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Uvod
Za določitev vpliva toplotnega okolja na ugodje obstaja več možnosti. Med seboj se
razlikujejo tako po pristopu (empirični – analitični) kot po številu obravnavanih parametrov in
njihovih karakteristikah (statični – dinamični, stacionarni – nestacionarni). Številne raziskave
in eksperimenti so bili opravljeni z namenom, da bi določili metodo za napovedovanje
toplotnega ugodja (neugodja) za ljudi v stacionarnem toplotnem okolju. Najbolj znane in
razširjene so Fangerjeve »enačbe ugodja« in njihov praktični koncept »pričakovane
povprečne presoje« in »pričakovanega procenta nezadovoljnih«. Te metode so določene tudi v
standardih (npr. ISO, ASHRAE) in določajo območje parametrov toplotnega okolja (s
katerimi je zagotovljeno »področje ugodja«), katerega bi pričakovan procent ljudi ocenil kot
sprejemljivo oz. nesprejemljivo.
Nekateri modeli pa poskušajo razširiti število parametrov na ta način, da upoštevajo tudi vpliv
zunanjega okolja (vreme, letni čas, podnebje) za določitev želenega notranjega okolja – to so
t. i. adaptivni modeli toplotnega ugodja. Dejstvo je, da toplotni tokovi med konstrukcijskimi
elementi zgradbe, ljudmi v prostoru, zunanjim okoljem in sistemi za ogrevanje (hlajenje,
prezračevanje …) praktično nikoli niso stacionarni; v določenih primerih lahko le
predpostavimo kvazistacionarno stanje.
Za zagotavljanje toplotnega ugodja morata biti izpolnjena dva pogoja.
Prvi je ta, da je trenutna kombinacija:
• temperature kože in
• temperature jedra telesa
takšna, da vzbuja občutek toplotne nevtralnosti (ne toplo in ne hladno – torej nevtralno oz.
ugodno).
Drugi pogoj je zagotovitev toplotne bilance telesa – ravnotežje med proizvedeno in oddano
toploto (proizvedena toplota mora biti enaka oddani toploti). S tema pogojema je izpolnjena
zahteva glede najmanjše možne obremenitve termoregulacijskega sistema, kar je osnovni
pogoj za toplotno ugodje.
Enačba za toplotno ugodje je dobljena eksperimentalno glede na prvi pogoj – občutek toplotne
nevtralnosti lahko določimo samo subjektivno. V ta namen so ugotavljali vpliv temperature
kože, temperature jedra telesa in aktivnosti tako, da so testne osebe ocenjevale kombinacijo
teh treh parametrov kot toplotno nevtralno. Meritve so potekale pri znani stopnji aktivnosti,
pri čemer so merili temperaturo kože in količino izločenega znoja, ker je temperaturo jedra
telesa praktično nemogoče meriti. Količina izločenega znoja pa je odvisna od temperature
kože in temperature jedra telesa ter je zato uporabna v modelu toplotnega ugodja (pri znani
količini izločenega znoja in temperaturi kože lahko določimo temperaturo jedra telesa).
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Slika 1: Povprečna površinska temperatura kože in količina izločenega znoja v odvisnosti od
aktivnosti, pri čemer je ohranjeno toplotno ugodje
Eksperimentalno dobljeni enačbi za temperaturo kože in količino izločenega znoja (slika 1)
lahko združimo z enačbo za toplotno ravnotežje telesa – tako dobimo enačbo za toplotno
ugodje. Ta enačba določa povezavo med fizikalnimi parametri (katere lahko merimo oz. lahko
tudi na njih vplivamo) ter toplotno nevtralnim občutjem »povprečnega« človeka.
M − Q E − QV − Q D ,s + Q D ,l = Q cl = Q S + Q K
M
Q E
QV
Q

D, s

(1)

- metabolizem (aktivnost)
- toplotni tok zaradi difuzije vodne pare
- toplotni tok zaradi hlapenja vode na površini kože
- toplotni tok zaradi segrevanja zraka v pljučih (senzibilni toplotni tok)

Q D , l - toplotni tok zaradi ovlaževanja zraka v pljučih (latentni toplotni tok)
Q cl - prevod toplote skozi obleko
Q
- sevalni toplotni tok
S

