Vliv beztížného stavu na výměnu tepla
a pracovní pohodu (závěry z experimentů)
Ludvík Novák
Život člověka závisí na nepřetržité výměně dýchacích plynů vyjádřené spotřebou
kyslíku a výdejem oxidu uhličitého. Respirační výměna je obrazem produkce
energie z živin přijatých v potravě a současně i ukazatelem produkce tepla, které
musí člověk, jako každý teplokrevný organizmus vydávat do okolí, aby nedocházelo
ke zvyšování tělesné teploty nad přípustnou mez (obr. 1). Ovšem množství tepla
vydávaného z těla do prostředí nesmí být ani větší než jeho produkce, poněvadž by
docházelo ke snížení tělesné teploty. Termoregulační mechanizmy udržují v podmínkách gravitačního pole Země teplotu jádra těla ve fyziologickém rozmezí 37±
0,5 ◦ C. Výdej tepla do prostředí je uskutečňován v různých fyzikálních formách
jak ukazuje obr. 2. Patří mezi ně vedení tepla tkáněmi, oděvem a hraniční vrstvou
vzduchu na povrchu těla, nebo povrchu oděvu. Na každém povrchu sousedícím se
vzduchem se vytváří hraniční vrstva tvořící tepelnou izolaci, přes kterou je teplo
vedeno a do prostředí přenášeno prouděním vzduchu a to prouděním přirozeným,
nebo prouděním nuceným.

Obr. 1. Výdej tepla z organizmu do prostředí na teplotním
gradientu Ti - TE

Mezi unikátní přístroje vyvinuté na Biofyzikálním ústavu ČSAV v Brně patří
i elektrický dynamický katatermometr (EDK, obr. 3). Čidlo EDK se chová podobně jako tělo teplokrevného organizmu, to znamená při změně ochlazovacího
účinku prostředí řídící elektronika mění příkon elektrického proudu ohřívajícího
čidlo tak, aby teplota čidla, podobně jako tělesná teplota u člověka setrvávala
v geneticky nastaveném rozmezí teploty jádra“ 37± 0,5 ◦ C. Naměřený příkon
”
elektrického proudu je roven množství suchého“ tepla, které přechází prouděním
”
a vyzařováním z čidla do prostředí. Teplo je dále vydáváno z povrchu těla nebo
oděvu vyzařováním případně ochlazováním povrchu vypařováním vody z potu
zvlhčujícího povrch kůže nebo i oděvu. Výdej tepla produkovaného v organizmu
ovlivňuje řada faktorů, a to teplota i vlhkost vzduchu, dále rychlost proudění
vzduchu a barometrický tlak. Výdej tepla zářením ovlivňuje teplota povrchů stěn
místnosti i jiných předmětů nebo i povrchy oděvů přítomných osob, jak schématicky uvedeno na obr. 4.
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Obr. 2. Fyzikální formy výdeje tepla z teplého jádra těla do prostředí

