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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 

 

 Az interdiszciplinaritás napjainkban a nemzetközi kutatásokban előtérbe került. 

Ennek egyik szakterülete a műszaki és fiziológiai kutatások tématerülete, ahol a két 

tudományág szoros együttműködése teremt új elméleti és gyakorlati eredményeket. 

Jelen kutatás is e tématerületre vonatkozik. 

 Az irodaterek belső levegő minősége több tényezőtől függ, elsősorban a belső 

térben keletkező szennyezőanyagoktól és a szellőztetés során bejuttatott frisslevegő 

mennyiségétől és minőségétől. A szennyezőanyagok alapvetően két témakörbe 

csoportosíthatók: az érzékelhető, szubjektív módon értékelhető levegőminőség (olf-

decipol rendszer), valamint a komfortterek egészségügyi követelmény rendszere, mely 

szempontból az egyes szennyezőanyag fajták objektív és szubjektív módon külön 

értékelhetők. 

 Dolgozatomban a szén-dioxid hatásával vizsgáltam a belső levegő minőséget 
(továbbiakban BLM) a komfortérzet és az irodai munkavégzés mennyiségi és minőségi 
mutatói szempontjából. 
 A jelenlegi nemzetközi levegőminőségi kutatások fő célja: irodák esetén 
meghatározni, hogy milyen szintű komfortot szükséges biztosítani ahhoz, hogy a 
dolgozók teljesítménye ne romoljon, hanem javuljon. A téma aktualitását az biztosítja, 
hogy az elmúlt évek során nagyon sok irodaház épült, és így előtérbe került egyrészt a 
beruházási és üzemeltetési költségek csökkentése, másrészt az irodákban dolgozók 
kellemes közérzetének biztosítása és teljesítőképességének javítása. 
 A költségek csökkentését frisslevegő mennyiségének csökkentésével lehet elérni, 
mivel a kevesebb levegő kezelése kisebb klímaközpontot igényel. Tehát a 
gazdaságossági megfontolások a frisslevegő csökkentését követelik, viszont a közérzeti 
szempontok a frisslevegő mennyiségének a növelését. 
 Arra vonatkozóan még nem végeztek kutatásokat, hogy a komfortterekben, azon 
belül is az irodákban mekkora CO2 koncentráció felett kezd jelentősen romlani a 
közérzet és a teljesítőképesség. Fontos tehát meghatározni ezt a határértéket, mert ez 
befolyásolja a zárt terekbe bevezetni szükséges frisslevegő mennyiségét. A frisslevegő 
pontos mennyiségéről a hazai és külföldi szakirodalmakban különböző értékek 
találhatóak, ezek 20-120 m3/h,fő [3] [5] [9] között változnak. 
 
 
2. CÉLKITŰZÉSEK, A MŰSZAKI PROBLÉMA FELVETÉSE ÉS 
MEGOLDÁSÁNAK DEFINIÁLÁSA  
 
 
 Tekintettel a nagyon hiányos külföldi és hazai kutatási és mérési eredményekre, 
célul tűztem ki, hogy laboratóriumi körülmények között megvizsgálom a szén-dioxid 
hatását a szellemi munkavégzésre és a közérzetre. Ezzel a problémával elsősorban 
irodaházak klimatizálása és az irodai munkavégzés során találkozunk. 
 A hazai és a nemzetközi szabványok és előírások által zárt terekben megengedett 
maximális CO2 koncentrációt tartalmazza a 2.1. táblázat és diagram. 
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2.1. táblázat 
A zárt terekben megengedett maximális CO2 koncentráció 

1 MSZ 04.135/1-1982 1400
2 MSZ 21875-2-1991 1066,6
3 DIN 1946/2 kisterű iroda esetén 900
4 DIN 1946/2 nagyterű iroda esetén 733,3
5 MSZ CR 1752 "A" kat. 860
6 MSZ CR 1752 "B" kat. 1060
7 MSZ CR 1752 "C" kat. 1590

8 MAK érték 5000
9 MSZ 21461 1-2 4830

Munkahelyek előírásai

Szabvány, előírás megnevezése
Megengedett CO2 

koncentráció [ppm]
Sorszám

Komfortterek előírásai
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2.1. ábra 
A zárt terekben megengedett maximális CO2 koncentráció 

 
 A fenti táblázatból ás ábrából látható, hogy a szabványok és előírások nem 
foglalkoznak egy széles, 1590 ppm-től 4830 ppm-ig terjedő szén-dioxid tartománnyal. 
 A kutatómunka célja, hogy 2.2. ábrán szemléltetett 600-5000 ppm-ig terjedő 
tartományban is megvizsgáljuk a szén-dioxid koncentráció hatását a közérzetre és a 
szellemi munkavégzés teljesítményére. 
 

A szabványok és előírások által lefedett CO2 tartomány

A kutatás során vizsgálni tervezett CO2 tartomány
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2.2. ábra 

