
wp³ywu mikroklimatu 
Ocena niekorzystnego

– Centrum 

   Badañ 

   Obci¹¿eñ 

   Termicznych

Wstêp
Warunki środowiskowe, w których wy-

stêpuje obci¹¿enie termiczne organizmu 
cz³owieka określane s¹ w przyjêtej w ergonomii 
terminologii jako mikroklimat gor¹cy i zimny. 
Pojêcia te s¹ definiowane nastêpuj¹co [1]:

– mikroklimat gor¹cy – warunki środowi-
ska pracy określone temperatur¹ powietrza 
w pomieszczeniu powy¿ej 30 oC i wzglêdn¹ 
wilgotności¹ powietrza powy¿ej 65% lub bez-
pośrednim oddzia³ywaniem otwartego źród³a 
promieniowania cieplnego w pomieszczeniach 
(piece hutnicze, odlewnicze itp.)

– mikroklimat zimny – warunki środowi-
ska pracy określone temperatur¹ powietrza 
w pomieszczeniu poni¿ej 14 oC i wzglêdn¹ 
wilgotności¹ powietrza powy¿ej 65%.

Miêdzy cz³owiekiem a środowiskiem za-
chodzi nieustanna wymiana ciep³a. Odbywa 
siê ona z udzia³em czterech zjawisk fizycznych: 
przewodzenia, konwekcji, promieniowania 
oraz odparowywania wody wraz z potem 
i wydychanym powietrzem. O udziale ka¿dego 
z wymienionych zjawisk w procesie wymiany 
ciep³a decyduj¹ takie czynniki, jak: temperatura 
powietrza, średnia temperatura promienio-
wania, ciśnienie pary wodnej i prêdkośæ ruchu 
powietrza, a tak¿e ubiór oraz aktywnośæ 
fizyczna. 

Organizm cz³owieka wymaga utrzymy-
wania sta³ej ciep³oty cia³a (tzw. homeotermii) 
w celu prawid³owego dzia³ania wszystkich jego 

funkcji. Istniej¹ odpowiednie mechanizmy, 
które pozwalaj¹ organizmowi wytworzyæ 
niezbêdn¹ ilośæ ciep³a lub odprowadziæ jego 
nadmiar. Uruchamiane s¹ one za pomoc¹ 
niezale¿nego procesu termoregulacji. 

Nie zawsze jednak mechanizmy te, w sytu-
acji obci¹¿eñ termicznych ze strony środowi-
ska, s¹ w stanie utrzymaæ poziom równowagi 
cieplnej. Konsekwencj¹ tego jest albo wzrost 
temperatury wewnêtrznej cia³a w środowi-
sku gor¹cym, albo jej spadek w środowisku 
zimnym.

Ryzyko 
obci¹¿eñ termicznych

Mimo podejmowanych dzia³añ, maj¹cych 
na celu uchronienie cz³owieka znajduj¹cego 
siê w środowisku pracy od niekorzystnego 
wp³ywu mikroklimatu gor¹cego i zimnego, 
istniej¹ i bêd¹ w przysz³ości istnia³y stanowi-
ska pracy, na których ten typ obci¹¿eñ bêdzie 
wystêpowa³. Wed³ug danych GUS [1], stan 
zatrudnienia w warunkach zagro¿enia mikro-
klimatem gor¹cym i zimnym w Polsce w latach 
2000 – 2004 kszta³towa³ siê nastêpuj¹co 
(tabela obok):

Z przytoczonych danych wynika, ¿e liczba 
osób nara¿onych na niekorzystne oddzia³ywa-
nie mikroklimatu wystêpuj¹cego w środowisku 
pracy jest wci¹¿ du¿a, mimo ¿e widoczny 
jest jej spadek w ostatnich latach. Trudno 
jednak przewidzieæ, czy ten pozytywny trend 

