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Mikroklimat 
                             
dr Krzysztof Sołty�ski - Centralny Instytut Ochrony Pracy 
(artykuł z pakietu edukacyjnego „Nauka o pracy - bezpiecze�stwo, higiena, ergonomia” CIOP) 
 
        
1. Wymiana ciepła mi�dzy człowiekiem a jego otoczeniem  
 
         Mi�dzy człowiekiem a �rodowiskiem zachodzi nieustanna wymiana ciepła (foliogram 1). Odbywa si� ona 
         czterema drogami: przez przewodzenie, konwekcj�, promieniowanie oraz odparowywanie potu. Tego  
         rodzaju przepływy ciepła zale�� od pewnej liczby charakterystyk fizycznych otoczenia. S� to: temperatura  
         powietrza, �rednia temperatura promieniowania, ci�nienie pary wodnej i pr�dko�� ruchu powietrza.  
         Poniewa� do prawidłowego działania wszystkich funkcji organizmu jest konieczne utrzymanie stałej ciepłoty  
         ciała (homeotermii), dlatego musz� istnie� odpowiednie mechanizmy, które pozwalaj� organizmowi  
         wytworzy� niezb�dn� ilo�� ciepła lub te� odprowadzi� jego nadmiar. Mechanizmy te, uruchamiane za  
         pomoc� niezale�nego mechanizmu termoregulacji, nie zawsze mog� podoła� obci��eniom termicznym, na  
         jakie nara�ony jest organizm ze strony �rodowiska. Konsekwencj� takiego stanu jest nieuchronny wzrost  
         temperatury wn�trza ciała w �rodowisku gor�cym lub jej spadek w �rodowisku zimnym. 
 
         Podstawowym mechanizmem wytwarzania ciepła w organizmie jest proces przemiany, zwany  
         metabolizmem. Okazuje si�, �e w ten sposób wytworzone ciepło znacznie wzrasta podczas pracy  
         fizycznej. Mo�e osi�gn�� warto�ci 15 ÷ 20-krotnie wi�ksze od przemiany podstawowej. Mała cz��� tego  
         ciepła zostaje usuni�ta z organizmu w wyniku oddychania i wydatku ciepła zwi�zanego z wykonywan�  
         prac�. Pozostała ilo�� ciepła musi zosta� przemieszczona z wn�trza ciała w kierunku skóry. Organizm stara  
         si� ułatwi� to zadanie. Nast�puje wzrost ukrwienia i temperatury skóry oraz uaktywnianie si� gruczołów  
         potowych. Wzrost temperatury skóry zwi�ksza wymian� pomi�dzy organizmem a �rodowiskiem w drodze  
         konwekcji i promieniowania, a odparowywanie potu jest najwydajniejszym mechanizmem rozpraszania  
         ciepła. 
 
         Organizm, podporz�dkowany prawu zachowania stałej ciepłoty, nie mo�e oczywi�cie sprosta� ka�dym  
         obci��eniom pracy i �rodowiska. Wzrost t�tna, który musi zrównowa�y� zmniejszenie ci�nienia �ylnego,  
         zwi�zane ze zwi�kszonym przemieszczaniem krwi od wn�trza ku powierzchni ciała w wyniku rozszerzenia  
         naczy� krwiono�nych skóry, nie mo�e przekroczy� 140 uderze�/minut�. Ilo�� wydzielonego potu nie mo�e  
         wzrasta� nieograniczenie - przyjmuje si�, �e maksymalna ilo�� potu w ci�gu 8 godzin pracy nie przekracza  
         4 litrów. Wreszcie, temperatura wn�trza ciała mo�e wzrosn�� zaledwie o 1 °C, tzn. mo�e osi�gn�� 38 °C. 
 
         Warunek zachowania homeotermii narzuca konieczno�� ograniczenia czasu przebywania człowieka w  
         gor�cym �rodowisku pracy. Wzrost t�tna, maksymalny wydatek potowy oraz wzrost temperatury wn�trza  
         ciała s� czułymi wska�nikami obci��enia cieplnego organizmu i wyznaczaj� granice tolerancji niekorzystnego  
         wpływu �rodowiska i pracy na organizm człowieka. 
 