Obr. 3. Laboratorní verze Elektrického dynamického katatermometru
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Obr. 4. Analogie vlivu ochlazovacího účinku prostředí na výdej tepla člověkem a
čidlem EDK
V podmínkách beztížného stavu, přesněji v mikrogravitaci při pohybu kabiny sputniku, nebo orbitální laboratoře na oběžné dráze kolem Země, je výdej
tepla změněn, chybí vzestupné proudění vzduchu ohřátého na povrchu těla nebo
oděvu vyvolávané na Zemi působením gravitace. Ohřátý vzduch je lehčí a stoupá
kolmo vzhůru vytlačován těžším chladným vzduchem z okolí. Na oběžné dráze
kolem Země chybí hnací síla gravitace umožňující na Zemi, okolo každého povrchu
teplejšího než okolní vzduch, vytvoření hraniční vrstvičky vzduchu hlavní tepelné
izolace, která ovlivňuje výdej tepla člověka i jiných teplokrevných organizmů. Při
výrazném oslabení gravitačního pole na oběžné dráze kolem Země tato hnací síla je
oslabena, výška hraniční vrstvičky se zvyšuje a tělo se v klidném vzduchu obléká“
”
do neviditelného kožichu“. Výdej tepla řízený termoregulačními mechanizmy je
”
přizpůsoben veličině gravitace na povrchu Země. Na oběžné dráze kolem Země při
působení mikrogravitace řeší termoregulační mechanizmy zvětšení tepelné izolace
hraniční vrstvy vzduchu zapojením „mokrého“ výdeje tepla, pocením, které u
člověka narušuje jeho tepelnou pohodu v klidu i při práci. Účinek nepřítomnosti
gravitace lze nahradit nuceným prouděním vzduchu pomocí ventilátoru. Nejde
však o jednoduché technické řešení, poněvadž požadovaná správná rychlost proudění vzduchu závisí nejen na teplotě a vlhkosti vzduchu, přítomnosti tepelných
zářičů, ale zejména na produkci tepla v těle člověka.
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Dospělý muž průměrné hmotnosti 70 kg, má tepelný výkon přibližně 100 W
což odpovídá zhruba produkci tepla 7,5 MJ/den (2,000 kcal/den). Ve spánku je
produkce tepla snížena o 15 až 20 procent, při běžném denním zaměstnání narůstá
produkce tepla přibližně o 30 procent, při intenzivním cvičení nebo namáhavé
fyzické práci se může produkce tepla zvýšit i o 100 %. Tepelná kapacita lidského těla
s hmotností desítek kilogramů tlumí vliv změn v okamžité produkci tepla na změnu
teploty jádra těla. Tlumivý účinek se projevuje zejména změnami teploty končetin.
Tepelná kapacita tkání těla má veličinu zhruba 3,5 kJ/kg/◦ C, to znamená v teplém
prostředí při snížení výdeje tepla je teplota končetin vyšší než při stejném tepelném
výkonu v prostředí chladném (obr. 5). Tepelná pohoda znamená i dobrou náladu
podporující pracovní výkon při minimální zátěži organizmu nepříjemným pocením. Pro udržení člověka v tepelné pohodě je třeba ochlazovací účinek prostředí
při daném barometrickém tlaku upravit nastavením teploty, vlhkosti a proudění
vzduchu s přihlédnutím k teplotě okolních ploch, zdrojů sálavého tepla (radiační
teplota prostředí). Ovšem tepelně vlhkostní parametry prostředí je třeba upravovat
s ohledem na produkci tepla podle pracovního zatížení osob nacházejících se
v klimatizovaném prostředí.

Obr. 5. Izotermy na povrchu těla v chladném prostředí (A) a v horkém
prostředí (B)
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Rozvoj jaderné fyziky a raketové techniky postavil v padesátých letech minulého století před biologické a lékařské vědy nové závažné problémy spojené s účinky
ionizujícího (atomového) záření a zabezpečením pracovních podmínek pro člověka
pracujícího v ochranných oděvech v prostředí zamořeném různými škodlivinami
nebo v podmínkách beztížného stavu při letech do kosmu. Ve světě tehdy vznikla
řada vědeckých pracovišť, mezi kerá patří i Biofyzikální ústav Československé
akademie věd postavený v Brně.
V Biofyzikálním ústavu ČSAV byla řešena i problematika účinků ionizujícího
záření na živé organizmy a studovány metody ochrany teplokrevných zvířat proti
vzniku nemoci z ozáření. Byly vypracovány původní biofyzikální a fyziologické
metody hodnocení radiačního poškození jednotlivců publikované v domácích i zahraniční vědeckých časopisech.
V rámci mezinárodní spolupráce INTERKOSMOS bylo ve spolupráci
s INSTITUTEM MEDIKO-BIOLOGIČESKICH PROBLEM (IMBP) Moskva
uskutečněno na oběžné dráze kolem Země první měření vlivu mikrogravitace
na ochlazující účinek prostředí. Pokus s kódovým označením Těploobměn –
1 byl proveden na sputniku KOSMOS 936“. Pro uskutečnění tohoto pokusu
”
byla ve Vývojových dílnách ČSAV v Praze vyrobena letová verze elektrického
dynamického katatermometru s kódovým označením EDK-UT (Elektrický dynamický katatermometr s větrným tunelem, obr. 6). Výsledky pokusu ukázaly, že
mikrogravitace vyvolává v podmínkách bez nuceného proudění výrazné snížení
výdeje tepla z čidla katatermometru. Snížený výdej tepla je způsoben absencí
přirozeného proudění vzduchu, jehož hnací silou na Zemi je gravitace (obr. 7).