Q K

- konvektivni toplotni tok

Tako dobljena enačba temelji na kombinaciji:
1. enačbe za toplotno ravnotežje,
2. eksperimentalno dobljenimi korelacijami za povprečno temperaturo kože in
3. eksperimentalno dobljenimi korelacijami za količino izločenega znoja (oz. z
izhlapevanjem oddanega toplotnega toka),
pri katerih so testne osebe ocenile stanje okolice kot toplotno nevtralno.
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Za poenostavitev modela je predpostavljeno, da izločen znoj v celoti izhlapi, pri čemer ni
upoštevana permeabilnost obleke. Ta predpostavka velja za normalno notranje bivalno okolje,
kar implicira normalno oblečenost.
Toplotna bilanca človeka:

(M −W ) =

metabolizem

4
4
= 3, 97 ⋅ 10−8 ⋅ f cl ⋅ ( tcl + 273) − ( tr + 273)  +


+α k ⋅ f cl ⋅ ( tcl − t z ) +

sevanje

+3, 05 ⋅ 10 −3 ⋅ 5733 − 6, 99 ⋅ ( M − W ) − pz  +

nesenzibilna perspiracija

+0, 42 ⋅  ( M − W ) − 58,15 +

senzibilna perspiracija

+0, 0014 ⋅ M ⋅ ( 34 − t z ) +

dihanje – senzibilna toplota

−5

+1, 73 ⋅ 10 ⋅ M ⋅ ( 5867 − p z )

M – metabolizem [W/m2] (Tabela 1)
1 met = 58.2 W/m2

konvekcija

(2)

dihanje – latentna toplota

(od 0,4 met do 4 met oz. 46 W/m2 do 232 W/m2)*

W – efektivna mehanska moč [W/m2]
Icl – izolativnost obleke [m2K/W] (Tabela 2)
1 clo = 0,155 m2K/W
(od 0 m2K/W do 0,310 m2K/W oz. od 0 clo do 2 clo)*
fcl – faktor oblečenosti [-] (tudi Tabela 2)
A
f cl = cl
ADu
Acl – površina oblečenega človeka [m2]
ADu – površina kože, določena s DuBoisovo korelacijo [m2]:
ADu = 0,202 ⋅ m 0, 425 ⋅ H 0, 725
m - masa človeka [kg]
H - višina človeka [m]
tz – temperatura zraka [°C]

(od 10 °C do 30 °C)*

tr – srednja sevalna temperatura [°C] (od 10 °C do 40 °C)*
vz – relativna hitrost zraka [m/s]

(od 0 m/s do 1 m/s)*

pz – delni tlak vodne pare [Pa]

(od 0 Pa do 2700 Pa)*

ak - konvektivna toplotna prestopnost [W/m2K]
tcl – površinska temperatura obleke [°C]
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* vrednosti v oklepaju podajajo spodnjo in zgornjo mejo veljavnosti Fangerjevega modela toplotne bilance
človeka

Površinska temperatura obleke:
tcl = 35,7 − 0, 0275 ⋅ ( M − W ) −
3,96 ⋅ 10−8 ⋅ f ⋅ ( t + 273)4 − ( t + 273) 4  + 
cl  cl
r

 
− I cl ⋅ 
 + f cl ⋅ α k ⋅ ( tcl − t z )


α k = 2,38 ⋅ 4 (t cl − t z )
α k = 12,1 ⋅ vz

2,38 ⋅ 4 (t cl − t z ) > 12,1 ⋅ v z
2,38 ⋅ 4 (t cl − t z ) ≤ 12,1 ⋅ v z

če je
če je

f cl = 1,00 + 1,290 ⋅ I cl če je
f cl = 1,05 + 0,645 ⋅ I cl če je

(3)

(4a)
(4b)

I cl ≤ 0,078 m2K/W
I cl > 0,078 m2K/W

(5a)
(5b)