         Współzale�no�� mi�dzy człowiekiem a �rodowiskiem w zakresie wymiany ciepła uj�ta jest ilo�ciowo w  
         równaniu bilansu cieplnego człowieka: 
 

                        (1) 
 
         gdzie: 
 
            S - akumulacja ciepła 
            M - metabolizm energetyczny 
            W - praca zewn�trzna 
            Res - straty ciepła przy oddychaniu 
            C, R - wymiana ciepła na drodze konwekcji i promieniowania 
            E - straty ciepła na drodze odparowywania potu. 
 
 
         W dotychczasowych rozwa�aniach o stabilno�ci termicznej człowieka pomini�to wpływ odzie�y. Ubranie  
         stanowi jednak barier� pomi�dzy powierzchni� skóry a otoczeniem, która oddziałuje zarówno na wymian�  
         ciepła przez konwekcj� i promieniowanie, jak i na wymian� ciepła przez odparowywanie. Trzeba wyra�nie  
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         wskaza�, �e wpływ ubrania na wymian� ciepła jest bardzo zło�ony. Nale�y wprowadzi� wiele uproszcze�  
         u�redniaj�cych oraz pewne przybli�enia. Praktycznie do bilansu cieplnego człowieka wnosi si� czynniki  
         korekcyjne: 
 

                                                  (2) 
 
         dla wymiany ciepła przez konwekcj� i promieniowanie  
         oraz 
 

                                                       (3) 
 
         jako czynnik redukuj�cy wymian� ciepła przez odparowywanie, 
         gdzie: 
 
            Icl - izolacja cieplna ubrania 
            hc i hr - współczynnik wymiany ciepła przez konwekcj� i promieniowanie.  
 
         Obliczenie bilansu cieplnego (1) z uwzgl�dnieniem korekcji (2) umo�liwia wyliczenie obci��enia termicznego.  
         Obliczenie to, przeprowadzone przy zało�eniu braku potu, a wi�c przy zało�eniu minimalnej wilgotno�ci  
         skóry, daje: 
 
                           S = M - W - R - C - Res                                                (4) 
 
         Gdy bilans cieplny jest dodatni, mamy do czynienia ze �rodowiskiem gor�cym, wymagaj�cym uruchomienia  
         mechanizmów walki z gor�cem. Gdy bilans cieplny jest ujemny, mamy do czynienia ze �rodowiskiem  
         chłodnym, wymagaj�cym uruchomienia mechanizmów walki z zimnem. Natomiast bilans cieplny jest równy  
         zeru w �rodowisku neutralnym. 
 
         W �rodowisku neutralnym ilo�� ciepła, które jest wytwarzane przez przemian� w spoczynku lub podczas  
         wykonywania okre�lonej czynno�ci, zostaje rozproszona w taki sposób, �e temperatura wn�trza ciała, bez  
         udziału niezale�nego mechanizmu termoregulacji, utrzymuje si� na stałym poziomie. Z tego wzgl�du w  
         �rodowisku tym wszyscy ludzie, bez wzgl�du na płe�, wiek i aklimatyzacj�, czuj� si� jednakowo dobrze. 
 
         Zupełnie odmiennie jest w �rodowisku gor�cym. Ilo�� ciepła wytwarzanego ulega wprawdzie rozproszeniu w  
         stopniu umo�liwiaj�cym utrzymanie temperatury wn�trza ciała na stałym poziomie, lecz musz� zosta�  
         wł�czone mechanizmy autonomicznej termoregulacji. W kra�cowym przypadku ilo�� zgromadzonego ciepła  
         nie mo�e zosta� rozproszona i temperatura wn�trza ciała zaczyna si� stopniowo podnosi�. 
 
