsékletét, majd ezután megmértem a vérnyomását. 
Ezután a második alany következett. A paraméterek mérése résztvevőnként körülbelül 10 percig 
tartott. A mérések során az alanyokat a hideg fal, valamint a meleg padló sugárzó hatása 
folyamatosan érte. 

3.3.5 A kísérletek menete 

A három órás ülések a 8. táblázatban látható menetrend szerint zajlottak. 
 
 



9 

8. táblázat. Az  élőalanyos mérési sorozatok mérési menetrendje 

Idő Relatív idő Esemény 

08:30 -30 perc 
Érkezés, (10 perces könnyű séta), általános állapotot és fáradtságot 
felmérő kérdőív 

09:00 0 perc Belépés a mérőszobába, 1. hőkomfort kérdőív 

09:05 5 perc Bőrhőmérséklet- és vérnyomás mérés 

09:20 20 perc Tetszőleges saját tevékenység 

09:35 35 perc Korrektúra olvasás kezdete 

10:10 70 perc Összeadás kezdete 

10:20 80 perc 2. hőkomfort kérdőív 

10:25 85 perc Bőrhőmérséklet- és vérnyomás mérés 

10:40 100 perc Tetszőleges saját tevékenység 

10:55 115 perc Korrektúra olvasás kezdete 

11:30 150 perc Összeadás kezdete 

11:40 160 perc 
3. hőkomfort kérdőív, általános állapotot és fáradtságot felmérő 
kérdőív 

11:45 165 perc Bőrhőmérséklet- és vérnyomás mérés 

12:00 180 perc =3 ó Ülés vége 
 

3.3.6 Adatfeldolgozás és statisztikai analízis 

A mért fizikai paramétereket automatikusan úgy lettek rögzítve, hogy készen álltak a további 
számítógépes adatfeldolgozásra, amit táblázatkezelő programmal végeztem. 

A kérdőíveken, skálákon jelölt szubjektív szavazatok egyenként lemérve kézi adatbevitel 
útján kerültek számítógépre. A statisztikai analízishez az SPSS program 17-es verzióját 
használtam. Az elemzéshez használt próbák a hő- és levegő komforttal kapcsolatban végzett 
élőalanyos, objektív és szubjektív méréseket tartalmazó kutatásokból jól ismertek. 

A szubjektív szavazatok, a helyi hőérzeti szavazatok kivételével, valamint a fizikai mért 
értékek normális eloszlásúak az elvégzett Shapiro-Wilk W test alapján, ezért kétmintás t-próbával 
vizsgáltam azokat. Az ülések során végzett három mérés vizsgálatára az ismételt méréses 
(repeated measures) variancia analízist használtam. A helyi hőérzeti szavazatok elemzésére a nem-
paraméteres Wilcoxon-féle próbát alkalmaztam. A nemek közötti különbségek vizsgálatát a mért 
értékekre egyszempontos variancia analízissel (One-way ANOVA) végeztem. Statisztikailag 
szignifikánsnak a p<0,05 értékeket tekintettem. A mért és szavazott értékek összehasonlítására 
kétváltozós, nemparametrikus Spearman korrelációt használtam.  

3.3.7 Az élőalanyos mérések legfontosabb eredményei 

A két élőalanyos mérés eredményeit áttekintve megállapítottam, hogy a testrészek 
bőrhőmérsékletének változása az ülések alatt hasonló tendenciát követett; a maghőmérsékletet 
követő testrészek melegedtek, a perifériák (acrák) pedig hűltek.  

A vizsgált hőkörnyezetek közötti különbségek a bőrhőmérsékleteken és azok változásán is 
nyomon követhetőek, például a 16°C-os fal és 28°C-os padló mellett a bőrhőmérsékletek 
szignifikánsan jobban csökkentek bizonyos testrészeken, mint 18°C-os fal és 28°C-os padló 
mellett.  

Noha az ülések során a levegő hőmérséklete több esetben kissé a téli méretezési komfort 
tartomány fölé emelkedett, a mérési eredmények alapján elmondható, hogy a sugárzó hideg 
felület hatására az alsó- és felső végtagok hűltek, és ez a hidegebb sugárzó felülettel rendelkező 
hőkörnyezetben nagyobb mértékű volt. Az alsó végtagok bőrhőmérséklete a 28°C 
padlóhőmérséklet ellenére 0,5-3°C-kal csökkent a hőmérsékleti aszimmetria nagyságától függően 
(0,5°C-ot falhűtés nélkül, 3°C-ot 16°C fal és 28°C padló mellett). 

