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PROTECTION OF HUMAN IN THE WORKING ENVIRONMENT  

Kalev Kuklane, Chuansi Gao, Ingvar Holmér, Lina Giedraityte, Peter Bröde, 
Victor Candas, Emiel den Hartog, Harriet Meinander, Mark Richards & George 
Havenith. Calculation of Clothing Insulation by Serial and Parallel Methods: 
Effects on Clothing Choice by IREQ and Thermal Responses in the Cold. S. 103-
116. 

Cold protective clothing was studied in 2 European Union projects. The objectives were 
(a) to examine different insulation calculation methods as measured on a manikin (serial 
or parallel), for the prediction of cold stress (IREQ); (b) to consider the effects of cold 
protective clothing on metabolic rate; (c) to evaluate the movement and wind correction 
of clothing insulation values. Tests were carried out on 8 subjects. The results showed 
the possibility of incorporating the effect of increases in metabolic rate values due to 
thick cold protective clothing into the IREQ model. Using the higher thermal insulation 
value from the serial method in the IREQ prediction, would lead to unacceptable cooling 
of the users. Thus, only the parallel insulation calculation method in EN 342:2004 should 
be used. The wind and motion correction equation (No. 2) gave realistic values for total 
resultant insulation; dynamic testing according to EN 342:2004 may be omitted. 

Český abstrakt: Ochranné oděvy do chladného prostředí byly zkoumány ve dvou 
projektech Evropské unie. Cíle byly: a) zkoumat různé metody (sériové a paralelní) pro 
stanovení izolačních vlastností pro predikci zátěže v chladném prostředí (norma ISO/CD 
11079:2001 (IREQ)), b) zvážit účinky ochranného oděvu do chladného prostředí na 
lidský metabolismus, c) zhodnotit korekci pohybu a dechu v hodnotách izolace oděvu. 
Testy byly provedeny na 8 subjektech. Výsledky ukázaly možnost začlenění účinků 
zvýšených hodnot metabolismu díky silnému ochrannému oděvu v modelu IREQ. Využití 
vyšší hodnoty tepelné izolace ze sériové metody predikce IREQ může vést k 
nepřijatelnému ochlazení uživatele oděvu. A tak by měla být použita pouze paralelní 
metoda výpočtu izolace v normě EN 342 z roku 2004. 

 oděvy ochranné - chlad - zátěž tepelná - izolace - odhady - výpočty - metody 

Anna Kaczmarska & Anna Łuczak. A Study of Annoyance Caused by Low-
Frequency Noise During Mental Work. S. 117-125. 



This article presents the results of an analysis of annoyance caused by low-frequency 
noise (including infrasonic noise) that occurs at work stations located in offices. The tests 
covered measurements of acoustic parameters specific for this type of noise and a survey 
conducted in the working environment and in laboratory conditions at a model of a work 
station. 

Český abstrakt: Článek prezentuje výsledky analýzy obtíží způsobených 
nízkofrekvenčním hlukem (zahrnující také infrazvukový hluk), na pracovních stanicích v 
kancelářích. Testy zahrnovaly měření akustických parametrů specifických pro tento typ 
hluku a zjišťování bylo provedeno v pracovním prostředí a v laboratorních podmínkách na 
modelu pracovní stanice. 

 hluk nízkofrekvenční - zátěž pracovní - prostředí pracovní - analýzy 

Iqbal Ahmed Khan, Zulquernain Mallick & Zahid A. Khan. A Study on the 
Combined Effect of Noise and Vibration on Operators’ Performance of a 
Readability Task in a Mobile Driving Environment. S. 127-136. 

This paper presents a study in which the main objective was to investigate the combined 
effect of noise and vibration on the performance of a readability task in a mobile driving 
environment. Subjects performed a readability task on a laptop computer in a sitting 
posture with their backs supported with a backrest under varying levels of noise and 
vibration. The data in terms of the mean number of characters read per minute were 
collected and statistically analyzed. Results showed that the individual effect of noise, 
vibration, and the operators’ gender as well as the interaction between gender and noise, 
and gender and vibration were statistically significant. However, the combined effect of 
noise and vibration was not found to be statistically significant. Results also indicated 
that gender was statistically significant at all levels of noise as well as vibration, and 
noise and vibration were statistically significant at both levels of gender. 

