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1.Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődtek azok az iparágak amelyek technoló-

giai folyamatai megkövetelik a fokozott tisztaságú levegőt, és a közel konstans belső

légállapotú tiszta környezetet.  Az egyes gyártási eljárásokat már nem lehetett nor-

mál körülmények között elvégezni a levegőben lévő porok és szennyezőanyagok mi-

att.  Itt  elsősorban a mikroelektronikára ill.  a mikrochip gyártásra gondolhatunk, hi-

szen pl. egy processzorban (aminek a térfogata kb. 3-4 cm3) több millió tranzisztor

van.  Az áramköri  mintázat  vonalszélessége 1  μm,  ezért  a  térben  előforduló  lég-

szennyező anyagok maximális mérete ennek tizede vagyis 0,1 μm lehet. 

Az ipar mellett  az orvostudomány is nagy fejlődésen ment keresztül.  Az egyre

komplikáltabb és mélyrehatóbb orvosi beavatkozások, műtétek ugyancsak nagy tisz-

taságú belső  levegőt  igényelnek,  a  fertőzések  és  posztoperatív  megbetegedések

megelőzése érdekében. Az orvosi tisztaterek esetében az előtérben a levegő csírát-

lanítása áll. Mivel a csírák általában a szilárd részecskékhez tapadnak, a csíraszám

csökkentésének leghatékonyabb módszere a levegő szilárdanyag-tartalmának csök-

kentése.  

Ezen okok  miatt  alakult  ki  az  úgynevezett  tisztatér-technika  vagy tisztaszoba-

technika. A tisztatér-technika alatt minden olyan építészeti, gépészeti és belső építé-

szeti megoldást értünk, amely a belső levegő nagyobb mértékű tisztaságát segíti elő.

A tisztatér-technika legfontosabb feladata, hogy a szellőzőlevegő szennyezőanyag-

tartalmát és a belső térben felszabaduló szennyezőanyag-forrásokat minimalizálja ill.

a térbe jutó szennyezőanyagokat lehető legrövidebb idő alatt elszállítsa. 

Jelen diplomamunka célkitűzése, hogy átfogó képet nyújtson komfortterekkel –

és ezen belül a tisztaterekkel – kapcsolatos fogalmakról, jellemzőkről, műszaki meg-

oldásokról, majd egy konkrét terven keresztül rámutasson a tisztaterek tervezésének

lépéseire. 
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2.Komfortelméleti alapismeretek
2.1.Az ember hőérzete
Az ember idejének 70-80%-át zárt térben tölti. Biztosítani kell a munkavégzés,

szórakozás,  pihenés  optimális  feltételeit,  de  közben  figyelembe  kell  venni  az

energiagazdálkodási szempontokat is. Ez a két feltétel általában ellentmond egy-

másnak. 

Közérzet: az emberben a környezetével kapcsolatban kialakuló szubjektív ér-

zés, amit az akusztikai viszonyok, a szaglás, a tapintás, a vizuális környezet, a

vibráció, a légállapot stb. befolyásolják. 

Hőérzet: az emberben a hőkörnyezettel kapcsolatban kialakuló szubjektív ér-

zés, amit főként az alábbi tényezők befolyásolnak: 

 levegő hőmérséklete, annak térbeli, időbeli eloszlása, változása,

 a környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete, 

 a levegő relatív nedvességtartalma, illetve a levegőben lévő vízgőz par-

ciális nyomása, 

 a levegő sebessége, turbulencia foka, 

 az emberi test hőtermelése, hőleadása, hőszabályozása, 

 a ruházat hőszigetelő képessége, párolgást befolyásoló hatása 

Az emberi  test  szabályozómechanizmusa a maghőmérsékletet  37±0,5oC-on

próbálja tartani, amely során égési folyamatok mennek végbe, amihez oxigénre

van szükség. A felhasznált oxigén mértéke az ember aktivitásától függően (irodai

ülőmunka, nehéz fizikai munka, stb.) 0,25-2 l oxigén/s között van. Ezen folyamat

során hő szabadul fel, ami aktivitástól függően kb. 100 W és 400 W között van.  

Az emberi test hőleadása háromféleképpen történhet:

1. konvekció útján kb. 32-35%-ban,

2. sugárzás útján kb. 41-44%-ban és

3. párolgás útján kb. 21-26%-ban.

Az egyes hőleadási formák arányát nagyban befolyásolja az embert körülvevő

levegő hőmérséklete, sebessége, relatív nedvességtartalma. Pl. alacsony hőmér-

sékleten vagy magas relatív páratartalom esetén a párolgás útján történő hőle-
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adás háttérbe szorul, a konvekció előtérbe kerül. 30-34 oC felett a konvekciós há-

nyad csökken le, a sugárzási és párolgási hányad viszont megnövekedik. 

A komfortterek méretezése az emberi hőegyensúly alapegyenlete alapján tör-

ténik:

CRKLEEEH reswd 

ahol:

H - a belső hőtermelés

Ed - bőrön keresztüli páradiffúzió

Esw - a bőr felszínéről izzadással elvesztett hő

Ere - a kilégzés rejtett hője

L - a kilégzés száraz hővesztesége

K - hőátadás a bőr ill. a felöltözött emberi test külső felületéről

R - sugárzásos hőveszteség

C - konvekciós hőveszteség

A komforttereket úgy kell tervezni és üzemeltetni,  hogy azzal lehetőleg min-

denki elégedett legyen (kellemes legyen a hőérzete), de a tapasztalatok azt mu-

tatják, hogy legalább 5% mindig elégedetlen és ilyen alacsony értéket megközelí-

teni is csak klimatizálással lehet. A  kellemes hőérzet az ASHRAE (1981) 55-81

szabvány szerint a következő:

A kellemes hőérzet az a tudati állapot, amely a termikus környezettel kapcso-

latos elégedettséget fejezi ki.

A „kellemes” érzés számszerűsítésére az ún. szubjektív hőérzeti skálát alkal-

mazzák, ami 7 pontból áll:

Forró +3

Meleg +2

Kellemesen meleg +1

Neutrális 0

Kellemesen hűvös -1

Hűvös -2

Hideg -3

Ha a komforttérben lévő embereket „megszavaztatjuk” a szubjektív hőérzeti

skálán, hogy az adott helyiségben milyen a hőérzetük, akkor a szavazatokat kiér-

tékelve (átlagolva) megkapjuk a hőérzeti szavazatok várható értékét, a PMV (Pre-

dicted Mean Vote)  értéket.  Fanger  1982-ben rajzolta meg azt a diagramot  (1.
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ábra), amelyben a hőkörnyezetükkel elégedetlenek várható százalékos arányát

(PPD – Predicted Percentage Dissatisfied) ábrázolja a PMV érték függvényében. 

1. ábra: a PMV-PPD diagram

A szabványok a helyiségeket rendeltetésük alapján három kategóriába sorol-

ják (A, B, C). Minden kategóriára előírják, hogy mennyi lehet maximum az elége-

detlenek várható százalékos aránya. 

2.2.A belső levegő minősége (BLM)
2.2.1.Alapfogalmak

A belső levegőminőség alatt a komfortterek levegőjének minden olyan nem

termikus jellemzőjét értjük, melyek az ember közérzetét és egészségét befolyá-

solják.  Max von Pettenkofer  a légcserét,  a levegő tisztaságát és szennyező-

anyag-tartalmát  vizsgálta.  Kutatásainak  eredményeként  megállapította,  hogy

egészségügyi okokból a CO2 megengedett koncentrációja 1000 ppm (part pro

million)  lehet.  A mai  szabványok 1500 ppm térfogat-koncentrációt  engednek

meg.

A levegőt élettelen anyagok és élő organizmusok szennyezik:

 gázok és gőzök (CO, CO2, SO2, NOx, O3, radon, stb.)

 szaganyagok (emberi, állati, növényi eredetűek, a burkoló anyagok és

berendezési tárgyak kipárolgása, továbbá szerves anyagok bomlás-

termékei)

 aeroszolok (szervetlen és szerves porok)

 vírusok

 baktériumok és spórák
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 gombák 

A minél jobb komfortfeltételek biztosítása és az energiatakarékosság feltéte-

le ellentmond egymásnak. A helyiségből elszívott levegő visszakeverésével (re-

cirkuláltatásával) jelentős energiamegtakarítás érhető el, de a visszakeverésnek

határt  szab  a  tartózkodási  zónában  a  széndioxid-koncentráció  megengedett

maximális értéke. A kötelező frisslevegő térfogatáramát a hazai előírások do-

hányzás nélküli helyiségek esetén 20 m3/h/fő értékben, míg dohányzás esetén

30 m3/h/fő értékben állapítják meg. Azon munkahelyeken, ahol a CO2-n kívül

egyéb  szennyezőanyag-felszabadulás  van,  a  szennyezőanyag  megengedett

koncentrációja (MAK-érték) alapján határozható meg a szükséges frisslevegő

térfogatárama. 

A belső levegőminőség-értékelés alapjait Fanger professzor dolgozta ki. Új

egységeket vezetett be mind az emisszióra, mind az imisszióra. A szennyező-

anyag forráserősségének a mértékegysége az olf (2. ábra). Egy olf a szennye-

zőanyag-termelése egy ülőmunkát végző átlagos, felnőtt,  termikus egyensúlyi

állapotban lévő, egészséges embernek, átlagos (0,7 fürdés /nap) tisztálkodási

feltételek mellett. A levegőminőség mértékegysége a decipol (2. ábra). Egy de-

cipol a levegő minősége, ha egy olf  szennyezőanyag-kibocsátás 10 l/s tiszta

friss levegőben hígul fel. 

2. ábra: a levegőminőség és a szennyezőanyag-forrás jellemzői 9.1

Németországban a szellőztetett terekben a belső levegő minőségének érté-

keléséhez bevezették a szellőztetés hatásosságának mérőszámát,  amit  ε-nal

jelölnek:

szb

szt

CC
CC
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ahol

Ct - szennyezőanyag-koncentráció a távozó levegőben,

Csz - szennyezőanyag-koncentráció a szellőző levegőben,

Cb - szennyezőanyag-koncentráció a tartózkodási zónában

A tartózkodási zónában kialakuló szennyezőanyag-koncentrációt a helyiség-

ben kialakuló levegőáramlás, a légvezetési-rendszer befolyásolja, mely függ a

szellőzőlevegő bevezetési helyétől, a levegőbefúvás módjától, a terem hő- és

nedvességterhelésétől. Ideális keverő szellőzésnél ε=1, míg kiszorításos szellő-

zésnél ε>1. Értéke nyomjelző gáz segítségével, koncentráció méréssel határoz-

ható meg. 

A  belső  levegő  minőségi  követelmények  és  a  szennyezőanyag-terhelés

alapján számolható a levegőminőségi szempontból szükséges frisslevegő térfo-

gatárama:




)(
10

kb cc
KV


   




s
l

ahol

K - összes szennyezőanyag-terhelés a térben [olf]

bc - a belső levegő minősége [decipol]

kc - a külső levegő minősége [decipol]

A frisslevegő-igény a belső levegőminőségi  követelmény szempontjából  a

fenti képlet segítségével a következő adatok alapján számítható ( ld. 1-4. táblá-

zat), de ez a légzéshez szükséges frisslevegő-igény meghatározását nem he-

lyettesíti. 

Hely Minőség
[decipol]

hegyekben 0,05
városokban

jó levegőminőség 0,1
közepes levegőminőség 0,2
gyenge levegőminőség 0,5

1. táblázat: külső levegő minősége 9.1

Osztály Minőség
[decipol]

Elégedetlenek
aránya [%]

A - magas 0,7 ≤ 10%
B - közepes 1,4 ≤ 20%
C - alacsony 2,5 ≤ 30%
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2. táblázat: a helyiségek levegőminőségi követelményszintjei 9.1

Tevékenységi forma Hőleadás
[W]

Szennyezőanyag-
leadás [olf]

ülő ember, olvas, ír 120 1
nagyon könnyű testi munka
ülő vagy álló helyzetben 150 1,5

könnyű testi munka 192 2
közepes-nehéz testi munka 270 2,5
dohányzás 25
átlagos dohányzás 6

3. táblázat: az emberek tevékenységfüggő szennyezőanyag-le-
adása 9.1

Megjegyzés:  dohányzás  esetén  minden  egyes  20%  dohányzó  részarány

után 1 olf/fő a szennyezőanyag-leadás növekedése. 

Helyiség jellege
Padlófelületre vonatkoztatott

forráserősség [olf/m2]
Középérték tartomány

Iroda 0,3 0,02-0,95
Osztályterem 0,3 0,12-0,54
Gyülekező tér 0,5 0,13-1,32

4. táblázat: berendezési tárgyak, burkolatok átlagos
szennyezőanyag-kibocsátás 9.1

A németországi előírások szerint a helyiség rendeltetésétől függően 20-60

m3/h/fő frisslevegő térfogatáramot kell biztosítani, ami dohányzás esetén 40-80

m3/h/fő  értékre növekszik.  Ezen túlmenően meghatároznak padlófelületre vo-

natkoztatott frisslevegő-igényt is, mely szintén a helyiség rendeltetésétől függő-

en 4-20 m3/h/m2 lehet. A kétféle módon meghatározott térfogatáram közül min-

dig a nagyobbikat kell választani, és a levegőminőségi igényeket is ki kell elégí-

teni. 

A  fenti  értékek  alapján  megállapítható,  hogy a  hazai  előírások  kevesebb

frisslevegő-igénnyel is megelégszenek. A nagyobb frisslevegő-hányad nem fel-

tétlenül  jelenti  az üzemeltetési  költségek ugrásszerű növekedését.  Hővissza-

nyerő alkalmazásával gazdaságos üzem biztosítható. Kutatásai alapján Fanger

professzor meghatározta az elégedetlenek arányát a frisslevegő fejadag függ-

vényében, mely az alábbi egyenlettel írható le:
25,083,1395 VePD  %

ahol

PD- az elégedetlenek aránya [%]
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V - frisslevegő térfogatáram [l/s/fő]

Megállapítható, hogy a nálunk alkalmazott 30 m3/h/fő (8,33 l/h/fő) esetén az

elégedetlenek aránya 17,63 %, míg a hőérzeti optimum esetén – amikor az elé-

gedetlenek aránya 5% – a szükséges frisslevegő-térfogatáram 116,8 m3/h/fő.

2.2.2.A belső levegőminőség mérése
1. Objektív műszeres mérési lehetőségek

Szelektív módon bármely szennyezőanyag koncentrációja mérhető, azon-

ban együttes mérésükre nincs mód. Mérőeszközök lehetnek:

 Elektrokémiai elven működő műszerek

 Infravörös sugár abszorpció elvén működő műszerek

 Vizsgáló csövecskék

 Atom abszorpció ill. emisszió elvén működő műszerek

2. Szubjektív mérés mérőalanyokkal

Levegőminőség vizsgáló laborra van szükség, aminek az alábbi (tisztatéri)

kritériumoknak kell megfelelnie:

 Emissziómentes határolószerkezetek (fal, padló)

 Nagy tisztaságú, kezelt szellőző levegő

 Nagy légcsereszám (n=60-120 1/h)

 Túlnyomásos tér

 Alacsony hangnyomásszint

A szubjektív mérés történhet tréningelt és nem tréningelt személyekkel. A

tréningelés során 20-25 fős mintából választunk ki 6 főt. A tréningelés olf-box

(3. ábra) segítségével történik, mely levegőminőségi etalonsort (1, 5, 10, 20

decipol) és egy ismeretlen mintát tartalmazza. Minden egyes tréningelt sze-

mélynek nyolc különböző ismeretlen mintát kell felismernie, az etalonsor ele-

meivel történő összehasonlítás alapján. A mérés végén elkészítik a hibadiag-

ramot (4. ábra). Akkor elfogadható egy személy pontossága, ha maximum egy

eredmény jut a vonalkázatlan területre, maximum kettő jut a vízszintesen vo-

nalkázott részre, és legalább öt eredmény jut a függőlegesen vonalkázott terü-

letre.  
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3. ábra: olf-box 9.1

4. ábra: hibadiagram 9.1

A szubjektív mérés tréningelt személyek esetében 6 fővel, nem tréningelt

személyek esetén 32-40-50 fő részvételével zajlik. A mérésben résztvevő sze-

mélyeknek egy -1-től +1-ig terjedő skálán kell bejelölniük a levegő minőségét,

ahol a -1 az „egyértelműen nem elfogadható”, a +1 az „egyértelműen elfogad-

ható” a +0 az „éppen elfogadható” a -0 az „éppen nem elfogadható” jelentés-

sel bír. A leadott  szavazatokat átszámítják egy 10-40 skálabeosztású rend-

szerre, majd átlagot számolnak, végül az eredményt megfeleltetik a –1- től +1-

ig terjedő skálán. Ebből meghatározzák az elégedetlenek százalékos arányát:

100
1 28,518,0

28,518,0




 



a

a

e
ePD , 9.1

ahol „a” a szavazatok átlagértéke a -1+1-es skálán

Az elégedetlenek százalékos aránya alapján meghatározható a belső leve-

gőminőség decipol egységben, az 5. ábra szerint. 
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5. ábra: az érzékelhető levegőminőséggel elégedetlenek aránya 9.1

2.3.Levegőszennyező anyagok
2.3.1.Formaldehid (HCHO)

Illékony szerves vegyület,  vízben jól oldódik,  színtelen, szúrós szagú gáz,

egészségre káros hatású (az EU 1985-ben rákkeltő hatású vegyületnek minősí-

tette). 

Felhasználása:

 Pácszer, cserzőszer – textilipar, festékgyártás, gumiipar, mezőgazda-

ság

 Redukáló szer, katalizátor, stabilizátor –vegyipar, üvegipar, fémipar,

élelmiszeripar

 Műanyag – elektronikai ipar, autógyártás, építőanyag ipar, gépipar

 Keményítőszer, tüzelőanyag – vegyipar, fotóanyag ipar, építőipar

Hatását rövid ideig tartó expozíció esetén a koncentráció függvényében az

5. táblázat mutatja. 

Koncentráció becsült
középértéke [ppm] Hatás

0,1 érzékelési küszöb
0,5 szemet ingerli
0,6 torkot ingerli
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3,1 szemben és orrban csípős érzés
5,65 30 percig elviselhető (könnyezés)
17,8 erős könnyezés 1 órás terhelés esetén
37,5 életveszély, ödéma, gyulladás
125 halál

5. táblázat: a formaldehid hatása rövid ideig tartó expozíció esetén 9.1

A leggyakoribb formaldehid szennyezőanyag-forrás a faforgácslap és a réte-

gelt lemez, melyeket bútorok, berendezési tárgyak, burkolóanyagok készítésé-

nél használnak. 

2.3.2.Illékony szerves anyagok (VOC)
A szennyezőanyagok ezen csoportja  a  formaldehid  kivételével  az összes

többi  szervesanyag-gázokat  tartalmazza.  Elsősorban  mesterséges  építészeti

anyagok, bútorok és berendezési tárgyak bocsátják ki. Angol elnevezésük: vola-

tile organic compounds (VOC), együttes koncentrációjuk: total volatile organic

compounds (TVOC). Az ember elsősorban szaglószervén keresztül érzékelheti.

A levegőben - előfordulási   koncentrációjuk függvényében – gyengébb,  vagy

heveny lefolyású bőr-, ill. nyálkahártya-gyulladást okozhatnak, esetleg stresszt. 

Az illékony szerves anyagok háromféleképpen juthatnak a komforttér leve-

gőjébe:

 diffúzió,

 deszorpció és

 párolgás útján.

Zárt terek osztályozása:

 komforttér < 200 μg/m3 

 többféle hatásnak kitett tér 200 – 3000 μg/m3
  

 nem komforttér 3000 – 25000 μg/m3
  

 mérgező tér > 25000 μg/m3

A levegőbe jutó VOC tömegáramot befolyásoló tényezők:

 léghőmérséklet:  nagyobb belső hőmérséklet esetén, növekszik a le-

vegőbe bejutó VOC mennyisége

 légcsere: nagyobb légcsere nagyobb VOC kibocsátást eredményez
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 levegősebesség: a levegő sebességének és turbulenciafokának nö-

vekedésével növekszik a VOC emisszió. 

 levegő  relatív  nedvességtartalma:  vízben  oldódó  VOC  komponens

esetén a magasabb relatív nedvességtartalom magasabb VOC kibo-

csátást eredményez. 

2.3.3.Radon
A radioaktív bomlástermékek és a sugárzás elsődleges forrásai  az építő-

anyagok és a talaj.  A radon a természetben előforduló uránból  származik, a

megelőző bomlástermék a rádium. A radon keletkezését a 6. ábra mutatja. 

6. ábra: radon keletkezése α sugárzás keretében

A sugárzás aktivitása az időegység alatt (1s) átalakuló atommagok számát

jelenti, mértékegysége: 1 Bq (Bequerel).

Az energiadózis az abszorbeált sugárzási energia és a tömeg hányadosként

határozható meg, mértékegysége: 1 Gy (Gray).

Az emberi test sugárterhelésének a megítélése történhet az egyenértékű su-

gárzási dózis alapján, mértékegysége: 1 Sv = 1 J/Kg (Sievert).

A radon komforttérbe való bekerülésének módjai:

 a talajvíz elnyeli  a vízvezeték-rendszeren keresztül jut be és a zu-

hanyzásnál válik ki a porlasztott vízből 

 burkolóanyagokból

 a levegővel együtt

 téglából

 földgázból

A radon gázok belélegezve a légutak radioaktív sugárzását eredményezik. A

hosszan tartó sugárzás rákot, leukémiát, gyermekhalandóságot okozhat. 

Lakóépületnél a megengedett radonkoncentráció éves átlagban új épületek-

nél 70 Bq/m3, régi épületeknél ennek a háromszorosa is megengedett. A Nem-

zetközi Sugárzásvédelmi Bizottság (ICRP) az alábbi egyenértékű sugárzási dó-
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zis értéket javasolja: munkahelyeken 150 mSv / év, lakosság számára 50 mSv /

év. 

A radonsugárzás elleni védekezés módjai:

 építőanyagok és alapanyagok helyes megválasztása

 a talajszint alatti faláttörések tömítése

 gyakori szellőztetés (főleg a pinceszinten és a fürdőszobában)

 radonemissziót csökkentő falbevonat, festés

2.3.4.Dohányfüst
A dohányfüstnek ezernél is több alkotója van, köztük: széndioxid, hamu, ni-

kotin. A dohányfüst a szemet és az orrot ingerli. Vizsgálatok igazolták rákkeltő

hatását és mint a szívinfarktus rizikófaktorát.

A dohányzás hatása komforttérben nem kompenzálható. A forrás csökken-

tésével,  ill.  a légcsereszám növelésével védekezhetünk ellene. Az ingerhatás

megszűntetése elszívott cigarettánként 100 m3 frisslevegő bevezetését igényli.

Ez azt jelenti, hogy ha 40%-os dohányzó részarányt és óránként és fejenként

1,5  cigarettát  feltételezünk,  a  szükséges  frisslevegő-igény  0,4*1,5*100=  60

m3/h/fő. 