         Sprawno�� mechanizmów utrzymuj�cych stał� ciepłot� ciała zale�y od ogólnej kondycji człowieka, przede  
         wszystkim za� od jego wydolno�ci kr��eniowej, ilo�ci gruczołów potowych, aklimatyzacji, a wi�c czynników  
         zale�nych od wieku, płci, wagi ciała oraz wytrenowania [11]. 
 
         Współzale�no�� mi�dzy funkcj� przenoszenia tlenu a funkcj� przenoszenia ciepła powoduje u człowieka, w  
         gor�cym �rodowisku pracy, zmiany aktywno�ci psychosensomotorycznej. Obserwuje si� spadek wydolno�ci  
         pracy i wska�nika dokładno�ci wykonywania zada� (bł�d, przeoczenie), [4]. Wynika st�d konieczno��  
         klasyfikacji stanowisk pracy zarówno ze wzgl�du na stopie� uci��liwo�ci fizycznej i termicznej, jak równie�  
         wymaga� dotycz�cych precyzji wykonywanej pracy. Szczególnie wymagaj�ce - z tego punktu widzenia -  
         stanowiska pracy s� dost�pne tylko dla organizmów zaaklimatyzowanych, wytrenowanych i maj�cych du�e  
         zdolno�ci adaptacyjne. 
 
        



3 

2. Komfort cieplny  
 
         W czasie opracowywania koncepcji instalacji wentylacji lub regulowania instalacji ju� istniej�cej nale�y  
         d��y� do osi�gni�cia optymalnego samopoczucia pracowników - komfortu cieplnego. Odczucia cieplne  
         człowieka odnosz� si� głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowag� wpływa aktywno��  
         fizyczna człowieka, odzie�, jak� ma na sobie, jak równie� parametry otoczenia: temperatura powietrza,  
         �rednia temperatura promieniowania, pr�dko�� przepływu powietrza i wilgotno�� powietrza ( foliogram 2). 
 
         Po przeprowadzeniu oceny lub pomiarów powy�szych czynników mo�na na podstawie aktualnego stanu  
         wiedzy [2, 13] przewidzie� wra�enia cieplne człowieka, wyra�one w 7-stopniowej skali wra�e� cieplnych,  
         jako: gor�ce (+3), ciepłe (+2), lekko ciepłe (+1), neutralne (0), lekko chłodne (-1), chłodne (-2), zimne  
         (-3), obliczaj�c wska�nik PMV (przewidywana ocena �rednia) i zwi�zany z nim wska�nik PPD  
         (przewidywany procent osób niezadowolonych). 
 
         Na podstawie wska�ników PMV i PPD proponuje si� okre�lenie granic komfortu cieplnego jako  
         zadawalaj�cych dla 90% ludzi, co odpowiada warto�ci wska�nika PMV zawartej w granicach - 0,5 < PMV <  
         + 0,5. 
 
         Wska�nik PMV wykorzystywany jest równie� do klasyfikacji �rodowisk termicznych gor�cych i zimnych  
          ( foliogram 3). 
 
         Analizie warunków, jakie nale�y spełni�, aby zapewni� komfort cieplny, jak równie� sposobom jego �cisłej  
         definicji po�wi�cono w pi�miennictwie wiele uwagi [1, 2]. Warunki komfortu cieplnego stwarzaj� jednakowe i  
         najkorzystniejsze warunki pracy, dost�pne dla ogółu pracowników bez ogranicze� zwi�zanych z wiekiem i  
         płci�. Niepotrzebna jest aklimatyzacja pracownika, mo�liwa jest praca całozmianowa, mog� by� tak�e  
         wykonywane prace wymagaj�ce wyj�tkowej precyzji i uwagi. W ostatnich latach komfort cieplny jest  
         swoistego rodzaju „produktem”, który si� wytwarza, sprzedaje i na który istnieje wzrastaj�cy popyt. 
 
