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!"#!"$%
z jego zastosowaniem
&'$###(#"%"$"$)(###$##"#*
""%+"'(#$!##$&(#%",. $"##&$(3$+'$#$'#,$',$
#$"57$"(#!"#"%"#)&##$"5'%$'#,#$"57$'$&'3#!"''$&

$(##!"'#$$'#,$"5'")3.##,#+*8,*3$'$"&
$
$.9$##'##*$"$7*&)%""5,###(""5.9##
$
zapoznano czytelników z kierunkami nowelizacji normy ISO 7243.
za
!"#$#%&"'()*$+,"-""&/+/0



             
5"'5('"'#,(5=''(#>&55,#
5
5#>#,.?"&,'#'"#@,&("#,'#',7'"&5,&,>"7

5@&"#@>#"5&,#5&75'#.5"*#&"#@#$5""&5
(5=.5"'$#@,(5=#5*#@,###(".?#'5

ddirections of the amendment to ISO 7243.
11-!#2/&3"&,&/$'()*"&!4$,#,&/#&!"&/+//"&


 A'/ (5 )5*,+rature), s³u¿¹cy do oceny obci¹¿enia cieplnego
$ (#%", !##$& '"7 ) ##$
ju¿ od ok. 60 lat. W krajowym systemie wyznaczania obci¹¿eñ cieplnych stanowi najbardziej
znany sposób oceny. Jego du¿¹ zalet¹ jest prosta
konstrukcja i przejrzysta interpretacja. Wyzna"$#*$3'#,#c¹ tzw. metody przesiewowej, której celem
) #! #*"#!" & "'(# &*
jego braku.
##$ $ $%+ 3
 ,#+$#!"% #!7 "  $&
s¹ mo¿liwe do zaakceptowania i czy w danych
warunkach praca mo¿liwa jest w ci¹gu ca³ej
, #*#").  $ ''"5
pañstwowych stanowi podstawê do ustalania
najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ czynnika
szkodliwego – obci¹¿enia cieplnego – w gor¹cym
!##$&'".
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Przez wiele lat liczne zespo³y badawcze podejmowa³y prace nad dok³adniejsz¹ analiz¹ tego
$7'#$+)(###$$%#3
+,$%'$#!",*%)#!",7
dotycz¹cymi interpretacji otrzymanych wyników.
W artykule przedstawiono niektóre poten")  *3$ '#,#$"5  '")"57#",$#''#,8$#
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê kolejn¹ okr¹g³¹
#""%##$$7)'
wprowadzeniem w ¿ycie aktualizacji normy
#!)%"))(###$.

     
'#!)%""5!$"&3"&
$$&"'(#7)$"%+
)"3!")$#$##"#*"%+
"'(#$!##$&'". ##'"#$$FGHK.'L(#&7'#$
amerykañskich badañ w marynarce wojennej,
)# $(#) '*+ $

#(#$) ,'& @$) AM N1,
zmodyfikowanego w celu uwzglêdnienia poch³aniania promieniowania s³onecznego przez ubiory
wojskowe w kolorze zielonym [1].
#!" (" $ *
##$##!"&7$,&"
,#(%#$8.#7+$#$#!8
& "'7 )  &(#!8 '$ $ (&
$(#%",!##$&*+$$"7
( ##$# $7 ,
#! ,) # ,'& '#$.
#3'')3'
miêdzynarodowe i krajowe organizacje oraz
instytucje, dzia³aj¹ce na rzecz bezpieczeñstwa
i higieny pracy (NIOSH, ISO, EN, PN) jako przesie$#$3##"(#%"(#!##$.
V*"$)"%(##$7
1
 ,'&@$"5A N'#$'$8
$+"'$+#!"#,'&7$(##!"
&"5&'#$.,'&@$)#$ $#!" #"&$(# "'. #(#$
,'&@$AM N&$(3$'$'#mieniowania termicznego.