A kutatómunka célkitűzései 



 3

 A kutatási munka várható eredményei alapján meghatározhatom, hogy az 
irodákban mennyi a szükséges frisslevegő mennyiség, hogy a szellemi munka 
minősége, teljesítménye és a közérzet ne romoljon jelentősen a szén-dioxid hatására. 
 A szén-dioxid emberre gyakorolt hatása szubjektív komfortparaméterek és 
embereken mért objektív paraméterek vizsgálatával, mérőalanyos kísérletek 
elvégzésével határozható meg. A kísérletek helyszínéül az Épületgépészeti és Gépészeti 
Eljárástechnika Tanszék Levegőminőségi Laboratóriumában felépített alacsony 
emisszió szintű mérőszobát választottam. Ebben a helyiségben biztosítható, hogy a 
mérőalanyok a vizsgálatok során teljes hő- és levegőminőségi komfortban 
tartózkodjanak, és hogy más levegőszennyező anyag ne befolyásolja a mérési 
eredményeket. 
 A mérések elvégzése és kiértékelése után várhatóan meg tudok határozni egy 
maximális szén-dioxid koncentrációt, mely alatt nem jelentkezik kimutatható változás 
az ember közérzetében, továbbá a szellemi munkavégzés minőségében és 
mennyiségében. 
 A kutatási munkát OTKA (T 029451 és T 037596 számú) pályázat keretében 
végeztem [10] [11]. A kutatómunka vezetője témavezetőm, Kajtár László volt. 
 Az elvégzett kutatómunka megtervezését, lebonyolítását és kiértékelését Dr. Láng 
Eszter fiziológus doktornő segítségével végeztem el. 
 
 
3. A LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK TERVEZÉSE 
 

3.1. A mérőállás felépítése [19] 
 
 A vizsgálatokat a BME Épületgépészeti Tanszéken erre a célra kialakított, 
alacsony szennyezőanyag kibocsátású műtőfalakból épült laboratóriumban végeztük el. 
A kutatólaboratórium tudományos kutatási szempontok szerinti kialakítását Dr. Kajtár 
László dolgozta ki és a megvalósítást irányította és szervezte. A vizsgáló kamrában 
szagtalan, megfelelő tisztaságú levegőt, kellemes hőkomfortot és akusztikai 
szempontból is megfelelő feltételeket kell biztosítani. A mérés kapcsolási vázlatát a 3.1. 
ábra szemlélteti. 
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3.1. ábra 

A laboratóriumi mérés kapcsolási vázlata 
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3.2. A vizsgálat menete, vizsgálati személyek 

 
A kutatómunka keretében a szén-dioxid koncentráció hatását vizsgáltuk a közérzetre 

és az irodai munka teljesítményére. A laboratóriumi mérések során az alábbi CO2 
koncentrációkat állítottuk be: 600, 1500, 2500, 3000, 4000 és 5000 ppm. A 
laboratóriumi mérőszobában két szén-dioxid forrás volt: két fő mérőalany, illetve 
palackból bevezetett, belélegzésre alkalmas szén-dioxid. 

A szén-dioxidot a 120 m3/h frisslevegőhöz (60 m3/h, fő) keverve juttattuk a 
mérőszobába. A mérés során a szén-dioxid koncentrációt állandó értéken kellett tartani, 
ennek megfelelően állítottuk be az adagoló szelepet. A szén-dioxid források részarányát 
az 3.1. táblázat tartalmazza. A külső levegő szén-dioxid koncentrációja 360 ppm volt. 
 

3.1. táblázat 
Szén-dioxid források a mérőszobában 

Szén-dioxid forrás 
Mérőszoba 
CO2 ppm 

Összes 
Dk, ppm 

Ember 
Dk, ppm 

Arány 
ember/összes; % 

600 240 240 100 
1500 1140 240 21,0 
2500 2140 240 11,2 
3000 2640 240 9,1 
4000 3640 240 6,6 
5000 4640 240 5,2 

 
A palackból adagolt szén-dioxid belélegzésre alkalmas, 99,995 V% tisztaságú gáz 

volt. A szén-dioxid gázban lévő egyéb szennyezőanyagok (O2 ≤ 25 vpm, N2 ≤ 25 vpm, 
HC ≤ 1 vpm, CO ≤ 1 vpm, H2O < 5 vpm) nagyon kis részarányuk miatt a mérés 
eredményét nem befolyásolták. A nyomáscsökkentő és a többi armatúra nem 
szennyezték a szén-dioxid gázt, mivel nagyobb tisztaságú gáznál (99,998 V%) is 
megengedett az alkalmazásuk. 

A kellemes hőkomfortot, valamint a huzatmentes környezetet minden egyes 
mérőalany esetén a szabályozott levegőhőmérséklet, az egyénileg megválasztott ruházat 
és az alacsony szinten tartott légsebesség segítségével biztosítottuk, azért hogy az 
emberek közérzetét csak a levegő minőség (szén-dioxid gáz) befolyásolja. 

A mérőszobában a mért hangnyomásszint 36,6-37,0 dB(A). 
A beállított szén-dioxid koncentrációkat a mérőalanyok nem ismerték. 
A komfortparaméterek méréséhez az alábbi műszereket alkalmaztuk: 

• hőérzeti PMV mérő: Thermal Comfort Meter 1212, 
• levegő hőmérséklet és páratartalom mérő: TESTO Testotor 175 
 Logger, 
• falfelületi hőmérséklet mérő: TESTO Quicktemp 824-2 
• akusztikai mérőműszer: ROLINE RO-1350 Sound Level Meter. 

A fiziológiai adatok rögzítésére alkalmazott műszerek: 
• ISAX műszer, 
• vérnyomásmérő: csuklóra szerelhető, 
• bőrfelület hőmérséklet mérő: TESTO T2. 
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 A bemutatott mérőálláson két méréssorozatot végeztünk: 
 
• az első méréssorozatot 2001-ben, 
• a második méréssorozatot 2002-ben 
 
végeztük el. 
 
 A mérőalanyok kiválasztásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

• nem lehetett káros szenvedélye (dohányzás, kávé, stb.), 
• nem lehetett egészségi problémája (pl.: magas-alacsony vérnyomás, szív, 

tüdő, epe, vese, pajzsmirigy, egyéb belső elválasztású mirigy, neurózis, 
fekély, izületi panasz, allergia, bőrbetegség, stb.), 

• nem állhatott orvosi kezelés alatt, 
• nem lehetett érzékeny az időjárás-változásra. 

