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Podział środowisk cieplnych 

 

Wskaźnik PMV wykorzystywany jest również do klasyfikacji środowisk termicznych.  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej kryterium  
klasyfikacji środowiska termicznego do obszaru mikroklimatu gorącego  
jest wartość wskaźnika PMV ≥ +2, do mikroklimatu zimnego PMV ≤ -2  
 

[Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 105, poz. 873]  



ŚRODOWISKO TERMONEUTRALNE 
• Wskaźnikiem umożliwiającym określenie odczuć cieplnych człowieka w danym 

środowisku jest wskaźnik PMV (Predicted Mean Vote – Przewidywana Średnia Ocena). 
Za pomocą wskaźnika PMV prognozuje się przeciętne wrażenia cieplne dużej grupy 
ludzi, poddanej działaniu określonej kombinacji zmiennych parametrów otoczenia 

• Ze wskaźnikiem PMV związany jest wskaźnik 
PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied 
przewidywany procent osób 
niezadowolonych) – określający 
przewidywany procent osób niezadowolonych 
 

• Na podstawie wskaźników PMV i PPD 
proponuje się określenie granic komfortu 
cieplnego jako zadawalających dla 80% ludzi, 
co odpowiada wartości wskaźnika PMV 
zawartej w granicach - 0,5 < PMV < + 0,5 

[Sobolewski, A., Zwolińska, M. O problemach związanych z oceną środowiska cieplnego za pomocą wskaźnika PMV Bezpieczeństwo Pracy: nauka i 
praktyka 2011 nr 12  20-23;  
PN-EN ISO 7730:2006. Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem 
obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego (oryg).] 



ŚRODOWISKO GORĄCE 
• Do określenia obciążenia cieplnego w środowisku gorącym stosowany jest wskaźnik 

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). 

• Przy określeniu wartości WBGT wymagane są pomiary: temperatury wilgotnej 
naturalnej tnw, temperatury poczernionej kuli tg, a w przypadku badań na zewnątrz 
budynku również temperatury powietrza ta. Sposób prowadzenia badań oraz wartości 
odniesienia opisane są w normie PN-EN 27243.  

[PN-EN-27243:2005 Środowiska gorące. Wyznaczenie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku 
WBGT; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 105, poz. 873].  

• Obliczone wartości 
WBGT porównywalne 
są z wartościami 
dopuszczalnymi 
zapisanymi w normie 
PN-EN 27243 oraz 
odpowiednim 
Rozporządzeniu.  



ŚRODOWISKO ZIMNE 
• Do określenia obciążenia cieplnego  

(długu cieplnego) w środowisku zimnym 
stosowany jest wskaźnik IREQ (Required 
Clothing Insulation) oraz twc (wind chill 
temperature) mówiące o dopuszczalnym  
wychłodzeniu. 

• W normie PN-EN ISO 11079 znajdują się 
definicje m.in. IREQmin, IREQneutral, twc jak 
również powyższa norma zawiera opis 
sposobu prowadzenia badań oraz obliczeń 
wskaźników obciążenia cieplnego (długu 
cieplnego) w środowisku zimnym. 

• Badania wykonuje się na stanowisku pracy 
za pomocą mierników mikroklimatu oraz 
programu komputerowego pozwalającego 
na wyliczenie w/w wskaźników. 

[PN-EN ISO 11079:2008. Ergonomia środowiska termicznego – Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na 
środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu chłodzenia miejscowego (oryg.); 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 105, poz. 873].  

http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/IREQ2009ver4_2.html  

http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/IREQ2009ver4_2.html