A sugárzó felület hatását az is mutatja, hogy az alkalmazott kontroll ülés (csak padlófűtéssel, 
hideg falfelület nélkül) esetében, az alacsonyabb levegőhőmérséklet ellenére, a mért 
bőrhőmérsékletek magasabbak voltak, mint a hideg fallal is rendelkező, nagyobb 
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levegőhőmérsékletű ülések bőrhőmérsékletei. A kontroll mérés alkalmazásával lehetővé vált 
annak megállapítása, hogy hideg falfelület nélkül az ülő tevékenységnek köszönhetően mennyivel 
csökken a biológiai folyamatok változása révén a bőrhőmérséklet. Ehhez már jól lehetett a hideg 
fallal is rendelkező hőkörnyezetek mért bőrhőmérsékleteit hasonlítani. Az eredmények azt 
mutatták, hogy a 16°C-os hideg falfelület jelenléte a legtöbb testrész esetében az ülések végére 
szignifikánsan kisebb bőrhőmérsékletet eredményez a kontrollhoz képest. A 18°C-os fallal 
rendelkező hőkörnyezet esetében a bőrhőmérséklet szignifikánsan melegebb volt a perifériás 
testrészeken, mint a 16°C-os falnál. Emellett a maghőmérsékletet követő testrészek esetében a 
bőrhőmérséklet szignifikánsan kevésbé melegedett, mint a kontroll ülés alatt. 
A vizsgált hőkörnyezetek különbözően hatottak a két nem képviselőinek bőrhőmérsékletére. A 
nemek között a perifériás vérkeringésben való biológiai eltérés egyértelműen látható a mért 
bőrhőmérsékletekből. Az ülések végére a lányok bőrhőmérséklete minden esetben hidegebb volt 
a fiúkénál és néhány testrészt kivéve a különbség szignifikáns volt. A lehűlés mértékében csak 
bizonyos testrészek esetében mutatkozott szignifikáns különbség fiúk és lányok között a 16°C-
18°C falhőmérséklettel rendelkező hőkörnyezetekben, mégpedig az orr, boka és lábfej területén. 
A kontroll állapot esetében csak az orr és bal boka esetében mutatkozott szignifikáns különbség a 
lehűlés mértékében. 

A két élőalanyos mérés szubjektív hőérzeti szavazatait áttekintve megállapítottam, hogy a 
testrészenkénti hőérzeti szavazatok ülések alatti csökkenése egyértelműen a hideg falfelület 
hatását tükrözi. Ezt a megállapítást alátámasztja az, hogy a padlófűtés a háromórás időtartam 
során nem okozott meleg láb érzetet, éppen ellenkezőleg, a lábak hőérzete is csökkent. 

A következő táblázat (9. táblázat) a két élőalanyos mérési sorozat testrészekre adott 
szavazatainak értékét mutatja az ülések végére. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy az 
alanyok helyi hőérzete a kellemesen meleg (1) - semleges (0) és kellemesen hűvös (-1), valamint a 
kellemesen hűvös (-1) és hűvös (-2) tartományban helyezkedett el. 

 
9. táblázat. A helyi hőérzeti szavazatok szavazati tartományai az egyes ülések esetében 

 Ülések 

Kialakult 
levegő 

hőmérséklet 
(°C) 

Testrészenként adott 
hőérzeti szavazatok 

tartománya az ülések végén 

1. mérési sorozat 

1. ülés 
(15°C fal - 28°C padló) 

23,3-24,1 0,1 ÷ -1,5 

2. ülés 
(18°C fal - 28°C padló) 

23,5-24,6 0,2 ÷ -0,9 

2. mérési sorozat 

1. ülés 
(16°C fal - 28°C padló) 

23,4-24,6 0 ÷ -1,3 

2. ülés 
(18°C fal - 28°C padló) 

23,6-25,0 0,4 ÷ -0,7 

3. ülés 
(28°C padló) 

23,2-24,3 0 ÷ -1,3 

 
A testrészekre adott hőérzeti szavazatok hasonló tendenciát mutattak mindhárom ülés esetében. 
Az összes testrész hőérzete csökkent a mérés elejétől a végéig. A hőérzet csökkenése a 3. 
(kontroll) ülésnél volt a leghangsúlyosabb, annak ellenére, hogy akkor nem volt jelen sugárzó 
hideg felület. Ezt a jelenséget azzal lehet magyarázni, hogy a helyi hőérzetre a sugárzó felületnél 
nagyobb hatással volt a levegő hőmérséklet (a kontroll állapotnál volt a levegőhőmérséklet a 
legalacsonyabb). Ezt a magyarázatot alátámasztja az is, hogy a legmagasabb 
levegőhőmérsékletekkel rendelkező 2. ülésnek volt a szavazatok alapján a legkedvezőbb a 
megítélése. 