         Według P.O. Fangera [3] w ustalonych warunkach otoczenia podstawowymi warunkami komfortu cieplnego  
         człowieka s�: 
 
            - zrównowa�ony bilans cieplny  
            - pot wydzielany w granicach przewidzianych dla komfortu  
            - �rednia wa�ona temperatura skóry w granicach przewidzianych dla komfortu  
 

                           (5) 
 
         gdzie: 
 
            H - wewn�trzna produkcja ciepła człowieka 
            R - przekaz ciepła przez promieniowanie z powierzchni odzie�y 
            C - przekaz ciepła na drodze konwekcji z powierzchni odzie�y 
            K - przekaz ciepła od powierzchni skóry do wewn�trznej powierzchni odzie�y 
            E - straty ciepła przez odparowanie potu z powierzchni skóry 
            Ed - straty ciepła na skutek dyfuzji pary wodnej przez skór� 
            Er - straty ciepła na parowanie z dróg oddechowych 

        Cr - straty ciepła przez konwekcj� z dróg oddechowych.  
 

         Ciepło generowane jest we wn�trzu ciała i tracone z powierzchni skóry, nast�pnie transportowane przez  
         odzie� i wymieniane z otoczeniem. Logiczne rozwa�ania, rozs�dne zało�enia i przegl�d pi�miennictwa  
         doprowadziły do równa� daj�cych si� rozwi�za� wzgl�dem sze�ciu podstawowych parametrów (ta, tr, pa,v,  
         Clo, M).  

 
        

3. �rodowisko gor�ce  
 
         Powy�ej strefy komfortu cieplnego (PMV > +2), w zakresie pola wysokiej temperatury powietrza i  
         promieniowania, rozci�ga si� obszar warunków klimatycznych, dla których równanie bilansu cieplnego,  
         obliczone wył�cznie na podstawie wymiany konwekcyjnej i przez promieniowanie, ma warto�� dodatni�.  
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         Warunki te b�d� dalej okre�lane jako �rodowisko gor�ce, warunki stresu cieplnego lub, bior�c pod uwag�  
         obci��enie ustroju w tych warunkach, dyskomfort gor�cy ogólny. 
 
         Istniej� równie� inne przyczyny powstania stresu termicznego gor�cego. Brak równowagi bilansu cieplnego  
         mo�e by� wywołany, na przykład, zwi�kszeniem metabolicznej produkcji ciepła, zwi�kszeniem wilgotno�ci  
         powietrza i zmian� szybko�ci przepływu powietrza, gdy jego temperatura jest wy�sza od �redniej  
         temperatury skóry. 
 
         Niezale�nie od przyczyny powoduj�cej powstanie stresu termicznego gor�cego, odpowiedzi�  
         termoregulacyjn� ze strony ustroju człowieka jest rozszerzenie naczy� krwiono�nych skóry i wzrost  
         skórnego przepływu krwi. Gdy temperatura otoczenia przekracza 28 ÷ 32 °C zostaje uruchomiony drugi  
         mechanizm termoregulacyjny - wydzielanie potu. 
          
         Fizjologiczna przewodno�� cieplna jest definiowana za pomoc� zale�no�ci: 
 

                                                   (6) 
 
         w której: 

 
            hi - fizjologiczna przewodno�� cieplna, W·m2·K-1 
            h - przewodno�� cieplna tkanki, W·m-2·K-1  
            Ffl - pojemno�� cieplna krwi, J·l-1·K-1 
            Qsk - stopie� ukrwienia skóry, l·s-1·m-2  
 

         Wida� wyra�nie, �e wzrost fizjologicznej przewodno�ci cieplnej praktycznie mo�e by� zapewniony przez  
         zwi�kszenie ukrwienia skóry, wynikaj�ce z redystrybucji przepływu przez ni� krwi, kosztem obszarów  
         wewn�trznych ciała [9]. 

 
         Celem obu tych mechanizmów jest utrzymanie homeostazy termicznej w ustroju, a ich działanie powoduje  
         wiele wtórnych zmian czynno�ciowych ze strony serca oraz ró�nych narz�dów i układów. S� to przede  
         wszystkim zmiany w rozmieszczeniu krwi w ustroju, odwodnienie i utrata soli mineralnych. Ponadto, wzrost  
         temperatury ciała wpływa na czynno�� o�rodkowego układu nerwowego. 
 
