
 

  
A LABORATÓRIUMI KÖRNYEZET 
 
Ez a cikk az amerikai Fluke cégnek a kalibrálásról szóló kiadványán alapul, annak 
kivonatos fordítása. Jóllehet, a kiadványban található egyes technikai adatok mára kissé 
elavultak, mondanivalója ma is korszerűnek tekinthető, és ez indokolja egyes részeinek 
közreadását.(A fordító)    
 
A laboratóriumi környezettel szemben korábban támasztott, szigorú 
követelmények a korszerűbb mérőeszközök szélesebb működési hőmérsékleti 
tartományának köszönhetően napjainkra enyhültek  Mivel a környezet magát 
a mérendő mennyiséget befolyásolja, a környezetet szabványosítani kell. Egy 
adott laboratóriumi munkahelyen vagy meg kell kettőzni a környezetet, vagy 
a mérőeszközre vonatkozó, szabványos referencia feltételeknek megfelelően 
kompenzálni kell a környezetből eredő hatásokat. 
 
Az, hogy milyen mértékig kell szabványosítani a környezetet, mind a 
mérőeszköz, mind a mérendő tárgy környezettel szemben mutatott 
érzékenységétől függ. A legszigorúbb környezeti feltételeket az 
etalonfenntartó laboratóriumban kell biztosítani. A visszavezethetőségi lánc 
alacsonyabb pontosságú, alsóbb szakaszain a környezeti követelmények már 
nem olyan szigorúak.  
 
A mérési területtől függően a környezet más és más elemeit kell szabályozni. 
A leggyakoribb környezeti hatások: a hőmérséklet, a légnedvesség, a 
légnyomás, és a rádiófrekvenciásvenciás illetve az elektromágneses 
interferencia. 
Bizonyos környezetszabályozási igényeket inkább a dolgozók kényelme, 
egészsége és biztonsága diktál, semmint a mérőeszközök érzékenysége. A 
megfelelő világítás, a biztonságos és nem zavaró zajszintek, a jó szellőzés, a 
biztonságos és megfelelően földelt elektromos tápegységek és készülékek 
említhetők az ilyen igények között. 
 
A laboratórium átgondolt kialakítása és tervezése épp olyan fontos, mint a 
laboratóriumban használt mérőeszközök kiválasztása és működtetése. A 
mérőberendezések idővel elavultakká válnak, és előfordulhat a hosszú idejű 
használatból eredő kopás is. A laboratórium maga azonban fennmarad és 
szolgáltat a készülékek nemzedékein keresztül.  



 

 
A munkaterület kialakítása meghatározza a környezetszabályozás szükséges 
mértékét. A kedvező környezeti feltételek megteremtése sokkal könnyebb, ha 
a laboratórium moduláris felépítésű (szoba a szobán belül). Ez a védelmi 
megoldás elszigeteli a laboratóriumot a külvilágtól. A laboratórium méretét 
úgy kell megválasztani, hogy akkor is elégséges legyen, ha a jövőben 
bővítésre kerül sor. Egy meglévő laboratórium kibővítésének költségei 
rendszerint sokkal nagyobbak, mint az a költség, ami a tartalék területek 
kialakításával jár.  
 
Ha moduláris felépítésre nincs lehetőség, akkor a külső falakkal érintkező 
elhelyezést lehetőleg el kell kerülni, különösen akkor, ha a fal déli irányból 
érkező sugárzásnak van kitéve. A kettős ablakok elfogadhatók moduláris 
laboratóriumi rendszer esetén, és kívánatosak esztétikai és biztonsági 
szempontból is, nem tanácsos azonban semmiféle ablakot sem alkalmazni 
akkor, ha a laboratórium falai egyben az épület külső falai is. 
 
A laboratóriumot célszerű a földszintre telepíteni, ha azzal kell számolni, 
hogy jelentős mértékű talajrezgések léphetnek fel. Lehetőleg el kell kerülni a 
talajszint feletti vagy a félemelet szintje feletti elhelyezéseket, mert ezek a 
szerkezeti mozgásokkal szemben érzékenyek, és igen nehéz azokat a 
rezgésektől elszigetelni.  
 