Środowisko termiczne, w jakim przebywa 
cz³owiek wykonuj¹cy pracê w warunkach 
obci¹¿eñ termicznych mo¿e mieæ ujemny wp³yw 
na jego zdrowie. Dotyczy to zarówno środowisk 
nadmiernie gor¹cych jak i nadmiernie zimnych. 
Cia³o ludzkie jest zaopatrzone w naturalne 
mechanizmy termoregulacji. Gdy zostan¹ 
przekroczone granice tolerancji organizmu 
na oddzia³ywanie tych czynników, konieczne 
staje siê zapobieganie wyst¹pieniu negatywnych 
nastêpstw. Aby chroniæ cz³owieka w środowisku 
pracy nale¿y zapewniæ mu odpowiednie środki 
ochrony. Zagro¿enia tego typu mo¿na oceniaæ 
poprzez pomiar parametrów charakteryzuj¹cych 
dane środowisko i wyznaczenie odpowiednich 
wskaźników umo¿liwiaj¹cych określenie stopnia 
zagro¿enia ze strony stresu termicznego. 
W tym celu w Centralnym Instytucie Ochrony 
Pracy – Pañstwowym Instytucie Badawczym 
powsta³o Krajowe Centrum Badañ Obci¹¿eñ 
Termicznych, którego dzia³alnośæ bêdzie mia³a 
na celu minimalizacjê lub eliminacjê tego typu 
zagro¿eñ.
An assessment of the unfavourable influ-
ence of microclimate – the Thermal Load 
Research Centre
The thermal environment in the workplace may have 
a negative influence on human health. This refers 
both to too hot and too cold environments. The 
human body is equipped with natural thermoregu-
lation mechanisms. When tolerance limits on the 
influence of this exposure is exceeded, it becomes 
necessary to prevent negative consequences. To 
protect humans in the working environment it is 
necessary to provide them with suitable protec-
tion measures in the form of appropriate types of 
clothing and organization of their working time. 
Climatic and demographic changes favour the 
appearance of thermal loads. This type of risk can 
be assessed through measurements of parameters 
characterizing a given environment and calculation 
or assessment of appropriate rates.
To this end the Central Institute for Labour Protection 
– National Research Institute is in the process of set-
ting up a National Centre on Research Dealing with 
Limiting Risks of Employees Resulting from Hot or Cold 
Environments. Its activity will target minimization or 
elimination of this type of hazard in the workplace.
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LATA
Typ

mikroklimatu

2000 2001 2002 2003 2004

Mikroklimat
gor¹cy

23954 26394 21340 19331 18399

Mikroklimat
zimny

22730 21295 20958 17023 15396

Liczba osób w danym roku kalendarzowym

utrzyma siê w przysz³ości. Pewne dane wska-
zuj¹, ¿e problemy zwi¹zane zw³aszcza z mi-
kroklimatem gor¹cym, mog¹ staæ siê udzia³em 
wiêkszej ni¿ obecnie liczby osób.

Ochrona pracowników przed ryzykiem 
zwi¹zanym z prac¹ w mikroklimacie zimnym 
lub gor¹cym zyskuje na znaczeniu, przede 
wszystkim w świetle obserwowanych prze-
mian na rynku pracy oraz rosn¹cej świadomości 
potrzeby zapewnienia odpowiednich warun-

komfortu termicznego. O ile jednak powszech-
nie znane i wykorzystywane s¹ metody s³u¿¹ce 
określaniu i ograniczaniu ryzyka zwi¹zanego 
ze stresem termicznym, dyskomfort termiczny 
stanowi zagadnienie nadal niedostatecznie 
postrzegane jako istotny problem. 

Eksperci TCWH podkreślili istotny wzrost 
liczby zimnych lub mroźnych środowisk 
pracy, zw³aszcza w sektorach gospodarki 
zwi¹zanych z ¿ywności¹ (np. ch³odnie), oraz 

poprawiaæ jakośæ i zwiêkszaæ wydajnośæ wy-
konywanej pracy. Wynikaj¹ce z tego korzyści 
s¹ wiêc obopólne.

Centrum Badañ
Obci¹¿eñ Termicznych

Aby umo¿liwiæ sta³¹ analizê oraz kom-
pleksow¹ ocenê wp³ywu ró¿nych warunków 
mikroklimatu środowiska pracy na wydolnośæ 
psychofizyczn¹ cz³owieka, w Centralnym 
Instytucie Ochrony Pracy – Pañstwowym 
Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) utworzono 
Centrum Badañ Obci¹¿eñ Termicznych (zwane 
dalej „Centrum”).