gdy¿ stanowi szybk¹ i ³atw¹ w interpretacji metodê oceny oraz diagnozy obci¹¿enia cieplnego.
X$#(")Y? VM?ZA?#
Organization for Standardization i American
M#@" #@ #>, ?& Z(N '#")% $ )# 3
#$3')#"(#%"(#!##$'"7
#,$'$$(##*"%+
cieplnego (PHS) do dok³adniejszej analizy warun$'"$!##$&(#%",^_`.
Ze wzglêdu na szerokie zastosowanie, a tak¿e
na fakt, ¿e PN-EN ISO 27243:2005 [3] jest dostêpna w jêzyku polskim, norma ta nie bêdzie
tu szczegó³owo omawiana [3]. Uwypuklone
zostan¹ natomiast wa¿ne elementy, dotycz¹ce
#"#*"%+"'(#$(#%",!##$&'"'##$&$.
Praktyczne aspekty jego stosowania omówiono
$ $"!), &7 #'&*#$,
w „Bezpieczeñstwie Pracy” [4].
)$"$#sieniu do dwóch rodzajów warunków gor¹cego
!##$ '"Y ' *& &* #*"#!"
'#,#$ #"(#. X# )(# $"*3)#!$#!""5
parametrów: temperatury powietrza (ta), temperatury naturalnej wilgotnej (tnw) oraz temperatury
poczernionej kuli2 (tg).
Pierwszy z nich jest parametrem podstawowym, a dwa kolejne – parametrami pochodnymi.
 &$(3  )$
zwi¹zane z przenoszeniem ciep³a, jak: parowanie,
konwekcja i promieniowanie cieplne.
9#+$+'$)%+#!"
,3$,#,$#!",A9| ? V
27243:2005), [3]:
– wewn¹trz i na zewn¹trz budynków bez
nas³onecznienia:
WBGT}~7Ktnw + 0,3 tg
– na zewn¹trz budynków z nas³onecznieniem:
WBGT}~7Ktnw + 0,2 tg + 0,1 ta
Metoda wyznaczania obci¹¿enia cieplnego
jest oparta na pomiarze wymienionych parame$#*"&$#!"!)7&$(3,,"5$#!"$"'.
W metodyce oceny stresu cieplnego za po,#"%$,#+$+8'Y
1) pomiar parametrów fizycznych, charakteryzuj¹cych dane stanowisko pracy i obliczenie
"5'#$$#!"$7
_N#!,*#,&7"5&j¹cej pracê na ocenianym stanowisku i odpowia)%")))$#!"#$7
N'#$$"#)$#!"$  $#!"% # '#%
w normie.
W PN-EN ISO 27243:2005 bardzo precyzyjnie
#'# '#* $" !) $#!"
$ ' ,"5 $&"5
2

,'& & $(# AtnwN ) $#!"%
wskazywan¹ przez czujnik temperatury pokryty wilgotn¹
tkanin¹ przy naturalnej wentylacji, tj. umieszczony w ba,!##$&*##$$")$,&#).,'&'#"#)&Atg ) jest to temperatura wskazywana przez czujnik temperatury umieszczony
$!#&&#!"FH~,,!,$'"&
,)~7GHA&'#"#7,#$N.

fizycznych otoczenia zarówno w przestrzeni,
jak i w czasie [3].
"&#!,*#,&$$,#)#,'##$$#!"
piêciu poziomów jego tempa, w³¹czaj¹c spoczy. +"5"5&)#!#'
pracy, przedstawiony w sposób opisowy. Uznano,
+$"&$"$#!,',*#,&,#%*"%
jest wystarczaj¹ce.
,##$$#&##*&*"5$#+##")#!"
termicznej równej 0,6 clo3. W przypadku, gdy osoba
eksponowana nosi odzie¿ specjaln¹47$#!"#'&"#*"%+"'(#,&%*8&#
''. '$%&)%),#+$#!8
##$$##"&
cieplnego w stosunku do osób ubranych w odzie¿
nieprzepuszczaj¹c¹ powietrza i pary wodnej.
$&$#!"#$
&$(3###+"5$#!"
$+#!"#(#7"(#%"!##$#
jest eksponowana osoba aklimatyzowana, czy nieaklimatyzowana. W stosunku do tempa metabolizmu odpowiadaj¹cego ciê¿kiej i bardzo ciê¿kiej
pracy (klasy metabolizmu 3 i 4) wprowadzono
+,#+$#!8$*#&$&$##"7
#"%""5'3#!"&"5&'#$A#"&wanie ruchu powietrza lub jego brak).
V*")$,
'#% #&")37 + ,#+ *8 '#$"5
##$##"(#%"(#!##$'".
?$7)9Z A&+%"#"(#$)(#%"(#!##$'"N79
 99X A# #" &,#$(# !##$
'"N " ?  A##%" 3 # ,(#
!##$ '"N7 $,()% $# regu pomiarów cz¹stkowych, u¿ycia programu
komputerowego i kompetentnej interpretacji
uzyskanych wyników oceny.