A laboratórium falainak nedvességgátlót kell tartalmaznia. A nedvességgátlók 
lehetnek a falba beépített műanyaglemezek, vagy a belső falfelületen 
alkalmazott, réteges műanyag bélésből is képezhetők. A laboratóriumba 
benyíló ajtók számát lehetőség szerint csökkenteni kell, de ugyanakkor eleget 
kell tenni a tűzvédelmi és biztonságtechnikai szabályoknak is. Az ajtók és a 
keretek réseit megfelelő zárást biztosító tömítéssel kell ellátni. Légzsilip 
alkalmazásával korlátozható a kondicionált levegőveszteség, és az ajtók 
nyitásakor megelőzhető a por bejutása a laboratóriumba. A laboratóriumban 
kialakított, kismértékű többlet-légnyomás biztosítása is megoldhatja ezt a 
problémát. Ha légzsilipet alkalmaznak, a légzsilip méreteinek eléggé 
nagyoknak kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a személyzet és a 
készülékek, például egy technikus és egy műszerkocsi mozgását.  
 



 

Az elektromos megtáplálással szemben támasztott követelményeket a 
laboratórium elektromos vezetékezésének tervezésekor pontos számítással 
kell meghatározni. Ajánlatos többlet-kapacitást tervezni, hogy elkerülhetők 
legyenek a későbbi utómunkálatok költségei.  
 
A tipikus teljesítmény igények: 
- 115/230 V váltakozó áramú feszültség, 1 fázis, 60 Hz 
- 220/440 V váltakozó áramú feszültség, 3 fázis, 60 Hz ± 1Hz 
- 115/230 V váltakozó áramú feszültség, 1 és 3 fázis, deltakapcsolás, 400 Hz 
- 115/208 V váltakozó áramú feszültség, 3 fázis, 400 Hz ± 10 Hz 
- 28 V egyenáramú feszültség 
- tartalék telepek a vészvilágításhoz 
 
A hálózati feszültség szabályozását illetően nincs szükség különleges 
megoldásokra. A korszerű laboratóriumi mérőeszközök működése 
gyakorlatilag független a hálózati feszültség ingadozásaitól, ha a névleges 
feszültség a szabványos érték ±10%-os határain belül van. Erre való 
tekintettel általában elfogadható lehet a helyi áramszolgáltató vállalat 
kimenetének közvetlen felhasználása, mindenfajta további szabályozás nélkül. 
 
Ha különleges követelmények folytán szükség van a szabályozásra, akkor a 
szabályozókészüléknek a kimenetet úgy kell szabályoznia, hogy az átlag vagy 
a névleges érték ±2%-án belül tartsa a feszültséget. A feszültségszabályozók 
válaszideje nem haladhatja meg a 0,3 másodpercet. A terhelés teljes 
tartományában a harmonikus torzítás nem haladhatja meg az 5%-ot. A 
tápvonal zaját szükség esetén ellenőrizni kell. 
 
A földelőrendszerrel szemben az elvárás az, hogy biztosítsa a mérések 
védelmét és hatékony árnyékolását az elektromágneses interferenciával 
szemben. A földelőrendszerek a készülékek védelme céljából egy referencia 
potenciált tartanak fenn, védelmet nyújtanak a sztatikus elektromossággal 
szemben, és a kezelőszemély biztonságának növelése céljából korlátozzák a 
mérőrendszer-burkolat feszültséget. A földelőrendszer kisütési utakat biztosít 
a megvilágítási hálózatból származó rövid időtartamú áramoknak, és 
megakadályozza a tápfeszültség ugrásszerű változásaiból eredő 
meghibásodásokat. A földelés lényeges az elektronikus folyamatszabályozás 
és a kommunikáció védelme és működtetése szempontjából is. 



