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1. Procesy przekazywania ciepła 

Ciepło jest miar� energii przekazywanej w procesach termodynamicznych, w trakcie których nie 

nast�puje zmiana parametrów zewn�trznych układu traktowanego jako cało�� (np. jego obj�to��, 

energia kinetyczna czy potencjalna). Podczas wymiany ciepła zmienia si� jedynie energia wewn�trzna 

układu, na któr� składaj� si�: energia ruchu post�powego i obrotowego cz�steczek (molekuł), energia 

elektronów poruszaj�cych si� na orbitach energetycznych atomów oraz energia wzajemnego 

oddziaływania cz�steczek, elektronów i j�der atomowych. Je�li ciału zostanie dostarczona energia 

cieplna, jego cz�steczki zaczynaj� porusza� si� (drga�) szybciej; je�li energia zostanie oddana, 

cz�steczki zmniejsz� pr�dko�� swych ruchów; w ten sposób ciało staje si� cieplejsze lub chłodniejsze. 

Przepływ ciepła przebiega zawsze w kierunku od ciała lub jego cz��ci o wy�szej temperaturze do ciała 

lub cz��ci o temperaturze ni�szej [1]. Proces przekazywania energii cieplnej mo�e odbywa� si� 

zarówno z po�rednictwem materii jak i bezpo�rednio, poprzez promieniowanie elektromagnetyczne. 

Transportowanie z po�rednictwem materii dzieli si� dodatkowo na przewodzenie i konwekcj� ciepła. 

Przepływ ciepła poprzez przewodzenie wyst�puje w obr�bie jednego ciała lub w układzie ciał 

bezpo�rednio stykaj�cych si�. Proces dokonuje si� dzi�ki przekazywaniu energii kinetycznej pomi�dzy 

bezpo�rednio s�siaduj�cymi ze sob� cz�steczkami, przez co przypomina nieco przekazywanie 

pałeczki w biegu sztafetowym. W układzie stykaj�cych si� obiektów, odizolowanym od otoczenia, po 

pewnym czasie wszystkie obiekty b�d� charakteryzowa� si� t� sam� temperatur�, wszystkie 

cz�steczki b�d� posiadały identyczn� energi� kinetyczn�. Ilo�� ciepła, jakie przepływa w jednostce 

czasu (czyli strumie� ciepła) jest proporcjonalna do powierzchni przekroju, przez który odbywa si� 

wymiana, proporcjonalna do ró�nicy temperatur obserwowanych obszarów oraz odwrotnie 

proporcjonalna do odległo�ci mi�dzy tymi obszarami [1]. Ograniczenie zjawiska przewodzenia ciepła 

jest mo�liwe poprzez zmniejszenie powierzchni styku obiektów oraz dzi�ki zastosowaniu izolatorów 

cieplnych, czyli materiałów o niskiej zdolno�ci przewodzenia ciepła. Najefektywniejszym izolatorem 

cieplnym jest pró�nia, gdy� całkowicie uniemo�liwia cz�steczkom wymian� energii kinetycznej; 

ogólnie im wi�ksza g�sto�� materiału tym lepsze jego zdolno�ci przewodzenia. 

Wraz ze zmniejszaniem si� g�sto�ci ciała maleje rola przewodzenia w procesie transportu i wymiany 

ciepła, w cieczach i gazach zasadnicz� rol� zaczyna odgrywa� inny mechanizm - konwekcja. Jej 

działanie opiera si� na prawie Archimedesa, które stwierdza, �e ciała lub obszary o wi�kszej g�sto�ci 

pod wpływem siły ci��enia wypieraj� ciała lub obszary o g�sto�ci mniejszej w stron� przeciwn� ni� 

działaj�ca na nie siła. Wynika z tego, �e zjawisko konwekcji mo�e wyst�powa� jedynie w układach, 

które znajduj� si� pod wpływem ukierunkowanej siły. Je�li ciecz lub gaz w zbiorniku b�dzie 
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podgrzewana od dołu, to obszary najbli�sze �ródłu ciepła nagrzej� si�, cz�steczki zaczn� szybciej si� 

