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COMPUTER SIMULATION OF FOREST FIRE
ON THE BASIS OF DIGITAL MAPS
AND WEATHER FORECAST
In the article the elements of the computer
simulation system in terms of fire spreading
during the fire of barn litter were described.
The characteristics of certain programs used
to predict the spread of fire were described
and summarized.

Key words: computer simulation, fire modeling system, forest fire, digital maps
of forest

1. Introduction
The problem of simulation of forest fires is not a new issue. There are many
computer programs but most of them are developed to model large forest fires,
which are very rare in Poland. Simulation programs are created primarily for the
specific conditions prevailing in the area, taking into account the topography and
the combustible material. Therefore, there is a need to develop tools which will
enable a simulation of forest fire in Polish conditions.
In 2004 Poland implemented a system of numeric maps of forests, which, in
combination with a digital weather forecast map can provide the necessary input
for computer simulation for a mathematical model [11].
Range of usage of the software is applicable to both the planning of controlled
fire, for example, when the fires are deliberately set by the forest service to get rid
of the accumulated material, as well as planning firefighting by local fire brigades
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for most efficient use of resources. This work has also an educational value for
analysts and civil security services. This limits the program’s hardware
requirements to those of mid-range PCs.

2. Materials and methods
A deterministic forest fire model will be used to create the simulation
environment. Input data are obtained from a digital weather forecast and from
digital forest maps (fig. 1).

Fig. 1. Context diagram
Factors which have the biggest impact on the speed at which a fire spreads
have been extracted from a digital weather forecast, and are as follows:
• wind speed and direction,
• humidity of bedding,
• air temperature,
• precipitation.
Since the function of the wind speed extracted from the short-term weather
forecast is discrete within the given, unchangeable time interval, for the purpose
of simulation one should be able to extract the factor at any period of the
simulation time. Therefore the wind speed is averaging from contiguous,
forecasted values for any period of the simulation time. The same mechanism
is used for the direction of the wind and its change.

Computer simulation of forest fire on the basis of digital maps and weather forecast
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The air temperature parameter, precipitation has a significant impact on
humidity of flammable material. Yet, precipitation which occurs concurrently
with a fire may prove to be beneficial to the course of events.
In the mathematical model the factor of precipitation would not be taken into
account, with the pessimistic scenario adopted, which is rationally justified for
planning of an extinguishing action.
In the event of widespread and long-lasting fires secondary factors occur,
which also affect the further progress of a fire, and namely:
• change in wind speed,
• change in wind direction,
• local temperature change [2].
Owing to the fact that those phenomena occur only in the event of fires with
a very large area they have not been allowed for in the discussed model [9].
From the data contained in the digital map of forest the ones that have
significant impact on the speed of the spread of fire are:
• forest type,
• forest age,
• forest border,
• obstacles for a fire (fire routes, rivers etc.),
• particularly endangered places.

2.1. Elements of the computer simulation system
The simulation, in terms of the fire spreading, has used the Huygens principle
[5]. It was assumed that the fire spreads similarly to the waves. It was assumed
that each lit cell in a cell space model is a new source of fire that spreads round in
windless conditions. Experiments show that in the constant wind and
a homogeneous environment, this shape is similar to an ellipse [3, 6, 7, 9, 10].
Ellipse coefficients ae, be, ce (fig. 2) depend on: wind speed, fuel type, humidity and
type of litter. DBt section is a section of the path, which fire pases in the direction
opposite for the direction of the wind [3].

be

DBt

ce

ae

Fig. 2. Ellipse coefficients
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Speed of fire Vp from the point of inflammation to surrounding cells can be
calculated from the formula (1):
Vp =

b e (ce cos F + a e )
2
e

2

2
e

(1)

2

b cos F + a sin F
F angle can be calculated using the formula (2), where the F angle is the angle
in the Cartesian coordinate system included between the wind velocity vector
and the straight line connecting the combustion point adjacent to the selected cell:
F = cos -1

(b e cos q (b e2 cos 2 q + (a e2 - ce2 )sin 2 q )0 , 5 - a e ce sin 2 q )
b e2 cos 2 q + a e2 sin 2 q

(2)

Where the q angle is included between the wind velocity vector and the
straight line connecting the point of inflammation and the point lying on the
circumference of an ellipse for which reach the speed of fire is calculated.
The coefficients ae, be, ce ae have been adapted to Polish conditions. At the digital
terrain map of forests the cellular model map is applied. Each cell is equipped
with additional information on combustible material, fire barriers, and time
indexes upon which the time of burning of a single cell can be calculated.
Simulation is performed iteratively as follows:
1) Conditions and limitations of simulation (simulation start and end time,
interval, raster, map, weather forecast) are determined.
2) On the basis of data on wind speed and direction from interpolated array
forecasts the coefficients ae, be, ce are determined for the prevailing conditions
of tested terrain cells.
3) On the basis of fixed angles F 1 ...F n the speed of fire reaching the cells in
the vicinity of the point of inflammation is calculated. If the time of transfer to
the cell Kn is less than or equal to the interval, then the cell is lit with the
appropriate setting of the time indices.
4) After analyzing the entire cell matrix which represents the area, the state of the
cells is layered on a map and then displayed.
5) Demand for water for extinguishing of fire and overall margins is calculated.
The results are shown on a graph.
6) The next iteration is performed with an increase of the simulation of fire for the
duration of the interval of a single step.
7) When a simulated duration of the fire reaches a certain value simulation is
completed.
It should be noted that the simulation relates to the fire of barn litter, which
significantly predominates in actual fire-fighting actions in Poland. Method
of determining the coefficients of the ellipse has been developed for this type of
fire. For complete fire one uses a simplified model, however, the simulation
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results are subject to greater error because it does not take into account additional
factors such as e.g. secondary currents [4].
V p = k 1 (w s ) × w + k 2 (w s )

(3)

Vp [m/s] – speed of fire front,
k1, k2 – coefficients saved in the interpolated panel, dependent on material humidity ws,
w – wind speed [m/s].

Fig. 3. Graphical display
If the current fire location, duration and time necessary for arrival of fire service
units are known, it is possible to evaluate the water demand in a situation found by
the firemen arriving to the location of the fire. The application of a computer
simulation may in a simple way facilitate planning of extinguishing actions.

3. Comparison of the systems
During the last couple of years many support softwares were design. The
most important features, determining the way of operation, are as follows:
• type of input and output data,
• way of modeling,
• equipment,
• weather and spacial conditions.
The following table (Table 1) summarizes the characteristics of certain
programs used to predict the spread of fire [1].
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Table 1. Properties of some programs to predict the spread of fire
Property/
program

Fire
Simulator

BehavePlus

FlamMap

Farsite

FSPro

Type
of input

digital forest
map, weather
forecast,
humidity
of bedding

data entered
manually
through the
user interface

map of
spatial (GIS),
fuel type,
terrain, other
data

map of
spatial (GIS),
fuel type,
terrain, other
data

map of
spatial (GIS),
fuel type,
terrain,
climate data,
the well-known fire
perimeter,
other data

Type
of output

tables, charts,
map of the
damage after simple
the simulation, diagrams
the amount
of demand
for
fire-fighting
measures

map of the
damage, the
minimum
time to reach
a fire risk
areas

the increase
in fire-damaged
area

fire
probability
map for each
computation
al cycles

conditions
unchanged

changing
weather
conditions

changing
weather
conditions

Changing changing
the input weather
conditions
data
during the
simulation

conditions
unchanged

Simulation simulation
time
time in min
inflicted

combustion simulation
time elapsed time in min
inflicted
for a given
distance
defeated by
fire

time
simulation
inflicted in
the days and
hours

time
simulation
inflicted in
the days and
hours

Equipment Personal
Computer

Personal
Computer

Personal
Computer

“high end”
computer
with
computer
access by
authorized
analysts

Personal
Computer

model library model library model library possessed set
Modeling embedded
FBSDK
FBSDK
of probabideterministic FBSDK
listic models
model
Spatial
topography
conditions

uniform

topography

topography

topography
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It should be noted that programs such as BehavePlus, FlamMap and Farsite,
use in their actions the same set of libraries, “Software Development Kit Fire”
(FBSDK), which is a collection of C + + functions and classes implementing the
various fire algorithms. Library FBSDK is available under the GNU. Compared to
existing solutions essential feature is the ability to cooperate with the available
formats of input data such as maps of forests and numerical weather forecasting.
In addition, the model includes the age of the forest taken directly from the
numerical maps of forests. The program is easy to operate and has a low
hardware requirements [1].
The disadvantages of software are as follows:
• it does not take into account the changes in the topographical data,
• the knowledge of moisture content of forest litter is needed. Parameter does
not exist in weather data and must be carried out manually,
• the result of simulation may be affected by an error due to differences between
actual conditions and outdated data derived from digital maps.
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SUMMARY
dr in¿. Anna SZAJEWSKA

COMPUTER SIMULATION OF FOREST FIRE ON THE BASIS
OF DIGITAL MAPS AND WEATHER FORECAST
The article presents the integration of digital topographic map of forests and
short-term weather forecast allowing to conduct a computer simulation of forest
fire. To execute a simulation, a software was produced. The software includes
deterministic mathematical model of forest fire, programmed on the basis
of developed assumptions. Creation of mentioned environment simulation was
based on a need for the optimum planning of extinguishing actions in local fire
service centres.

bryg. dr in¿. Wojciech JAROSZ
Katedra Dzia³añ Ratowniczych
Zak³ad Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, SGSP

BOILOVER AND SLOPOVER PHENOMENA
DURING A FIRE OF STORAGE TANKS
CONTAINING CRUDE OIL
The paper presents the backgrounds of knowledge
regarding fires of crude oil in tanks. Model
of overheating, heat wave creation in liquid
mechanism, boilover and slopover phenomena
are presented. The paper is based on real
experimental boilover data.

S³owa kluczowe: po¿ar ropy naftowej, warstwa przegrzana, wyrzut, transport ciep³a
Key words: crude oil fire, overheated layer, boilover, heat transport

Introduction
Boilover and slopover investigations are very important issues from the point
of view of fire brigades. They have great cognitive meaning and practical aspects
for fire extinguishing. The oil fire occurred in many petrochemical plants and
refineries. In the period 1951–2003 480 tank fires with various fuels took place.
In several cases boilover and slopover were observed (e.g. Czechowice-Dziedzice,
Poland, Louisiana, USA). The outcomes of these accidents produce many man,
environment and property losses [1]. The chemical and physical properties
of crude oil play the main role in the fire hazard. The most important there are
formation of heat wave and possible boilover and slopover. These are the
characteristic phenomena of crude oil tanks fire and real threats for firemen,
facilities and people.
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Boilover and slopover phenomena
Slopover regards the high-viscosity liquids containing emulsified, insoluble, low
boiling point substances. Usually it is water contained in the crude oil. Percentage of
water in oil, in depending on its origin, oscillates from 0,3% to 4,5% [2]. During
storage time and first stage of a tank fire, water is evenly distributed in the liquid.
During burning process top layer of oil reduces its viscosity due to heat
transfer from flame to burning surface. Water drops deeper into liquid and stops
at the depth where viscosity of liquid is comparatively high. Simultaneously
water drops become heated and evaporated when adequate temperature
is reached. Vapour formed creates emulsion with frothing liquid. The liquid
enlarges its volume, lifts up and flows over the tank rim.
Crude oil and mazout are oil products with relativety high viscosity. Scientific
literature states [2, 3, 4] that lower viscosity limit exists below which boilover
is impossible. According to the literature this limit is 0,3%. Osuchow [4] observed,
that if water content is over 20% the oil-water emulsion doesn’t burn.
If the tank fires creates heat waves boilover phenomena occur quite often.
Boilover requires water layer on bottom of the tank. If the hot layer of fuel
contacts with water, the water overheating occurs followed by violent
evaporation and finally ejection of burning oil products.

Fig. 1. Stages of boilover [5]
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Boilover is a phenomenon during burning of certain oils in an open-top tank
when, after a long period of quiescent burning, there is a sudden increase in fire
intensity associated with expulsion of burning oil from the tank. Boilover occurs
when the residues from surface burning become denser than the unburned oil and
sink below the surface to form a hot layer, which progresses downward much
faster than the regression of the liquid surface. When this hot layer, called a ”heat
wave”, reaches water or water-in-oil emulsion in the bottom of the tank, the water
is first superheated and then boils almost explosively, overflowing the tank. Oils
subject to boilover consists of components having a wide range of boiling points,
including both light ends and viscous residues. These characteristics are present in
most crude oils and can be produced in synthetic mixtures [6].
Boilover occures when three condidions exist simultaneously [6]:
• open – tank fire,
• water layer at the bottom of a tank,
• overheating heat waves in a fuel.
Slopover can occur when water is applied to the burning surface of the fuel
and sink into the hot oil. The vaporisation of the water causes the ignited fuel to
overflow [6].

Overheating model
Fig. 2 shows heat transport to liquid by thermal radiation from flame,
conduction heat through wall and convection current in storage liquid. At the
beginning increase of amount of vaporized liquid is very slow. The mixture with
air is created over the tank. Hot combustion gases float up. The reason is
reduction of local pressure and inflow of surrounding air into tank. It is mixing
with vapour fuel below the uphill edge of the opened container. As a result of
burning the level of liquid in the tank is systematically decreasing.
The heat transported to liquid is precipitating evaporation to its layer and causes
a rise temperature of liquid staying in the tank. There are liquid fuels, in which
overheated layer is formed and other without the generation of this layer during
burning. As can be seen on Fig. 3a the overheated layer is very thin in the case of
burning the first type of liquid. This layer retains the permanent thickness irrespective
of the time of burning. All heat transported to liquid is used to evaporate the fuel.
Flamable liquids of second type create heated zone under surface (Fig. 3b).
The transition from this heated zone (b) to the fuel unaffected by the fire (d) takes
place in a relatively thin transitional zone (c). Thinkness of the heated zone
steadily increases during the fire and may encompass, after considerable
duration of the fire, all of the stored liquid.
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flame

Fig. 2. Division of the heat backflow from the flame into
the liquid [7]

QFL
,
Q WL

QK

QWL

liquid fuel

a)

tu

va

QFL – radiation from the flame to the liquid
QWL – radiation from the tank wall to the liquid
QK – heat transfer through convection
Q’WL – heat transfer from the tank wall to the liquid in
the area immediately below the surface of the liquid
ts

b)

tu

ts

va

a
b
vw
c
d
vw>va

Temperature

Temperature

Fig. 3. Temperature distribution in liquid fuels without a) and with a heated zone formation b) [7]
a – temperature gradient on the surface of the liquid,
b – heated zone with constant temperature,
c – transitional area between the heated zone and the fuel unaffected by fire,
d – fuel unaffected by fire,
ts – boiling temperature,
tu – temperature of the fuel unaffected by the fire,
va – burning rate,
vw – transitional velocity of the heated zone toward the fuel unaffected by the fire.
The transitional velocity depends on the type of fuel and has to be determined
experimentally. The simple heat balance that occurs in liquid fuels without
heated zone does not occur here [7, 8].
Burning of crude oil during a tank fire is a function of many variables:
composition, density, viscosity, water and salt content, and admixtures of sulfur
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compounds. All of variables and contaminations determine time of fire, height of
flame, radiation from flame and type of the secondary phenomena created
during the fire (eg. boilover).
During the crude oil fire, temperature of liquid surface equals boiling
temperature. Under the surface of crude oil a change in the way of heating the deeper
layers of the liquid occurs. As a result of the heat effects and oil distillation under the
surface, two layers are formed: the upper, located just below the surface, and the
bottom. During the fire, the temperature of the upper layer exceeds the boiling
temperature of the crude oil. The thickness of this layer increases during the fire.
However, in the bottom layer, the temperature distribution from the border of two
layers rapidly decreases to the initial temperature. Hence, in the response activities
the importance of fire safety is related to the effects of the formation of upper layer –
superheated layer. Such is the nature of combustion caused by strong convection
current forming into a crude, especially when it is stored in tanks of large diameter
(>50 m). Convection heat flows are closely linked to heating the tank walls under fire
conditions. The temperature of the steel wall with crude oil tanks during the fires is
much higher than the temperature of the wall parts being in contact with oil.
This creates convection currents in liquid, which is a consequence
of overheating the oil inside. The crude oil always includes a certain percentage
of salt and water – the so-called brine. At temperatures above 100°C, brine
(mainly water), changing into a volatile state, increases its volume 1700 times. As
a result, bubbles of steam
floating up, covered with
oil, create new turbulence,
increasing the speed of
overheating the oil inside.
Overheating temperature
and speed of overheating
depend on the type of crude
oil and water content. In
Fig. 4 spreading out a layer
of superheated during the
fires in oil tanks is shown.

Fig. 4. Spreading a layer
of super-heated (heat wave)
during the tank fire containing
heavy petroleum products [6]
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The boilover and slopover
Table 1 shows the temperature and overheating speed of crude oil during fire
in tanks with a diameter greater than 50 meters with a wind speed 1 m/s.
Table 1. Temperature and speed overheating of crude oil while fires [9]
The moisture content
in crude, %

Temperature overheating,
°C

The speed of oil overheating,
mm/min

3,8

190

5,83

0,7

210

4,91

0,45

240

4,7

0,27

260

4,58

0,1

290

3,12

Table 2 shows the temperature and overheating speed of crude oil during the
oil fires in tanks with a diameter of 50 meters (wind speed 10 m/s).
Table 2. Temperature and speed overheating of crude oil while fires [9]
The moisture content
in crude, %

Temperature overheating,
°C

The speed of oil overheating,
mm/min

3,8

190

17,01

0,7

210

13,15

0,45

240

10,01

0,27

260

9,83

0,1

290

5,85

The data contained in the tables indicate that crude oil has the ability
to overheat in greater depth, the thickness of superheated layer increases as
the duration of the fire – this layer is moving more and more towards the bottom
of the tank at the same time expanding. This property of oil during fires and
firefighting activities can cause a serious hazard to people and property due to the
possibility of boilover and slopover phenomena.
The decrease of the viscosity of crude oil in the process of combustion leads
to the fact that the vapor surrounded by oil takes it and throws from the tank.
After the first throw, heated to very high temperatures, the oil layer in contact
with water again, causes another, more powerful explosion (boilover). Typically,
boilover takes several minutes and is characterized by many splashes – boilovers
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of oil. Extent of the boilover depends on the mass of oil and size of the surface
layer of water, which contacts the overheated oil. It can be assumed that during
the boilover 25% to 65% of the original volume of oil contained in the tank
is thrown away. The height of boilover can be several meters and the diameter
of the affected area by the burning oil can go up to 300 meters. For example,
during a fire in the Czechowice-Dziedzice refinery the oil was thrown at ranges
from 90 m to 250 m. Ejected from the tank, the oil did not complete combustion
with the exception of light fractions, which evaporated and burned, but falling
down on the roads, rooftops, equipment and facilities, burned continuously [10].
In the tanks of large diameter, greater than 50 meters, boilover ocurrs faster than
in the small tanks. The thicknes of water layer does not have a decisive impact on
the extent of the boilover. The most important is the size of surface of the contact
between the water layers and the overheated layer. As reported by Bradley [11],
a sudden transformation of a layer of 15 kg water on a small area produces 25 500
liters of steam in the air and makes a shock wave, which energy is equal to the
shock wave caused by detonation of 5 kg of TNT. Of course, such a comparison is
a major simplification, resulting from the elide of a medium in which an explosion
is created and the mass of oil thrown out but formed during the boilover.
Nevertheles, the pressure generated has a considerable destructive power.
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SUMMARY
bryg. dr in¿. Wojciech JAROSZ

BOILOVER AND SLOPOVER PHENOMENA DURING A FIRE
OF STORAGE TANKS CONTAINING CRUDE OIL
The most interesting research regarding burning fuel tankers has been the
work of Blinov and Khudiakov [3], who first described the formation
of overheated layer in the liquid during the fire and the way of its moving into the
fuel.
This work of Blinov and Khudiakov has begun the research process on
overheated layer and its impact on the speed of slopover and boilover. Currently,
the most interesting works are carried in research centers of Japan, USA and
Germany and they concentrate on:
• a fuel burning rate,
• a way of heat transfer from the flame to the surface of a burned liquid,
• a flame height,
• an overheating model,
• slopover and boilover models,
• distribution of temperature in liquid during tank fire.
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BADANIA PROCESÓW ZACHODZ¥CYCH
W MIESZANINACH PROSZKÓW GAŒNICZYCH
Autorzy przedstawili wyniki badañ w³aœciwoœci
proszków gaœniczych pochodz¹cych z ró¿nych
Ÿróde³: bezpoœrednio od producentów proszków
lub gaœnic proszkowych oraz z firm zajmuj¹cych
siê konserwacj¹ gaœnic. Badano zmiany zachodz¹ce w proszkach oraz ich mieszaninach przy ró¿nej
wilgotnoœci pocz¹tkowej. Stwierdzono nieprawid³owoœci w zakresie jakoœci proszków umieszczanych w gaœnicach oraz b³êdy w opisach gaœnic.
W³aœciwoœci mieszanin proszków o wy¿szej wilgotnoœci pocz¹tkowej zmienia³y siê szybciej – wzrasta³a zawartoœæ wilgoci i zmniejsza³a siê masa badanych próbek. Próbki ulega³y zbryleniu.
The authors presented the results of research on the
properties of extinguishing powders from different
sources: the powders coming directly from powders
manufacturers or fire extinguishers and from the
companies dealing with the maintenance of fire
extinguishers. The authors examined the changes
in mixtures of ABC and BC powder with varied initial
moisture content. The authors found irregularities
in the filling of fire extinguishers and the quality
of powders used there as well as faulty descriptions.
The properties of the powders’ mixtures with higher
moisture content were changing rapidly – moisture
content was increasing and the weight of the samples
was decreasing. The samples were caking.
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Wstêp
Gaœnice proszkowe s¹ obecnie najpopularniejszym podrêcznym sprzêtem
gaœniczym. Stanowi¹ obowi¹zkowe wyposa¿enie samochodów i innych
œrodków komunikacji, budynków u¿ytecznoœci publicznej oraz instalacji
stwarzaj¹cych zagro¿enia po¿arowe. O ile jednak obs³uga gaœnic jest wyjaœniona
w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci przy pomocy napisów i piktogramów na
korpusach gaœnic, o tyle rozpowszechnieniu gaœnic proszkowych nie towarzyszy
wzrost poziomu wiedzy na ich temat. Niestety dotyczy to nie tylko
u¿ytkowników, lecz tak¿e producentów gaœnic i osób zajmuj¹cych siê ich
konserwacj¹. W ci¹gu wielu lat obecnoœci gaœnic proszkowych w ¿yciu
codziennym przyzwyczajono siê do kilku obiegowych opinii:
• sprzêt proszkowy bywa zawodny,
• w³aœciwoœci proszków z up³ywem czasu ulegaj¹ niekorzystnym zmianom,
• obs³uga i konserwacja gaœnic proszkowych jest prosta i nie wymaga specjalnych kwalifikacji,
• prawid³owe dzia³anie gaœnicy nie zale¿y od rodzaju umieszczonego w niej
proszku.
Dwa pierwsze stwierdzenia mog¹ prowadziæ do sytuacji, w których mniejsz¹
wagê przywi¹zuje siê do jakoœci proszku. Brak efektu gaœniczego mo¿na
wyt³umaczyæ nieumiejêtnoœci¹ obs³ugi gaœnicy, czêœciowym pogorszeniem
jakoœci proszku lub zak³óceniami podczas wyp³ywu proszku z gaœnicy.
W zasadzie nie s³yszy siê o przypadkach reklamowania niesprawnego sprzêtu
u producentów lub konserwatorów. Nie sprzyja to utrzymywaniu wysokiej
jakoœci produkcji i us³ug. Tymczasem jedn¹ z g³ównych przyczyn
nieprawid³owego dzia³ania lub awarii gaœnic jest jakoœæ umieszczanych w nich
proszków.
W œwiadectwie dopuszczenia gaœnicy do u¿ytkowania wskazana jest
wielkoœæ po¿aru testowego, który mo¿na t¹ gaœnic¹ ugasiæ, oraz przeznaczenie
i nazwa proszku gaœniczego. Nazwa proszku musi siê tak¿e znajdowaæ
w odpowiednim polu opisowym na korpusie gaœnicy. Mog¹ byæ tak¿e wskazane
nazwy alternatywnych proszków, które zapewni¹ tak¹ sam¹ minimaln¹
skutecznoœæ gaœnicz¹. Producenci gaœnic nie wytwarzaj¹ proszków, lecz kupuj¹
je bezpoœrednio od zak³adów wytwarzaj¹cych proszki lub od firm handlowych.
W celu obni¿enia kosztów produkcji poszukiwani s¹ tani dostawcy, a niska cena
produktu wi¹¿e siê czêsto z jego nisk¹ jakoœci¹. W przypadku proszków
gaœniczych ich jakoœæ jest spraw¹ kluczow¹.
Gaœnice opró¿nione lub poddawane okresowej konserwacji powinny byæ
nape³niane proszkiem wskazanym na korpusie gaœnicy lub jego dopuszczonym
zamiennikiem. Ta zasada czêsto nie jest przestrzegana. Wysypywane z gaœnic
proszki miesza siê z innymi i (po regeneracji polegaj¹cej zwykle na przesiewaniu)
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umieszcza siê je ponownie w gaœnicach. W 2009 r. prowadzono prace, w ramach
których badano w³aœciwoœci proszków gaœniczych pochodz¹cych bezpoœrednio
od producentów oraz pozyskanych od firm zajmuj¹cych siê konserwacj¹ gaœnic
[5]. O ile jakoœæ proszków oryginalnych nie budzi³a zastrze¿eñ, o tyle proszki
stosowane do ponownego nape³niania gaœnic czêsto nie spe³nia³y podstawowych wymagañ.
W ostatnich latach zg³aszano liczne uwagi na temat wzrostu ciœnienia
w gaœnicach proszkowych. W Zak³adzie Œrodków Gaœniczych SGSP badano
proszki wysypane z tych gaœnic. Uproszczone próby analityczne wskazywa³y, ¿e
by³y to mieszaniny proszków BC i ABC. Mia³y te¿ miejsce przypadki
samoczynnego roz³adowania gaœnic proszkowych, w tym z powa¿nymi
nastêpstwami. W gaœnicach tych stwierdzono obecnoœæ sk³adników proszków
ABC i BC.
Zakaz mieszania proszków gaœniczych ró¿nych typów jest znany od dawna.
Dotyczy to przede wszystkim proszków ABC i BC, których sk³adniki mog¹ ze
sob¹ reagowaæ. Reakcje takie ³atwo zachodz¹ w œrodowisku wodnym. Proszki s¹
sypkimi cia³ami sta³ymi, które dziêki dodatkom substancji hydrofobizuj¹cych nie
wch³aniaj¹ wody. W powszechnym przekonaniu taki sposób spreparowania
proszków uniemo¿liwia przebieg reakcji chemicznych, dla których niezbêdna
jest obecnoœæ wody.