Český abstrakt: Článek představuje studii, jejímž cílem bylo zkoumat kombinovaný 
účinek hluku a vibrací na výkon operátora při úkolech spojených s čtivostí v mobilním 
prostředí. Zkoumané osoby prováděly úkoly spojené s čtivostí na přenosných počítačích 
(laptopech) v poloze vsedě a se zády podepřenými opěradlem pod měnícími se úrovněmi 
hluku a vibrací. Byla sbírána a analyzována data o počtu přečtených znaků za minutu. 
Výsledky ukázaly, že individuální účinek hluku, vibrací a pohlaví operátora stejně jako 
interakce mezi pohlavím a hlukem a pohlavím a vibracemi jsou statisticky významné. 
Přesto kombinovaný účinek hluku a vibrací nebyl zhodnocen jako statisticky významný. 
Výsledky také naznačují, že pohlaví je statisticky významné z hlediska úrovně hluku 
stejně jako vibrací. 
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Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Monireh Khadem, Farideh Golbabaei, Abbas 
Rahimi-Froushan, Mohammad Reza Ganjali & Parviz Norouzi. Solid Phase 
Extraction for Evaluation of Occupational Exposure to Pb (II) Using XAD-4 
Sorbent Prior to Atomic Absorption Spectroscopy. S. 137-145. 

Lead is an important constituent widely used in different industrial processes. For 
evaluation of workers’ exposure to trace toxic metal of Pb (II), solid-phase extraction 
(SPE) was optimized. SPE using mini columns filled with XAD-4 resin was developed with 
regard to sample pH, ligand concentration, loading flow rate, elution solvent, sample 
volume, elution volume, the amount of resins, and sample matrix interferences. Lead 
ions were retained on a solid sorbent and then eluted, followed by a simple determination 
of analytes with flame atomic absorption spectrometery. The obtained recoveries of 
metal ions were greater than 92%. This method was validated with 3 different pools of 
spiked urine samples; it showed a good reproducibility over 6 consecutive days as well as 



6 within-day experiments. This optimized method can be considered successful in 
simplifying sample preparation for a trace residue analysis of lead in different matrices 
when evaluating occupational and environmental exposures is required. 

Český abstrakt: Olovo je důležitá složka často používaná v různých průmyslových 
procesech. Pro hodnocení expozice pracovníků stopovému toxickému Pb (II) byla 
optimalizována extrakce pevné fáze. Ionty olova byly zachycovány na pryskyřici XAD-4 a 
pak vyluhovány, následovalo jednoduché stanovení analyzované látky spektrometrickou 
atomizací v plamenu. Podařilo se získat 92 % z původního množství odebraného vzorku 
kovových iontů. Tuto optimalizovanou metodu lze použít pro analýzu stopového množství 
olova k hodnocení expozice při práci nebo v životním prostředí. 
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Wojciech P. Rdzanek, Witold J. Rdzanek, Zbigniew Engel & Krzysztof Szemela. 
The Modal Low Frequency Noise of an Elastically Supported Circular Plate. S. 
147-157. 

The modal low frequency noise generated by a vibrating elastically supported circular 
plate embedded into a flat infinite baffle has been examined. The main aim of this study 
is the analysis of the radiation efficiency. Low frequency approximated formulas have 
been presented. They are valid for all the limiting boundary conditions of the plate with 
its edge clamped, guided, simply supported or free as well as for all the intermediate 
axisymmetric boundary configurations. The formulas are expressed in the elementary 
form, useful for numerical computations. They are a generalization of some earlier 
published results. First, they are valid for axisymmetric and asymmetric modes since 
both kinds of modes play an important role in the low frequency range. Second, a single 
formula for the radiation efficiency, valid for all the axisymmetric boundary 
configurations, has been proposed. A numerical example for the sound power radiation 
has been given for some hatchway covers mounted on a ship deck. 

Český abstrakt: Byl zkoumán nízkofrekvenční hluk generovaný vibracemi elasticky 
podporované kruhové desky uložené v nekonečné ozvučnici. Hlavním cílem výzkumu byla 
analýza účinnosti vyzařování hluku v různých podmínkách. Použité vzorce jsou 
generalizací předchozích výpočtů. Je uveden numerický příklad akustického výkonu pro 
poklopy palubních průlezů na lodích. 

 hluk nízkofrekvenční - vibrace - výzkumy 

Anders E. af Wahlberg. Long-Term Prediction of Traffic Accident Record From 
Bus Driver Celeration Behavior. S. 159-171. 