Obr. 6. Letová verze Elektrického dynamického katatermometru s větrným tunelem
a řídící soupravou pro kontrolu funkce a kalibraci
Při vyhodnocení pokusu Těploobměn – 1 (Protokol Moskva 23.–29. 08. 1977)
byla navržena spolupráce na provedení pokusu Těploobměn – 2. Cíl pokusu
Těploobměn – 2 byl formulován takto: stanovit korelaci mezi tepelnými vjemy
kosmonauta, tepelným stavem jeho organizmu a ochlazovacím účinkem prostředí
měřeným čidlem elektrického dynamického katatermometru. Pro tento pokus byla
vyrobena nová verze elektrického dynamického katatermometru s teploměrnými
čidly na měření kožní teploty na čele, hřbetech rukou a nártech nohou, dále
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Obr. 7. Grafické vyjádření vlivu mikrogravitace na výdej tepla čidlem katatermometru v podmínkách mikrogravitace a úprava výdeje tepla nuceným prouděním
vzduchu rychlostí do 4,0 m/s

Obr. 8. Blokové schéma současného měření teploty povrchu kůže v pěti stabilních
a jedné volitelné lokalitě spolu s měřením ochlazovacího účinku prostředí čidlem
elektrického dynamického katatermometru
univerzálním teploměrným čidlem pro měření teploty vzduchu i teploty povrchů
okolních objektů (obr. 8). Komplex elektrického dynamického katatermometru se
speciálními teploměrnými čidly nesl kódové označení EDK-IK (elektrický dynamický katatermometr-Interkosmos, obr. 9, obr. 10). Na výrobě přístroje EDK-IK
se podílely Vývojové dílny ČSAV Praha, Výzkumný ústav zdravotnické techniky
Chirana Brno a mechanická dílna Katedry fyziologie Lékařské fakulty univerzity
J. E. Purkyně Brno. Metodika použití aparatury EDK-IK pro měření tepelného
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Obr. 10. Pouzdro pro uložení
teplotních čidel měřicí letové
soupravy EDK-IK
Obr. 9. Letová verze Elektrického dynamického katatermometru s teploměrnými
čidly pro měření teploty povrchu kůže ve standardních bodech i volného čidla pro
měření teploty zvoleného bodu na povrchu kůže, teploty vzduchu, nebo okolních
předmětů
stavu lidského těla, tepelné pohody a s nimi souvisejících veličin ochlazovacího
účinku prostředí byla vypracována na Katedře fyziologie Lékařské fakulty Univerzity J.E Purkyně v Brně. Aprobaci kompletu pro použití v pilotovaném letu
na orbitální stanici SALJUT 6 a zaškolení připravovaných členů první mezinárodní posádky Interkosmos zabezpečovali pracovníci INSTITUTU MEDIKOBIOLOGIČESKICH PROBLEM Moskva. Hlavním cílem pokusu Těploobměn –
2 bylo vyhodnotit stav tepelného komfortu prostředí pro člověka v podmínkách
mikrogravitace orbitální laboratoře a prokázat, že tepelné vjemy kosmonauta
i tepelný stav jeho organizmu lépe korelují s údaji čidla elektrického dynamického
katatermometru, než s dosud používanými metodami měření teploty vzduchu nuceně cirkulujícího v kabině orbitální laboratoře. Provedením pokusu Těploobměn
– 2 v letových podmínkách byla pověřena první mezinárodní posádka Interkosmos,
jejíž start byl stanoven na konec února – začátek března 1978. I když jsme měli