2.3.5.Nitrogén-oxidok
A nitrogén-oxidok elsősorban magas hőmérsékletű égésnél keletkeznek. Az

ember nyálkahártyáján oldódnak és izgatják, a vérbe felszívódva a hemoglobin-

ban a vasat oxidálják és így a szervezet oxigénfelvételét akadályozzák. 

2.3.6.Azbeszt
Az azbeszt a természetes szilikátszálak gyűjtőneve. Megkülönböztetjük a fe-

hér, a barna és a kék azbesztet. Az azbesztszálak jellemző átmérője 0,05-0,1

μm. (Az emberi haj átlagos átmérője 40  μm.) Az épületeknél korábban alkal-

mazták  szilárdság-  és  kopásállóság-növelő  hatása  miatt  (pl.  azbesztcement,

eternit lemezek, szigetelő anyagok). 

A levegőbe kerülő azbesztszálak légzés útján juthatnak a tüdőbe, ahol lera-

kódva tüdőelváltozást, daganatot okozhatnak. Az építészetben teljes kiváltásuk

indokolt. A francia előírások 50 mg / m3 határértéket javasolnak, Németország-

ban az irányadó érték 1 szál / m3, ha szálhossz nagyobb, mint 5 μm, a szálát-

mérő pedig kisebb, mint 3 μm. 
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2.4.A por
2.4.1.Alapfogalmak, jellemzők

A por a levegőben lévő minden olyan szilárd vagy cseppfolyós részecske,

aminek az átmérője nem nagyobb 200 μm-nél, és áramlásmentes közegben rö-

vid gyorsulás után legfeljebb 150 cm/s közel állandó sebességgel esik. A por

káros hatását az emberi szervezetre három módon fejtheti ki:

1. bőrön át

2. táplálkozás útján szájon, gyomron és a bélen keresztül

3. légzés során orron, garaton és tüdőn keresztül

A porártalom jellegzetessége, hogy káros hatása alig érzékelhető, az esetle-

ges súlyos megbetegedések tünetei éveken át sem mutatkoznak. A belélegzett

levegőben lévő porral három dolog történhet:

 a felső légutakon leválasztódik, nem jut be a tüdőbe,

  a tüdőben lerakódik,

  a légzés során bejut a tüdőbe, azonban a kilélegzett levegővel távozik.

A 10 μm-nél nagyobb porszemcséket nem, vagy csak kis százalékban léle-

gezzük be. A felső légutakon az 1-2 μm-nél nagyobb porszemcsék megtapad-

nak, az ennél kisebb részecskék a tüdőbe és a légzőhólyagocskákba jutnak. A

0,1 μm-nél kisebb porszemcsék ugyan bejutnak a tüdőbe, de a kilélegzett leve-

gővel távoznak, a szervezetben nem rakódnak le. A légzőszervek különböző ré-

szein lerakódott  részecskék nagy része a nyálkahártya váladékával  ürül  ki  a

szervezetből, a lerakódás helyétől függően különböző idő eltelte után. Egész-

ségügyi szempontok alapján a lebegő porokat (d<10μm) az alábbi csoportokba

oszthatjuk:

 Respirábilis por: a levegőben lévő pornak az a része, mely az alveo-

lusokban lerakódik

 Durva por: a levegőben lévő pornak az orr, a melléküregek, a garat, a

légcső és a hörgők által visszatartott része

 Totálpor: a respirábilis és durva por összege

 Fibrogén por: a tüdő kötőszövet képződésével járó megbetegedését

előidéző porok (szilikózis, azbesztózis) 
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2.4.2.A Johannesburgi diagram
Johannesburgban 1959-ben tartották meg a II. Nemzetközi Pneumokoniozis

Konferenciát, ahol a British Medical Research Council ajánlására elfogadták a

tüdőben maradó por százalékos meghatározását az aerodinamikai egyenértékű

átmérő függvényében (7. ábra). A tüdőbe bejutó legnagyobb átmérőjű szemcse

mérete dmax=7,1 μm, esési sebessége v=0,15 m/s. A tüdőhólyagocskákban ma-

radó porszemcse-frakciók százalékos aránya: 

1001
2

max






















d
dPd  [%]

7. ábra: Johannesburgi diagram 9.1

2.4.3.A por élettani hatásai
Az ülepedő vagy durva por nem jut be a tüdőbe. Ha nagy mennyiségben le-

rakódik az orrban, a garat, légcső és hörgők nyálkahártyáin izgató hatást vált ki,

ennek  következtében  a  nyálkiválasztás  fokozódik,  a  szervezet  reflex-tevéke-

nyéggel (köhögés, tüsszentés) próbálja eltávolítani a lerakódott anyagot. Ha a

porbelélegzés naponta ismétlődik a szervezetben hurutos állapot jön létre.

Az ipari porok élettani hatásuk szerint lehetnek

 mérgező szervetlen: ólom, higany, arzén, mangán tartalmú porok,

 mérgező szerves: nitrogén vegyületek, gyógyszervegyészeti anyagok

 maró hatású porok: mész, salak
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 nem mérgező szerves porok: állati szőrök, fa, liszt

 nem mérgező kovasavmentes porok: szén, cement, alumínium

 kovasavtartalmú porok: szilícium-dioxid, kvarchomok, azbeszt

2.4.4.Porkoncentráció megengedett értéke
A hazai előírások a külső levegőre és a munkahelyek levegőjére vonatkozó-

an állapítanak határértékeket. A külső levegőre vonatkozó előírások háromféle

zónát különböztetnek meg: 

1. kiemelten  védett  területek  országos  védettségű  természetvédelmi

övezetek, nemzeti parkok és a kiemelt üdülőhelyek

2. védett I. – minden olyan terület, aminek nem „kiemelten védett” vagy

„védett II.” a besorolása

3. védett II. – az összefüggő iparterületeket sorolták ide

Az MSZ 21854-1990 szabvány az előírt imissziós határértékeket az észlelés

helyétől, az átlagolás idejétől és a por típusától (lebegő vagy ülepedő) teszi füg-

gővé. A külső levegőre vonatkozó határértékeket a 6. táblázat és a 7. táblázat

tartalmazza.

Kiemelten védett Védett I. Védett II.
Éve

s
24

órás
30

perces Éves 24
órás

30
perces Éves 24

órás
30

perces
30 60 100 50 100 200 100 200 300

6. táblázat: lebegő porra vonatkozó értékek

Kiemelten védett Védett I. Védett II.
30 napos [g/m2] 12 16 21

Éves [tonna/km2] 100 120 150

7. táblázat: ülepedő porra vonatkozó határértékek

A munkahelyek levegőjében megengedett szilárdanyag-koncentráció (MSZ

21461-2, 1992):

- Kvarctartalmú porok: 

Kvarc mennyisége koncentráció
[mg/m3]

100% kvarctartalom esetén 0,1
5%-nál több kvarctartalom esetén 0,1*100/q
max. 5% kvarctartalom esetén 4
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kvarcmentes por esetén 6

q: a respirábilis por tömegszázalékos kvarctartalma

- Rostszerkezetű porok:
koncentráció

[rost/cm3]
azbeszt, krizotil 1
azbeszt, amfibol 0
egyéb rostszerkezetű anyagok 1

- Talkum:
Respirábilis por
koncentrációja

Totálpor kon-
centrációja

Talkumpor, azbesztmentes 2 mg/m3 10 mg/m3

Talkumpor, azbeszttartalmú 1 rost/cm3 1 rost/cm3

2.5.Levegő szűrésének elmélete
2.5.1.Alapfogalmak

8. ábra: elemi szál leválasztási foka 9.1

Az elemi szál leválasztási foka: 
szsz

szál R
y

D
y


2


ahol

y - annak az áramvonalnak a tengelytől mért távolsága, amelyiken

„utazó”  porszem az elhajlás  ellenére  is  biztos  fennakad az

elemi szálon

Dsz - az elemi szál átmérője

Rsz - az elemi szál sugara

Összportalanítási fok: a szűrő hatására bekövetkező porkoncentráció-csök-

kenés viszonya a szűrő előtti porkoncentrációhoz. Számításához ismernünk kell

a  porkoncentrációt a szűrő előtt és után:
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Frakcióportalanítási fok: a szűrő nem azonos mértékben szűri ki a különböző

méretű  porfrakciókat.  A  kisebb  méretű  szemcsékből  kevesebbet,  a  nagyobb

méretűekből többet tud leválasztani. Meghatározásához különböző méretű por-

frakciók esetében mérni kell az összportalanítási fokot:

fe

fufe
fö k
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Portárolás: a portárolás alatt a szűrőben tárolt azon pormennyiséget értjük,

melynél a poráttörés miatt nem csökken az összportalanítási fok és a szűrő el-

lenállása sem lépi túl a megengedettet. Jele: S [g ill. g/m2]

Nyomásveszteség: a szűrő ellenállása a levegő sebességének növekedésé-

vel arányosan változik. A változás mértéke az áramlás jellegétől függ (lamináris,

turbulens).  A szűrő ellenállása a porterhelés (portárolás)  növekedésével  ará-

nyosan nő. Emiatt vizsgálható a tiszta szűrő ellenállása különböző térfogatára-

mok esetén, ill. adott térfogatáram állandósága mellett a portárolás függvényé-

ben. Jele: Δp [Pa]. 

2.5.2.Leválasztási hatások
A  szűrőkben  a  porleválasztás  különböző  fizikai  hatások  alapján  történik.

Ezek az alábbiak lehetnek:

 tehetetlenségi hatás

 befogás

 diffúziós hatás

1. A tehetetlenségi hatás: a tehetetlenségi erő miatt az elemi szál előtt a gör-

bült áramvonalat elhagyja a részecske és az elemi szálnak ütközik (9. ábra).

Ez a hatás különösen akkor jelentős, ha a részecske mérete vagy az áram-

lási sebesség nagy. 
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9. ábra: tehetetlenségi hatás 9.1

2. A  befogás  vagy  záróhatás  akkor  érvényesül,  ha  a  részecske  egy  olyan

áramvonal mentén mozog, melynek szűrőszáltól való távolsága kisebb, mint

a részecske átmérőjének fele (10. ábra). Ez a mechanizmus nagyobb átmé-

rőjű részecskék esetén jelentősebb.

10. ábra: a befogás vagy záróhatás 9.1

3. Diffúziós hatás: a Brown-féle mozgáson alapul, ezért csak a nagyon kis ré-

szecskékre érvényesül. A szűrő ezeket a kis részecskéket akkor választja le,

ha azok pályája a Brown-féle molekulamozgás következtében eltér az áram-

vonalaktól,  és diffúziójuk  révén tapad meg az elemi  szálak felületén (11.

ábra). A leválasztandó részecskék csökkenésével nő a Brown-mozgás, és

ennek révén a leválasztás hatékonysága. 
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11. ábra: a diffúziós hatás 9.1

Az egyes hatások a különböző átmérőjű részecskék esetében eltérő haté-

konysággal jelentkeznek. Ha ábrázoljuk az egyes hatások leválasztási fokát

a részecskeátmérő függvényében és összegezzük (12. ábra), akkor meg-

kapjuk, hogy melyik az a részecskeátmérő, mely leginkább képes áthatolni

az adott szűrőegységen (MPP – Most Penetrating Particles). A sterilszűrők

esetén az MPP-re vonatkoztatva adják meg az összleválasztási fokot. 

12. ábra: a szűrő leválasztási foka a részecskeátmérő függvényé-
ben 9.1

A szűrők osztályozása megtalálható a 3.7.1 fejezetben. 

2.6.Vizuális komfort
A vizuális komfort a vizuális környezetünkkel való megelégedettséget fejezi ki,

tehát a látással kapcsolatos fogalom. Miután információszerzésünknél 90%-ban

két szemünkre támaszkodunk, a vizuális komfort tekintetében látásunk kiemelke-

dő szerepet játszik. Legtöbb tevékenységünk is alapvetően kötődik látóképessé-

günkhöz. Ezen szempontok figyelembevételével a vizuális komfort merőben eltér

a „többi komforttól”, amelyeknél tapasztalatszerzésünkhöz, érzékelésünkhöz látá-

sunknak jóval kisebb vagy akár elenyésző szerep jut. A hőkomfort esetében pe-

dig messzemenően mellékes, hogy milyen látóképességgel rendelkezünk, hiszen

a hőérzékelésünkön ez az adottságunk mit sem változtat. 

A vizuális komfortnak két fő összetevője van:
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 belső tér

 megvilágítás

A két tényező együtt eredményezi a vizuális komfortot (vagy diszkomfortot),

de nem lehet a kettőt szétválasztani. Például ha egy fehér papírt zöld fénnyel vilá-

gítok meg, akkor a papírt zöldnek látom. Ha a fényforrást nem látom, nem tudom

megkülönböztetni, hogy zöld papír van megvilágítva fehér fénnyel, vagy fehér pa-

pír zöld fénnyel.  A látás útján történő összes érzékelés a szembe jutó fényből

adódik. 

A látás legfontosabb tulajdonságai:

 kb. félteret látunk, és a féltér közepén látunk pontosan

 a látóteret tudjuk változtatni

 információt kapunk a térből

 kétszemű látás eredményeként térbeliséget tudunk érzékelni

 adaptáció révén széles határok között látunk (fényes nappal, éjszaka),

alkalmazkodik a szem az új környezethez, de ez időbe telik

 világosban érzékeljük a színkülönbségeket, míg sötétben csak szürkét

és feketét látunk

 az érzékenységünk a fényre hullámhosszfüggő

A világítás tervezésénél arra kell ügyelni, hogy minél jobban megközelítsük a

természetes fény (a napfény) tulajdonságait, ezért világításra fehér fényt haszná-

lunk (ebben minden szín megtalálható). 

A fény fő jellemzői:

 színhőmérséklet (pl. 2900K azt jelenti, hogy ugyanúgy sugároz, mint a

fekete test 2900K hőmérsékleten)

 fényáram: Φ [lumen = lm] – a fényérzet mennyisége

 megvilágítás: E [lm/m2 = lux] – egységnyi felületre jutó fényáram

 fénysűrűség L [candela/m2 =cd/m2] – fajlagos fényhatás a felületről
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A megvilágítás szükséges, hogy lássam az adott tárgyat, de hogy milyennek

látom (sötétnek vagy világosnak), azt a fénysűrűség dönti el. A fénysűrűség ará-

nyokat  logaritmikusan érzékeljük,  ezért  az egyenetlenül  megvilágított  homogén

felületeket közel azonos világosságúnak látjuk. Ahhoz, hogy egy felületet kétszer

olyan világosnak lássunk, a fénysűrűségének 10x akkorának kell lennie. 

A felületre eső fénnyel három dolog történhet:

 visszaverődik,

 elnyelődik,

 áteresztődik.

Nincs olyan felület, amelyik 100%-ot visszaverne vagy elnyelne. A legfeketébb

anyag is 3%-ot visszaver, és a normál üveg is csak 90%-ot ereszt át. Az elnyelt

fényhányad melegíti a felületet. A nem színes felület (fekete, fehér, szürke) min-

den színből ugyanannyit ver vissza, de különböző hányadban. (A fekete minden

színből egyformán keveset, a fehér minden színből egyformán sokat ver vissza.)

Akkor látszik színesnek a felület, ha valamely színből (színekből) sokkal többet

ver vissza, mint a többiből. 

A felület minősége lehet fénylő vagy matt. A fényes felület több irányba külön-

bözőképpen szórja a fényt, ezért minden irányból más színűnek látszik. A matt fe-

lület minden irányba ugyanúgy szórja a fényt, ezért minden irányból azonos szí-

nűnek látszik. 

Vizuális környezet kialakításának főbb szempontjai:

 a belső tér kialakításánál kövessük a természetet ( a plafon a legvilágo-

sabb, a padló a legsötétebb, a fal köztes színű)

 a világítás természetes fényszerű legyen

 fal ill. plafon festésére pasztellszínt válasszunk

 lehetőleg minél több matt felületet alkalmazzunk, bár tisztatereknél ez

ellentmond a jól takaríthatóság feltételének

 pad ill. íróasztal felülete legyen matt

 kis megvilágítás esetén meleg, nagy megvilágítás esetén hideg színe-

ket alkalmazzunk (3300K alatt meleg, 5200K felett hideg a szín)

A megvilágítással kapcsolatos elvárások:
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 pontos és részletes információt akarunk kapni a környezetből, tehát le-

gyen kontrasztkülönbség

 ne zavarjon a fény a munkavégzésben

 a megvilágítás hatására a tárgyak színe természetes legyen

 ne  akadályozza  a  térlátást  (ebből  szempontból  nem  jó,  ha  minden

irányból egyformán világítunk)

 legyenek a térben világosabb és sötétebb részek, mert a homogén tér

unalmas, álmosító

 ne legyenek túl nagy fénysűrűségű felületek, mert káprázik tőle a szem

2.7.Akusztikai komfort
A hang akkor zavaró, ha az ember teljesítménye csökken tőle. A hang érzéke-

lése füllel történik. A fül nagysága nem befolyásolja a hallást. 

A „hang” szóhoz háromféle jelentést társíthatunk:

1. fizikai: rugalmas közeg állapotának elemi ingadozása, mely hullám for-

májában terjed

2. élettani: olyan külső inger, mely az élőlények hallószervén keresztül kü-

lönböző élettani hatásokat vált ki 

3. értelmi, esztétikai: hang az, ami hangélményt okoz (ebben az értelme-

zésben a hangnak információtartalma van, melyet a hang fizikai adatai

hordoznak kódolt formában). A negatív hangélményt okozó hangot zaj-

nak nevezzük. 

A hangok csoportosítása:

 tiszta hang – 1 szinuszos hullám szerint terjed

 zenei típusú hang – több tiszta szinuszos rezgésből áll, periodikus

 összetett hang – több formából kevert (megjelennek benne a fel-

harmonikusok)

 zörej – statisztikai jellegű, periódus nélkül

A zaj mindig a vegetatív idegrendszerre hat. Az idegrendszer zaj hatására be-

szűkíti a hajszálereket, ezáltal megnő az érhálózat ellenállása, aminek következ-

tében lecsökken a szállított vér térfogatárama, ezáltal az egyén kevesebb oxigén-

hez jut. Ennek hatása az egyénekben változó tünetekben nyilvánul meg, mint fej-

fájás, emésztési zavarok, koncentrációképesség-csökkenés, látási zavarok. 
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Ugyancsak gyakorlati tapasztalatokból ismert az a tény, hogy zaj hatása mel-

lett végzett szellemi munka rendkívül alacsony hatékonyságú. 

A zaj zavaró jellegét befolyásoló tényezők:

 információs karakter: az alacsony információtartalommal rendelkező zaj

(pl. az eső kopogása) kevésbé zavaró, mint a magas információtarta-

lommal rendelkező zaj (pl. szomszéd helyiségből átszűrődő beszéd).

 Impulzív  karakter:  a  hirtelen  és  váratlanul  fellépő  zajok  zavaróbbak,

mint az ugyanolyan erősségű, de időben folytonos hangeffektusok

 elfedési effektus: ha a zaj frekvenciatartománya megegyezik a beszéd

frekvenciatartományával, akkor fokozottan zavarja a beszéd megérté-

sét

 zaj frekvenciája: a magas frekvenciájú zajok sokkal zavaróbbak, mivel

az ember hallása magasabb frekvenciákra érzékenyebb

 relatív hangnyomásszint: amelyik zajnak a hangnyomása 10 dB-lel na-

gyobb, az dominánsabb

2.7.1.A hang terjedési sebessége:

Levegőben: ta  27305,20  [m/s], ahol t a levegő hőmérséklete [oC]

Fémben:

Ea   [m/s],  ahol  „E”  a  rugalmassági  modulus  [Pa],  ρ a  sűrűség

[kg/m3]

2.7.2.A hang számszerű jellemzői:

Hangnyomás:  
T

eff dp
T

p
0

2 )(1
 ,

ahol: 

peff - a hangnyomás effektív értéke [Pa]

T - az integrálási idő [s],

Τ -  az idő [s],

p(T) - a hangnyomás pillanatnyi értéke [Pa]

 

A hangnyomás pillanatnyi értéke műszerrel mérhető, effektív értékét időbeli

integrálással kapjuk. 
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Hangintenzitás: az  egységnyi  felületen  átmenő  hanghullám  teljesítményének

időbeni átlaga: 
a

p
dvp

T
I eff

T


  


2

0

)()(1
, 

ahol: 

T - az elegendően hosszú integrálási idő [s],

τ - az idő [s],

p(τ) - a hangnyomás pillanatnyi értéke [Pa]

v - a részecskesebesség [m/s]. 

Hangteljesítmény: a kisugárzott hanghullámok által hordozott energia:

 
A

dAIW ,

ahol:

 I - a hangintenzitás,

A - hang terjedési irányára merőleges felület [m2]

2.7.3.Szintek
Mivel a hangnyomás- és hangintenzitás-értékek rendkívül széles skálán mo-

zognak  (10-8-104 W),  ezért  lineáris  rendszerben  kezelhetetlenek.  Célszerűbb

ezen  mennyiségek  leírására  logaritmikus  skálaértékeket  használni,  melyeket

szinteknek nevezünk. A szint jele: L, mértékegysége a Bel [B], ill. annak tizede,

a deciBel [dB].

A teljesítményszint: 









0

lg10
W
WLw , 

  ahol

W - az a hangteljesítmény, melynek szintjét meghatározni kíván-

juk [W]

W0 - a vonatkoztatási hangteljesítmény, a hallásküszöbhöz tartozó

teljesítmény érték (értéke 10-12 W)

Lw - hangteljesítményszint [dB]
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Az intenzitásszint: 









0

lg10
I
ILI , 

  ahol

I -  az  az  intenzitás,  melynek  szintjét  meghatározni  kívánjuk

[W/m2]

I0 - vonatkoztatási alap, melyet az alapteljesítmény egységnyi fe-

lületre történő vetítéséből nyerünk (értéke 10-12 W/m2)

LI - intenzitásszint [dB]

Hangnyomásszint: 


















0

2

0

lg20lg10
p
p

p
pL ,

  ahol

p -  az a hangnyomás,  melynek szintjét  meghatározni  kívánjuk

[Pa]

p0 - vonatkoztatási hangnyomás, a hallásküszöbhöz tartozó hang-

nyomás-érték (értéke 2·10-5 Pa)

L - hangnyomásszint [dB]

Szintek összeadása: 









 

i

L

we

wi

L 1010lg10

2.7.4.Akusztikai követelmények
A jelenleg érvényes szabvány (MSZ 18151) dB(A)-ban kifejezett hangnyo-

másszinteket ír elő. Ezek konkrét értékeit lakó- és középületekre a 8. táblázat,

munkahelyekre a 9. táblázat tartalmazza.