porusza� (bardziej wychyla� od poło�enia równowagi), co da w rezultacie lokalne zmniejszenie 

g�sto�ci. Siła wyporu spowoduje ruch nagrzanych obszarów ku górze, w trakcie którego cz�steczki 

b�d� stopniowo oddawały energi� poprzez kontakt ze swymi nieogrzanymi s�siadami. Oddaj�c 

energi� spowoduj� ochłodzenie i zwi�kszenie g�sto�ci o�rodka, przez co uprzednio wypierane 

obszary zaczn� opada� z powrotem ku dołowi pojemnika. W ten sposób sytuacja powtórzy si�, 

tworz�c proces ci�gły i cykliczny zwany cyrkulacj� o�rodka. Taki rodzaj konwekcji jest nazywany 

konwekcj� swobodn� w odró�nieniu od konwekcji wymuszonej, która opiera si� na procesie 

wymuszonego obiegu o�rodka, np. w instalacji klimatyzacyjnej [2]. Nale�y zauwa�y�, �e w przypadku 

podgrzewania od góry cyrkulacja nie wyst�pi a przekazywanie ciepła b�dzie odbywało si� na drodze 

przewodzenia. Ponadto, sam mechanizm konwekcji nie jest w stanie zapewni� przenoszenia energii 

cieplnej, cyrkulacja jest jedynie swego rodzaju �rodkiem transportu dla cz�steczek, które w dalszym 

ci�gu wymieniaj� ciepło poprzez bezpo�rednie oddziaływanie, tak jak w przypadku przewodzenia. 

Pomimo tego, �e pró�nia jest idealnym izolatorem cieplnym, mo�e poprzez ni� odbywa� si� transport 

energii cieplnej; wymiana ciepła bez po�rednictwa cz�steczek materii jest mo�liwa dzi�ki 

promieniowaniu elektromagnetycznemu, które nie potrzebuje o�rodka aby si� rozchodzi�. Poruszaj�ce 

si� ładunki elektryczne w atomach rozgrzanego ciała powoduj� powstawanie fal 

elektromagnetycznych, które rozchodz� si� we wszystkich kierunkach z pr�dko�ci� równ� pr�dko�ci 

�wiatła [1]. Kiedy promieniowanie elektromagnetyczne pada na powierzchni� ciała, cz��� niesionej 

przez nie energii mo�e zosta� pochłoni�ta przez ciało; atomy absorbuj� kwanty energii zwi�kszaj�c 

tym samym poziom swego pobudzenia, w rezultacie czego nast�puje ogrzewanie ciała. Stosunek 

energii promieniowania pochłoni�tej przez ciało do całkowitej energii promieniowania padaj�cego na 

jego powierzchni� nazywany jest zdolno�ci� absorbcyjn� lub współczynnikiem pochłaniania ciała. 

Idealna powierzchnia pochłaniaj�ca, zwana ciałem doskonale czarnym, ma zdolno�� pochłaniania 

równ� 1. Nale�y zauwa�y�, �e ka�de ciało o temperaturze wy�szej od zera bezwzgl�dnego emituje 

promieniowanie elektromagnetyczne, wi�c proces ma zawsze charakter dwustronny: energia jest 

pochłaniana i równocze�nie wypromieniowywana, bilans tej wymiany jest zale�ny od zdolno�ci 

emisyjnej i absorbcyjnej ciała. Transport energii cieplnej poprzez promieniowanie zachodzi równie� w 

o�rodkach przezroczystych nie b�d�cych pró�ni�; jego efektywno�� jest tym mniejsza, im mniejsza 

przezroczysto�� o�rodka, gdy� cz��� energii jest wychwytywana przez atomy o�rodka. 