Reakcje w fazie sta³ej
W fazie sta³ej reakcje zachodz¹ na skutek dyfuzji jonów (najczêœciej
kationów). Czynnikami determinuj¹cymi reakcje w fazie sta³ej s¹: dyfuzja,
kontakt miêdzy reagentami i szybkoœæ zarodkowania nowej fazy [4].
Reakcje w fazie sta³ej mog¹ zachodziæ w ró¿noraki sposób:
1. rozk³ad cia³a sta³ego katalizowany przez inne cia³o sta³e,
2. tworzenie zwi¹zku podwójnego: A(s) + B(s) = AB(s) (jeden zwi¹zek w fazie
sta³ej),
3. tworzenie podwójnego zwi¹zku z wydzieleniem gazu: A(s) + B(s) = AC(s) + D(g),
4. inne reakcje.
W przypadku mieszanin proszków gaœniczych BC i ABC mog¹ przebiegaæ
reakcje typu „3”. Sprzyjaj¹cymi warunkami s¹ wysoki stopieñ rozdrobnienia
reagentów oraz obecnoœæ pewnych iloœci pary wodnej. Zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 615 proszki mog¹ zawieraæ do 0,25% wag. wody. Jest to przede
wszystkim para wodna zaadsorbowana na powierzchni proszku, której
obecnoœæ mo¿e u³atwiaæ reakcje jonowe.
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Sk³ad i w³aœciwoœci proszków gaœniczych
Sk³adniki proszków BC i ABC
G³ównymi sk³adnikami proszków gaœniczych BC mog¹ byæ: wodorowêglan
sodu lub potasu, wêglan sodu, wêglan wapnia i siarczan potasu.
Wodorowêglany wystêpuj¹ zwykle jako pojedyncze sk³adniki aktywne. Ich
udzia³ w ca³kowitej masie proszku wynosi 90 ÷ 95%. Siarczan potasu wystêpuje
zarówno jako pojedynczy sk³adnik, jak i w mieszaninie z wêglanem wapnia lub
sodu. Chlorek potasu mo¿e byæ sk³adnikiem g³ównym. Chlorki s¹ s³abszymi
inhibitorami reakcji p³omieniowych ni¿ wodorowêglany, wêglany i siarczany,
ale atom potasu jest znacznie efektywniejszym inhibitorem ni¿ atomu sodu.
Proszki ABC zawieraj¹ ortofosforany amonu. Jest to przede wszystkim
ortofosforan monoamonu, który bywa stosowany jako sk³adnik samodzielny lub
w mieszaninie z siarczanem lub wodorosiarczanem amonu. Mo¿liwa jest te¿
obecnoœæ fosforanu di-amonu, jednak ze wzglêdu na wy¿sz¹ cenê, raczej nie jako
podstawowego sk³adnika, ale jako znacz¹cej domieszki.
Aby zapobiec zbrylaniu i zapewniæ niezmiennoœæ w³aœciwoœci u¿ytkowych
w trakcie przechowywania, ka¿dy proszek gaœniczy musi zawieraæ dodatki
nadaj¹ce mu w³aœciwoœci hydrofobowe. S¹ to stearyniany metali dwuwartoœciowych lub zwi¹zki krzemoorganiczne – silany lub siloksany, które
w odpowiedniej formie u¿ytkowej s¹ mieszane z g³ównymi sk³adnikami. Innymi
dodatkami mog¹ byæ krzemiany, np. serpentyn lub talk.
Wymienione g³ówne sk³adniki proszków dobrze rozpuszczaj¹ siê w wodzie
(z wyj¹tkiem wêglanu wapnia) i s¹ higroskopijne. Ró¿ni¹ siê gêstoœci¹, co mo¿e
byæ podstaw¹ wstêpnej identyfikacji proszku. Ich roztwory wodne wykazuj¹
zró¿nicowan¹ kwasowoœæ (pH). W³aœciwoœci te przedstawiono w tabeli 1.
Wodorowêglany i wêglan sodu maj¹ charakter wyraŸnie zasadowy,
natomiast fosforany – kwasowy. Roztwór wêglanu sodu o stê¿eniu 0,5 M ma taki
sam odczyn jak roztwór wodorotlenku sodu o stê¿eniu 0,01 mol/dm3. Odczyn
roztworu wodorosiarczanu amonu o stê¿eniu 1 mol/dm3 odpowiada roztworowi
chlorowodoru 0,1 mol/dm3.
W przypadku zmieszania proszku ABC zawieraj¹cego ortofosforan
monoamonu i BC zawieraj¹cego wodorowêglan sodu mog³oby dojœæ do reakcji
w fazie sta³ej, której formalny zapis dla wodorowêglanu sodu mo¿na
przedstawiæ nastêpuj¹co:
NaHCO 3 + NH 4 H 2 PO 4 ® NH 4 NaHPO 4 + H 2 O + CO 2 

(1)
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Tabela 1. G³ówne sk³adniki proszków gaœniczych
Rodzaj
proszku

Sk³adnik
wzór chemiczny

Gêstoœæ
[g/cm3]

pH (stê¿enie
roztworu)

NaHCO3

2,16

8,5 / 1 M

KHCO3

2,17

9,0 / 1 M

K2SO4

2,66

7,0 / 0,5 M

Na2CO3

2,53

Na2CO3 ·H2O

2,25

Na2CO3 ·10 H2O

1,46

wêglan wapnia

CaCO3

2,93

nie rozpuszcza siê

fosforan
monoamonowy

NH4H2PO4

1,8

4,1 / 5%

(NH4)2HPO4

1,62

7,9 / 5%

wodorosiarczan amonu

NH4HSO4

1,78

1,1 / 1 M

siarczan amonu

(NH4)2SO4

1,77

7,0 / 5%

nazwa

wodorowêglan sodu
wodorowêglan potasu
siarczan potasu
BC
wêglan sodu

ABC

fosforan di-amonowy

~12 / 0,5 M

Gdy proszek ABC zawiera dodatek wodorosiarczanu amonu zajdzie tak¿e
reakcja:
NaHCO 3 + NH 4 HSO 4 ® NH 4 NaSO 4 + H 2 O + CO 2 

(2)

Obecnoœæ niewielkich iloœci pary wodnej mo¿e sprzyjaæ dysocjacji soli i przez
to u³atwiaæ przebieg reakcji, które mo¿na zapisaæ jako:
HCO -3 + H 2 PO 4- ® HPO 24 + H 2 O + CO 2 

(3)

HCO -3 + HSO -4 ® SO 24 + H 2 O + CO 2 

(4)

Analiza sk³adu proszków typu ABC i BC, pokazanych w tabeli 1 wskazuje na
prosty sposób identyfikacji rodzaju proszku. Je¿eli w reakcji próbki proszku
z kwasem obserwuje siê intensywne wydzielanie gazu, oznacza to, ¿e próbka jest
proszkiem typu BC. Brak reakcji mo¿e wskazywaæ na proszek ABC, ale tak¿e na
proszek BC siarczanowy. W takim przypadku w¹tpliwoœci mo¿e rozstrzygn¹æ
reakcja z wodorotlenkiem sodu (lub potasu) – zapach amoniaku jednoznacznie
wskazuje na proszek ABC. Jest to reakcja analityczna s³u¿¹ca do wykrywania
jonów amonowych, bowiem sole amonowe wystêpuj¹ tylko w proszkach ABC.
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W³aœciwoœci fizyczne i u¿ytkowe proszków gaœniczych
Z wyj¹tkiem gaszenia metali proszek podawany jest do strefy po¿aru w formie ob³oku. Musi mieæ on takie w³aœciwoœci, które zapewni¹ mu wydostanie siê
z gaœnicy pod ciœnieniem gazu, przep³yw w mieszaninie z gazem przez pewien
odcinek przewodu rurowego (od ok. 50 cm do kilku metrów) i uformowanie po
wylocie z pr¹downicy w postaæ ob³oku gazowo-proszkowego, który po dotarciu
do strefy p³omienia zapewnia ugaszenie. Skutecznoœæ inhibicyjnego dzia³ania
ob³oku proszkowego zale¿y od sk³adu jakoœciowego i iloœciowego proszku,
jego granulacji i stê¿enia w strefie p³omienia. Mo¿liwoœæ uformowania ob³oku
proszku zale¿y ponadto od takich parametrów, jak: zawartoœæ wilgoci, odpornoœæ na zbrylanie, p³ynnoœæ (sypkoœæ) i w³aœciwoœci hydrofobowe.
Do 1999 r. obowi¹zywa³y normy z grupy PN/C-83602. Stawia³y one proszkom wymagania w zakresie w³aœciwoœci fizycznych i u¿ytkowych oraz opisywa³y metody ich badania. W programie badañ znalaz³y siê nastêpuj¹ce
parametry: gêstoœæ rzeczywista, gêstoœæ przy swobodnym wyp³ywie, gêstoœæ nasypowa, zawartoœæ wilgoci, higroskopijnoœæ, zagêszczalnoœæ, sypkoœæ, repelencja, odpornoœæ na zbrylanie, odpornoœæ na nisk¹ temperaturê, sk³ad ziarnowy,
powierzchnia w³aœciwa oraz skutecznoœæ gaœnicza.
W obowi¹zuj¹cej obecnie normie PN-EN 615 z 1999 r. z póŸniejszymi zmianami brak jest takich parametrów, jak: gêstoœæ przy swobodnym wyp³ywie, higroskopijnoœæ, zagêszczalnoœæ, sypkoœæ, repelencja, odpornoœæ na nisk¹ temperaturê
i skutecznoœæ gaœnicza. Repelencja zosta³a zast¹piona badaniem niezwil¿alnoœci
wod¹. Odpornoœæ na zbrylanie mierzona jest inn¹ metod¹ ni¿ w poprzedniej normie. Obiektywnym, iloœciowym parametrem jest zawartoœæ wilgoci – nie mo¿e
ona przekraczaæ 0,25% wagowych. Opisano zachowanie siê proszku w teœcie na
niezwil¿alnoœæ wod¹, która w dawnej normie nazywana by³a repelencj¹. Sformu³owano wymaganie w zakresie odpornoœci na zbrylanie, choæ mo¿na mieæ zastrze¿enia do obiektywnoœci przyjêtej metody pomiaru. Pozosta³e w³aœciwoœci
powinny byæ zgodne, przy zachowaniu odpowiedniej tolerancji, z danymi deklarowanymi przez producenta proszku. Spe³nienie normatywnych wymagañ powinno zapewniæ trwa³oœæ proszku w sprzêcie gaœniczym oraz odpowiedni¹
skutecznoœæ gaœnicz¹. W przypadku gaœnic proszkowych skutecznoœæ gaœnicza
badana jest na po¿arze testowym odpowiadaj¹cym wielkoœci gaœnicy.
W programie badañ normy PN/C-83602 by³y dwa wa¿ne parametry – zagêszczalnoœæ i higroskopijnoœæ, których nie zawiera norma PN-EN 615. Zagêszczalnoœæ jest miar¹ zmiany objêtoœci warstwy proszku z up³ywem czasu. Gdy jest
ona zbyt du¿a, mog¹ wyst¹piæ problemy ze spulchnieniem warstwy proszku
w gaœnicy. Dopuszczalna wartoœæ zagêszczalnoœci nie by³a wprawdzie okreœlona, ale niektóre normy zak³adowe stawia³y j¹ na poziomie 30%. Wiêkszoœæ proszków nie przekracza tej wartoœci, choæ zdarza³y siê przypadki zagêszczalnoœci
bliskiej 40%. Higroskopijnoœæ proszku jest miar¹ jego zdolnoœci do poch³aniania
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pary wodnej z otoczenia. Norma PN-EN 615 nie przewiduje pomiaru tego parametru. Autorzy normy wychodzili prawdopodobnie z za³o¿enia, ¿e w gaœnicy
proszek nie ulega wp³ywowi atmosfery zewnêtrznej. Nie pomyœlano jednak
o tym, co siê z nim dzieje na etapie konserwacji i kontroli gaœnicy oraz przy wymianie ³adunku proszkowego. Wykonywanie tych czynnoœci w atmosferze
o podwy¿szonej wilgotnoœci mo¿e sprzyjaæ poch³anianiu pary wodnej przez proszek, co z kolei sprzyja jego zbrylaniu w gaœnicy. Ró¿ne proszki bêd¹ siê odmiennie zachowywa³y w takich warunkach. Powszechne jest przekonanie, ¿e proszki
gaœnicze nie s¹ higroskopijne. Jeszcze 20 lat temu takie opinie by³y uzasadnione,
jednak niektóre wspó³czeœnie produkowane proszki maj¹ stosunkowo wysok¹
zdolnoœæ wch³aniania pary wodnej.
W 2009 r. zrealizowano pracê polegaj¹c¹ na badaniu w³aœciwoœci proszków
gaœniczych pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³ [5]. Zbadano 5 proszków oryginalnych, pochodz¹cych bezpoœrednio od ich producentów, 2 proszki pochodz¹ce
od producentów gaœnic proszkowych oraz 4 proszki pozyskane od firm zajmuj¹cych siê konserwacj¹ i nape³nianiem gaœnic. Zbadano nastêpuj¹ce w³aœciwoœci: gêstoœæ rzeczywist¹, gêstoœæ nasypow¹, sk³ad ziarnowy, sypkoœæ,
zawartoœæ wilgoci, higroskopijnoœæ i repelencjê. Parametry te oznaczono zgodnie
z odpowiednimi arkuszami normy PN/C-83602. Najbardziej charakterystyczne
parametry badanych proszków zosta³y przedstawione w tabeli 2. Dla wilgotnoœci i higroskopijnoœci proszków nie podano porównawczych danych firmowych,
gdy¿ s¹ one niekompletne. Zgodnie z wymaganiami normy PN/C-83602 wilgotnoœæ powinna byæ mniejsza ni¿ 0,2%, a higroskopijnoœæ – poni¿ej 0,3%. Norma
PN-EN 615 wymaga natomiast, by wilgotnoœæ by³a nie wiêksza ni¿ 0,25%, a parametru higroskopijnoœci nie ujêto w wymaganiach normatywnych.
Wœród danych zamieszczonych w tabeli 2 w¹tpliwoœci nasuwaj¹ siê w przypadku dwóch proszków BC, oznaczonych jako 2 i 3. W pierwszym przypadku
proszek by³ wysypany z gaœnicy BC, w drugim – pobrany z urz¹dzenia dozuj¹cego proszek do gaœnic. Na gaœnicach umieszczone by³y opisy (nazwy) proszków. Gêstoœci rzeczywiste obu proszków znacznie odbiegaj¹ od wartoœci
deklarowanych przez producentów, co wskazuje, ¿e proszki te nie s¹ tymi, za jakie s¹ podawane. Gêstoœæ próbki 2 wskazuje na proszek BC siarczanowy lub zawieraj¹cy mieszaninê siarczanów wapnia i potasu. Gêstoœæ próbki 3 jest
charakterystyczna dla proszków ABC. Dla potwierdzenia tych hipotez przeprowadzono proste, jakoœciowe próby identyfikacyjne. Po zadaniu obu próbek niewielk¹ iloœci¹ etanolu, w celu u³atwienia rozpuszczenia ich w wodzie, dodano
nastêpnie 5% roztworu kwasu siarkowego. W obu przypadkach zaobserwowano wydzielanie siê gazu. W przypadku próbki 2 wynik tej próby w powi¹zaniu
z wartoœci¹ gêstoœci mo¿e wskazywaæ, ¿e jest to proszek BC zawieraj¹cy mieszaninê wêglanu wapnia i siarczanu potasu. Na polskim rynku nie ma obecnie proszków zawieraj¹cych sam wêglan wapnia. W przypadku próbki 3 wydzielanie siê
gazu by³o wynikiem nieoczekiwanym. Proszki wêglanowe maj¹ gêstoœci powy-
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¿ej 2,15 g/cm3, a badana próbka osi¹gnê³a zaledwie wartoœæ 1,71 g/cm3, co raczej
wskazywa³oby na proszek fosforanowy. W zwi¹zku z tym przeprowadzono dodatkow¹ próbê, polegaj¹c¹ na dodaniu 5% roztworu wodorotlenku sodu do
wodno-alkoholowej zawiesiny proszku. Nie stwierdzono zapachu amoniaku,
co pozwala wykluczyæ obecnoœæ w próbce proszku ABC. Na podstawie analizy
danych literaturowych i w³asnych doœwiadczeñ uznano, ¿e badana próbka
jest proszkiem BC o nazwie Monnex. Proszek ten zawiera stop mocznika i wodorowêglanu potasu. Obecnoœæ wodorowêglanu potasu t³umaczy wydzielanie
siê gazu (dwutlenku wêgla). Jednoczeœnie zmierzona gêstoœæ rzeczywista
– 1,71 g/cm3 jest niemal identyczna z gêstoœci¹ deklarowan¹ przez producenta
proszku Monnex – 1,73 g/cm3.
Tabela 2. W³aœciwoœci proszków gaœniczych pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³
r – gêstoœæ rzeczywista; W – wilgotnoœæ; H – higroskopijnoœæ
Próbka

Typ

G³ówny
sk³adnik

1

ABC

NH4H2PO4

2

BC

3

r, [g/cm3]
pomiar

W

dane

H

[% wag.] [% wag.]

1,82 ± 0,03 1,7÷1,9

0,65

0,57

NaHCO3

2,61 ± 0,05

2,2

0,3

0,59

BC

NaHCO3

1,71 ± 0,03

2,2

0,33

14,6

4

ABC

NH4H2PO4 +
(NH4)2SO4

1,75 ± 0,03

1,8

0,57

1,30

5

BC

0,19

3,85

1,76 ± 0,03 ok. 1,8

0,27

4,32

CaCO3 + K2SO4 2,52 ± 0,05 ok. 2,5

6

ABC

NH4H2PO4 +
(NH4)2SO4

7

ABC

NH4H2PO4

1,81 ± 0,03

1,8

0,19

0,68

8

BC

NaHCO3

2,19 ± 0,04

2,2

0,15

0,32

9

BC

K2SO4

2,58 ± 0,05

2,6

0,18

2,29

10

ABC

NH4H2PO4 +
(NH4)2SO4

1,78 ± 0,03

1,8

0,1

0,15

11

ABC

NH4H2PO4 +
(NH4)2SO4

1,79 ± 0,03

1,8

0,11

0,77

Pochodzenie
proszku

Konserwator
gaœnic

Producent
gaœnic

Producent
proszków

Warto zwróciæ uwagê na zawartoœæ wilgoci w badanych próbkach proszków.
Próbki pochodz¹ce bezpoœrednio od producentów proszków i gaœnic spe³niaj¹
wymagania normy PN-EN 615 (W £ 0,25%). Natomiast wszystkie próbki proszków pozyskanych z firm zajmuj¹cych siê konserwacj¹ gaœnic mia³y wilgotnoœæ
przekraczaj¹c¹ dopuszczaln¹ wartoœæ. Mo¿e to œwiadczyæ o niew³aœciwych warunkach przechowywania lub o tym, ¿e proszki te nie pochodz¹ bezpoœrednio od
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producentów. Wymaganie stawiane wilgotnoœci proszku ma swoje uzasadnienie. Proszki s¹ wprawdzie, poprzez dodatki substancji hydrofobizuj¹cych, zabezpieczone przed oddzia³ywaniem wilgoci, ale w gaœnicach znajduj¹ siê
w trudnych dla nich warunkach. Proszek znajduj¹cy siê w dolnej czêœci gaœnicy
poddawany jest naciskowi górnych warstw proszku, a w gaœnicach pod sta³ym
ciœnieniem dzia³a na proszek ciœnienie 15 ÷ 16 atm. Je¿eli umieszczony w gaœnicy
proszek ma normatywn¹ zawartoœæ wilgoci, nie powinien on ulegaæ zbrylaniu
powodowanemu obecnoœci¹ pary wodnej lub ewentualne zmiany w³aœciwoœci
proszku bêd¹ mia³y znaczenie dla prawid³owego dzia³ania gaœnicy. Aby tak
istotnie by³o, gaœnice musz¹ byæ nape³niane w suchej atmosferze, a otwarte pojemniki z proszkami chronione przed dostêpem wilgotnego powietrza. Producenci gaœnic zwykle s¹ w stanie spe³niæ takie warunki. Nie ma natomiast tej pewnoœci w przypadku operacji zwi¹zanych z konserwacj¹ gaœnic. W czasach przed
obowi¹zywaniem normy PN-EN 615, wskaŸnikiem odpornoœci proszków na
niew³aœciwe warunki eksploatacji by³a higroskopijnoœæ. Proszki by³y badane pod
wzglêdem zdolnoœci do wch³aniania pary wodnej z otoczenia. W latach 70.
ubieg³ego wieku deklarowana higroskopijnoœæ wiêkszoœci proszków nie przekracza³a 0,5%, a niekiedy by³o to 0,8%. Wœród próbek proszków opisanych w tabeli 2 tylko dwie maj¹ higroskopijnoœæ poni¿ej 0,5%, 4 próbki w zakresie
0,5 ÷ 1,0%, a 5 próbek powy¿ej 1%, w tym cztery – znacznie powy¿ej. W przypadku proszku opisanego jako próbka 3 zmierzona higroskopijnoœæ wynosi³a 14,6%.
Proszek ch³on¹cy tak du¿e iloœci pary wodnej z otoczenia bêdzie bardzo wra¿liwy na niekorzystne warunki eksploatacji, co mo¿e siê przek³adaæ na du¿¹ zawodnoœæ nape³nianych nim gaœnic.

Badanie w³aœciwoœci mieszanin proszków BC i ABC
Z analizy przedstawionych wy¿ej faktów mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e poziom
wiedzy na temat podstawowych w³aœciwoœci proszków, stawianych im
wymagañ i skutków nieprzestrzegania podstawowych zaleceñ dotycz¹cych
eksploatacji gaœnic proszkowych jest niezadowalaj¹cy. Wynika to zarówno
z niedostatków szkolenia, jak i braku aktualnych publikacji w literaturze
naukowej, technicznej i bran¿owej.
W Zak³adzie Œrodków Gaœniczych SGSP przeprowadzono badania nad
zmianami, jakie zachodz¹ w mieszaninach proszków gaœniczych BC i ABC [6].
Do badañ wybrano po 5 proszków obu typów. Ich oznaczenia i skrócon¹
charakterystykê zamieszczono w tabeli 3.
U¿ywane w badaniach proszki 1 i A nie maj¹ œciœle udokumentowanego pochodzenia. Uzyskano je w latach 80. ubieg³ego wieku. W zwi¹zku z up³ywem
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terminu gwarantowanej jakoœci zosta³y przekazane do zbadania ich przydatnoœci do stosowania w ochronie przeciwpo¿arowej. Od tego czasu przechowywane
by³y w szczelnie zamkniêtych, szklanych pojemnikach. Próbka 2 pochodzi³a
równie¿ z lat 80. i zosta³a pobrana z samochodu proszkowego w celu zbadania
przydatnoœci proszku do dalszego stosowania w ochronie przeciwpo¿arowej.
Próbka nr 5 pochodzi³a równie¿ z gaœniczego samochodu proszkowego i przechowywana by³a przez oko³o 20 lat. Próbkê B otrzymano w 2009 r. od firmy zajmuj¹cej siê konserwacj¹ gaœnic. Pozosta³e próbki pochodzi³y bezpoœrednio od
producentów proszków. Znajdowa³y siê one w szczelnych workach polietylenowych, które otwarto bezpoœrednio przed badaniami.
Tabela 3. Proszki gaœnicze u¿yte w badaniach
Typ Oznaczenie G³ówny sk³adnik

BC

ABC

Producent

1

NaHCO3

Proszek obecnie nie produkowany,
przechowywany przez 15 lat

2

NaHCO3

Próbka pochodz¹ca sprzed 15 lat

3

NaHCO3

Proszek przekazany do badañ przez producenta

4

KHCO3

Proszek przekazany do badañ przez producenta

5

KHCO3·CO(NH2)2

Proszek przechowywany w SGSP od 20 lat

A

NH4H2PO4

Proszek obecnie nie produkowany,
przechowywany przez 20 lat

B

NH4H2PO4
(NH4)2SO4

Proszek uzyskany od firmy zajmuj¹cej siê
konserwacj¹ gaœnic

C

NH4H2PO4
(NH4)2SO4

Proszek przekazany do badañ przez
producenta

D

NH4H2PO4
(NH4)2SO4

Proszek przekazany do badañ przez
producenta

E

NH4H2PO4
(NH4)2SO4

Proszek przekazany do badañ przez
producenta

Cykl pomiarowy przedstawiono schematycznie na rys. 1.
Z próbek proszków BC i ABC o masie pocz¹tkowej 300 g pobierano po 50 g,
umieszczano w pojemnikach z polietylenu o pojemnoœci 120 cm3 i ca³oœæ dok³adnie
mieszano. Z pozosta³oœci proszków BC i ABC pobierano po 150 g, nasypywano
na szalki Petriego i umieszczano w komorze klimatycznej, w której utrzymywana by³a atmosfera o wilgotnoœci wzglêdnej 100% w temperaturze 20 ± 2°C. Pozosta³e 100 g wyjœciowych próbek proszków, po pomiarze ich wilgotnoœci
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pocz¹tkowej, umieszczano w pojemnikach o pojemnoœci 120 cm3. Pojemniki
z próbkami proszków i mieszanin¹ zamykano i wstawiano na 90 dni do szafki,
gdzie nie by³y wystawione na dzia³anie œwiat³a. Próbki znajduj¹ce siê w komorze
klimatycznej wyjmowano po 120 godzinach i po oznaczeniu ich wilgotnoœci
dzielono w taki sposób, ¿e 50 g przeznaczano na sporz¹dzenie mieszaniny, a pozosta³e 100 g umieszczano w pojemnikach, podobnie jak w przypadku próbek
nieklimatyzowanych. Pojemniki wstawiano do szafki pozbawionej dostêpu
œwiat³a na okres 90 dni. Po tym czasie dla wszystkich próbek przeprowadzano
pomiar ich koñcowej masy i wilgotnoœci. Dokonywano tak¿e wizualnej oceny
stanu proszku.

Rys. 1. Cykl badañ mieszanin proszków (W – wilgotnoœæ powietrza w komorze)
Wybór warunków klimatyzowania podyktowany by³ chêci¹ osi¹gniêcia
w krótkim czasie wy¿szej wilgotnoœci próbek, aby stworzyæ dobre warunki
pocz¹tkowe dla reakcji miêdzy sk³adnikami proszków. Jednoczeœnie pomiar wilgotnoœci po okresie klimatyzowania pozwoli³ na porównanie higroskopijnoœci
proszków w stworzonych warunkach. W porównaniu z metod¹ opisan¹ w normie PN/C-83602, w zastosowanej metodzie wilgotnoœæ wzglêdna powietrza by³a
wy¿sza, ale krótszy by³ czas ekspozycji proszków.
Wilgotnoœæ proszków mierzono za pomoc¹ wagosuszarki firmy RADWAG,
stosuj¹c temperaturê grzania 70°C i czas próbkowania 10 s. Dla ka¿dego proszku
i mieszanin pomiar przeprowadzano trzykrotnie, a wynik by³ wartoœci¹ œredni¹.
Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 4. Ubytek masy opisany w tabeli
jako 0% oznacza rzeczywist¹ zmianê masy poni¿ej 0,01 g, przy masie proszku
oko³o 100 g.
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Tabela 4. Zmiany w³aœciwoœci proszków i ich mieszanin podczas badañ
Wilgotnoœæ [% wag.]
Próbka

koñcowa

Ubytek
masy
[% wag.]