A helyiség megnevezése
A megengedett egyenértékű A-

hangnyomásszint [dB(A)]
nappal (6-22h) éjjel (22-6h)

Kórtermek, betegszobák 35 30
Kórházak kezelői, műtői 35 35
Rendelő intézetek 40 40
Tantermek, előadók 40 40
Lakások lakószobái 40 30
Szállodák lakószobái 45 35
Szállodák közösségi helyiségei 50 50
Éttermek, eszpresszók 55 55
Üzletek és szolgáltató intézmények 60 60
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Étkezők, konyhák lakásokban 45 45

8. táblázat: megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint lakó- és
középületek helyiségeire (MSZ 18151)

Munkahely A megengedett egyenértékű
A-hangnyomásszint [dB(A)]

1 1-2 fős irodahelyiség, zajvédelmi szem-
pontból fokozottan igényes 50

2 Zajvédelmi szempontból igényes munka-
helyek 55

3 Zajvédelmi szempontból közepesen igé-
nyes munkahelyek 60

4 Zajvédelmi szempontból kevésbé igé-
nyes munkahelyek, laboratóriumok 65

5 Fizikai munkahelyek, vezérlőtermek 70
6 Konyhaüzem 75

9. táblázat: megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint munkahelyekre
(MSZ 18151)
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3.A tisztatéri alapfogalmak, jellemzők
3.1.Bevezetés
Néhány munkafolyamatban, elsősorban az elektronikai, optikai és gyógyszer-

iparban, továbbá a gyógyászatban (műtőkben) különleges tisztaságú, pormentes

levegőre van szükség. Az ilyen munkafolyamatokat kiszolgáló helyiségeket ne-

vezzük  tisztaszobáknak  vagy  tisztatermeknek,  a  hozzájuk kapcsolódó  műszaki

megoldásokat,  a gyártási  folyamatot,  a munkaöltözetet,  a munkafegyelmet stb.

pedig tisztatér-technikának. Ezen technológia alkalmazásának két fő célja lehet: 

1. Az emberi egészség (az élet) védelme (pl. műtőkben)

2. A gyártandó termék védelme (pl. mikroelektronikában)

Bár a tisztatér „lelke” a szűrőegység, a tisztaszoba klimatizálási feltételei nem

definiálhatók egyedül  a  külső levegővel  behozott  portartalommal,  mint  mutató-

számmal, mert a helyiség tisztaságát a belső por- és szennyezőanyag-források is

döntően befolyásolják. Nagyban hozzájárul továbbá a helyiség tisztasági fokához

az alkalmazott légvezetési-rendszer (LVR) jellege (turbulens vagy lamináris) ill. a

helyiség átöblítettsége. 

A tisztaszoba olyan zárt tér, ahol

 a hőmérséklet,

 a relatív nedvességtartalom,

 a környezethez viszonyított nyomás,

 a mechanikai rezgések,

 a zajszint és 

 tisztatermeknél a levegő szilárdanyag-tartalma,

 fehértermeknél a csírák száma szigorúan meg van kötve. 

Ez utóbbi megkötöttség a levegő térfogategységében lévő, adott szemcsemé-

ret feletti szilárd anyagokra vonatkozik (pl.  d ≥ 0,5 μm esetén N=3500 db szem-

cse/m3).

3.2.Tisztaszoba-technika fejlődése
A hagyományos klímarendszerekkel elérhető részecskekoncentráció a d ≥ 0,5

μm szemcsékre vonatkoztatva 5·106 db/m3. Ez a koncentráció még a kisebb igé-

nyű tisztaszobák esetén sem felel  meg.  A kezdeti  próbálkozások abból  álltak,
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hogy a hagyományos klímaberendezésekkel ellátott helyiségekben a befújt leve-

gőt igyekeztek az akkor legkorszerűbb és legjobb hatásfokú szűrőkkel megszűrni

és a teremben felszabaduló részecskeszámot minimálisra csökkenteni. Ezt a bur-

kolatok megfelelő megválasztásával (rozsdamentes acél, műanyag, a padlón he-

gesztett PVC esetleg teflon) ill. védőruha alkalmazásával lehetett elérni. 

Ezen  intézkedések  hatására  a  d ≥ 0,5  μm  méretű  részecskék  számát  sikerült

5·106 db/m3 értékről 3,5·106 db/m3 értékre csökkenteni. 

A további kutatások rámutattak arra, hogy a helyiség tisztasága a levegő- be-

vezetés módjától és helyzetétől is nagymértékben függ. Kezdetben a befúvás és

elszívás kis felületen ment végbe. Ennek következtében a befúvások környezeté-

ben indukciós áramlások indultak meg, melyek hatására a porkoncentráció a be-

fúvott  sugárban a szűrésnek megfelelően kicsi,  a szellőztetett  térben azonban

igen magas értékeket mutat. A helyzetet tovább rontották a termek gyakran sza-

bálytalan geometriája, ill. a belső hőforrások által keltett szabad áramlások

Például 0,1 m/s befúvási sebesség esetén, ha a befúvási keresztmetszet a

mennyezet 50%-a, a porkoncentráció 106 db/m3 értékűre csökkenthető. A további

kísérletek bebizonyították,  hogy hagyományos berendezésekkel ennél  nagyobb

tisztaságot nem lehet elérni, mivel a szellőzőlevegő mennyiségét nem lehet min-

den határon túl növelni. Hagyományos légbevezetés esetén ugyanis a bevezetett

levegőmennyiségnek határt szab a huzatérzet, valamint az indukciós áramlások

növekedése.  Ez utóbbi  a helyiségben felszabadult  porszennyeződés távozását

gátolja. 

3.3.Tisztaterek osztályozása, szabványok ismertetése
A legismertebb osztályozási rendszer a Federal Standard (FS) 209 E szab-

ványból származik, amelyet először 1963-ban adtak ki az Egyesült Államokban. A

különböző tisztasági  osztályok besorolására ez a leginkább elfogadott  tisztatér

szabvány. A szabvány változatai a 0,5 μm-nél nem kisebb szemcséknek a levegő

egy köblábnyi térfogatában foglalt számán alapultak. Az E változat már metrikus

(SI) mértékegységekkel számol, de az angolszász mértékegységek is megenge-

dettek. A világszerte használt FS 209-es szabvány ellenére sok ország saját vál-

tozatot készített. Mindegyik előírás metrikus rendszert használ, de az osztályok

különböző rendszerére hivatkozik. Nagy-Britanniában betűket, Franciaországban

számokat használnak. Németországban a d ≥ 1 μm szemcse/m3 logaritmusát ad-
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ják meg,  Japánban ugyanezt  a rendszert  használják,  de a d ≥ 0,1  μm méretű

szemcséket számlálják. A következőkben ezek közül ismertetünk néhányat.

3.3.1.Federal Standard 209 E (USA)
Az  új  metrikus  szabvány  a  lebegő  szemcsék  tisztasági  osztályait  M1,

M1,5,...,M7 jelekkel írja le az 10. táblázatnak megfelelően.

Osz-
tály

Maximális szemcseszám / m3

0,1 μm 0,2 μm 0,3 μm 0,5 μm 0,6 μm
M1 350 75.5 30.9 10 -
M1.5 1 240 265 106 35.3 -
M2 3 500 757 309 100 -
M2.5 12 400 2 650 1 060 353 -
M3 35 000 7 570 3 090 1 000 -
M3.5 - 26 500 10 600 3 530 -
M4 - 75 700 30 900 10 000 -
M4.5 - - - 35 300 247
M5 - - - 100 000 618
M5.5 - - - 353 000 2 470
M6 - - - 1 000 000 6 180
M6.5 - - - 3 530 000 24 700
M7 - - - 10 000 000 61 800

10. táblázat: FS 209 E osztályai

A tisztatér vizsgálati feltételeit „épített állapotú”, „nyugalmi”, „működő” vagy

más előírt módon kell megadni. 

A koncentrációhatárok a táblázaton alapulnak,  de a közbülső osztályokra

megközelítőleg a következő egyenlet használható: 
2,2)/5,0(10 dC M   vagy  dCM /5,0lg2,2lg  ,

ahol: C - a porkoncentráció  3/mdb ,

M - a tisztasági osztály  7,...5.1,1 ,

d - szemcseméret ][ m .

Az osztályozás a 0,5 μm szemcseméreten alapul, de a tisztasági osztály iga-

zolása más méretekre is elkészíthető. Az osztályt mindig követnie kell az igazo-

lási méretnek. Pl.:

 M 3 osztály (0,5 μm-nél) vagy

 M 3 osztály (0,3 μm és 0,5 μm-nél).

A 209 E szabványban újdonság, hogy egy U jellemzőt lehet használni az ult-

rafinom (d ≥ 0,02 μm) szemcsék koncentrációjának a kifejezésére. Az U jellem-

ző önmagában is használható vagy a tisztasági osztály előírásának kiegészíté-

seként. Pl.: az U(20) osztály a tisztasági osztályt 20 ultrafinom szemcse/m3-rel
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adja meg. Az M 1.5 osztály (0,3 μm-nél) U(2000) a tisztasági osztályt a d ≥ 0,3

μm-re 106 szemcse / m3-rel és 2000 ultrafinom szemcse / m3-rel adja meg. 

A  megkövetelt mintavételi  helyek száma: egyirányú (lamináris) áramlásnál

az osztály igazolását szolgáló mintavételi helyek számát (n) az alábbi kettő kö-

zül a kisebb változat adja:

a) 32,2/An 

b) MAn  5,010
64

ahol n - a mintavételi helyek száma,

A - a belépő felület ][ 2m .

M - a metrikus osztály.

A nem lamináris áramlásnál a mintavételi helyek legkisebb száma a fenti b)

változat, de az „A” felület a padló felületét jelenti. 

Bármely esetben minden zónából legalább két, de legfeljebb öt mintát kell

venni (ugyanarról a helyről több minta is vehető).

A mintavételi térfogat és idő: a legkisebb mintavételi térfogat és idő a követ-

kező módon számolható ki:

térfogat = 20 / (osztályhatár-koncentráció)

idő = térfogat / (mintavételi légáram)

Az osztályhatár-koncentráció a fenti táblázatból nézhető ki, a mintavételi lég-

áram a műszer paramétere [l/min].

A  levegő  megfelel  egy  tisztasági  osztály  elfogadási  kritériumának,  ha  az

egyes helyeken mért koncentráció átlaga az osztályhatárra vagy az U jellemző-

be ill. az alá esik. Ha az összes helyek száma tíznél kisebb, az átlagok középér-

téke az osztályhatárnak a szabványban leírt módon számított 95%-os felső kon-

fidenciaszintje alá essen. 

A 209 E szabvány a következő függeléket is magába foglalja:

 lebegő szemcsék számlálása és méretmegadása optikai mikroszkóppal

 egyedi szemcseszámláló használata

 izokinetikus és anizokinetikus mintavételezés

 ultrafinom szemcsék koncentrációjának mérési módszere

 szabványban használt statisztikai szabályok útmutatója
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 sorozatos mintavétel

 kiegészítő információk forrásai

3.3.2.Federal Standard 209 D, 1988 (USA)
E régebbi 209-es számú szabvány osztályozási rendszere a d ≥ 0,5 μm mé-

retű szemcse / köbláb (1 köbláb=28,4 liter) meghatározásán alapul, amit a 11.

táblázat személtet.

Osz-
tály

Maximális szemcseszám / köbláb
0,1 μm 0,2 μm 0,3 μm 0,5 μm 0,6 μm

1 35 7.5 3 1 na
10 350 75 30 10 na

100 na 750 300 100 na
1.000 na na na 1.000 7

10.000 na na na 10.000 70
100.00

0 na na na 100.000 700

(na: nem alkalmazható)

11. táblázat: FS 209 D osztályai

3.3.3.AFNOR NFX 44 101, 1981 (Franciaország)
Franciaországban az ASPEC 7202 közlemény három tisztatér osztályt ad

meg,  amint  a  12.  táblázat mutatja.  Ez  a  szabvány  a  d ≥ 0,5  μm  méretű

szemcse/m3 számon alapul. A szabvány majdnem követi a FS 209 eloszlásgör-

béjét, de a szemcsék számát sokkal egységesebb metrikus számokra változtat-

ja. A FS 100-as osztály, ami 3500 szemcse/m3, az AFNOR szerint nagyjából a

400-es osztálynak felel meg. 

Osztály Maximális szemcseszám / m3

0,5 μm 5 μm
4 000 4 000 25

400 000 400 000 2 500
4 000 000 4 000 000 25 000

12. táblázat: AFNOR NFX 44 101, 1981 osztályai

A térnek a tisztasági osztály meghatározásakor nyugalmi állapotban kell lennie.

3.3.4.VDI 2083:1990 (Németország)
Németországban a VDI szabvány a francia változatot követi, még egysége-

sebb számokkal és szemcse/m3 értékekkel. A rendszer azonban az 1 μm szem-

csén és a koncentrációnak 10-es alapú kitevőin alapul. A 2, 3, 4… osztályok kö-
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zel ugyanolyan eloszlást mutatnak, mint a FS 209 és a francia rendszer. Az

osztályokat a 13. táblázat mutatja. A térnek az osztály meghatározásakor mű-

ködési állapotban kell lennie. 

Osz-
tály

Maximális szemcseszám / m3

d ≥ 1 μm d ≥ 0,5 μm
0 100 4·100 = 4
1 101 4·101 = 40
2 102 4·102 = 400
3 103 4·103 = 4 000
4 104 4·104 = 40 000
5 105 4·105 = 400 000
6 106 4·106 = 4 000000

13. táblázat: VDI 2083:1990 osztályai

3.3.5.JACA 24-1989 (Japán)
A Japán osztályozás a német VDI rendszerhez hasonlít, itt azonban a d ≥ 1

μm helyett a d ≥ 0,1 μm szemcseméretet használják, és a szemcse/m3 10 alapú

kitevői adják a tisztasági osztályokat. Ezt mutatja be a 14. táblázat.

Osz-
tály

szemcse / m3

d ≥ 0,1 μm Osztály szemcse / m3

d ≥ 0,1 μm
0 100 5 105

1 101 6 106

2 102 7 107

3 103 8 108

4 104

14. táblázat: A JACA 24-1989 osztályozása

3.3.6.BS 5295:1989 (Nagy-Britannia)
A régi rendszerrel való keveredés elkerülése érdekében az új szabvány be-

tűs rendszerű a régi számos rendszer helyett, és az osztályok száma is négyről

tízre emelkedett. Az osztályozás a d ≥ 0,5 μm méretű szemcse / m3 levegőn ala-

pul, és az osztályhatárok közel esnek a FS 209 határaihoz, ahogy a 15. táblázat

mutatja. 

Az osztályt  követően a telepítés  megnevezéseként  a működés következő

három állapota  közül  egyet  meg kell  adni:  „épített  állapotú”,  „személyzettel”,

„személyzet nélkül”.

Osz-
tály

Maximális szemcseszám / m3

0,3 μm 0,5 μm 5 μm 10 μm 25 μm
C 100 35 0 ns ns
D 1 000 350 0 ns ns
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E 10 000 3 500 0 ns ns
F ns 3 500 0 ns ns
G 100 000 35 000 200 0 ns
H ns 35 000 200 0 ns
J ns 350 000 2 000 450 0
K ns 3 500 000 20 000 4 500 500
L ns ns 200 000 45 000 5 000

M ns ns ns 450 000 50 000

(ns: nincs előírva)

15. táblázat: BS 5295:1989 osztályai

3.3.7.CEN szabvány tervezet
Az Európai Szabványosítási Bizottság egy új osztályozási rendszeren dolgo-

zik az európai országok számára. A javasolt CEN szabvány a szemcse levegő

tisztasági osztályokat 0-7 közötti számokkal írja le. A lebegő szemcsék legna-

gyobb koncentrációját a következő egyenlet adja:
2)/5,0(10 dC N   vagy )/5,0lg(2lg dCN 

ahol C - a porkoncentráció  3/mdb ,

N - a tisztasági osztály  7...0 ,

d - a szemcseméret ][ m .

Az osztályozás a 0,5  μm szemcseméreten alapul, de két méret kötelező a

CEN szerinti  osztályozáshoz. Az egyenlet  majdnem ugyanaz, mit  az FS 209

szerinti,  csak a 2,2-es kitevő változott  2-re,  ezért  a d=0,5  μm szemcseméret

esetén ugyanazt az értéket adja. A szabvány szerint a mintavételi helyek mini-

muma az osztálytól  függetlenül  a  padlóterület  négyzetgyökéből  vezethető  le.

Minden mérésnek a megengedett határ alatt kell lennie, nemcsak a mérések át-

lagának, mint a 209 E szabványban. A tisztatér vizsgálati körülményeit fel kell

jegyezni: „épített  állapotú”,  „üresen”, „működés közben”.  Az osztályokat a  16.

táblázat mutatja. 

Osztály
Maximális szemcseszám / m3

0,1
μm 0,2 μm 0,3 μm 0,5 μm 0,1 μm 5 μm 10 μm

0 25 6 na 100 na na na
1 250 63 28 101 na na na
2 2 500 625 278 102 25 na na
3 25

000 6 250 2 778 103 250 10 na

4 ns 62 500 27 778 104 2 500 100 25
5 ns ns ns 105 25 000 1 000 250
6 ns ns ns 106 250 000 10 000 2 500
7 ns ns ns 107 2 500 000 100 000 25 000

39



ns: nincs előírva, na: nem alkalmazható

16. táblázat: a CEN szabványtervezet osztályai

3.3.8.Összehasonlítás
A  szemcseméretek  osztályhatárai  csak  osztályozási  célra  alkalmasak  és

nem feltétlenül mutatják a tényleges működési helyzetet. A legfontosabb tiszta-

tér-osztályok közelítő összehasonlítását a  d ≥ 0,5  μm méretű szemcseméret fi-

gyelembevételével a 17. táblázat mutatja.

Szemcse / m3

d ≥ 0,5 μm
US

209E
1992

US
209D
1988

CEN
NFX

44101
1981

VDI
2083
1990

BS
5295
1989

JACA
24

1989
1,0 0
3,5 0 2

10,0 M1 1
35,5 M1.5 1 1 3
100 M2 2
353 M2.5 10 2 4

1 000 M3 3
3 530 M3.5 100 4 000 3 E/F 5

10 000 M4 4
35 300 M4.5 1 000 4 G/H 6

100 000 M5 5
353 000 M5.5 10 000 400 000 5 J 7

1 000 000 M6 6
3 530 000 M6.5 100 000 4 000 000 6 K 8

10 000 000 M7 7

17. táblázat: osztályozási rendszerek összehasonlítása
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3.4.A tisztatér-technika alkalmazásának területei
A tisztatér-technika néhány ismertebb alkalmazási területei a következők:

Tisztaszobák:

 Űrkutatás

 Nukleáris kutatások

 Mikroelektronika

o Félvezetőelem-gyártás

o Integrált áramkörök gyártása

 Finommechanika

o Műszergyártás

o Óragyártás

o Repülőgépipar

 Számítógép-technika

Fehértermek:

 Mikrobiológiai kutatások

 Gyógyszergyártás

 Vérkonzerv-gyártás

 Tápszergyártás

 Sebészet

 Steril állattenyésztés

A fenti felsorolásból megállapítható, hogy a tisztatereknek két fő csoportja van:

1. gyógyszeripari / gyógyászati

2. mikroelektronikai

3.5.Tisztaterek fontosabb kialakítási szempontjai
Mint  azt  már a bevezetőben is megemlítettük,  a tisztaterek tisztasági  fokát

nem csak a kívülről behozott levegő tisztasága (por- és csíramentessége) hatá-

rozza meg. Legalább ennyire fontos tényező a belső szennyezőanyag- és csíra-

források minimalizálása. Ezt a helyesen megválasztott anyagminőségű (kis felüle-

ti érdességű) tisztatéri komponensekkel, ill. a gyártástechnológiai sorrendek (az

anyag- és személyforgalom) optimális felépítésével valósíthatjuk meg. A harma-

dik fontos tényező a nyomáslépcsők létrehozása, azaz a védendő helyiségben a
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környezethez képest megfelelő túlnyomás biztosítása, hogy a határolószerkeze-

tek tömítetlensége, ill. a zsilipeken való átjárás esetén a légáramlás iránya a he-

lyiségből  kifele  irányuljon.  A  légzsilipeket  zárva kell  tartani,  hogy a  nyomáski-

egyenlítődést elkerüljük. A helyiségben a túlnyomást úgy valósíthatjuk meg, hogy

az elszívott  levegő térfogatáramához képest  több levegőt fújunk be.  Az egyes

tisztasági osztályokban a túlnyomás mértéke akkora legyen, hogy a túlnyomás

nagyága az alacsonyabb tisztasági osztályok irányában csökkenjen. 

Természetesen biztosítanunk kell a követelményeknek megfelelően a szellőző

levegő szűrését, továbbá a technológiai folyamatok során felszabaduló szilárd és

légnemű szennyezőanyagok biztonságos elszívását,  a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelő tisztítását, szűrését, majd a külső légtérbe juttatását. 

Igen fontos a munkahelyek tisztatéri szempontból megfelelő kialakítása:

 A belsőépítészeti  megoldások  terén  igényes kialakítás  (a  mennyezet,  a

padló és a falszerkezetek pormentes burkolása, jó hő- és hangszigetelése,

a felületek tisztíthatósága). 

 A zsilipeken keresztül történő anyag- és személyforgalom biztosítása, lég-

zuhanyok és öltözők alkalmazása.

 Az előírt lengés- és rezgésszintek betartása. 

 Az elektrosztatikus feltöltődések elkerülése

 Tűzvédelmi és egyéb biztonságtechnikai berendezések telepítése.

 Speciális zónák árnyékolása a mágneses indukció ellen. 

 A termék és a személyzet egyidejű kölcsönös védelme. 

A 13. ábra egy lehetséges tisztatéri kialakítási módot mutat be. Jól megfigyel-

hető, hogy minél magasabb egy helyiség tisztasági osztálya, annál nagyobb az

adott helyiségben a nyomás. Az anyag és személymozgásokat zsiliprendszer biz-

tosítja. Minden tisztasági osztályba csak az egyel kisebb tisztasági osztályú térből

lehet bejutni, ezzel is csökkentve  a szennyezőanyagok bekerülésének az esé-

lyét. 
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13. ábra: tisztatér felépítése 9.1

A 18. táblázatban a különböző tisztatéri osztályok összehasonlítása látható a kialakí-

tási paraméterek szempontjából. Különösen nagy szerepe van az elérhető tisztaság

szempontjából a légcsere-számnak, az áramlási képnek, és az elszívás helyének. 
FS 209
VDI 2083

100.000
6

10.000
5

1000
4

100
3

10
2

1
1

Légcsere-
szám 25-35 40-60 120-300 360-500 500-600 500-600

Áramlás turbulens,
kevert

Turbu-
lens,

kevert
turbulens-
szegény

turbulens-
szegény,
lamináris

turbulens-
szegény,
lamináris

turbulens-
szegény,
lamináris

Elszívás
helye

oldalt v.
felül

oldalt v.
felül

alul a fal-
ban v.

padlóban

alul a fal-
ban v.

padlóban
perforált

padló
perforált

padló

18. táblázat: tisztatéri osztályok paramétereinek összehasonlítása 9.1

3.6.Levegőbevezetési módok
3.6.1.Turbulens légvezetési-rendszer

Turbulens  keveredéses  áramlást  csak  alacsony  tisztasági  követelmények

mellett alkalmazhatunk. A kezelt tiszta levegőt a helyiség levegőjébe vezetjük

be, ezzel azt felhígítjuk, ezért a módszert hígításos eljárásnak is szokás nevez-

ni. 
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14. ábra: turbulens levegőbevezetés 9.1

Az ilyen levegőbevezetés előnye, hogy még kis szellőzőlevegő-mennyiség

esetén is jó hőmérséklet-eloszlást biztosít. Hátránya, hogy maximum 100.000-

es (5-ös) tisztasági osztályt lehet vele elérni, mivel a  légcsereszám növelése

csak a szellőző levegő sebességének a növelésével érhető el,  aminek gátat

szabnak a huzatkritériumok. További hátránya, hogy a befúvás által keltett örvé-

nyek nem kiszorítják, hanem éppen bekeverik a szennyeződéseket a helyiség

levegőjébe.  