 

2. Procesy cieplne w organizmach �ywych 

Utrzymanie organizmu przy �yciu wymaga ci�głego wydatkowania energii, równie� pod postaci� 

ciepła; praca ka�dego narz�du i układu jest zwi�zana z jej wymian�. �ródłem tej energii s� procesy 

metaboliczne, które u zwierz�t i grzybów polegaj� na rozkładzie skomplikowanych zwi�zków 

chemicznych, podczas którego jest ona uwalniana. Aby mogły one jednak prawidłowo przebiega�, 

organizm musi posiada� pewne zasoby energetyczne "do natychmiastowego wykorzystania", czyli 



3 

dost�pne bez dodatkowego wydatkowania energii na ich pozyskanie. Funkcj� t� spełnia energia 

cieplna, której odpowiedni poziom pozwala na uruchomienie procesów przemiany materii oraz 

normalne funkcjonowanie organizmu. W przypadku zbyt niskiej ciepłoty ciała nie jest mo�liwe 

pozyskiwanie energii chemicznej, w rezultacie czego organizm ginie. Z tych wzgl�dów temperatura 

ciała jest czynnikiem decyduj�cym o przetrwaniu i musi by� utrzymywana w �ci�le okre�lonym 

przedziale [1]. Wst�pne zakresy dopuszczalnych temperatur s� determinowane przez fizyczne 

wła�ciwo�ci budulca organizmu, który w głównej mierze zło�ony jest z wody; w normalnych warunkach 

(to jest panuj�cych na powierzchni Ziemi) woda mo�e istnie� w stanie ciekłym w temperaturze od zera 

do 100 stopni Celsjusza. Tak�e białko, b�d�ce drug� podstaw� ziemskiego �ycia, jest bardzo czułe na 

temperatur�: ju� przy 42 stopniach Celsjusza nast�puje jego nieodwracalne �ci�cie, czyli zniszczenie 

pierwotnej struktury molekularnej. Jeszcze bardziej rygorystyczne normy dotycz�ce temperatury 

operacyjnej (czyli optymalnej temperatury funkcjonuj�cego organizmu) wymuszane s� przez specyfik� 

procesów fizykochemicznych zachodz�cych w organizmie �ywym, takich jak rozpuszczanie si� gazów 

i zwi�zków chemicznych we krwi czy chemiczne spalanie w�glowodanów i tłuszczów. Tego typu 

procesy przebiegaj� tym efektywniej, im wy�sza panuje temperatura; dlatego te� temperatura 

operacyjna ciała powinna by� mo�liwie najwy�sza, nie przekraczaj�c jednocze�nie temperatury 

denaturacji białka (wraz z zachowaniem pewnego obszaru bezpiecze�stwa). 

Pierwsze stworzenia, jakie pojawiły si� na Ziemi, były organizmami zmiennocieplnymi, to znaczy 

temperatura ich ciała zale�ała od temperatury otoczenia, gdy� nie posiadały one mechanizmów jej 

regulacji. Nie dziwi wi�c fakt, �e pierwotnie �rodowiskiem ich �ycia była woda, która ze wzgl�du na 

swe wła�ciwo�ci fizyczne (du�a pojemno�� cieplna oraz stosunkowo dobre przewodzenie ciepła) jest 

w stanie zapewni� warunki o minimalnych wahaniach temperatury. Wyj�cie zwierz�t wodnych na l�d 

spowodowane zostało mi�dzy innymi poszukiwaniem �rodowiska cieplejszego, które umo�liwiłoby 

zwi�kszenie aktywno�ci; �ycie na l�dzie pozwala korzysta� z ciepła przekazywanego bezpo�rednio 

przez promieniowanie słoneczne, które woda z racji swej małej przezroczysto�ci pochłania ju� w 

powierzchniowych warstwach. Dzi�ki temu zwierz�ta mogły prowadzi� bardziej aktywne �ycie w ci�gu 

dnia; cen� za to była konieczno�� przeczekania okresów nocnych, gdy� niska temperatura nie 

pozwalała utrzyma� metabolizmu na odpowiednio wysokim poziomie. Natura borykała si� z tymi 

problemami, dopóki nie pojawiły si� pierwsze organizmy stałocieplne, czyli niezale�ne (w pewnym 

zakresie) od temperatury otoczenia oraz potrafi�ce wpływa� na temperatur� swego organizmu. Dzi�ki 

temu s� one w stanie prze�y� i funkcjonowa� w temperaturach z zakresu od -50 (biegun południowy) 

do +50 stopni Celsjusza (pustynie). 

