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ТЕМА 3:
Термички комфор у радној околини

Топлота људског тела и одавање топлоте
• Нека жива бића своју телесну температуру прилагођавају
температури околине. Сисари имају својство да одрже
приближно константну телесну температуру у свим
условима околине и при различитим активностима.
• У стању мировања потребна топлотна снага за
одржавање живота (базални метаболизам) износи 80 W.
• Да би се температура одржала мора да постоји
равнотежа између топлоте која се ствара и топлоте које
тело одаје у околину.
• Регулисањем температуре управља „центар за топлоту“ у
међумозгу. Одавање топлоте се врши на више начина:
конвекција, провођење, зрачење, испаравањем зноја са
коже, дисањем, уношењем и избацивањем хране.

Табела – Одавање топлоте и водене паре човека
Активност

Темп.
ваздуха

Човек са лаком физ.
активношћу

Одавање
топлоте
Одавање
влаге
Одавање
топлоте

Тежак физ. рад

°C

18

20

22

24

26

W

125

120

120

115

115

g/h

35

35

40

60

65

W

270

270

270

270

270

2
Табела – Укупно одавање топлоте при различитим активностима *1 met=58 W/m

Активност

Метаболичка топлота
W/m2

met*

W

Мировање

46

0,8

80

Седење, опуштено

58

1,0

100

Стајање, опуштено

70

1,2

125

Седење, лака активност (канцеларија, стан, школа)

70

1,2

125

Стајање, лака активност (куповина, лаб. рад)

81

1,4

145

Умерене физичка активност (рад у кући и на
машинама)

116

2,0

200

Тешка визичка активност

165

2,8

300

• Од великог утицаја на одавање топлоте људи је одећа.
• За физичку јединицу отпора проводљивости топлоте
користи се јединица „CLO“, 1 clo=0,155 m2K/W
Табела – Изолационе вредности одеће
m2K/kW

clo

Без одећа

0

0

Лака одећа (шортс, кошуља)

80

0,5

Одећа – кошуља, панталоне, чарапе, ципеле

100

0,65

125−160

0,8−1

Лака спортска одећа са јакном

160

1

Дебела зимска одећа за унутра, дебели пуловер

200

1,25

Тешка радна одећа са доњим вешом, чарапе, ципеле, јакна,
сако

210

1,3

Одећа за хладно време са капутом

250−300

1,6−2

Одећа за екстремно хладно време

450−600

3−4

Одећа

Уобичајена одећа при раду

Удобност
• Човек може да се прилагоди променљивом стању
спољне околине.
• Постоји јасна граница у којој се људи осећају угодно.
• На осећај угодности утиче много параметара:
температура околних површина, ниво одевености, пол,
конституција, здравље, старост итд.
Микроклиматски чиниоци:
• Температура ваздуха,
• Температура зрачења,
• Релативна влажност ваздуха,

Услови околине

• Брзина ваздуха,

• Активност људи,
• Степен одевености.

Стање људи у простору

• Под зоном удобности подразумеваjу се комбинациjе
различитих микроклиматских чинилаца у коjима се
топлотна равнотежа између околине и организма
успоставља без физиолошког напора.
• Човек jе у топлотној равнотежи када jе унутарашња
произведена топлота у телу jеднака губитку топлоте у
околину.
• На осећаj неудобности може утицати превелика
метаболичка топлота и претопла одећа, неjеднако
топлотно зрачење, хлађење или грејање поjединих
делова тела, због струjања ваздуха или разлике у
температури у вертикалном смеру (због претоплог или
прехладног пода).

Табела – Препоручени микроклиматски чиниоци за лагани рад, коjи се
обавља претежно седећи, за зимски перид (период грејања), топлотни отпор
одеће 1 clo (ISO 7730)

Табела – Препоручени микроклиматски чиниоци за лагани рад, коjи се
обавља претежно седећи, за летњи период (период хлађења), топлотни
отпор одеће 0,5 clo (ISO 7730)

Слика - Допуштена брзина струjања ваздуха као функциjа
температуре и интензитета турбуленциjе (ISO 7730)

Услови термичке угодности према SRPS EN
ISO 7730
• Индекси угодности рачунају се на основу статистичких
података од преко 1000 људи који обухватају: степен
активности, отпор на провођење топлоте за одећу,
температуру собног ваздуха, средњу температуру
зрачења зидова просторије, брзину струјања ваздуха,
влажност ваздуха.
• Најпре се на основу наведених параметара израчуна
ПМВ индекс (predicted mean vote).
• Преко ППД индекса (predicted percentage of dissatisfied)
одређује се број незадовољних особа условима комфора
у процентима.