3.6.2.Lamináris légvezetési-rendszer
A lamináris áramlást leginkább a magasabb tisztasági követelmények kielé-

gítésére,  elsősorban  a  technológiai  zóna  védelmére  használjuk.  A  lamináris

áramlás lényege az irányítottság és turbulencia-szegénység. Ezt úgy érhetjük

el, ha nagy felületen kis sebességgel vezetjük a helyiségbe a levegőt. Lamináris

áramlás alkalmazásával  akár  5-600 szoros légcsere is  elérhető úgy,  hogy a

komfortkövetelmények teljesüljenek. 
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15. ábra: lamináris levegőbeveztés 9.1

3.7.Tisztatéri rendszerelemek és berendezések ismertetése
3.7.1.Légszűrő

A rendszerben különböző fokozatú szűrők vannak elhelyezve, és a legfonto-

sabb az, hogy ismerjük ezeknek a különböző szemcseméretekre vonatkozó ha-

tékonyságát. A szűrőknek legalább 99,5 %-os leválasztási fokúnak kell lenniük

a  0,5  μm-nél  kisebb  tartományban.  A  mai  HEPA  szűrők  hatásfoka  eléri  a

99,995 %-os leválasztási fokot 0,3 μm alatti részecskéknél, a 0,3 μm felett pe-

dig a hatásfokuk kb. 100%. A klímatechnikában használatos szűrőosztályokat a

16. ábra, az egyes szűrőosztályok jelöléseit a 19. táblázat tartalmazza.

16. ábra: szűrőosztályok 9.1

Durva Finom HEPA ULPA
DIN EN 779 G1-G4 F5-F9
DIN EN 1822 H10-H14 U15-U17
DIN 24 185 EU1-EU4 EU5-EU9 EU10-EU14 EU15-EU17

19. táblázat: szűrőosztályok jelölései
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A durva és a finom szűrőket a klímatechnika egyéb területein is használjuk,

a HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) és az ULPA (Ultra Low Penetrati-

on Air Filter) szűrők viszont direkt a tisztatér-technikához lettek kifejlesztve. 

A szűrők minősítéséhez három különböző vizsgálati aerosolt használnak:

1. Parafinolaj köd: 0,3-0,5  μm a jellemző részecskeátmérő; a mérés a

fényáteresztés változása alapján történik. 

2. Természetes por: a jellemző részecskeméret 0,05-0,08 μm; a mérés

a thorium izotóppal kezelt por radioaktivitásának érzékelése alapján

történik. 

3. Mesterséges kvarcpor: jellemző részecskeátmérő 0,5-5 μm; a mérés

a szűrés előtti és utáni porkoncentráció meghatározása alapján törté-

nik. 

A légszűrők kiválasztásához ismernünk kell a szennyeződések nagyságát és

fajtáját, ezért a szűrő kiválasztása előtt szükség van a szabaddá váló részecs-

kék elemzésére. 

A légszűrőket akkor kell cserélni, amikor a rajtuk létrejövő nyomásesés a ki-

indulási nyomásesés 2-3 -szorosára növekszik. 

3.7.2.Álmennyezet
Az  álmennyezet  általában  raszteres  kivitelű.  A  szokásos  raszterméretek:

1200x1200 mm; 1200x900 mm; 1200x600 mm. Az ilyen mennyezetkialakítás-

hoz jól illeszthetők az FFU-k (Fan Filter Unit – ventilátoros szűrő egység). A má-

sik előnye a raszterezésnek, hogy akár néhány óra alatt áthelyezhetők a befú-

vószerkezetek, ha a technológia úgy kívánja. Szokásos megoldás, hogy az ál-

mennyezet és a tényleges mennyezet közötti részt nyomókamraként, légelosz-

tóként hasznosítjuk. Ezzel a megoldással jelentős mennyiségű légcsatorna ta-

karítható meg, és az előbb említett flexibilitást is elősegíti. Az ily módon kialakí-

tott  nyomókamrát  „plénum”-nak is szokták nevezni.  Ezt a rendszermegoldást

mutatja be a 17. ábra.
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17. ábra: a „plénum” 9.1

 

Mikroelektronikai  tisztaterek esetén a mennyezetek porszórt  fémlemezből,

könnyen takarítható kivitelben készülnek. A fugák tömítőszalaggal vannak tö-

mítve, a légnyomások tarthatóságának biztosítására. 

Gyógyszeripari vagy gyógyászati tisztaterek esetén a mennyezetek porszórt

fémlemezből  vagy  rozsdamentes  acélbók  készülnek,  könnyen  takarítható  és

fertőtlenítőszernek ellenálló kivitelben. A fugák képlékeny tömítőszalaggal van-

nak lezárva (szilózva) a csíraterjedés ellen és a légnyomások tartásához. 

3.7.3.Válaszfal
Mikroelektronikai tisztaterek esetén a falelemek gyakran sok oszloppal ké-

szülnek a technológiai és elektromos vezetékek elhelyezhetősége miatt. Gyógy-

szeripari vagy gyógyászati tisztaterek esetén a falelemek kevés oszloppal kiszi-

lózva kerülnek beépítésre. Az 18. ábra egy tisztatéri falpanel metszetét, ill. az

ablak beépítésének egy módozatát mutatja. 
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18. ábra: baloldalt tisztatéri falpanel metszete, jobboldalt ablak elhelyezése a tiszta-
téri falpanelben 9.1

3.7.4.Személy- és anyagzsilip
A tisztatérbe való bejutáshoz mindig zsilipre van szükség. Ez egy olyan két

(vagy több) ajtóval rendelkező kabin (fülke), melynek minden ajtaja különböző

tisztaságú tér felé nyílik. A zárszerkezet (ami lehet mechanikus, ill. elektronikus)

biztosítja, hogy bármelyik ajtót csak akkor lehessen kinyitni, ha a többi ajtó zár-

va van. Ezzel a megoldással elkerülhető a két (vagy több) tér levegőjének a ke-

veredése, ill. a nyomáskiegyenlítődés. 

A zsilipek másik feladata (magas tisztaságú terek esetén) a rajtuk keresztül-

haladó ember vagy anyag pormentesítése. Ezt a zsilipbe épített légzuhannyal

valósíthatjuk meg. A zsilipbe érkező emberről vagy anyagról 15-20 m/s-os se-

bességgel 0,5-1 percen keresztül fújjuk le a porokat, pihéket. Egy személyzsilip

kialakítását és fényképét a 19. ábra mutatja. 
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19. ábra: személyzsilip felépítése és fényképe 9.1

3.7.5.Munkaruházat
A kutatások során méréseket végeztek az emberi testről a levegőbe kerülő

részecskék forrásbőségére vonatkozóan. Az eredményeket az 20. táblázat: az

emberi testről a levegőbe kerülő részecskék forrásbősége mutatja be. 

Mozgásfajta Részecske-kibocsátás
percenként (0,3 μm)

Állás vagy ülés – könnyed mozgás 100.000
Ülés közben a fej, kéz vagy alkar könnyed moz-
gatása 500.000
Ülés közben a fej és kar közepes mozgatása, a
láb némi mozgása 1.000.000

A test teljes mozgásával kísért felállás 2.000.000
Lassú járás - kb. 3,5 km/óra 5.000.000
Járás - kb. 6 km/óra 7.500.000
Járás - kb. 9 km/óra 10.000.000
Testgyakorlás és játék 15-30 millió

20. táblázat: az emberi testről a levegőbe kerülő részecskék forrásbő-
sége 9.1

Más vizsgálatok szerint az ember a porrészecskék mellett még 1000 db bak-

tériumot és gombát bocsát ki percenként. Az emberi szennyezések csökkenté-

se céljából a dolgozókat speciális munkaruhákba öltöztették. Ezeket kezdetben

természetes anyagból, általában lenvászonból készítették olyan speciális szö-

vési módszerekkel, amelyek a bolyhosodást és a részecskék leválását gátolták.

Manapság műszálas anyagokat használnak, ahol ilyen veszély nincs. 
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A munkaruhák szabása is különleges, nyaktól bokáig overál. Mindenütt szo-

rosan gombolódik, egybeszabott, egyes esetekben szoros csuklya is kapcsoló-

dik hozzá, ami csak a dolgozó arcát hagyja szabadon. Csuklya hiányában sap-

ka viselése mindig kötelező. A lábbeli is gyakran külön e célra készül, vagy a ci-

pőre tesznek pormentesen záró burkolatot. A kesztyűviselet kötelező, karóra vi-

selése tilos. Mindezek mellett a dolgozónak még önfegyelemre is szüksége van,

hogy ne érintse az arcát, ne tegyen hirtelen mozdulatokat, ne gesztikuláljon. 

A gyakorlatban a dolgozók teljes beöltöztetése nem történik meg, mert ez

kellemetlen érzetet  kelt  a bennük,  ami viszont rossz hatással  van a termelé-

kenységre. Ehelyett inkább igyekeznek légtechnikai oldalról közelíteni a feltéte-

leket. A 100-as tisztasági fokozatú helyiségeknél viszont már szigorú ruházati

rendszabályokra van szükség. 

3.7.6.Bútorzat
Gondoskodni  kell arról,  hogy a dolgozó még véletlenül sem menjen be a

tisztatérbe utcai cipővel. Ezt a folyósón keresztbe elhelyezett átülőpaddal (sit-o-

ver) akadályozhatjuk meg (20. ábra jobb oldala). A tisztatéri ruhákat tároló szek-

rényben állandóan keringtetjük a tiszta levegőt, ezzel akadályozzuk meg a csí-

rák elszaporodását (20. ábra bal oldala).

20. ábra: jobbra- átülőpad, balra- tisztatéri szekrény 9.1

3.7.7.Ablakok
A fény áteresztésén kívül az is a funkciójuk, hogy a bezártság érzése ne ala-

kulhasson ki a dolgozókban. A tisztatéri munkák nagy része igen nagy koncent-

rációt igényel, és a bezártság érzése rosszul hatna munkavégzésük hatékony-

ságára.  Mikroelektronikai  tisztaterek  esetén  az ablakokat  gyakran alumínium

vagy gumikerettel nem teljesen a falsíkban építik be. Gyógyszeripari vagy gyó-
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gyászati tisztaterek esetén az ablakok a fallal egy síkban kiszilózva szerelen-

dők. 

3.7.8.Lámpák
Mikroelektronikai tisztaterek esetén a világítótestek az álmennyezetre van-

nak szerelve védőüveg nélkül. Gyógyszeripari vagy gyógyászati tisztaterek ese-

tén a világítótestek az álmennyezet síkjába vannak beépítve, a védendő tértől

kiszilózott védőüveggel vannak elválasztva. Lehetőség szerint a neoncserét fe-

lülről kell biztosítani.  

3.7.9.Az FFU (Fan Filter Unit) – ventilátoros szűrő egység
Az FFU (21. ábra) egy ventilátorral és szűrővel ellátott befúvószerkezet, ami

a befújt levegőt a plénumból veszi. Egy ilyen egység óránként 2400 m3 levegőt

tud megszűrni és a tisztatérbe juttatni. A benne lévő ventilátor motorja 300W-

os, de a teljesítménye (és ezáltal a befújt levegő mennyisége)  a vezérlőegység

segítségével fokozatmentesen állítható. 

21. ábra: az FFU metszete 9.1

Számítógép segítségével minden egyes FFU ventilátorának fordulatszámát

szabályozni lehet, így minden ventilátor akkora teljesítménnyel üzemel, amek-

korát az adott időpontban a technológia munkafázisa megkövetel, ezáltal jelen-

tős  energiamegtakarítást  lehet  elérni.  Más  termék  gyártására  történő  átállás

esetén az egyes FFU-k gyorsan áthelyezhetők az új technológia követelményei-
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nek megfelelően. A  22. ábra az FFU-k nagymennyiségben történő beépítését

mutatja. 

22. ábra: FFU-k beépítése 9.1

3.7.10.MobileFlow
Előfordul, hogy egy adott tisztaságú tér egy kis részén (pl. mérés céljából)

egy magasabb osztályú tisztatér-részre van szükség. Erre jelent megoldást a

MobileFlow (23. ábra), ami a helyiség levegőjét megszűrve és recirkuláltatva, a

függönnyel leválasztott térrészbe juttatja, ahol ezáltal egy magasabb tisztaságú

térrész alakul ki. 

23. ábra: MobileFlow  9.1

3.7.11.Klímarendszer
A tisztaterek jellemzően nagy légcsereszámot igényelnek, aminek mértéke

akár a 600-at is elérheti (1-es tisztaságú osztály esetén). Ennek a biztosítására

igen  nagy  levegőmennyiség  befúvására  van  szükség.  Energiatakarékossági
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okokból csak a kötelezően előírt mennyiséget fedezzük frisslevegővel, a fenn-

maradó részt az elszívott levegő recirkuláltatásával biztosítjuk. Ennek megfele-

lően minimum két klímaberendezésre lesz szükségünk:

1. Külső- vagy frisslevegős klímagép, ami tartalmaz előfűtőt, hűtőt, ned-

vesítőt utófűtőt, és kétfokozatú szűrőt (pl. EU5 és EU7). A nedvesítés

higiéniai okokból gőzbeporlasztással történik. 

2. Recirkulációs klímagép, ami tartalmaz hűtőt és szűrőt (pl. EU9)

A frisslevegős klímagépről érkező levegőt a recirkulációs klímagép előtt ke-

verjük az elszívott levegővel, majd a recirkulációs klímagépen keresztül juttatjuk

el a befúvószerkezetekig, ahol egy HEPA szűrőn át jut a tisztatérbe. Gondos-

kodni kell a technológia során keletkezett szennyező- és mérgezőanyagok el-

szívásáról, hogy ezzel feleslegesen ne terheljük az igen drága klímaberendezé-

seket és szűrőket. Ez a levegőt megtisztítva, a környezetvédelmi előírásoknak

megfelelően juttatjuk vissza a környezetbe. 

 

24. ábra: tisztatéri klímarendszer kapcsolási vázlata 9.1

A klímarendszert akkor is működtetni kell kb. fél teljesítménnyel, ha éppen

nincs termelés (éjszaka, hétvégén stb.). Ügyelni kell arra is, hogy ilyenkor is biz-

tosítva legyen a tisztatér túlnyomásossága.
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4.Gyógyszeripari sajátosságok
4.1.Gyógyszergyár általános tervezési és telepítési szempontjai
A gyógyszergyár létesítését olyan elvi megfontolásokon alapuló tervezési te-

vékenység előzi meg, amely nemcsak gazdasági, hanem földrajzi, meteorológiai

tényezőket,  környezetvédelmi,  munkavédelmi szempontokat,  közlekedési  adott-

ságokat,  munkaerő-ellátottságot  és  sok  egyéb tényezőt  is  figyelembe vesz.  A

gyár telephelyének kiválasztását a közművektől való távolság is befolyásolja. A

meteorológiai viszonyok – uralkodó széljárásnak, a levegő relatív páratartalmá-

nak – pontos ismeretére is szükség van. A gyár víz- és energiaszükséglete nagy,

ezért erre is figyelmet kell fordítani. A rendelkezésre álló szállítási lehetőségeket

(vasút, vízi út) szintén figyelembe kell venni. A terület nagyságának meghatározá-

sánál eleve számolni kell a fejlődéssel járó növekedéssel. 

A tervezés és telepítés során kiemelten fontos a munkavédelmi előírások be-

tartása. A gyógyszerkészítő üzemekben igen sok lehetőség adódik balesetekre.

Leggyakoribbak a gyúlékony és robbanásveszélyes szerves oldószerek haszná-

latából, porrobbanásból,  porártalmakból, mérgezésekből eredő balestek. A por-

robbanás gyakori okozója az, hogy bizonyos szerves vegyületek pora (mint pl. a

szalicilsavé is) a levegővel robbanó elegyet képes alkotni. Ez ellen inert gázatmo-

szférában végzett műveletekkel védekezhetünk (aprítás, keverési munkafolyama-

tok esetén). A porártalom ellen elszívóberendezés használata, valamint porvédő

álarc viselése a célszerű védekezés. 

4.2.Mikrobiológiai tisztaság biztosításának lehetőségei
A mikrobiológiai szennyezettség, ill. tisztaság kérdése az elmúlt évtizedekben

került világszerte az érdeklődés homlokterébe annak ellenére, hogy az irodalom

már korábban is több esetről számolt be, amikor a mikrobiológiai szennyezettség

súlyos fertőzést okozott:

 1965-ben pl. szemműtét után 15 beteg Pseudomonas aeruginosa fertő-

zést kapott, mivel a felhasznált sóoldat fertőzött volt. 

 1966-ban két esetben is a húgyutak fertőződtek cisztoszkópos vizsgá-

lat után, mert a klórhexidin-oldat Pseudomonassal volt fertőzött. 

 Mikrobiológiailag szennyezett  Thyroid tabletta 1966-ban kb.  200 sze-

mély salmonellás fertőzését okozta. 
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A fenti és hasonló esetek reflektorfénybe állították a mikrobiológiai tisztaság kér-

dését. Ennek következtében a gyógyszerekkel kapcsolatban két követelmény ala-

kult ki:

1. A  gyógyszereknél  –  függetlenül  a  különböző  gyógyszerformáktól  –

grammonként 100 csíra a megengedett. 

2. A patogén és potenciálisan patogén kórokozókat mint a szennyező-

dés indikátorait vizsgálja, és ezek számát adják meg a gyógyszerfor-

mák függvényében (21. táblázat)

Gyógyszerforma Kategó-
ria Tisztasági fok Gyártási feltételek

Injekciós- és szemészeti
készítmények 1

1. tisztasági fok
fertőző mikroorganizmus
a készítményben nem
mutatható ki

Legszigorúbb anti-
mikrobás feltételek
biztosítása

Lokálisan alkalmazott
készítmények

2

2. tisztasági fok
200 nem patogén csíra /
g megengedett, azonban
Staphylococcusok és
Pseudomonas aerugino-
sa kizárva. 

Antimikrobás intéz-
kedések

Tiszta helyiség

Orális készítmények

3

3. tisztasági fok
10 000 baktérium /g ill.
100 gomba /g megenge-
dett, „Enterobacter” sub-
genus kizárva. 

Tisztasági és higié-
nés intézkedések
megtétele

21. táblázat: gyógyszerkészítményekkel szembeni mikrobiológiai követel-
mények

A gyógyszeripari tisztaterek két fő fertőző forrása a levegő és az ember. A le-

vegő mikroflórája térben és időben is igen változó. A levegő a legtöbb mikroorga-

nizmus létének szükséges, de semmi esetre sem elégséges feltétele. Attól függő-

en, hogy a levegő milyen szennyezettséget tartalmaz, amely a mikroorganizmu-

sok szaporodását és növekedését elősegíti, alakul ki az adott hely levegőjének

mikroflórája. 

A fertőtlenítés szempontjából számításba jövő mikroorganizmusok lehetnek:

 bakteriális eredetűek,

 vírusos eredetűek,

 gombás eredetűek,

 sőt, még a féregfertőzések forrásaival is számolnunk kell, amelyek rak-

tárakban, tárolóhelyeken, irodákban előfordulhatnak. 
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Nagyság tekintetében pedig a 15-20 nm-es vírusoktól a 15-20 μm-es gombá-

kig a lekülönbözőbb méretekkel találkozunk, ami a mikrobák lebegőképességét,

ülepedési  sebességét nagymértékben befolyásolja.  A levegőben lévő mikróbák

biológiai tulajdonságai nemcsak a különböző fajok között változnak, hanem mutá-

ció, variáció, szelekció folytán egyazon speciesen (fajon) belül is változnak, ami a

védekezés fizikai, kémiai szempontjait igen nagy mértékben megnehezíti. 

A  bőrön  található  mikroorganizmusok  zömmel  baktériumok.  Az  orrváladék

baktériumtartalma kb. 106-107 baktérium / gramm. A fertőzéses folyamatok során

a vírusok száma nagymértékben növekszik. 

A szájüregben baktériumok, vírusok, protozonok és gombák egyaránt előfor-

dulnak. Normál körülmények között a szájüreg állandó baktériumflórájában mint-

egy 30-féle faj fordul elő. A nyál baktériumszáma 108 baktérium / gramm. 

A bélflóra azonban individuálisan is igen jelentősen változó. A széklet baktéri-

umszáma megközelítőleg 1010 -1011 baktérium / gramm. Jelentőségük a mi szem-

pontunkból azért nagy, mert a nem megfelelő higiénés követelmények indikátora-

ként szerepelnek. ˙

A gyógyszerkészítés alkalmával a mikrobiológiai tisztaságot biztosítja:

 a célszerű munkahely,

 a megfelelő üzemi berendezés,

 csíraszegény kiindulási anyag,

 kifogástalan üzemi és személyi higiéné,

 a szükség szerinti csíramentesítő és fertőtlenítő eljárások. 

A munkahelyeket illetőleg a gyógyszerkészítő üzemeket eleve úgy kell tervez-

ni és méretezni (építészetileg és gépészetileg egyaránt – mint ahogy az előző fe-

jezetben leírtuk), hogy ott a „tiszta munka” zökkenőmentesen biztosítható legyen.

Ezen a téren a legtöbb nehézséget és problémát a tárolóhelyiségek nem megfe-

lelő nagysága okozza. A legtöbb esetben ez az üzemekben előforduló rendetlen-

ség fő oka, ill. forrása. A korszerű gyógyszerkészítő üzemekben, figyelembe véve

a mikrobiológiai követelményeket,  a raktárnak az üzemépület  mintegy 60 %-át

kell elfoglalnia. Ügyelni kell az egyes helyiségek méretének jó megválasztására.