 A vizsgálatokon résztvevő személyek számát, a minta nagyságát empirikus úton 
határoztuk meg. Dr. David P. Wyon és Dr. Bánhidi László cikke alapján: „A minta 
nagyságát empirikus úton is meghatározhatjuk: megfelelő számú alanyt vizsgáltunk, ha 
az eredmény statisztikailag szignifikáns lett.” [80] 
 Az élőalanyos komfort mérések esetében további fontos mérés-tervezési szempont 
az azonos mérési körülmények biztosítása valamennyi mérőalany számára. A mérés 
során adott szén-dioxid koncentráció beállítása a mérőkamrában hosszú előkészületeket 
igényelt. Ezért választottuk azt a megoldást, hogy adott szén-dioxid szint beállítása után 
valamennyi mérőalany esetében elvégeztük a komfort mérést. Így azonos komfort 
feltételek (pl. 1500 ppm) mellett folyt le a vizsgálat minden mérőalany esetében. 
Természetesen ez lehetetlenné tette a szén-dioxid koncentráció sorrend változtatását a 
mérőalanyoknál – minden mérőalanynál ugyanaz volt a sorrend. Az sorrend hatás 
kizárása céljából megnöveltük a két ülés közötti időtartam hosszát, mely 2-15 nap 
között változott az egyes alanyoknál. 
 A 4 órás laboratóriumi vizsgálat után a következő vizsgálatig legkevesebb 45 óra 
szünetidő (11-szerese a mérési időtartamnak) telt el. Az átlagos szünetidő 165 óra (41-
szerese a mérési időtartamnak) volt. Így biztosítottuk a sorrend hatás és az adaptáció 
minimalizálását. 
 
 Az első vizsgálat sorozatban 10 kísérleti személy (5 Férfi, 5 Nő; átlag 
életkor=21,3 év), négy kísérleti vizsgálaton (továbbiakban ülésen) vett részt, melyeknél 
a levegő CO2 koncentrációja különböző volt : 
 

1. ülés – 1500 ppm, 
2. ülés – 2500 ppm, 
3. ülés – 600 ppm, 
4. ülés – 5000 ppm. 

 
 A 600 ppm szén-dioxid koncentráció esetében nem volt külső utánpótlás, az 
alanyok által kilélegzett szén-dioxid hatására alakult ki ez az érték. A maximális, 5000 
ppm koncentrációt a szabványok és irányelvek figyelembe vételével határoztuk meg. Ez 
az érték a munkahelyeken megengedhető maximális koncentrációt jelenti (MAK érték). 
A maximum és a minimum közötti felosztást a szakirodalom feldolgozásával határoztuk 
meg. 



 6

 Valamennyi ülés 4 óra hosszat tartott, és 2x70 perces szellemi munkával töltött 
periódust tartalmazott. A szellemi munka abból állt, hogy a kísérleti személyek az e 
célra előre elkészített preparált szöveget olvasták, és betűhibákat kerestek a szövegben. 
Teljesítményüket részben az elolvasott sorok száma (mennyiségi szempont), részben a 
talált hibáknak a tényleges hibákhoz viszonyított aránya (minőségi szempont) határozta 
meg. A munka-periódusok előtt és után kérdőíveket töltöttek ki, melyekben a 
levegőminőséggel kapcsolatos szubjektív komfort-érzésüket határozták meg különböző 
skálák alapján, és sor került fiziológiai állapotukat tükröző objektív mutatók mérésére. 
 
 A második vizsgálat sorozatban is 10 mérőalany vett részt (4 Férfi, 6 Nő; átlag 
életkor=22,5 év). Az előző méréssorozathoz hasonlóan négy ülést szerveztünk, csak az 
előző méréssorozat eredményeit figyelembe véve a 2500 ppm és az 5000 ppm CO2 
koncentráció helyett 3000 ppm, illetve 4000 ppm CO2 koncentrációt állítottunk be, 
tehát: 
 

1. ülés – 1500 ppm, 
2. ülés – 3000 ppm, 
3. ülés – 600 ppm, 
4. ülés – 4000 ppm. 

 
 Két ülés, a 3000 ppm és 600 ppm beállított CO2 koncentráció esetében 3x70 
perces, két ülés pedig 2x70 perces szellemi munkával töltött periódust tartalmazott. Az 
elvégzett vizsgálatok és mérések hasonlóak voltak, mint a 2001-ben elvégzett 
méréssorozatban. Két ülés esetében volt hosszabb a munkaperiódus, így a kiértékelésnél 
csak az összetartozókat hasonlítottuk össze és értékeltük ki. Ugyanez igaz a periódusok 
sorrendjére is.  
 

3.3. Objektív és szubjektív paraméterek analízise 
 

3.3.1. Objektív mikroklímás jellemzők mérése 
 
Az objektív mikroklímás paraméterek közül az alábbiakat vizsgáltuk: 

 
• CO2 koncentráció 
• PMV, PPD értékek 
• Levegő hőmérséklet és relatív nedvességtartalom 
• Falfelületi hőmérséklet 

 
3.3.2. Szubjektív komfort-érzet vizsgálata 

 
A szubjektív közérzeti értékelés során alábbi paramétereket vizsgáltuk: 
 

• Fanger skálás vizsgálat során az alanyoknak nyilatkozniuk kellett, hogy a 
levegő minőségét mennyire tartják elfogadhatónak, vagy nem 
elfogadhatónak. A skálán +1 (egyértelműen elfogadható) és -1 
(egyértelműen nem fogadható el) értékek között kellett bejelölni az 
aktuális levegő minőségét.  