již určité zkušenosti s výrobou a aprobací přístrojů pro letové pokusy v rámci
spolupráce INTERKOSMOS, chci při této příležitosti ještě jednou poděkovat všem
pracovníkům Vývojových dílen ČSAV Praha, Výzkumného ústavu zdravotnické
techniky Chirana Brno a mechanické dílny Katedry fyziologie Lékařské fakulty
univerzity J. E. Purkyně Brno za vyvinuté pracovní úsilí, děkanovi Lékařské fakulty
i rektorovi Univerzity J. E. Purkyně Brno za poskytnutou podporu při plnění
tohoto náročného úkolu. Termín výroby i odevzdání měřicího kompletu EDKIK s teploměrnými čidly k provedení předepsaných zkoušek pro pilotované lety
byl stanoven do konce roku 1977. Pro výrobu nové měřicí soupravy EDK-IK
a ověření navržené metodiky měření na Katedře fyziologie Lékařské fakulty UJEP
v Brně jsme měli celkem čtyři měsíce. Významnou pomocí byla píle a obětavost
spolupracovníků Katedry fyziologie Lékařské fakulty UJEP i podpora ředitele
INSTITUTU MEDIKO-BIOLOGIČESKICH PROBLEM Moskva a obětavost jeho
spolupracovníků s níž zabezpečovali povinnou aprobaci přístrojů určených pro
použití na orbitální stanici SALJUT 6 i pečlivé zaškolení členů první mezinárodní
posádky Interkosmos Alexej Gubarev, Vladimír Remek, i zaškolení záložní posádky
Nikolaj Rukavišnikov, Oldřich Pelčák. Příjemným překvapením a odměnou za
mimořádné úsilí spojené s výrobou a přípravou kompletu EDK-IK byl zájem
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členů obou posádek projevený při nácviku použití nové aparatury a s ní spojených
metodik měření i pečlivost s níž bylo provedeno měření v podmínkách mikrogravitace orbitální stanice SALJUT 6 (obr. 11). Subjektivní pocity tepelné pohody,
veličiny teploty na určených bodech povrch kůže i veličiny ochlazovacího účinku
prostředí naměřené v orbitální stanici SALJUT 6 Vladimírem Remkem a Alexejem Gubarevem čidlem EDK-IK a teploměrnými čidly ukázaly velmi dobrou
korelaci se subjektivními pocity tepelné pohody. Porovnání dosažených výsledků
s dřívějším hodnocením pocitů tepelné pohody ukázaly, že původně nastavené
teploty a rychlosti proudění vzduchu, stanovené na základě prostých technických
výpočtů, nebyly v souladu se skutečnými potřebami kosmonauta dlouhodobě
pracujícího v podmínkách mikrogravitace. Potvrdilo se, že zejména v kritických
podmínkách zevního prostředí je pro hodnocení tepelné pohody vhodné spojit
správnou techniku měření ochlazovacího účinku prostředí s fyziologickými metodami hodnocení tepelného stavu těla kosmonauta (obr. 12). Tyto výsledky měření
provedené při letu první mezinárodní posádky INTERKOSMOS, byly opakovaně
potvrzeny členy druhé mezinárodní posádky (Petr Klimuk, Miroslav Hermaševski)
i třetí mezinárodní posádky (Valerij Bykovskij, Zikmund Jähn) a publikovány na
28. Mezinárodním kongresu fyziologických věd v Budapešti.

Obr. 11. Záběr teplotního čidla
na hřbetu ruky Vladimíra Remka
během rozhovoru s Oldřichem
Pelčákem. Svědčí o tom, že měření tepelného stavu těla kosmonauta neomezuje jeho běžné pracovní povinnosti