Koñcowy
stan
proszku

0,32

nie mierzono

0

bez zmian

1,18

nie mierzono

0

bez zmian

nie mierzono

0,37

0,23

bez zmian

0,72

1,79

0,98

zbrylenia

pocz¹tkowa

po 120 h
w atmosferze
W = 100%

1

0,27

A

0,34

1+A

0,35

2

0,31

0,31

nie mierzono

0

bez zmian

B

0,41

1,97

nie mierzono

0

bez zmian

nie mierzono

0,4

0,09

bez zmian

2+B

0,36
1,14

1,61

0,71

zbrylenia

3

0,25

0,25

nie mierzono

0

bez zmian

C

0,45

4,07

nie mierzono

0

bez zmian

nie mierzono

0,34

0,08

bez zmian

3+C

0,35
2,16

4,17

1,09

zbrylenia

4

0,32

4,89

nie mierzono

0

bez zmian

D

0,33

1,17

nie mierzono

0

bez zmian

0,33

nie mierzono

0,32

0,01

bez zmian

3,03

5,91

1,32

zbrylenia

4+D
5

0,39

3,98

nie mierzono

0

bez zmian

E

0,52

3,27

nie mierzono

0

bez zmian

nie mierzono

0,42

0,06

bez zmian

3,63

4,6

8,77

ca³kowite
zbrylenie

5+E

0,46
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Analiza wyników pomiarów
Stosowana w badaniach metoda pomiaru wilgotnoœci za pomoc¹
wagosuszarki nie jest zgodna z norm¹ PN-EN 615, w której próbkê przetrzymuje
siê w eksykatorze w obecnoœci stê¿onego kwasu siarkowego. Jednak
wagosuszarka umo¿liwia wykonanie pomiaru w ci¹gu kilku minut, podczas gdy
w metodzie normatywnej ubytek masy mierzy siê po tygodniu. Problemem jest
ustalenie temperatury ogrzewania w wagosuszarce, która musi byæ ni¿sza od
najni¿szej temperatury rozk³adu jednego ze sk³adników. Dla proszków
bezpieczn¹ wartoœci¹ temperatury jest 60°C. Przy takiej temperaturze
i odpowiednio d³ugim czasie próbkowania (20 s) uzyskuje siê takie same
rezultaty jak w metodzie normatywnej. W prezentowanych badaniach
stosowano temperaturê 70°C, aby szybciej osi¹gn¹æ wynik koñcowy przy
krótszym czasie próbkowania wynosz¹cym 15 s. Skrócenie czasu pomiaru by³o
potrzebne szczególnie w przypadku próbek nawil¿onych. Jednoczeœnie jest to
temperatura ni¿sza lub równa maksymalnej temperaturze magazynowania
zalecanej przez producentów. Uzyskiwane wartoœci wilgotnoœci pocz¹tkowej
wskazuj¹ na s³usznoœæ takiego za³o¿enia. Tylko w jednym przypadku
odnotowano wilgotnoœæ pocz¹tkow¹ wy¿sz¹ ni¿ 0,5%.
Wilgotnoœæ proszków po 5-dniowym przetrzymywaniu w atmosferze
o wilgotnoœci 100% mo¿e byæ miar¹ ich higroskopijnoœci. Badane próbki
wykazuj¹ pod tym wzglêdem bardzo zró¿nicowane w³aœciwoœci.
Charakterystyczne jest, ¿e proszki na bazie wodorowêglanu sodu praktycznie
nie wch³aniaj¹ wilgoci. Bardzo higroskopijny jest natomiast proszek BC na bazie
wodorowêglanu potasu – próbka nr 4. Jego higroskopijnoœæ – 4,89% – jest
najwy¿sza z wszystkich badanych próbek. Wartoœæ ni¿sz¹ o prawie 1% uzyskano
dla próbki nr 5, która zawiera w swoim sk³adzie tak¿e wodorowêglan potasu.
Wszystkie proszki ABC maj¹ wysok¹ zdolnoœæ wch³aniania pary wodnej.
¯aden z nich nie spe³ni³by wymagañ starej normy PN/C-83602. Wartoœci
higroskopijnoœci mieszanin proszków BC i ABC s¹ w przybli¿eniu œrednimi
z wartoœci sk³adników. Mo¿e to œwiadczyæ o tym, ¿e w ci¹gu 5 dni w mieszaninach proszków jeszcze nie zasz³y istotne zmiany.
Wszystkie mieszaniny uleg³y zbryleniu, chocia¿ w ró¿nym stopniu.
Najwiêksze zmiany zasz³y w mieszaninie proszków (5 + E), gdzie zawartoœæ
pojemnika uleg³a ca³kowitemu zbryleniu i trzeba by³o mechanicznie kruszyæ
proszek, aby wydobyæ go z pojemnika. Silnie wyczuwalny by³ zapach amoniaku.
Najmniej zbryleñ stwierdzono w mieszaninie proszków (1 + A). Na rys. 2 i 3
pokazano fotografie wybranych mieszanin po przeprowadzanych próbach.
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A
B
Rys. 2. Wygl¹d mieszanin proszków (5 + E)
A – próbka o wilgotnoœci pocz¹tkowej 0,4%
B – próbka o wilgotnoœci pocz¹tkowej 3,63% (po mechanicznym kruszeniu)

A
B
Rys. 3. Wygl¹d mieszanin proszków (4 + D)
A – próbka o wilgotnoœci pocz¹tkowej 0,33%
B – próbka o wilgotnoœci pocz¹tkowej 3,03%
Mieszaniny proszków, które nie by³y na wstêpie przetrzymywane w wilgotnej atmosferze, nie uleg³y istotnym zmianom w ci¹gu 90 dni w porównaniu ze
stanem wyjœciowym, natomiast w mieszaninach o podwy¿szonej wilgotnoœci
pocz¹tkowej zmiany by³y wyraŸne i w ró¿ny sposób mierzalne. We wszystkich
przypadkach nast¹pi³ wzrost wilgotnoœci i ubytek masy. By³ to efekt reakcji (1)
zachodz¹cej miêdzy sk³adnikami obu proszków: wêglanami i fosforanem
monoamonu. Najwiêkszy wzrost wilgotnoœci proszków w stosunku do stanu
pocz¹tkowego, prawie o 150%, odnotowano w mieszaninie (1 + A), a najmniejszy
dla mieszaniny (5 + E) – o oko³o 27%. Jednoczeœnie w mieszaninie (5 + E) nast¹pi³
najwy¿szy ubytek masy – o oko³o 8,8%. Dla pozosta³ych, wstêpnie nawil¿onych
mieszanin proszków ubytek masy po 90 dobach wyniós³ od 0,7% do 1,3%.
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Ubytek masy badanych próbek by³ spowodowany wydzieleniem siê
dwutlenku wêgla bêd¹cego produktem reakcji (1), natomiast za przyrost
wilgotnoœci odpowiada drugi produkt tej reakcji – woda. Woda i dwutlenek
wêgla tworz¹ siê w wyniku reakcji (1) w równomolowych iloœciach. Nie znajduje
to jednak potwierdzenia w wynikach pomiarów przyrostu wilgotnoœci i ubytku
masy. Jedynie w przypadku mieszaniny (5 + E) s¹ to iloœci porównywalne. Ta
niezgodnoœæ mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e tworz¹cy siê dwutlenek wêgla móg³ siê
adsorbowaæ na powierzchni proszków lub wi¹zaæ z substancjami dodawanymi
do proszków w charakterze sk³adników uszlachetniaj¹cych. Takimi dodatkami
s¹ ró¿nego rodzaju krzemiany (np. serpentyn, talk), glinokrzemiany i mika. Ich
reakcje z dwutlenkiem wêgla nazywane s¹ karbonatyzacj¹. Reakcje takie dla
serpentynu i talku przebiegaj¹ nastêpuj¹co [1, 2]:
Mg3Si2O5(OH)4 + 3CO2 ® 3MgCO3 + 2SiO2 + 2H2O

(5)

Mg3Si4O10(OH)2 + 3CO2 ® 3MgCO3 + 4SiO2 + H2O

(6)

Jednym z produktów obu reakcji jest woda. Potwierdza to przypuszczenie, ¿e
przyczyn¹ ró¿nic w opisywanych badaniach miêdzy iloœci¹ wydzielonej wody
(rejestrowanej jako wzrost wilgotnoœci) i dwutlenku wêgla (ubytek masy próbki)
mog¹ byæ powy¿sze reakcje.
W przypadku mieszaniny (5 + E) stwierdzono odwrotn¹ ni¿ w pozosta³ych
mieszaninach proporcjê molow¹ miêdzy wydzielonym dwutlenkiem wêgla
i wod¹. Dwutlenku wêgla wydzieli³o siê dwukrotnie wiêcej ni¿ wody, podczas
gdy dla innych mieszanin by³o to 2÷5 razy mniej. Jednoczeœnie po otwarciu
pojemnika czu³o siê intensywny zapach amoniaku, a próbka by³a ca³kowicie
zbrylona. Przyczyn¹ tego mog³y byæ dwie reakcje [3]:
a) hydroliza mocznika
CO(NH2)2 + H2O ® CO2 + 2NH3

(7)

b) dimeryzacja mocznika
2CO(NH2)2 ® NH2CONHCONH2 + NH3

(8)

Hydroliza mocznika zachodzi w roztworach wodnych bardzo wolno i mo¿e
byæ katalizowana przez enzymy. Szybkoœæ reakcji wzrasta z podwy¿szeniem
temperatury i obecnoœci¹ silnych kwasów lub wodorotlenków. W prezentowanych badaniach nie ma œrodowiska wodnego. Mo¿na tylko mówiæ
o obecnoœci wody. Jednak przy obecnoœci dysocjuj¹cego kwasowo ortofosforanu
monoamonowego mog¹ istnieæ warunki przebiegu takiej reakcji. Prawie
10-krotnie wiêkszy ubytek masy w tej próbie w porównaniu z pozosta³ymi
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mieszaninami potwierdza prawdopodobieñstwo hydrolizy mocznika, gdy¿
dwutlenek wêgla bêdzie siê wydziela³ z masy proszku, natomiast amoniak
w znacznej czêœci mo¿e wi¹zaæ siê z wod¹ bêd¹c¹ produktem reakcji
wodorowêglanu potasu z fosforanem monoamonowym.
Dla czterech z piêciu badanych mieszanin œredni ubytek masy oznacza³
wydzielenie siê oko³o 0,02 mola dwutlenku wêgla ze 100 g proszków. Dla
gaœnicy 6-kilogramowej by³oby to 1,2 mola, co w temperaturze 20°C jest
równowa¿ne 28,8 litra. Objêtoœæ gazow¹ nape³nionej proszkiem, 6-kilogramowej
gaœnicy mo¿na w przybli¿eniu oszacowaæ na 3 litry. Wydzielony dwutlenek
wêgla spowodowa³by wzrost ciœnienia o 9,6 atm, co w przypadku gaœnic pod
sta³ym ciœnieniem oznacza przekroczenie tzw. ciœnienia próbnego. Przy takich
samych za³o¿eniach, gdyby w gaœnicy znajdowa³a siê mieszanina (5 + E), wzrost
ciœnienia spowodowany sam¹ objêtoœci¹ wydzielonego gazu wyniós³by 96 atm.
Poniewa¿ jednak gazem jest dwutlenek wêgla, ulegnie on skropleniu przy
ciœnieniu oko³o 56,6 atm. w temperaturze 20°C. Mimo to w takiej sytuacji
dosz³oby prawdopodobnie do rozerwania gaœnicy lub jej awaryjnego
roz³adowania.

Wnioski
• Mieszanie proszków ABC ortofosforanowych i BC wêglanowych prowadzi
do niekorzystnych zmian ich w³aœciwoœci i w efekcie do braku mo¿liwoœci
wydostania siê z urz¹dzenia gaœniczego – gaœnicy, samochodu proszkowego
lub instalacji proszkowej.
• W gaœnicach zawieraj¹cych mieszaniny proszków obu typów mo¿e dochodziæ do wzrostu ciœnienia oraz wilgotnoœci, czego efektem bêdzie zbrylenie
proszku.
• Wyniki badañ wskazuj¹ na to, ¿e przy typowym dla proszków gaœniczych
stopniu rozdrobnienia reakcje w fazie sta³ej s¹ bardzo powolne. W ci¹gu
3 miesiêcy w³aœciwoœci mieszanin proszków o niskiej wilgotnoœci pocz¹tkowej w zasadzie siê nie zmienia³y. Niekorzystne zmiany w mieszaninach zachodzi³y tym szybciej, im wiêksza by³a pocz¹tkowa wilgotnoœæ proszków.
• Wyniki badañ proszków pochodz¹cych od producentów gaœnic i firm zajmuj¹cych siê ich konserwacj¹ wykaza³y ra¿¹ce zaniedbania w procesach
nape³niania gaœnic. Wynikaj¹ one zarówno z braku wiedzy na temat proszków gaœniczych, jak i z braku kontroli jakoœci stosowanych proszków.
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THE RESEARCH OF PROCESSES OCCURING
IN MIXTURES OF EXTINGUISHING POWDERS
The paper presents the results of the research on properties of extinguishing
powders and their mixtures. The properties of the higher moisture powders’
mixtures were changing rapidly – the moisture degree was increasing and the
samples’ weight was decreasing. The samples were caking.
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ROZK£AD CZÊSTOŒCI PO¯ARÓW DU¯YCH
W CYKLU DOBOWYM
W artykule przedstawiono weryfikacjê hipotezy
du¿e po¿ary wybuchaj¹ w nocy. Wprowadzono
w³asn¹ definicjê po¿arów du¿ych i wykonano statystyczn¹ analizê danych. Badania przeprowadzono dla danych z terenu Warszawy pozyskanych
z bazy EWID.
This article reviews the hypothesis large fires occur
most often at night. A new definition of large fires is
introduced and a statistical analysis is conducted.
The research is carried over the data for Warsaw
area which are acquired from EWID database.

1. Wprowadzenie
G³ównym problemem podjêtym w opracowaniu by³a weryfikacja hipotezy
du¿e po¿ary wybuchaj¹ w nocy. Powy¿sz¹ hipotezê zdefiniowano w Komendzie
G³ównej PSP i autorzy artyku³u podjêli siê jej weryfikacji. Metod¹ weryfikacji
hipotezy by³a analiza statystyczna czasów zg³aszania po¿arów zapisanych
w bazie EWID. Wielkoœæ badanej próbki wynosi³a blisko 137 tysiêcy rekordów
(dane z terenu Warszawy z lat 1993–2010). Weryfikacja polega³a na
porównywaniu po¿arów w odpowiednio dobranych zestawieniach oraz
poszukiwaniu wyraŸnych (nieprzypadkowych) tendencji za pomoc¹
w³aœciwych technik statystycznych.
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2. Przyjête za³o¿enia oraz wykorzystane metody
badawcze
Pojêcie du¿y po¿ar nie jest œciœle zdefiniowane. Wystêpuje co prawda
w systemie EWID zmienna o nazwie po¿ar du¿y oraz po¿ar bardzo du¿y, jednak¿e
nie oddaje ona w pe³ni specyfiki du¿ych zdarzeñ. Dlatego na potrzeby niniejszej
analizy ustalono w³asne znaczenie du¿ego po¿aru. W niniejszym opracowaniu
definicjê du¿ego po¿aru okreœlono nastêpuj¹co:
• po¿ar o du¿ej powierzchni/kubaturze (po¿ar du¿y/bardzo du¿y zgodnie
z klasyfikacj¹ EWID) [1],
• po¿ar o d³ugim czasie trwania (przyjêto > 6 h),
• po¿ar, do którego zwalczania zaanga¿owano du¿e si³y i œrodki (przyjêto > 25
ratowników PSP).
W celu okreœlenia definicji pojêcia noc dokonano podzia³u pór dnia zgodnie
z tabel¹ 1 i przyjêto, ¿e noc definiuje siê jako czas pomiêdzy godzin¹ 22:00 a 05:59.
Wszystkie zdarzenia, których zg³oszenie nast¹pi³o pomiêdzy przyjêtymi
godzinami, okreœlane s¹ jako powsta³e w nocy.
Tabela 1. Definicja pór dnia
Lp.

Pora dnia

Godziny

1 Noc

22:00 – 05:59

2 Przedpo³udnie

06:00 – 13:59

3 Popo³udnie

14:00 – 21:59

Analiza zaprezentowana w opracowaniu polega³a na wyselekcjonowaniu
z badanej próby zdarzeñ spe³niaj¹cych przyjêt¹ definicjê po¿aru du¿ego,
dokonanie ich dyskretyzacji na pory dnia zgodnie z godzin¹ zg³oszenia oraz
obliczenie czêstoœci [2] ich wystêpowania w poszczególnych porach.
Jako parametr przyporz¹dkowuj¹cy po¿ar do danej godziny w ci¹gu doby
wybrano datê zg³oszenia zdarzenia. Alternatyw¹ by³o wybranie pola data
zauwa¿enia zdarzenia, jednak ze wzglêdu na problem zastêpowania brakuj¹cych
wartoœci wartoœciami „zapasowymi” (pozyskiwanymi z innych pól bazy)
zdecydowano siê na pole data zg³oszenia zdarzenia.
W celu weryfikacji hipotezy autorzy przeprowadzili nastêpuj¹ce badania:
1. Okreœlenie czêstoœci (prawdopodobieñstwo a posteriori) po¿arów w danej
godzinie/porze dnia (stosunek liczby po¿arów powsta³ych w danej
godzinie/porze do liczby po¿arów w ca³ej dobie).
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2. Okreœlenie czêstoœci (prawdopodobieñstwo a posteriori) du¿ych po¿arów w danej
godzinie/porze dnia (stosunek liczby du¿ych po¿arów powsta³ych w danej
godzinie/porze do liczby du¿ych po¿arów w ca³ej dobie).
3. Test zgodnoœci rozk³adu c 2 dla po¿arów du¿ych [3, 4].
Do wykonania analiz wykorzystano nastêpuj¹ce narzêdzia: w³asn¹ aplikacjê
do wstêpnego przygotowania danych napisan¹ w jêzykach PHP, Perl, Shell, bazê
danych PostgreSQL oraz pakiet R do obliczeñ statystycznych i generowania
wykresów.

2.1. Opis danych Ÿród³owych
îród³o danych wykorzystywane w analizie stanowi³a baza danych aplikacji
EWID/SWD ST z opisami dzia³añ z terenu miasta sto³ecznego Warszawy z lat
1993–2010. îród³owy zbiór liczy³ 291 683 obiekty, z czego 136 998 stanowi³y
po¿ary, 124 107 – miejscowe zagro¿enia oraz 30 578 – fa³szywe alarmy.
W zwi¹zku z zakresem weryfikowanej hipotezy w analizie wykorzystana
zosta³a jedynie próbka opisuj¹ca po¿ary. Autorzy nie byli w stanie oceniæ, na ile
analizowany zbiór zawiera³ komplet zdarzeñ maj¹cych miejsce na terenie
Warszawy w latach 1993–2010.

3. Wyniki badañ
3.1. Rozk³ad czêstoœci wszystkich po¿arów
ze wzglêdu na godzinê/porê dnia
W pierwszym etapie badañ przeprowadzono analizê rozk³adu po¿arów
(niezale¿nie od wielkoœci po¿aru) na godziny w ci¹gu doby. Etap ten stanowi
punkt referencyjny dla analizy po¿arów du¿ych dokonanej w dalszej czêœci
pracy.
Na rysunku 1 przedstawiono rozk³ad czêstoœci po¿arów w poszczególnych
godzinach w ci¹gu doby. Widoczne jest, ¿e liczba zg³aszanych po¿arów osi¹ga
minimum w godzinach porannych (godzina 06:00). Od tej pory liczba zg³oszeñ
zaczyna rosn¹æ, osi¹gaj¹c maksimum w godzinach popo³udniowo-wieczornych
(godzina 18:00).
O ile prezentowany rozk³ad jest sam w sobie interesuj¹cy i u¿yteczny (mo¿na
za jego pomoc¹ planowaæ rozk³ad zajêæ dodatkowych w jednostce), o tyle
stanowi on tylko punkt referencyjny dla analizy w³aœciwej (rozk³ad po¿arów
du¿ych), która zostanie przedstawiona w dalszej czêœci tego opracowania.
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Rys. 1. Czêstoœæ zg³aszania po¿arów w okreœlonej godzinie
îród³o: opracowanie w³asne.

Na podstawie za³o¿eñ przyjêtych w punkcie 2 niniejszego dokumentu po¿ary
rozk³adaj¹ siê w okresie doby zgodnie z tabel¹ 2.
Tabela 2. Czêstoœæ po¿arów zg³oszonych w okreœlonej porze dnia
Lp.

Pora dnia

Czêstoœæ

1

Noc

0,24

2

Przedpo³udnie

0,29

3

Popo³udnie

0,47

îród³o: opracowanie w³asne.

Z zaprezentowanego rozk³adu wynika, ¿e najbardziej prawdopodobne jest
(47%), ¿e po¿ar zostanie zg³oszony w godzinach popo³udniowych. W godzinach
nocnych i porannych czêstoœæ wystêpowania po¿arów spada odpowiednio do
24% i 29%.
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3.2. Rozk³ad czêstoœci po¿arów du¿ych ze wzglêdu na
godzinê/porê dnia
Hipotezê zerow¹ H0 zdefiniowano nastêpuj¹co: „Prawdopodobieñstwo
powstania po¿aru du¿ego jest takie samo o ka¿dej godzinie”. Na poziomie
ufnoœci a = 0,05 przeprowadzono test zgodnoœci c 2 maj¹cy wykazaæ, ¿e liczba
zg³oszeñ jest taka sama w ka¿dej godzinie, a rozk³ad nie ró¿ni siê od
teoretycznego. W tabeli 3 zestawiono dane pomiarowe oraz wyniki testu.
Tabela 3. Wyniki testu c 2 dla po¿arów du¿ych z podzia³em na godziny
Godzina

PD>6hrc

PD>6he

PD>25

PDe

PD>6h>25

PD>6h>25e

00

29

34

44

6

10

1

01

12

11

30

4

3

1

02

14

14

27

4

6

2

03

26

22

23

4

11

4

04

17

14

26

4

6

2

05

13

12

30

3

5

1

06

10

9

20

1

8

1

07

12

9

25

4

17

1

08

17

15

22

4

23

3

09

27

25

17

2

10

1

10

17

13

34

2

14

1

11

29

25

31

14

11

2

12

33

22

35

9

7

2

13

42

28

40

9

9

1

14

31

23

42

9

15

1

15

31

18

37

18

11

1

16

23

16

47

12

9

4

17

32

18

31

6

7

2

18

23

14

24

6

6

1

19

12

4

47

3

8

1

20

23

18

40

7

7

2

21

24

21

41

6

5

2
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Godzina

PD>6hrc

PD>6he

PD>25

PDe

PD>6h>25

PD>6h>25e

22

31

19

39

7

11

3

23

35

24

27

6

7

1

c 2p - value

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,97

îród³o: opracowanie w³asne.

Znaczenie symboli u¿ytych w tabeli 3:
• PD>6hrc – po¿ar trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 h, wyznaczany z ró¿nicy czasów czas zakoñczenia – czas zg³oszenia;
• PD>6he – po¿ar trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 h, wyznaczany z pola czas trwania akcji (alternatywa dla PD>6hrc);
• PD>25 – po¿ar, w którym bra³o udzia³ wiêcej ni¿ 25 ratowników PSP;
• PDe – po¿ar o powierzchni powy¿ej 300 m2 lub kubaturze powy¿ej 1500 m3;
• PD>6h>25 – po¿ar trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 h, w którym bra³o udzia³ wiêcej ni¿ 25 ratowników;
• PD>6h>25e – po¿ar trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 h, w którym bra³o udzia³ wiêcej ni¿ 25 ratowników oraz obejmowa³ du¿¹ powierzchniê/kubaturê;
• c 2p - value – wartoœæ granicznego poziomu istotnoœci dla badanego rozk³adu c 2 .
We wszystkich przypadkach z wyj¹tkiem PD>6h>25e wartoœæ c 2p - value jest mniejsza od za³o¿onego a. Nale¿y zatem odrzuciæ hipotezê zerow¹, ¿e liczba zg³oszeñ
jest taka sama w ka¿dej godzinie. Wyniki testu dla rozk³adu PD>6h>25e nie s¹ istotne
statystycznie ze wzglêdu na ma³o liczn¹ próbkê testow¹.
Kolejnym krokiem by³o zmodyfikowanie hipotezy H0: „Prawdopodobieñstwo powstania po¿aru du¿ego jest takie samo w ka¿dej z trzech pór dnia”. Ponownie przeprowadzono test c 2 i zweryfikowano H0 na poziomie ufnoœci
a = 0,05. Celem nowego podejœcia by³o zwiêkszenie próbki testowej i tym samym
zwiêkszenie wiarygodnoœci testu. W tabeli 4 zestawiono dane oraz wyniki pomiarów.
Tabela 4. Wyniki testu c 2 dla po¿arów du¿ych z podzia³em na pory dnia
PD>6hrc

PD>6he

PD>25

PDe

PD>6h>25

PD>6h>25e

Noc

177

150

246

38

59

15

Przedpo³udnie

187

146

224

45

99

12

Popo³udnie

199

132

309

67

68

14

c 2p - value

0,52

0,53

0

0,01

0

0,84

Pora dnia

Na podstawie wyników pomiarów nale¿y uznaæ, ¿e dla rozk³adów PD>6hrc,
PD>6he oraz PD>6h>25e nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. W zwi¹zku
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z wysok¹ wartoœci¹ c 2p - value dla tych rozk³adów nale¿y uznaæ, ¿e liczba zg³oszeñ
w poszczególnych porach dnia jest taka sama.
W pozosta³ych przypadkach mo¿na przyj¹æ, ¿e liczba zg³oszeñ
w poszczególnych porach dnia jest ró¿na. Nale¿y zatem obliczyæ czêstoœæ
zg³aszania po¿arów du¿ych w nocy dla rozk³adów PD>25, PDe, PD>6h>25.
W celu ustalenia, czy po¿ary du¿e wybuchaj¹ w nocy, obliczono dla
pozosta³ych rozk³adów œredni¹ czêstoœæ zg³aszania po¿arów w nocy w roku oraz
obliczono przedzia³y ufnoœci dla osi¹gniêtego wyniku. W tabeli 5 zestawiono
dane oraz wyniki obliczeñ, a na rys. 2 przedstawiono ilustracjê graficzn¹ tych
samych danych.
Tabela 5. Czêstoœæ zg³aszania du¿ych po¿arów w nocy
Rok

PDCe

PDC>25

PDC>6h>25

1993

1,00

0,23

0,00

1994

0,27

0,41

0,57

1995

0,33

0,21

0,00

1996

0,00

0,36

0,56

1997

0,25

0,30

1,00

1998

0,40

0,49

0,86

1999

0,10

0,32

0,14

2000

0,33

0,29

0,43

2001

0,67

0,26

0,67

2002

0,33

0,31

0,67

2003

0,09

0,33

0,50

2004

0,50

0,32

1,00

2005

0,50

0,20

0,50

2006

0,22

0,41

0,30

2007

0,30

0,21

0,20

2008

0,00

0,22

0,12

2009

0,33

0,36

1,00

2010

0,00

0,38

0,50

x

0,31

0,31

0,53

SWp–value

0,07

0,57

0,36

I

<0,19÷0,44>

<0,27÷0,35>

<0,37÷0,69>
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Rys. 2. Czêstoœæ zg³aszania du¿ych po¿arów w nocy
Znaczenie symboli u¿ytych w tabeli 5 oraz na rys. 2:
• PDCe – czêstoœæ zg³aszania po¿arów o powierzchni powy¿ej 300 m2 lub kubaturze powy¿ej 1500 m3 (stosunek liczby tego typu po¿arów zg³aszanych w nocy do ich liczby w ca³ej dobie);
• PDC>25 – czêstoœæ zg³aszania po¿arów, w których bra³o udzia³ wiêcej ni¿ 25 ratowników PSP (stosunek liczby tego typu po¿arów zg³aszanych w nocy do
ich liczby w ca³ej dobie);
• PDC>6h>25 – czêstoœæ zg³aszania po¿arów trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 6 h, w których
bra³o udzia³ wiêcej ni¿ 25 ratowników (stosunek liczby tego typu po¿arów
zg³aszanych w nocy do ich liczby w ca³ej dobie);
• x – wartoœæ oczekiwana dla danego rozk³adu;
• SWp–value – wartoœæ granicznego poziomu istotnoœci dla testu Shapiro-Wilka na
rozk³ad normalny [5];
• I – przedzia³y ufnoœci.
We wszystkich rozk³adach wartoœæ SWp–value jest wiêksza od za³o¿onego
a = 0,05. Nale¿y zatem uznaæ, ¿e wszystkie rozk³ady s¹ zgodne z normalnym.
Œrednie czêstoœci x równe 31% dla rozk³adów PDCe oraz PDC>25 wskazuj¹, ¿e
szanse na powstanie takich po¿arów w nocy s¹ porównywalne jak dla dwóch
pozosta³ych pór dnia – tego typu po¿ary nie powstaj¹ g³ównie w nocy.
Wysoka wartoœæ x równa 53% dla po¿arów trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 6 h, w których bra³o udzia³ wiêcej ni¿ 25 ratowników PSP PDC>6h>25 wskazuje, ¿e mog¹ one
powstawaæ g³ównie w nocy. Jednak¿e bardzo szerokie przedzia³y ufnoœci powoduj¹, ¿e wiarygodnoœæ osi¹gniêtego wyniku jest niska – ponownie nale¿y uznaæ,
¿e po¿ary tego typu nie powstaj¹ g³ównie w nocy.
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3.3. Przechodzenie po¿arów w po¿ary du¿e
Je¿eli odrzucimy mo¿liwoœæ powstania du¿ego po¿aru bezpoœrednio, np. od
wybuchu lub bardzo du¿ej iloœci materia³u palnego, to nale¿y stwierdziæ, ¿e
ka¿dy po¿ar du¿y przechodzi normaln¹ fazê rozwoju, od ma³ego, przez œredni
do du¿ego. Zak³adaj¹c wstêpnie, ¿e szanse na przejœcie ka¿dego dowolnego
po¿aru w du¿y s¹ takie same, rozk³ad po¿arów du¿ych powinien byæ zgodny
z ogólnym rozk³adem w ci¹gu dnia, zaprezentowanym na rys. 1. Skoro, jak
wynika z wczeœniejszych rozwa¿añ, rozk³ad po¿arów du¿ych w ci¹gu dnia jest
równomierny, to w zale¿noœci od pory dnia po¿ary te maj¹ ró¿ne szanse przejœcia
w po¿ar du¿y (tabela 6).
Tabela 6. Rozk³ad czêstoœci przejœcia dowolnego po¿aru w du¿y lub bardzo
du¿y
Lp.

Pory dnia

Czêstoœæ przejœcia

1

Noc

0,033

2

Przedpo³udnie

0,031

3

Popo³udnie

0,014

Rys. 3. Zestawienie czêstoœci zg³aszania po¿arów z czêstoœciami przejœæ w po¿ar du¿y
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Na rys. 3 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przerywana linia przedstawiaj¹ca czêstoœæ
przejœæ w po¿ary du¿e jest odwróceniem czêstoœci po¿arów zg³aszanych w ci¹gu
dnia.
Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli 6 szanse na przejœcie po¿aru
powsta³ego w nocy w po¿ar du¿y wynosz¹ 3,3%, natomiast dla po¿aru
powsta³ego po po³udniu wynosz¹ one 1,4%. Czêstoœæ przejœcia w po¿ar du¿y jest
zatem dwa razy wiêksza w nocy ni¿ po po³udniu. Mo¿e to œwiadczyæ o wiêkszej
wczesnej wykrywalnoœci po¿arów w ci¹gu dnia. W kategoriach wartoœci
absolutnych ze wzglêdu na wiêksz¹ liczbê zdarzeñ zg³aszanych po po³udniu
szanse na powstanie du¿ego po¿aru s¹ w dzieñ i w nocy takie same.

4. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych analiz nale¿y uznaæ, ¿e hipoteza po¿ary
du¿e wybuchaj¹ w nocy nie mo¿e zostaæ jednoznacznie potwierdzona na
podstawie dostêpnych danych. Uzyskane wyniki dotycz¹ ograniczonego zbioru
danych z aglomeracji miejskiej, gdy¿ tylko do takich danych autorzy mieli
dostêp. W przypadku innej bazy danych osi¹gniête wyniki mog¹ byæ inne oraz
ze wzglêdu na wiêksz¹ liczbê danych – bardziej istotne statystycznie.
Oprócz odrzucenia weryfikowanej hipotezy przeprowadzona analiza
wnios³a ze sob¹ dodatkowe bardzo wa¿ne informacje. W zwi¹zku z tym, ¿e
wszystkie po¿ary s¹ roz³o¿one nierównomiernie (maksimum pojawia siê ok. godziny 18:00, a minimum ok. 06:00), ten sam rozk³ad powinien obowi¹zywaæ po¿ary du¿e. Badanie wykazuje jednak, ¿e po¿ary du¿e rozk³adaj¹ siê w dobie
równomiernie, co pozwala na stwierdzenie, ¿e w nocy pojawia siê ich za du¿o,
a w dzieñ za ma³o. W takim razie z jednej strony mamy do czynienia z czêstymi
du¿ymi po¿arami w nocy na tle wszystkich po¿arów w nocy, ale z drugiej strony,
liczba odnotowanych du¿ych po¿arów jest w dzieñ i w nocy taka sama.
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EMPIRICAL PROBABILITY DISTRIBUTION OF LARGE FIRES
IN A DAY CYCLE
This article reviews the hypothesis large fires occur most often at night.
A number of distributions is created which are compared against other
distributions on a statistical basis. The conclusion is made that there is no strong
evidence that would allow for hypothesis approval, based on the data provided.
However, relatively high percentage of night fires can develop into large fires.
On the other hand a relatively small number of night fires results in just average
number of large-night-fires in relation to other periods of the day.
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Katedra Techniki Po¿arniczej, SGSP
bryg. prof. dr hab. Marzena PÓ£KA
Katedra Podstaw Rozwoju i Gaszenia Po¿arów, SGSP

ANALIZA ZACHOWANIA SIÊ W£ÓKIEN
POLIPROPYLENOWYCH STOSOWANYCH
DO FIBROBETONU W TEMPERATURACH
PO¯AROWYCH
W artykule przedstawiono analizê wybranych
w³aœciwoœci palnych trzech rodzajów w³ókien
polipropylenowych (PP), stosowanych jako dodatki do betonów. W badaniach eksperymentalnych oznaczono temperaturê zapalenia, ciep³o
spalania oraz dokonano analiz termograwimetrycznych (TG) dla badanych w³ókien polipropylenowych.
The paper presents an analysis of selected
combustion properties of three types of
polypropylene (PP) fibres, used as admixture in
concrete. During experimental testing the
ignition temperature and the combustion heat
were determined, and thermogravimetric
analyses (TG) were carried out for the tested
polypropylene fibres.

Wprowadzenie
Produkcja poliolefin, w szczególnoœci polipropylenu, stanowi istotny element
w technologii tworzyw sztucznych [21]. Stosowanie polipropylenu w postaci
w³ókien jest równie¿ zalecane jako rozwi¹zanie technologiczne pozwalaj¹ce na
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zwiêkszenie odpornoœci konstrukcji wykonanej z betonu wysokowartoœciowego
(ang. high strength concrete HSC) na dzia³anie wysokich temperatur w czasie po¿aru, poprzez wp³ywanie na ograniczenie zjawiska eksplozyjnego odpryskiwania
betonu (ang. thermal spalling) [6–7, 24–25].
Jedn¹ z metod budz¹c¹ du¿e zainteresowanie naukowe i praktyczne jest stosowanie betonu z dodatkiem w³ókien polipropylenowych, najczêœciej w iloœci
0,1–0,2% objêtoœci betonu, a wiêc fibrobetonu [10, 13, 15].
Wyniki wielu prób dowodz¹, ¿e dodatek w³ókien polipropylenowych (PP)
mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na zachowanie siê konstrukcji betonowych w wysokich temperaturach i przyczyniæ siê do ograniczenia „spallingu”. Potwierdza
to równie¿ raport z badañ prowadzonych przez Channel Tunnel Rail Link
(CTRL) oraz wyniki projektu UPTUN [8, 14]. Dodanie w³ókien polipropylenowych wp³ywa na zmianê w³asnoœci wytrzyma³oœciowych betonu zarówno
w normalnych, jak i w wysokich temperaturach [1–4, 22–23].

1. Etapy spalania polipropylenu
Polipropylen (PP) nale¿y do tworzyw termoplastycznych, co oznacza, ¿e pod
wp³ywem podwy¿szonej temperatury miêknie i topi siê. Po przekroczeniu temperatury pocz¹tku rozk³adu termicznego ulega destrukcji, której towarzyszy powstawanie niewielkiej iloœci monomeru i oligomerów. Produkty rozk³adu
termicznego sk³adaj¹ siê g³ównie z du¿ej iloœci ma³ocz¹steczkowych zwi¹zków
organicznych, w wiêkszoœci wêglowodorów [5, 9, 11–12].
Podczas spalania PP mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe etapy [17]:
Ø Ogrzewanie polipropylenu. Na skutek dzia³ania zewnêtrznego bodŸca energetycznego (promieniowanie cieplne, p³omieñ) po przekroczeniu temperatury miêknienia polipropylen miêknie, topi siê i odkszta³ca termicznie.
Ø Rozk³ad termiczny lub piroliza polipropylenu. Po osi¹gniêciu temperatury
rozk³adu termicznego w atmosferze powietrza lub gazu obojêtnego (np. azotu) nastêpuje zmiana sk³adu chemicznego polipropylenu. Procesy te obejmuj¹ ró¿ne reakcje chemiczne, czêsto powi¹zane ze sob¹. W trakcie rozk³adu
wydzielaj¹ siê gazowe produkty palne, niepalne oraz ciecze (zwi¹zki o stosunkowo wiêkszej masie cz¹steczkowej ni¿ produkty gazowe) i cz¹steczki
sta³e. Palne produkty mieszaj¹c siê z tlenem, tworz¹ mieszaninê paln¹ w pobli¿u powierzchni polipropylenu.
Ø Zap³on lub samozap³on (zapalenie fazy gazowej). Po osi¹gniêciu przez mieszaninê (produkty palne lotne z powietrzem) stê¿enia z zakresu pomiêdzy
DGW a GGW wystarczy dostarczyæ bodziec pilotowy, który spowoduje pojawienie siê p³omienia na powierzchni PP. Po przekroczeniu temperatury
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samozapalenia PP do pojawienia siê p³omienia na powierzchni nie jest konieczny udzia³ bodŸca pilotowego.

2. Charakterystyka materia³ów
Do badañ u¿yto trzy rodzaje w³ókien polipropylenowych stosowanych jako
dodatek do betonu, oznaczonych dla potrzeb badawczych odpowiednio „F”,
„D” oraz „I”. Ró¿ni³y siê one miêdzy sob¹ g³ównie d³ugoœci¹ i gruboœci¹ pojedynczych w³ókien. Dwa z nich – „F” i „D” s¹ w³óknami multifilamentowymi,
utworzonymi przez splecenie kilku pojedynczych nitek, a jedno „I” jest w³óknem
monofilamentowym, utworzonym z jednej nitki. W tablicy 1 podano
charakterystykê w³ókien na podstawie danych producentów.
Tablica 1. Charakterystyka w³ókien polipropylenowych wykorzystanych
do badañ (wg danych producentów) [22–23]
W³aœciwoœæ

Barwa
Charakterystyka

Nazwa w³ókna
„F”

Be¿owa
Multifilamentowe

„D”

„I”

Bia³a przezroczysta Bia³a przezroczysta
Multifilamentowe

Monofilamentowe

D³ugoœæ [mm]

19

20

12

Œrednica [mm]

35–40

16

18

Gêstoœæ [kg/dm3]

0,91

0,91

0,91

Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie [MPa]

ok. 400

ok. 400

Brak informacji

Modu³ sprê¿ystoœci
[MPa]

ok. 4900

3500–3900

Brak informacji

Temperatura
miêknienia [°C]

ok. 150

maks. 145

ok. 165

dtex*

ok. 10

3,4

Brak informacji

* dtex – ciê¿ar 10 000 m w³ókna wyra¿ony w gramach.
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3. Charakterystyka metod badawczych
Do badañ eksperymentalnych w³aœciwoœci palnych badanych w³ókien PP
wykorzystano 3 metody badawcze. Badanie dotycz¹ce oznaczenia temperatury
zapalenia fazy gazowej uzyskanej z w³ókien polipropylenowych przeprowadzono zgodnie z norm¹ PN-69/C-89022 „Tworzywa sztuczne. Oznaczenie temperatury zapalenia” [18]. Oznaczenie wykonano, podgrzewaj¹c blok do temperatury
o 10°C ni¿szej od spodziewanej temperatury zapalenia, a nastêpnie umieszczaj¹c
w nim przygotowane próbówki z badanym w³óknem. Jeœli gazy nie uleg³y zapaleniu, podnoszono temperaturê o 10°C. Za temperaturê zapalenia uznano najni¿sz¹ temperaturê, w której uda³o siê zapaliæ wydobywaj¹ce siê gazy na
minimum 5 sekund. Za wynik badania przyjêto œredni¹ arytmetyczn¹ trzech
oznaczeñ ró¿ni¹cych siê o nie wiêcej ni¿ 10°C.
Oznaczanie ciep³a spalania wykonano zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 1716:2010
„Badanie reakcji na ogieñ wyrobów budowlanych. Okreœlenie ciep³a spalania”
[19]. Pomiar ciep³a spalania w bombie kalorymetrycznej polega³ na ca³kowitym
spaleniu próbki w atmosferze tlenu pod ciœnieniem, przy czym zap³on uzyskano
za pomoc¹ roz¿arzonej spiralki elektrycznej i pomiarze wzrostu temperatury
wody w naczyniu kalorymetrycznym. Przed przyst¹pieniem do badania oznaczono równowa¿nik wodny kalorymetru, czyli okreœlono iloœæ ciep³a potrzebn¹
do ogrzania uk³adu o jeden stopieñ. Dla kalorymetru znajduj¹cego siê w laboratorium Zak³adu Spalania i Teorii Po¿arów wartoœæ ta wynosi E=0,013 [MJ/K].
Badania termograwimetryczne przeprowadzono zgodnie z norm¹ PN-EN
ISO 11358:2004 „Tworzywa sztuczne. Termograwimetria (TG) polimerów. Zasady ogólne” [20]. Badanie polega³o na analizie ubytku masy próbki w funkcji temperatury lub czasu, gdy badana próbka podlega³a kontrolowanemu programowi
zmiany temperatury.
Analizy termograwimetryczne (TG) badanych w³ókien polipropylenowych
przeprowadzono przy szybkoœci ogrzewania próbek wynosz¹cej 10°C/min do
temperatury 900°C na analizatorze termograwimetrycznym TA Instruments
Q500.
Ka¿de w³ókno badano w dwóch gazach otaczaj¹cych próbê, tj. powietrzu
i azocie, gdzie:
Ø badanie w atmosferze „powietrza” 70 ml/min azot (noœnik gazowy)
+ 30 ml/min tlen,
Ø badanie w atmosferze „azotu” 100 ml/min azot.
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4. Wyniki badañ
Wyniki oznaczeñ temperatury zapalenia badanych w³ókien polipropylenowych zgodnie z PN-69/C-89022 przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wyniki oznaczenia temperatury zapalenia [16]
Rodzaj materia³u

Oznaczona temperatura

„F”

„D”

„I”

T1 [°C]

405

402

374

T2 [°C]

396

398

381

T3 [°C]

399

400

379

Wartoœæ œrednia temperatury
zapalenia (T1+T2+T3)/3 [°C]

400

400

378

Ustalenie ciep³a spalania zgodnie z PN-EN ISO 1716:2010 dla badanych materia³ów przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Wartoœci ciep³a spalania dla badanych materia³ów [16]
Ciep³o spalania

C [kJ/g]

Rodzaj materia³u
„F”

„D”

„I”

52,05

49,66

49,23

Najwiêcej danych dotycz¹cych rozk³adu termicznego b¹dŸ pirolizy badanych
w³ókien dostarczy³a analiza termograwimetryczna (TG) (rys. 1–2 oraz tablice
4–5) [16]. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e badania TG w atmosferze azotu pozwol¹ na
analizê procesu ubytku masy w³ókien (PP), jaki mo¿e mieæ miejsce dla g³êbiej
rozmieszczonych w betonie w³ókien polipropylenowych poddanych dzia³aniu
wysokich temperatur w czasie po¿aru, gdzie dostêpnoœæ utleniacza do rozpadu
wi¹zañ PP jest ograniczona.
Bior¹c pod uwagê analizê termograwimetryczn¹, mo¿na zauwa¿yæ istotne
ró¿nice pomiêdzy zachowaniem siê w³ókien PP w atmosferze powietrza oraz
w atmosferze azotu zachodz¹ce podczas pirolizy i rozk³adu termicznego dla badanych materia³ów. Ró¿nica w temperaturze pocz¹tku rozk³adu termicznego dla
poszczególnych w³ókien w zale¿noœci od atmosfery, w jakiej by³y prowadzone
badania, wynosi³a ok. 106–147°C. Ró¿nica w wartoœciach temperatur koñca
rozk³adu termicznego (w zale¿noœci od rodzaju w³ókien) w przypadku atmosfery azotu by³a wy¿sza o ok. 70–128°C w porównaniu z atmosfer¹ powietrza. Masa
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w³ókien nieulegaj¹ca rozk³adowi w atmosferze azotu by³a 2,3–3,0 razy wiêksza ni¿
w atmosferze powietrza. Oznacza to, ¿e badane w³ókna w nieutleniaj¹cej atmosferze z wiêksz¹ trudnoœci¹ wytwarzaj¹ produkty pirolizy i w konsekwencji równie¿ paln¹ fazê gazow¹. Nale¿y równie¿ przypuszczaæ, ¿e trudniej bêdzie
zachodzi³ ubytek masy w³ókiem PP zatopionych w betonie i szczelnie otoczonych zaczynem.

Rys. 1. Porównanie przebiegu krzywych TG
dla w³ókien badanych w powietrzu

Tablica 4. Analiza TG – powietrze
Parametry analizy TG dla w³ókien badanych
w powietrzu

„F”

„D”

„I”

Temperatura pocz¹tku rozk³adu [°C]

279

271

268

Temperatura 5% ubytku masy [°C]

260

245

241

Temperatura 50% ubytku masy [°C]

318

296

304

Temperatura koñca rozk³adu [°C]

355

322

338

Temperatura maks. szybkoœci ubytku
masy [°C]

332

304

315

Masa pozosta³oœci nieulegaj¹cej
rozk³adowi [%]

0,84

0,620

0,61
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Rys. 2. Porównanie przebiegu krzywych TG
dla w³ókien badanych w azocie
Tablica 5. Analiza TG – azot
Parametry analizy TG dla w³ókien
badanych w azocie

„F”

„D”

„I”

Temperatura pocz¹tku rozk³adu [°C]

385

399

415

Temperatura 5% ubytku masy [°C]

369

337

369

Temperatura 50% ubytku masy [°C]

405

425

438

Temperatura koñca rozk³adu [°C]

425

450

461

Temperatura maks. szybkoœci ubytku
masy [°C]

409

438

448

Masa pozosta³oœci nieulegaj¹cej
rozk³adowi [%]

1,95

1,84

1,71

5. Wnioski z przeprowadzonych badañ
Na podstawie uzyskanych wyników sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
• Wszystkie badane w³ókna maj¹ zbli¿on¹ temperaturê zapalenia. Najni¿sz¹
temperaturê zapalenia posiada³o w³ókno „I” – 378°C. Pozosta³e dwa w³ókna
posiada³y temperaturê zapalenia równ¹ 400°C. Najprawdopodobniej by³o to
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spowodowane rodzajem w³ókna, gdy¿ tylko w³ókno „I” by³o w³óknem
monofilamentowym.
Wartoœci ciep³a spalania s¹ zbli¿one dla badanych w³ókien (wyniki ciep³a spalania wynosi³y odpowiednio: dla w³ókien „I” i „D” 49,23 kJ/g i 49,66 kJ/g. Nieco wiêcej ciep³a wydziela³o siê z w³ókna „F” – 52,05 kJ/g).
Badania wykaza³y, ¿e d³ugoœæ, gruboœæ oraz rodzaj badanych w³ókien (PP)
mia³y niewielki wp³yw na badane parametry palnoœci. Œwiadcz¹ o tym wyniki temperatury zapalenia i ciep³a spalania.
Du¿y wp³yw na otrzymane wyniki w analizie TG i DTG (analiza termograwimetrii ró¿niczkowej) mia³ sk³ad atmosfery, w której postêpowa³ rozk³ad próbek. W atmosferze powietrza wartoœci temperatury pocz¹tku rozk³adu
termicznego i czas tworzenia palnej fazy gazowej by³y ni¿sze w porównaniu
z wartoœciami ww. parametrów w atmosferze azotu. Ró¿nice te w temperaturze pocz¹tku rozk³adu termicznego, dla badanych w³ókien wynosz¹ odpowiednio: 106°C dla w³ókien „F”, 128°C dla w³ókien „D” oraz 147°C dla
w³ókien „I”.
Znacz¹cy wp³yw na masê nieulegaj¹c¹ rozk³adowi termicznemu ma sk³ad atmosfery. Masa w³ókien PP nieulegaj¹ca rozk³adowi w atmosferze azotu jest
od 2,3–3 razy wiêksza w porównaniu z atmosfer¹ powietrza.
Badania TG i DTG przeprowadzone w atmosferze azotu pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e w³ókna PP zamkniête w betonie w warunkach wysokiej temperatury
oraz przy braku dostêpu wystarczaj¹cej iloœci tlenu, bêd¹ znacznie wolniej
ulegaæ destrukcji.
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ANALYSIS OF BEHAVIOUR OF POLYPROPYLENE FIBERS
APPLIED FOR REINFORCING OF FIBER REINFORCED
CONCRETE IN FIRE TEMPERATURES
TG and DTG tests conducted in nitrogen let us suppose that these fibers
encapsulated in concrete in conditions of higher temperature and without access
to a sufficient amount of oxygen shall be subject to pyrolysis in the similar way.
Taking into account temperatures of maximum velocity of mass loss it may be
stated that in these conditions the mass of „F” fiber shall be lost most quickly,
then „D” fiber and finally „I” fiber.
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BADANIE WP£YWU SZOKOWEGO CH£ODZENIA
NA PRZYCZEPNOŒÆ STALI ¯EBROWANEJ
DO BETONU C30/37
W artykule zosta³y przedstawione wyniki badañ
doœwiadczalnych wp³ywu szokowego och³adzania
po po¿arze na przyczepnoœæ stali zbrojeniowej
¿ebrowanej gatunku B500SP oraz BSt500S
do betonu C30/37. Badania realizowano w ramach
projektu: „Innowacyjne œrodki i efektywne metody
poprawy bezpieczeñstwa i trwa³oœci obiektów
budowlanych i infrastruktury transportowej
w
strategii
zrównowa¿onego
rozwoju”
POIG.01.01.02-10-106/09-01.
The article presents the results of experimental
studies of shock cooling effect on the bond of
the reinforcing steel ribbed BSt500S and B500SP
to concrete C30/37. Research was carried out under
the project: ”Innovative measures and effective
methods of improving the safety and durability
of buildings and transport infrastructure
in a sustainable development strategy“
POIG.01.01.02-10-106/09-01.

S³owa kluczowe: przyczepnoœæ, temperatura po¿arowa, szokowe ch³odzenie,
konstrukcje ¿elbetowe
Key words: bond, fire temperature, shock cooling, concrete constructions
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1. Wstêp
Problemy zwi¹zane z warunkami wspó³pracy betonu i stali w konstrukcjach
¿elbetowych by³y badane i analizowane wielokrotnie. Samo zjawisko
przyczepnoœci rozumiane jest jako zespó³ czynników zwi¹zanych
z przeciwstawianiem siê wyci¹ganiu lub wciskaniu prêta z betonu [1–6].
Na przyczepnoœæ prêtów zbrojeniowych do betonu ma wp³yw wiele
czynników fizycznych, chemicznych i mechanicznych, w tym tarcie dzia³aj¹ce na
styku obu materia³ów [6, 7]. Na przyczepnoœæ wp³ywa równie¿ wiele czynników
technologicznych. W przypadku prêtów ¿ebrowanych bardzo istotnym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na si³ê tarcia jest zazêbienie mechaniczne – tym
wiêksze, im wiêksza jest chropowatoœæ powierzchni prêta [5, 8]. Tematem badañ
wykonywanych w Zak³adzie Mechaniki Stosowanej Szko³y G³ównej S³u¿by
Po¿arniczej jest wp³yw warunków termicznych wystêpuj¹cych w czasie po¿aru
na spadek przyczepnoœci stali do betonu. Badany by³ spadek przyczepnoœci
w czasie po¿aru, jak równie¿ po przebytym po¿arze. Wyniki badañ
przedstawione w artykule dotycz¹ spadku przyczepnoœci po przebytym po¿arze
w ró¿nych warunkach stygniêcia konstrukcji. Podstawowym celem badañ
wykonanych w ramach projektu „Innowacyjne œrodki i efektywne metody
poprawy bezpieczeñstwa i trwa³oœci obiektów budowlanych i infrastruktury
transportowej w strategii zrównowa¿onego rozwoju” by³o zbadanie wp³ywu
szokowego ch³odzenia, które czêsto wystêpuje w czasie akcji gaœniczych, na
przyczepnoœæ stali ¿ebrowanej klasy „B” oraz „C” do betonu C30/37 oraz
przeanalizowanie, czy ch³odzenie w ten sposób konstrukcji ¿elbetowych nie
powoduje znacznego spadku przyczepnoœci. W tym celu przeanalizowano
wyniki badañ próbek ch³odzonych w sposób opisywany w artykule z próbkami
ch³odzonymi stopniowo w sposób naturalny.

2. Metodyka wykonania badañ
2.1. Wykonanie próbek do badañ
Próbki do badañ zosta³y wykonane w formie walca o œrednicy 100 mm
i wysokoœci 150 mm w specjalnie do tego celu przygotowanych formach.
Po zabetonowaniu próbki wraz z formami umieszczano w komorze
kontrolowanej wilgotnoœci 95% i temperaturze 18°C.

Badanie wp³ywu szokowego ch³odzenia na przyczepnoœæ stali ¿ebrowanej do betonu C30/37

65

Rys. 1A. Przekrój próbki do badañ: 1– termopara wewnêtrzna, 2 – termopara
wewnêtrzna, 3 – kanalik do wprowadzenia termopary. B. Fotografia próbek.
C. Forma do wykonania próbek.
îród³o: opracowanie w³asne.

Na przedstawionym rysunku próbki (rys. 1A) w punktach 1 i 2 oznaczono
miejsce umieszczenia termoelementów pomiarowych (termopar). Kanalik 3 do
wprowadzenia termopary zosta³ wykonany w czasie betonowania.
Po up³ywie 48 godzin próbki rozformowywano, a nastêpnie ponownie
umieszczano w komorze klimatycznej. Po up³ywie 28 dni próbki wyjmowano
i do czasu przeprowadzenia badañ przechowywano w laboratorium w temperaturze normalnej przez trzy miesi¹ce.
Do wykonania próbek zosta³y u¿yte dwa ró¿ne gatunki stali zbrojeniowej
B500SP oraz BSt500S ró¿ni¹ce siê kszta³tem powierzchni ¿ebrowanej, co zosta³o
przedstawione na rys. 2.

Rys. 2. Wzór u¿ebrowania stali zbrojeniowej u¿ytej do wykonania próbek
a) Stal B500SP, b) Stal BSt500S
îród³o: opracowanie w³asne.
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Zgodnie z Eurokodem 2 [10] stal zbrojeniow¹ gatunku BSt500S mo¿na
zakwalifikowaæ do klasy „B”, natomiast stal gatunku B500SP – do klasy „C”.
Porównanie wymagañ normowych dla stali u¿ytych do wykonania próbek
podano w tabeli 1.
Tabela 1. Wymagania normowe stali u¿ytej do wykonania próbek
Gatunek stali

BSt500S

B500SP

fyk [MPa]

500

500

fyd [MPa]

420

420

ftk [MPa]

550

575

e uk [%]

5%

8%

Stosunek ftk/ fyk [-]

>1,08

1,15£ ftk/ fyk£1,35

Obci¹¿enia cykliczne

2x106 cykli

2x106 cykli

Spajalnoœæ

Spajalna

Spajalna

Parametr

îród³o: opracowanie w³asne.

Przed betonowaniem prêty zbrojeniowe by³y poddane procesowi
oksydowania. Do zabetonowania próbek u¿yto betonu zwyk³ego C30/37 na
cemencie portlandzkim. Sk³ad mieszanki betonowej przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Sk³ad mieszanki betonowej do wykonania próbek
Rodzaj sk³adnika

Iloœæ sk³adnika [kg/m3]

Piasek wiœlany (0–2 mm)

989

Cement CEM I35R

335

¯wir (2–8 mm)

1105

Woda

117

Domieszka Chrysto Fluid Premia 190
îród³o: opracowanie w³asne.
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2.2. Planowanie badañ
Badania przyczepnoœci stali do betonu zosta³y przeprowadzone wed³ug nastêpuj¹cego planu eksperymentu (rys. 3).

Rys. 3. Schemat przeprowadzonego eksperymentu
îród³o: opracowanie w³asne.

X – zmienne wejœciowe umo¿liwiaj¹ce zmianê przebiegu ca³ego procesu.
• Temperatura nagrzewania próbek T (przebieg osi¹gniêcia T zgodny
z przyjêt¹ krzyw¹ „temperatura–czas”),
• Sposób och³adzania próbki naturalny lub szokowy.
B – zmienne sta³e – przyjmowane na sta³ym poziomie.
• Klasa betonu C30/37,
• Gatunek stali B500SP lub BSt500S.
Y – zmienne wyjœciowe – zmienne mierzalne zale¿ne od zmiennych wejœciowych
i sta³ych.
• Si³a przyczepnoœci stali do betonu.
Temperatura nagrzewania próbek (zmienna X) podczas badañ zmienia³a siê
w zakresie od 400°C do 800°C z odstêpami wynosz¹cymi 50°C. W celu porównania wyników badañ wykonano badania w temperaturze normalnej (pokojowej)
20°C. Do badañ zastosowano metodê bezpoœredniego wyci¹gania prêta (Pullout
Bond Test).

2.3. Warunki termiczne badañ
W czasie badañ d¹¿ono do tego, aby rozk³ad temperatury w czasie by³ zbli¿ony do warunków termicznych standardowego (normowego) po¿aru. Dlatego za
podstawê przyjêto, ¿e w œrodowisku otaczaj¹cym konstrukcjê wystêpuje rozk³ad
normowy „temperatura–czas” wed³ug normy PN-EN 1363-1: 2001 [9].
Krzywa standardowa „temperatura–czas” prezentuje rozk³ad temperatur
w œrodowisku po¿aru przyjêty przy okreœlaniu odpornoœci ogniowej elementów
budowlanych metod¹ eksperymentaln¹. W badaniach s³u¿y do przeprowadzenia wstêpnej obróbki termicznej próbek [2].
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W pracy przyjêto, ¿e osi¹gniêcie temperatury za³o¿one w eksperymencie
bêdzie siê odbywaæ zgodnie z rozk³adem „temperatura–czas”, odpowiadaj¹cym
rozk³adowi temperatury w p³ycie betonowej na g³êbokoœci 15 mm
(uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci techniczne pieca) [3].
Po osi¹gniêciu za³o¿onej temperatury zgodnej z planem eksperymentu by³a
ona utrzymywana na sta³ym poziomie przez okres oko³o 30 minut do
wyrównania temperatury na zewn¹trz i wewn¹trz próbki w miejscu styku prêta
z betonem. W czasie tym dokonywano pomiaru temperatury na powierzchni
próbki oraz na styku prêta z betonem. Za³o¿one rozk³ady temperatur
przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Za³o¿ony w badaniach rozk³ad temperatur z zaznaczonym
czasem ogrzewania
îród³o: opracowanie w³asne.

Przyk³adowy rozk³ad temperatur w czasie badania przedstawiono na rys. 5.
Jak widaæ, w tym czasie wystêpuje wyrównanie temperatur na powierzchni
betonu oraz na styku betonu ze zbrojeniem.
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Rys. 5. Przyk³adowy uzyskany rozk³ad temperatury
îród³o: opracowanie w³asne.