• Hedonic skálás vizsgálat során az alanyok ülés alatti érzetét vizsgáltuk 
kellemes (5) és elviselhetetlen (1) tartományok között.  
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• Levegőminőségi skála alapján a levegő minősítése. Analóg skála 
segítségével értékeltük az aktuális levegő frissességét.  

• Közérzeti állapot vizsgálata során vizsgáltuk az alanyok frissességének, 
fáradságának és koncentráló képességének változását az ülés során.  

• Bőrfelületi hőérzeti szubjektív vizsgálata során, 7 pontos (nagyon meleg: -
3; kellemes: 0; nagyon hideg: -3) skálán rögzítettük a szubjektív hőérzetet 
5 különböző pontban: homlok, orr, mellkas, jobb kézfej és bal kézfej.  

• Általános hőérzet szubjektív vizsgálata során az alanyok hőérzetére 
kérdeztünk rá, ülésenként kétszer (elején és a végén).  

 
3.3.3. Objektív fiziológiai paraméterek 

 
A következő fiziológiai és pszichofiziológiai változókat mértük és számítottuk: 
 

• szisztolés vérnyomás (SzVNy), 
• diasztolés vérnyomás (DVNy), 
• pulzus szám, szív periódus (SzP), 
• szívperiódus variancia (SzPV), 
• bőrhőmérséklet. 

 
3.3.4. Szellemi munkavégzés teljesítményének vizsgálata 

 
 A szellemi munka abból állt, hogy a kísérleti személyek az e célra előre elkészített 
preparált szöveget olvasták, és betűhibákat kerestek a szövegben. Teljesítményüket 
részben az elolvasott sorok száma (mennyiségi szempont), részben a talált hibáknak a 
tényleges hibákhoz viszonyított aránya (minőségi szempont) határozta meg. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
 Az interdiszciplináris kutatások eredményei alapján az alábbi téziseket határoztam 
meg. 
 
 

4.1. A CO2 koncentráció hatása az ember közérzetére irodai munka esetén 
 
 A laboratóriumi vizsgálat eredményeképpen vizsgáltam és objektív illetve 

szubjektív mutatókkal számszerűsítettem a szén-dioxid koncentráció hatását az ember 

közérzetére. 

 Megállapítottam, hogy 2x70 perc 3000 ppm szén-dioxid koncentráció feletti zárt 

térben tartózkodás után az egészséges, fiatal emberek közérzete rohamosan romlik. A 

szignifikancia vizsgálatnál alkalmazott feltétel p≤0,05. 
 
 A kutatómunka során két méréssorozatot végeztünk, és a 4.1. ábra és táblázat 
alapján a vizsgált CO2 koncentrációkat az alábbi értékekre állítottuk be: 
 

• első méréssorozat: 600, 1500, 2500 és 5000 ppm; 
• második méréssorozat: 600, 1500, 3000 és 4000 ppm. 

 
a) 2001-ben végzett első méréssorozat eredményei: 
 
Levegőminőségi skála 

 
• Az első méréseket illetően a 3. (600 ppm) és 4. (5000 ppm) ülés 

szignifikánsan különbözik egymástól (F=6.67, p=0.03). 
• A második méréseket illetően a 3. (600 ppm) és 4. (5000 ppm) ülés 

szignifikánsan különbözik egymástól (F5.88, p=0.038). 
• A harmadik méréseket illetően az 1. (1500 ppm) és 4. (5000 ppm). ülés 

szignifikánsan különbözik egymástól (F=7.5, p=0.023).  
• Csak a 4. (5000 ppm) ülés különbözik a többi üléstől. Az 1. (1500 ppm), 2. 

(2500 ppm), és 3. (600 ppm) ülések nem különböznek egymástól 
szignifikánsan. 

• Kiszámítottuk egy-egy ülés mindhárom mérésének átlagát, s ezeket az 
átlagokat vetettük alá variancia analízisnek. A Levegőminőségi skála esetében 
a 3. (600 ppm) és 4. (5000 ppm) ülés különbözött egymástól szignifikánsan 
(F=9.48, p=0.013) 

 
Fanger skála 

 
• A 4. (5000 ppm) ülés 3. (600 ppm) mérése szignifikánsan különbözik az 1. 

(1500 ppm) ülés 3. mérésétől (F=8.5, p=0.017) 
• Kiszámítottuk egy-egy ülés mindhárom mérésének átlagát, s ezeket az 

átlagokat vetettük alá variancia analízisnek. A Fanger skála esetében szintén a 
3. (600 ppm) és 4. (5000 ppm) ülés különbözött egymástól szignifikánsan 
(F=6. 59, p=0.03). 
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Fanger skála eredményei
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4.1. ábra 
Levegőminőség értékelése a Fanger skála szerint 

1. ülés – 1500 ppm, 2. ülés – 2500 ppm, 3. ülés – 600 ppm, 4. ülés – 5000 ppm 
CO2 koncentráció 

 
 
Hedonic skála 

 
• Az első méréseket illetően a 2. (2500 ppm) és 3. (600 ppm) ülés 

szignifikánsan különbözik a 4. (5000 ppm) üléstől (F=13.5, p=0.005, F=10.7, 
p=0.01). 

• A harmadik méréseket illetően az 1. (1500 ppm) és 2. (2500 ppm) ülés 
szignifikánsan különbözik a 4. (5000 ppm) üléstől (F=9.0, p=0.015, F=5.0, 
p=0.05) 

• Kiszámítottuk egy-egy ülés mindhárom mérésének átlagát, s ezeket az 
átlagokat vetettük alá variancia analízisnek. A Hedonic skála esetében a 4. 
(5000 ppm) ülés mind a 2. (2500 ppm) üléstől (F=10.9, p=0.009), mind a 3. 
(600 ppm) üléstől szignifikánsan különbözött (F=24.9, p=0.001). 