ПМВ =

+3

+2

+1

Осећај

Врело

Топло

Умерено
топло

ППД =

90%

75%

25%

+0,5

0

-0,5

Умерено
10%

5%

10%

-1

-2

-3

Умерено
свеже

Свеже

Хладно

25%

75%

90%

Оцена услова радне околине по питању
микроклиматских чинилаца
• Тачан увид у услове угодности у некој просториjи може се
добити мерењем поjединих чинилаца радне околине.
• Да би се оценило деловање топлоте околине на удобност
човека, потребно jе споjити различите физичке факторе
околине у jедан или више индекса.
• Индекси се добијају рачунским путем из података о
мерењима поjединих микроклиматских чинилаца.
• Неки од индекса су: WBGT (wet bulb globe temperature) –
индекс влажне глобус температуре, HUMIDEX индекс и
WCTI (wind chill temperature index).

• WBGT индекс за рад на отвореном рачуна се према ISO
7243:
WBGT=0,2tg+0,1tvaz+0,7tv

• При раду у затвореном простору или напољу на
отвореном, али не под утицаjем сунчевог зрачења, може
се употребити следећи израз (ISO 7243):
WBGT=0,3tg+0,7tv
где су:
tg - глобус-температура, температура мерена глобустермометром,
tvaz - температура ваздуха, температура мерена
термометром,
tv - температура влажног термометра.

Табела - Критериjум за смањење ризика од топлотног стреса смањењем времена
изложености

• У првом реду табеле наведене су вредности при коjима
радник може радити континуирано осам сати уз уобичаjен
одмор од 30 минута.
• Чим WBGТ пређе те вредности, мораjу се предузети мере за
превенциjу топлотних болести jер jе то знак да jе радник под
топлотним стресом.

• Претпоставља се да су радници изложени овим условима
адекватно снабдевени течностима, да носе лагану одећу и да
су доброг здравља.
• Ако се носи другачиjа одећа, наведене вредности WBGТ
мораjу се кориговати зависно од врсте одеће.
Табела - Корекциjа WBGТ вредности у зависности од одеће коjу радник носи

• Ако су топлотни услови променљиви током радног
времена, рачуна се средња вредност (ТWА – TimeWeighted Average) вредности WBGT: TWA WBGT=

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑖 ∙𝑡𝑖
𝑡𝑖

• Ако су топлотни услови током рада непроменљиви,
WBGТ индекс могуће jе одредити, осим рачунски,
помоћу табеле
Табела - Tабела за очитавање WBGТ (у °С) индекса на основу температуре и
релативне влажности ваздуха

• Према одређеном WBGТ индексу могуће jе одредити
величину топлотног стреса под коjим радник ради и
могуће последице за радника.
Табела – Скала топлотног стреса

• HUMIDEX индекс се заснива на чињеници да висока
температура ваздуха и висока релативна влажност
ваздуха могу изазвати физичку нелагодност.
• Хумидекс индекс се одређуjе из табеле на основу
измерене температуре и релативне влажности ваздуха.
Табела – Подручје удобности према HUMIDEX скали

• Wind chill (temperature) индекс (WCTI) - При раду у
хладним условима важна jе температура ваздуха, брзина
кретања ваздуха (брзина ветра) и влажност.
• Да би се рад обављао сигурно, мора се успоставити
равнотежа са правилном термичком изолациjом
(слоjевитом заштитном одећом), физичком активношћу и
контролисаном експозициjом хладноћи.
• Заснива се на губитку топлоте настале услед изложености
ветру.

Табела – Oдређивање еквивалентне WCTI вредности

• За рад у хладним условима нису прописане максималне
вредности изложености, него распоред рада и одмора.
Табела – Распоред рада и одмора за загревање за четворосатну смену