Enačba za toplotno ugodje (2) kaže na velik vpliv površinske temperature obodnih sten.
Sprememba srednje sevalne temperature tms za 1 oC ima približno enak vpliv na toplotno
ugodje kot sprememba temperature zraka tz za 1 oC. Istočasno pa kaže na relativno majhen
vpliv vlažnosti zraka na toplotno ugodje.
Za praktično uporabo Fangerjeve enačbe za toplotno ugodje moramo poznati naslednje
parametre:
• aktivnost
[met]
• oblečenost
[clo]
• temp. zraka [oC]
• sevalno temp. [oC]
• hitrost zraka [m/s]
• vlažnost zraka [Pa]
Tabela 1: Vrednosti metabolizma M (met) za različne aktivnosti
Počivanje
spanje: v postelji
v naslanjaču
mirovanje: sede
stoje

0,7
0,8
1,0
1,2

Delovna opravila
pekarna
pivovarna
mizarstvo: strojno žaganje
ročno žaganje
ročno oblanje
avtomehanika
laboratorij
delo s stroji: lahko
težko
prodajalec
učitelj
urar
voznik:avtomobila

1,4 do 2,0
1,2 do 2,4
1,8 do 2,2
4,0 do4,8
5,6 do 6,4
2,2 do 3,0
1,4 do 1,8
2,0 do 2,4
3,5 do 4,5
2,0
1,6
1,1
1,5

Hoja po ravnem:
0,9 m/s
1,34 m/s
1.8 m/s

2,0
2,6
3,8

Hišna opravila
čiščenje
kuhanje
ročno pranje
nakupovanje

2,0 do 3,4
1,6 do 2,0
2,0 do 3,6
1,4 do 1,8

Pisarniško delo
tipkanje

1,2 do 1,4

Razvedrilo
ribolov
ples
tenis
košarka

1,2 do 2,0
2,4 do 4,4
3,6 do 4,6
5,0 do 7,6
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2,0
3,2

golf

1,4 do 2,6

Tabela 2: Izolativnost Icl in faktor oblečenosti fcl različnih oblek
Obleka
1 spodnje hlače, kratke hlače, polo majica,
kratke nogavice, sandali
2 spodnje hlače, spodnje krilo, dolge nogavice,
lahka obleka z rokavi, sandali
3 spodnje hlače, srajca s kratkimi rokavi,
lahke hlače, kratke nogavice, čevlji
4 spodnje hlače, krilo, srajca s kratkimi rokavi,
dolge nogavice, sandali
5 spodnje hlače, srajca, lahke hlače,
nogavice, čevlji
6 spodnje hlače, spodnje krilo, dolge nogavice,
obleka, čevlji
7 spodnje perilo, srajca, hlače,
nogavice, čevlji
8 spodnje perilo, pulover, hlače,
nogavice, tekaški čevlji
9 spodnje perilo, spodnje krilo, srajca, krilo,
(debele) dokolenke, čevlji
10 spodnje perilo, srajca, krilo, pulover,
dokolenke, čevlji
11 spodnje perilo, volnena maja s kratkimi rokavi,
srajca, hlače, V-pulover, nogavice, čevlji
12 spodnje perilo, srajca, hlače, jopič,
nogavice, čevlji
13 spodnje perilo, dolge nogavice, srajca,
krilo, telovnik, jopič
14 spodnje perilo, dolge nogavice, bluza,
dolgo krilo, jopič, čevlji
15 spodnje perilo, volnena maja s kratkimi rokavi,
srajca, hlače, jopič, nogavice, čevlji
16 spodnje perilo. volnena maja s kratkimi rokavi,
hlačno krilo, srajca, telovnik, jopič, nogavice, čevlji
17 spodnje perilo z dolgimi rokavi in hlačnicami,
srajca, hlače, V-pulover, jopič, nogavice, čevlji
18 spodnje perilo z dolgimi rokavi in hlačnicami,
srajca, hlače, telovnik, jopič, plašč, nogavice, čevlji

fcl

Icl

/

clo

m2·K/W

1,1

0,3

0,05

1,15

0,45

0,07

1,17

0,5

0,08

1,16

0,55

0,085

1,19

0,6

0,095

1,23

0,7

0,105

1,3

0,7

0,11

1,25

0,75

0,115

1,32

0,8

0,12

1,27

0,9

0,14

1,27

0,95

0,145

1,28

1,0

0,155

1,32

1,0

0,155

1,32

1,1

0,17

1,33

1,1

0,17

1,32

1,15

0,18

1,33

1,3

0,2

1,37

1,5

0,23
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Integralno ocenjevanje toplotnega okolja (PMV – PPD)
Toplotno okolje ocenjujemo s pomočjo indeksa pričakovane presoje toplotnega občutja
PMV (Predicted Mean Vote). PMV indeks podaja pričakovano povprečno oceno toplotnega
okolja večjega števila ljudi s pomočjo sedemstopenjske lestvice:
Tabela 3: Sedemstopenjska lestvica ocene (zaznavanja) toplotnega okolja
+3