 

 
A laboratórium légkondicionáló rendszerének megfelelő cirkulálást és 
ventillációt kell biztosítania. A levegő bizonyos mértékű rétegződését 
gyakorlatilag lehetetlen elkerülni, ezért a laboratóriumra előírt értékeknek a 
laboratórium padlószintjétől mért, 1 és 2 méter közötti magasságban kell 
teljesülnie. A légsebességnek a munkaterületen belül, ugyancsak a padló 
szintjétől mért 1 és 2 méter közötti magasságban, 0,71 ±0,28 m3/perc 
értékűnek kell lennie.  
A melegedési hatás csökkentése céljából a laboratóriumi területen ajánlatos 
fluoreszcens világító testek alkalmazása. Ugyancsak ajánlatos, ahol csak 
lehet, süllyesztett szerelvényeket alkalmazni, mert ezek a szegélyek és 
kiszögelések hiánya folytán kevésbé gyűjtik be, és tartják meg a 
porszennyezéseket. A szerelvényeket rádiófrekvenciás hálózati szűrőkkel kell 
ellátni. 
 
A megvilágítás 1076 lux legyen névlegesen (árnyékmentes) és 860 lux 
minimálisan a laboratórium területén elhelyezkedő munkapadok szintjén. 
  
Mivel a hőmérsékleti ingadozások a nedvességet is befolyásolják, különösen 
fontos a hőmérséklet szabályozása. A laboratóriumi hőmérsékletre 
vonatkozóan az iparban világszerte különféle szabványokat alkalmaznak. A 
mechanikai és optikai mérések területén a nemzetközileg elfogadott 
hőmérséklet 20 oC. Elektromos laboratórium esetében a helyzet nem ilyen 
egyértelműen szabályozott. A nemzetközi összehasonlításokat általában 20 oC 
hőmérsékleten végzik, és sok ország ezt az értéket fogadja el saját szabványos 
értékeként. Egyes országokban 25 oC hőmérsékletet használnak, míg más 
országokban a 23 oC-t fogadták el. 
 
Problémák származhatnak abból, ha a laboratórium olyan hőmérsékletet 
használ, amely különbözik a magasabb szintű etalonfenntartó 
laboratóriumban alkalmazott hőmérséklettől. A nemzeti etalonok 
fenntartásának hőmérsékletétől eltérő hőmérséklet használata azt igényli, 
hogy az üzemeltető kalibráló etalonjai ezen a nemszabványos hőmérsékleten 
legyenek kalibrálva, vagy hőmérsékleti korrekciókat kell alkalmazni, amelyek 
növelik a költségeket.  
 



 

A néveleges hőmérséklettől vagy az átlagos hőmérséklettől való eltérések 
nagysága éppen olyan fontos, mint az átlagos hőmérséklet abszolút értéke. Az 
elektronikus mérőeszközök többsége jól tűri a hőmérsékletváltozásokat, és ±5 
oC-os hőmérsékletingadozás mellett is megfelelően működik. Vannak 
azonban olyan mérőeszközök és etalonok, amelyek szigorúbb 
hőmérsékletszabályozást igényelnek. Egy etalonfenntartó laboratóriumban 
például az ingadozások nem haladhatják meg a ±0,6 oC-t. Kevésbé kritikus 
laboratóriumokban elfogadható a  ±1 oC-os tartomány.  
 
Azok a törekvések, hogy az olcsó hőmérsékletszabályozó rendszer 
felállításával csökkentsék a beruházási költségeket az esetek többségében 
gazdaságilag hibásnak bizonyulnak. Jóval magasabb költségeket kell 
biztosítani a nyilvánvalóan megnövekvő állásidők miatt, amelyek a 
tűréshatárok túllépéseinek periódusaiban lépnek fel, valamint amiatt, hogy a 
rendszert végső soron egy másikkal kell felcserélni.  
 
A hőmérsékletszabályozó rendszereket egy bizonyos maximális kapacitásra 
kell tervezni, ha előre látható a későbbi bővítés szükségessége. 
. 
A hőmérsékletszabályozó rendszert a laboratóriumon kívül kell elhelyezni 
(természetesen a szenzorok, az érzékelők kivételével). Ellenkező esetben a 
rendszer által gerjesztett zaj zavarná a laboratórium személyzetét. A külső 
elhelyezés a rendszert könnyebben kezelhetővé teszi.  
 
A hőmérséklet figyelemmel kisérése általában szerződéses vagy szabályokban 
előírt követelmény is. A hőmérséklet monitorokat az alkalmazott készülékek 
vagy a kezelőszemély szintjén kell elhelyezni, ahol az érzékelők egyrészt 
hatékonyak, másrészt könnyen hozzáférhetők. 
 