2.4. Wykonanie badañ
Opisane powy¿ej próbki w liczbie 5 sztuk w ka¿dej partii zosta³y umieszczone
w elektrycznym piecu typu PK1100/5 (rys. 6), z uk³adem sterowania pieca
i temperatury. W czasie badania dokonywano za pomoc¹ termopar pomiaru
temperatury w piecu, na zewnêtrznej powierzchni próbki oraz na styku stali
z betonem w œrodkowej wysokoœci próbki. W ostatnim przypadku w czasie
betonowania wykonano specjalny kanalik do umieszczenia termopary,
widoczny na rys. 1A. Umieszczone w piecu próbki zosta³y ogrzane do
ustalonych temperatur od 400°C do 800°C z odstêpami wynosz¹cymi 50°C
zgodnie z rys. 4. Po wyjêciu z pieca czêœæ próbek ch³odzono w pojemniku
z zimn¹ wod¹. Druga czêœæ próbek po wygrzaniu i utrzymaniu temperatury
przez zak³adany okres zostawa³a w piecu przez 48 h do pe³nego ostygniêcia.
Przygotowane w ten sposób próbki poddawano badaniom wytrzyma³oœciowym
(wyci¹gania prêta z próbki).
Wartoœæ si³y powoduj¹cej przesuniêcie prêta w betonie traktowano jako si³ê
przyczepnoœci.
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Rys. 6. Widok pieca PK 1100/5 wraz z umieszczonymi w œrodku próbkami do badañ
îród³o: opracowanie w³asne.

3. Analiza wyników badañ
W badaniach wykorzystano w sumie 200 próbek po 50 w ka¿dej grupie. Przed
przyst¹pieniem do badañ podstawowych przebadano przyczepnoœæ stali
zbrojeniowych do betonu C30/37 w temperaturze normalnej 20°C. Zgodnie
z planem eksperymentu próbki wygrzewano w zakresie temperatur od 400°C
do 800°C po 5 próbek w ka¿dym z zakresów temperatury. W tabeli 3
przedstawiono porównanie wyników badañ przyczepnoœci stali B500SP do
betonu C30/37 po ch³odzeniu szokowym oraz naturalnym. W tabeli 4
przedstawiono porównanie wyników badañ przyczepnoœci stali BSt500S do
betonu C30/37 po ch³odzeniu szokowym oraz naturalnym.
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Tabela 3. Porównanie wyników badañ przyczepnoœci stali B500SP do betonu
C30/37 po ch³odzeniu szokowym (S) i naturalnym (N)
Temperatura
[°C]

N

Si³a
przyczepnoœci
(S) [kN]

Spadek
przyczepnoœci
(S) [%]

Si³a
przyczepnoœci
(N) [kN]

Spadek
przyczepnoœci
(N) [%]

20

5

33,32

0,00

33,32

0,00

400

5

33,06

0,78

33,60

+0,84

450

5

32,28

3,12

32,94

1,14

500

5

28,50

14,47

32,54

2,34

550

5

21,20

36,37

26,48

20,53

600

5

13,90

58,28

18,04

45,86

650

5

12,38

62,85

14,12

57,62

700

5

7,40

77,79

9,44

71,67

750

5

5,42

83,73

7,72

76,83

800

5

3,28

90,16

5,80

82,59

îród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 4. Porównanie wyników badañ przyczepnoœci stali BSt500S do betonu
C30/37 po ch³odzeniu szokowym (S) i naturalnym (N)
Temperatura
[°C]

N

Si³a
przyczepnoœci
(S) [kN]

Spadek
przyczepnoœci
(S) [%]

Si³a
przyczepnoœci
(N) [kN]

Spadek
przyczepnoœci
(N) [%]

20

5

32,84

0,00

32,84

0,00

400

5

32,48

1,09

32,62

0,67

450

5

32,20

1,95

32,18

2,01

500

5

27,98

14,8

30,80

6,21

550

5

20,28

38,25

23,76

27,65

600

5

12,24

62,73

16,50

49,76

650

5

11,30

65,59

12,78

61,08

700

5

5,78

82,39

6,88

79,05

750

5

4,60

85,99

5,84

82,21

800

5

2,58

92,14

4,24

87,09

îród³o: opracowanie w³asne.
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Graficzne opracowanie wyników badañ przedstawiono na rys. 7 oraz 8.
Przedstawiono wartoœci œrednie oraz ró¿nice wystêpuj¹ce w obydwu sposobach
och³adzania próbek. Procentowy spadek przyczepnoœci liczono w stosunku do
badanej przyczepnoœci w temperaturze normalnej (20°C).
Œrednia wartoœæ si³y przyczepnoœci stali B500SP do betonu C30/37
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Rys. 7. Wykres porównawczy przyczepnoœci stali B500SP do betonu C30/3
po ch³odzeniu szokowym(S) i naturalnym(N)
îród³o: opracowanie w³asne.
Œrednia wartoœæ si³y przyczepnoœci stali BSt500S do betonu C30/37
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Rys.8. Wykres porównawczy przyczepnoœci stali BSt500S do betonu C30/37
po ch³odzeniu szokowym (S) i naturalnym(N)
îród³o: opracowanie w³asne.
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4. Podsumowanie i wnioski
• Badania opisane w artykule wykonano w ramach projektu badawczego „Innowacyjne œrodki i efektywne metody poprawy bezpieczeñstwa i trwa³oœci
obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównowa¿onego rozwoju” POIG.01.01.02-10-106/09-01.
• Analiza wyników badañ wykazuje wystêpowanie zauwa¿alnego wzmo¿onego spadku przyczepnoœci na skutek szokowego ch³odzenia próbek betonowych.
• Dla próbek ogrzanych do 450°C ró¿nice spadku przyczepnoœci wystêpuj¹ce
przy szokowym ch³odzeniu oraz naturalnym stygniêciu próbek s¹ stosunkowo niewielkie i wynosz¹ do 0,6% (stal BSt500S) oraz do 1,98% (stal B500SP).
• W temperaturach oko³o 500°C i wy¿szych wystêpuj¹ znaczne ró¿nice spadku
przyczepnoœci na skutek szokowego ch³odzenia w porównaniu z ch³odzeniem naturalnym wynosz¹cym do ok. 13% (stal BSt500S) oraz do ok. 12,5%
(stal B500SP).
• W przypadku stali BSt500S wystêpuje nieco mniejsza przyczepnoœæ w porównaniu z B500SP oraz nieco wiêkszy spadek przyczepnoœci w temperaturach
po¿arowych, co niew¹tpliwie jest zwi¹zane z kszta³tem ¿eberek na powierzchni prêtów.
• Badania wp³ywu warunków ch³odzenia w czasie akcji gaœniczych bêd¹
kontynuowane w ramach projektu „Innowacyjne œrodki i efektywne
metody poprawy bezpieczeñstwa i trwa³oœci obiektów budowlanych
i infrastruktury transportowej w strategii zrównowa¿onego rozwoju”
POIG.01.01.02-10-106/09-01.
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STUDY ON THE INFLUENCE OF COOLING SHOCK RIBBED
STEEL BOND TO CONCRETE C30/37
In the paper bond test and results for material classes “B” (BSt500S ), “C”
(B500SP) reinforcement steel and C30/37 concrete have been described. The
thermal treatment was carried out in a furnace fitted with a programmer and
temperature controller using the temperature – time curve as adopted for tests.
After the required temperature 400°C to 800°C had been reached, samples were
kept constant at constant temperature for 30 minutes. After the heating, the
sample was cooled naturally or shocked in water. A significant reduction of
steel-concrete bond was found as the result of fire temperature.
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ANALIZA WP£YWU TEMPERATURY PO¯AROWEJ
NA PARAMETRY WYTRZYMA£OŒCIOWE STALI
B500SP
Opisane w artykule badania realizowano w ramach projektu: „Innowacyjne œrodki i efektywne
metody poprawy bezpieczeñstwa i trwa³oœci obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej
w strategii zrównowa¿onego rozwoju”.
W pracy przedstawiono wyniki badañ wp³ywu
temperatury po¿arowej na parametry wytrzyma³oœciowe stali B500SP.
The paper presents the results of tests of the effect of
fire temperature on the strength parameters of steel
B500SP. The studies described in the article, were
carried out within the project: “Innovative
measures and effective methods of improving the
safety and durability of buildings and transport
infrastructure in a sustainable development
strategy”.
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1. Wstêp
Przepisy budowlane nakazuj¹, aby budynki i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane
by³y zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniaj¹cy w razie po¿aru mo¿liwoœæ bezpiecznej ewakuacji. Spe³nienie wymagañ co do bezpieczeñstwa jest mo¿liwe wy³¹cznie na podstawie dok³adnego prognozowania zachowania siê
elementów konstrukcyjnych w podwy¿szonej i wysokiej temperaturze, w tym
konstrukcji stalowych i ¿elbetowych. Szczególne zainteresowanie zespo³u badawczego skierowane by³o na stal B500SP (EPSTAL). Jest to stal zbrojeniowa
gor¹cowalcowana o podwy¿szonej ci¹gliwoœci. Wiadomoœci o wp³ywie wysokiej
temperatury na parametry wytrzyma³oœciowe prêtów zbrojeniowych ze stali
B500SP pojawi³y siê w czasopiœmie bran¿owym „Hutnik–Wiadomoœci Hutnicze”
w 2009 r. [5]. Wyniki przedstawione w tym opracowaniu dotyczy³y zmian wytrzyma³oœci stali po oddzia³ywaniu wysokiej temperatury i ostygniêciu próbek.
Celem autorów by³o zbadanie i opisanie wp³ywu temperatury po¿arowej na parametry wytrzyma³oœciowe oraz plastycznoœæ stali zbrojeniowej klasy C o podwy¿szonej ci¹gliwoœci na przyk³adzie gatunku B500SP w trakcie grzania stali.
Badania zosta³y przeprowadzone w Zak³adzie Mechaniki Stosowanej Szko³y
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej przez autorów posiadaj¹cych du¿e doœwiadczenie
w badaniach stali w temperaturach po¿arowych [6÷12].
Badania polega³y na statycznej próbie rozci¹gania stali B500SP w warunkach
podwy¿szonej i wysokiej temperatury. W czasie prowadzenia badañ monitorowano wartoœci naprê¿eñ oraz odkszta³ceñ pozwalaj¹ce na wyznaczenie badanych parametrów. Statyczne próby rozci¹gania wykonano w sta³ych
temperaturach 20°C, 200–500°C, przy zwiêkszaniu ich co 100°C w celu wyznaczenia zmian parametrów wytrzyma³oœciowych w zale¿noœci od temperatury.
Wraz z wejœciem w ¿ycie norm PN-EN bazuj¹cych na ustaleniach Eurokodów
projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki po¿arowe sta³o siê
domen¹ projektantów. Otrzymane wyniki badañ stali B500SP w polu podwy¿szonych temperatur umo¿liwi¹ uwzglêdnianie w modelach obliczeniowych
wp³ywu temperatury na spadek noœnoœci oraz odkszta³cenia konstrukcji. Prowadzone badania maj¹ charakter badañ podstawowych, zmierzaj¹cych do udoskonalenia wspó³czesnych metod analizy wytrzyma³oœciowej elementów
konstrukcji stalowych i ¿elbetowych, znajduj¹cych siê w stanach awaryjnych pod
dzia³aniem sta³ego pola temperatury. Wyniki tych badañ maj¹ równie¿ znaczenie aplikacyjne ze wzglêdu na mo¿liwoœæ uwzglêdnienia ich w obliczeniach konstrukcji z uwagi na warunki po¿arowe.
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2. Charakterystyka badanego gatunku stali B500SP
Stal w gatunku B500SP jest specjaln¹ stal¹ klasy C wed³ug klasyfikacji
Eurokodu 2 PN-EN 1992-1-1:2008 [3], zgodn¹ z wymaganiami nowej normy
krajowej PN-H-93220:2006 [1].
Charakteryzuje siê ona przede wszystkim wiêksz¹ wyd³u¿alnoœci¹ od
powszechnie stosowanych gatunków stali zbrojeniowych. £¹czy w sobie dwie
najwa¿niejsze zalety stali zbrojeniowej, tj. wytrzyma³oœæ i ci¹gliwoœæ, co wp³ywa
znacz¹co na bezpieczeñstwo konstrukcji stalowych i ¿elbetowych, szczególnie
w stanach awaryjnych przy nag³ych nieprzewidywalnych obci¹¿eniach
mechanicznych.
Tabela 1. Sk³ad chemiczny stali B500SP [5]
Zawartoœæ pierwiastka %
Gatunek

B500SP

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

0,21

0,92

0,14

0,019

0,035

0,7

0,8

0,22

Wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cej normy europejskiej PN-EN-1992-1-1:2008 [3]
oraz normy PN-H-93220:2006 [1] ci¹gliwoœæ stali okreœlana jest na podstawie
takich parametrów, jak wyd³u¿enie przy maksymalnej sile e uk oraz stosunek
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci ( f t / f y ). Stal zbrojeniowa
wed³ug tej klasyfikacji dzieli siê na trzy klasy, które oznacza siê literami A, B i C.
Tabela 2. Klasyfikacja stali konstrukcyjnej pod wzglêdem ci¹gliwoœci
Klasa
stali

Przyk³adowe
gatunki stali

fyk lub f0 , 2 k [MPa]

k = ( ft / fy ) k

euk [%]

A

St3SY-b 500

400 ÷ 600

³1,05

³2,5

B

RB500W

³1,08

³5

C

B500SP

³1,15 < 1,35

³7,5

îród³o: norma PN-EN 1992-1-1:2005 za³¹cznik C, tablica C.1 [3].

Stal B500SP wykazuje nastêpuj¹ce w³aœciwoœci mechaniczne:
– charakterystyczna wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie f tk = 575 [MPa],
– charakterystyczna granica plastycznoœci f yk = 500 [MPa],
– obliczeniowa granica plastycznoœci f yd = 420 [MPa],
– stosunek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci
( f t / f y )k = 1,15÷1,35,
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–
–
–
–

wyd³u¿enie pod maksymalnym obci¹¿eniem e uk > 8 [%],
spajalnoœæ Ceq £ 0,50%,
modu³ sprê¿ystoœci pod³u¿nej E = 2·105 MPa,
wytrzyma³oœæ na obci¹¿enia wielokrotnie zmienne: minimum 2 mln cykli
rozci¹gania w zakresie naprê¿eñ 150 ÷ 300 MPa z czêstotliwoœci¹ do 200 Hz,
bez widocznych pêkniêæ,
– wytrzyma³oœæ na obci¹¿enia cykliczne: minimum 3 cykle rozci¹gania na
przemian ze œciskaniem, z czêstotliwoœci¹ 0,5 ÷ 3 Hz, bez widocznych pêkniêæ.
S¹ to parametry gwarantowane przez znak jakoœci EPSTAL; w³aœciwoœci
rzeczywiste mog¹ byæ takie same lub lepsze [4].

3. Badania wytrzyma³oœciowe
Badania parametrów stali B500SP polega³y na wykonaniu statycznych prób
rozci¹gania stali w warunkach wysokiej temperatury. Przeprowadzono je
wed³ug wytycznych normy PN-EN ISO 6892-2:2011 Próba rozci¹gania, metoda
badania w podwy¿szonej temperaturze [2].
Podstawowym celem badañ by³a analiza odkszta³ceñ e = f (s , T) oraz
wybranych parametrów wytrzyma³oœciowych stali zbrojeniowej B500SP
w przyjêtych stacjonarnych warunkach termicznych.
Zbadano odkszta³cenia stali B500SP przy piêciu poziomach temperatur: 20°C,
200°C, 300°C, 400°C i 500°C. Przebadano 15 próbek, przy okreœlonej
temperaturze wykonano 3 powtórzenia pomiarów.
Kszta³t i wymiary próbek do badañ zosta³y przedstawione na rys. 1.

Rys. 1. Widok oraz wymiary próbki do badañ
îród³o: opracowanie w³asne.
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Próbki do badañ wyposa¿one s¹ w gwinty pozwalaj¹ce na zamocowanie
w uchwytach w maszynie wytrzyma³oœciowej. D³ugoœæ robocza próbek to
100 mm. Jest ona ograniczona ko³nierzami o powierzchni sto¿kowej, na której
montuje siê uchwyty popychaczy kwarcowych ekstensometru mechanicznego.
Przekrój poprzeczny próbek jest okr¹g³y o œrednicy pocz¹tkowej 10 mm, a pole
powierzchni przekroju poprzecznego wynosi 78,5 mm2.

a)
b)
c)
Rys. 2. Widok stanowiska do badañ stali w podwy¿szonej temperaturze a).
Widok pieca z uk³adem tensometru b). Rozmieszczenie termopar na próbce c)
îród³o: fotografie autorów.

4. Wyniki badañ stali B500SP w podwy¿szonych
i wysokich temperaturach
Wyniki badañ w formie wykresów otrzymane dla wybranych poziomów
temperatury zestawiono na rys. 3.

Rys. 3. Wykresy „s - e ” dla stali B500SP w podwy¿szonej temperaturze
îród³o: opracowanie w³asne.
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Na podstawie wyników pomiarów opracowanych w arkuszu kalkulacyjnym
EXCEL w formie wykresów wyznaczono i obliczono nastêpuj¹ce charakterystyki
wytrzyma³oœciowe stali:
f t – wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie,
f y – granica plastycznoœci.
Wyznaczono równie¿ parametry okreœlaj¹ce plastycznoœæ stali B500SP:
f t / f y – stosunek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci,
e uk – wyd³u¿enie przy maksymalnej sile odpowiadaj¹ce wytrzyma³oœci na rozci¹ganie,
A10 – ca³kowite wyd³u¿enie wzglêdne mierzone po zerwaniu,
Z – przewê¿enie mierzone w miejscu zerwania.

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (ft )
Wartoœci œrednie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie f t , odczytane z wykresu
s = f (e ) jako najwiêksza wartoœæ naprê¿enia zarejestrowana podczas danej
próby, zosta³y zamieszczone w tabeli 3. Na rys. 4 przedstawiono wykres
zale¿noœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie od temperatury.
Tabela 3. Wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie dla poszczególnych poziomów temperatury próby dla stali B500SP
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

Badany
parametr

20°C

200°C

300°C

400°C

500°C

ft [MPa]

558

707

644

496

330

Rys. 4. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie w funkcji temperatury dla stali B500SP
îród³o: opracowanie w³asne.
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Granica plastycznoœci (fy )
Z powodu zaniku wyraŸnej granicy plastycznoœci w podwy¿szonych
temperaturach w pracy zosta³a wyznaczona umowna granica plastycznoœci f y 0 , 2 ,
oznaczana dalej f y .
Wartoœci œrednie granicy plastycznoœci, odczytane z wykresu s = f (e )
zarejestrowane podczas danej próby, zosta³y zamieszczone w tabeli 4. Na rys. 5
przedstawiono wykres zale¿noœci granicy plastycznoœci od temperatury.
Tabela 4. Wartoœci granicy plastycznoœci dla poszczególnych poziomów
temperatury próby dla stali B500SP
Granica plastycznoœci

Badany
parametr

20°C

200°C

300°C

400°C

500°C

ft [MPa]

420

414

365

320

276

Rys. 5. Granica plastycznoœci dla stali B500SP w funkcji temperatury
îród³o: opracowanie w³asne.

Stosunek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci
(ft / fy )
Wartoœci œrednie stosunku wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci f t / f y zosta³y zamieszczone w tabeli 5. Na rys. 6 przedstawiono wykres zale¿noœci stosunku wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci od
temperatury.
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Tabela 5. Wartoœæ stosunku wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci dla poszczególnych poziomów temperatury próby dla stali B500SP
Stosunek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci

Badany
parametr

20°C

200°C

300°C

400°C

500°C

ft / f y

1,32

1,7

1,78

1,55

1,2

îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 6. Stosunek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci
w funkcji temperatury dla stali B500SP
îród³o: opracowanie w³asne.

Wyd³u¿enie przy maksymalnej sile (euk )
Wyd³u¿enie przy maksymalnej sile e uk [%] jest to wartoœæ odkszta³cenia
odpowiadaj¹ca najwiêkszej zanotowanej sile (wytrzyma³oœci na rozci¹ganie).
Wartoœci œrednie wyd³u¿enia przy maksymalnej sile e uk zosta³y zamieszczone
w tabeli 6. Na rys. 7 przedstawiono wykres zale¿noœci wyd³u¿enia przy
maksymalnej sile e uk od temperatury.
Tabela 6. Wartoœæ wyd³u¿enia przy maksymalnej sile dla poszczególnych poziomów temperatury próby dla stali B500SP
Wyd³u¿enie przy maksymalnej sile

Badany
parametr

20°C

200°C

300°C

400°C

500°C

e uk [%]

12,1

10,3

12,7

8,11

3,45

îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 7. Wyd³u¿enie przy maksymalnej sile w funkcji temperatury dla stali B500SP
îród³o: opracowanie w³asne.

Modu³ sprê¿ystoœci pod³u¿nej (Modu³ Younga) E
Wartoœæ modu³u Younga mo¿na odczytaæ jako tangens k¹ta a nachylenia
wykresu s = f (e ) w zakresie odkszta³ceñ sprê¿ystych, gdzie wystêpuje liniowa
zale¿noœæ miêdzy naprê¿eniami i odkszta³ceniami.
Wartoœæ modu³u Younga dla ka¿dej próby zosta³a obliczona na podstawie
zale¿noœci:
tga =

Ds
.
De

Wartoœci œrednie modu³u sprê¿ystoœci pod³u¿nej E zosta³y zamieszczone
w tabeli 7. Na rys. 8 przedstawiono wykres zale¿noœci modu³u sprê¿ystoœci
pod³u¿nej od temperatury.
Tabela 7. Wartoœæ dla poszczególnych modu³ów sprê¿ystoœci pod³u¿nej E dla
poszczególnych poziomów temperatury próby dla stali B500SP
Modu³ sprê¿ystoœci pod³u¿nej E

Badany
parametr

20°C

200°C

300°C

400°C

500°C

E [MPa]

2,08

1,98

1,85

1,73

1,33

îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 8. Modu³ sprê¿ystoœci pod³u¿nej w funkcji temperatury dla stali B500SP
îród³o: opracowanie w³asne.

4. Wspó³czynniki redukcyjne badanych parametrów
w podwy¿szonych temperaturach
Wspó³czynniki redukcyjne badanych parametrów zosta³y wyznaczone w celu
zobrazowania zmiany badanych parametrów w podwy¿szonej temperaturze
wzglêdem ich wartoœci w temperaturze otoczenia. Wartoœci wspó³czynników
redukcyjnych zamieszczono w tabeli 8. Przebieg zmiany wspó³czynników
redukcyjnych zosta³ przedstawiony na rys. 9.
Ponadto na rys. 9b oraz 9e porównano otrzymane z badañ wartoœci
wspó³czynników redukcyjnych granicy plastycznoœci oraz modu³u sprê¿ystoœci
pod³u¿nej z wartoœciami normowymi podanymi w tablicy 3.2a normy
PN-EN1992-1-2 [3].
Tabela 8. Zmiana charakterystyk mechanicznych stali B500SP
w funkcji poziomu temperatury
Temperatur
a [°C]

ftT / ft 0

fyT / fy 0

( ft / fy ) T / ( ft / fy ) 0

euk .T / euk .0

ET / E0

20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

200

1,27

0,98

1,29

0,85

0,95

300

1,17

0,87

1,34

1,05

0,89

400

0,89

0,76

1,17

0,67

0,83

500

0,59

0,66

0,9

0,29

0,64
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Oznaczenia w tabeli 8:
ft – wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie dla temperatury próby,
ft0 – wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie dla temperatury 20°C,
fyT – granica plastycznoœci dla temperatury próby,
fy0 – granica plastycznoœci dla temperatury 20°C,
e uk. T – wyd³u¿enie przy maksymalnej sile dla temperatury próby,
e uk. 0 – wyd³u¿enie przy maksymalnej sile dla temperatury 20°C,
ET – modu³ sprê¿ystoœci pod³u¿nej dla temperatury próby,
E0 – modu³ sprê¿ystoœci pod³u¿nej dla temperatury 20°C.

Rys. 9. Wspó³czynniki redukcji w podwy¿szonych temperaturach dla stali B500SP:
a) granica wytrzyma³oœci stali ft,
b) granica plastycznoœci fy,
c) stosunek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
do granicy plastycznoœci ft/fy,
d) wyd³u¿enie przy maksymalnej sile euk,
e) modu³ sprê¿ystoœci pod³u¿nej
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5. Podsumowanie i wnioski
• Przedstawione w pracy badania stali B500SP wykonano w ramach projektu:
„Innowacyjne œrodki i efektywne metody poprawy bezpieczeñstwa
i trwa³oœci obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii
zrównowa¿onego rozwoju” POIG 01.01.02-10-106/09-01.
• Badania nad ocen¹ parametrów wytrzyma³oœciowych stali B500SP w temperaturach po¿arowych przeprowadzone w Zak³adzie Mechaniki Stosowanej
Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej wykaza³y, ¿e temperatura jest istotnym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na wszystkie analizowane w pracy parametry wytrzyma³oœciowe i plastyczne badanej stali B500SP.
• Prowadzone badania maj¹ znaczenie poznawcze dla wybranego zakresu oddzia³ywania temperatury na stal B500SP oraz znaczenie aplikacyjne, gdy¿ na
ich podstawie zosta³y okreœlone wspó³czynniki redukcji badanych charakterystyk mechanicznych, stanowi¹cych podstawê do wyznaczenia wytrzyma³oœci konstrukcji w temperaturach po¿arowych.
• W temperaturze 200°C zaobserwowano wzrost wytrzyma³oœci stali ft, fy przy
wyraŸnym (oko³o 15%) spadku odkszta³ceñ (wzrost kruchoœci).
• W temperaturze 300°C widoczny jest wzrost plastycznoœci stali. Osi¹gane s¹
zdecydowanie wiêksze odkszta³cenia przy maksymalnej sile. Zniszczenie
próbki nie nastêpuje w tak gwa³towny sposób, jak mia³o to miejsce w temperaturze 200°C. Nastêpuje spadek granicy plastycznoœci fy.
• W temperaturach 400°C i 500°C nastêpuje wyraŸny spadek parametrów wytrzyma³oœciowych. Przebieg wykresów rozci¹gania (rys. 3) ukazuje spadek
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie.
• Zniszczenie próbki w temperaturach 400°C i 500°C nastêpuje przy mniejszych
odkszta³ceniach ni¿ w temperaturze normalnej, a wiêc pojawia siê kruchoœæ
niekorzystna z punktu widzenia stanu granicznego zniszczenia konstrukcji.
• Wartoœæ modu³u sprê¿ystoœci pod³u¿nej E do temperatury 200°C nie ulega
znacz¹cej zmianie w stosunku do temperatury pokojowej, a w temperaturze
powy¿ej 200°C nastêpuje wyraŸny spadek E.
• Stal zbrojeniowa B500SP wykazuje wiêksz¹ ci¹gliwoœæ w temperaturach normalnych i temperaturze oko³o 300°C, natomiast w wysokich temperaturach
po¿aru wykazuje zniszczenie kruche, niebezpieczne dla konstrukcji.

Analiza wp³ywu temperatury po¿arowej na parametry wytrzyma³oœciowe stali B500SP

87

PIŒMIENNICTWO
[1]

PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwy¿szonej ci¹gliwoœci do zbrojenia
betonu – Prêty i walcówka ¿ebrowana.
[2] PN-EN ISO 6892-2:2011 Metale. Próba rozci¹gania. Czêœæ 2: Metoda
badania w podwy¿szonej temperaturze.
[3] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czêœæ
1-1: Regu³y ogólne i regu³y dla budynków.
[4] Ga³ecki M.: Stal zbrojeniowa klasy „C” ze znakiem EPSTAL. In¿ynier
Budownictwa 2006, nr 9, s. 43–45.
[5] Koczurkiewicz B.: Analiza wp³ywu podwy¿szonych temperatur na
w³asnoœci wytrzyma³oœciowe prêtów zbrojeniowych ze stali B500SP. Hutnik
– Wiadomoœci Hutnicze 2009, nr 8, s. 598–600.
[6] Bednarek Z., Krodkiewski R.: Wytrzyma³oœæ materia³ów z przyk³adami.
Zagadnienia cieplne. SGSP, Warszawa 1987.
[7] Bednarek Z.: Studium wp³ywu nieustalonych warunków termicznych na
stosowane przy ocenie bezpieczeñstwa po¿arowego konstrukcji parametry
wytrzyma³oœciowe stali budowlanych. Monografia, Oficyna Wydawnicza
PW, Warszawa 1996, s. 1–203.
[8] Bednarek Z.: O wyznaczaniu odkszta³ceñ i naprê¿eñ termicznych
w warunkach po¿aru. In¿ynieria i Budownictwo 1994, nr 10.
[9] Bednarek Z., Kamocka R.: Analiza odkszta³ceñ termicznych stali
budowlanych w zmiennym polu temperatur. In¿ynieria i Budownictwo 2003
nr 8.
[10] Bednarek Z., Kamocka R.: Analysis of Thermal Strain of Structural Steels in
Variable Thermal Field, Journal of Civil Engineering and Management 2004,
t. X, supl. 1, s. 19–22.
[11] Bednarek Z.: Character and Mechanism of Metals Failure in High Fire
Temperatures, Statyba 1996, 1(5), Vilnius.
[12] Bednarek Z., Kamocka-Bronisz R.: Analysis of Fire Temperature
Distribution Influence on Strength Parameters of Steel Structures, Vilnius
Gediminas Technical University Publishing House „Technika” 2010,
s. 1199–1202.