Z punktu widzenia problematyki komfortu cieplnego najwa�niejszymi mechanizmami 

przystosowawczymi i regulacyjnymi s� te, które maj� za zadanie utrzymywa� odpowiedni� 

temperatur� ciała w krótkich okresach czasu, czyli reaguj�ce na nagłe jej zmiany w otoczeniu. Nie 

nale�y jednak zapomina� o istnieniu mechanizmów regulacji sezonowej (np. sen zimowy, migracje 

sezonowe, linienie) oraz o ewolucyjnych sposobach reakcji na stopniowo zmieniaj�ce si� warunki 

klimatyczne (np. utrata owłosienia u ludzi czy zmieniaj�ca si� grubo�� futra u zwierz�t) [1]. 

Mechanizmy te u zwierz�t stałocieplnych skupiaj� si� na utrzymaniu stałej, najkorzystniejszej dla 
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organów i układów ciała temperatury poprzez wpływanie na wielko�� ciepła oddawanego do 

otoczenia. Ze wzgl�du na fakt, i� tkanki biologiczne s� stosunkowo dobrymi izolatorami termicznymi, 

ciepło musi najpierw zosta� przetransportowane w te rejony ciała, które maj� bezpo�redni kontakt z 

otoczeniem, by mogło zosta� stamt�d wydalone przy pomocy opisywanych wcze�niej mechanizmów 

przewodzenia, konwekcji i promieniowania. Takimi rejonami jest powierzchnia skóry oraz płuca, 

natomiast czynnikiem transportuj�cym ciepło z wn�trza jest krew. Przy wydalaniu ciepła 

wykorzystywana jest tak�e woda, której du�a pojemno�� cieplna pozwala na odprowadzenie 

znacznych ilo�ci energii; paruje ona bezpo�rednio z tkanek (płuca i w niewielkim stopniu skóra) lub 

jest dostarczana na powierzchni� skóry w postaci potu przez gruczoły potowe. Nadzorem wymiany 

ciepła z otoczeniem zajmuje si� podwzgórze, organ mieszcz�cy si� w mózgu i pełni�cy rol� 

termostatu; jego zadaniem jest uruchamianie odpowiednich reakcji tak, by utrzyma� temperatur� ciała 

na stałym poziomie, pomimo jej waha� w otoczeniu. 

Kiedy temperatura otoczenia jest niska, organizm jest zmuszony do produkowania ciepła w celu 

wyrównania strat zwi�zanych z wychładzaniem si� ciała. W celu ograniczenia tych strat nast�puje 

zw��enie naczy� krwiono�nych w obr�bie zewn�trznych warstw ciała, w rezultacie czego zmniejsza 

si� dopływ krwi do skóry (�wiadczy o tym jej blado��) oraz emisja ciepła t� drog�. U zwierz�t 

pokrytych sier�ci� lub futrem wyst�puje równie� jej je�enie, maj�ce na celu zwi�kszenie stopnia 

izolacyjno�ci cieplnej pokrycia - zwi�ksza si� jego grubo��, a przestrzenie mi�dzy włosami wypełniaj� 

si� powietrzem, które jest dobrym izolatorem [odruch ten jest obserwowany równie� u człowieka pod 

postaci� tak zwanej "g�siej skórki", lecz ze wzgl�du na znikom� ilo�� włosów na ciele nie ma on 

znaczenia praktycznego]. Je�li takie działanie nie przynosi po��danego rezultatu (straty ciepła s� 

nadal zbyt du�e), uruchamiane s� radykalne mechanizmy produkowania energii cieplnej: dr�enie i 

napi�cie mi��ni. Ich skuteczno�� jest bardzo du�a, produkowane w ten sposób ciepło jest prawie 

równe ciepłu powstaj�cemu w czasie jazdy rowerem [1], lecz nale�y pami�ta�, �e odbywa si� to 

kosztem du�ego zu�ycia energii chemicznej (pozyskiwanej z w�glowodanów, tłuszczów, a w 

krytycznych sytuacjach nawet z białek), której ilo�� jest ograniczona. 

