
FORUM
Fényesebb iskolák, világosabb
tantermek
A korszerű megvilágítás követelményei

Az emberi érzékszervek közül az egyik legfontosabb a szem, amely a bennün-
ket körülvevő anyagi világ tárgyairól, jelenségeiről talán a legtöbb információt
szolgáltatja számunkra, és a megismerés folyamatában is jelentős szerepet tölt
be. Közismert az is, hogy az ember életét jórészt mesterséges környezetben,
zárt helyiségekben tölti (lakás, gyermekintézmény, iskola, munkahely stb.)
ahol az ébrenléti időnek egy jelentős részében mesterséges megvilágítás mellett
végzi tevékenységét. így a helyes megvilágításnak nagyon lényeges szerepe
van az ember életében, a munkateljesítmények alakulásában, a munkahelyi
közérzetben, az elfáradásban, sőt esetenként a balesetek létrejöttében is.

A helyes megvilágítás tehát igen fontos minden olyan emberi tevékenység-
ben, ahol a látási képességnek, a vizuális megismerésnek szerepe van. (Pl.
könyvtárak, színházak, előadótermek, gyermekintézmények stb.) Jól ismert a
csecsemőknél és a kisgyermekeknél a napfénynek a D-vitamin képzésre és az
andokrin rendszerre kifejtett biokémiai és élettani hatása. Ezek a hatások zárt
helyiségben a legjobban méretezett ablakok mellett sem számottevők. A mes-
terséges megvilágítás tehát nem tudja átvenni a természetes környezet min-
den kedvező hatását, s csak a helyes megvilágítás fényerősségét igyekszik „utá-
nozni". Sajnos, a mérési tapasztalatok szerint igen sok esetben: rosszul!

Különösen fájó ez a gyermekintézményeknél és az iskoláknál. A gyermek
értelmi fejlődésében ugyanis igen nagy szerepe van a külső világ vizuális inge-
reinek, s a megvilágítás pszichés, érzelmi és magatartást befolyásoló hatása
pedig gyermekre és felnőttre egyaránt meghatározó. Orvosi vélemény szerint
iskolás korban a tanulók egyharmadának romlik el a látása. Az is ismert, hogy
egy~egy tanuló évente átlag 1500 órát tölt el az iskolában, s hazánkban szinte
minden ötödik ember van naponta kapcsolatban az iskolai tantermekkel. Az
itt töltött idő tekintélyes részét mesterséges megvilágítás mellett tölti el, s a
tapasztalatok szerint általában rosszul méretezett világítás mellett.

A rossz világítás a szem erőltetését, fejfájást, a figyelem csökkenését és
korai elfáradást okoz. A nem megfelelő mesterséges világítás tehát egészségká-
rosodáshoz vezet, de oktatási-nevelési szempontból is káros. A hazai és külföldi
tapasztalatok viszont egyértelműen igazolják, hogy a helyesen megvilágított
tantermekben az oktatás hatékonysága is megsokszorozódik. Nagyon lényeges
az is, hogy a rosszul méretezett világítás egyúttal energiapazarlást is jelent. A
régebbi iskolákban zömében izzólámpákat használtak, s ezeknél közel négysze-
res villamos teljesítmény szükséges az azonos megvilágítás eléréséhez, mint a
korszerű fénycsövek esetében. Számos régi — de néha új — épületben is talál-

20



kozhatunk rosszul méretezett, a tervezési követelményeknek csak egyik vagy
másik előírását kielégítő megoldásokkal, rossz hatásfokú lámpatestekkel, nagy
költséggel létesített, de céljának nem megfelelő megvilágítással. Az elmondot-
tak nyilvánvalóvá teszik, hogy a helyesen méretezett mesterséges világítás az
élet minden területén alapvetően fontos.

A bevezetőben elmondottak és a felmérések tapasztalatai szerint megkü-
lönböztetett figyelemmel kell foglalkozni az iskolák és a gyermekintézmények
helyzetével. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1975—76-ban a hazai isko-
lák 5%-ában felmérte a tantermek világítási helyzetét. A reprezentatív felmé-
rés szerint a tantermek 93%-ánál a megvilágítás átlaga kisebb volt a szabvány-
ban előírt 200 lux minimumnál. A tantermek 7O°/o-ánál volt 100 lux alatti, a
40%-ánál pedig a 30 luxot sem érte el. (Ez utóbbi érték a gyertya világításá-
nak felel meg!)