 ! "! # 
pomiarów i ocenie obci¹¿enia cieplnego
    
X,*##@#  . $" &$(3
na mo¿liwe b³êdy przy wykonywaniu pomiarów
i ocenie obci¹¿enia cieplnego osoby ekspono$)(#%"!##$#'##$&
$^_`.V#"5.
#!8"3"5*3$7'#)$)%""5
3 ' ##$& $7 #"
jednostki, w której jest on podawany, czyli stopni
M)&.M,3*#$,7+$#!8
$),#$#!"%,'&
powietrza, co prowadzi do powstawania b³êdów
interpretacyjnych, poniewa¿ poziom temperatury
3

 ?#")#!8 ," #+ # #!8 "' 'p³ywaj¹cego w jednostce czasu przez 1 m2 powierzchni
materia³u, przy ró¿nicy temperatur po obu stronach
odzie¿y wynosz¹cej 1K. Parametr ten wyra¿any jest w m2
.?%7"3!")&+$%)#%)"#. +#!8
,3)#,YF"#}~7FHH,2 K/W.
4
Odzie¿ specjalna to odzie¿ ochronna o specyficznych
$!"$#!""57 '. '7 "5#%" ' $,
i zasadami lub przed promieniowaniem cieplnym. Zwykle
jest stosowana przez konkretne grupy osób: stra¿aków,
ratowników, s³u¿by mundurowe.