A nemek szerint vizsgált hőérzeti szavazatok követik a mért eredményeket, hiszen ahogy a 
lányok bőrhőmérséklete jobban csökkent, úgy a hőérzetük is nagyobb csökkenést mutatott a 
fiúkhoz képest. 
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Az általános hőérzeti szavazatok alapján az látható, hogy az egész testre vonatkozó komfort 
biztosított. Az eredmények alapján elképzelhető, hogy az általános hőérzeti szavazatok a levegő 
hatását jobban figyelembe veszik, mint a lokális szavazatok. A három ülés között a hőérzeti 
tesztek alapján csak kevés helyen volt szignifikáns különbség, tehát az általános hőérzet 
tekintetében nem különböztek egymástól számottevően a vizsgált hőkörnyezetek. Fontos 
megjegyezni, hogy bár az általános hőérzeti szavazatok komfortot jeleznek, a mérési pontok mért 
hőmérsékleteinek átlaga szerint az ülések alatt szignifikánsan csökkent a bőrhőmérséklet. Ily 
módon az általános hőérzeti szavazatok egészségügyi szempontból akár megtévesztőknek is 
tekinthetők, hiszen ahogy korábbi vizsgálatok is mutatják (Frohner és mtársai, 2001), a tartósan 
alacsony bőrhőmérséklet és elégtelen keringés betegségek kialakulását vonhatja maga után. 

A két élőalanyos mérés ülésein mért bőrhőmérsékletek és helyi hőérzeti szavazatok 
korrelációja nagyon gyenge volt. 

A mért bőrhőmérsékletek tükrözték az ülések hőkörnyezeteinek különbségét, azaz a 
hidegebb falfelületnél a bőrhőmérséklet jobban csökkent. A kevésbé hideg falnál több testrész 
melegedett (nem hűlt) a mérés során. A szavazatok ellenben minden testrészre hűlést illetve 
hőérzet csökkenést mutattak, még ott is, ahol valójában nőtt a bőrhőmérséklet. 

 

3.4 CFD szimuláció 

A termikus műemberrel és élőalanyokkal végzett méréseket CFD szimulációval egészítettem ki. A 
mérési eredményeket figyelembe véve létrehoztam egy olyan egyszerűsített modellt, amely 
további ilyen témájú vizsgálatoknál lehetővé teszi "előmérések" végrehajtását a virtuális térben. 

A geometria és virtuális háló kialakításához a Gambit nevű programot, míg a sugárzás, 
konvekció és természetes áramlások numerikus vizsgálatára az ANSYS Fluent programot 
alkalmaztam. 

A geometriai modellben kialakítottam egy, a valós hőérzeti laboratóriummal megegyező 
méretű helyiséget. A helyiségben elhelyeztem az élőalanyos mérésekkel egyezően kettő asztalt és 
széket. A székekbe virtuális műembereket helyeztem, amelyek hasábokból épültek fel. Az egyes 
testrészek felülete megegyezett a valós termikus műember egyes testrészeinek felületével. A 
vizsgálni kívánt geometriai modellt a 3. ábra mutatja. 

 
3. ábra. A geometriai modell 

 
A geometriai modell kialakítása után létrehoztam a helyiség hálózását a testek és bútorok körül. A 
hálózásra a Tet/Hybrid - Hex Core típusú hálót tartottam alkalmasnak, amely a határfelületek 
mentén sűrűbb, főként tetraéderekből álló hálóból, míg a felületektől távolabb, ritkább 
hexaéderekből épül fel. A háló 157525 elemből épül fel.  

A használt geometria és a létrehozott háló alkalmasak a vizsgálni kívánt felületi 
hőmérséklet-kombinációk vizsgálatára. 
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Következő lépésként az ANSYS Fluent programban megadtam a numerikus szimulációhoz 
szükséges modelleket, anyagtulajdonságokat és peremfeltételeket. 
 
A CFD programot a felületi sugárzás és a természetes fel- és leáramlások modellezésére 
használtam. Ennek megfelelően aktiváltam az energia egyenlet számítási modult, míg a sugárzás 
számítására az S2S (surface-to-surface; felületről-felületre) modellt alkalmaztam. A besugárzási 
tényezőket a programmal számítottam ki, az összes felületre. 
 