         Organizm podporz�dkowany prawu zachowania stałej ciepłoty nie mo�e oczywi�cie sprosta� ka�dym  
         obci��eniom pracy i �rodowiska. Działanie �rodowiska cieplnego nale�y wi�c �ci�le wi�za� z czasem.  
 
         Obecnie, na podstawie aktualnego stanu wiedzy [7, 8, 10, 14, 16] mo�emy oceni� nie tylko wielko��  
         obci��enia termicznego i jego najwy�sz� warto�� dopuszczaln� (NDN), lecz równie� wyznaczy� czas  
         ekspozycji dopuszczalnej, okre�li� ryzyko oraz poda� warunki i wymagany czas odnowy biologicznej  
         organizmu.  
 
         W praktyce przemysłowej do tego celu szeroko wykorzystywany jest wska�nik WBGT (wet bulb globe  
         temperature) opisany w normie ISO 7243 i odpowiadaj�cej jej polskiej normie PN-N-08011: 1985 [14].  
         Uwzgl�dnione s� przy tym wszystkie czynniki, które wpływaj� na obci��enie termiczne: parametry  
         mikroklimatu, obci��enie wysiłkiem fizycznym (wielko�� produkcji ciepła metabolicznego), termoizolacyjno��  
         odzie�y, ruch powietrza oraz zaaklimatyzowanie b�d� niezaaklimatyzowanie do �rodowiska gor�cego. 

 
        

4. �rodowisko zimne  
 

         Poni�ej strefy komfortu cieplnego (PMV < -2), w zakresie pola niskiej temperatury zarówno powietrza, jak i  
         promieniowania, rozci�ga si� obszar warunków klimatycznych, dla których równanie bilansu cieplnego,  
         obliczone wył�cznie na podstawie wymiany konwekcyjnej i przez promieniowanie, ma warto�� ujemn�.  
         Warunki te b�dziemy okre�la� dalej jako �rodowisko zimne, warunki stresu cieplnego lub, bior�c pod wag�  
         obci��enie ustroju w tych warunkach, dyskomfort zimny ogólny. 
 
         Powstanie stresu termicznego zimnego mo�e mie� równie� inne przyczyny. Nierównowag� bilansu cieplnego  
         wywołuje na przykład obni�enie metabolizmu i zmiana szybko�ci przepływu powietrza, gdy jego temperatura  
         jest ni�sza od �redniej temperatury skóry. 
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         Niezale�nie od przyczyny powoduj�cej powstanie stresu termicznego zimnego, odpowiedzi�  
         termoregulacyjn� ze strony ustroju człowieka jest skurcz naczy� krwiono�nych skóry, wywołuj�cy  
         zmniejszenie skórnego przepływu krwi i przewodnictwa cieplnego tkanek powierzchniowych oraz zwi�kszenie  
         wytwarzania ciepła. 
 
         Oba te mechanizmy maj� na celu utrzymanie homeostazy termicznej ustroju, a ich działanie powoduje wiele  
         wtórnych zmian czynno�ciowych ze strony ró�nych narz�dów i układów. Nale�� do nich przede wszystkim  
         zmiany w obj�to�ci i rozmieszczeniu płynów ustrojowych, w czynno�ciach nerek i inne. 
 
         Organizm, podporz�dkowany prawu zachowania stałej ciepłoty, nie mo�e oczywi�cie sprosta� ka�dym  
         obci��eniom ze strony �rodowiska. Podobnie jak w przypadku �rodowiska gor�cego, skutki działania  
         �rodowiska zimnego nale�y �ci�le wi�za� z czasem jego oddziaływania, a temperatura skóry, spadek  
         temperatury wn�trza ciała i ubytek ciepła s� czułymi wska�nikami ujemnego obci��enia termicznego  
         organizmu i wyznaczaj� granice tolerancji niekorzystnego wpływu �rodowiska na organizm człowieka. 
 