'#$  ) #'#$, $#!"
^_`.9#,7)$,
odczuwanej temperatury, np. temperatury efektywnej, która reprezentuje poziom obci¹¿enia
odczuwanego przez osobê eksponowan¹ w da"5$&"5!##$#$"5^H`.$%&
z tym, w celu unikniêcia b³êdów interpretacyjnych
'#$$&(7*$*
$#!"%*$,#$%.
 ?)% !" $,( #"%" $!"$#!" "&)$ ##$"5 # '#,&
temperatury poczernionej kuli i temperatury
&)$(#)7#!#'? VM?Z7
$$9? VKK_Y_~~F^`.!$'"
bêd¹ stosowane niestandardowe przyrz¹dy
lub ich kalibracja bêdzie prowadzona w nieodpowiednich warunkach, wp³ynie to znacznie
 ##!8 #,$"5 $$7
a konsekwencje dotycz¹ce interpretacji mog¹
*8'$$.
M,,##!")'#*
$"',$#$"5$
."5'%"57'#)#$nych do jego wyznaczania, temperatura naturalna wilgotna (tnw) jest obliczana na podstawie
wyników uzyskanych w osobnych pomiarów:
,'&7 $(##!"  '3#!" &"5& '#wietrza5. Czujniki do tych pomiarów ró¿ni¹ siê
zasadniczo – pod wzglêdem kszta³tu, rozmiaru
i sposobu kalibracji – od pojedynczego, „zbiorczego” czujnika do pomiaru temperatury naturalnej
wilgotnej, jednak¿e s¹ uwa¿ane za spe³niaj¹ce
wymagania normy ISO 7243. Nie ma wprawdzie
*'#$$""5#*&#)$#!
tego parametru, jednak u¿ytkownicy uwa¿aj¹
je za wiarygodne [2].
 V#! # "&) &+%"(# # $znaczania temperatury poczernionej kuli (tg)
niektórzy autorzy zwracaj¹ uwagê na b³êdy
'") #"%" $
'##$&"&)#,))!"
ni¿ zalecana [7]. Przyk³adowo, zastosowanie
"&) # !"  ,, $%+ 3  #"#$, $ # ~7H  F7~ oC
A$ +#!" # '3#!" &"5& '#$Y
im jest ona wiêksza, tym wiêkszy b³¹d), przy
poziomie temperatury powietrza równej 30 oC
i temperatury promieniowania 50 oC.
9#"#&)3","&)#!"
100 mm zamiast zalecanych 150 mm, co jest wymuszane przez producentów przyrz¹dów do wy" $. + $$"
'$87"$),,#+$)#rekta. Na przyk³ad w odniesieniu do czujnika
#!",,,#+)%''#$8$$&"5 &"5& '#$ # '3#!" $3)
od 0,2 m·s-1.  '#* ,#+ #,8
$#!8$#'#$)%"%$'
tej, któr¹ otrzymanoby przy zastosowaniu czuj#")!"FH~,,.#&&
5
#&)#87+'%$'#+#$'#jedynczy czujnik, za pomoc¹ którego przeprowadzane s¹
pomiary temperatury naturalnej wilgotnej bêd¹ obarczone
mniejszym b³êdem pomiarowym, ni¿ w przypadku tych
urz¹dzeñ, które dokonuj¹ pomiarów za pomoc¹ trzech
osobnych czujników.
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#,)"5$#!"'3#!"&"5&'#$7 +" $ #" $ ,#(%
#%(8$_oC po zastosowaniu korekty.
Ostatni z podanych przyk³adów dobrze
obrazuje ograniczenie dotycz¹ce stosowania
$.V+7)$,..&7
$,#+*8##$$$&"5"5'3#!"''$&'#$
#'&+)$(##!"'#$##"
^K`.)$7(&)%#$ !##$ ,"(#7 '")
&"5 '##,$ $ $,( ) #" $#!" "#$
$ (#%", !##$&7 )(# #+  $&
"5 "$7  ,#(% *8 ,
b³êdów dotycz¹cych przewidywania wp³ywu
!##$,"(###*3'##$%. $%&  ,7 $ ''& #*"#!"
"5 $&$ (#%"(# !##$ '"
A'3#!8''$&$#$(##!8
powietrza), do wyznaczenia obci¹¿enia cieplnego
+##$8#)$7
&$(3)%$#!"'#)""5#$"5
!##$ ,"(#.  $(3&  $,##("7,#+*8)
ogólnym wyznacznikiem do przewidywania nie#(#$'$&(#%"(#!##$'".
 , ,)"& $# + $"8 &$(37
¿e niektórzy autorzy proponuj¹ wyznaczanie
$  '#$ "5 ,orologicznych [8]. Metody te maj¹ jednak¿e
wiêksze zastosowanie w warunkach na zewn¹trz
pomieszczeñ, gdy¿ to w odniesieniu do nich
,#+#8"5,###(""5.
W cytowanym artykule przedyskutowano kilka
najbardziej wiarygodnych, opublikowanych wzo$ # $" $7 #)%"
z tysiêcy sytuacji pogodowych do weryfikacji
obliczeñ, bior¹c pod uwagê temperaturê powie7,'&3'&&#7'3#!8&"5&
powietrza i promieniowanie s³oneczne. Na tej
podstawie wytypowano dwa najpewniejsze wzory: do warunków w pomieszczeniach oraz do zastosowania na otwartej przestrzeni. Inni autorzy
– Hardcastle i Butler – porównali wyniki uzyskane
$&,$#3'"5&
i stwierdzili, ¿e ró¿nice dotycz¹ce otrzymanych
$#!" $ $ 3 $ 
1 – 2 oM^G`. #+",3,#,
 $"#, $#!", &,
ze wzoru polecanego do warunków poza pomieszczeniami by³y mniejsze od tego zakresu,
zatem wzór ten wydaje siê wiarygodny [8].
X,*##@#  . "(#$# $)!)% '"3 '#")"5 *3$ '
$"& $7 #)%"
*""5$#!",',*#,&7
podanych w normie [2]. W jej poprzednich
$"5A#_~~.N$#!",'
metabolizmu by³y podane w watach i watach
,$#$'#$"5".#&+#$*$*7%$#!8&$(3
w wyliczeniach. Jednak¿e w odniesieniu do wielu
wykonywanych prac nie bêd¹ to jednoznaczne
$#!"7 $ "(#!" "57  +%
# , "  $##!" ##* '#),&)%")
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wysi³ek. A zatem, tempo metabolizmu powinno
*8 '# $ $"57  $ $"5  ,
kwadratowy. Poza tym jako powierzchniê cia³a
')3# &!#% $#!8 F7 , 2, a wiêc
w przypadku niektórych osób (znacznie odbie()%""5$#,#)$#!"N,#+#*8
#)#*3&.
M , &# $&)%  '$ !"#!"7 #"%" $#!" # $.  ) $!"$ $7
+'($"5$#,$#!"
(""5 $ *'" $3#!8
pracowników przed wzrostem temperatury
wewnêtrznej cia³a powy¿ej 38 oM.9#$#*8
raczej powiedziane, ¿e ich celem jest unikniêcie
wzrostu tej temperatury powy¿ej stanu ustalonego (steady state), uwarunkowanego tempem
metabolizmu.