vroče

+2

toplo

+1

prijetno toplo

0

nevtralno

-1

prijetno hladno

-2

hladno

-3

mrzlo

mrzlo

hladno

prijetno
hladno

nevtralno

prijetno
toplo

toplo

vroče

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

Ker je toplotno ugodje določeno s toplotnim ravnotežjem oz. je pričakovana ocena toplotnega
okolja (subjektivna kategorija) odvisna od toplotne obremenitve človekovega telesa
(objektivna kategorija), lahko predpostavimo odvisnost pričakovane ocene toplotnega okolja
od toplotne obremenitve:
PMV = f ( ∆Q )

(6)

∆Q - toplotna obremenitev človeka (določena kot razlika med proizvedeno in oddano
toplotno v določenem toplotnem okolju) za osebo pri temperaturi kože in evaporativni
toplotni oddaji pri določeni aktivnosti

Fanger je relacijo med PMV in toplotno obremenitvijo ∆Q določil eksperimentalno:
PMV = 0, 303 ⋅ exp ( −0,036 ⋅ M ) + 0,028 ⋅ ( ∆Q )

(7)

oziroma z upoštevanjem enačbe za toplotno ugodje (2):
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PMV = 0, 303 ⋅ exp ( −0, 036 ⋅ M ) + 0, 028 ⋅
( M − W ) − 3,96 ⋅ 10−8 ⋅ f ⋅ ( t + 273)4 − ( t + 273) 4  − 
cl
r
 cl
 

 −α ⋅ f ⋅ ( t − t ) −

 k cl cl z

 −3, 05 ⋅ 10 −3 ⋅ 5733 − 6, 99 ⋅ ( M − W ) − pz  −



 −0, 42 ⋅ ( M − W ) − 58,15 −



 −0, 0014 ⋅ M ⋅ ( 34 − t z ) −



−5
 −1, 7 ⋅ 10 ⋅ M ⋅ ( 5867 − pz )


(8)

Ta izraz za oceno toplotnega okolja je kompleksna matematična funkcija in temelji delno na
analitično določeni toplotni izmenjavi med človekom in okolico, delno na empirični določitvi
vpliva okolja na občutenje.
Ker ocena toplotnega okolja PMV temelji na povprečni presoji večjega števila ljudi lahko to
presojo izrazimo s pričakovanim odstotkom nezadovoljnih – PPD (Predicted Percentage of
Dissatisfied). Ta relacija je določena eksperimentalno:
PPD = 100 − 95 ⋅ e

( −0,03353⋅PMV 4 −0,2179⋅PMV 2 )

(9)

PPD predstavlja pričakovan odstotek ljudi, ki izražajo nezadovoljstvo kot posledico
toplotnega okolja. Ostali ljudje v skupini ocenjujejo toplotno okolje kot nevtralno, prijetno
hladno ali prijetno toplo.
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Slika 2: Pričakovan odstotek nezadovoljnih (PPD) v odvisnosti od pričakovane presoje
(PMV)
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Kategorija toplotnega okolja
Skladno s standardom SIST EN ISO 7730:2006 Ergonomija toplotnega okolja – Analitično
ugotavljanje in interpretacija toplotnega udobja z izračunom indeksov PMV in PPD ter merili
za lokalno toplotno udobje lahko določimo kategorijo toplotnega okolja glede na PMV indeks
oziroma PPD vrednost:
Tabela 4: Kategorije toplotnega okolja po SIST EN ISO 7730:2006
integralna ocena toplotnega okolja

kategorija

PMV

PPD [%]

A

-0,2 > PMV > +0,2

<6

B

-0,5 > PMV > +0,5

< 10

C

-0,7 > PMV > +0,7

< 15
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Slika 3: Pričakovan odstotek nezadovoljnih (PPD) v odvisnosti od pričakovane presoje
(PMV) glede na kategorijo toplotnega okolja po SIST EN ISO 7730:2006
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Podobno je določeno v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS
42/2002).