Wzrost temperatury wewn�trz ciała niesie ze sob� zagro�enie zniszczeniem struktury molekularnej 

białek, z których zbudowany jest organizm; taka sytuacja wymaga zintensyfikowania procesów 

wydalania ciepła z organizmu. W tym celu poprzez rozszerzenie naczy� krwiono�nych zwi�kszany jest 

dopływ krwi do skóry. Je�li jednak temperatura otoczenia jest porównywalna lub wy�sza od 

temperatury ciała, taka metoda nie skutkuje ze wzgl�du na brak przepływu ciepła mi�dzy skór� a 

powietrzem; co wi�cej, ciepło mo�e zacz�� wtedy napływa� z zewn�trz do organizmu. W takim 

przypadku uruchamiane s� mechanizmy oparte na parowaniu, gdy� umo�liwiaj� one wydalanie ciepła 

pomimo wy�szej temperatury otoczenia (nie nast�puje wtedy transfer ciepła; woda podgrzewa si� i 

odparowuje, dzi�ki czemu jest w stanie opu�ci� organizm wraz ze zgromadzon� energi�). Człowiek 

jest w stanie w ci�gu godziny odparowa� do 1.5 kilograma potu, co jest równowa�ne odprowadzeniu 

do otoczenia energii ponad 10-ciokrotnie wi�kszej ni� energia wytwarzana przez organizm ludzki w 

czasie spoczynku [1]. Zwierz�ta nie posiadaj�ce gruczołów potowych (np. psy) odparowuj� wod� 

poprzez płuca, wspomagaj�c wentylacj� intensywnym dyszeniem. Mechanizm parowania jest 
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wykorzystywany tak�e do wydalania tak zwanego ciepła odpadowego, powstaj�cego podczas 

intensywnej pracy fizycznej. Nale�y mie� na uwadze, i� jego efektywno�� zmniejsza si� wraz ze 

wzrostem wilgotno�ci powietrza; im wy�sze ci�nienie pary wodnej, tym trudniej jest zmieni� stan 

skupienia wody z płynnego na gazowy. Intensywne odparowywanie wody z organizmu mo�e ponadto 

doprowadzi� do jego odwodnienia w sytuacji, gdy zapasy wody nie s� odpowiednio cz�sto 

uzupełniane. 

 

3. Mikroklimat i komfort cieplny 

Mikroklimat w znaczeniu encyklopedycznym jest to klimat charakterystyczny dla małej cz��ci 

�rodowiska, której odr�bno�� jest wynikiem specyfiki układu czynników j� tworz�cych, np. wysoko�ci� 

i wahaniami temperatury, wilgotno�ci, szybko�ci� ruchu powietrza itp. Okre�lonym mikroklimatem 

mo�e charakteryzowa� si� zarówno obszar geograficzny (np. miejscowo��, kotlina czy w�wóz), jak i 

twór sztuczny, zbudowany przez człowieka (wn�trze samochodu, mieszkanie, hala produkcyjna). 

Kształtowanie si� mikroklimatu zale�y głównie od warunków meteorologicznych jego otoczenia oraz 

od naturalnych barier, które przyczyniaj� si� do jego utrzymania (np. �ciana lasu czy otaczaj�ce góry). 

W przypadku wytworów r�k ludzkich dodatkowy wpływ maj� techniczne i konstrukcyjne parametry 

obiektów (rozwi�zania konstrukcyjne okien, materiały u�yte do budowy �cian) oraz charakterystyka 

procesów, które przebiegaj� wewn�trz nich (np. sposób u�ytkowania czy metoda ogrzewania) [2]. 