Az 1975—76-ban végzett felmérés az országos átlaggal egyező eredményt
mutatott megyénkben is. Egyetlen tanteremben volt a megvilágítási átlag 200
lux, míg a tantermek 74%-ának 100 lux alatt volt, s 60%-a pedig az 50 luxot
sem érte el. Ennél valamivel kedvezőbb képet adott az 1979—80. évi TITÁSZ
és SZMT közös akciójában végzett méréssorozat — kiegészítve a SZOLNOK-
TERV méréseivel —, jelezve a közben történt korszerűsítések eredményessé-
gét. A termek 37,1%-nál volt megfelelő a megvilágítás, 37,1%-nál mértek 100
lux alatt, s 30,2%-nál 50 lux alatti értékeket. E mérésekből a következőket álla-
pították meg a megyei iskolák mesterséges megvilágításáról:

A legutóbbi hat évben kedvező mennyiségi változás történt. A megyei
KÖJÁL 1973—74-ben készített felmérése szerint az oktatási intézmények 77%-
ban volt izzólámpás, s 23%-ban fénycsöves világítás. Ez az arány 1980-ra kb.
60" o fénycsőre illetve 40% izzólámpára javult.

Az elvégzett világítás korszerűsítések következtében kétségtelenül javult
az iskolák megvilágítási helyzete, de nem olyan mértékben, ahogyan azt a rá-
fordított összeg lehetővé tette volna: a legtöbb esetben burás lámpatestet sze-
reltek fel (gazdaságtalan, mert a fény egy részét elnyeli, — drága, piszkolódik);
a szakmai előírások ismerete hiányában számos esetben történt túlméretezés.
(A legkirívóbb esetben 2,3i-szoros Watt/m2 beépítéssel értek el azonos megvilá-
gítást, mint ahol az irányelvek szerint valósították meg.)

A vizsgált termek 41,8%-a gyenge illetve nagyon gyenge minősítést kapott.
Ezek zöme izzólámpás, de 16,6%-a fénycsöves, korszerűsített. A főbb hibák:
a lámpatesteket nem megfelelően helyezték el, túl magasan vagy túl alacsonyan,
nem a nézési iránnyal párhuzamosan, emiatt egy teremben pl. 140 és 475 lux
minimum és maximum értékeket mértek a tanulók padján); táblavilágítás csak
8 teremben volt, de az se megfelelő. Pl. a tanári asztal fölé tett nagy teljesít-
ményű lámpatest miatt 520 lux, míg a táblán 200 lux (a fényfüggöny mögé nem
lehet belátni!); az iskolapadok többsége fényes, lakkozott (visszatükröződést
okoz).

Az elvégzett felmérések hatására országos kezdeményezés indult az OMFB,
az Egyesült Izzó Világítástechnikai Állomása, a Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület és a tanácsok együttműködésével. Minden megyében létesült egy minta-
terem, (Szolnokon az Űjvárosi Általános Iskolában), melyet számos újabb kö-
vetett.

Megyénkben 1977-ben 22 tanterem világításának korszerűsítése történt
meg. A MEE szolnoki csoportja és a TITÁSZ szolnoki üzemigazgatóságának
szocialista brigádjai társadalmi munkában készítették el a tervezést és a sze-
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relést. A szükséges anyagok árát a megyei tanács biztosította. (Minden megyé-
ben egy-egy tanterem világításának korszerűsítési költségeit a Magyar Elektro-
technikai Egyesület fedezte.)

Megyénkben ezt követően is folyt az iskolavilágítás korszerűsítése — bár
lényegesen csökkentebb ütemben, s a rekonstrukciók és felújítások is egyre
inkább az irányelveknek megfelelően készültek el, javítva ezzel a helyzetet.
A kétségtelen eredmények mellett sem lehetünk azonban elégedettek a jelen-
legi helyzetekkel, s e fontos cél érdekében társadalmi mozgalommá kell kiszé-
lesíteni az iskola és gyermekintézmények világításának korszerűsítését.

A helyes megvilágítás követelményei a következők: megfelelő megvilágí-
tási erősség, káprázatmentesség, megfelelő fényirány és árnyékhatás, megfelelő
színhatású és színvisszaadása fényforrás, megfelelő felületszín, reflexió, ergo-
nómiai követelmények, szerelési, karbantartási előírások.

Az Egyesült Izzó VRT világítástechnikai állomása e követelmények alapján
az iskolai tantermekre ajánlást dolgozott ki; az ajánlott megvilágítási erősség
200—400 lux. A káprázatmentességet úgy lehet elérni (a max. fénysűrűség
45°-on belül 4000 cd/m2 alatt legyen), hogy a tanuló a táblára nézve a 45°-os
látótéren belül ne lásson fényforrást. A fényforrást takarni kell, de a fényerőt
nem szabad csökkenteni. Ezt a fénycsöveknek a padokra merőleges irányú el-
helyezésével lehet megoldani, vagyis a nézési iránnyal párhuzamosan. A nézési
irányra merőlegesen — keresztbe — szerelt fénycsövek közvetlen és közvetett
káprázást okoznak! A tanterem berendezéseinek is összhangban kell lennie a
világítással. Ezért kerülni kell a fényes padfelületeket, az üveggel borított képe-
ket, üvegajtajú szekrényeket, tükröző falfelületeket, — mert ezek kápráztat-
ják a szemet. Ugyanezt eredményezi a fehér falon elhelyezett fekete tábla is.