A hőmérsékletszabályozó rendszer működését rendszeresen ellenőrizni kell. 
Általában kétféle típusú vizsgálatot végeznek, abszolút hőmérsékletmérést és 
a hőmérsékleti gradiens mérését. Az abszolút hőmérsékletet a laboratórium 
egész élettartama alatt figyelemmel kell kísérni, egy monitor, egy adatrögzítő 
készülék vagy valamilyen típusú digitális rendszer felállításával, amely a 
laboratóriumban elhelyezett több érzékelőről gyűjti az adatokat. Az adatokat 
folyamatosan kell rögzíteni. 
 



 

A hőmérsékleti gradienseket a laboratóriumban körben felfüggesztett 
nagyszámú érzékelő alkalmazásával egy adatrögzítőbe táplálják. Ezeket a 
méréseket akkor kell elvégezni, amikor a laboratórium valamennyi készüléke 
be van kapcsolva és mindenki dolgozik, majd megismételni, amikor 
valamennyi készülék ki van kapcsolva és a személyzet nincs jelen. Ez utóbbit 
nem könnyű megoldani, de ez az egyetlen biztos út annak a meghatározására, 
hogyan szabályozható a hőmérséklet a legrosszabb működési feltételek 
mellett. Ha az eredmények kielégítőek, akkor a monitorozó rendszert el lehet 
távolítani.  
 
A laboratóriumban gondot okozhat a légnedvesség. Mind az alacsony, mind a 
magas nedvességtartalmat el kell kerülni. Ha a nedvességtartalom 20% alatt 
van, akkor a sztatikus elektromosság meghibásodást okozhat a készülékekben, 
és elfogadhatatlanná teszi a méréseket. A 70% feletti relatív nedvességek 
szivárgó áramokat és ugyancsak hibás méréseket okozhatnak.  
 
A nedvesség szabályozását a légkondicionáló rendszer végzi. Ezzel jó 
nedvességszabályozást lehet elérni. Az általánosan elfogadott relatív 
nedvességtartalom tartomány 45 ±10%.  
 
Számos laboratóriumban olyan elektronikus mérőeszközöket alkalmaznak, 
amelyek érzékenyek a sugárzott elektromágneses energiától származó 
interferenciával szemben. Ebből következik, hogy az árnyékolásnak és 
szűrésnek megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy a készülék belső terében az 
átlagos térerősséget 100 µV/m érték alá csökkentse. A hálózatból származó, 
vezetéssel terjedő elektromágneses energiát illetően a mért nyitott körű 
feszültség nem lehet nagyobb, mint 100 mV. 
 
A maximálisan elviselhető rádiófrekvenciás interferenciának ez az értéke nem 
veszi figyelembe a frekvenciát. Ugyancsak nem veszi tekintetbe a széles sávú 
interferenciának a mérés sávszélességére gyakorolt hatását. A 100 mV/m 
határérték feltételezi, hogy a készülék érzékenysége a kívánt információval, 
azaz a hasznos jellel szemben ugyanakkora vagy nagyobb, mint a nem kívánt 
jellel, az interferenciával szemben. Ugyancsak feltételezi ez az érték, hogy a 
széles sávú interferencia káros hatása nem különbözik a folytonos hullám 
interferenciájának káros hatásától.  
 



 

A hamis jelek minimalizálásához a kábelek, a mérőeszköz, és a szoba 
árnyékolásának kombinációjára lehet szükség. Fontos, hogy a részleteket már 
a tervezés szakaszában figyelembe vegyék, még mielőtt a laboratóriumot 
létrehoznák. Helyes gyakorlat ezért a tervezési folyamat részeként a 
rádiófrekvenciás interferenciára vonatkozó helyszíni vizsgálatot végezni. Ha 
az interferencia megengedhetetlenül magas szintjeit tapasztalják, akkor még 
mindig van idő arra, hogy az árnyékolást megfelelően tervezzék és 
megfelelően kivitelezzék, ami ahhoz szükséges, hogy az interferencia az 
elfogadható szintekre csökkenjen. 
 