% &'  # ()*+,-./0
Z dyskusji na temat przygotowanej noweli")#,#"%")##$$
##"&"'(#$7+*dziej dok³adnie ni¿ w poprzednich jej wydaniach
bêd¹ przedstawione zasady jego stosowania,
$  #!, '##*& '")
#,"5$$#"$
na stanowisku pracy [10].
Norma ta bêdzie powi¹zana z innymi norma,&(##,!##$,"(#7
po raz pierwszy wchodz¹c do tego zakresu.
#% $ ) #!# $!"$#!" "&)ków do cz¹stkowych pomiarów, niezbêdnych
#$"$7'#$#,
#,3#"%"%'%$##!
$#!" @""5 !##$ ,"(#.
V' *3 '#* &$(3 $!"$#!"##$)#+#"5#).X#)'#
stosowanie normy by³o ograniczone do warunków, w których pracownicy u¿ywali odzie¿y
##")#!",")AIcl) #$#!"~7"#.
 $ $& #,  FGH . '## 
'7 ) #(#$8 $#!8 #
7 $ +#!" # #)& ##$)
odzie¿y (szorty, kurtka nieprzepuszczaj¹ca pary
wodnej i ca³a odzie¿ nieprzepuszczaj¹ca powietrza i pary wodnej). Podano wówczas tak¿e
ogólne wskazówki, ¿e przy zastosowaniu odzie¿y
''&")%")'$#)+#*+8
$#!8 #7  ' ##$& &*
antytermicznych (nazywanych te¿ odbijaj¹cymi
'#,#$'#"$#N$#!8,#+
*8 '#$+#. +  @#,")
 $"'$ $%'$#!" #"%""5
'##*&##$#,'$!"$#!""5
odzie¿y ochronnej odbiegaj¹cych od Icl }~7"#.
 #), $& #, AFGGN (#wano z tego uzupe³nienia.
W obecnej nowelizacji normy ocena tempa
metabolizmu bêdzie powi¹zana z norm¹ opisu)%"%,#)(##!7$"&#
,#+$#!"$"(#',&&skania dok³adniejszych wyników.

Podsumowanie
Z przytoczonych w artykule przyk³adów nie!"#!"+$7+$
'#$*8##$$%##+#!"%
oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwi¹zane z nim ograniczenia.
Wskazówki podane w nowym wydaniu nor,'#$"&$8$"(#
$3$'#$&*)#*&dowanych informacji i powi¹zaniu ich z innymi
#,, #"%", (##,") )#!"6
!##$,"(#.
+ '#!87 + '#* $"
$ ) " ,
siê przez 60 lat jego stosowania, mimo istnienia
'#"#"5##!",$%"5
i dlatego przez niektórych autorów jest uwa¿any
wrêcz za przestarza³y. St¹d wynikaj¹ ró¿ne nowe
propozycje dotycz¹ce sposobu jego wyznaczania,
zwi¹zane m.in. z korzystaniem z innych wzorów
czy te¿ wykorzystaniem danych meteorologicz"5.M3!8&#$$&)#,#+$#!8 #  "5 $$7 
"5,'"))#!)%#*"%+
cieplne cz³owieka eksponowanego na gor¹ce
!##$#. , )+ "%( $& $#$7 # ", !$" ,..
przygotowywana nowelizacja normy ISO 7243.
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 (##,!##$,"(##,##$
w normalizacji.