A megfelelő fényirányt és árnyékhatást úgy lehet elérni, ha a természetes
világítást próbáljuk utánozni. Az ablak felől érkező fény bal kéz felől essen.
A fénycső lámpatest sor egyikét ezért kell az ablakokkal és a nézési iránnyal
párhuzamosan úgy elhelyezni a mennyezeten, hogy a szélső padsor és az ablak
közé essen. A másik — vagy a többi — fénycső sort ezzel párhuzamosan, a
padközök vonalában kell elhelyezni. A 3,5 méternél nem magasabb tantermek-
ben a fénycsöves lámpatesteket a mennyezetre kell szerelni. Ha a tanterem
ennél magasabb, úgy kell függeszteni, hogy a padlószint fölött legalább 3, de
legfeljebb 3,5 méter magasságban legyenek a lámpatestek.

Egyszínű, F 33 40 W-os (1200 mm típusú fénycsöveket kell alkalmazni,
2x40 W-os lámpatestben, fényterelő rácsos vagy szabadon sugárzó megoldással.
(A szabadon sugárzó típusnál a fénycső végeket 600 mm hosszúságban takarni
kell.) Ez a megoldás biztosítja a megfelelő színhatást és színvisszaadást. A mű-
anyagbúrás lámpatestek hatásfoka rosszabb, buráik törnek, piszkolódnak, s
drágábbak is — ezért ezeket nem szabad alkalmazni.

A tanterem, falainak színét alapvetően a helyes megvilágítás és a színdina-
mikai követelményeknek megfelelően kell kiválasztani. Ezzel biztosítható a
megfelelő fényvisszaverő, reflexiós hatás. A mennyezet fehér legyen, (kb. 80%-os
reflexió). Az oldalfalak világos, pasztell színűek (kb. 70%-os reflexió). A tábla
mögötti fal sötét, pasztell színű (pl. terakotta), kb. 40%-os reflexióval. A padló,
a padok és a függöny világos színű legyen. A tábla színe zöld. Minden beren-
dezési tárgy, felület fénytelen.
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A helyes szereléshez és karbantartáshoz az alábbiakat kell tudni: A lámpa-
testek 2x40 W-osak legyenek, duokapcsolással, vagy 3 fázisra elosztva. Egy 50—
60 nr alapterületű iskolai átlag tanteremben két sorban, öt-öt 2x40 W^os F 33-
as típusú fénycsővel és 3 F 33-as tábla világító fénycsővel, — L-alakú, káprá-
zatmentességet biztosító terelő lemezzel — összesen 1,1 kW teljesítménnyel —
szabadonsugárzó lámpatest esetén 450—500 lux megvilágítást lehet elérni. Fon-
tos, hogy a fénycső sorokat és a táblavilágítást külön-külön lehessen kapcsolni.
A villogó, rosszul működő fénycsövek nemcsak a látást zavarják, de a többi
alkatrészt is tönkreteszik, s így ezeket azonnal cserélni kell.

Néhány fontos ergonómiai követelmény: Minél kisebb az általános világí-
tás, annál fontosabb a tábla megvilágítása. Fontos azonban, hogy a pad meg-
világítása lehetőleg egyezzék a tábla megvilágításával. A táblára sárga krétával
célszerű írni, 2,5—3 cm-es betűkkel, hogy a hátsó padsorokból is látható legyen.
A pedagógus ne álljon az ablak elé, mert az erőteljes kontraszt hatás miatt fá.-
rasztó figyelni rá. Alapvető szabály, hogy a rövidlátó gyermeket előre kell
ültetni.

A felsorolt követelményeknek megfelelően elkészített korszerű megvilágí-
tás egyúttal gazdaságos és energia megtakarítást is jelent! Egy átlagtanteremre
elvégzett számítás szerint korszerű fénycsöves megoldással 1,16 kW teljesít-
ménnyel 350—400 lux megvilágítási átlagértékeket lehet elérni, — tantermen-
ként kb. 16 000 forintos beruházással. Ez a megoldás nemcsak a szakmai köve-
telményeket elégíti ki, hanem üzembiztos, megfelelő esztétikai hatású és egy-
úttal gazdaságos is. Az ugyanerre a tanteremre elkészített izzólámpás világítás
kb. 11 000 forint beruházást jelent, de 2,45 kW teljesítményt kell beépíteni, s
ezzel csak 195—220 lux átlagos megvilágítási értéket tudunk elérni.