A legnehezebben teljesíthető követelmények az érzékeny vevőkön és hasonló 
készülékeken végzett mérésekre vonatkoznak. Az ilyen mérésekhez 
különleges kamrákra lehet szükség, amelyek képesek 100 dB értékű 
csillapítást biztosítani. A megfelelő árnyékolás elérésének egy másik 
lehetősége a jó vezetőképességű fémekből kialakított árnyékolás. A 
fémfóliából készített egyszerű burkolat, ha megfelelően szerelték, 60 dB 
csillapítást képes előállítani. Más esetekben az árnyékolás megfelelősége attól 
is függ, hogy hogyan használják az egyébként jól árnyékolt mérőeszközöket 
és kábeleket.  
 
Az árnyékolási követelmények nem merülnek ki a kábelekkel, 
mérőeszközökkel és a falakkal szemben támasztott követelményekben. Az 
árnyékolás hatékonyságának foka a következő tényezőktől is függ: 

- a kamrába (ez lehet maga a laboratórium) bevezető elektromos 
áramkörök szűrése; 
- megfelelő lezárás kialakítása a csővezetékek és kábeltokok körül azoknak 
a kamrába való belépése helyén; 
- az ajtók megfelelő árnyékolása; 
- a levegőbeömlő nyílások és a szellőző nyílások árnyékolása; 
- a fluoreszcens szerelvények árnyékolása, 
- a PC-generálta zaj. 

 
Ezeknek az elektromos zaj- és szivárgásforrásoknak együttesen alacsonyabb 
interferencia szinten kell jelen lenniük, mint amekkora a maradó környezet 
szintje az árnyékolt kamrában. Máskülönben az egész árnyékolás 
hatékonysága elvész.  
 



 

Nagyon kevés olyan mértékadó forrás áll rendelkezésre, amelyek a szoba 
háttér szintjének segítségével kifejezve, árnyékolt kamrákban (azaz az 
árnyékolt szobákban) szabványos értékeket írnának elő a rádiófrekvenciás 
interferenciára. Egy ilyen szabvány a megengedett szinteket a sugárzott 
térerősség egységeiben írhatná elő. Ehelyett az árnyékolt kamrák jellemzői a 
kamrán kívüli és kamrán belüli jelcsillapítás segítségével vannak kifejezve. 
Ezt a tényezőt gyakran az "árnyékolás hatékonyságának" nevezik, és 
decibelekben fejezik ki. Tipikus specifikáció a 100 dB-es csillapítás a 140 Hz-
től 10 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban, sőt esetenként a 100 GHz-ig 
terjedő frekvenciatartományban. Az árnyékolást gyártó cégek szempontjából 
érthető, hogy termékeiket ilyen módon specifikálják. Ezt úgy is lehet 
fogalmazni, hogy számukra érdektelen, hogy mekkora a térerősség "a fal 
másik oldalán". Az sem tételezhető fel róluk, hogy tudniuk kellene azt, hogy 
mi a fogyasztó számára az elfogadható térerősség. 
 
Az alacsony intenzitású sugárzott tereket gyakran nagyon nehéz mérni. Az 
elektromágneses tér egy árnyékolt szobában többnyire nem eléggé nagy 
ahhoz, hogy egy kereskedelemben kapható térerősségmérő mérni tudja. A 
legfontosabb korlátozó tényező magának a térerősségmérő vevőjének a belső 
zaja. 
 
Általános szabálynak tekinthető, hogy a laboratórium különleges árnyékolása 
általában nem szükséges. Ez különösen akkor igaz, ha a laboratórium nem 
etalonfenntartó laboratórium. Kivételt képez az eset, ha a laboratórium egy 
erős interferencia forrás, például egy radarállomás vagy rádió adóállomás 
vagy egy nagyteljesítményű impulzuslézer közelében helyezkedik el. Ismét a 
helyszíni feltárás, vizsgálat ajánlható, figyelembe véve az adott terület ipari 
hasznosítására vonatkozó lehetséges változásokat, mert ez teszi lehetővé, 
hogy a jövőben várható elektromágneses interferencia problémák értékelhetők 
legyenek.  Ebben az esetben az összes szóba jöhető szükséges árnyékolási 
intézkedés előre tervezhető. (B.L.) 
 
 