A túl kicsi helyiségek mikrobiológiai szempontból való tisztántartása rendkívül ne-

héz, a 200 m2-nél nagyobb helyiségek kiképzése szintén nem célszerű. 
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Lényeges kérdés a közlekedési útvonalak szakszerű tervezése. A különböző

színekkel történő útvonaljelölés ill. burkolás rögtön felhívja a figyelmet a terület

tisztasági fokára. Különös gonddal kell kiképezni az öltözőket és a mellékhelyisé-

geket,  amelyeknek naponta kétszeri tisztítása és fertőtlenítése elengedhetetlen

követelmény. Mivel a helyiségben dolgozó személyek száma és a köbméteren-

kénti  részecskék  száma között  összefüggés  mutatható  ki,  normál  magasságú

tisztaterekben személyenként általában 8-10 m2 alapterületet kell biztosítani. 

A relatív nedvességtartalmat célszerű 35-45% között tartani, a hőmérsékletet

20-25oC között. 

A gyógyszer-technológiai tevékenység végzésére célszerű vertikális lamináris

áramlás tervezése, míg sterilitási vizsgálatoknál a horizontális levegőáramlású tér

alkalmazása az előnyösebb. A teljes mértékben lamináris levegőáramlású tiszta-

terek helyett, elsősorban az igen nagy beruházási költségek miatt, a lamináris le-

vegőáramlású  munkahelyek  kialakítására  munkaasztalokat  terveznek,  amikor

csak a gyártó berendezések közvetlen környezetében alakítanak ki lamináris le-

vegőáramlású munkatereket. 
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5.A tablettázás során alkalmazott műveletek rövid ismerteté-
se

5.1.Előkészítő műveletek
5.1.1.Aprítás

 Aprítás fogalma alatt a szilárd testek fajlagos felületének a növelését, vagy-

is a szemcsék méretének a csökkentését eredményező, rendszerint gépi erővel

végzett mechanikai műveletet értjük. 

A hatóanyagok aprításának több célja van. Minél kisebb a farmakon (ható-

anyag) szemcséinek a mérete, annál egyenletesebb eloszlást érünk el a keve-

rés során. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha a tablettázandó porkeve-

rékben viszonylag csekély a hatóanyag mennyisége. A porítás másik célja a

gyógyszerforma biológiai hasznosíthatóságának elősegítése. Vízben rosszul ol-

dódó hatóanyagok esetén a részecskeméret csökkentésével jelentős mérték-

ben megnövelhetjük a farmakon oldódási sebességét, ami egyik előfeltétele a

gyors felszívódásnak. Az aprítás fázisai: durva vagy előzetes aprítás, közepes

aprítás, finom aprítás. 

5.1.2.Szitálás
A szitálás szorosan kapcsolódik az aprítás műveletéhez és megelőzi a keve-

rés folyamatát. A szitálás célja a nem megfelelő (túl nagy) méretű részecskef-

rakciók kiszűrése. Szitálással csak 40-50 μm-nél nagyobb szilárd részecskéket

lehet elkülöníteni, mert ennél kisebb fonalközi távolságú szitát nem lehet előállí-

tani. 

A részecskék elkülönítése ezzel a módszerrel csak akkor tekinthető megbíz-

hatónak, ha a szitálandó részecskék megközelítőleg gömb alakúak. Pálcika ala-

kú részecskék esetén a fonalközi távolságnál nagyobb szemcsék is keresztül-

eshetnek a szitán, ha azok vastagsága kisebb a szita fonalközi távolságánál. 

5.1.3.Keverés
A keverés célja annak biztosítása, hogy a tablettázandó porkeverék az elő-

zőleg megszitált ható- és segédanyagokat minél egyenletesebb eloszlatásban

tartalmazza. Ennek különösen nagy jelentősége van abban az esetben, ha a

préselendő anyagban (granulátumban) viszonylag csekély a farmakon mennyi-

sége. A tablettában lévő hatóanyag mennyiségének eltérését az előírt értéktől

gyógyszerkönyvi  és egyéb szabványok szabályozzák.  E követelmények csak
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akkor teljesíthetők, ha az ideálisnak tekinthető tökéletes keveredés állapotát (a

homogenitást) próbáljuk elérni, vagy legalábbis minél jobban megközelíteni. A

keverés eredményessége elsősorban anyagi és gépi tényezőktől függ. 

5.2.Integráló műveletek
5.2.1.Granulálás

A granulálás (szemcsésítés)  gyógyszergyártási  szempontból  elsősorban a

tablettázás  előkészítő  művelet,  mely  lehetővé  teszi,  hogy  a  porok  préselés

szempontjából  kedvezőtlen  fizikai  tulajdonságait  megváltoztassuk.  Megfelelő

minőségű tabletta nagy termelékenységgel csak olyan szemcsehalmazból pré-

selhető, melynek alaki, felületi és szerkezeti jellemzői meghatározott követelmé-

nyeket elégítenek ki. A granulálás műveletének másik célja lehet az, hogy meg-

felelő tulajdonságokkal rendelkező szemcsehalmazt nyerjünk, amely pl. kemény

zselatinkapszulába  tölthető.  Végül  meg  kell  említeni,  hogy  szemcsebevonás

esetén is általában valamilyen granulátumfrakcióból kell kiindulni.  

5.2.2.A préselés vagy komprimálás
A préselés, komprimálás során a megfelelően előkészített anyagot (granulá-

tum) nyomás alkalmazásával tömörítjük. A matricában lévő anyag a bélyegző-

kön át érvényesülő erő hatására préstestté, azaz tablettává formálódik. Az ily

módon előállított tabletta sajátságait  több tényező befolyásolja: a ható és se-

gédanyagok fizikai, kémiai tulajdonsága; az anyag nedvességtartalma; a szem-

csék alakja és mérete; a préserő és a préselési sebesség, stb. Mindezen fakto-

rok együttes hatására alakul ki a tabletta végső szerkezete, amely a fizikai para-

métereket alapvetően meghatározza. 

5.2.3.A bevonás
A bevonás művelete alatt  értjük, ha gyógyszergyártás során valamely szi-

lárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagot bevonattal látunk el. Az esetek

többségében szilárd farmakonok bevonása a cél.
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6.Tervezési feladat
6.1.Feladatkiírás
Megtervezendő egy gyógyszeripari tisztatér teljes klímarendszere úgy, hogy a

helyiségei tablettázás technológiájára alkalmasak legyenek. Számolni kell mellé-

kelt paraméterek mellett az egyes helyiségek 

 eredő hő- és nedvességterhelését, 

 a szellőző levegő térfogatáramát,

 a szükséges frisslevegő-mennyiséget.

Meg kell  határozni  a  légkezelő-központ  teljesítményigényét,  ill.  a  rendszert

méretezni kell akusztikai és hidraulikai szempontból is. Ki kell választani a megfe-

lelő rendszerelemeket (klímagép egységei, szűrők, befúvó- és elszívó szerkeze-

tek, hűtőgép, hangcsillapítók,  szabályozóberendezések, stb.).  Meg kell  tervezni

továbbá a légcsatorna-hálózat nyomvonalát, méreteit. 

Mivel a tisztatéri helyiségek egy télen fűtött, nyáron hűtött csarnokon belül he-

lyezkednek el, transzmissiós hőveszteség, ill. hőnyereség nem lép fel. Az egyes

helyiségek hőterhelését a világítás, az emberek és berendezések okozzák. 

6.2.Kiindulási adatok

Külső méretezési légállapot (Románia):
Tél Nyár

Hőmérséklet [oC] -20 32
Relatív nedves-
ségtartalom [%] 80 40

A helyiségek technikai paramétereit a 22. táblázat tartalmazza. 
Helyi-
ség

száma

Előírt meg-
világítás

[Lux]

Belső hő-
fejlődés

[kW]

Személyek
száma

Összes
hőfejlődés

[kW]

Alap-terü-
let

[m2]

Belma-
gasság

[m]

Helyiség
térfogat

[m3]
5 300 0 1 0,13 4 2,5 10
6 500 0 1 0,17 5,5 2,5 13,75

15 500 0 1 0,19 7,5 3 22,5
28 300 0 4 0,47 10 3 30
29 300 0 3 0,38 11 3 33
30 500 0 1 0,18 7 3 21
31 500 5 2 5,42 18 3 54
32 500 14 2 14,42 18 3 54
33 500 0 1 0,18 6,5 3 19,5
34 500 0 1 0,16 5 3 15
35 300 0 5 0,65 21,5 3 64,5
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Helyi-
ség

száma

Előírt meg-
világítás

[Lux]

Belső hő-
fejlődés

[kW]

Személyek
száma

Összes
hőfejlődés

[kW]

Alap-terü-
let

[m2]

Belma-
gasság

[m]

Helyiség
térfogat

[m3]
36 300 0 1 0,17 10 3 30
37 500 10 2 10,43 19 3 57
38 500 0 1 0,19 7,5 3 22,5
39 500 3 1 3,27 14,5 3 43,5
40 300 0 1 0,16 8 3 24
41 500 12 2 12,66 38 3 114
42 500 0 1 0,18 6,5 3 19,5
43 500 0 1 0,26 13 3 39

Összesen: 44 32 49,66 230,5 686,75
Helyi-

ség szá-
ma

Légcsere-
szám
[1/h]

Légmennyiség

[m3/h]

Tisztasági
osztály

Túlnyomás
érték
[Pa]

Helyiség-
hőmérséklet

[oC]

Relatív nedves-
ségtartalom

[%]
5 20 200 100 000 15 22±2 50±20
6 20 275 100 000 15 22±2 50±20

15 20 450 100 000 15 22±2 50±20
28 20 600 100 000 15 22±2 50±20
29 20 660 100 000 15 22±2 50±20
30 20 420 100 000 15 22±2 50±20
31 20 1080 100 000 15 22±2 50±20
32 20 1080 100 000 15 22±2 50±20
33 20 390 100 000 15 22±2 50±20
34 20 300 100 000 15 22±2 50±20
35 20 1290 100 000 15 22±2 50±20
36 20 600 100 000 15 22±2 50±20
37 20 1140 100 000 15 22±2 50±20
38 20 450 100 000 15 22±2 50±20
39 20 870 100 000 15 22±2 50±20
40 20 480 100 000 15 22±2 50±20
41 20 2280 100 000 15 22±2 50±20
42 20 390 100 000 15 22±2 50±20
43 20 780 100 000 15 22±2 50±20

Összesen 13735

22. táblázat: a helyiségek technikai paraméterei

Megjegyzés: a 41-es helyiségben van technológiai elszívás (1000 m3/h)

Ahol az összes hőfejlődés

padlóbö Ak
fő
kWnQQ  1,0  kW

ahol

bQ - a belső hőfejlődés [kW]

n - a helyiségben tartózkodó személyek száma [fő]

k -  konstans,  értéke 0,012 kW/m2 500 Lux megvilágítás ese-

tén, 0,0072 kW/m2 300 Lux megvilágítás esetén

padlóA - a helyiség alapterülete [m2]
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6.3.A helyiségek légállapotai
Adott – a légcsereszámon és a helyiség térfogatán keresztül – a helyiségek

szellőzőlevegő térfogatárama. Továbbá adott a helyiségek hőterhelése, a helyisé-

gekben tartózkodó személyek száma. Az egyes helyiségek nedvességterhelése

számítható:

főh
gnm


 40 




h
g

, ahol „n” a helyiségben tartózkodó személyek száma.

A 31-es, 32-es, 37-es, 39-es és 41-es helyiségeknél az ott üzemelő berende-

zések miatt a hőterhelés jóval nagyobb, mint a többi helyiségnél, ezért ott külön

helyi hűtés kerül beépítésre ( hhQ ). Számítható az egyes helyiségekben az álla-

potváltozás iránytényezője:

h
s

kg
g

m
QQ

m
Q

x
h hhht 36001000 


















 








kg
kJ

,

ahol:

htQ - a helyiség hőterhelése [kW]

hhQ - a helyi hűtés teljesítménye [kW]

m - a helyiségbe bepárolgó vízgőz tömegárama [kg/s]

Számítható továbbá a szellőző és távozó levegő entalpiakülönbsége (Δh):

h
s

V
QQ

V
Qh

sz

hhht

sz

3600









 






 








kg
kJ

,

ahol:

htQ - a helyiség hőterhelése [kW]

hhQ - a helyi hűtés teljesítménye [kW]

szV - a szellőzőlevegő térfogatárama [m3/h]

 - a szellőzőlevegő sűrűsége [kg/m3]

Mivel  minden helyiség szellőzőlevegője  ugyanazon klímaberendezésről  jön,

ugyanolyan légállapotú levegőt fújunk be minden egyes helyiségbe. Az átlagos

entalpianövekedés (Δh) alapján felvehető a szellőző levegő légállapota (tsz, hsz),

majd h-x diagram segítségével  xsz,  fsz, meghatározható. A szellőző levegő álla-

potából (tsz, hsz), és az entalpianövekedésből (Δh) meghatározható az egyes he-

lyiségek távozó levegőjének az entalpiája:  hhh szt   kgkJ / , majd az állapot-
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változás irányjelzőjének (Δh/Δx) segítségével h-x diagramból a távozó levegő ál-

lapotának többi paramétere: tt, xt, ft (25. ábra).

25. ábra: a szellőző levegő állapota, és távozó levegő állapotai-
nak elhelyezkedési zónája h-x diagramban, kinagyítva

A számított és h-x diagramból kinézett eredményeket a 23. táblázat tartalmazza. 
Helyi-
ség
szá-
ma

V
[m3/h]

Qht

[kW]
m

[g/h]
Δh/Δx
[kJ/kg]

Helyi
hűtés
[kW]

Δh
[KJ/kg]

tb

[oC]
hb

[kJ/kg
]

xb

[g/kg]
fb

[%]
rb

[kg/m3]

5 200 0,13 40 11700 0 1,95      
6 275 0,17 40 15300 0 1,85      

15 450 0,19 40 17100 0 1,27      
28 600 0,47 160 10575 0 2,35      
29 660 0,38 120 11400 0 1,73      
30 420 0,18 40 16200 0 1,28      
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Helyi-
ség
szá-
ma

V
[m3/h]

Qht

[kW]
m

[g/h]
Δh/Δx
[kJ/kg]

Helyi
hűtés
[kW]

Δh
[KJ/kg]

tb

[oC]
hb

[kJ/kg
]

xb

[g/kg]
fb

[%]
rb

[kg/m3]

31 1080 5,42 80 18900 5 1,17      
32 1080 14,42 80 18900 14 1,17      
33 390 0,18 40 16200 0 1,38      
34 300 0,16 40 14400 0 1,60      
35 1290 0,65 200 11700 0 1,51      
36 600 0,17 40 15300 0 0,85      
37 1140 10,43 80 19350 10 1,13      
38 450 0,19 40 17100 0 1,27      
39 870 3,27 40 24300 3 0,93      
40 480 0,16 40 14400 0 1,00      
41 2280 12,66 80 29700 12 0,87      
42 390 0,18 40 16200 0 1,38      
43 780 0,26 40 23400 0 1,00      

Helyi-
ség
szá-
ma

tsz [oC] hsz

[kJ/kg]
xsz

[g/kg] fsz [%] rsz

[kg/m3]
tt [oC] ht

[kJ/kg]
xt

[g/kg] ft [%] rt

[kg/m3]

5 21 42 8,25 53 1,201 22,6 43,95 8,40 49,20 1,194
6 21 42 8,25 53 1,201 22,6 43,85 8,36 49,00 1,194

15 21 42 8,25 53 1,201 22 43,27 8,36 50,90 1,197
28 21 42 8,25 53 1,201 22,8 44,35 8,47 49,10 1,193
29 21 42 8,25 53 1,201 22,3 43,73 8,42 50,30 1,195
30 21 42 8,25 53 1,201 22,1 43,28 8,34 50,40 1,196
31 21 42 8,25 53 1,201 22 43,17 8,32 50,60 1,197
32 21 42 8,25 53 1,201 22 43,17 8,32 50,60 1,197
33 21 42 8,25 53 1,201 22,2 43,38 8,33 50,10 1,196
34 21 42 8,25 53 1,201 22,3 43,60 8,38 50,00 1,195
35 21 42 8,25 53 1,201 22,2 43,51 8,38 50,40 1,196
36 21 42 8,25 53 1,201 21,7 42,85 8,32 51,40 1,198
37 21 42 8,25 53 1,201 21,9 43,13 8,35 51,10 1,197
38 21 42 8,25 53 1,201 22 43,27 8,37 50,10 1,197
39 21 42 8,25 53 1,201 21,8 42,93 8,30 51,11 1,197
40 21 42 8,25 53 1,201 21,8 43,00 8,34 51,32 1,197
41 21 42 8,25 53 1,201 21,8 42,87 8,29 51,04 1,197
42 21 42 8,25 53 1,201 22,2 43,38 8,33 50,05 1,196
43 21 42 8,25 53 1,201 21,9 43,00 8,30 50,79 1,197

23. táblázat: az egyes helyiségek levegőjének, ill. a szellőző- és távozó levegőnek lé-
gállapotai

6.4.Frisslevegő-igény meghatározása
A frisslevegő-igény meghatározására három módszer van, melyek közül min-

dig azt kell választani, amelyik a legnagyobb értéket adja:

1. ha nincs technológiai elszívás, akkor hatszoros légcserének megfelelő

mennyiséget kell a frisslevegőből bekeverni

2. ha van technológiai elszívás, akkor az elszívott mennyiség 105%-át kell

bevinni
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3. személyenként 60 m3/h frisslevegő biztosítása

Frisslevegő-igény:

1.
h
mnVV hösszfriss

3

1_ 4200675,686 

2.  
h
mnVVV hösszfriss

3

412_ 450010506)11475,686(  , mivel csak

a 41-es helyiségben van helyi elszívás (1000 m3/h).

3.  
h
mV friss
3

3_ 20006032 

6.5.Légvezetési-rendszer kiválasztása
Légvezetési-rendszer (LVR) alatt a helyiségben a levegőbevezetés hatására

kialakuló primer és szekunder áramlások összességét értjük. Az alkalmazandó

légvezetési-rendszer az egyes termekre vonatkoztatott archimédeszi szám isme-

retében diagrammból határozható meg: 

Hn
T

T
gAr

sz
T










 2

3600

1
, 

ahol: g - a nehézségi gyorsulás [g=9,81 m/s2]   

szT - a szellőző levegő hőmérséklete [K],

T - a távozó és szellőző levegő hőmérsékletének különbsége [K]
n - légcsereszám [1/h]

H - belmagasság [m]

Az egyes helyiségekre kiszámított archimédeszi számokat a 24. táblázat tar-

talmazza.
Helyi-

ség szá-
ma

H tsz [oC] tt [oC] Δt [oC] n [1/h] ArT

5 2,5 21 22,6 1,6 20 691,91
6 2,5 21 22,6 1,6 20 691,91

15 3 21 22 1 20 360,37
28 3 21 22,8 1,8 20 648,66
29 3 21 22,3 1,3 20 468,48
30 3 21 22,1 1,1 20 396,40
31 3 21 22 1 20 360,37
32 3 21 22 1 20 360,37
33 3 21 22,2 1,2 20 432,44
34 3 21 22,3 1,3 20 468,48
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Helyi-
ség szá-

ma
H tsz [oC] tt [oC] Δt [oC] n [1/h] ArT

35 3 21 22,2 1,2 20 432,44
36 3 21 21,7 0,7 20 252,26
37 3 21 21,9 0,9 20 324,33
38 3 21 22 1 20 360,37
39 3 21 21,8 0,8 20 288,29
40 3 21 21,8 0,8 20 288,29
41 3 21 21,8 0,8 20 288,29
42 3 21 22,2 1,2 20 432,44
43 3 21 21,9 0,9 20 324,33

24. táblázat: az egyes helyiségekre vonatkozó  archimédeszi
számok

Mivel az archimédeszi számok mindegyike 100 és 1000 közé esik, nagy való-

színűséggel a kiszorításos légvezetési-rendszerrel lehet legjobban megvalósítani

a helyiségek teljes átöblítését. 

6.6.A befúvó anemosztátok kiválasztása
Összesen 12 db DQJ-SQ 600-as és 14 db DQJ-SQ 800-as SCHAKO gyárt-

mányú anemosztátot építünk be befúvásra. Az egyes helyiségekbe beépítendő

anemosztátok típusát és darabszámát, valamint az egyes anemosztátokon befújt

légmennyiségeket a 25. táblázat tartalmazza. 

Helyi-
ség szá-

ma

SCHAKO DQJ-SQ
600

SCHAKO DQJ-SQ
800

V [m3/h] n [db] V [m3/h] n [db]
Δp [Pa] Lwa [db

(A)]

5 200 1 - - 2,5 9,5
6 275 1 - - 4 12,3

15 450 1 - - 10 22,8
28 - - 600 1 5,6 14,8
29 - - 660 1 6,4 17,2
30 420 1 - - 8,9 20,2
31 - - 540 2 4,2 12,6
32 - - 540 2
33 390 1 - - 7,6 18,6
34 300 1 - - 4,9 13,2
35 430 3 - - 9,1 20,8
36 - - 600 1 5,6 14,8
37 - - 570 2 5 13,9
38 450 1 - - 10 22,7
39 - - 870 1 10,8 24,5
40 480 1 - - 11,1 24,1
41 - - 760 3 8,3 20,6
42 390 1 - - 7,6 18,6
43 - - 780 1 8,7 21,3

4675 m3/h 9090 m3/h
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25. táblázat: befúvó anemosztátok típusa, száma és a rajtuk
keresztül befújt légmennyiségek

6.7.Elszívórácsok kiválasztása
Elszívásra SCHAKO-AL típusú elszívórácsokat építünk be. Az elszívórácsok

kiválasztásánál fontos szempont, hogy az effektív elszívási sebesség 2 és 3 m/s

közé essen. Az elszívórácsokat úgy választjuk ki, mintha a teljes befújt mennyisé-

get elszívnánk. Valójában az elszívott mennyiség kisebb, mint a befújt mennyi-

ség, mert a helyiségekben 15 Pa túlnyomást kell biztosítani. A kiválasztott ane-

mosztátok típusát és paramétereit a 26. táblázat tartalmazza.