         Zimny stres miejscowy jest oceniany za pomoc� wska�nika siły chłodz�cej powietrza WCI (wind chill index).  
         Oznaczenie wska�nika WCI jest konieczne do oceny miejscowego chłodzenia ciała, np. powierzchni twarzy,  
         r�k. Wraz ze wzrostem warto�ci tego wska�nika ro�nie niebezpiecze�stwo (ryzyko) odmro�enia. 

 
         �rodowisko zimne powoduje równie� chłodzenie całego ciała, czyli hipotermi�, i dlatego w tym mikroklimacie  
         nale�y stosowa� odzie� ciepłochronn�. Wymagan� ciepłochronno�� odzie�y IREQ (required clothing  
         insulation) okre�la si� w jednostkach clo, w zale�no�ci od szybko�ci metabolicznej produkcji ciepła i  
         parametrów �rodowiska zewn�trznego. Zastosowanie wymaganej ciepłochronno�ci odzie�y ma zapobiega�  
         hipotermii i obni�eniu wewn�trznej temperatury ciała nie wi�cej ni� o 1,0 °C, czyli do 36,0 °C [7, 8, 10 ,15]. 

 
        

5. �rodowiska termiczne niejednorodne i o parametrach zmiennych w czasie  
 

         W dotychczasowych rozwa�aniach zało�ono a priori stało�� parametrów fizycznych charakteryzuj�cych  
         �rodowisko cieplne pracy zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. W praktyce nie wyst�puj� tak idealne  
         warunki. Człowiek mo�e si� czu� ogólnie termicznie neutralny, lecz lokalnie mo�e odczuwa� dyskomfort w  
         cz��ci ciała (mo�e by� za zimno lub za gor�co). Przyczyn� tego lokalnego dyskomfortu b�dzie np.  
         nadmierne promieniowanie z jednego kierunku, lokalne konwekcyjne chłodzenie (przeci�gi), kontakt z gor�c�  
         lub zimn� powierzchni�, wreszcie pionowy gradient temperatury. 
 
         Równie� poziom przemiany na ogół jest zmienny w czasie, tak, jak zmienia si� wydatek energetyczny, czyli  
         wielko�� obci��enia prac� fizyczn� zgodnie z wymaganiami wykonywanej pracy [6]. 
 
         Dynamika zmian �rodowiska i pracy prowadzi do zmiennych obci��e� organizmu człowieka. W zakresie  
         prawidłowej oceny zagro�enia (ryzyka) musi to pozostawi� �lad w postaci konieczno�ci analizowania  
         u�rednionych warto�ci obci��enia. Zwi�ksza to znacznie liczb� niezb�dnych pomiarów, które dodatkowo,  
         przy du�ej niejednorodno�ci �rodowiska, powinny by� prowadzone na wysoko�ci głowy, piersi i nóg  
         pracownika. 

 
         Powi�zanie człowieka ze �rodowiskiem cieplnym pracy ma charakter zło�ony ze wzgl�du na wyst�powanie  
         licznych wzajemnie na siebie oddziałuj�cych czynników. Dokładne poznanie charakteru, dynamiki i wielko�ci  
         tych oddziaływa� stanowi jednak niezb�dn� podstaw� do rzetelnie prowadzonej pracy w zakresie ochrony  
         człowieka przed skutkami obci��e� wyst�puj�cych przy pracy tak w zimnym, jak i gor�cym klimacie.  
         Optymalizacja przemysłowego �rodowiska cieplnego pracy, w celu zmniejszenia do minimum jego  
         niekorzystnego wpływu na organizm człowieka, oznacza jednoczesn� popraw� zdrowia, bezpiecze�stwa i  
         wydajno�ci pracy. Jest wi�c działaniem niezb�dnym z punktu widzenia humanitarnego i utylitarnego. 
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7. Foliogramy 
 
 

        
    Foliogram 1.                                        
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         Foliogram 2. 
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        Foliogram 3. 
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