Je zajímavé, že při rychlostech nuceného proudění vzduchu větších než 2,0 m/s
je rozdíl mezi součinitelem přenosu tepla přirozeným prouděním na Zemi a součinitelem tepla v podmínkách mikrogravitace na orbitální stanici velmi malý
(obr. 7). Avšak veličina přenosu tepla nuceným prouděním s rychlostí větší než
2 m/s hc > 17, 0 W/m2 /K, která je výhodná pro chlazení neživých předmětů,
je i na Zemi při teplotách vzduchu okolo 20◦ C neslučitelná s pocity tepelné
pohody člověka. V podmínkách mikrogravitace kdy jsou funkce termoregulačních
mechanizmů ztíženy, jsou podmínky tepelné pohody zvlášť nepříznivé a musí být
upraveny. Rychlost proudění vzduchu větší než 2,0 m/s odstraňuje sice zvětšení
tepelné izolace hraniční vrstvy vzduchu v mikrogravitaci, ale současně vytváří pro
práci kosmonautů nevhodné prostředí. Ve své době byly naše výsledky přímých
měření vlivu mikrogravitace na tepelně izolační vlastnosti hraniční vrstvy vzduchu
nejen prioritní, ale dávaly lékařům a biologům vědecky doložené argumenty pro
jednání s techniky o nezbytných úpravách parametrů tepelně vlhkostního klimatu
8
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při navrhování způsobu klimatizace prostoru orbitální laboratoře SALJUT 6, aby
vytvářely tepelnou pohodu pro práci kosmonautů. Souhrn výsledků pokusu Těploobměn – 2 o měření výdeje tepla v beztížném stavu a použití dosažených poznatků
pro stanovení tepelné pohody kosmonautů jsem přednesl na Kongresu Mezinárodní
Astronautické Akademie (IAA) konaném v Taškentu v r. 1988.

Obr. 12. Grafické vyjádření vlivu mikrogravitace kompenzované úpravou teploty a
proudění vzduchu na teplotu kůže na hrudi, zádech, čele, stehně, hřbetu ruky a
nártu nohy

Obr. 13. Naměřené veličiny teploty kůže ve standardních bodech před nástupem ke
kosmickému letu, při pobytu v mikrogravitaci orbitální laboratoře Saljut-6 a po
návratu na Zemi při normální gravitaci
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Po přednášce mně Alexej Gubarev vyjádřil jménem všech kosmonautů poděkování slovy: všichni kosmonauti jsou vám vděční za uskutečnění pokusu Těplo”
obměn – 2, po kterém již technici nemohli prosazovat jejich jednostranné názory na
klimatizaci kabiny v letových podmínkách na orbitě a přizpůsobili je fysiologickým
potřebám lidského organizmu“ obr. 13). Netušil jsem, že otázka mikroklimatu
orbitální laboratoře byla svého času tak vyhrocená. Byl to příjemný pocit, že naše
pracovní vypětí při přípravě pokusu Těploobměn – 2 mělo tak velký praktický
význam. Byl to výsledek široké mezinárodní spolupráce, v rámci které jsme měli
příležitost zasadit kamínky našich originálních metod do řešení složité mozaiky
úkolu úpravy tepelné pohody prostředí pro práci lidí v podmínkách mikrogravitace.
Lékařská fakulta UJEP Brno uspořádala v červnu 1987 Symposium Current
”
problems of cosmic biology and medicine“, na kterém byly prezentovány i zajímavé
výsledky o významu použití další originální metody vypracované na Katedře fyziologie Lékařské fakulty UJEP v Brně, a to metody kontinuálního měření krevního
tlaku podle profesora Jana Peňáze. Přípravná měření s použitím této metody
pro hodnocení fyziologických reakcí kardiovaskulárního systému v podmínkách
mikrogravitace ukázala slibné výsledky. Do fáze realizace v letových pokusech
se však tato metoda nedostala, poněvadž účast lékařské fakulty v mezinárodní
spolupráci Interkosmos byla v následujících letech přerušena.
Přehled vybraných publikací
majících vztah k přípravě pokusů Těploobměn – 1 a Těploobměn – 2 uskutečněných v souvislosti s letem první mezinárodní posádky Interkosmos prvním
československým kosmonautem Vladimírem Remkem 2.– 8. března 1978:
Novák L. 1958: Adaptation Metabolism as an Indicator of the Degree of Radiation Injury to
the Organism. Physiol. bohemoslov. 7, 150–159.
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