V poglavju 2. (Toplotno okolje) 11. člen predpisuje:
(1) Projektirani ali izmerjeni občutek človekovega toplotnega okolja se izrazi skladno z
zahtevami standarda SIST ISO 7730, točki 3.1 in 4. Če obleka in aktivnost nista opredeljeni,
znašata vrednosti za obleko v povprečju 0,5 clo (0,078 m2K/W) v času brez ogrevanja
(letnem) in 1,0 clo (0,155 m2K/W) v ogrevalnem (zimskem) obdobju pri aktivnosti 1,2 met
(sedenje).
(2) Toplotno okolje mora biti tako, da je indeks PPD manjši od 15 %, indeks PMV pa v
mejah: –0,7 < PMV < +0,7.
12. člen:

(1) V prostorih mora biti zagotovljena takšna vlažnost zraka, da s svojim neposrednim
oziroma posrednim učinkom ne vpliva na ugodje in zdravje ljudi ter ne povzroči nastanka
površinske kondenzacije na stenah.
(2) Pri temperaturi zraka med 20 ºC in 26 ºC je območje dopustne relativne vlažnosti med 30
% in 70 %.
(3) V stanovanjskih prostorih je priporočljiva relativna vlažnost zraka pod 60 %, kar
zmanjšuje rast alergenih in patogenih organizmov. Pri klimatizaciji prostorov mora biti
zagotovljena relativna vlažnost zraka pod 60 %.
(4) Optimalna občutena temperatura v odvisnosti od aktivnosti in obleke uporabnika
prostora se določi skladno s SIST CR 1752, slika A.2, kategorija C.
13. člen

(1) Gibanje zraka v prostoru je pri optimalni občuteni temperaturi dopustno, če je odstotek
nezadovoljnih uporabnikov prostora manjši od 25 % - po metodologiji iz standarda SIST CR
1752, točka A.2.4.3.
(2) Dopustne srednje hitrosti zraka v bivalni coni so podane v SIST CR 1752, slika A.3,
kategorija C, v odvisnosti od lokalne temperature zraka v prostoru in intenzitete turbulence.
Območje sprejemljivosti srednje hitrosti zraka pri normalnih pogojih predstavlja območje pod
ustrezno krivuljo intenzitete turbulence.
(3) Hitrosti zraka v bivalni coni pri temperaturi zraka prostora, kot je določena s prejšnjim
členom, tveganju prepiha 25 % in intenziteti turbulence 40 % se načrtujejo skladno s tabelo 4
pod točko 2. Načrtovana hitrost zraka v prilogi 1 tega pravilnika. Hitrosti zraka ne smejo biti
presežene pri normalnem delovanju sistema, presežene so lahko samo pri časovno omejenem
intenzivnem prezračevanju.
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Določitev PMV-PPD indeksa toplotnega okolja
Za posamezen prostor oziroma delovno mesto lahko določimo kakovost notranjega okolja na
dva načina:
• z meritvijo fizikalnih veličin in izračunom,
• z neposredno meritvijo PMV-PPD indeksa.
Meritve izvajamo na delovnem mestu oz. mestu zadrževanja v prostoru. V kolikor to mesto ni
določeno moramo paziti, da je merilno mesto oddaljeno najmanj 1,0 m od zunanjih sten in 0,6
m od notranjih sten ali elementov ogrevalnega, hladilnega ali prezračevalnega sistema. Glede
na meritve za integralno ocenjevanje toplotnega okolja je za posredno določitev potrebnih več
meritev na različnih referenčnih višinah glede na položaj človeka (tabela 3). Upoštevamo
povprečno vrednost.