Helyi-
ség szá-

ma

SCHAKO AL
Méret
[mm]

V
[m3/h/db] n [db] Δp [Pa] veff [m/s] Lwa [db

(A)]
5 425/75 200 1 6,75 2,67 32,43
6 325/125 275 1 5,64 2,44 30,02

15 525/125 450 1 5,69 2,45 30,13
28 625/125 600 1 7,06 2,73 33,02
29 325/225 660 1 8,46 2,99 35,46
30 425/125 420 1 7,53 2,82 33,89
31 625/225 1080 1 5,69 2,45 30,13
32 625/225 1080 1 5,69 2,45 30,13
33 425/125 390 1 6,5 2,62 31,92
34 325/125 300 1 6,6 2,64 32,13
35 625/125 645 2 8,18 2,94 35
36 625/125 600 1 7,06 2,73 33,02
37 625/225 1140 1 6,31 2,58 31,52
38 525/125 450 1 5,69 2,45 30,13
39 425/225 870 1 8,24 2,95 35,1
40 525/125 480 1 6,45 2,61 31,82
41 625/225 1140 2 6,31 2,58 31,52
42 425/125 390 1 6,5 2,62 31,92
43 425/225 780 1 6,65 2,65 32,23

26. táblázat: elszívó anemosztátok típusa, száma és a rajtuk keresztül elszívott
légmennyiségek

6.8.Az elszívott és recirkuláltatott levegő állapota
Az  egyes  helyiségekből  elszívott  levegőmennyiségeket  összekeverjük.  Az

összekeverés utáni légállapot (tkev, hkev) meghatározása az alábbi egyenletek se-

gítségével történhet:
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kg
kJ
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  Co

Az eredményeket táblázatos formában a 27. táblázat tartalmazza:
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Helyiség
száma

Vsz

[m3/h] Vel [m3/h] hel

[kJ/kg]
Vel·hel

[m3·kJ/h·kg
]

t [oC] M [kg/h] ρ[kg/m3] m*t
[kg·oC/m3]

5 200 200 43,95 8790 22,6 238,83 1,194 5397,5314
6 275 275 43,85 12058,75 22,6 328,39 1,194 7421,6057

15 450 450 43,27 19471,5 22 538,46 1,197 11846,072
28 600 600 44,35 26610 22,8 716,00 1,193 16324,846
29 660 660 43,73 28861,8 22,3 788,94 1,195 17593,268
30 420 420 43,28 18177,6 22,1 502,39 1,196 11102,826
31 1080 1080 43,17 46623,6 22 1292,30 1,197 28430,572
32 1080 1080 43,17 46623,6 22 1292,30 1,197 28430,572
33 390 390 43,38 16918,2 22,2 466,35 1,196 10352,909
34 300 300 43,6 13080 22,3 358,61 1,195 7996,9401
35 1290 1290 43,51 56127,9 22,2 1542,53 1,196 34244,238
36 600 600 42,85 25710 21,7 718,67 1,198 15595,238
37 1140 1140 43,13 49168,2 21,9 1364,56 1,197 29883,769
38 450 450 43,27 19471,5 22 538,46 1,197 11846,072
39 870 870 42,93 37349,1 21,8 1041,72 1,197 22709,598
40 480 480 43 20640 21,8 574,74 1,197 12529,433
41 2280 1280 42,87 54873,6 21,8 1532,65 1,197 33411,822
42 390 390 43,38 16918,2 22,2 466,35 1,196 10352,909
43 780 780 43 33540 21,9 933,64 1,197 20446,789

Összesen: 12735  551013,55  15235,89  335917,01

27. táblázat: elszívott levegőmennyiségek és állapotaik

A levegőkeverék:

entalpiája: kg
kJhkev 27,43

12735
55,551013

 ,

hőmérséklete: Ct O
kev 05,22

89,15235
01,335917

 ,

relatív nedvességtartalma: 50,61%,

abszolút nedvességtartalma: 8,347 g/kg

6.9.A frisslevegős klímagépből kilépő levegő állapota
A recirkulációs klímagépbe az elszívott  és a frisslevegő keveréke kerül be.

Mind téli mind nyári állapotban az a célunk, hogy az elszívott és a frisslevegő ke-

verése után a keveréklevegő állapota megegyezzen a szellőző levegő állapotá-

val. Ezen feltétel biztosítására ki kell számolni a frisslevegős klímagépről érkező

levegő szükséges entalpiáját az alábbi módon: 

kg
kJ

V
hVhVh

friss

recrecszsz
friss 3,39

4500
27,4392354213735












Ezzel adott a frisslevegős klímagépről érkező levegő állapota, hiszen ismerjük

az entalpiáját (hfriss), és tudjuk, hogy rajta kell lennie a szellőző- és recirkuláltatott
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levegő állapotait összekötő egyenesen. H-x diagramból kinézve a frisslevegős klí-

magépből kilépő levegő további paraméterei: 

hőmérséklete: 18,8 oC,

relatív nedvességtartalma: 58%,

abszolút nedvességtartalma: 8,1 g/kg.

6.10.Klímagépek kiválasztása
A klímagépek kiválasztása az „UTK klímaberendezés méretező” program se-

gítségével történt. A frisslevegős és recirkulációs gép kiválasztása alapjául szol-

gáló h-x diagram az 9.2ben megtalálható.

6.10.1.Frisslevegős klímagép
A gép teljes hossza: 6,76 m 

A gép teljes tömege: 532 kg

Előfűtő-elem: melegvízzel  fűtéshez,  fagyvédő-termosztát  tartóval,  csak  téli

üzemre. 

Gyártmány: UTK

Klímanagyság: 12

Méretek (szélesség / magasság / hossz): 610/825/219

Teljesítmény: 44 kW

Közegtípus: normál víz

További paraméterek:

Légoldal
Belépő Kilépő

Hőmérséklet [oC] -20 5,71
Páratartalom [%] 80 11
Légmennyiség [m3/h] 4500
Légsebesség [m/s] 3,82
Légellenállás [Pa] 50

Folyadékoldal
Belépő Kilépő

Hőmérséklet [oC] 90 70
Vízmennyiség [m3/h] 1,945
Sebesség [m/s] 0,298
Ellenállás [kPa] 1,95

Hűtőelem: hideg  (glikolos)  vízzel  való  hűtéshez,  cseppleválasztóval,  csak

nyári üzemre. 
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Gyártmány: UTK

Klímanagyság: 12

Méretek (szélesség / magasság / hossz): 610/825/626

Teljesítmény: 38,5 kW

Közegtípus: normál víz

További paraméterek:
Légoldal

Belépő Kilépő
Hőmérséklet [oC] 32 12,5
Páratartalom [%] 40 90
Légmennyiség [m3/h] 4500
Légsebesség [m/s] 3,59
Légellenállás [Pa] 213
Kondenzátum [kg/h] 14,9

Folyadékoldal
Belépő Kilépő

Hőmérséklet [oC] 7 12
Vízmennyiség [m3/h] 6,59
Sebesség [m/s] 1,01
Ellenállás [kPa] 16,7

Utófűtő-elem: melegvízzel fűtéshez

Gyártmány: UTK

Klímanagyság: 12

Méretek (szélesség / magasság / hossz): 610/825/148

Téli üzemeltetési paraméterek: 

Teljesítmény: 24 kW

Közegtípus: normál víz

További paraméterek:
Légoldal

Belépő Kilépő
Hőmérséklet [oC] 5 20
Páratartalom [%] 11,5 4,25
Légmennyiség [m3/h] 4500
Légsebesség [m/s] 3,61
Légellenállás [Pa] 31

Folyadékoldal
Belépő Kilépő

Hőmérséklet [oC] 90 70
Vízmennyiség [m3/h] 1,04
Sebesség [m/s] 0,16
Ellenállás [kPa] 3,53

Nyári üzemeltetési paraméterek: 

Teljesítmény: 9,26 kW
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Közegtípus: normál víz

További paraméterek:
Légoldal

Belépő Kilépő
Hőmérséklet [oC] 12,5 18,8
Páratartalom [%] 90 60
Légmennyiség [m3/h] 4500
Légsebesség [m/s] 3,48
Légellenállás [Pa] 28

Folyadékoldal
Belépő Kilépő

Hőmérséklet [oC] 65 46
Vízmennyiség [m3/h] 0,406
Sebesség [m/s] 0,062
Ellenállás [kPa] 3,13

Ventilátorelem: nyomóoldalon teljes keresztmetszetű csatlakozással

Gyártmány: UTK

Klímanagyság: 12

Méretek (szélesség / magasság / hossz): 610/825/1220

Légellenállás: 192 Pa

Ventilátor:

Légmennyiség: 4500 m3/h

Típus: ELD-N 250

Fordulatszám: 2064 / perc

Teljesítmény: 2,68 kW

Nyomáskülönbség: 1119 Pa

Hatásfok: 64%

Zajszint: 82 dB

Motor:

Pólusszám: 4

Teljesítmény: 3 kW

Felfutási idő: 4,13 s

Indítási mód: csillag-delta

Gőznedvesítő elem: csak téli üzem esetén működik

Gyártmány: UTK

Klímanagyság: 12

Méretek (szélesség / magasság / hossz): 610/825/650
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Befúvócső: önálló elektromos gőzfejlesztővel

Típus: CONDAIR

Maximális kapacitás: 42 kg/h

Teljesítmény: 30 kW

További paraméterek:
Légoldal

Belépő Kilépő
Hőmérséklet [oC] 18,8 18,8
Páratartalom [%] 4,6 59,9
Légmennyiség [m3/h] 4500
Légsebesség [m/s] 2,48
Légellenállás [Pa] 1
Gőzmennyiség[kg/h] 39,3

Egyéb elemek:
Gyártmány: UTK

Klímanagyság: 12

Méretek (szélesség / magasság): 610/825

Légmennyiség: 4500 m3/h

Egyéb paraméterek:

Megnevezés Hossz
[mm]

Légseb.
[m/s]

Légell.
[Pa]

Végelem  vízszintes  tengelyű
rezgéstompító csatlakozással 230 2,48 8
Szűrőelem (F5) 600 2,72 99-350
Hangcsillapító a ventilátor előtt 1150 2,48 29
Hangcsillapító a ventilátor után 1150 2,48 29
Szűrőelem (F7) 750 2,72 111-350
Végfedél  rezgéstompító  csat-
lakozással 0 2,48 8

6.10.2.Recirkulációs gép
A gép teljes hossza: 5,33 m 

A gép teljes tömege: 1045 kg

Ventilátorelem: nyomóoldalon teljes keresztmetszetű csatlakozással

Gyártmány: UTK

Klímanagyság: 35

Méretek (szélesség / magasság / hossz): 1375/1676/1600

Légellenállás: 185 Pa

Ventilátor:

Légmennyiség: 13800 m3/h

Típus: ELD-N 250
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Fordulatszám: 815 / perc

Teljesítmény: 6,62 kW

Nyomáskülönbség: 573,2 Pa

Hatásfok: 65%

Zajszint: 82 dB

Motor:

Pólusszám: 4

Teljesítmény: 5,5 kW

Felfutási idő: 3,5 s

Indítási mód: csillag-delta

Egyéb elemek:
Gyártmány: UTK

Klímanagyság: 35

Méretek (szélesség / magasság): 1375/1676

Légmennyiség: 13800 m3/h

Egyéb paraméterek:

Megnevezés Hossz
[mm]

Légseb.
[m/s]

Légell.
[Pa]

Végelem  vízszintes  tengelyű
rezgéstompító csatlakozással 650 1,66 4
Hangcsillapító a ventilátor előtt 1150 1,66 14
Hangcsillapító a ventilátor után 1150 1,66 14
Szűrőelem (F9) 750 2,2 133-350
Végfedél  rezgéstompító  csat-
lakozással 0 1,66 4

6.11.Egyéb berendezések kiválasztása
6.11.1.Ventilátor technológiai elszíváshoz

A választott ventilátor típusa: PRCU-40VF centrifugál ventilátor

Szállított térfogatáram: 1000 m3/h

Nyomásemelés: 1200 Pa

Motorteljesítmény: 1,1 kW
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6.11.2.Hűtőgép
A hűtőgép nem csak a frisslevegőt előkészítő klímagép igényeit elégíti ki,

hanem a 21 kW technológiai hűtést is, ill. tartalmaz további 10 kW tartalékot,

a későbbi bővítések, fejlesztések esetére. 

A választott hűtőgép típusa: McQuay ALR 25P

Névleges teljesítmény: 74 kW

Elektromos teljesítményigény: 25,4 kW

Hűtőközeg: R407

Kondenzációs hőmérséklet: 36 oC

Folyadékoldali ellenállás: 33 kPa

Hűtővíz hőmérsékletlépcső: 7/12 oC

Hűtővíz tömegáram: 3,5 l/s

Kivitel: kompakt, kültéri, léghűtéses

Súly: 708 kg

6.11.3.Puffertartály
A puffertartályt úgy kell méretezni, hogy a legkisebb teljesítményhez tarto-

zó vízmennyiséget 10 percen keresztül tudja biztosítani. 

kWQ 21min 

perc
kg

h
kg

s
kg

tc
Qm

10
6023612003,1

5186,4
21












Tehát egy 0,6m3-es tartályra van szükség. 

6.12.Karakterisztikák sarokpontjainak kiszámítása
A levegőkezelő elemek működési  karakterisztikájának a  meghatározása az

9.2ben található h-x diagram alapján történt. 

A téli méretezési állapotban a hűtő kivételével az összes berendezés maximá-

lis teljesítményen üzemel. Az előfűtő és a gőznedvesítő teljesítménye a külső hő-

mérséklet növekedésével fokozatosan csökken. Az előfűtő addig üzemel,  amíg

az utófűtő egyedül nem tudja ellátni a külső levegő 19oC-ra történő felfűtését. Ez

tk=5oC-nál teljesül. Ekkor az előfűtő lekapcsol,  és az utófűtő teljesítményét kezd-

jük fokozatosan csökkenteni. A gőznedvesítő addig üzemel, amíg a külső levegő

abszolút nedvességtartalma el nem éri a 8,1 g/kg-ot, ami tk=12,5oC-nál következik

be. Ugyanennél a külső hőmérsékletnél kell abbahagyni a utófűtő teljesítményé-

nek a csökkentését. Ekkor az utófűtő teljesítménye a maximális teljesítményének
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a 38,5%-a és innentől kezdve ezen a teljesítményszinten üzemeltetjük, függetle-

nül a külső hőmérséklet növekedésétől. Ugyanennél a külső hőmérsékletnél kell

a hűtőt bekapcsolni, és a teljesítményét a külső hőmérséklet emelkedésével foko-

zatosan növelni. A hűtő a maximális teljesítményét tk=32oC-nál éri el. 

6.13.Hidraulikai méretezés
A méretezés során felhasznált összefüggés:





 


 

d
lvp 2

2

ahol

Δp – nyomásveszteség [Pa]

ρ – sűrűség [kg/m3]

v – sebesség [m/s]

λ – súrlódási tényező

l – légcsatorna hossza [m]

d – légcsatorna (egyenértékű) átmérője [m]

ζ – alaki ellenállástényező

A részletes számítási eredmények a mellékletben találhatók. 

A végeredmények az alábbi táblázatban találhatók: 
Ág Δp [Pa]
Frisslevegős ág 88
Frisslevegős klímagép 1000
I/A elszívóág 22,9
I/B elszívóág 41,6
II/A elszívóág 43,2
II/B elszívóág 42,7
Recirkulációs klímagép 459,1
I-es befúvóág 24,3
II-es befúvóág 59
III-as befúvóág 29,4

6.14.Akusztikai méretezés
Akusztikai szempontból legkedvezőtlenebb helyiség a 41-es számú, mert ez

van legközelebb a recirkulációs gép kilépőcsonkjához, ill. a 43-as sorszámú, mert

ez van legközelebb a frisslevegős és recirkulációs gép ki ill. belépőcsonkjához.

A frisslevegős és recirkulációs gép be- és kilépő csonkjánál megjelenő hang-

teljesítményszint az UTK klímagép méretezőprogram számította ki. 
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A légcsatorna-hálózat  több pontban elágazik.  Ezeknél  az áramlatszétosztá-

soknál feltételezzük azt, hogy a hangteljesítmény-szint a csatorna teljes kereszt-

metszetében azonos. 

6.14.1.Az áramlatszétválasztókon megoszló hangteljesítmény-szintek
Elszívóágak: 

A recirkulációs klímagép befúvócsonkjánál lévő T-idom (630x630 mm):
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Az I-es A és B ágat szétválasztó T-idom (Ø600):
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A 43-as helyiség leágazásánál leágazó irányba:
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A 43-as helyiség leágazásánál átmeneti irányba: 
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A 35/41-es helyiségek szétágazásánál átmeneti irányba:
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Az II-es A és B ágat szétválasztó T-idom (Ø600):
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A 40-es helyiség leágazásánál átmeneti irányba:
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A 41-es helyiség leágazásánál leágazó irányba:

5528,0lg

175,0
4
4,0049,0

049,0
4
25,0

1

2
2

2
2

1














i

i

A
A

mA

mA





Befúvóágak: 
A recirkulációs klímagép befúvócsonkjánál lévő T-idomnál:
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A II-es befúvóág leágazásánál leágazó irányba: 
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A 41-es helyiség első befúvóanemosztátjának leágazásánál leágazó irány-

ba:
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A  41-es  helyiség  első  befúvóanemosztátjának  leágazásánál  átmeneti

irányba:
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A 41-es helyiség második és harmadik befúvóanemosztátjának leágazásá-

nál leágazó irányba:
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A 41-es helyiség második és harmadik anemosztátjának szétválasztása:
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A 43-as helyiség befúvóanemosztátjának leágazásánál leágazó irányba:
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6.14.2.A  befúvások  és  elszívások  előtti  térfogatáram-szabályozó  síkjában
megjelenő hangteljesítmény-szint természetes csillapítások nélkül
A 41-es helyiség I/A ágról bekötött elszívóága:












i

i
pepö A

A
LL lg10 , ahol

  dB
A
A

i

i 87,81427,01427,030103,030103,010lg10 




A 43-as helyiség elszívóága:
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  dB
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i 55,115528,030103,030103,010lg10 




A 41-es helyiség II/A ágról bekötött elszívóága:
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  dB
A
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i 5,125528,00955,030103,030103,010lg10 




A 41-es helyiség első befúvóanemosztátjának befúvóága: 
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  dB
A
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i 53,15959,02745,030103,010lg10 




A 41-es helyiség második és harmadik befúvóanemosztátjának befúvóága:
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A 43-as helyiség befúvóanemosztátjának befúvóága:
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i 32,118309,030103,010lg10 




6.14.3.Természetes csillapítások és zajkeltő elemek
Természetes csillapításuk van az egyenes légcsatornáknak és a könyök-

idomoknak.  A  természetes  csillapítási  értékeket  a  légcsatorna  átmérőjének

függvényében táblázatból lehet kinézni. A zajkeltő elemek jelen esetben a tér-

fogatáram-szabályozók,  az  anemosztátok  és  az  elszívórácsok.  A  zajkeltés

mértéke gyártmánykatalógus segítségével határozható meg. 

6.14.4.A teremre és az anemosztátok elhelyezkedésére vonatkozó konstansok
meghatározása

Irányítási tényezők diagramból kinézett értékek, az anemosztátok fal- ill. pad-

lósíkhoz képesti elhelyezkedése alapján. 

Teremállandó: 
A helyiség átlagos hangelnyelési tényezője: 

i

ii

A
A




)( 



ahol n a helyiségben tartózkodó emberek száma
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A 41-es helyiség átlagos elnyelési tényezője és teremállandója:
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A 43-as helyiség átlagos elnyelési tényezője és teremállandója:

 067,034,0
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08,013206,05,43
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Relatív hangnyomásszint a termekben







 




Rr
DY 4

4
lg10 2 

Ahol:

D – irányítási tényező

r – anemosztáttól mért távolság

R – Teremállandó

(r=2,8 a befúvó ágaknál és r=1,2 az elszívó ágaknál)

A 41-es helyiség esetén: 

r
be1

= 1,92 m

r
be23

= 2,27 m

r
el_I 

= 3,6 m 
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r
el_II 

= 3,9 m

A 43-as helyiség esetén: 

r
be

= 1,57 m (egyes anemosztát esete)

r
el

= 1,5 m (kettes és hármas anemosztát esete)

6.14.5.Az akusztikai méretezés lépései
1. Az aktív zajkeltő elemek (elsősorban ventilátorok) felmérése, a hangtel-

jesítmény-szintek meghatározása oktávsávos felbontásban. 

2. A  légcsatorna-hálózat  elágazásainak  feltérképezése,  és  az  elágazás

során létrejövő csillapítási értékek meghatározása

3. Az egyes elemek (könyök, egyenes csőszakasz) természetes csillapítá-

sának diagramból történő meghatározása

4. A passzív zajkeltő elemek (pl. anemosztát, zsalu, térfogatáram-szabá-

lyozó stb.) zajszintjének katalógusból történő meghatározása 

5. Az aktív zajkeltő elemek által okozott hangteljesítmény-szintből levon-

juk az elágazásokból és az egyéb elemekből származó csillapítási érté-

keket. 

6. A 2.7.3-as fejezetben leírtak szerint összegezzük az a passzív zajkeltő

elemek és az aktív zajkeltő elemek hangteljesítmény-szintjeit.

7. A fenti lépéseket (3-6) addig ismételjük, míg az anemosztát vagy elszív-

órács síkjába nem érünk. 

8. Meghatározzuk a helyiségre vonatkozó átlagos elnyelési tényezőt és a

teremállandót, valamint az befúvó- és elszívó- anemosztátok távolságát

a tartózkodási zónától.

9. Meghatározzuk (diagramból)  az irányítási  tényezőt,  valamint  a relatív

hangnyomás-szintet. 

10.  Az így kapott értéket hozzáadva az anemosztát síkjában ébredő telje-

sítmény-szinthez megkapjuk a tartózkodási zónában ébredő valóságos

hangnyomás- szintet. A szintek aritmetikájának megfelelően össze kell

adni a tartózkodási zónában érzékelhető összes hangnyomásszintet. 

11.  Az eredményt összevetjük a szabványban előírt akusztikai követelmé-

nyekkel
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12.  Amennyiben szükséges választunk olyan hangcsillapítót, ami az oktáv-

sáv mind a nyolc frekvenciáján biztosítja a az akusztikai követelménye-

ket. 

13.Amennyiben hangcsillapító beépítésére van szükség, módosítjuk a hid-

raulikai  méretezést,  szükség  esetén  választunk  új  ventilátort,  majd

akusztikai méretezést újra elvégezzük.

Az akusztikai méretezés részletes eredményei a 9.2ben találhatók. 

6.14.6.Az akusztikai méretezés végeredménye
Az  eredő  számítása  a  szintek  aritmetikájának  megfelelően  történt.  (ld.

2.7.3-as fejezet)
41-es helyiség

Oktávsáv [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elszívás I. [dB] 38,2 41,0 40,3 31,0 28,0 28,7 28,3 27,9
Elszívás II. [dB] 36,6 39,1 34,2 30,3 29,1 29,8 29,3 28,7
Befúvás I. [dB] 33,1 35,8 35,3 29,9 26,3 28,2 27,0 25,4
Befúvás II. [dB] 31,8 33,9 34,1 30,0 25,8 27,6 26,4 24,7
Befúvás III. [dB] 31,8 33,9 34,1 30,0 25,8 27,6 26,4 24,7
Eredő [dB] 42,1 44,7 43,4 37,2 34,2 35,5 34,6 33,6
Követelmény [dB]
(N40-es görbe) 68 58 50 44 40 38 36 34

43-as helyiség
Oktávsáv [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Elszívás [dB] 42,7 45,4 44,6 37,1 33,7 34,4 34,0 33,5
Befúvás [dB] 36,8 39,8 40,1 34,0 29,4 31,2 30,0 28,3
Eredő [dB] 43,7 46,5 45,9 38,8 35,1 36,1 35,5 34,6
Követelmény [dB]
(N40-es görbe) 68 58 50 44 40 38 36 34

Az eredményekből látható, hogy a 43-as helyiségben 8000 Hz frekvencián

0,6 dB-lel nagyobb érték jött ki, mint a megengedett, de ez a hibahatáron belül

esik. 