Dzia³alnośæ tego Centrum wynika z zakresu 
zadañ CIOP-PIB i obejmuje: 

• badanie mechanizmów termoregulacji 
oraz zjawisk zwi¹zanych ze stresem cieplnym 

• opracowywanie zaleceñ dotycz¹cych 
optymalizacji stanowisk pracy w celu redukcji 
obci¹¿enia zwi¹zanego z mikroklimatem śro-
dowiska pracy

• promocjê zagadnieñ i metod zmniejszaj¹-
cych skutki obci¹¿eñ termicznych

• rozwi¹zywanie problemów wystêpuj¹-
cych w szczególnych przypadkach obci¹¿eñ 
termicznych, tj. wykraczaj¹cych poza zakres 
określony w normach (określanie dla tych przy-
padków czasu ekspozycji, restytucji, rodzaju 
i w³aściwości odzie¿y ochronnej)

• projektowanie oraz weryfikacjê rozwi¹zañ 
konstrukcyjnych odzie¿y roboczej i ochronnej 
przeznaczonej do pracy w warunkach stresu 
cieplnego, w tym odzie¿y barierowej

• organizowanie dla osób zatrudnionych 
w warunkach mikroklimatu gor¹cego lub zim-
nego, treningów w komorze klimatycznej w celu 
aklimatyzacji do tych środowisk termicznych

• badanie wp³ywu temperatury środowiska 
pracy na wydolnośæ fizyczn¹ i sprawnośæ psy-
chomotoryczn¹ pracowników.

Realizacja tych zadañ odbywa siê w ramach 
11 bloków zadaniowych (rys.). 

ków pracy, gwarantuj¹cych wysok¹ jej jakośæ. 
Potwierdzeniem tego s¹ m.in. opublikowane 
w grudniu 2005 r. wyniki analiz przeprowadzo-
nych przez Topic Centre Research on Work and 
Heath (TCWH) (Centrum Tematyczne Badañ 
nad Zdrowiem i Bezpieczeñstwem w Miejscu 
Pracy), ustanowione przez Europejsk¹ Agencjê  
ds. Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy, w od-
powiedzi na propozycjê utworzenia „obserwa-
torium ryzyka”, przedstawion¹ w strategii UE 
na lata 2002-06. Celem dzia³añ podejmowa-
nych przez TCWH by³o zidentyfikowanie, przez 
ekspertów posiadaj¹cych co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w problematyce bhp, nowych 
i zagra¿aj¹cych czynników ryzyka wystêpuj¹-
cych w środowisku pracy [2]. 

Wśród czynników ryzyka uznanych za naj-
bardziej zagra¿aj¹ce, na czwartej i pi¹tej pozycji 
eksperci TCWH wymienili:

• niedostateczny poziom świadomości 
pracowników o niskim statusie zatrudnienia 
na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych z oddzia³y-
wania środowiska termicznego (m.in. wśród 
pracowników migruj¹cych, zatrudnionych 
w rolnictwie i budownictwie oraz pracowników 
szklarni i ch³odni, wykonuj¹cych prace w czasie 
przekraczaj¹cym ustalone dla tych rodzajów 
warunków pracy limity godzinowe), a tak¿e

• brak odpowiednich środków ochrony oraz 
zaleceñ w zakresie dyskomfortu termicznego 
w miejscach pracy.

Uczestnicz¹cy w TCWH eksperci zwrócili 
uwagê na ryzyko odleg³ych skutków ubocz-
nych pracy w warunkach nara¿enia na stres 
termiczny, jak równie¿ negatywny wp³yw 
na jej jakośæ i bezpieczeñstwo, w sytuacji dys-

w rolnictwie, transporcie i budownictwie, 
w których pracownik jest eksponowany 
na dzia³anie czynników pogodowych. Problem 
ten dotyczy g³ównie osób o ni¿szym statusie 
zawodowym, które nie zawsze s¹ świadome 
ryzyka, jakie powoduje obci¹¿enie stresem 
termicznym. W tym przypadku inicjatywa 
nale¿y do pracodawców, którzy powinni za-
pewniæ pracownikom odpowiednie szkolenia, 
warunki pracy i środki chroni¹ce, np. odzie¿ 
i napoje. Istotne znaczenie ma w tym zakresie 
równie¿ w³aściwa organizacja pracy, uwzglêd-
niaj¹ca m.in. wprowadzanie przerw w celu 
ochrony pracownika przed negatywnym 
wp³ywem stresu termicznego. Jednocześnie 
w³aściwa ochrona zdrowia pracownika mo¿e 