Posredna določitev PMV-PPD indeksa
Za posredno določitev PMV-PPD indeksa moramo neposredno izmeriti naslednje fizikalne
parametre:
• temperaturo zraka,
• srednjo sevalno temperaturo,
• relativno hitrost gibanja zraka,
• vlažnost zraka.
S pomočjo izmerjenih vrednosti, določene aktivnosti in oblečenosti lahko določimo PMVPPD vrednost po Fangerjevi enačbi za toplotno ugodje.
Tabela 5: merilna mesta za posredno določitev PMV-PPD indeksa
položaj človeka
sedeč

stoječ

referenčna višina [m]

merjeni parameter

1,1

ta, va

0,6*

ta, va, tms, pz

0,1

ta, va

1,7

ta, va

1,1*

ta, va, tms, pz

0,1

ta, va

* za integralno oceno toplotnega okolja

Zahteve za merilno opremo so navedene v tabeli 6.
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Tabela 6: Zahteve za merilno opremo pri določitvi toplotnega okolja
točnost

veličina

oznaka

merilno območje

temperatura zraka

ta

10 °C do 40 °C

± 0,5 °C

± 0,2 °C

srednja sevalna
temperatura

tms

10 °C do 40 °C

± 2 °C

± 0,2 °C

hitrost zraka

va

0,05 m/s do 1 m/s

± (0,05+0,05·va ) m/s

± (0,02+0,07·va ) m/s

vlažnost zraka

pa

0,5 kPa do 3,0 kPa

± 0,15 kPa

površinska
temperatura

ts

0 °C do 50 °C

zahtevana

± 1 °C

priporočena

± 0,5 °C

Določitev srednje sevalne temperature s pomočjo globus termometra

Globus termometer predstavlja votlo črno kroglo v katero je nameščen termometer (slika 4).
Premer krogle je lahko poljuben, vendar je pri manjših premerih večji vpliv temperature
zraka. Navedene enačbe veljajo za kroglo premera 154 mm.

Slika 4: Globus termometer
Princip meritev temelji na dejstvu, da je (po daljšem času) krogla v toplotnem ravnotežju z
okolico. Toplotno ravnovesje je določeno s toplotnim tokom med kroglo in okoliškimi
površinami zaradi sevanja ter toplotnim tokom med kroglo in okoliškimi zrakom zaradi
konvekcije. Toplotno ravnovesje lahko zapišemo kot:
qs + qk = 0

(10)

qs – toplotni tok med kroglo in okoliškimi površinami zaradi sevanja [W/m2]
qk – toplotni tok kroglo in okoliškim zrakom zaradi konvekcije [W/m2]
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Toplotni tok zaradi sevanja med kroglo in stenami prostora, je:
qs = ε g ⋅ σ ⋅ ( Ts4 − Tg4 )

(11)

εg – emisivnost globus termometra [-]
σ – Štefan – Boltzmannova konstanta [σ = 5,67·10-8 W/(m2K4)]
Ts - srednja sevalna temperature [K]
Tg – temperature globus termometra [K]

Toplotni tok zaradi konvekcije je:
qk = α g ⋅ (Tz − Tg )

(12)

αk – toplotna prestopnost [W/m2]
Tz – temperatura zraka [K]
Tg – temperatura globus termometra [K]

Toplotna prestopnost je za primer naravne konvekcije določena z enačbo:
14

∆T 
α g = 1, 4 ⋅ 

 D 

(13)

in prisilne konvekcije:

α g = 6,3 ⋅

v z0,6
D 0,4

(14)

kjer je D premer krogle in vz hitrost zraka na mestu krogle.
Toplotno ravnovesje krogle tako zapišemo kot:

ε g ⋅ σ ⋅ ( Ts4 − Tg4 ) + α k ⋅ (Tz − Tg ) = 0

(15)

Srednja sevalna temperatura je:
Ts = 4 Tg4 +

αk
⋅ (Tg − Tz )
ε g ⋅σ

(16)

Z primer naravne konvekcije je srednja sevalna temperatura:

4
0, 25 ⋅ 108  t g − tz
⋅
ts = ( t g + 273) +
 D

εg



14

14


 ⋅ ( tg − tz )





− 273

(17)
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in standardne krogle D = 154 mm in εg = 0,95 (črna mat barva):
14

4
14
ts = ( t g + 273) + 0, 4 ⋅ 108 ⋅ t g − t z ⋅ ( tg − t z )



(18)

− 273

Z primer prisilne konvekcije je srednja sevalna temperatura:
14



4
1,1 ⋅ 108 ⋅ v z0,6
⋅
−
ts = ( t g + 273) +
t
t
(
)
g
z 
ε g ⋅ D 0,4



(19)

− 273

in standardne krogle D = 154 mm in εg = 0,95 (črna mat barva):
14

4
ts = ( t g + 273) + 2,5 ⋅ 108 ⋅ vz0,6 ⋅ ( t g − t z ) 