6.15.Műszaki leírás
Összesen  231  m2 alapterületű,  100.000-es  tisztasági  osztályú  tisztatér

klimatizálása  a  feladat.  A  belmagasság  eltérő,  legnagyobb  részt  3  m,  de  két

helyiségben (05 és 06) 2,5 m. A helyiségek fűtött csarnokban helyezkednek el,

azaz  nincs  transzmissziós  hőveszteség.  A  helyiségekben  az  előírt  tisztasági

osztály biztosításához óránként 20 szoros légcserét kell biztosítani.  

A termekben előírt légállapot télen és nyáron egyaránt: 22±2oC/50±20%
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A méretezési külső légállapot:

Télen:  -20oC / 80%

Nyáron: 32oC / 40% 

A frisslevegő igény: 4500 m3/h

A szellőző levegő térfogatárama: 13800 m3/h

A tervezés során fontos szempont volt az energiatakarékosság, ezért mindig

csak a kötelezően előírt  frisslevegő mennyiséget viszem be a helyiségekbe.  A

szellőző  levegő  nagyobbik  részét  az  elszívott  majd  megszűrt  levegő

visszakeverésével  biztosítom.  Ez  azért  tehető  meg,  mert  a  térben  nem

keletkeznek olyan szennyezőanyagok, amik a szűrésen túlmenően vegyi tisztítást

is szükségessé tennének.

A szobákban kiszorításos légvezetési rendszert alkalmazunk, ami azt jelenti,

hogy a mennyezet közelében van a szellőző levegő befúvása, és a tartózkodási

zóna közelében (a oldalt a falban) van a távozó levegő elszívása. 

A 41-es helyiségben van 1000 m3/h technológiai  elszívás, amit  a tető síkja

felett 1 méterrel dobunk ki a szabadba. 

A helyiségekben 15 Pa túlnyomást  kell  biztosítani.  Ez úgy érhető  el,  hogy

kevesebb  levegőt  szívunk el,  mint  amennyit  befújunk.  Ennek  az  aránya előre

pontosan  nem  számítható,  mert  nagyban  függ  a  termek  kialakításától,

nyílászáróinak minőségétől.  A rendszerben erre a célra 3500 m3/h tartalék van,

vagyis  maximum  ekkora  mennyiségű  levegő  áramolhat  ki  a  nyílászárókon  és

réseken. 

Az előfűtő csak télen üzemel, maximális teljesítménye 44 kW.

A hűtő csak nyáron üzemel, maximális teljesítménye: 38,5 kW.

Az  utófűtő  télen  maximum  24  kW,  míg  nyáron  kb.  10  kW  állandó

teljesítménnyel üzemel. 

A gőzbeporlasztó csak télen üzemel, maximális teljesítménye: 42kg/h, ekkor

az elektromos energiafelvétele 30 kW.  

A kintről beszívott levegőt két fokozatban szűrjük. Ehhez egy EU5-ös ill. egy

EU7-es  jelű  táskaszűrőt  választottam.  A  frisslevegő  és  recirkuláltatott  levegő

keverékét további egy fokozatba szűrjük EU9-es táskaszűrővel. A szűrőket akkor

kel cserélni, ha rajtuk a levegő nyomásesése eléri a 350-Pa-t. 
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A  rendszer  szabályozása  automatika  segítségével  történik.  Az  egyes

kaloriferek (EF, UF, H) után mérjük a hőmérsékletet, a nedvesítőkamra után a

relatív  nedvességtartalmat.  Továbbá  mérjük  a  kintről  érkező,  még  kezeletlen

levegő hőmérsékletét. A külső levegő hőmérsékletéből az egyes szabályozók ki

tudják számítani, hogy az adott kalorifernek mennyire kell felfűteni, vagy lehűteni

a levegőt, és a motoros szabályozószelepeket ennek megfelelően állítják be. Az

egyes kaloriferek teljesítményét háromjáratú szelep segítségével változtathatjuk.

A  háromjáratú  szelep  mindig  annyi  vizet  kever  vissza  a  visszatérőből  az

előremenőbe,  hogy  a  kíván  előremenő  vízhőmérséklet  kiadódjon.  Ezzel  a

módszerrel  mind  a  kazán,  mind  a  kalorifer  köre  állandó  tömegáramú

rendszerként tud üzemelni. 

Az  egyes  befúvó  és  elszívó  ágakba  térfogatáram-szabályozó  vannak

beépítve, hogy mindenütt a megfelelő térfogatáramú levegőt állíthassuk be. Az

egyes  ágakban  áramló  levegő  mennyiségét  a  beépített  mérőkeresztek

segítségével mérhetjük meg. 

A  hűtött  közeg  előállítása  egy  McQuay  gyártmányú,  74  kW  teljesítményű

kompakt hűtőgéppel történik, amit a tetőn helyeztem el. 

A klímagép védelme érdekében beépítettem egy fagyvédelmi termosztátot. Ez

úgy  működik,  hogy  méri  az  előfűtő  után  a  hőmérsékletet,  és  ha  a  levegő

hőmérséklete  fagypont  alatt  van,  akkor  a  fagyvédelmi  termosztát  lezárja  a

frisslevegős  ág  zsaluját,  és  lekapcsolja  mind  az  frisslevegős  gép  ventilátorát,

ezzel megakadályozva a kaloriferek és nedvesítő kamra elfagyását. 

7.Összefoglalás
7.1.Magyar nyelvű összefoglaló
Diplomatervem első részében tanulmányban kellett  összefoglalnom hazai és

nemzetközi szakirodalom felhasználásával a tisztaterek klimatizálásával kapcsola-

tos ismereteket. 

Elsőként a komfortelméleti alapfogalmakat gyűjtöttem össze, hiszen a klimati-

zált tereknek – így a tisztatereknek is – meg kell felelniük ez előírt komfortkövetel-

ményeknek,  melyek  a  technikai  lehetőségek  bővülésével  egyre szigorodnak.  A

komfortelmélet középpontjában az ember mint szubjektum áll. A komfortkövetel-
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ményeket  egy  mondatban  úgy  lehetne  összefoglalni,  hogy  olyan  körülmények

megteremtése a cél, hogy az emberi tevékenységet minél jobban elősegítse, de

semmiképp se zavarja vagy hátráltassa. Az épületgépész által befolyásolható leg-

fontosabb körülmények a termikus és vizuális környezet, a zajszint és a belső le-

vegő minősége. 

Másodikként  a  tisztatéri  alapfogalmakkal  és jellemzőkkel  foglalkoztam. Igye-

keztem felkutatni a tisztatér-technika kialakulásának okait ill. fejlődésének irányát.

A tisztatér-technika alkalmazásának fő célja az emberi egészség és / vagy a gyár-

tandó termék védelme. Ebből következik, hogy a tisztaterek két fő alkalmazási te-

rülete az egészségügy / pharma ipar és a mikroelektronikai ipar. Mindkét terület

sajátos követelményeit összegyűjtöttem. A tisztatereket a térfogategységben talál-

ható részecskék száma alapján szokták osztályozni, de az egyes országok előírá-

sai kisebb nagyobb mértékben eltérnek. A tanulmányban összefoglaltam a legis-

mertebb szabványok osztályozási rendszerét ill. ezek összehasonlítottam. Össze-

gyűjtöttem továbbá azon építészeti és gépészeti  kialakítási szempontokat, ame-

lyek hozzásegítenek a minél magasabb tisztasági osztály eléréséhez. Ahhoz, hogy

egy tisztatér jól funkcionáljon, azaz megfelelően kicsi legyen a belső szilárdanyag-

koncentráció  három  fontos  feltételt  kell  teljesíteni:  minél  kevesebb  szennyező-

anyagot vigyünk be a térbe a szellőzőlevegővel; a belső felszabaduló szennyező-

anyag-forrásokat minimalizáljuk; a térbe jutó szennyezőanyagokat lehető legrövi-

debb idő alatt szállítsuk el. A tanulmányomban részletesen foglalkoztam azon ki-

alakítási szempontokkal és járulékos tisztatéri komponensekkel, melyek segítsé-

gével ez a három feltétel teljesíthető. 

A tanulmányi rész lezárásaként a gyógyszeripari tisztaterek sajátosságait, ter-

vezési szempontjait mérlegeltem, valamint röviden összefoglaltam a tablettagyár-

tás legfontosabb technológiai műveleteit. 

Diplomatervem második részében egy gyógyszeripari tisztatér komplett klíma-

rendszerét  kellett  megterveznem.  Elsőként  a  tervezési  alapadatokból  kiindulva

meghatároztam a szellőző levegő mennyiségét ill. ezen belül a frisslevegő hánya-

dot. Majd kiválasztottam a megfelelő légvezetési-rendszert. Meghatároztam az ál-

lapotváltozás iránytényezőjét, majd a belső légállapotok ismeretében kiszámítot-

tam az elszívott (és egyben recirkuláltatott) levegő állapotát. Ezen adatok ismere-

tében meghatároztam a frisslevegős klímagépről érkező levegő szükséges légálla-

potát úgy, hogy az elszívott levegővel való keverés után a kevert levegő légállapo-

ta a szellőző levegő légállapotával egyezzen meg. Kiválasztottam a frisslevegős
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és a recirkulációs klímagépet ill.  a járulékos berendezéseket  (hűtő,  puffertartály

stb.), majd a teljes rendszert leméreteztem hidraulikai és akusztikai szempontból.

7.2.Zusammenfassung
Im ersten Teil meiner Diplomarbeit musste ich die Kenntnisse über die Klimati-

sierung  der  Reinräume  mit  Hilfe  der  internationalen  Fachliteratur  zusammen-

fassen.

Erstens sammelte ich die behaglichkeitstheoretischen Grundbegriffe, da die kli-

matisierten Räume – so auch die Reinräume – den vorgeschriebenen Behaglich-

keitsanforderungen entsprechen sollen, die parallel zu der Ausbreitung der techni-

schen Möglichkeiten immer strenger werden. Im Zentrum der Behaglichkeitsthe-

orie steht der Mensch als Subjekt. Die Behaglichkeitsanforderungen könnten in ei-

nem Satz so zusammengefasst werden, dass das Ziel ist, solche Umstände zus-

tande zu bringen, die bei der menschlichen Tätigkeit bestens behilflich sind, und

sie keineswegs stören bzw. hemmen. Die wichtigsten Umstände, die durch den

Hausinstallateur beeinflusst werden können, sind die thermische und die visuelle

Umgebung, das Schallniveau und die Qualität der Innenluft.

Zweitens beschäftigte ich mich mit den Grundbegriffen und Charakteristika des

Reinraums. Ich versuchte, die Gründe für die Herausbildung der Reinraumtechnik

und für  die Richtung ihrer Entwicklung aufzuspüren.  Das Hauptziel  der Anwen-

dung der Reinraumtechnik ist der Schutz der menschlichen Gesundheit und / oder

des zu erzeugenden Produktes. Daraus folgt,  dass die zwei wichtigsten Anwen-

dungsbereiche der Reinräume das Gesundheitswesen / die Pharmaindustrie und

die Mikroelektronikindustrie sind. Ich sammelte die eigentümlichen Erfordernisse

beider Bereiche an. Die Reinräume werden üblicherweise auf Grund der Zahl der

Partikel pro Raumeinheit klassifiziert, aber die Vorschriften der einzelnen Länder

weichen mehr oder weniger voneinander ab. In meiner Studie gab ich eine Zu-

sammenfassung und einen Vergleich über das Klassifiatkationssystem der meist-

bekannten Normen. Weiterhin versammelte ich diejenigen architektonischen und

maschinenbaulichen Gestaltungsaspekte, durch die eine je höhere Reinheitsklas-

se erreicht werden kann. Damit ein Reinraum entsprechend funktioniert, d. h. die

Feststoff-Konzentration entsprechend klein ist, müssen drei wichtige Bedingungen

erfüllt werden: je weniger Schmutzstoffe sollen durch die Zuluft in den Raum reing-

elassen werden, die inneren, sich befreienden Schmutzstoffquellen sollen minima-

lisiert werden, und die Schmutzstoffe, die in den Raum geraten, sollen in kürzester
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Zeit abgeführt werden. In meiner Studie beschäftigte ich mich detailliert mit denje-

nigen  Gestaltungsapsekten  und  zusätzlichen  reinräumlichen  Komponenten,  mit

deren Hilfe obige drei Bedingungen erfüllbar sind.

Zum Abschluss der Studie erwägte ich die Charakteristika der Reinräume der

Pharmaindustrie,  ihre  Planungsaspekte,  und  fasste  die  wichtigsten  technologi-

schen Prozesse der Tablettenerzeugung kurz zusammen.

Im zweiten Teil meiner Diplomarbeit musste ich das komplette Klimasystem ei-

nes  pharmaindustrischen Reinraums konstruieren.  Als erste  bestimmte ich  von

den Grunddaten des Plans ausgegangen die Quantität  der Zuluft,  und darunter

den Quotient der Aussenluft. Dann wählte ich das entsprechende Luftleitungssys-

tem aus. Ich bestimmte den Richtungsfaktor der Zustandsänderung, und anschli-

essend berechnete ich aufgrund der  inneren  Luftwerte  den  Zustand der Abluft

(zugleich Umluft). Mit Hilfe dieser Daten bestimmte ich den erwünschten Luftzus-

tand der  durch  das  Aussenluftgerät  ankommenden  Luft  so,  dass  nach  der

Mischung mit der Abluft der Luftzustand der gemischten Luft mit dem Luftzustand

der Zuluft übereinstimmt. Ich wählte das Aussenluftgerät, die Umluftgerät, bzw. die

zusätzlichen Einbauteile (Kältemaschine, Pufferbehälter) aus, und berechnete das

ganze System nach hydraulischen und akustischen Aspekten.
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8.Mellékletek
8.1.9.2 – Légállapotok h-x diagramban
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8.2.9.2 - Hidraulikai méretezés táblázatai
8.2.1.Frisslevegős ág klímagéppel együtt

Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp
 [m] [m3/h] [m] [m] [-] [-] [m/s] [Pa]

Esővédő zsalu  4500     3,47 68
Doboz 0,7 4500 0,56  0,02  5,08 0,39
Egyenes csőszakasz 7,65 4500  0,6 0,02  4,42 3,00
Mérőkereszt 0 4500  0,6 0,02 4,42 0,00
Egyenes csőszakasz 0 4500  0,6 0,02 4,42 0,00
Diffúzor  4500 0,45  0 0,05 7,86 1,86
Könyök  4500 0,5  0 0,5 6,37 12,21
Egyenes 1,03 4500 0,53  0,02 0 5,67 0,75
Szűrő  4500     3,82 225
Hangcsillapító  4500     2,51 29
Előfűtő  4500     2,51 50
Hűtő  4500     2,51 213
Utófűtő  4500     2,51 31
Ventilátor  4500     2,51 192
Hangcsillapító  4500     2,51 29
Szűrő  4500     2,51 230,00
Gőznedvesítő  4500     2,51 1,00
Egyenes 1,15 4500 0,53  0,02 0 5,67 0,84

Összesen: 1088

8.2.2.I/A elszívóág
Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp

 [m] [m3/h] [m] [m] [-] [-] [m/s] [Pa]
Elszívórács  640     2,58 6,31
Egyenes 0,94 640  0,25 0,02  3,62 0,59
könyök  640  0,25  0,2 3,62 1,58
Egyenes 0,54 640  0,25 0,02 3,62 0,34
könyök  640  0,25  0,2 3,62 1,58
Egyenes 0,39 640  0,25 0,02 3,62 0,25
Térfogatszabályo-
zó 0,23 640  0,25 0,02 3,62 0,15
Egyenes 2,21 640  0,25 0,02  3,62 1,40
könyök  640  0,25  0,2 3,62 1,58
Egyenes 1,53 640  0,25 0,02  3,62 0,97
Diffúzor  640  0,25  0,05 3,62 0,40
Egyenes 0,4 640  0,35 0,02  1,85 0,05
Diffúzor  640  0,35  0,05 1,85 0,10
Egyenes 0,4 640  0,4 0,02  1,41 0,02
Elágazás  640  0,4 0,02 0,2 1,41 0,24
Egyenes 0,6 1285  0,4 0,02  2,84 0,15
Elágazás  1285  0,4  0,2 2,84 0,97
Egyenes 0,8 2065  0,4 0,02  4,56 0,50
Diffúzor  2065  0,4  0,05 4,56 0,63
Elágazás  2065  0,6  0,2 2,03 0,50
Diffúzor  7240  0,6  0,05 7,11 1,52
Könyök  7240 0,71   0,2 5,08 3,11

 Összesen: 22,93
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8.2.3.I/B elszívóág
Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp

 [m] [m3/h] [m] [m] [-] [-] [m/s] [Pa]
Elszívórács  600     2,73 7,06
Egyenes 0,32 600  0,25 0,02  3,40 0,18
könyök  600  0,25  0,2 3,40 1,39
Egyenes 0,48 600  0,25 0,02 3,40 0,27
Térfogatszabályozó 0,23 600  0,25 0,02 3,40 0,13
Egyenes 2,19 600  0,25 0,02  3,40 1,22
könyök  600  0,25  0,2 3,40 1,39
Egyenes 0,43 600  0,25 0,02  3,40 0,24
Diffúzor  600  0,25  0,05 3,40 0,35
Elágazás  600  0,315 0,02 0,2 2,14 0,55
Egyenes 1,93 1020  0,315 0,02  3,64 0,98
Diffúzor  1020  0,315  0,2 3,64 1,59
Elágazás  1020  0,35  0,2 2,94 1,05
Egyenes 3,47 1665  0,35 0,02  4,81 2,76
Diffúzor  1665  0,35  0,05 4,81 0,70
elágazás  1665  0,5  0,2 2,36 0,67
Egyenes 0,81 2745  0,5 0,02  3,88 0,29
Elágazás  2745  0,5  0,2 3,88 1,82
Egyenes 1,12 3405  0,5 0,02 0 4,82 0,63
Elágazás  3405  0,5  0,2 4,82 2,80
Egyenes 1,84 3705  0,5 0,02  5,24 1,22
Diffúzor  3705  0,5  0,05 5,24 0,83
Egyenes 0,4 3705  0,6 0,02  3,64 0,11
Elágazás  3705  0,6  0,2 3,64 1,60
Egyenes 1,73 5175  0,6 0,02 0,2 5,08 4,01
Elágazás  5175  0,6  0,2 5,08 3,11
Diffúzor  7240  0,6  0,05 7,11 1,52
Könyök  7240 0,71   0,2 5,08 3,11
        41,55

8.2.4.II/A elszívóág
Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp

 [m] [m3/h] [m] [m] [-] [-] [m/s] [Pa]
Elszívórács  275     2,44 5,64
Egyenes 0,15 275  0,2 0,02  2,43 0,05
könyök  275  0,2  0,2 2,43 0,71
Egyenes 1,3 275  0,2 0,02 2,43 0,46
könyök  275  0,2  0,2 2,43 0,71
Egyenes 0,94 275  0,2 0,02 2,43 0,33
Térfogatszabályo-
zó 0,23 275  0,2 0,02 2,43 0,08
Egyenes 0,48 275  0,2 0,02  2,43 0,17
könyök  275  0,2  0,2 2,43 0,71
Egyenes 1,25 275  0,2 0,02  2,43 0,45
Elágazás  275  0,2  0,2 2,43 0,71
Egyenes 8,95 475  0,2 0,02  4,20 9,51
Diffúzor  475  0,2  0,05 4,20 0,53
Elágazás  475  0,25  0,2 2,69 0,87
Egyenes 0,19 865  0,25 0,02  4,89 0,22
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Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp
könyök  865  0,25  0,2 4,89 2,89
Egyenes 0,62 865  0,25 0,02  4,89 0,72
Diffúzor  865  0,25  0,05 4,89 0,72
Egyenes 0,6 865  0,35 0,02  2,50 0,13
Diffúzor  865  0,35  0,05 2,50 0,19
Elágazás  865  0,35  0,2 2,50 0,75
Egyenes 0,44 1505  0,35 0,02  4,35 0,29
Elágazás  1505  0,35  0,2 4,35 2,28
Diffúzor  1985  0,35  0,05 5,73 0,99
Elágazás  1985  0,5  0,2 2,81 0,95
Egyenes 2,93 5495  0,6 0,02  5,40 1,71
könyök  5495  0,6  0,2 5,40 3,51
Egyenes 0,61 5495  0,6 0,02  5,40 0,36
könyök  5495  0,6  0,2 5,40 3,51
Egyenes 0,64 5495  0,6 0,02  5,40 0,37
Diffúzor  5495  0,6  0,05 5,40 0,88
Könyök  5495 0,71   0,2 3,86 1,79
        43,21

8.2.5.II/B elszívóág
Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp

 [m] [m3/h] [m] [m] [-] [-] [m/s] [Pa]
Elszívórács  600     2,73 7,06
Egyenes 0,06 600  0,25 0,02  3,40 0,03
könyök  600  0,25  0,2 3,40 1,39
Egyenes 0,39 600  0,25 0,02 3,40 0,22
Térfogatszabályozó 0,25 600  0,25 0,02 3,40 0,14
Egyenes 0,41 600  0,25 0,02  3,40 0,23
könyök  600  0,25  0,2 3,40 1,39
Egyenes 2,13 600  0,25 0,02  3,40 1,18
Elágazás  600  0,25  0,2 3,40 1,39
Egyenes 3,91 1740  0,35 0,02  5,02 3,40
Diffúzor  1740  0,35  0,05 5,02 0,76
Elágazás  1740  0,4  0,2 3,85 1,78
Egyenes 1,24 2190  0,4 0,02  4,84 0,88
Elágazás  2190  0,4  0,2 4,84 2,82
Egyenes 2,36 2640  0,4 0,02  5,84 2,42
Diffúzor  2640  0,4  0,05 5,84 1,03
Elágazás  2640  0,5  0,2 3,73 1,68
Egyenes 0,6 3510  0,5 0,02  4,97 0,36
Elágazás  3150  0,5  0,2 4,46 2,39
Egyenes 2,93 5495  0,6 0,02  5,40 1,71
könyök  5495  0,6  0,2 5,40 3,51
Egyenes 0,61 5495  0,6 0,02  5,40 0,36
könyök  5495  0,6  0,2 5,40 3,51
Egyenes 0,64 5495  0,6 0,02  5,40 0,37
Diffúzor  5495  0,6  0,05 5,40 0,88
Könyök  5495 0,71   0,2 3,86 1,79

 Összesen: 42,68
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8.2.6.Recirkulációs klímagép
Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp

 [m] [m3/h] [m] [m] [-] [-] [m/s] [Pa]
Keverőkamra 0,93 13800 1,2  0,02 0 3,39 0,11
Üres elem  13800     1,66 4,00
Hangcsillapító  13800     1,66 14,00
Ventilátor  13800     1,66 185,00
Hangcsillapító  13800     1,66 14,00
Szűrő  13800     2,20 242,00