Rys. Struktura Centrum Badañ Obci¹¿eñ Termicznych
Fig.  Structure of the Thermal Load Research Centre

Tabela
LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGRO¯ENIA MIKROKLIMATEM GOR¥CYM I ZIMNYM
Number of workers employed in hot and cold microclimate
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BLOK 1.
Symulacja
za³o¿onych warunków mikro-
klimatu 

W ramach tego bloku s¹ wykony-
wane badania w komorze klimatycz-
nej, w której mog¹ byæ symulowane 
dowolne (mieszcz¹ce siê w zakresach 
pracy komory) kombinacje parame-
trów fizycznych powietrza (tempe-
ratura, wilgotnośæ, prêdkośæ ruchu 
powietrza), określaj¹ce ró¿ne rodzaje 
mikroklimatu sta³ego lub zmiennego 
w czasie, w tym: 

• badania obci¹¿enia organizmu 
cz³owieka podczas pracy w ró¿nych 
warunkach środowiska termicznego, 
w ró¿nego typu odzie¿y roboczej

• badania z u¿yciem manekina termicznego, 
w celu określenia wartości izolacji termicznej 
odzie¿y.

Istnieje równie¿ mo¿liwośæ symulacji czyn-
ników klimatycznych i badanie ich wp³ywu 
na ró¿nego typu wyposa¿enie i materia³y, 
w celu sprawdzenia funkcjonalności lub mo¿-
liwości przechowywania w ekstremalnych 
warunkach.

Pracownia Obci¹¿eñ Cz³owieka w Śro-
dowisku Pracy Zak³adu Ergonomii CIOP-PIB 
dysponuje komor¹ klimatyczn¹ najnowszej 
generacji, obecnie najnowocześniejsz¹ w Pol-
sce. Przeznaczona jest do badañ z udzia³em 
ludzi i manekina termicznego.

BLOK 2.
Badania parametrów fizycznych odzie¿y 
z u¿yciem manekina termicznego

Zakres dzia³añ realizowanych w ramach 
tego bloku obejmuje:

• wykonywanie pomiarów izolacji termicznej 
odzie¿y za pomoc¹ manekina termicznego 

• badania fizycznych parametrów odzie¿y, 
jak: przepuszczalnośæ powietrza, AP (air per-
meability) i opornośæ na przenikanie wody, WP 
(resistance to water penetration).

Manekiny termiczne s¹ trójwymiarowymi 
modelami cz³owieka, wykonanymi w skali 
naturalnej, których zadaniem jest symulacja 
procesu wymiany ciep³a miêdzy cz³owiekiem 
i otoczeniem. Centrum posiada w swoim wypo-
sa¿eniu badawczym ¿eñski manekin termiczny 
Diana (fot. 1.). Jest to jedyny manekin termiczny 
w Polsce. Odtwarza on konwekcyjn¹ i radiacyjn¹ 
wymianê ciep³a.

Manekin sk³ada siê z 16 segmentów, ka¿dy 
wyposa¿ony we w³asny system grzewczy i kon-
trolowany przez indywidualny uk³ad sterowania. 
Z ka¿dego segmentu uzyskiwana jest informacja 
o przebiegu lokalnej wymiany ciep³a z otoczeniem 
w postaci wartości temperatury powierzchni 
segmentu i wartości przenikaj¹cego strumienia 

ciep³a. Manekin wykorzystywany jest do pomia-
rów wartości izolacji termicznej odzie¿y zgodnie 
z postanowieniami norm europejskich [3, 4].