Warto zauwa�y�, �e człowiek buduje pomieszczenia wła�nie w tym celu, by uniezale�ni� si� od 

klimatu swego otoczenia poprzez stworzenie przestrzeni o bardziej odpowiadaj�cym mu 

mikroklimacie. 

Najwa�niejszymi parametrami charakteryzuj�cymi mikroklimat s�: temperatura powietrza, 

promieniowanie termiczne otoczenia, wilgotno�� powietrza, pr�dko�� jego ruchu oraz ci�nienie 

atmosferyczne [4], przy czym nale�y pami�ta�, �e ich wpływ nie ogranicza si� tylko do procesów 

termofizjologicznych w organizmach �ywych (np. samopoczucie du�ej cz��ci populacji zale�y od 

ci�nienia atmosferycznego, które praktycznie nie wpływa na procesy wymiany ciepła). Temperatura 

powietrza okre�la stan energetyczny cz�stek powietrza oraz pary wodnej w nim zawartej. 

Promieniowanie termiczne otoczenia wyra�a wielko�� energii, jak� oddaj� przedmioty znajduj�ce si� 

w otoczeniu poprzez promieniowanie; jego poziom zale�y od temperatury powietrza i temperatury 

promieniuj�cych obiektów. Wilgotno�� powietrza charakteryzuje zawarto�� pary wodnej w powietrzu; 

mo�e by� wyra�ana jako liczba gramów pary wodnej zawartej w jednym metrze sze�ciennym 

powietrza (wilgotno�� bezwzgl�dna), ci�nienie wywierane przez cz�steczki pary wodnej (cz�stkowe 

ci�nienie pary wodnej) lub stosunek tego ci�nienia do ci�nienia, jakie wywierałaby para nasycona w tej 

samej temperaturze (wilgotno�� wzgl�dna). Pr�dko�� ruchu powietrza opisuje wzgl�dne zmiany 

wzajemnego poło�enia organizmu i otaczaj�cych go cz�steczek powietrza i pary wodnej; na otwartej 

przestrzeni determinowana jest przez pr�dko�� mas powietrza i pr�dko�� przemieszczania si� 



6 

organizmu, w pomieszczeniach zamkni�tych dodatkowy wpływ wywiera na ni� cyrkulacja powietrza 

powodowana przez konwekcj� oraz cyrkulacja wymuszona, generowana przez układy wentylacyjne. 

W pomieszczeniach, w których przebywa (pracuje lub odpoczywa) człowiek, nale�y utrzymywa� 

odpowiedni poziom parametrów okre�laj�cych mikroklimat [2]; daje to gwarancj� dobrego 

samopoczucia przebywaj�cych w pomieszczeniu ludzi, a w przypadku wykonywanej pracy wi��e si� 

dodatkowo z polepszeniem jej jako�ci. Je�li w danych warunkach mikroklimatu pomieszczenia 

człowiek czuje si� dobrze, a gospodarka cieplna jego organizmu przebiega najbardziej ekonomicznie, 

to mamy do czynienia ze stanem komfortu cieplnego [3]. Nale�y pami�ta�, �e nie jest on obiektywn� 

form� oceny warunków klimatycznych, gdy� w du�ej mierze zale�y równie� od ogólnego stanu 

organizmu, który "wystawia" ocen�. Ze wzgl�du na ten fakt nale�ałoby zdefiniowa� komfort cieplny 

jako "taki stan umysłu, który wyra�a zadowolenie z panuj�cych warunków termicznych" [5]. Na 

odczuwanie ciepła przez człowieka, oprócz czynników mikroklimatycznych, ma wpływ jego aktywno�� 

fizyczna oraz charakterystyka termiczna odzie�y, któr� ma na sobie. Aktywno�� fizyczna jest 