 
Frisseség skála  

 
• Kiszámítjuk valamennyi ülésnél az 1. és 3. mérés értékeinek különbségét, s e 

különbségeket vetjük alá variancia analízisnek (ismételt mérés 4 szint). A 
kontrasztok kimutatják, hogy a 4. (5000 ppm) ülés szignifikánsan különbözik 
az 1. (1500 ppm) üléstől (F=10.28, p=0.01. Vagyis a 4. (5000 ppm) ülés 
estében ez a különbség nagyobb, azaz az ülés végére fokozottabban levertté 
váltak, mint a többi ülésnél.  
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Közérzeti skála eredményei
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4.2. ábra 
A frissesség skála eredményei 

1. ülés – 1500 ppm, 2. ülés – 2500 ppm, 3. ülés – 600 ppm, 4. ülés – 5000 ppm 
CO2 koncentráció 

 
 
Fáradtság skála 

 
• Kiszámítjuk valamennyi ülésnél az 1. és 3. mérés értékeinek különbségét, s e 

különbségeket vetjük alá variancia analízisnek (ismételt mérés 4 szint). A 
kontrasztok kimutatják, hogy a 3. (600 ppm) ülés szignifikánsan különbözik a 4. 
(5000 ppm) üléstől (F=5.06, p=0.05), vagyis a 4. (5000 ppm) ülés estében ez a 
különbség nagyobb, azaz jobban elfáradtak mint a 3. (600 ppm) ülésnél.  

 
 Összefoglalva tehát valamennyi közérzeti skálánál (Levegőminőségi, Fanger, 
Hedonic) ülésen belüli szignifikáns változást csak a 3. ill. 4. ülés esetében figyelhettünk 
meg. A 3. ülés első mérésénél kiemelkedően jó levegő minőséget jelöltek a személyek. 
Ehhez képest az ülés folyamán igen csekély romlást jeleztek. A 4. ülés első mérésénél 
kiemelkedően rossz levegőminőséget jelöltek, amelyet az ülés folyamán tovább 
romlónak jeleztek Mindhárom skála esetében az ülésenkénti 3 mérés átlagán végzett 
variancia analízis, azt mutatta, hogy a vizsgált személyek a 4. ülés (CO2=5000 ppm) 
levegőminőségét szignifikánsan rosszabbnak ítélték meg mint a 3. ülés (CO2=600 ppm) 
levegőminőségét.  
 A Frissesség és Fáradtság skálák pontszámain végzett variancia analízis kimutatta, 
hogy mikor a levegő CO2 koncentrációja 5000 ppm volt, a vizsgált személyek jobban 
elfáradtak, kevésbé maradtak frissek és élénkek az ülés végére, mint amikor a levegő 
CO2 koncentrációja alacsonyabb volt. Az elfáradás mértékét illetően a 4. ülés (levegő 
CO2 koncentrációja=5000 ppm) és 3. ülés (levegő CO2 koncentrációja=600 ppm) 
közötti különbség elérte a szignifikancia szintjét.  
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b) 2002-ben végzett második méréssorozat eredményei: 
 
Levegőminőségi skála 

 
• az 1. mérések tekintetében az 1. ülés (1500 ppm) 1. mérése szignifikánsan 

különbözik a 4. (4000 ppm) ülés 1. mérésétől (F=9,093, p=0,015), 
• a 3. mérés esetében szignifikáns különbség van az 1. ülés (1500 ppm) és a 2. 

ülés (3000 ppm) között (F=7,459, p=0,023), az 1. ülés (1500 ppm) és a 4. ülés 
(4000 ppm) között (F=7,861, p=0,021), valamint a 3. ülés (600 ppm) különbözik 
a 2. üléstől (3000 ppm) (F=7,628, p=0,022) és 4. üléstől (4000 ppm) (F=8,044, 
p=0,020). 

 
Fanger skála 

 
• az 1. mérések tekintetében a 3. ülés (600 ppm) 1. mérése szignifikánsan 

különbözik a 4. ülés (4000 ppm) 1. mérésétől (F=8,840, p=0,016), 
• a 3. mérés esetében szignifikáns különbség van az 1. ülés (1500 ppm) és a 4. 

ülés (4000 ppm) között (F=5,645, p=0,042), valamint a 3. ülés (600 ppm) 
különbözik a 2. üléstől (3000 ppm) (F=7,279, p=0,024) és 4. üléstől (4000 ppm) 
(F=5,52, p=0,043). 

 
A 2. és 3. ülés közötti különbségek (ezeknél az üléseknél négy mérés volt): 
 

• a 2.ülés (3000 ppm) és a 3. ülés (600 ppm)  között szignifikáns a különbség a 3. 
mérést illetően (t=-2,25, p=0,051). 
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Fanger skála eredményei
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4.3. ábra 
Fanger skála méréseinek átlaga 

1. ülés – 1500 ppm, 2. ülés – 3000 ppm, 3. ülés – 600 ppm, 4. ülés – 4000 ppm 
CO2 koncentráció 

 
Frisseség skála  

 
• A kontrasztok kimutatták hogy az 1. mérések tekintetében a negyedik ülés (4000 

ppm) szignifikánsan különbözik az első (1500 ppm) (F=5,000, p=0,052) és 
harmadik ülésektől (600 ppm) (F=5,000, p=0,052). 

• A kontrasztok kimutatták hogy a 2. mérések tekintetében az első ülés (1500 
ppm) szignifikánsan különbözik a második üléstől (3000 ppm) (F=7,364, 
p=0,024). 