(20)

− 273

Neposredna določitev PMV-PPD indeksa
Za te meritve koristimo merilnik PMV-PPD indeksa. Merilnik sestavljata računska enota in
senzor. Senzor simulira človeško telo v prostoru in neposredno meri občuteno temperaturo.
Zato mora senzor imeti enake lastnosti glede izmenjave toplote z okolico kot človeško telo.
Bolj točno povedano, senzor in človek morata imeti enako:
• razmerje med konvektivnim in sevalnim prenosom toplote,
• enak kotni faktor glede na okolico,
• enako absorptivnost (emisivnost) za dolgovalovno in kratkovalovno sevanje
Te zahteve izpolnjuje senzor elipsoidne oblike in svetlosive barve premera 54 mm in dolžine
160 mm. Izmerjena površinska temperatura senzorja ustreza občuteni temperaturi. S
segrevanjem senzorja na temperaturo, enako površinski temperaturi obleke, lahko neposredno
določimo senzibilen toplotni tok. Senzibilne toplotne izgube so določene s potrebno energijo
za vzdrževanje površinske temperature senzorja.
Podobno kot ima lahko človek različen položaj in s tem različen kotni faktor, to upoštevamo z
nastavitvijo senzorja (slika 5)

stoječ

sedeč (nagib 30°)

ležeč

Stran 14/17

Toplotno okolje in ugodje v prostoru I

Integralna ocena toplotnega okolja

Slika 5: Nastavitev senzorja glede na položaj človeka
Višina postavitve senzorja je odvisna od tega, ali človek opravlja delo sede ali stoje (glej
tabelo 3). Senzor postavimo na višino težišča človeka in sicer za položaj:
• sede: 0,6 m,
• stoje: 1,1 m
nad tlemi. Merilno mesto mora biti oddaljeno najmanj 1,0 m od zunanjih sten in 0,6 m od
notranjih sten ali elementov ogrevalnega, hladilnega ali prezračevalnega sistema
Meritve izvajamo na delovnem mestu oz. mestu zadrževanja v prostoru. V kolikor to mesto ni
določeno moramo paziti, da je merilno mesto oddaljeno najmanj 0,6 m od sten ali elementov
ogrevalnega, hladilnega ali prezračevalnega sistema.
Glede na Fangerjevo enačbo toplotnega ugodja moramo določiti še dva nefizikalna parametra:
aktivnost in oblečenost. To izvedemo na računski enoti merilnika (slika 6) tako, da nastavimo
ustrezne vrednosti.

Slika 6: Računska enota merilnika, nastavitev aktivnosti in oblečenosti
(glej Tabela 1 in Tabela 2)

Slika 7: Računska enota merilnika, prikaz izmerjenih vrednosti PPD in PMV
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NALOGA
Na podlagi meritev osnovnih fizikalnih veličin določite mikroklimatske razmere v merjenem
prostoru:
a) po SIST EN ISO 7730,
b) s pomočjo merilnika ugodja Comfy-Test EQ-21
S pomočjo izmerjenih vrednosti izračunajte pričakovano povprečno presojo stopnje ugodja in
pričakovan procent nezadovoljnih.
Poročilo naj vsebuje:
o opis in skico merjenega prostora, opis merilnih mest,
o seznam merilne opreme,
o opis postopka meritev,
o opis vrednotenja merilnih rezultatov,
o analizo in komentar rezultatov meritev.

ad a)
Rezultati meritev:

referenčna višina
m
0,6

tz
C

tGT
o
C

o

tz-tGT
K

tms
o
C

tST
o
C

tVT
o
C

x
g/kg

v
m/s

1,1

referenčna višina
m

PMV
-

PPD
%

0,6
1,1
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ad b)
Merilnik ugodja določa pričakovano povprečno presojo stopnje ugodja in pričakovan procent
nezadovoljnih na osnovi Fangerjeve enačbe toplotnega ravnotežja. Zato sta potrebna dodatna
parametra - aktivnost (met) in oblečenost (clo).
Položaj:..............................................
oblečenost:.........................................
aktivnost:...........................................

Rezultati meritev:

referenčna višina
m

PMV
-

PPD
%

0,6
1,1
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