zwi�zana z poziomem metabolizmu, który z kolei wpływa na produkcj� ciepła przez organizm; im 

wi�ksza aktywno�� fizyczna, tym intensywniej przebiegaj� procesy metaboliczne i wydziela si� wi�cej 

ciepła. Odzie� zast�puje u człowieka utracon� w procesie ewolucji sier��; dzi�ki temu, �e mo�na j� 

dowolnie dobiera�, w zale�no�ci od warunków klimatycznych, człowiek jest w stanie funkcjonowa� 

zarówno w skrajnie niskich temperaturach (np. badacze bieguna południowego), jak i w temperaturach 

bardzo wysokich, przy których odzie� staje si� całkowicie zb�dna. Funkcja, jak� pełni ubranie, z 

punktu widzenia termofizjologii sprowadza si� do regulacji procesów wymiany ciepła z otoczeniem 

poprzez redukcj� strumienia promieniowania, który przez nie przepływa. Ogólnie, im wy�szy stopie� 

izolacyjno�ci odzie�y, tym mniej ciepła ucieka i mniejsze jest zapotrzebowanie organizmu na 

produkcj� dodatkowej, wyrównuj�cej powstaj�ce straty, energii. 

Pierwsza zasada termodynamiki mówi, �e ko�cowa energia wewn�trzna układu równa jest sumie jego 

energii pocz�tkowej oraz dostarczonego (lub odebranego) mu ciepła (z oczywistych wzgl�dów 

pomijamy wykonywan� nad układem prac�). Inaczej mówi�c, zmiana energii wewn�trznej układu 

równa jest ciepłu dostarczonemu lub odebranemu układowi. Fizycznym stanem zwi�zanym z 

odczuwaniem komfortu cieplnego jest sytuacja, gdy zmiana energii wewn�trznej organizmu ludzkiego 

wynosi zero, równocze�nie przy takim jej poziomie, który gwarantuje utrzymanie temperatury 

operacyjnej ciała. W takim przypadku ł�czna ilo�� ciepła wpływaj�cego i wypływaj�cego z ciała 

powinna równie� by� równa zeru. Aby stworzy� formuł� opisuj�c� komfort cieplny, nale�ałoby 

zidentyfikowa� wszystkie strumienie ciepła, jakie przepływaj� przez organizm. Pierwszym z nich jest 

ciepło produkowane na drodze metabolizmu, zarówno to potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 

ciała, jak i ciepło odpadowe. Nast�pnym strumieniem jest energia przepływaj�ca do organizmu z 

otoczenia, czy to poprzez promieniowanie (np. gdy wystawiamy si� na działanie Sło�ca), czy 

przewodzenie (np. podczas gor�cej k�pieli). Strumienie, które odprowadzaj� ciepło z ciała, to: ciepło 

oddawane poprzez skór� (z uwzgl�dnieniem jej pokrycia odzie��) w wyniku promieniowania, 

konwekcji, parowania wody i potu oraz przewodzenia (k�piel w chłodnej wodzie), ciepło wydalane 

poprzez płuca (zarówno jako para wodna, jak i ogrzane, wydychane powietrze) oraz energia 
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wykorzystana do wykonania pracy fizycznej. Ze wzgl�du na to, i� niektóre z tych strumieni s� znikomo 

małe lub wyst�puj� bardzo rzadko [4], przyj�to za wystarczaj�ce stosowanie równania komfortu 

cieplnego w nast�puj�cej formie [3]: 

 

gdzie:  

• M - szybko�� metabolicznej produkcji ciepła  

• Icl - izolacyjno�� odzie�y  

• ta - temperatura powietrza  

• tr - temperatura promieniowania otoczenia  

• pw - ci�nienie pary wodnej zawartej w powietrzu  

• v - pr�dko�� powietrza wzgl�dem powierzchni ciała  

Pomiar pierwszych dwóch wielko�ci w warunkach nielaboratoryjnych jest w zasadzie niemo�liwy, 

stosuje si� wi�c szacowanie oparte na zestawieniach, tabelach i zale�no�ciach stworzonych podczas 

bada� empirycznych. 