Izolacja termiczna odzie¿y jest bardzo 
wa¿nym parametrem uwzglêdnianym w ana-
lizie i bilansie cieplnym, niezale¿nie od rodzaju 
obci¹¿enia termicznego, tj. zimna, gor¹ca lub 
strefy środowisk umiarkowanych, stanowi 
bowiem zawsze barierê izoluj¹c¹ cz³owieka 
od wp³ywu otoczenia. Określenie wartości 
izolacji termicznej odzie¿y ma tê sam¹ ran-
gê, co zebranie informacji o wartościach 
parametrów fizycznych środowiska i meta-
bolicznej produkcji ciep³a. W zwi¹zku z tym 
w przypadku badañ przydatności nowego 
typu odzie¿y, przeznaczonego do określonych 
warunków środowiska termicznego (zw³asz-
cza w zimnie), niezbêdne jest wykonanie 
dok³adnych pomiarów izolacji termicznej 
odzie¿y wg postanowieñ normy PN-EN ISO 
15831:2004. Istniej¹ tak¿e metody szacowa-
nia izolacyjności odzie¿y na podstawie tablic, 
ale s¹ one mniej dok³adne. 

Doskonalenie stosowanej przez osoby 
cywilne, a tak¿e przez ró¿ne s³u¿by, spe-
cjalnej odzie¿y ochronnej, tzw. barierowej, 
staje siê konieczne z uwagi na pojawiaj¹ce 
siê nowe zagro¿enia (czynniki biologiczne, 
chemiczne i nuklearne). G³ównym zadaniem 
tego typu odzie¿y jest odizolowanie cz³o-
wieka od wp³ywu otaczaj¹cego środowiska. 
Ta bardzo po¿¹dana w³aściwośæ odzie¿y 
barierowej jest zarazem jej wad¹, poniewa¿ 
uniemo¿liwia ona lub ogranicza mo¿liwośæ 
odprowadzania ciep³a i pary wodnej. Sprawia 
to, ¿e praca w odzie¿y barierowej przebiega 
w warunkach zbli¿onych do panuj¹cych 
w środowisku gor¹cym, co mo¿e prowadziæ 
do obni¿enia sprawności psychofizycznej 
cz³owieka, a w skrajnych przypadkach 
mo¿e uniemo¿liwiæ wykonywanie pracy, bez 
odebrania nadmiaru skumulowanego ciep³a. 
Ci¹g³a praca w odzie¿y barierowej jest w efek-
cie praktycznie niemo¿liwa. W zwi¹zku z tym, 

planuj¹c jej wykorzystanie, nale¿y mieæ 
świadomośæ ograniczeñ, zw³aszcza 
czasowych. Czas pracy zale¿eæ bêdzie 
m.in. od warunków termicznych śro-
dowiska zewnêtrznego, intensywności 
wysi³ku i obci¹¿enia psychicznego.

Badania fizycznych parametrów 
odzie¿y, w tym przepuszczalności 
powietrza przez odzie¿ AP i opor-
ności odzie¿y na przenikanie wody 
WP, s¹ wykonywane w laboratorium 
Pracowni Odzie¿y Ochronnej – CIOP-
-PIB w £odzi, która dysponuje od-
powiedni¹ specjalistyczn¹ aparatur¹ 
badawcz¹. Badania parametru AP 
wykonuje siê zgodnie z norm¹ EN 

ISO 9237, zaś WP wed³ug normy EN 20811. 
Znajomośæ wartości tych wielkości ma 
istotne znaczenie do określenia w³asności 
izolacyjnych odzie¿y w zmiennych warun-
kach środowiskowych [3]. 

BLOK 3.
Pomiary parametrów fizycznych
środowiska termicznego

Zakres dzia³añ realizowanych w ramach 
tego bloku obejmuje wykonywanie pomiarów 
podstawowych wielkości fizycznych charakte-
ryzuj¹cych środowisko termiczne:

• temperatury powietrza, ta, °C
• temperatury poczernionej kuli, tg, °C
• temperatury naturalnej wilgotnej, tnw, °C
• temperatury powierzchni, ts, °C
• wilgotności wzglêdnej powietrza, RH, %
• ciśnienia pary wodnej, pa, Pa
• prêdkości przep³ywu powietrza, va, m/s

Fot.1. Manekin termiczny wewn¹trz komory klimatycznej
Fot. 1. Thermal manikin inside the climatic chamber

Fot.2. Miernik mikroklimatu MM-01 produkcji 
polskiej we wnêtrzu komory klimatycznej
Fot. 2. Polish type MM-01 microclimate analyzer 
in the climatic chamber
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Do pomiarów wykorzystywane s¹ mierniki 
mikroklimatu wyposa¿one w odpowiedni 
zestaw sond (fot. 2.).