A numerikus szimulációt a műemberes és élőalanyos mérésekben is szereplő hőállapotokra 
hajtottam végre az alábbiak szerint: 
 1. szimuláció: 16°C fal és 28°C padló mellett kialakult hőállapot 
 2. szimuláció: 18°C fal és 28°C padló mellett kialakult hőállapot 
A szimuláció segítségével a sugárzásos- és a konvekciós hőcsere eredményeként kialakult 
hőmérséklet- és sebességmezőket lehet megvizsgálni. 

A következőkben az 1. szimuláció egyes részeredményeit mutatom be. A 4. ábrán a 
kialakult felületi hőmérsékletek, a következőn (5. ábra) a helyiségben kialakult természetes 
áramlások szerepelnek. 

 
4. ábra. 1. szimuláció: A kialakult felületi hőmérsékletek a helyiség több felületén 

 
5. ábra. 1. szimuláció: Az ember körül kialakult természetes áramlások 
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A programmal számított felületi hőmérsékletek megegyeznek a helyiség felületi hőmérsékleteivel 
(16°C, 18°C fal és 28°C padló). Emellett a kritikusnak ítélt testrészek (végtagok, fej) 
hőmérsékletei is egyeznek a mért értékekkel. 

A numerikus szimulációval számított sebességértékek (természetes áramlás) összhangban 
vannak a korábbi laboratóriumi mérések és CFD szimulációk eredményeivel, amelyeket ezen 
PhD téma kiegészítéseként hajtottunk végre TDK munka keretében (Tirpák, 2008). Az 
eredmények alapján a hideg falfelülethez való közelségük miatt a lábfejek nemcsak a sugárzás 
miatt, de a feltehetően a huzat miatt is veszélyeztetettek helyi diszkomfortérzet szempontjából. 

Mivel az alkalmazott ember modell geometriája csak közelítő és mivel a modell nem 
tartalmaz fiziológiai modult, amely alkalmas az emberi szervezetben végbemenő hőtermelés és 
hőcsere (vérkeringés-bőr-levegő-ruházat) számítására, ezért a kapott eredmények valóban csak 
előzetes eredménynek tekinthetők, de alkalmasak élőalanyos és műemberes előkísérletek 
kiváltására.  

 

3.6. Az eredmények hasznosítása - ajánlás 

Célul tűztem ki azt is, hogy a két vizsgált tényezőhöz kapcsolódó irodalmak, valamint a mérési eredmények 
alapján egy ajánlást állítsak össze, amellyel ki lehet egészíteni a felületi fűtésekhez/hűtésekhez kapcsolódó eddigi 
hőérzeti témájú tapasztalatokat, így segítve a sugárzásos elven működő rendszerek minél komfortosabb és 
korszerűbb kialakítását. 
Az élő alanyokkal végzett mérésekből kiderült, hogy a 28°C-os padlófűtés, lábbeli viselése esetén 
sem képes a bőrhőmérséklet és hőérzet csökkenést megakadályozni az alsó végtagokon abban az 
esetben, ha hideg függőleges belső felület és mechanikus szellőztetés van jelen a helyiségben. 
Ezek az eredmények megkérdőjelezik a szabványban rögzített padlóhőmérsékletre vonatkozó 
felső határérték alkalmazhatóságát ilyen aszimmetrikus hőkörnyezet esetében. 

A mérési eredmények alapján további gyakorlati és helyszíni tapasztalat gyűjtés után 
megfontolandó a padló felületi hőmérsékletének a 29°C-os szabványban rögzített érték fölé való 
emelése, de kizárólag olyan helyiségek esetében, ahol padlófűtés, nagy kiterjedésű, függőleges 
hideg belső felületi hőmérsékletű felület és mechanikus szellőztetés van jelen, és ahol a 
páratartalom a DIN 1946 szabványban meghatározott komforttartományon belül van. Az 
elvégzett mérések alapján azt is érdemes figyelembe venni (amennyiben lehetséges), hogy a nők 
biológiai felépítésük miatt érzékenyebben reagálnak az őket körbevevő hőkörnyezetre, ezért 
nagyobb körültekintéssel kell a működési hőmérsékleteket (padló- és levegőhőmérséklet) 
megválasztani. 