Driver celeration (speed change) behavior of bus drivers measured a number of times 
was used to predict their culpable accidents over increasing time periods. It was found 
that predictive power was considerable (>.30 correlation) over 5 years of time with 
aggregated celeration (mean of repeated measurements) as independent variables, and 
there were also indications that power reached even further, although too low Ns made 
these results unreliable. Similarly, there were indications of even stronger correlations 
with increased aggregation of celeration values. The results were discussed in terms of 
the methodology needed to bring out such results, and the stability of accident-causing 
behavior over time. 

Joseph-Jean Paques, François Gauthier & Alejandro Perez. Analysis and 
Classification of the Tools for Assessing the Risks Associated With Industrial 
Machines. S. 173-187. 



To assess and plan future risk-analysis research projects, 275 documents describing 
methods and tools for assessing the risks associated with industrial machines or with 
other sectors such as the military, and the nuclear and aeronautics industries, etc., were 
collected. These documents were in the format of published books or papers, standards, 
technical guides and company procedures collected throughout industry. From the 
collected documents, 112 documents were selected for analysis; 108 methods applied or 
potentially applicable for assessing the risks associated with industrial machines were 
analyzed and classified. This paper presents the main quantitative results of the analysis 
of the methods and tools. 

Český abstrakt: Pro zhodnocení a navržení budoucích výzkumných projektů o analýze 
rizik bylo shromážděno 275 dokumentů, v nichž jsou popsány metody a nástroje pro 
hodnocení rizik spojených s průmyslovými stroji nebo rizik v dalších odvětvích jako je 
vojenství, jaderný a letecký průmysl atd. Dokumenty byly vydány buď v podobě 
publikace nebo článků, norem, technických příruček či podnikových postupů a procedur 
získaných v celém průmyslu. Pro analýzu bylo vybráno 112 dokumentů a analyzováno a 
klasifikováno bylo 108 metod aplikovaných nebo potenciálně aplikovatelných pro 
hodnocení rizik spojených s průmyslovými stroji. Článek představuje hlavní kvantitativní 
výsledky analýzy těchto metod a nástrojů. 
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Seth Ayim Gyekye & Simo Salminen. Workplace Safety Perceptions and 
Perceived Organizational Suppor t: Do Supportive Perceptions Influence Safety 
Perceptions? S. 189-200. 

The current study investigated the relationship between organizational safety climate and 
perceived organizational support. Additionally, it examined the relationship with job 
satisfaction, worker compliance with safety management policies, and accident 
frequency. Safety climate and supportive perceptions were assessed with Hayes, 
Perander, Smecko, et al.’s (1998) and Eisenberger, Fasolo and LaMastro’s (1990) scales 
respectively. Confirmatory factors analysis confirmed the 5-factor structure of Hayes et 
al.’s WSS scale. Regression analysis and t-tests indicated that workers with positive 
perspectives regarding supportive perceptions similarly expressed positive perceptions 
concerning workplace safety. Furthermore, they expressed greater job satisfaction, were 
more compliant with safety management policies, and registered lower accident rates. 
The perceived level of support in an organization is apparently closely associated with 
workplace safety perception and other organizational and social factors which 
areimportant for safety. The results are discussed in light of escalating interest in how 
organizational factors affect employee safety and supportive perceptions. 

Český abstrakt: Tato studie zkoumá vztah mezi atmosférou organizace ve vztahu k 
bezpečnosti a uvědomělou organizační podporou. Navíc se zabývá také vztahem 
uspokojení z práce, pracovníkovým vyhověním politice řízení bezpečnosti práce a četností 
úrazů. Analýzy a testy ukázaly, že pracovníci s pozitivním pohledem na organizační 
podporu vyjadřovali i pozitivní vnímání bezpečnosti na pracovišti. Pracovníci navíc cítili 
také vyšší uspokojení z práce tam, kde byla politika bezpečnosti práce vyhovující a 
měkčí. V takových organizacích také registrovali nižší úrazovost. Vnímaná úroveň 
podpory v organizaci je zjevně spjata s vnímáním bezpečnosti na pracovišti a dalšími 
organizačními a sociálními faktory, které jsou z pohledu BOZP důležité. Článek diskutuje 
výsledky tohoto šetření z pohledu vzrůstající zájmu o to, jak mohou různé faktory v 
organizaci ovlivnit bezpečnost zaměstnanců. 

 strategie bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - vnímání - spokojenost - 
kultura firemní - klima organizační - úrazy pracovní 

NOTES  



Andreas Albrecht, Katja Kiel & Annette Kolk. Strategies and Methods for 
Investigation of Airborne Biological Agents From Work Environments in 
Germany. S. 201-213. 