Ezt a két megoldást hasonlítottuk össze, amely nem is azonos megvilágítási
értékre vonatkozik. Hozzá kell ehhez még tenni, hogy az izzólámpás megoldás-
sal a megfelelő világítás egyes ergonómiai követelményeit ki sem lehet elégí-
teni. (Ugyanis izzólámpánál a teljesítménynöveléssel növelhető a megvilágítási
érték, de a kedvezőtlen árnyék- és színhatás és a gyakori káprázás teljesen
nem küszöbölhető ki.)

A korszerű megvilágítás számára tehát kedvezőtlen összehasonlítási alap-
ból indultunk ki, mégis egyértelmű a fénycsöves megoldás gazdaságossága. A
részletes gazdasági összehasonlításnál figyelembe kellett venni a beruházás
egy évi hányadát, a karbantartási és javítási, csereköltségeket is. Példánkban
— az egyszerűsítés érdekében — csak az átlag tantermenkénti egyszeri beru-
házási többletköltséget és az egy évre számított villamosenergia-költségét vizs-
gáltuk. A korszerű, fénycsöves megoldás átlag tantermenként kb. 5000 forintos
többlet beruházást jelent. A fénycsöves és az izzólámpás megoldás egy éves
üzemelési költségei — 1000 órás kihasználási óraszámmal, 3,— Ft/kWh áram-
díj és 180 Ft/KVA/év alapdíj figyelembevételével — az alábbiak: fénycsöves
megoldásnál 3668,80 Ft, izzólámpásnál 7791,— Ft. A fénycső világítás egyéves
villamosenergia-költsége tehát példánkban 4102,20 Ft-tal kisebb, mint az izzó-
lámpáé, s így a többlet beruházási költség 1,22 év alatt megtérül.

összefoglalólag rögzíthető tehát, hogy a mesterséges világítás korszerűsí-
tése — különösen a gyermekintézményeknél! — nemcsak egészségügyi és peda-
gógiai szempontból, hanem műszaki, gazdasági és energiatakarékossági szem-
pontból is szükséges. Iskolák esetében a helyes megvilágítás és az eredményes
oktatásnak egyik legfontosabb előfeltétele, s ezért ennek alapvető követelmé-
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nyeit nemcsak a tervezőknek és szakembereknek kell tudni, hanem szükséges
megismerni a nevelőknek, pedagógusoknak — valamint ezen intézmények szak-
mai és gazdasági felügyeletét ellátó szerveknek is.

E fontos feladat megoldása megyénkben is társadalmi kezdeményezést és
összefogást igényelne. A „Korszerű iskolavilágítást!" megyei mozgalamhoz
csatlakozhatnék minden szerv, a megvalósítást segíthetné részben anyagi lehe-
tőségei szerint, részben pedig társadalmi munka vállalásával. A mozgalmat
irányíthatná és összefoghatná a megyei tanács. El kellene érni, hogy a jövőben
új építkezéseknél, rekonstrukcióknál az illetékesek csak szakmai irányelvek
szerinti megoldást tervezzenek s hagyjanak jóvá. A nem megfelelő mesterséges
világítással rendelkező gyermekintézményeknek sürgősen fel kellene mérniök
és le kellene adniok igényüket, hogy annak alapján lehessen rangsorolni az
évenként korszerűsítésre rendelkezésre álló tanácsi keretből megoldani felada-
tokat. Első ütemben az iskolákat, másodikban a napköziket, bölcsődéket és óvo-
dákat célszerű korszerűsíteni. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület megyei
csoportjai (Szolnok, Karcag) társadalmi munkában vállalhatnák a szakmai ta-
nácsadást, a tervek véleményezését és adaptálását, illetve a felmérések segí-
tését.

A TITÁSZ üzemigazgatóságai (Szolnok, Karcag) és kirendeltségeik pedig
vállalják a szakmai tanácsadást, a felmérés segítését, a tervek szakszerű jóvá-
hagyását. Szocialista brigádjaik társadalmi munkával segíthetnének a kivitele-
zésben. Az iskolákban, oktatási, nevelési intézményekben tanuló gyermekek
a szemünk fénye: gondoljunk arra is, hogy a szemük fénye is „drága" — s
a rossz megvilágítás csak árthat neki. Időben kell a károsodásnak útját állni.

MADARÁSZ TIBOR
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