Ze zmierzonych wartości parametrów 
fizycznych środowiska termicznego określane 
s¹ inne pochodne wielkości, jak np.: tempera-
tura operacyjna to, temperatura radiacyjna tr, 
wspó³czynnik wymiany ciep³a dla konwekcji 
naturalnej hc itp. Wielkości te obliczane s¹ auto-
matycznie przez nowoczesne mierniki, ze wzo-
rów zamieszczonych w normie [5]. 

BLOK 4.
Pomiary parametrów fizjologicznych 
cz³owieka

Zakres dzia³añ obejmuje wykonywanie 
nastêpuj¹cych pomiarów parametrów fizjo-
logicznych:

• termometria cia³a cz³owieka 
• pomiary temperatury powierzchni skóry, 

tsk, oC
• pomiar temperatury wewnêtrznej (w od-

bytnicy lub w zewnêtrznym przewodzie 
s³uchowym), oC

• monitorowanie czêstości skurczów serca, 
HR, uderzenia/min

• badanie EKG
• pomiar ciśnienia têtniczego krwi, mm Hg
• pomiar temperatury i wilgotności pod 

odzie¿¹, oC
• pomiar wydatku energetycznego (meta-

bolizmu), W
• pomiar masy cz³owieka przed i po eks-

perymencie, kg
• pomiar wysokości cia³a cz³owieka, m
• pomiar i monitorowanie zadanego ob-

ci¹¿enia prac¹ mechaniczn¹ (cykloergometr, 
bie¿nia), W.

Wiêkszośæ wymienionych parametrów 
fizjologicznych kontrolowana jest w ekspery-
mentach wykonywanych w komorze klima-
tycznej, podczas badania wp³ywu środowiska 
termicznego na organizm cz³owieka izolowa-
nego od otoczenia odpowiedni¹ odzie¿¹ i ob-
ci¹¿onego prac¹ fizyczn¹. Celem tych badañ 
jest określenie zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy 
zmiennymi fizjologicznymi, obci¹¿eniem prac¹ 
i parametrami środowiska termicznego. Do ba-
dañ wykonywanych na stanowiskach pracy 
wykorzystywana jest aparatura przenośna 
Oxycon Mobile, umo¿liwiaj¹ca pomiary m.in. 
zu¿ycia O2, wentylacji p³uc i ich ci¹g³¹ rejestracjê 
w warunkach naturalnych, tj. podczas wyko-
nywania przez pracownika czynności zwi¹za-

nych z prac¹, jak równie¿ aparatura do oceny 
termometrii cia³a oraz pomiarów temperatury 
i wilgotności pod odzie¿¹.

Wszystkie badania wykonywane z udzia-
³em ludzi przebiegaj¹ pod kontrol¹ lekarza. 
Tak¿e dopuszczenie ludzi do udzia³u w eks-
perymentach badawczych jest poprzedzone 
stosownymi badaniami lekarskimi. Poza tym, 
na wykonanie eksperymentów z udzia³em 
ludzi niezbêdna jest zgoda Komisji Etyki Badañ 
Naukowych. 

BLOK 5.
Badania medyczne 

Wymagania dotycz¹ce badañ z udzia³em 
ludzi narzucaj¹ koniecznośæ wyodrêbnienia 
w strukturze Centrum bloku, w którym gro-
madzone s¹ odpowiednie przepisy i normy 
obejmuj¹ce tematykê obs³ugi medycznej 
realizowanych eksperymentów.