In 2004/2005, a European Twinning Project was carried out to support Polish 
occupational safety and health institutions in putting into practice Directive 2000/54/EC 
regarding the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at 
work. Information on and training in sampling and analysing biological agents of people 
responsible for bioaerosol measurements and the assessment of measuring results from 
the workplace atmosphere were part of the project. This paper is an extract of the 
authors’ activities within the project and can be used as a tool for comparable activities in 
future projects with other European Union candidates. It gives information on working 
standards for bioaerosol measurements worked out and commonly used in Germany 
within the frame of European guidelines for bioaerosol measurements in the workplace 
atmosphere. Additionally it summarizes the authors’ long practical experience in carrying 
out bioaerosol measurements in the atmosphere of various workplaces. 

Český abstrakt: V letech 2004 - 2005 byla v rámci Evropského twinningového projektu 
realizována podpora polských institucí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
zaváděly do praxe evropskou směrnici 2000/54/EC vztahující se na ochranu pracovníků 
před riziky spojenými s profesionální expozicí biologickým činitelům. Článek seznamuje s 
některými aktivitami tohoto projektu, které mohou být použity jako nástroj pro podobné 
budoucí projekty v této oblasti v EU. Poskytuje informace o tom, jaké byly vytvořeny 
pracovní normy pro měření bioaerosolů, které jsou běžně používány v Německu a které 
korespondují v evropskými směrnicemi pro měření bioaerosolů v pracovním ovzduší. 

 ovzduší pracovní - činitelé biologičtí - měření - metody - směrnice - Německo - 
projekty 

Ashraf A. Shikdar & Mahmoud A. Al-Kindi. Office Ergonomice : Deficiencies in 
Computer Workstation Design. S. 215-223. 

The objective of this research was to study and identify ergonomic deficiencies in 
computer workstation design in typical offices. Physical measurements and a 
questionnaire were used to study 40 workstations. Major ergonomic deficiencies were 
found in physical design and layout of the workstations, employee postures, work 
practices, and training. The consequences in terms of user health and other problems 
were significant. Forty-five percent of the employees used nonadjustable chairs, 48% of 
computers faced windows, 90% of the employees used computers more than 4 hrs/day, 
45% of the employees adopted bent and unsupported back postures, and 20% used 
office tables for computers. Major problems reported were eyestrain (58%), shoulder 
pain (45%), back pain (43%), arm pain (35%), wrist pain (30%), and neck pain (30%). 
These results indicated serious ergonomic deficiencies in office computer workstation 
design, layout, and usage. Strategies to reduce or eliminate ergonomic deficiencies in 
computer workstation desinwere suggested. 

Český abstrakt: Cílem tohoto výzkumu bylo prostudovat a identifikovat ergonomické 
nedostatky v návrhu pracovišť s počítači v klasických kancelářích. Pomocí dotazníků a 
fyzických měření bylo prozkoumáno 40 pracovišť. Nejvíce nedostatků bylo nalezeno ve 
fyzickém uspořádání a vybavení pracovišť, v pracovních polohách pracovníků, v profesní 
zkušenosti a školení. Z pohledu lidského zdraví jsou důsledky těchto nedostatků 
významné. 45% zaměstnanců používalo nenastavitelné židle, 48% počítačů bylo 
postaveno čelem k oknu, 90% zaměstnanců používalo PC více jak 4 hodiny denně, 45% 
zaměstnanců mělo nesprávné držení těla a 20% používalo pro práci s počítačem 
kancelářský stůl. Nejvíce nahlášených problémů bylo s namáháním zraku (58%), 
bolestmi ramen (45%), bolestmi zad (43%), bolestmi rukou (30%) a bolestmi krční 
páteře (30%). Tyto výsledky ukazují vážné ergonomické nedostatky při projektu 



pracovišť s počítačem, vybavením i používáním. V závěru jsou navrhovány strategie, jak 
snížit nebo eliminovat tyto ergonomické nedostatky při práci s počítačem v kancelářích. 
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