88

Zoja Bednarek, Renata Kamocka-Bronisz, Pawe³ Ogrodnik, S³awomir Bronisz

SUMMARY
st. bryg. w stanie spocz. dr hab. in¿. Zoja BEDNAREK
m³. bryg. dr in¿. Renata KAMOCKA-BRONISZ
kpt. dr in¿. Pawe³ OGRODNIK
m³. bryg. mgr in¿. S³awomir BRONISZ

ANALYSIS OF FIRE TEMPERATURES
ON STRENGTH PARAMETERS
OF STEEL B500SP
The paper presents the results of tests of the effect of fire temperature on the
strength parameters of steel B500SP. The tests were performed on a test stand
equipped with testing machine with resistance furnace built in Applied
Mechanics Institute of the Main School of Fire Service. The tests were conducted
in constant temperatures of 20, 200, 300, 400 and 500°C. The force and elongation
values were recorded. On their basis, tensile strength, the proof stress, strength
to yield ratio and elongation with maximum force were derived as a function
of temperature. The studies described in the article, were carried out within
the project: “Innovative measures and effective methods of improving the safety
and durability of buildings and transport infrastructure in a sustainable
development strategy” under the Innovative Economy Operational Programme
2007–2013.

prof. dr hab. Janusz RYBIÑSKI
mgr Micha³ BEDNAREK
Zak³ad Fizyki i Chemii, SGSP

WYKRYWANIE ANOMALII TEMPERATUROWYCH
NA PODSTAWIE ODWZOROWANIA
TERMICZNEGO SKÓRY
W artykule zbadano wp³yw ró¿nego rodzaju czynników na wynik pomiaru temperatury skóry
cz³owieka wykonywanego za pomoc¹ kamery termowizyjnej. Okreœlono warunki wiarygodnego
pomiaru. Porównano wyniki uzyskane za pomoc¹
kamer ró¿nej klasy.
In this paper the authors present the results
of study of the influence of different parameters on
the human skin temperature measurement using
thermal imaging camera. The results obtained,
using cameras of different class, were compared.
The conditions for reliable measurement were
specified.

S³owa kluczowe: termogram, kamera termowizyjna, pandemia
Key words: thermogram, thermal camera, pandemium

1. Wstêp
Próby wykorzystania kamer termowizyjnych do wykrywania osób zara¿onych
chorobami wywo³uj¹cymi gor¹czkê przeprowadzono w 2003 r. podczas pandemii
SARS w Azji Po³udniowo-Wschodniej i w Kanadzie [1, 2]. Ponowiono je w Japonii
i Chinach w 2009 r. podczas pandemii œwiñskiej grypy (wirusa A/H1N1). Próby te
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nie da³y jednoznacznych wyników. Podstawowym problemem, który sta³ na przeszkodzie, by³ brak standaryzacji badañ. Brakowa³o opracowanych metod przeprowadzania pomiarów i analizy wyników. Obecnie prace nad opracowaniem
standaryzacji badañ prowadzi wiele oœrodków naukowych na œwiecie [3, 4].
Pomiarowa kamera termowizyjna mo¿e staæ siê bardzo przydatnym narzêdziem do wykrywania osób zara¿onych chorobami wywo³uj¹cymi gor¹czkê.
Aby to narzêdzie dawa³o powtarzalne wyniki, trzeba okreœliæ standardy gwarantuj¹ce mo¿liwoœæ porównania wyników badañ prowadzonych w ró¿nych miejscach przez ró¿nych operatorów. Nale¿y przyj¹æ, ¿e pomiary bêd¹ wykonywane
automatycznie i po przetworzeniu w czasie nie d³u¿szym ni¿ kilka sekund ich
wynik bêdzie przekazywany operatorowi.

2. Zakres badañ
Badania przeprowadzono w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej na stanowisku pomiarowym zbudowanym w ramach pracy finansowanej przez MNiSW
(S/E-422/4/08/09/10) [5]. Stanowisko pomiarowe znajdowa³o siê w pomieszczeniu wyposa¿onym w sta³y system klimatyzacyjny, zapewniaj¹cy w trakcie badañ
stabilnoœæ temperatury w granicach od 18 do 25°C, przy wahaniach nieprzekraczaj¹cych 1°C/h.
Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu ró¿nego rodzaju czynników na wynik
pomiaru temperatury skóry cz³owieka, wykonywane kamer¹ termowizyjn¹,
oraz okreœlenie warunków wiarygodnego pomiaru. Przeprowadzone badania
obejmowa³y:
• aklimatyzacjê badanej osoby przed rozpoczêciem pomiarów,
• wp³yw odleg³oœci kamery od osoby badanej,
• wp³yw wysi³ku fizycznego,
• porównanie wyników uzyskiwanych z kamer ró¿nej klasy,
• wp³yw stanu powierzchni skóry (makija¿) na mierzaln¹ temperaturê.

3. Aklimatyzacja osoby badanej
W celu okreœlenia wp³ywu czasu na temperaturê powierzchni skóry przeprowadzono pomiary temperatury twarzy w trakcie aklimatyzacji w pomieszczeniu
badawczym. W dniu, w którym wykonano pomiary, temperatura zewnêtrzna
osi¹ga³a 30°C. Badanie polega³o na tym, ¿e osoba badana wchodzi³a do pomiesz-
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czenia klimatyzowanego o temperaturze 20°C. Ustalenie pozycji cia³a uzyskano
przez skonstruowanie odpowiedniego statywu, w którym badana osoba umieszcza³a g³owê na czas pomiaru. Statyw uniemo¿liwia³ zajêcie dowolnej pozycji.

Rys. 1. Termogramy: natychmiast po wejœciu osoby badanej do pomieszczenia
oraz po up³ywie jednej godziny

Rys. 2. Zmiany temperatury obszarów z rys. 1 w trakcie aklimatyzacji
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Zauwa¿ono, ¿e stabilny rozk³ad temperatury zosta³ uzyskany dopiero po
40 minutach od rozpoczêcia badañ. Wydaje siê wiêc s³uszne stwierdzenie,
¿e mo¿na uznaæ ten czas za niezbêdny do pe³nej aklimatyzacji cz³owieka w pomieszczeniu pomiarowym.

4. Odleg³oœæ kamery od osoby badanej
Ze wzglêdu na ma³¹ powierzchniê k¹cika oka, który jest najlepszy do pomiarów [6], sprawdzono, z jakiej odleg³oœci nale¿y je prowadziæ. Zbyt du¿a odleg³oœæ
powoduje, ¿e pomiar jest obarczony b³êdem wynikaj¹cym z uœrednienia wartoœci temperatury z powierzchni obiektu, którego obraz powstaje w p³aszczyŸnie
detektora w obrêbie jednego piksela matrycy. Poni¿sze termogramy wskazuj¹,
¿e przy zastosowaniu kamery o rozdzielczoœci 640 × 480 pikseli ze standardowym obiektywem nie nale¿y zwiêkszaæ odleg³oœci badanej osoby od kamery powy¿ej 1 m.

Rys. 3. Wycinek termogramu w powiêkszeniu 4-krotnym w odleg³oœci 1 m i 3 m

5. Wysi³ek fizyczny
W ramach badania zale¿noœci temperatury twarzy od wysi³ku poprzedzaj¹cego badanie wykonano pomiary dla mocy obci¹¿enia P = 100 W i czasu
trwania wysi³ku t = 30 min. Badanie przeprowadzono w klimatyzowanym pomieszczeniu w temperaturze 20°C po 40-minutowej aklimatyzacji badanej osoby.
Kamera umieszczona by³a na wprost badanego w odleg³oœci 1 m. Cyfrowo sterowany ergometr (rower treningowy poziomy ze stabilizowan¹ moc¹ obci¹¿enia)
zapewnia³ sta³oœæ obci¹¿enia w czasie trwania próby. Termogramy wykonywane
by³y przed wysi³kiem, a nastêpnie w trakcie wysi³ku, co 2 minuty. Przyk³adowe
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wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 4 i 5. Na termogramie twarzy
wyodrêbniono fragment (obszar AR01), którym zajêto siê bli¿ej.

Rys. 4. Zmiany wartoœci temperatury œredniej z obszaru oczu oraz maksymalnej,
odpowiadaj¹cej temperaturze w k¹cikach oczu

Rys. 5. Zmiany temperatury obszaru z rys. 4 w trakcie wysi³ku
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Widoczny spadek temperatury jest zwi¹zany z poceniem siê badanej osoby.
W przypadku pomiaru w k¹cikach oczu maksymalna ró¿nica temperatur
wynosi³a 0,7°C, a w przypadku œredniej z ca³ego obszaru – a¿ 1,9°C. Ró¿nica ta
wskazuje na mo¿liwoœæ niedostrze¿enia osoby o chorobowo podwy¿szonej
temperaturze, jeœli bêdziemy analizowali temperaturê powierzchni skóry, a nie
k¹cików oczu.

6. Rozdzielczoœæ przestrzenna
Ze wzglêdu na wielkoœæ interesuj¹cego obszaru, czyli k¹cików oczu,
decyduj¹cym czynnikiem wp³ywaj¹cym na pomiar wydaje siê rozdzielczoœæ
przestrzenna uzyskanych termogramów. Poszukiwan¹ wartoœci¹ jest
temperatura maksymalna. Wartoœæ ta zmienia siê wraz z powierzchni¹
badanego obiektu odpowiadaj¹c¹ w obrazie jednemu pikselowi obrazu.
Istotnymi parametrami bêdzie wiêc rozmiar matrycy detektorów kamery oraz
odleg³oœæ kamery od badanej osoby. W pomiarach maj¹cych na celu porównanie
skrajnych przypadków wielkoœci matrycy u¿yto dwóch kamer: kamery Flir
ThermaCam SC640 o matrycy 640 × 480 pikseli i kamery Flir InfraCam o matrycy
120 × 120 pikseli. Pomiary wykonano z odleg³oœci od 1 m do 5 m, co 1 m.

Rys. 6. Termogram w odleg³oœci 1 m i 5 m do kamery (kamera Flir ThermaCam SC640)
Efekt braku ostroœci wystêpuj¹cy na rys. 6 i 7 zwi¹zany jest z technik¹
poprawy jakoœci obrazu zastosowan¹ przez producenta kamer. Rozdzielczoœæ
wynikowego obrazu jest wiêksza od rozdzielczoœci matrycy detektora, a wartoœæ w poœrednich punktach wyznaczana jest przez interpolacjê wartoœci
zmierzonych.
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Rys. 7. Termogram w odleg³oœci 1 m i 5 m do kamery (kamera Flir InfraCam)

Rys. 8. Zale¿noœæ wskazañ temperatury maksymalnej od odleg³oœci od kamery

7. Stan powierzchni skóry (makija¿)
Wykonano próby, nak³adaj¹c makija¿ na twarz oraz krem na powierzchniê
skóry rêki, na wybranym obszarze (ARO1). Nastêpnie co dziesiêæ minut
rejestrowano termogramy. Nie zauwa¿ono ¿adnych znacz¹cych zmian
temperatury, a co za tym idzie – nie uda³o siê udowodniæ, ¿e makija¿ czy krem
ma jakikolwiek wp³yw na wynik pomiaru temperatury.
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Rys. 9. Termogram czêœci rêki i rozk³ad wskazañ temperatury skóry na linii LIO1
po 10 min od na³o¿enia warstwy kremu

8. Osoby o anormalnym rozk³adzie
temperatury twarzy
Zauwa¿ono, ¿e pewnego rodzaju schorzenia wp³ywaj¹ na obserwowany
rozk³ad temperatury twarzy. Nie s¹ jednak one zwi¹zane z podwy¿szeniem
ogólnej temperatury cia³a. Termogramy takich przypadków opracowywane
przez automatyczne systemy monitorowania mog¹ byæ b³êdnie interpretowane.

a)

b)

Rys. 10. a) Zmiany chorobowe w obrêbie zatok – asymetryczny rozk³ad temperatury,
maksymalna temperatura w prawym k¹ciku oka 36,7°C, w lewym 37,1°C,
b) Anormalna budowa wewnêtrzna
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9. Podsumowanie
Przeprowadzone próby pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych
wniosków dotycz¹cych termowizyjnych pomiarów temperatury cia³a:
• Czas trwania pe³nej aklimatyzacji badanej osoby przed rozpoczêciem pomiarów wynosi 40 min. Dla pomiarów porównawczych, których celem jest wykrycie osoby z gor¹czk¹ w t³umie ludzi zdrowych, taka aklimatyzacja nie jest
konieczna, jeœli operator posiada odpowiednie kwalifikacje. Pokazuje to termogram na rys. 11. Student z gor¹czk¹ wyraŸnie odró¿nia siê od studentów
zdrowych bezpoœrednio po wejœciu na salê wyk³adow¹.

Rys. 11. Osoba chora (temperatura mierzona termometrem pod pach¹ t = 38°C)
wœród zdrowych
• Odleg³oœæ kamery od osoby badanej nie powinna przekraczaæ 1 m. Przy zachowaniu tego warunku mo¿liwy jest pomiar równie¿ z zastosowaniem kamery o niewielkiej matrycy detektorów. Przy wiêkszej odleg³oœci nawet
kamera o du¿ej rozdzielczoœci uœrednia temperatury z takich obszarów, tak ¿e
wyniki s¹ zani¿one. Zastosowanie przybli¿aj¹cej optyki pozwala na zwiêkszenie odleg³oœci od badanej osoby, zmniejsza jednak pole widzenia kamery
i utrudnia wycelowanie kamery na badany obiekt.
• Procesy fizjologiczne zwi¹zane z wysi³kiem fizycznym powoduj¹, ¿e temperatura powierzchni skóry, a wiêc temperatura mierzona kamer¹, mo¿e siê
znacznie ró¿niæ od temperatury wewnêtrznej cia³a.
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• Porównanie wyników uzyskiwanych za pomoc¹ kamer ró¿nej klasy dowodzi, ¿e do badañ mo¿na stosowaæ tanie kamery. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
wp³yw odleg³oœci kamery od badanej osoby na wynik pomiaru bêdzie znacznie silniejszy ni¿ w przypadku kamer wy¿szej klasy.
• Nie zaobserwowano wp³ywu stanu powierzchni skóry (makija¿u) na wyniki
pomiaru temperatury skóry. Pomiary wykonano kamerami dzia³aj¹cymi
w zakresie spektralnym 7–14 mm. Sytuacja mo¿e byæ inna dla zakresu 3–5 mm.
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SUMMARY
prof. dr hab. Janusz RYBIÑSKI
mgr Micha³ BEDNAREK

DETECTING TEMPERATURE ANOMALIES
ON THE BASIS OF THE SKIN THERMAL MAP
The influence of different parameters on the results of the measurement
of skin temperature and the conditions for reliable measurements using thermal
imaging camera were tested in the Main School of Fire Service. The research
included: the acclimatization of the human before starting the measurements,
the influence of the distance from the tested person to camera, the thermal effects
of human’s physical exertion, comparing the results obtained from cameras with
various sizes of FPA detector, the influence of the skin condition (makeup) on
a measurable temperature. The tests were performed in the laboratory with
installed stationary air conditioning system. Ensuring fixed temperature during
the measurements.

prof. nadzw. dr hab. in¿. Andrzej W£ODARSKI
Katedra Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem, SGSP
mgr Anna ŒWIÊCKA
Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Warszawie

INFORMACJA W SYTUACJACH EKSTREMALNYCH
W artykule zwrócono uwagê na zagadnienie „spójnoœci informacji”, które w procesie decyzyjnym nabiera szczególnej wagi. Czêste zak³ócenia tej¿e
spójnoœci s¹ powodowane przez ludzi oraz
urz¹dzenia techniczne. Wyró¿niono zak³ócenia
przypadkowe i celowe. Zak³ócenia przypadkowe
zwi¹zane s¹ ze zdarzeniami losowymi, a zak³ócenia celowe s¹ efektem niedozwolonych dzia³añ ludzi. Ujêcie takie zastosowano do analizy zadañ
poszczególnych faz zarz¹dzania kryzysowego.
W wyniku analizy stwierdzono, ¿e w realizacji tych
zadañ wystêpuj¹ g³ównie przypadkowe zak³ócenia spójnoœci informacji.
The article highlighted the issue of consistency
of information which in decision making process
becomes particularly important. Frequent disruption
of that consistency is caused by humans and technical
devices. The authors distinguished the accidental and
intentional distortions. The accidental distortions are
associated with accidental events, and intentional
distortions are the result of improper actions
of people. This treatment was applied to the analysis
of the roles of different phases of crisis management.
The analysis concluded that, while the tasks are
carried out, there mainly occur unintentional
interference of information consistency.

S³owa kluczowe: informacja, jakoœæ informacji, zak³ócenia spójnoœci informacji,
sytuacja kryzysowa
Key words: information, quality information, interference of information coherence, crisis situation

102

Andrzej W³odarski, Anna Œwiêcka

„Informacja” nale¿y do pojêæ podstawowych nie w pe³ni zdefiniowanych
z uwagi na jej pierwotny, elementarny charakter. Potocznie uto¿samiana jest
z wszelkimi postaciami wiadomoœci, wieœci, nowin, rzeczy zakomunikowanych,
wiedzy o zdarzeniach itp. Z filozoficznego punktu widzenia, nawi¹zuj¹cego do
teorii poznania, informacja jest odbiciem realnego œwiata. Obejmuje te aspekty
i formy odbicia, które wykorzystuje siê do celowego dzia³ania, sterowania
i regulacji. Informacja jest pewn¹ wyselekcjonowan¹ czêœci¹ wiedzy, u¿ywan¹
do obiektywnego dzia³ania.
W encyklopedii powszechnej pojêcie to interpretowane jest jako przedmiot
myœlowy odzwierciedlaj¹cy ka¿dy czynnik zmniejszaj¹cy stopieñ niewiedzy
(nieokreœlonoœci) o badanym zjawisku, umo¿liwiaj¹cy cz³owiekowi, organizmowi ¿ywemu lub urz¹dzeniu automatycznemu polepszenie znajomoœci otoczenia
i w sprawniejszy sposób przeprowadzenie celowego dzia³ania.
W literaturze mo¿na spotkaæ wiele definicji informacji. W tabeli 1 zaprezentowano zaledwie kilka z nich, ale ju¿ pobie¿na analiza wskazuje, ¿e informacja
mo¿e byæ rozpatrywana w szerokim i w¹skim znaczeniu.
Szerokie ujêcie „informacji” oznacza, ¿e jest ni¹ nie tylko wiadomoœæ o czymœ,
ale ka¿da decyzja, zakaz, sugestia czy polecenie. Mo¿e byæ ona przekazywana
nie tylko w uk³adzie cz³owiek–cz³owiek, lecz tak¿e w innych systemach,
w których funkcje nadawcy i odbiorcy mog¹ pe³niæ istoty ¿ywe, maszyny b¹dŸ
inne obiekty.
Z kolei w w¹skim znaczeniu „informacja” oznacza wiadomoœæ uzyskiwan¹
przez cz³owieka poprzez obserwacjê lub czynnoœæ umys³ow¹, podlegaj¹c¹
przekazowi w uk³adzie nadawca (cz³owiek) – odbiorca (cz³owiek). W ka¿dym
jednak przypadku strukturê informacji tworz¹ treœci, noœnik, symbol, za pomoc¹
którego informacja jest utrwalona, oraz sposób jej przenoszenia.
C. Berman rozpatruje informacjê w czterech znaczeniach, a mianowicie jako:
• rzecz,
• wielkoœæ mierzaln¹,
• potencja³,
• zmianê.
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Tabela 1. Zestawienie wybranych okreœleñ informacji i odpowiadaj¹cych
im funkcji
Autorzy

Okreœlenie informacji

N. Wiener

Treœæ zaczerpniêta ze œwiata
zewnêtrznego w procesie naszego
dostosowywania siê do niego
naszych zmys³ów oraz nas samych.

H. Greniewski

Wiadomoœæ uzyskiwana przez
cz³owieka poprzez obserwacjê lub
czynnoœæ umys³ow¹, podlegaj¹c¹
przekazowi w uk³adzie nadawca
(cz³owiek) – odbiorca (cz³owiek).

Funkcje g³ówne informacji

Odwzorowanie przesz³oœci,
teraŸniejszoœci i przysz³oœci.
Tworzenie i zmiana
rzeczywistoœci.

Z. Gackowski

W³aœciwoœci sygna³u lub
wiadomoœci polegaj¹ce na
zmniejszeniu nieokreœlonoœci
sytuacji lub jej dalszego rozwoju

T. Wierzbicki

Treœæ zaczerpniêta ze œwiata
zewnêtrznego, która zwiêksza
wiedzê lub zmniejsza niewiedzê
decyduj¹cego, niepewnoœæ
i nieokreœlonoœæ sytuacji decyzyjnej.

J. Lyons

Treœæ o okreœlonym znaczeniu
o czymœ, dla kogoœ i ze wzglêdu
na coœ, wyra¿ona za pomoc¹
znaków jêzykowych i/lub
pozajêzykowych.

Prezentacja zdarzeñ,
stanów rzeczy, obiektów
itp. z punktu widzenia
przesz³oœci, teraŸniejszoœci
lub przysz³oœci.

T. Kasprzak

Odbicie tego, co istnieje
w rozumieniu materialnym
(tzw. relacja odbicia), oraz czynnik
okreœlaj¹cy w pewnym stopniu
formê (postaæ) przysz³ych rzeczy
i zjawisk (tzw. relacja realizacji).

Identyfikacja i antycypacja.
Zmniejszenie stopnia
nieokreœlonoœci.
Okreœlanie stopnia
zorganizowania systemów.

Z. Mesner

Dane o procesach i zjawiskach
gospodarczych wykorzystywane
w procesie podejmowania decyzji.

Identyfikacja
i rozwi¹zywanie
problemów.

îród³o: opracowanie w³asne.

Informacja w znaczeniu rzeczy jest produktem okreœlonego procesu,
maj¹cym wykonawcê (Ÿród³o informacji) oraz u¿ytkownika (odbiorcê, adresata).
Jako taka mo¿e byæ poddawana rozmaitym operacjom, takim jak: wytwarzanie,
magazynowanie, przesy³anie, przetwarzanie, wymiana, kupno oraz sprzeda¿
itp. Mo¿na jej przypisaæ rozmaite w³aœciwoœci, a wiêc treœæ, formê, wielkoœæ,
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wartoœæ, u¿ytecznoœæ i wiele innych. Ma w³asn¹ postaæ i strukturê fizyczn¹. Nie
ma znaczenia, jakie tworzywo i jakie procesy zosta³y wykorzystane do jej
wytworzenia: papier, p³yta kompaktowa czy sekwencja drgañ powietrza,
wzbudzanych strunami g³osowymi. Informacja ma swoje odniesienie do
okreœlonego stanu rzeczy. Jest wreszcie przeznaczona dla kogoœ, czyli ma
odbiorcê – rzeczywistego lub potencjalnego, indywidualnego lub zbiorowego.
Znaczenie informacji jako wielkoœci mierzalnej wynika z potrzeby iloœciowej
charakterystyki wiadomoœci, niezbêdnej w ocenie skutecznoœci procesu
komunikacji. Okazuje siê bowiem, ¿e wystêpuj¹ sytuacje i konteksty, w których
przekazana wiadomoœæ zawiera za ma³o lub za du¿o informacji. St¹d jednym
z problemów podejmowanych na gruncie iloœciowej teorii informacji jest
optimum informacji w procesach komunikowania.
Ujêcie informacji jako potencja³u wi¹¿e siê z jej iloœciowym aspektem zawartym w wiadomoœci i uto¿samia siê z jej zdolnoœci¹ do okreœlonej zmiany stanu
rzeczy, tj. zmniejszenia lub eliminacji niepewnoœci odbiorcy w odniesieniu do
rozwa¿anych przez niego stanów w zbiorze stanów mo¿liwych. Takie ujêcie odgrywa szczególn¹ rolê w procesie podejmowania decyzji.
Ostatnie ze znaczeñ odnosi siê do roli informacji w kszta³towaniu postaw
i zachowañ, a wiêc œciœle koresponduje z komunikowaniem. Jako czynnik
zmniejszaj¹cy nieokreœlonoœæ wp³ywa na zachowanie siê systemu oraz realizacjê ró¿nych jego funkcji. Zmiana stanu odbiorcy przez informacjê dokonuje
siê w dwojaki sposób: bezpoœrednio przez jej odniesienie do zamierzonej zmiany w postaci zalecenia, instrumentu, ostrze¿enia itp., tak jak ma to miejsce w procesach kierowania, lub poœrednio przez jej odniesienie do stanu rzeczy
bêd¹cego przedmiotem poznawania opisu, co wi¹¿e siê z podnoszeniem
poziomu wiedzy i tworzeniem podstaw racjonalnego dzia³ania.
Informacja jest podstaw¹ procesów rozwi¹zywania problemów, podejmowania decyzji, kontrolowania oraz ustanawiania norm i standardów. Wykorzystywana jest w planowaniu, organizowaniu oraz motywowaniu. Opiera siê na niej
proces komunikacji, który ma ogromny wp³yw na osi¹gane wyniki, kszta³towanie atmosfery pracy, stosunki ze spo³eczeñstwem, formowanie obrazu przedsiêbiorstwa w œwiadomoœci ludzi – klientów, odbiorców, dostawców, banków itd.
We wszystkich sytuacjach odgrywa ona trzy zasadnicze role:
• Po pierwsze – rola umo¿liwiaj¹ca kierownikowi kontakty z podw³adnymi, z prze³o¿onymi wy¿szych szczebli, z klientami i dostawcami itd.
• Po drugie – rola informacyjna, polegaj¹ca na przekazaniu wiadomoœci
podw³adnym o ich zadaniach, ale równoczeœnie na pozyskaniu od nich informacji.
• Po trzecie – rola decyzyjna polegaj¹ca na przekazaniu wiadomoœci o powziêtych postanowieniach i problemach. S³u¿y ona równie¿ zbieraniu, segregowaniu i przetwarzaniu informacji na potrzeby decyzji.
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W procesie komunikowania siê, traktowanym bardzo czêsto jako system
komunikowania, wystêpuj¹ nastêpuj¹ce elementy:
• Ÿród³o informacji,
• nadajnik, kana³ i odbiornik,
• obiekt przeznaczenia, czyli odbiorca (rys. 1).
Zak³ócenia sk³adniowe

,

Zród³o
informacji

Nadajnik

Kana³

Odbiornik

Odbiorca

Zak³ócenia znaczeniowe

Rys. 1. System komunikowania
îród³o: opracowanie w³asne.