• A kontrasztok kimutatták hogy a 3. mérések tekintetében az első ülés (1500 
ppm) szignifikánsan különbözik a harmadik üléstől (600 ppm) (F=5,000, 
p=0,052). 

 
 A 4. mérések esetében Student T tesztet végeztünk, mivel csak a második (3000 
ppm) és harmadik (600 ppm) ülésnél történt 4 mérés. A teszt kimutatta, hogy 4. mérések 
tekintetében a második ülés (3000 ppm) szignifikánsan különbözik a harmadik (600 
ppm) üléstől (t=-2,236, p=0,052). 
 
Fáradtság skála 

 
• A kontrasztok kimutatták hogy a 2. mérések tekintetében az első ülés (1500 

ppm) szignifikánsan különbözik a második üléstől (3000 ppm) (F=6,00, 
p=0,037). 
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 A 4. mérések esetében Student T tesztet végeztünk, mivel csak a második (3000 
ppm) és harmadik (600 ppm) ülésnél történt négy mérés. A teszt kimutatta, hogy 4. 
mérések tekintetében a második ülés szignifikánsan különbözik a harmadik üléstől (t=-
2,714, p=0,020). 
 
 A Levegőminőségi és Fanger skála esetében az ülések összehasonlításánál a 
variancia analízis kimutatta, hogy az ülések közötti különbségek 70 perc után még nem 
jelentkeztek. 140 perc után azonban már megjelentek a szignifikáns különbségek: mind 
a 3000, mind a 4000 ppm CO2 koncentrációjú levegőt szignifikánsan rosszabbnak 
ítélték meg, mint a 600 ppm. 
 A frissesség skála esetében a harmadik ülés kivételével (amikor a levegő 
széndioxid koncentrációja a legalacsonyabb volt - 600 ppm), valamennyi ülésnél, egyre 
kevésbé érezték magukat frissnek a vizsgált személyek. Ez 600 ppm-nél nem 
következett be. Az üléseket már eleve különböző frissességi szinttel kezdték meg, ez 
magyarázza, hogy az ülések sorrendben megfelelő mérései nem minden esetben 
különböznek szignifikánsan egymástól. A negyedik mérésnél, tehát, hosszabb idő 
elteltével a második ülés (3000 ppm CO2) és harmadik ülés (600 ppm CO2) 
szignifikánsan különbözik egymástól: 600 ppm CO2 koncentrációnál frissebbnek 
érezték magukat az ülés végén, mint 3000 ppm CO2 koncentrációnál.  
 A Fáradság skála esetében a harmadik ülés kivételével (amikor a levegő 
széndioxid koncentrációja a legalacsonyabb volt - 600 ppm), valamennyi ülésnél, egyre 
fáradtabbnak érezték magukat a vizsgált személyek. Ez 600 ppm-nél csak hosszabb idő 
után következett be. A negyedik mérésnél, tehát, hosszabb idő elteltével a második ülés 
(3000 ppm CO2) és harmadik ülés (600 ppm CO2) szignifikánsan különbözik 
egymástól: 600 ppm CO2 koncentrációnál kevésbé voltak fáradtak az ülés végén, mint 
3000 ppm CO2 koncentrációnál. 
 A frissesség és a fáradtság skála pontszámai alapján hasonló következtetésre lehet 
jutni (a frissesség skála mutatja kifejezettebben): csak a 600 ppm CO2 koncentrációjú 
levegőnél maradtak frissek a személyek, ill. hosszabb idő kellett, hogy fáradtság 
fokozódást jelezzenek.  
 
 

4.2. A CO2 koncentráció hatása az ember objektív fiziológiai jellemzőire 
 
 A laboratóriumi vizsgálat eredményeképpen vizsgáltam és számszerűsítettem, 

hogy az objektív fiziológiai jellemzők igazolják az emberi szervezet terhelésének nem 

megengedhető növekedését 2x70 perc 3000 ppm szén-dioxid koncentráció feletti zárt 

térben tartózkodás után az egészséges, fiatal emberek esetében. A szignifikancia 

vizsgálatnál alkalmazott feltétel p≤0,05. 

 A laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján megállapítom, hogy az ISAX 

rendszer és a szívperiódus variancia, mint a CO2 hatásának a közérzetre és az irodai 

munka teljesítményére vizsgálatánál még nem alkalmazott műszer és módszer a belső 

levegő minőség vonatkozó területén is sikeresen alkalmazható. 
 
 A kutatómunka során két méréssorozatot végeztünk, és a 4.1. ábra és táblázat 
alapján a vizsgált CO2 koncentrációkat az alábbi értékekre állítottuk be: 
 

• első méréssorozat: 600, 1500, 2500 és 5000 ppm; 
• második méréssorozat: 600, 1500, 3000 és 4000 ppm. 
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 Ismételt mérésen alapuló variancia analízisnek vetettük alá a két méréssorozat 
valamennyi ülésének megfelelő méréseit.  
 
 A 2001-ben végzett mérések esetében kiszámítjuk valamennyi ülésnél az 1. és 3., 
valamint az 1. és 2. mérés értékeinek különbségét, s e különbségeket vetjük alá 
variancia analízisnek (ismételt mérés 4 szint). A kontrasztok kimutatják, hogy a 4. 
(5000 ppm) ülés szignifikánsan különbözik a 2. (2500 ppm) és a 3. (600 ppm) üléstől 
(F=4,8, p=0.05, F=6.5, p=0.03). A legnagyobb szívritmuscsökkenés a 3. (600 ppm) ülés 
alatt, míg a legkisebb a 4. (5000 ppm) ülés alatt volt megfigyelhető. 
 