 Összesen: 459,11

8.2.7.I-es befúvóág
Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp

 [m] [m3/h] [m] [m] [-] [-] [m/s] [Pa]
T-idom  13800 1,2   0,2 3,39 1,38
Egyenes csőszakasz 2,96 5310 0,67  0,02  3,29 0,57
Leágazás  5310 0,67   0,2 3,29 1,30
Egyenes csőszakasz 6,26 5310  0,6 0,02  5,22 3,42
Leágazás  5310 0,6   0,2 4,10 2,02
konfúzor  4530  0,6  0,05 4,45 0,60
Egyenes csőszakasz 0,6 4530  0,5 0,02  6,41 0,59
Leágazás  4530  0,5  0,2 6,41 4,95
Egyenes csőszakasz 1,2 4140  0,5 0,02  5,86 0,99
Leágazás  4140  0,5  0,2 5,86 4,13
Egyenes csőszakasz 1,2 3840  0,5 0,02  5,43 0,85
Leágazás  3840  0,5  0,2 5,43 3,56
Egyenes csőszakasz 0,55 3300  0,5 0,02  4,67 0,29
Leágazás  3300  0,5  0,2 4,67 2,63
konfúzor  2760  0,5  0,05 3,90 0,46
Egyenes csőszakasz 2,45 2760  0,4 0,02  6,10 2,75
Leágazás  2760  0,4  0,2 6,10 4,49
Egyenes csőszakasz 1,2 2220  0,4 0,02  4,91 0,87
Leágazás  2220  0,4  0,2 4,91 2,90
konfúzor  1680  0,4  0,05 3,71 0,42
Egyenes csőszakasz 0,75 1680  0,35 0,02  4,85 0,61
Leágazás  1680  0,35  0,2 4,85 2,83
Egyenes csőszakasz 1,2 1020  0,35 0,02  2,94 0,36
Leágazás  1020  0,35  0,2 2,94 1,05
konfúzor  600  0,35  0,05 1,73 0,09
Egyenes csőszakasz 0,4 600  0,25 0,02  3,40 0,22
könyök  600  0,25  0,2 3,40 1,39
Egyenes csőszakasz 1,48 600  0,25 0,02  3,40 0,82
Térfogatáramszabályo-
zó 0,25 600  0,25 0,02  3,40 0,14
Egyenes csőszakasz 0,54 600  0,25 0,02  3,40 0,30
Könyök  600  0,25  0,2 3,40 1,39
Egyenes csőszakasz 0,51 600  0,25 0,02  3,40 0,28
Anemosztát        5,60

 Összesen: 24,26
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8.2.8.II-es befúvóág
Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp

 [m] [m3/h] [m] [m] [-] [-] [m/s] [Pa]
T-idom  13800 1,2   0,2 3,39 1,38
Egyenes csőszakasz 2,2 8435 0,67  0,02  5,22 1,08
Leágazás  8435 0,67   0,2 5,22 3,28
Egyenes csőszakasz 1,46 7560 0,71  0,02  4,17 0,43
Leágazás  7560 0,71   0,2 4,17 2,09
Egyenes csőszakasz 2,4 6800 0,71  0,02  3,75 0,57
Leágazás  6800 0,71   0,2 3,75 1,69
Egyenes csőszakasz 0,5 5280 0,71  0,02  2,91 0,07
Konfúzor  5280  0,6  0,05 5,19 0,81
Egyenes csőszakasz 0,65 5280  0,6 0,02 5,19 0,35
Leágazás  5280  0,6  0,2 5,19 3,24
Egyenes csőszakasz 1,34 4800  0,6 0,02  4,72 0,60
Konfúzor  4800  0,6  0,05 4,72 0,67
Egyenes csőszakasz 0,4 4800  0,5 0,02  6,79 0,44
Leágazás  4800  0,5  0,2 6,79 5,56
Egyenes csőszakasz 2,4 4370  0,5 0,02  6,18 2,21
Leágazás  4370  0,5  0,2 6,18 4,61
Egyenes csőszakasz 1,74 3500  0,5 0,02  4,95 1,03
Leágazás  3500  0,5  0,2 4,95 2,95
Konfúzor  3070  0,5  0,05 4,34 0,57
Leágazás  3070  0,4  0,2 6,79 5,55
Egyenes csőszakasz 1,2 2170  0,4 0,02  4,80 0,83
Leágazás  2170  0,4  0,2 4,80 2,77
Egyenes csőszakasz 0,66 1600  0,4 0,02  3,54 0,25
Leágazás  1600  0,4  0,2 3,54 1,51
Egyenes csőszakasz 0,54 1030  0,4 0,02  2,28 0,08
Leágazás  1030  0,4  0,2 2,28 0,62
Egyenes csőszakasz 0,3 600  0,4   1,33 0,00
Konfúzor  600  0,4  0,05 1,33 0,05
Egyenes csőszakasz 0,25 600  0,315   2,14 0,00
Konfúzor  600  0,315  0,05 2,14 0,14
Egyenes csőszakasz 3,55 600  0,25   3,40 0,00
Könyök  600  0,25  0,5 3,40 3,47
Egyenes csőszakasz 1,31 600  0,25 0,02  3,40 0,73
Térfogatáramszabály-
zó 0,25 600  0,25 0,02   0,00
Egyenes csőszakasz 0,31 600  0,25 0,02   0,00
Könyök  600  0,25  0,5 3,40 3,47
Egyenes csőszakasz 0,51 600  0,25 0,02  3,40 0,28
Anemosztát  600      5,60

 Összesen: 59,01

8.2.9.III-as befúvóág

Megnevezés Hossz V de d λ ζ w Δp
 [m] [m3/h] [m] [m] [-] [-] [m/s] [Pa]

T-idom  13800 1,2   0,2 3,39 1,38
Egyenes csőszakasz 2,96 8435 0,67  0,02  5,22 1,45
Leágazás  8435 0,67   0,2 5,22 3,28
Egyenes csőszakasz 0,55 875 0,67 0,6 0,02  0,86 0,01
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Szűkítő  875 0,67   0,35 0,54 0,06
Egyenes csőszakasz 1,65 875  0,25 0,02  4,95 1,95
Leágazás  875  0,25  0,2 4,95 2,95
Szűkítő  485  0,25  0,05 2,74 0,23
Egyenes csőszakasz 10,18 485  0,2 0,02  4,29 11,28
        22,6
         
Leágazás  485  0,2  0,2 4,29 2,22
Egyenes csőszakasz 0,53 200  0,2 0,02  1,77 0,10
Könyök  200  0,2  0,2 1,77 0,38
Egyenes csőszakasz 1,15 200  0,2 0,02  1,77 0,22
Térfogatáramszabályo-
zó 0,23 200  0,2 0,02  1,77 0,04
Egyenes csőszakasz 1,19 200  0,2 0,02  1,77 0,22
Könyök  200  0,2  0,2 1,77 0,38
Egyenes csőszakasz 1,1 200  0,2 0,02  1,77 0,21
Anemosztát        2,50

Összesen v1: 28,86
         
Leágazás  275  0,2  0,2 2,43 0,71
Egyenes csőszakasz 1,15 275  0,2 0,02  2,43 0,41
Térfogatáramszabályo-
zó 0,23 275  0,2 0,02  2,43 0,08
Egyenes csőszakasz 1,19 275  0,2 0,02  2,43 0,42
Könyök  275  0,2  0,2 2,43 0,71
Egyenes csőszakasz 1,2 275  0,2 0,02  2,43 0,43
Anemosztát  275      4,00

Összesen v1: 29,37
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8.3.9.2: Akusztikai méretezés részletes táblázatai
8.3.1.41-es helyiség II/A ágra csatlakozó elszívórácsa

Oktávsávos felbontás  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frisslevegős klímagép teljesítmény-
szintje a kilépő csonknál Lpe [dB] 50,9 56,0 54,5 50,9 41,3 39,7 40,4 33,4

Az egyenes szakasz természetes csil-
lapítása (a szakasz hossza 1,15m) [dB] 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Recirkulációs klímagép teljesítmény-
szintje a belépő csonknál [dB] 52,9 55,0 54,5 50,9 43,1 44,3 47,1 43,0

A kevrőkamránál [dB] 54,8 58,2 57,3 53,8 45,2 45,5 47,9 43,4
A térfogatáram-szabályozó síkjában
megjelenő hangteljesítmény szint.
(-12,5 dB)

[dB] 42,3 45,7 44,8 41,3 32,7 33,0 35,4 30,9

Természetes csillapítások a térfogat-
áram-szabályozóig          

Egyenes légcsatorna: Ø600 (3,5m) [dB] 2,1 2,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Egyenes légcsatorna: Ø400 (0,7m) [dB] 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Egyenes légcsatorna: Ø250 (0,41m) [dB] 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Béleletlen könyökidomok: Ø600 - 2db [dB] 0,0 0,0 8,0 14,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Térfogatáram-szabályozó zajkeltése [dB] 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Természetes csillapítás a térfogat-
áram- szabályozóig összesen [dB] 2,8 2,8 9,4 14,8 12,7 12,7 12,7 12,7

Térfogatáram-szabályozó síkjánál
megjelenő tényleges teljesítményszint [dB] 40,8 43,6 38,2 35,6 35,1 35,1 35,2 35,1

Természetes csilapítások az elszívórá-
csig / anemosztátig          

Egyenes légcsatorna: Ø250 (1,04m) [dB] 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Béleletlen könyökidomok: Ø250 - 1db  0,0 0,0 0,5 4,0 7,0 5,0 6,5 8,5
Összes csillapítás az elszívórácsig  0,6 0,6 1,0 4,3 7,2 5,2 6,7 8,7
Elszívórács saját zajkeltése [dB] 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
A befúvásnál a tényleges teljesítmény-
szint: Lpokt [dB] 40,8 43,2 38,3 34,4 33,1 33,8 33,3 32,7

Az irányítási tényező  4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8
A teremállandó: R=12,5 m2          
Relatív hangnyomászint a teremben: Y [dB] -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
Valóságos hangnyomásszint az ane-
mosztát környezetében, a tartózkodási
zónában (r=3,9 m)

[dB] 36,6 39,1 34,2 30,3 29,1 29,8 29,3 28,7

8.3.2.41-es helyiség I/A ágra csatlakozó elszívórácsa

Oktávsávos felbontás  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Frisslevegős klímagép teljesítmény-
szintje a kilépő csonknál Lpe [dB] 50,9 56,0 54,5 50,9 41,3 39,7 40,4 33,4

Az egyenes szakasz természetes csil-
lapítása (a szakasz hossza 1,15m) [dB] 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Recirkulációs klímagép teljesítmény-
szintje a belépő csonknál [dB] 52,9 55,0 54,5 50,9 43,1 44,3 47,1 43,0

A kevrőkamránál [dB] 54,8 58,2 57,3 53,8 45,2 45,5 47,9 43,4
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A térfogatáram-szabályozó síkjában
megjelenő hangteljesítmény szint.
(-8,87 dB)

[dB] 45,9 49,3 48,5 45,0 36,4 36,7 39,0 34,6

Természetes csillapítások a térfogat-
áram-szabályozóig          

Egyenes légcsatorna: Ø600 (0,4 m) [dB] 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Egyenes légcsatorna: Ø400 (1,8 m) [dB] 1,1 1,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Egyenes légcsatorna: Ø350 (0,4 m) [dB] 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Egyenes légcsatorna: Ø250 (3,73 m) [dB] 2,2 2,2 1,7 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7
Béleletlen könyökidomok: Ø600 - 0db [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Béleletlen könyökidomok: Ø250 - 1db [dB] 0,0 0,0 0,5 4,0 7,0 5,0 6,5 8,5
Térfogatáram-szabályozó zajkeltése [dB] 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Természetes csillapítás a térfogat-
áram- szabályozóig összesen [dB] 3,8 3,8 3,0 5,4 8,2 6,2 7,7 9,7

Térfogatáram-szabályozó síkjánál
megjelenő tényleges teljesítményszint [dB] 42,9 45,9 45,8 40,8 35,8 36,3 36,6 35,4

Természetes csilapítások az elszív-
órácsig / anemosztátig          

Egyenes légcsatorna: Ø250 (1,86m) [dB] 1,1 1,1 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Béleletlen könyökidomok: Ø250 - 2db  0,0 0,0 1,0 8,0 14,0 10,0 13,0 17,0
Összes csillapítás az elszívórácsig /
anemosztátig  1,1 1,1 1,8 8,6 14,4 10,4 13,4 17,4

Elszívórács / anemosztát saját zajkel-
tése [dB] 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

A befúvásnál a tényleges teljesít-
ményszint: Lpokt [dB] 42,1 44,9 44,2 34,9 31,9 32,6 32,1 31,7

Az irányítási tényező  4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8
A teremállandó: R=12,5 m2          
Relatív hangnyomászint a teremben:
Y [dB] -4,0 -4,0 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,8

Valóságos hangnyomásszint az ane-
mosztát környezetében, a tartózkodá-
si zónában (r=3,6 m)

[dB] 38,2 41,0 40,3 31,0 28,0 28,7 28,3 27,9

8.3.3.43-as helyiség elszívórácsa
Oktávsávos felbontás  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frisslevegős klímagép teljesítmény-
szintje a kilépő csonknál Lpe [dB] 50,9 56,0 54,5 50,9 41,3 39,7 40,4 33,4

Az egyenes szakasz természetes csil-
lapítása (a szakasz hossza 1,15m) [dB] 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Recirkulációs klímagép teljesítmény-
szintje a belépő csonknál [dB] 52,9 55,0 54,5 50,9 43,1 44,3 47,1 43,0

A kevrőkamránál [dB] 54,8 58,2 57,3 53,8 45,2 45,5 47,9 43,4
A térfogatáram-szabályozó síkjában
megjelenő hangteljesítmény szint. [dB] 43,2 46,6 45,8 42,3 33,7 34,0 36,4 31,9

Természetes csillapítások a térfogat-
áram-szabályozóig          

Egyenes légcsatorna: Ø600 (0,4 m) [dB] 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Egyenes légcsatorna: Ø400 (0,8 m) [dB] 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Egyenes légcsatorna: Ø350 (0m) [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyenes légcsatorna: Ø250 (2,2 m) [dB] 1,3 1,3 1,0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4
Térfogatáram-szabályozó zajkeltése [dB] 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Természetes csillapítás a térfogat-
áram- szabályozóig összesen [dB] 2,0 2,0 1,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
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Térfogatáram-szabályozó síkjánál
megjelenő tényleges teljesítményszint [dB] 42,1 45,0 44,9 42,3 37,1 37,3 38,4 36,5

Természetes csilapítások az elszív-
órácsig / anemosztátig          

Egyenes légcsatorna: Ø250 (1,24 m) [dB] 0,7 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Béleletlen könyökidomok: Ø250 - 2db  0,0 0,0 1,0 8,0 14,0 10,0 13,0 17,0
Összes csillapítás az elszívórácsig /
anemosztátig  0,7 0,7 1,6 8,4 14,2 10,2 13,2 17,2

Elszívórács / anemosztát saját zajkel-
tése [dB] 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2

A befúvásnál a tényleges teljesít-
ményszint: Lpokt [dB] 41,9 44,6 43,7 36,2 32,7 33,4 33,0 32,4

Az irányítási tényező  4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8
A teremállandó: R=5,36 m2          
Relatív hangnyomászint a teremben:Y [dB] 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1

Valóságos hangnyomásszint az ane-
mosztát környezetében, a tartózkodá-
si zónában (r=1,5 m)

[dB] 42,7 45,4 44,6 37,1 33,7 34,4 34,0 33,5

8.3.4.41-es helyiség klímagéphez közelebb eső anemosztátja
Oktávsávos felbontás  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Recirkulációs klímagép teljesítmény-
szintje a kilépő csonknál [dB] 50,9 56,0 54,5 50,9 41,2 39,6 40,3 33,3

A térfogatáram-szabályozó síkjában
megjelenő hangteljesítmény szint. [dB] 35,4 40,5 39,0 35,4 25,7 24,1 24,8 17,8

Természetes csillapítások a térfogat-
áram-szabályozóig          

Egyenes légcsatorna: 0,875x0,4 (2,2
m) [dB] 1,3 1,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Egyenes légcsat.: 0,63x0,63 (1,46 m) [dB] 0,9 0,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Egyenes légcsatorna: Ø250 (1,8 m) [dB] 1,1 1,1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Béleletlen könyökidomok: Ø250 - 1 db [dB] 0,0 0,0 0,5 4,0 7,0 5,0 6,5 8,5
Térfogatáram-szabályozó zajkeltése [dB] 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Természetes csillapítás a térfogat-
áram- szabályozóig összesen [dB] 3,3 3,3 2,4 5,1 7,9 5,9 7,4 9,4

Térfogatáram-szabályozó síkjánál
megjelenő tényleges teljesítményszint [dB] 36,8 39,2 38,9 36,3 35,1 35,1 35,1 35,0

Természetes csilapítások az elszív-
órácsig / anemosztátig          

Egyenes légcsatorna: Ø250 (0,61 m) [dB] 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Béleletlen könyökidomok: Ø250 - 1db  0,0 0,0 0,5 4,0 7,0 5,0 6,5 8,5
Összes csillapítás az elszívórácsig /
anemosztátig  0,4 0,4 0,8 4,2 7,1 5,1 6,6 8,6

Anemosztát saját zajkeltése [dB] 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
A befúvásnál a tényleges teljesít-
ményszint: Lpokt [dB] 36,5 38,9 38,2 32,4 28,7 30,4 29,1 27,4

Az irányítási tényező  2,0 2,5 2,9 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5
A teremállandó: R=12,5 m2          
Relatív hangnyomászint a teremben:
Y [dB] -3,4 -3,1 -2,9 -2,5 -2,4 -2,2 -2,1 -2,0

Valóságos hangnyomásszint az ane-
mosztát környezetében, a tartózkodá-
si zónában (r=1,92 m)

[dB] 33,1 35,8 35,3 29,9 26,3 28,2 27,0 25,4
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8.3.5.41-es helyiség klímagéptől távolabb eső anemosztátjai
Oktávsávos felbontás  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Recirkulációs klímagép teljesítmény-
szintje a kilépő csonknál [dB] 50,9 56,0 54,5 50,9 41,2 39,6 40,3 33,3

A térfogatáram-szabályozó síkjában
megjelenő hangteljesítmény szint. [dB] 34,5 39,6 38,1 34,5 24,8 23,2 23,9 16,9

Természetes csillapítások a térfogat-
áram-szabályozóig          

Egyenes légcsatorna: 0,875x0,4
(2,2m) [dB] 1,3 1,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Egyenes légcsatorna: 0,63x0,63
(3,86m) [dB] 2,3 2,3 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Egyenes légcsatorna: Ø250 (1,31m) [dB] 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Térfogatáram-szabályozó zajkeltése [dB] 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Természetes csillapítás a térfogat-
áram- szabályozóig összesen [dB] 4,4 4,4 2,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

Térfogatáram-szabályozó síkjánál
megjelenő tényleges teljesítményszint [dB] 36,2 38,1 38,4 37,2 35,3 35,2 35,3 35,1

Természetes csilapítások az elszív-
órácsig / anemosztátig          

Egyenes légcsatorna: Ø250 (1,2 m) [dB] 0,7 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Béleletlen könyökidomok: Ø250 - 1db  0,0 0,0 0,5 4,0 7,0 5,0 6,5 8,5
Összes csillapítás az elszívórácsig /
anemosztátig  0,7 0,7 1,0 4,4 7,2 5,2 6,7 8,7

Elszívórács / anemosztát saját zajkel-
tése [dB] 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

A befúvásnál a tényleges teljesít-
ményszint: Lpokt [dB] 35,6 37,5 37,4 33,1 28,8 30,4 29,2 27,3

Az irányítási tényező  2,0 2,5 2,9 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5
A teremállandó: R=12,5 m2          
Relatív hangnyomászint a teremben:
Y [dB] -3,8 -3,6 -3,4 -3,1 -3,0 -2,8 -2,8 -2,7

Valóságos hangnyomásszint az ane-
mosztát környezetében, a tartózkodá-
si zónában (r=2,27 m)

[dB] 31,8 33,9 34,1 30,0 25,8 27,6 26,4 24,7

8.3.6.41-es helyiség klímagéptől távolabb eső anemosztátjai
Oktávsávos felbontás  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Recirkulációs klímagép teljesítmény-
szintje a kilépő csonknál [dB] 50,9 56,0 54,5 50,9 41,2 39,6 40,3 33,3

A térfogatáram-szabályozó síkjában
megjelenő hangteljesítmény szint. [dB] 39,6 44,7 43,2 39,6 29,9 28,3 29,0 22,0

Természetes csillapítások a térfogat-
áram-szabályozóig          

Egyenes légcsat.: 0,875x0,4 (2,2 m) [dB] 1,3 1,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Egyenes légcsatorna: Ø600 (6,3m) [dB] 3,8 3,8 1,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Egyenes légcsatorna: Ø250 (1,56m) [dB] 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Béleletlen könyökidomok: Ø250 - 1db [dB] 0,0 0,0 0,5 4,0 7,0 5,0 6,5 8,5
Térfogatáram-szabályozó zajkeltése [dB] 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
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Természetes csillapítás a térfogat-
áram- szabályozóig összesen [dB] 6,0 6,0 3,8 5,7 8,6 6,6 8,1 10,1

Térfogatáram-szabályozó síkjánál
megjelenő tényleges teljesítményszint [dB] 37,3 40,2 40,8 37,5 35,2 35,2 35,2 35,0

Természetes csilapítások az elszív-
órácsig / anemosztátig          

Egyenes légcsatorna: Ø250 (0,8m) [dB] 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Béleletlen könyökidomok: Ø250 - 1db  0,0 0,0 0,5 4,0 7,0 5,0 6,5 8,5
Összes csillapítás az elszívórácsig /
anemosztátig  0,5 0,5 0,9 4,2 7,2 5,2 6,7 8,7

Elszívórács / anemosztát saját zajkel-
tése [dB] 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

A befúvásnál a tényleges teljesít-
ményszint: Lpokt [dB] 37,0 39,8 40,0 33,5 28,9 30,6 29,3 27,5

Az irányítási tényező  2,0 2,5 2,9 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5
A teremállandó: R=5,36 m2          
Relatív hangnyomászint a teremben:
Y [dB] -0,2 0,0 0,2 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8

Valóságos hangnyomásszint az ane-
mosztát környezetében, a tartózkodá-
si zónában (r=1,57 m)

[dB] 36,8 39,8 40,1 34,0 29,4 31,2 30,0 28,3
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9.2.Melléklet-jegyzék

1. sz. melléklet : A levegő állapotváltozásai h-x diagramban téli ill. nyári külső

légállapotok esetén

2. sz. melléklet : Hidraulikai méretezés részletes táblázatai

3. sz. melléklet : Akusztikai méretezés részletes táblázatai
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