 

4. Norma ISO 7730 

Norma ISO 7730 [5] dotyczy umiarkowanych warunków mikroklimatycznych, odpowiadaj�cych 

pomieszczeniom zamkni�tym z systemami ogrzewania oraz opcjonalnej wymuszonej wentylacji. 

Specyfikuje ona warunki komfortu cieplnego oraz udost�pnia narz�dzia słu��ce do jego oceny. 

Ocena stopnia komfortu cieplnego opiera si� na wyznaczeniu wska�nika PMV (Predicted Mean Vote), 

który przewiduje �redni� warto�� głosów du�ej grupy ludzi co do odczuwanego przez nich ciepła. 

Skala ocen wygl�da nast�puj�co:  

• +3 - gor�co  

• +2 - ciepło  

• +1 - nieznacznie ciepło  

• 0 - neutralnie  

• -1 - nieznacznie chłodno  

• -2 - chłodno  

• -3 - zimno  

Formuła obliczeniowa bazuje na zjawisku równowagi termicznej ludzkiego ciała; zachodzi ona 

wówczas, gdy wielko�� ciepła produkowanego wewn�trz ciała jest równa wielko�ci ciepła 
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oddawanego do otoczenia. Obliczenie wska�nika PMV wymaga oszacowania poziomu metabolizmu i 

izolacyjno�ci termicznej odzie�y oraz zmierzenia parametrów mikroklimatu: temperatury powietrza, 

�redniej temperatury promieniowania, wzgl�dnej pr�dko�ci ruchu powietrza i cz�stkowego ci�nienia 

pary wodnej. Posta� formuły jest nast�puj�ca: 

 

przy czym: 

 

 

 

gdzie:  

• M - poziom metabolizmu  

• W - praca zewn�trzna  

• Icl - izolacyjno�� termiczna odzie�y  

• fcl - stosunek powierzchni ciała okrytej odzie�� do powierzchni nieokrytej  

• ta - temperatura powietrza  

• tr - �rednia temperatura promieniowania  

• var - wzgl�dna pr�dko�� powietrza  

• pa - cz�stkowe ci�nienie pary wodnej  

• hc - współczynnik konwekcyjnego transferu ciepła  

• tcl - temperatura powierzchni odzie�y  

Obliczenia dotycz�ce temperatury odzie�y nale�y przeprowadza� wielokrotnie, a� do ustabilizowania 

si� uzyskiwanego wyniku (z tego wzgl�du zalecane jest zastosowanie komputerowych technik 

obliczeniowych). Wskazane jest, aby warto�ci parametrów wej�ciowych zawierały si� w nast�puj�cych 

granicach:  

• M - 58 do 232 [W/m2] (1 do 4 [met])  
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• Icl - 0 do 0.31 [m2*°C/W] (0 do 2 [clo])  

• ta - 10 do 30 [°C]  

• tr - 10 do 40 [°C]  

• var - 0 do 1 [m/s]  

• pa - 0 to 2700 [Pa]  

Uzupełnieniem oceny stopnia komfortu cieplnego wyra�anej przez PMV jest wska�nik PPD (Predicted 

Percentage of Dissatisfied), który daje odpowied� na pytanie: jak wiele osób z du�ej grupy odczuwa 

dyskomfort cieplny w zadanych warunkach? Oblicza si� go według nast�puj�cego wzoru: 

 

Ze wzgl�du na indywidualne przyzwyczajenia oraz ró�nice osobnicze niemo�liwe jest stworzenie 

takiego mikroklimatu, który satysfakcjonowałby ka�dego, istnieje jedynie mo�liwo�� minimalizowania 

liczby ludzi niezadowolonych. Proponowane granice komfortu cieplnego to warto�� PMV zawieraj�ca 

si� w przedziale (-0.5;+0.5), co odpowiada 90% zadowolonych (odczuwaj�cych komfort cieplny). 
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