 A 2002-es mérések esetében a kontrasztok kimutatták: 
 

1. a szívperiódus variancia (SzPV) magasfrekvenciás spektrális 
komponensének (MF) vizsgálata során a 2. mérések tekintetében: 

• az első ülés (1500 ppm) szignifikánsan különbözik a harmadiktól 
(600 ppm) (F=18,969, p=0,049); 

• a második ülés (3000 ppm) a negyedik üléstől (4000 ppm) 
(F=23,154, p=0,041). 

2. a szívperiódus variancia (SzPV) középfrekvenciás spektrális 
komponensének (KF) vizsgálata során az 1. mérések tekintetében az 
első ülés (1500 ppm) szignifikánsan különbözik a második üléstől (3000 
ppm) (F=35,557, p=0,027). 

3. a szívperiódus variancia (SzPV) középfrekvenciás komponensének 
relatív értékének (MFrel) vizsgálata során  

• az 1. mérések tekintetében a második ülés (3000 ppm) 
szignifikánsan különbözik a negyedik üléstől (4000 ppm) 
(F=79,147, p=0,012). 

• a 2. mérések tekintetében a negyedik ülés (4000 ppm) 
szignifikánsan különbözik az első (1500 ppm) (F=34,274, 
p=0,028) és a harmadik (600 ppm) (F=49,348, p=0,020) üléstől.  

 
 Az ISAX rendszer segítségével vizsgált SzPV (szívperiódus variancia) KF 
(középfrekvenciás) komponensét használják egy feladatba invesztált szellemi 
erőfeszítés mércéjéül. Minél kisebb a KF komponens, annál nagyobb a vizsgált személy 
szellemi erőfeszítése. A kísérletek során a KF komponenset alkalmaztuk a vizsgált 
személyek aktuális szellemi erőfeszítésének objektív pszichofiziológiai indexeként. Azt 
a trendet találtuk, hogy a KF komponens legalacsonyabb értékei 4000 ppm CO2 
koncentrációnál, míg a legmagasabbak 600 ppm CO2 koncentrációnál voltak 
megfigyelhetők. Az MF (magasfrekvenciás) komponens vonatkozásában éppen az 
ellenkező volt a helyzet. Az MF komponens a légzés frekvenciáját tükrözi és 
visszatükrözheti a légzés mélységét is. A KF/MF hányadoson, valamint a KF ill. MF 
komponensek relatív értékein végzett variancia analízis szignifikáns különbséget 
mutatott a 600 és 4000 ppm CO2 koncentráció alatt végzett mérések között. Az MF 
komponens növekedése fokozott légzési térfogatra és légzés-frekvenciára mutat 4000 
ppm CO2 koncentrációnál.  
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A CO2 koncentráció hatása az SzPV KF 
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4.4. ábra. 

CO2 koncentráció hatása az SzPV KF komponens relatív értékére 5 személynél. 
 
 A 4.6. és 4.7. ábra mutatja, hogy valamennyi személynél a KF komponens relatív 
értéke a legmagasabb értéket 600 ppm-nél, a legalacsonyabbat pedig 4000 ppm-nél éri 
el. 
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4.5. ábra. 

Az SzPV KF komponensének relatív értéke különböző CO2 koncentrációnál. 
 
 

4.3. A CO2 koncentráció hatása az irodai munka teljesítményére és minőségére 
3000 ppm CO2 koncentráció alatt 

 
 A laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján vizsgáltam az irodai munka 

teljesítményét és minőségét. 

 Megállapítom, hogy 3000 ppm szén-dioxid koncentrációig szén-dioxid 

koncentráció változása kisebb mértékű eltérést eredményez a szellemi munka 

mennyiségében és minőségében mint a vizsgált alanyok közötti különbség. 

 Megállapítom, továbbá hogy 3x70 perc 3000 ppm szén-dioxid koncentráció 

feletti zárt térben tartózkodás után kezd el jelentősen csökkenni az egészséges, fiatal 
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emberek szellemi munkájának teljesítménye és minősége. A szignifikancia 

vizsgálatnál alkalmazott feltétel p≤0,05. 
 
 
 A 2001-ben elvégzett első vizsgálat során a különböző CO2 koncentrációjú térben 
preparált szöveget olvastak az alanyok. Az értékelés a vizsgálati idő alatt elolvasott 
sorok száma és a megtalált hibák száma alapján történt. Az eredményeket a 4.8. és 4.9. 
ábrák tartalmazzák. 
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4.6. ábra 
A CO2 koncentráció hatása az irodai munka teljesítményére 

(az elolvasott sorok száma alapján) 
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4.7. ábra 
A CO2 koncentráció hatása az irodai munka minőségére 

(a megtalált hibák száma alapján) 
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 A vizsgált személyek teljesítménye (elolvasott sorok száma és talált hibák 
tényleges hibákhoz viszonyított aránya) nem változott a CO2 koncentráció 
függvényében. A laboratóriumi mérések eredményei azt mutatták, hogy a választott 
szellemi munkavégzés módja és mennyisége mellett a 3000 ppm alatti CO2 
koncentráció eltérő értékei nem voltak meghatározó befolyással. Lényegesen nagyobb 
eltérés adódott az egyes emberek között az elolvasott sorok számában, ami a teljesítő 
képességükkel van összefüggésben. Ez a belélegzett CO2 koncentrációjától független 
egyéni sajátosság. Ugyanezt az eredményt kaptam a 2002-ben végzett második 
méréssorozat során is. 
 