Brak któregokolwiek elementu uniemo¿liwia przekazywanie informacji.
Ponadto informacje wprowadzane do ³¹cza komunikacyjnego czêsto ulegaj¹
zniekszta³ceniu. Przyczyn¹ tych zniekszta³ceñ s¹ pojawiaj¹ce siê w kanale
zak³ócenia, nazywane szumami. Mog¹ one wynikaæ z nastêpuj¹cych powodów:
• niedoskona³oœci urz¹dzeñ technicznych (np. telefonu, faksu),
• zak³óceñ pochodz¹cych z zewn¹trz (np. ha³as z ulicy),
• nierozumienia przez odbiorcê s³ów b¹dŸ zwrotów wystêpuj¹cych w komunikacie (np. skomplikowane zwroty obcojêzyczne),
• zawi³oœci przekazywanego komunikatu (np. przestawny szyk wyrazów, zbyt
d³ugie zdania).
Ka¿dy komunikat powinien byæ zrozumia³y, szczególnie w sytuacjach
ekstremalnych; innymi s³owy – powinien zawieraæ informacje, które maj¹
identyczne znaczenie zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy. Jednym ze sposobów
opanowania tych zak³óceñ jest np. powtórzenie informacji lub jej objaœnienie.
Powstaje wtedy pewien nadmiar informacji zwany redundancj¹.
Na rys. 1 zaznaczono strza³kami kierunki przesy³ania komunikatu. Wynika
z tego, ¿e miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ wystêpuje sprzê¿enie zwrotne, tzn.
wystêpuj¹ oni przemiennie raz w roli nadawcy, raz w roli odbiorcy.
Warunki ekstremalne s¹ bardzo ró¿nie rozumiane. Oznaczaj¹ one na przyk³ad
du¿y stres towarzysz¹cy wykonywanym zadaniom, pracê przy podwy¿szonej
temperaturze cia³a, dzia³anie w wysokich górach (równie¿ na wysokoœciach), na
pustyni, pod ziemi¹, w powietrzu, przy du¿ych prêdkoœciach, przy ograniczonym
czasie, braku specjalistycznego sprzêtu, ca³kowitym lub czêœciowym braku
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informacji lub jej nieprawdziwoœci w wyniku dzia³aj¹cych zak³óceñ1. Owe
warunki (wyj¹tkowo trudne i niebezpieczne) s¹ powodowane bardzo
zró¿nicowanymi czynnikami, okreœlanymi mianem „zagro¿eñ”. Bardzo
zró¿nicowana jest intensywnoœæ dzia³ania tych czynników. Przyk³adowo – wiatr
wiej¹cy z prêdkoœci¹ 80 (lub 140) km/godz. albo 2- lub 5-metrowa fala
powodziowa przesuwaj¹ca siê wzd³u¿ górnej Wis³y, w wyniku czego mamy do
czynienia z bardzo ró¿norodnymi ich skutkami, zarówno w wymiarze
materialnym, jak i duchowym. Przyczyny powoduj¹ce takie sytuacje okreœlane s¹
mianem „zagro¿eñ nadzwyczajnych”2, a powodowane przez nie sytuacje,
pomimo swojej jak¿e zró¿nicowanej specyfiki, dla ujednolicenia pojêæ nazywamy
„sytuacjami kryzysowymi”. Uogólniaj¹c, sytuacja kryzysowa oznacza sytuacjê
trudn¹, w której wystêpuje zagro¿enie dla priorytetowych wartoœci, interesów
lub celów, a funkcjonowanie struktur pañstwa i wiêzów spo³ecznych jest co
najmniej powa¿nie ograniczone.
Tego typu sytuacje nie s¹ sporadyczne, wprost przeciwnie – powtarzaj¹ siê
co jakiœ czas i dlatego nale¿y d¹¿yæ do ich opanowania. W przypadku zagro¿eñ
wystêpuj¹cych w czasie pokoju, takich jak klêski ¿ywio³owe i katastrofy techniczne, same dzia³ania os³onowe (przygotowawcze) s¹ niewystarczaj¹ce. Konieczne
sta³o siê wprowadzenie dzia³añ zapobiegaj¹cych katastrofom, a nastêpnie reagowanie i odbudowa po ich wyst¹pieniu – zrodzi³a siê wiêc potrzeba podejœcia do
zarz¹dzania kryzysowego w sposób ca³oœciowy (kompleksowy). Powsta³o kompleksowe zarz¹dzanie kryzysowe, które obejmuje:
• Wszystkie rodzaje zagro¿eñ powodowanych przez si³y natury lub dzia³alnoœæ ludzi (w tym wojenne). Przyjmuje siê, ¿e ta sama strategia zarz¹dzania
kryzysowego mo¿e byæ stosowana w przypadku wszystkich mo¿liwych typów zagro¿eñ;
• Wszystkie poziomy zarz¹dzania (w nawi¹zaniu do poziomów w³adzy – centralny, wojewódzki, powiatowy i lokalny) oraz sektory publiczny i prywatny,
a tak¿e obywateli. Miêdzy poziomami wystêpuje œcis³a kooperacja;
• Wszystkie fazy zarz¹dzania kryzysowego, stanowi¹ce pewien zamkniêty
cykl (rys. 2), a w nim:
• Fazê zapobiegania, do której zalicza siê ka¿de dzia³anie eliminuj¹ce b¹dŸ
zmniejszaj¹ce prawdopodobieñstwo wyst¹pienia katastrofy, awarii, klêski ¿ywio³owej lub innej przyczyny mog¹cej spowodowaæ kryzys albo
w znacznym stopniu ograniczaj¹ce jego skutki;
1 J. Bralczyk (red.): S³ownik 100 tysiêcy potrzebnych s³ów. PWN, Warszawa 2005: Ekstremalny
– 1 – skrajny, krañcowy; 2 – maj¹cy skrajne pogl¹dy i metody dzia³ania; 3 – wyj¹tkowo trudny, niebezpieczny; 4 – o wielkoœci matematycznej: minimalny lub maksymalny.
2 Zagro¿enie nadzwyczajne oznacza ka¿de nieoczekiwane wydarzenie lub sytuacjê, która wystêpuje i narasta nagle, jest niebezpieczna dla ¿ycia, mienia i œrodowiska i która wymaga natychmiastowego przeciwdzia³ania przy u¿yciu wszystkich bêd¹cych w dyspozycji si³ i œrodków w celu
skutecznego ratowania ¿ycia i ochrony mienia.
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• Fazê przygotowania – obejmuje ona ca³okszta³t dzia³añ zwi¹zanych z przygotowaniem planu reagowania w przypadku kryzysu dla ludnoœci, personelu s³u¿b profesjonalnych i ochotniczych oraz utrzymywaniem si³
i œrodków na odpowiednim poziomie;
• Fazê reagowania – podejmowanie dzia³añ ratowniczych, bezpoœrednio
zwi¹zanych z likwidacj¹ lub opanowaniem zaistnia³ej sytuacji kryzysowej,
maj¹cych na celu pomoc poszkodowanym i ograniczenie wtórnych strat
i zniszczeñ;
• Fazê odbudowy – dzia³ania zmierzaj¹ce do przywrócenia stanu systemów
sprzed kryzysu lub ich poprawê z uwzglêdnieniem doœwiadczeñ uzyskanych w fazie zapobiegania i przygotowania.

Zdarzenie
kryzysowe

Reagowanie

Przygotowanie

Zarz¹dzanie kryzysowe
Zapobieganie

Odbudowa

Rys. 2. Cykl zarz¹dzania kryzysowego
îród³o: opracowanie w³asne.

Widzimy, ¿e zarz¹dzanie kryzysowe to nie tylko dzia³ania w czasie kryzysu,
lecz tak¿e dzia³ania przygotowawcze, czyli ca³y zespó³ przedsiêwziêæ organizacyjnych, logistycznych i finansowych, których celem jest:
• zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych,
• zapewnienie sprawnoœci dzia³ania struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarz¹dzania,
• zapewnienie ci¹g³ej gotowoœci si³ i œrodków,
• zapewnienie sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków zaistnia³ej sytuacji kryzysowej.
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Zarz¹dzanie kryzysowe nale¿y do trudnych dziedzin. Wielu mened¿erów
ma trudnoœci w sprostaniu nadzwyczaj wysokim wymaganiom, dlatego zasadne
wydaje siê podkreœlenie, ¿e skuteczne podejmowanie decyzji w sytuacjach
nosz¹cych znamiona kryzysu wymaga spe³nienia trzech podstawowych
warunków:
• odpowiednio szerokich kompetencji, czyli prawa do egzekwowania w³adzy
nad innymi w sytuacjach kryzysowych, co wymaga istnienia odpowiedniego
systemu prawnego reguluj¹cego kwestie obowi¹zków i uprawnieñ w³adz
oraz ró¿nego rodzaju organizacji;
• dostêpu do systemu zarz¹dzania informacjami zapewniaj¹cego otrzymywanie pe³nych, aktualnych i wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym, ich
przetwarzanie oraz mo¿liwoœæ przekazywania decyzji do szczebli wykonawczych;
• dobrze opracowanego planu reagowania kryzysowego – kluczowego elementu fazy przygotowañ, okreœlaj¹cego, kto, co i kiedy bêdzie robi³, za pomoc¹ jakich si³ i œrodków.
Sytuacje kryzysowe wymagaj¹ rozwi¹zywania wielu problemów, co jest równowa¿ne z koniecznoœci¹ podejmowania wielu decyzji. Decyzja, jak powszechnie wiadomo, jest wyborem miêdzy co najmniej dwoma wariantami dzia³ania.
Ca³y proces decyzyjny, sk³adaj¹cy siê z szeregu poczynañ, jest przedsiêwziêciem
z³o¿onym i bardzo trudnym. Jego wynik w du¿ej mierze zale¿y od informacji,
z jak¹ mamy do czynienia. Dotyczy to szczególnie problemów nieustrukturalizowanych, nazywanych tak¿e „trudno definiowalnymi” lub „trudno programowalnymi”. Towarzyszy im brak jednoznacznoœci w opisie i interpretacji oraz
czêsto niepewnoœæ, a przede wszystkim brak niezbêdnej iloœci w³aœciwej informacji. Niezaspokojone potrzeby informacyjne3, zale¿ne od rodzaju rozwi¹zywanego zadania oraz wiedzy i doœwiadczenia cz³owieka, tworz¹ tak zwan¹ lukê
informacyjn¹, której wielkoœæ w zasadniczy sposób wp³ywa na efektywnoœæ procesu decyzyjnego4.
Informacje, jako wejœcia i wyjœcia systemów informacyjnych oraz przedmiot
przetwarzania w systemie, wspomagaj¹ procesy decyzyjne i tworz¹ podstawê
wyró¿nienia nastêpuj¹cych kryteriów spójnoœci informacyjnej:
• prawid³owoœci realizacji procesów przetwarzania informacji,
• prawid³owoœci odwzorowania rzeczywistoœci przez informacje Ÿród³owe
i wynikowe,
3 S. Garczyñski: Z informacj¹ na bakier – na s. 5 autor stwierdza: „Jakoœæ ¿ycia jednostek
i spo³eczeñstwa zale¿y przede wszystkim od jakoœci przyswajanych i wykorzystywanych informacji (...) Mówi siê, ¿e informacja mo¿e czasem zast¹piæ inteligencjê, choæ inteligencja nie mo¿e
zast¹piæ informacji (...) Tylko ignorant s¹dzi, ¿e ma doœæ informacji, by opiniowaæ, choæ ich nie ma,
i tylko g³upiec s¹dzi, ¿e sam dla siebie jest wystarczaj¹cym Ÿród³em informacji”.
4 Wype³nienie (zmniejszenie) luki informacyjnej wymaga dodatkowego czasu, wi¹¿e siê z ponoszeniem odpowiednich kosztów, a czêsto jest nieop³acalne lub w ogóle niemo¿liwe.
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• zgodnoœci informacji z celami systemu, wynikaj¹cymi z potrzeb informacyjnych u¿ytkowników systemu.
îród³em b³êdów (nieprawid³owoœci i pomy³ek) wywo³uj¹cych zak³ócenia
spójnoœci informacji w procesach przetwarzania s¹ ludzie i/lub urz¹dzenia.
Wyró¿nia siê zak³ócenia przypadkowe i celowe.
Do zak³óceñ przypadkowych nale¿¹ zniekszta³cenia i zniszczenia bez intencji
wywo³ania zak³ócenia spójnoœci informacji, ale wynikaj¹ce ze zwyk³ych
pomy³ek, np. przy wprowadzaniu danych z dokumentów do pamiêci
komputera, b³êdów wynikaj¹cych z operowania wielkoœciami œrednimi, b³êdnej
wyk³adni aktów normatywnych, b³êdów metodologicznych itp.
Z kolei celowe zak³ócenia spójnoœci informacji s¹ efektem niedozwolonych
dzia³añ ludzi, w tym osób nieupowa¿nionych do wykonywania okreœlonych
dzia³añ i dostêpu do informacji. Wœród nich wyró¿nia siê:
• przestêpstwa komputerowe,
• szpiegostwo gospodarcze,
• sabota¿, w tym logiczny (w postaci np. wprowadzania wirusów),
• prze³amywanie kodów.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ tych dzia³añ ma charakter przestêpczy,
niektóre z nich zaœ nielegalny. Dzia³ania nielegalne i przestêpcze prowadz¹ co
najmniej do utraty spójnoœci informacji (jeœli nie do ca³kowitej utraty informacji),
w tym takich cech informacji, jak poufnoœæ i tajnoœæ. Informacje nielegalnie przejête
mog¹ siê staæ ca³kowicie bezu¿yteczne. Kradzie¿ informacji niekiedy staje siê
przyczyn¹ powa¿nych k³opotów zwi¹zanych z szanta¿owaniem osób, jak te¿
przyczyn¹ bankructwa firm.
Zak³ócenia spójnoœci informacji zwi¹zane ze zdarzeniami losowymi
stanowi¹ uszkodzenia i zniszczenia informacji wystêpuj¹ce wskutek dzia³ania
¿ywio³u, jak np. po¿aru, powodzi (w tym zalania w wyniku uszkodzenia sieci
wodno-kanalizacyjnej), wstrz¹sów (jako wynik trzêsienia ziemi, dzia³añ
wojennych, eksplozji gazu czy materia³ów wybuchowych), jak te¿ zak³ócaj¹cego
pola magnetycznego lub pulsacji elektromagnetycznej.
Informacje powinny spe³niaæ dodatkowe okreœlone kryteria jakoœciowe,
traktowane jako po¿¹dane cechy informacji. W literaturze przedmiotu podaje siê
ich kilkadziesi¹t. Do najczêœciej wymienianych nale¿¹:
• poprawnoœæ – zgodnoœæ informacji ze stanem faktycznym obiektu;
• u¿ytecznoœæ – przydatnoœæ do rozwi¹zania problemu, którym zajmuje siê
u¿ytkownik;
• wiarygodnoœæ – Ÿród³a pochodzenia informacji oraz procesy i metody jej pozyskania spe³niaj¹ce warunki wiarygodnoœci;
• selektywnoœæ – informacja niezbêdna do rozwi¹zania realizowanego przez
u¿ytkownika zadania. Selektywnoœæ uznaje siê za cechê przeciwstawn¹ redundancji, tj. nadmiarowi informacji;
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• kompletnoœæ – u¿ytkownik otrzymuje wszystkie informacje potrzebne do
rozwi¹zania problemu i nie jest zmuszany do zasiêgania informacji dodatkowych;
• aktualnoœæ – informacje aktualne to informacje opisuj¹ce obiekty w czasie odpowiadaj¹cym zainteresowaniom u¿ytkownika;
• terminowoœæ – oznacza dostarczenie informacji na okreœlony moment czasowy (datê, godzinê) wed³ug okreœlonych harmonogramów lub zgodnie z zamówieniem;
• komunikatywnoœæ (zrozumia³oœæ) – mo¿liwoœæ jej „przyswojenia” przez
u¿ytkownika bez dodatkowych zabiegów interpretacyjnych;
• dyspozycyjnoœæ – dostêpnoœæ informacji w miejscu, czasie i formie dogodnej
dla u¿ytkownika. Dyspozycyjnoœæ nie mo¿e naruszaæ wymaganej tajnoœci i poufnoœci informacji w systemie.
W praktyce po¿¹dane cechy jakoœciowe informacji rozpatruje siê z punktu widzenia potrzeb informacyjnych u¿ytkowników systemu, w kontekœcie rozwi¹zywanych przez nich problemów (np. u¿ytecznoœæ, aktualnoœæ, terminowoœæ),
jêzyka prezentacji informacji, jej podatnoœci na zniekszta³cenia (rzetelnoœæ, wiarygodnoœæ) oraz mo¿liwoœci dostêpu u¿ytkowników do informacyjnych zasobów
systemu (dyspozycyjnoœæ, tajnoœæ, poufnoœæ). Po¿¹dane cechy jakoœciowe informacji pozostaj¹ w stosunku do siebie w pewnych relacjach, uzupe³niaj¹ siê i przenikaj¹.
„Ocena jakoœci informacji”, rozpatrywana w kontekœcie po¿¹danych cech informacji, jest pojêciem w du¿ej mierze subiektywnym, zale¿nym od konkretnego
u¿ytkownika. Nie ma ¿adnych podstaw do formu³owania jakichœ „obiektywnych cech jakoœciowych” ani do wskazywania cech „najwa¿niejszych”. Czêsto
w ocenie jakoœci jednego rodzaju informacji zbiorowi pewnych cech nadaje siê
wy¿szy priorytet ni¿ przy ocenie innego rodzaju informacji. Przyk³adowo: znacznie wy¿szy poziom wiarygodnoœci i poprawnoœci musz¹ spe³niaæ informacje
ewidencyjne (w szczególnoœci ksiêgowe) ni¿ informacje planistyczne. Ze wzglêdu na specyfikê technologii informatycznych stosowanych w realizacji procesów
informacyjnych szczególnego znaczenia nabieraj¹ zagadnienia zwi¹zane z tajnoœci¹ i poufnoœci¹ informacji.
Tajnoœæ jest cech¹ dotycz¹c¹ stopnia ochrony informacji. Ró¿ne rodzaje
informacji charakteryzuje zró¿nicowany poziom tajnoœci i mog¹ byæ one
dostêpne tylko dla upowa¿nionych do tego u¿ytkowników. Tajnoœæ dotyczy nie
tylko informacji osobowych (personalnych), lecz tak¿e wszystkich innych, które
z okreœlonych wzglêdów musz¹ byæ utajnione.
„Poufnoœæ” jest pojêciem dotycz¹cym praw ludzi, jednostki lub organizacji
– osoby prawnej do decydowania o tym, kiedy, jak i w jakim zakresie udostêpni
innym informacje o sobie.
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W praktyce zarz¹dzania informacj¹ pojawia siê wiele niesprawnoœci
odnoszonych zarówno do informacji, jak i do procesów informacyjnych. Ich
wystêpowanie powoduje obni¿enie wartoœci informacji i zwiêkszenie kosztów
realizacji funkcji informacyjnej przedsiêbiorstwa. Zjawiska niesprawnoœci
rozpatruje siê w trzech aspektach: iloœci, jakoœci i dyfuzji informacji, odnosz¹c
je do procesów informacyjnych. Za g³ówne niesprawnoœci procesów
informacyjnych uwa¿a siê:
• zaleganie informacji,
• jej „dystorsjê”,
• opóŸnienia w przekazie informacyjnym.
Jeœli chodzi o niesprawnoœci dotycz¹ce procesów informacyjnych, to jedn¹
z powszechnie wystêpuj¹cych patologii jest zaleganie informacji. Wyniki badañ
przeprowadzonych w koncernie Siemensa w Monachium w po³owie lat 80.
ubieg³ego wieku wykaza³y, ¿e ok. 95% czasu trwania procesów informacyjnych
to czas zalegania informacji, a tylko 5% to czas zwi¹zany z ich przetwarzaniem
i wykorzystaniem. Przyczyn tej niesprawnoœci jest wiele. Jedn¹ z najpowa¿niejszych jest przeci¹¿enie informacyjne, co dotyczy zw³aszcza punktów obiegowych, które s¹ wyposa¿one w uprawnienia decyzyjne. Inn¹ przyczyn¹ zalegania
informacji jest rozcz³onkowanie procesów informacyjnych, nios¹ce ze sob¹ negatywne konsekwencje (np. koniecznoœæ uzupe³nienia niekompletnych informacji, powoduj¹ca wyd³u¿enie czasu zalegania informacji i wzrost kosztów
procesu).
Kolejn¹ niesprawnoœæ procesu informacyjnego – „dystorsjê” informacji —
rozumie siê jako sytuacjê, w której dwie (lub wiêcej) osoby w ró¿ny sposób
interpretuj¹ tê sam¹ informacjê. Mo¿na j¹ uznaæ za z³o¿ony przypadek
wieloznacznoœci informacji. O ile bowiem wieloznacznoœæ informacji wystêpuje
w przypadku, gdy jedna osoba w ró¿ny sposób mo¿e interpretowaæ dan¹
informacjê, o tyle dystorsja informacji stanowi œwiadom¹ lub nieœwiadom¹
deformacjê informacji w trakcie jej przep³ywu przez kolejne punkty obiegowe.
Zasadnicz¹ jej przyczyn¹ jest modyfikacja treœci i znaczenia informacji
w przekazie informacyjnym z jednego punktu obiegowego do drugiego.
Pomimo osi¹gniêæ nowoczesnej techniki informatyczno-komunikacyjnej szereg informacji dociera do u¿ytkownika z opóŸnieniem. Czêsto wystêpuj¹cym
zjawiskiem s¹ dysproporcje miêdzy czasem dostawy produktów jako dóbr materialnych a czasem dostarczenia informacji. Rozwój niektórych metod zarz¹dzania produkcj¹, jak just in time czy zero stock, doprowadzi³ do tego, ¿e produkty
mog¹ byæ dostarczone nawet do najodleglejszych miejsc na œwiecie w ci¹gu zaledwie kilkudziesiêciu godzin. Okazuje siê, ¿e za t¹ szybkoœci¹ przep³ywów logistycznych nie nad¹¿aj¹ przep³ywy informacyjne. Informacja dociera do odbiorcy
zwykle z mniejszym lub wiêkszym opóŸnieniem. Ma to miejsce równie¿ wtedy,
gdy informacje s¹ zablokowane w okreœlonych punktach obiegowych i nie s¹
w odpowiednich momentach przesy³ane, tak jakby nast¹pi³o zatkanie kana³u
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informacyjnego. Zjawisko to, okreœlane mianem zawa³u informacyjnego, jest pochodn¹ braku integracji czynników: technicznego, ludzkiego i organizacyjnego.
Wp³yw na sprawnoœæ procesów informacyjnych wywiera nie tylko postêp techniczny, lecz tak¿e kultura organizacyjna i elementy z ni¹ zwi¹zane, jak np. kwalifikacje pracowników, ich postawy i motywacje.

Podsumowanie
Podkreœlaj¹c wieloznacznoœæ pojêcia „informacja”, autorzy odwo³uj¹ siê do
definicji C. Bermana, która rozpatruje informacjê w czterech znaczeniach,
a mianowicie: jako rzecz, wielkoœæ mierzaln¹, potencja³ oraz zmianê. W artykule
zwrócono uwagê na zagadnienie spójnoœci informacji, które w procesie
decyzyjnym nabiera szczególnej wagi. Czêste zak³ócenia tej¿e spójnoœci s¹
powodowane przez ludzi oraz urz¹dzenia techniczne. Wyró¿niono zak³ócenia
przypadkowe i celowe. Zak³ócenia przypadkowe zwi¹zane s¹ ze zdarzeniami
losowymi i stanowi¹ uszkodzenia oraz zniszczenia informacji wystêpuj¹ce
wskutek dzia³ania ¿ywio³u, jak np. po¿aru, powodzi (w tym zalania w wyniku
uszkodzenia sieci wodno-kanalizacyjnej), wstrz¹sów (jako wynik trzêsienia
ziemi, dzia³añ wojennych, eksplozji gazu czy materia³ów wybuchowych), jak te¿
zak³ócaj¹cego pola magnetycznego lub pulsacji elektromagnetycznej. Z kolei
zak³ócenia celowe (umyœlne, intencjonalne) s¹ efektem niedozwolonych dzia³añ
ludzi, w tym osób nieupowa¿nionych do wykonywania okreœlonych dzia³añ
i dostêpu do informacji. Wyró¿niono w nich przestêpstwa komputerowe,
szpiegostwo gospodarcze, sabota¿ oraz prze³amywanie kodów.
Przenosz¹c takie ujêcie do sytuacji ekstremalnych, czyli sytuacji kryzysowych,
dokonano analizy zadaniowej poszczególnych faz zarz¹dzania kryzysowego.
W realizacji tych zadañ wystêpuj¹ znaczne zak³ócenia, w tym g³ównie
przypadkowe zak³ócenia spójnoœci informacji.
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SUMMARY
prof. nadzw. dr hab. in¿. Andrzej W£ODARSKI
mgr Anna ŒWIÊCKA

MESSAGE ON THE STATUS OF EXTREME
Highlighting the ambiguity of the information notion, the authors refer to
C. Berman who discusses the information in four following meanings: as a thing,
as a measurable size, as a potential and as a change. The article turns to the idea of
information consistency, which in decision making process becomes especially
important. Frequent disruptions of that consistency are caused by humans and
by technical devices. The authors distinguished the accidental and intentional
disruptions. The accidental disturbances are strongly connected with accidental
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events and mean the damage and destruction of information due to disasters
such as fire, flood (including flooding because of broken water supply and
sewage system), tremors (due to the earthquake, war, explosion of gas and
explosive materials) as well as due to disturbing magnetic field or
electromagnetic fluctuation. Intentional distortions are the result of improper
human activities including the people who are not authorized either to carry out
certain activities or to information access. The authors distinguished computer
crimes, economic spying, sabotage and code breaking.
This treatment was applied to extreme situations that is to emergency
situations and the authors analysed the tasks of every single phase of crisis
management. While the tasks are carried out, there occur considerable
disturbances, mainly unintentional interference of information consistency.

dipl. ing. Martin DJOVÈOŠ
Civil Aviation Directorate
of the Republic of Serbia
Novi Beograd, Serbia

AIRCRAFT ACCIDENTS AT THE MANEUVERING
AREA OF AIRPORTS AND REMOVAL
OF THE AIRCRAFT WITH THE AIM OF ENSURING
AIRPORT SAFETY
Key words: aircraft, removal, airport

1. Foreword
A disabled aircraft is any aircraft which cannot be operated either under its
own power or through normal use of appropriate towing devices. A disabled
aircraft obstructs the normal activity of the airport and requires the undertaking
of urgent measures. So, a disabled aircraft is most often the aircraft with locked
landing gear, or aircraft that stopped out of the runway, or aircraft bogged down
in mud or snow off the runway or taxiway.
The removal of a disabled aircraft implies temporary closing of the airport
or reduction of operations which, if even for a short period of time, results in the
loss of revenue to the airport. Besides, temporary closing of the airport, or
reduction of operations, creates problems with flight schedules and very often
a chaos in the airspace, so loss in revenue also affects aircraft operators that are
directly or indirectly involved in or caught up with the aircraft removal process.
If airports are not prepared for the removal of a disabled aircraft, then the
problems become more complex and harder to solve, and of course they result in
bigger losses in revenue.
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Fig. 1. Incident of the aircraft “Fokker 100” at Podgorica airport, 25.01.2005 [6]
The event that best illustrates this statement occurred at the Diego Garcia
airport, at the atoll in the midst of the Indian Ocean, about 1600 km away from the
southernmost point of the Indian Peninsula. Next to the airport, there are several
ports at the island where military ships are stationed. These ships transport
medical and military equipment (tanks, jeeps, helicopters, etc.) for the US forces
engaged in regional conflicts. Due to the significance of this port and its being
equipped with different unloading devices (hoisting devices, cranes, etc.), it was
assumed that all potential problems with the removal of a disabled aircraft from
the runway could be easily solved at this island. But, as it turned out later, the
removal of a disabled aircraft caused a lot of problems.
On 8 May 2006, a military aircraft, a bomber with variable-geometry wings
“B-1B” “belly landed” at the runway of the above-mentioned airport. The reason
for this type of landing was wheeled-up locked landing gear of the aircraft. After
a fire, which caught the aircraft during its sliding along the runway, and which
was soon extinguished by the airport fire-fighting unit, the crew was safely
evacuated and the aircraft was left at the runway with minor visible damages.
It took three weeks to obtain necessary removal equipment, and once it was
finally removed from the runway, the total damage was estimated at 7.9 million
US dollars [5].