BLOK 6. 
Ocena warunków termicznych pracy 
cz³owieka 

Blok ten obejmuje procedury, algorytmy 
i programy obliczeniowe umo¿liwiaj¹ce 
wykonanie ró¿norodnych analiz, zgodnie 
z postanowieniami odpowiednich norm miê-
dzynarodowych i najnowszymi osi¹gniêciami 
naukowymi w dziedzinie oddzia³ywania mi-
kroklimatu na organizm cz³owieka.

BLOK 7.
Pomiary parametrów psychologicznych 
cz³owieka 

Obejmuje on obiektywne i subiektywne 
metody oceny komfortu termicznego, metody 
badania obci¹¿enia psychicznego cz³owieka 
oraz inne narzêdzia do oceny cech i sprawności 
cz³owieka, których poziom mo¿e ulegaæ zmia-
nie pod wp³ywem ró¿norodnych parametrów 
fizycznych środowiska pracy (w tym mikrokli-
matu) lub obci¹¿enia wysi³kiem fizycznym.

Poza merytorycznymi blokami tematyczny-
mi, w Centrum s¹ tak¿e archiwizowane dane 
pomiarowe, dokonywana jest statystyczna 
obróbka danych surowych i archiwalnych, 
gromadzona dokumentacja i piśmiennictwo.

Przedstawiona struktura Centrum jest od-
zwierciedleniem skomplikowanych relacji miê-
dzy cz³owiekiem a środowiskiem cieplnym 
pracy, które maj¹ z³o¿ony charakter, wynika-
j¹cy z obecności licznych, wzajemnie na siebie 
dzia³aj¹cych czynników. Komplementarnośæ  
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bloków Centrum umo¿liwia dok³adne poznanie 
charakteru, zmienności i wartości tych oddzia³y-
wañ, co stanowi podstawê skutecznych dzia³añ 
podejmowanych w zakresie ochrony cz³owieka 
przed skutkami obci¹¿eñ zawodowych wystê-
puj¹cych w klimacie zimnym i gor¹cym.

Poza wymienionymi na wstêpie zasad-
niczymi celami Centrum, jego zakres mo¿e 
okazaæ siê znacznie wiêkszy ni¿ wynika³o 
to z pocz¹tkowych za³o¿eñ. Pogl¹d ten ma 
źród³o w obserwowanych zmianach, po czêści 
d³ugofalowych, zachodz¹cych obecnie w świe-
cie, m.in. klimatycznych i demograficznych. 
Zjawiska te wi¹¿¹ siê w istotny sposób z pro-
blemem ochrony cz³owieka przed wp³ywem 
niekorzystnego oddzia³ywania mikroklimatu, 
przede wszystkim gor¹cego. Potwierdzeniem 
tego by³y obserwowane w ubieg³ych latach 
w Europie (Francja, Hiszpania) fale upa³ów, 
które przyczyni³y siê do licznych zgonów osób 
w podesz³ym wieku, i których skala wielokrot-
nie przekroczy³a prognozy oszacowane dla tej 
pory roku na podstawie wieloletnich obserwacji 
meteorologicznych. Jak wskazuj¹ d³ugofalowe 
prognozy klimatyczne, informuj¹ce przede 
wszystkim o globalnym wzroście temperatury, 
problem ten bêdzie siê nasila³, z uwagi na ob-
serwowane zmiany klimatu wywo³ane ludzk¹ 
dzia³alności¹.

Podsumowanie
Zakres dzia³alności Centrum Badañ Obci¹¿eñ 

Termicznych jest zwi¹zany z now¹ strategi¹ eu-
ropejsk¹ w zakresie zapobiegania zagro¿eniom 
termicznym w środowisku pracy.

Realizowana i planowana dzia³alnośæ Centrum 
wpisuje siê tak¿e w jeden z obszarów badaw-
czych wymienionych w Krajowym Programie 
Ramowym (www.mnii.gov.pl) ustalonym przez 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w 2005. 
W tym programie, jako jeden z priorytetowych 
kierunków badañ wymieniony zosta³ temat Uwa-
runkowania środowiskowe i ich wp³yw na za-
gro¿enia zdrowotne. Zaprezentowane kierunki 
dzia³añ Centrum Badañ Obci¹¿eñ Termicznych 
maj¹ w³aśnie s³u¿yæ cz³owiekowi i poprawie jego 
warunków w środowisku pracy.
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