 A 2002-ben elvégzett második vizsgálat során a szellemi munkavégzés 
teljesítményét az ülés alatt elolvasott sorok számával (mennyiségi szempont) mértük, de 
a különböző beállított CO2 koncentrációknak 3000 ppm felett sincs szignifikáns hatása 
ezekre a paraméterekre. Ezeknél a változóknál viszont jelentkezik a tanulási hatás: az 
alanyok teljesítménye folyamatosan növekedett az egyes ülések alatt.  
 A megtalált hibák száma (minőségi szempont) sokkal érzékenyebb volt a CO2 
koncentráció változtatására. A variancia analízis azt mutatta, hogy 140 perc munka után 
az alanyok által megtalált hibák százaléka szignifikánsan alacsonyabb volt 4000 ppm 
CO2 koncentráció mellett, mint 600 ppm CO2 koncentrációnál (t=2,687, p=0,025). A 
kapott eredményeket a 4.10. ábra szemlélteti. 
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4.8. ábra 

Az alanyok által talált hibák százaléka a CO2 koncentrációfüggvényében 140 perc 
után 

 
Továbbá, a 600 ppm CO2 koncentráció mellett végzett ülés harmadik 
munkaperiódusának végén (210 perc után) talált hibák százaléka közel szignifikánsan 
alacsonyabb volt, mint a 3000 ppm CO2 koncentráció mellett végzett ülés harmadik 
munkaperiódusának végén (t=-1,950, p=0,083). Az elolvasott sorok száma is csökkent 
3000 ppm CO2 koncentráció mellett, ami azt jelenti, hogy a 600 ppm CO2 koncentráció 
sokkal előnyösebb az emberi munkavégzés mennyiségi és minőségi szempontjából. A 
minőségi szempont az alanyok koncentráló képességére utal. A kapott eredményeket a 
4.11. ábra szemlélteti. 
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4.9. ábra 

Az alanyok által talált hibák százaléka a CO2 koncentráció függvényében 210 perc 
után 

 
4.4. A CO2 koncentráció hatása az irodai munka teljesítményére és minőségére 

3000 ppm CO2 koncentráció alatt 
 
 A laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján meghatároztam, hogy irodai 

munkavégzés esetén az emberek közérzete és teljesítménye 7,7 m
3
/h,fő-nél kevesebb 

frisslevegő bevezetés esetén jelentősen romlik. A kapott eredményt irodai 

munkavégzés, kb=3000 ppm és kk=400 ppm szén-dioxid koncentráció alkalmazásával 

határoztam meg. A szignifikancia vizsgálatnál alkalmazott feltétel p≤0,05. 
 
 
5. ALKALMAZÁSI ÉS TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK 
 
 A vizsgálat céljára speciális laboratóriumot, mérőállást alakítottunk ki, melyben a 
szén-dioxid hatását vizsgáltuk a szellemi munkavégzésre és a közérzetre, valamint a 
megfelelő frisslevegő utánpótlás mennyiségét állapítottuk meg. A laboratóriumban 
biztosítottuk a megfelelő tisztaságú levegőt, hőkomfortot, valamint a megfelelő 
akusztikus körülményeket. 
 A kísérleti ülések alatt mértük az objektív mikroklímás jellemzőket. Két 
kísérletsorozatot végeztünk, melyekben különböző szintekre állítottuk be a levegő CO2 
koncentrációját. A kísérleti személyek kérdőíveket töltöttek ki, melyekben a 
levegőminőséggel kapcsolatos szubjektív komfort-érzésüket, valamint frissességükkel 
kapcsolatos közérzetüket határozták meg különböző standard skálák alapján, és sor 
került fiziológiai állapotukat tükröző objektív mutatók mérésére. A személyek szellemi 
feladatot teljesítettek, melynek során szellemi erőfeszítésüket és eredményességüket 
vizsgáltuk. Az adatfeldolgozást statisztikai analízis követte. Az első kísérlet-sorozat 
tapasztalatai alapján terveztük a második sorozatot. 
 Kimutattuk, hogy a vizsgált személyek a levegőminőséget szignifikánsan 
rosszabbnak ítélték meg és hamarabb elfáradtak amikor a levegő CO2 koncentrációja 
3000 ppm-t eléri. A levegő 3000 ppm CO2 koncentrációja a szellemi teljesítményre is 
előnytelenebbnek bizonyult, mint a 600 ppm. Bizonyos élettani mutatók (a szívperiódus 



 19

variancia spektrális komponensei) azt mutatták, hogy a szellemi feladat végzése több 
szellemi erőfeszítést igényelt amikor a levegő CO2 koncentrációja 3000 ppm-re 
emelkedett. Kimutattuk, hogy a személyek közérzete romlik és koncentrálóképessége 
hanyatlik, mikor 2-3 órát töltenek olyan zárt térben, ahol a levegő CO2 koncentrációja 
3000 ppm, vagy magasabb. A kiértékelés során bemutatott diagrammokban szereplő 
átlagértékek egyes személyek mérési eredményeiben jelentős változást takarnak. 
 
 
 A kutatási eredményeket felhasználva és alkalmazva olyan levegőminőségi 
határértéket határoztam meg komforterekre, mely értéket átlépve szignifikánsan romlik 
a zárt térben tartózkodók közérzete és szellemi teljesítőképessége. Ez jelentős hatással 
van a frisslevegő mennyiségére, és ezen keresztül a klímatechnikai rendszerek 
üzemeltetési költségeire. 
 
 
 A kutatási munka eddigi eredményeit felhasználva további kutatások végezhetők 
ebben a témakörben: 

• zárt térben alkalmazott burkolóanyagok és a CO2 koncentráció hatásának 
együttes vizsgálata a közérzetre és a szellemi munkavégzésre laboratóriumi 
mérésekkel, 

• a fenti kutatások eredményeinek ellenőrzése helyszíni mérések elvégzésével. 
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