A tézisek ismertetése  

 
1. tézis [3] [5] [7] 
A termikus műemberrel végzett laboratóriumi vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a komfort-
hőmérséklet tartományon belül a függőleges határolószerkezet belső felületi hőmérséklete a 
fedetlen testrészeken (felső végtagok és arc) az egyenértékű homogenizált hőmérsékletet (EHT) 
1-2°C-al csökkenti (ld. T1. grafikon). Ezeken a testrészeken az alacsonyabb EHT érték (nagyobb 
hőveszteség) akkor is kialakult, amikor a padló hőmérsékletét a szabványokban megengedett 
felső, 29°C-fokos határig emeltem. Megjegyzendő, hogy a vizsgált hőállapotoknál, a 
padlóhőmérséklet növelésével a sugárzó hideg felület okozta EHT csökkenés mértéke egyre 
kisebb lett. 
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EHT változása a fal- és padlóhőmérséklet 
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T.1. grafikon. Az EHT változása a hideg falfelület hatására 

 
2. tézis [1] [2] [4] [5] [7] 
Az élő alanyokkal végzett laboratóriumi vizsgálatokból megállapítottam, hogy a 28°C-os 
padlófűtés, lábbeli viselése esetén sem képes a bőrhőmérséklet és szubjektív hőérzet csökkenést 
megakadályozni az alsó végtagokon abban az esetben, ha hideg függőleges felület és mechanikus 
szellőztetés van jelen a helyiségben és az alanyok a vizsgált távolságban, vagy annál közelebb, 
szemben ülnek a hideg felülettel. Megállapítottam, hogy az egymásra merőleges, nagy 
hőmérsékletkülönbséggel (merőleges hőmérséklet aszimmetriával) rendelkező felületek esetében a 
hideg felület nagyobb hatással van az ülő munkát végző benntartózkodók bőrhőmérsékletére és 
hőérzetére, mint a sugárzó, meleg, vízszintes felület. A CFD vizsgálatok alapján a hideg sugárzó 
felület hatása mellett, az arról lefelé áramló hideg levegő is hatással lehet az alacsony 
bőrhőmérséklet és szubjektív hőérzet kialakulására. Emellett fontos megjegyezni, hogy a 
kritikusnak ítélt testrészek (kezek, arc, lábfejek felső része) a meleg padlófelületet sugárzás 
szempontjából „nem látják”. 
 
3. tézis [1] [2] [4] [7] 
Az élő alanyokkal végzett laboratóriumi vizsgálatokból megállapítottam, hogy a nemek között 
szignifikáns különbség van bőrhőmérséklet csökkenés szempontjából. A női résztvevők 
szignifikánsan lehűltek az egyes ülések végére a férfiakhoz képest. A bőrhőmérséklet eltérő 
változásával összhangban voltak a hőérzeti szavazatok bizonyos testrészek esetében (kézfejek és 
lábfejek), amelyeknél a nők szavazata szignifikánsan hidegebb hőérzetet adott a férfiakéhoz 
képest. A szignifikancia vizsgálatnál alkalmazott feltétel p≤0,05.  
Az átfogó fiziológiai magyarázatát ennek a jelenségnek az orvosi irodalom rögzíti: A nők 
súlyukhoz képest nagyobb testfelszínnel rendelkeznek, ami miatt a hővesztésük is gyorsabb. 
Emellett a hőtermelő képességgel rendelkező izom kisebb százalékban van képviselve, mint a 
férfiaknál. A végtagok hőmérséklete a bennük tapasztalható véráramlás függvénye. Amikor 
végtagok bőrében hideg hatására a bőrerek összehúzódnak, itt relatív vérszegénység alakul ki és 
ez okozza a végtag hűvösségét. Az erek összehúzódása hideg hatására eltérő nőknél és férfiaknál, 
ami a szimpatikus idegrendszer nemek közötti érzékenységbeli különbségének köszönhető. 
 
4. tézis [6] 
Az élő alanyokkal végzett laboratóriumi vizsgálatok alapján létrehoztam egy előzetes és kiegészítő 
vizsgálatra alkalmas numerikus szimulációt, amelyben modellezhető az ember határoló 
felületekkel való sugárzásos hőcseréje, valamint az ember körül és a helyiségben kialakuló 
természetes áramlások. A szimulációval készített modell az élőalanyos mérések kialakítását 
tükrözi (T1. ábra; T2. ábra). 
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T.1. ábra.Az ember felületi hőmérséketeinek alakulása 16°C fal és 28°C padló hatására 

 

 
T.2. ábra. A természetes áramlások alakulása az ember síkjában 16°C fal és 28°C padló esetén 
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