Aircraft accidents at the maneuvering area of airports and removal of the aircraft with the aim of ensuring...
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2. The planning of aircraft removal
The airport operators in our country classify the removal of the aircraft in three
categories, depending on the complexity of the removal process:
• Category I – easy (an aircraft bogged down in mud or snow that can move
from runway by itself or can be pulled on its own wheels);
• Category II – medium (one or more wheels are up or can be pulled down after
the aircraft has been lifted, and afterwards the aircraft can be pulled on its own
wheels);
• Category III – hard (the wheels of the landing gear are detached from the
airframe, or they are so damaged that the aircraft cannot be pulled on its own
wheels).
Due to the fact that a disabled aircraft at the runway significantly reduces or
totally prevents normal air traffic regime at the airport, the planning of disabled
aircraft removal is an imperative for the safe and efficient operations at any
airport. The efficient removal of a disabled aircraft is also the obligation arising
from international, national and local regulations, the aim of which is to timely
commence the planned preparation for the removal of a disabled aircraft.
Efficient removal of a disabled aircraft requires the development of an
adequate Removal Plan, the content of which has been defined by an
international document – ICAO Airport Service Manual [2]. In accordance with
this document, but also with Article 213, para 3 of the Air Transport Law of the
Republic of Serbia [3], it is the obligation of the aircraft operator to remove its
disabled aircraft from the runway, but this also puts an obligation on the airport
operator to take all the actions defined by the Removal Plan with the view of
solving the problem. Namely, the aircraft operator is obliged to remove its aircraft
from the runway, but for performing the actual removal action, it usually engages
the airport operator, while the aircraft operator must compensate all airport’s
costs and losses associated with the aircraft removal process.
The costs for which the aircraft operator must compensate the airport operator
include direct and indirect costs. The direct costs include: the costs of labour
man-hours involved in the aircraft removal operation, the cost of recovery
equipment, the cost of men and vehicles engaged in the defuelling process, the
cost of fuel storage into adequate fuel tanks, the cost of general clean-up. Indirect
costs include the costs incurred as a result of eliminating the emergency landing
effects upon the environment, the loss of aircraft not being used due to the
temporary closing of the airport, diversion of flights, and other costs.
In order to minimize these costs as much as possible, the airport operator
is obliged to develop a Disabled Aircraft Removal Plan, which usually contains:
• introduction,
• removal,
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removal procedures,
equipment and devices necessary for the removal operation,
methods of removal,
provision of information.
The main purpose of this Plan is to identify and carefully consider the ways for
solving the problems occurring during the removal of a disabled aircraft. The
basic condition set upon the airport is not to remove the aircraft until obtaining an
approval from the Commission for investigation of aircraft accidents
and incidents, except in those cases where the lives are put at risk or in order
to prevent further hazards to the environment. In such cases, if it is necessary
to remove the aircraft prior to completion of the investigation, special measures
implying taking of photographs of the site with all details, marking of the location
and position of all major components on the ground and drawing of a diagram
of the accident site including ground scars, have to be taken.
The second part of this Plan deals with planning and implementation of the
methodology for aircraft removal depending on the aircraft size. Special attention
is given to the weight and centre of gravity of the aircraft, which again determine:
• the leveling and lifting technique to be used,
• the type of equipment to be used,
• the expected loads,
• any anticipated changes to the stability of the aircraft, and
• other parameters, like lateral and longitudinal balance limits not to be
exceeded during the recovery operation.
The planning of aircraft removal is also influenced by the size of the aircraft. In
accordance with the international classification, all aircraft are divided into
different categories according to their size, and the size of the aircraft (wingspan
and outer main gear wheel span) defines the alphabetical reference code of the
aircraft (from the reference code for small aircraft – A, to B, C, D, E till the biggest
in size with the reference code F) and indirectly determines the aircraft removal
procedure. For example, “CESSNA 172S“ aircraft with the wingspan of
11,0 meters and outer main gear wheel span of 2,7 meters has the reference code
1A, while “BOEING 737-300” with the wingspan of 28,9 meters and outer main
gear wheel span of 6,4 meters has the reference code 4C.
Another very important element is determination of the operational weight of
the aircraft which comprises:
• standard equipment (unused fuel and lubricants, oxigen equipment and other
equipment), and
• operational equipment (crew and passenger baggage, food and beverages
containers, technical water, emergency equipment, dustbins, etc.).
Disabled Aircraft Removal Plan has to envisage in detail all the possibilities for
partial removal of standard and operational equipment from the aircraft, which
significantly facilitates the aircraft removal operation.
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The aircraft removal process is very complex and careful planning of each
element of the process considerably shortens its duration. Special importance
should be given to planning of technical preparation for the removal, aimed at
aircraft stabilization with tethers and shoring so as to prevent secondary damage
of the aircraft. Safe and efficient aircraft removal is also influenced by weather
conditions (strong wind, snowstorm, etc.), as well as the soil characteristics (grass,
soft squashy ground, sand, etc.), which requires further planning for stabilization
of the soil and aircraft weight reduction.

Fig. 2. Levelling
Removal operation also requires careful planning before the initiation of lifting
operation, where levelling is of particular importance – preceding phase. Before
lifted, each aircraft has to be levelled, which implies the precise determination of all
levelling points so as to put the aircraft into the proper lifting position.
The next prerequisite for efficient aircraft removal is determination of the spot
for positioning of pneumatic lifting devices with the aim of lifting the aircraft
or bringing the landing gear into operational position. The Plan should envisage
the most complicated situations for positioning of lifting devices in order to
timely arrange for acquisition or making of plywood for placement of pneumatic
lifting bags or other pneumatic lifting devices.
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The procedures for disabled aircraft removal envisage the removal
operation, which is to be further determined by the aircraft size, aircraft damage
and available recovery equipment. This part of the Plan defines the removal
procedures and methods, for example after lateral and longitudinal levelling,
the aircraft is raised to the required height by cranes or spreader bars with
straps, or more efficiently, with two cranes instead of spreader bars, etc. The
removal methodology should elaborate all possible alternatives for aircraft
removal.
All the above-mentioned lifting methods have one common goal, to move
the aircraft from an unsuitable surface to a suitable one – hard stable surface,
and then, if possible, to move it to the repair facility supported on its own landing
gear.
The removal equipment has crucial importance for safe and efficient
removal of a disabled aircraft, so it is described in a separate chapter of the
Removal Plan.

Fig. 3. Special removal equipment [5]
Partially, removal equipment can be found at the airport (tow ropes,
firefighting vehicles, tow vehicles, etc.), but most of the equipment, and
particularly special equipment like cranes and lifting devices, cannot be found
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at the airport itself. That is why it is important to envisage in the Removal Plan
all necessary equipment for the removal of those categories of aircraft which
are the user of that airport, as well as the addresses and phone numbers of
other entities or airports that possess this special equipment for the aircraft
removal.
The efficient aircraft removal implies that missing removal equipment will be
provided as quickly as possible, so it is important to conclude the necessary
contracts with the entities that are in possession of such equipment.
The conclusion of contracts is often financially conditioned by the owner of the
special removal equipment, but regardless of the fact that this sometimes
represents significant financial expenditure for the aerodrome operator, it is
necessary to obtain warranty from the equipment owner that the delivery
of special equipment and the aircraft removal operation shall be performed in
a safe and efficient manner.
The expenses arising from the conclusion of these kinds of contracts can be
later compensated by the aircraft operator, since it is the primary obligation of the
aircraft operator to remove its disabled aircraft for the runway.
Separate part of the Disabled Aircraft Removal Plan deals with the
information issues. This primarily implies the obligation to provide the
information about the occurrence in a manner prescribed by international
regulation – ICAO Manual of Aircraft Investigation and Information Instruction
which has to be developed by each airport operator. The information has to be
provided with the aim of proper and timely notification of all interested parties
about the accident that occurred at the airport so as to be able to intervene on time
and bring the airport safety back to the adequate level as soon as possible.

3. Conclusion
Aircraft incidents and accidents in the airport zone are the reality, while
majority of them occur at the maneuvering areas of airport. For that reason,
the removal of a disabled aircraft from the airport maneuvering areas presents
a special challenge for each airport operator. The removal of a disabled aircraft
implies the temporary closing of the airport or reduction of operations which, if
even for a short period of time, results with loss of revenue to the airport.
Only well-planned removal of aircraft from the airport maneuvering areas
brings the problems at the airport to the acceptable level, which is why it is very
important to develop the adequate Disabled Aircraft Removal Plan that
elaborates all possible occurrences and situations, defines the procedures and
contains a plan of the equipment necessary for the removal of a disabled aircraft.
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AIRCRAFT ACCIDENTS AT THE MANEUVERING AREA
OF AIRPORTS AND REMOVAL OF THE AIRCRAFT WITH
THE AIM OF ENSURING AIRPORT SAFETY
An aircraft accident at the maneuvering area of the airport has a negative
impact upon the airport safety and further leads to the temporary closing of the
airport; it causes many other problems not only at the airport. If the airport is not
prepared for safe and efficient removal of disabled aircraft, the problems
connected with the removal become more complex and harder to solve.
This paper deals with the specificities of the aircraft removal from the
maneuvering area of the airport, the need to develop the adequate Removal Plan
and describes the basic elements of this Plan.
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INCREASE OF NOISE IMMUNITY OF LASER
SMOKE FIRE DETECTORS
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scheme of smoke particles registration
Future-oriented way to improve the functional characteristics of the smoke
fire detector is the use of laser radiation sources instead of currently used diode
radiation sources1. However, laser smoke detectors, which use the same as in the
LED detectors integral principle of scattered by smoke particles radiation
recording, are not protected from exposure to microfine particles of non-smoke
origin. Signals produced by particles of this nature, indistinguishable from the
signals caused by smoke particles, lead to false alarms.
Coherence property of laser light opens up the possibility of introducing in
smoke detectors new fire product registration schemes that can substantially
reduce the probability of false responses due to non-smoke formations, in
particular, the dust particles. These schemes can be borrowed and adapted from
the detectors of well-designed laser optical research methods of particle velocities
of liquids flows and gases2.
In this paper we propose to use in optical smoke detectors differential scheme
of smoke particles detecting. To implement the scheme the laser source radiation
separates into two coherent beams, which are then reduced in volume of smoke
detector chamber. At the intersection of light beams an interference pattern is
whose period L is determined by the wavelength l, by the refractive index
1
2

Pinnacle Laser Technology Smoke Detector, www.systemsensor.com/pdf/A05-1028.pdf

Rinkevichus B.S.: The Doppler method of local velocities measuring using lasers / / UFN .1973 .- .- T.111, Issue 2 .- p. 305–307.
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of medium n, in which beams propagate, and by beam convergence angle a. With
the passage of smoke particles through the localization interference field volume
appears scattered radiation with time-varying intensity. This radiation
is collected by the lens on photodetector. If the average particle size is less or equal
to the period of the interference field, the photodetector generates an alternating
photocurrent. Its main characteristic is the modulation frequency fx, which
is proportional to the particle velocity vector projection ux on perpendicular to
the bisector of the angle of light beams intersection in the amount of flow.
By the maximum value of the velocity vector projection
fx =

ux
L

(1)

If the size of a particle moving in the interference field exceeds the size of its
spatial period, the frequency and depth of the photocurrent modulation are
changing. So typical for the given smoke type (average size of smoke particles
and their average velocity) value fx can be chosen as the selection criterion
of smoke particles by size. Practical implementation of this criterion may need
to adjust the installation-specific settings of detector signal amplifier to the work
in a given narrow frequency range.
For testing of proposed smoke detector scheme model experiments were
carried out. The model of smoke formation was a banner with the image of
randomly distributed dark circles with a diameter equal to 14 microns. This
banner was administered by a sharp forward movement in the plane of the
interference pattern with period L = 17,6 microns. The dust medium was formed
from flour particles sprayed over the localization area of the same interference
field.
Figure 1 (a, b) shows the detector photocurrent oscillograms and the relevant
power spectra generated by a moving banner a) and a single particle of flour
dust b).
It is evident that these photocurrents vary from each other in their temporal
structure. If the photocurrent produced by particles of a moving banner
is characterized by high-grade time modulation of amplitude, the photocurrent
caused by the movement of flour dust particle takes the form of a single pulse.
Accordingly, spectra of the photocurrents also differ in frequency.
In the spectrum of the photocurrent, which is formed by the banner, is clearly
expressed by the intensity one non-zero frequency of component, while in the
spectrum of the flour dust photocurrent a number of such intense frequencies is
observed. The difference in the frequency spectrum of the photocurrents
produced by particles of different sizes, allows selecting by detector signals with
a characteristic frequency modulation corresponding to the specific range
of particle sizes and their velocities.
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Fig. 1. Detector photocurrent oscillograms and their power spectra
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INCREASE OF NOISE IMMUNITY OF LASER SMOKE FIRE
DETECTORS
The article describes of the optical system of the proposed smoke detector
construction, in which lightening of a smoke chamber is made by a focused laser
beam having, according to the periodic law, a modulated spatial distribution of
radiation intensity in the focal spot. This structure of the light field in the smoke
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flow allows to generate the algorithm of signals selection produced by the smoke
particles with characteristic sizes and velocities. The result is increased stability of
the smoke detector under the influence of external noise such as dust, vapor with
different sizes of smoke particles and/or velocities. There are carried out model
experiments on registration of time signals that are generated by particles
of different sizes, crossing the plane of the beam focusing. The spectral
characteristics of the recorded signals are researched. There are identificated
possible algorithms for selection of signals generated by micro formations with
specified medium size and speed of movement.
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JAKOŒÆ KSZTA£CENIA W ZAKRESIE
BEZPIECZEÑSTWA POCHODN¥ SPRAWNIE
FUNKCJONUJ¥CEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Tranformacja systemu szkolnictwa wy¿szego,
która jest realizowana w Polsce w ostatnich latach
ma na celu nie tylko dostosowanie kszta³cenia do
Zasad Boloñskich, ale równie¿ ma podnieœæ jakoœæ
us³ugi jak¹ jest nauczanie na studiach wy¿szych.
Wysoki poziom jakoœci kszta³cenia w zdecydowanym stopniu wp³ywa bowiem na sprawnoœæ
funkcjonuj¹cej administracji publicznej w stanach
normalnych oraz w sytuacjach kryzysowych.
The transformation of the system of higher
education, which began in Poland a couple of years
ago and which aims at adjusting the Polish
education system to the Bologna principles and at
improving the quality of higher education. The
high quality of education has a considerable impact
on the operational effectiveness of public
administraton under normal conditions and in
crisis situations.

S³owa kluczowe: jakoœæ, kszta³cenie, uczelnia, administracja, bezpieczeñstwo,
kryzys, sprawnoœæ dzia³ania
Key words: quality, education, higher education institution, administration,
security, crisis, operational effectiveness
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1. Wstêp
Wiedza stanowi wspólne dobro ca³ego spo³eczeñstwa, a kszta³cenie i wychowanie s³u¿y rozwijaniu poczucia odpowiedzialnoœci w oparciu o zasady solidarnoœci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwoœci i wolnoœci. Postawy te przy
wspó³pracy z rodzin¹ i œrodowiskiem lokalnym kszta³tuj¹ szko³y na wszystkich
etapach edukacji, w tym tak¿e uczelnie wy¿sze funkcjonuj¹ce w systemie
kszta³cenia akademickiego. Jest oczywiste, ¿e nabywanie wiedzy i umiejêtnoœci
z zakresu szeroko pojêtego bezpieczeñstwa stanowi warunek konieczny do
sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeñstwa, które konstytucyjnie winno spo³eczeñstwu zapewniæ pañstwo. Tym samym osoby zatrudnione w administracji publicznej powinny cechowaæ siê wysokim stopniem wiedzy
i merytorycznoœci w podejmowaniu decyzji, co jednak nie zawsze pokrywa siê
z rzeczywistoœci¹, o czym œwiadcz¹ przeprowadzone badania (wykres 1).

Czy w administracji publicznej zatrudnione s¹ osoby?
14%

11%
merytoryczne
na podstawie znajomoœci
i uk³adów politycznych
nie mam zdania
75%

Wykres 1. Merytorycznoœæ w dzia³aniu
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ1.

1 Badania ankietowe zosta³y przeprowadzone na prze³omie I i II kwarta³u 2010 r. z wykorzystaniem techniki internetowej dla ogó³u spo³ecznoœci oraz ankiety dostarczonej do respondentów, którymi byli studenci uczelni pañstwowych i prywatnych kierunku zarz¹dzanie,
administracja i bezpieczeñstwo pracy. Na podstawie ankiet, które by³y powtórzeniem podobnych badañ przeprowadzonych przez autora w latach 2002, 2004 i 2007 wœród studentów i ich
rodzin. Na ogóln¹ liczbê respondentów w badaniach uczestniczy³o: 35% osób zamieszkuj¹cych
wioski oraz 65% mieszkañców miasta, przy czym: 31% to osoby w przedziale wieku 18–25 lat,
39% to osoby od 26. do 40. roku ¿ycia, 18% to osoby w wieku 41–55 lat i 12% to osoby powy¿ej
55. roku ¿ycia.
Badaniami ankietowymi objête zosta³y równie¿ jednostki poszczególnych szczebli administracji publicznej. Na zadane pytania ujête w ankiecie otrzymano odpowiedŸ z blisko 800 instytucji, przy czym na ogóln¹ liczbê respondentów: 82,07% to odpowiedzi z gmin, 0,54% ze
starostw, 12,50% z urzêdów marsza³kowskich oraz 4,89% z urzêdów wojewódzkich.
Przy opracowywaniu wyników przeprowadzonych badañ autor zastosowa³ normalny
rozk³ad prawdopodobieñstwa. Opracowane wyniki wskazuj¹ ogólne trendy spo³eczne.
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Do wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych w zdecydowanej czêœci przygotowuj¹ szko³y oraz wy¿sze uczelnie, które ucz¹ profesjonalnego postêpowania
w zakresie wykonywania okreœlonych zawodów oraz bezpiecznego stylu bycia.
Nauczanie w szko³ach wy¿szych przygotowuje absolwentów do kierowania zespo³ami ludzkimi, projektowania nowej jakoœci ¿ycia spo³eczno-ekonomicznego
czy te¿ zachowania postêpu technicznego. Do niedawna zagadnienia bezpieczeñstwa na studiach przedstawiane by³y w szerokim zakresie tylko na uczelniach
o kierunkach specjalistycznych zwi¹zanych tematycznie ze s³u¿b¹ w okreœlonej
formacji mundurowej. Na pozosta³ych uczelniach w wiêkszoœci przypadków tematyka ta raczej nie by³a rozwijana. Sporadycznie w programach nauczania studiów wy¿szych ujmowano zagadnienia zarz¹dzania sytuacjami kryzysowymi,
byæ mo¿e dlatego, ¿e zainteresowanie t¹ problematykê z roku na rok wzrasta³o,
co by³o prawdopodobnie spowodowane przewidywaniami na wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu bezpieczeñstwa w przemyœle i gospodarce,
w administracji publicznej oraz wyspecjalizowanych s³u¿bach. Ma to oczywiœcie
bezpoœredni zwi¹zek ze stosowanymi obecnie coraz bardziej nowoczesnymi
technologiami stwarzaj¹cymi zagro¿enia dla ¿ycia i mienia oraz wystêpowaniem
ró¿nego rodzaju zagro¿eñ naturalnych i zagro¿eñ wspó³czesnego œwiata.

2. Transformacja w systemie szkolnictwa wy¿szego
Wejœcie w ¿ycie w 2005 r. w nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz okreœlenie w 2006 r. wykazu kierunków kszta³cenia [11], w tym tak¿e w zakresie bezpieczeñstwa, wysz³o naprzeciw oczekiwaniom nowej rzeczywistoœci, w jakiej
znalaz³a siê nauka polska. Opracowana forma standardu kszta³cenia da³a mo¿liwoœæ jego stosowania na wszystkich tych uczelniach, które zamierza³y wype³niæ
powsta³¹ niszê w kszta³ceniu na rzecz bezpieczeñstwa. Do tego czasu bowiem
uczelnie mundurowe kszta³c¹ce w zakresie szeroko pojêtego bezpieczeñstwa,
funkcjonowa³y pod „rz¹dami ustawy o wy¿szym szkolnictwie wojskowym”.
Nadzór nad tymi uczelniami pe³ni³ w³aœciwy minister, w którego nadzorze znalaz³o siê prowadzenie studiów w zakresie specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeñstwie pañstwa, bezpieczeñstwie i porz¹dku publicznym,
ochronie granic pañstwa i kontroli ruchu granicznego oraz ochronie przeciwpo¿arowej i innych dziedzin nauk i dyscyplin naukowych objêtych kierunkiem
naukowym szko³y wy¿szej.
Wejœcie w ¿ycie nowej ustawy spowodowa³o, ¿e wszystkie uczelnie podjê³y
niezw³oczne dzia³ania w celu dostosowania swojego ustroju do obowi¹zuj¹cego
prawa, co miêdzy innymi prze³o¿y³o siê na dostosowaniu programów nauczania
do standardu kszta³cenia, zawieraj¹cego:
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– ustalenia ogólne, gdzie zamieszczone dane w projektach standardów w gruncie rzeczy nie charakteryzowa³y opisywanego kierunku studiów, gdy¿ zawiera³y zazwyczaj ustalenia odnosz¹ce siê do czêœci wspólnej dla wszystkich
kierunków studiów,
– kwalifikacje absolwenta zwi¹zane z problemem okreœlenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji zgodnych z przyjêtymi w Europie i które powinny byæ elementem prac prowadz¹cych do opracowania docelowej koncepcji zasad oraz
form okreœlania standardów kszta³cenia,
– ramowe treœci kszta³cenia zawieraj¹ce grupy treœci kszta³cenia (treœci podstawowe i treœci kierunkowe), w których okreœlano minimaln¹ liczbê godzin
zajêæ zorganizowanych i minimaln¹ liczbê punktów ECTS oraz wyszczególnienie treœci i efektów kszta³cenia,
– praktyki niekoniecznie obligatoryjne, jednak zgodnie z ustaleniami Rady wymóg praktyk by³ uzasadniony, szczególnie na studiach pierwszego stopnia
o profilu zawodowym,
– inne wymagania, w których powinny siê znaleŸæ tylko wymagania obligatoryjne,
– zalecenia, bêd¹ce rekomendacjami niemaj¹cymi charakteru obligatoryjnego.
Zgodnie ze stanowiskiem Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego [13] „Standardy kszta³cenia nie mog³y byæ substytutem programów studiów, które uczelnie maj¹ prawo formu³owaæ indywidualnie. Winny natomiast stanowiæ bazê
dla przygotowywania takich programów. W standardach zawarta by³a informacja niezbêdna do sformu³owania programów studiów na danym kierunku.
Wobec regulowania tylko 40% ogólnej liczby zajêæ, pozosta³a czêœæ pozostawiona
jest do dyspozycji w celu wzbogacenia przedmiotów podstawowych i kierunkowych – o w³asne przedmioty wynikaj¹ce ze specyfiki uczelni. W ten sposób uczelnia bazuj¹c na standardach mog³a wprowadziæ indywidualne rozwi¹zania
uwzglêdniaj¹ce w³asn¹ specyfikê, czy te¿ oczekiwania rynku”.
Kolejnym krokiem w modyfikacji systemu kszta³cenia jest modyfikacja dyscyplin naukowych, w tym miêdzy innymi wprowadzenie w 2011 r. nauki o bezpieczeñstwie, a tak¿e wprowadzenie opisów efektów kszta³cenia w ramach
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy¿szego. Uczelnia sama bêdzie
opracowywaæ program kszta³cenia dla danego kierunku studiów, uwzglêdniaj¹c
poziom kszta³cenia oraz profil kszta³cenia [12]. Opis efektów kszta³cenia dla poszczególnego obszaru kszta³cenia stanowi podstawê do opracowywania przez
uczelnie w³aœciwego programu studiów dla kierunku studiów. Efekty kszta³cenia dla programu studiów zdefiniowane przez uczelnie musz¹ odnosiæ siê do
wszystkich opisanych w rozporz¹dzeniu efektów kszta³cenia.
Zgodnie z projektem unormowania studia o profilu ogólnoakademickim
maj¹ na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej zwi¹zanej z kierunkiem studiów,
rozwiniêtych umiejêtnoœci kognitywnych oraz niezbêdnych kompetencji
spo³ecznych. Studia te charakteryzuj¹ siê w szczególnoœci przewag¹ efektów
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kszta³cenia odnosz¹cych siê do wiedzy teoretycznej i metodologicznej oraz umiejêtnoœci kognitywnych i badawczych, wiêksz¹, w porównaniu z profilem praktycznym, liczb¹ punktów ECTS oraz przyswojeniem umiejêtnoœci o charakterze
badawczym, czêœciowym nabywaniem wiedzy, a tak¿e umiejêtnoœci i kszta³towania postaw w œrodowisku badawczym. Studia o profilu praktycznym maj¹
natomiast na celu dostarczenie wiedzy, umiejêtnoœci oraz kompetencji spo³ecznych niezbêdnych do wykonywania pracy zawodowej. Studia I stopnia kszta³cenia o profilu praktycznym przeznaczone s¹ dla osób, które zamierzaj¹ podj¹æ
pracê bezpoœrednio po ich ukoñczeniu, co jednak nie wyklucza mo¿liwoœci dalszego kszta³cenia, równie¿ na studiach o profilu ogólnoakademickim. Obejmuj¹
one znaczny komponent zajêæ s³u¿¹cych zdobywaniu przez studenta umiejêtnoœci praktycznych. Charakteryzuj¹ siê przewag¹ efektów kszta³cenia odnosz¹cych
siê do wiedzy i umiejêtnoœci wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ praktyczn¹, wiêksz¹
w porównaniu z profilem praktycznych nad metodami podaj¹cymi czy eksponuj¹cymi. Takie zorganizowanie nauczania na uczelniach wy¿szych ma na celu
przede wszystkim podniesienie jakoœci kszta³cenia przy równoczesnym elastycznym zaspokajaniem potrzeb rynku.

3. Jakoœæ kszta³cenia
Budowanie standardów od wielu lat towarzyszy rozwojowi cywilizacji. Spisywanie zasad postêpowania i umieszczanie ich w ró¿nego rodzaju ksiêgach, kodeksach czy przewodnikach wpisa³o siê w styl ¿ycia zarówno naszych
przodków, jak i nas samych – spo³eczeñstwa XXI w. Chêæ posiadania wszystkiego, co jest wysokiej jakoœci, widoczna jest w ka¿dym aspekcie naszego ¿ycia. Wybory osobiste i zawodowe s¹ uwarunkowane naszym przeœwiadczeniem, ¿eby
posi¹œæ to, co najlepsze, czyli okreœlony produkt b¹dŸ us³ugê charakteryzuj¹c¹ siê
cechami, na których nam zale¿y. St¹d te¿ instytucje i podmioty gospodarcze, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klientów, dla osi¹gniêcia wysokiej jakoœci
produktu i us³ug zaczê³y stosowaæ okreœlone standardy maj¹ce na celu „d¹¿enie
do doskona³oœci”. Dlatego praktyka standaryzacji jakoœci us³ug w coraz wiêkszym stopniu wpisuje siê w zakres funkcjonowania du¿ych i ma³ych przedsiêbiorstw, firm i instytucji, w tym uczelni wy¿szych, których w³adze kieruj¹ siê
trosk¹ o podnoszenie jakoœci us³ug edukacyjnych, tak aby oferta uczelni by³a
zgodna z wymaganiami studentów, ale tak¿e dostosowana do potrzeb rynku
pracy.
W kontekœcie kszta³cenia bardzo spójn¹ definicjê jakoœci przedstawi³ P.B. Crosby [7, s. 42], który okreœla jakoœæ jako zespó³ cech danego produktu czy konkretnej us³ugi, które œwiadcz¹ o zdolnoœci do zaspokojenia przez ten produkt czy
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us³ugê okreœlonych b¹dŸ mo¿liwych do przewidzenia, potrzeb. A jeœli tak, to
kszta³towanie jakoœci staje siê dla uczelni zadaniem wieloetapowym i z³o¿onym,
na które sk³ada siê:
– wynik – g³ówne cechy funkcjonalne absolwenta uczelni, takie jak: wykszta³cenie ogólne i specjalistyczne,
– cechy – uzupe³niaj¹ g³ówne cechy i obejmuj¹ wygl¹d, wra¿liwoœæ, odpowiedzialnoœæ i godnoœæ absolwenta,
– elastycznoœæ – mo¿liwoœæ skutecznego dzia³ania w nietypowych sytuacjach,
– zgodnoœæ – stopieñ, w jakim projekt sylwetki absolwenta i jego cechy spe³niaj¹
okreœlone wymagania,
– odpornoœæ – miara zdolnoœci skutecznego dzia³ania w skrajnych sytuacjach.
Wysoka jakoœæ kszta³cenia le¿y nie tylko w interesie w³adz danej uczelni, lecz
tak¿e studentów, pracodawców i szeroko pojêtego spo³eczeñstwa, w szczególnoœci w kontekœcie jego ewaluacji, gdy¿ kszta³cenie jest znacznie bli¿sze us³udze
i charakteryzuje siê przy tym wysokim poziomem zaanga¿owania studenta jako
klienta oraz niematerialnoœci¹ powoduj¹c¹ trudnoœci standaryzacyjne i pomiarowe. W tym przypadku kreatorem us³ug zwi¹zanych z kszta³ceniem jest sposób
realizacji nauczania, którego rezultaty s¹ bezpoœrednio odbierane przez studenta, a poœrednio – przez póŸniejszego pracodawcê. W obszarze zarz¹dzania jakoœci¹ kszta³cenia le¿y wiêc okreœlony zestaw powi¹zanych, celowych dzia³añ
i zasobów, który tworzy wartoœæ dla studenta, mierzon¹ jego satysfakcj¹, co
w konsekwencji prowadzi do postrzegania uczelni przez pryzmat podejœcia procesowego. W szko³ach wy¿szych mo¿na generalnie wyró¿niæ procesy zwi¹zane
z kszta³ceniem studentów, badaniami naukowymi oraz zarz¹dzaniem uczelni¹.
Dlatego te¿ zarz¹dzanie jakoœci¹ w uczelni jest postrzegane jako koncepcja
doskonalenia [1, s. 468]:
– nauczania ka¿dego przedmiotu,
– sposobu prowadzenia badañ naukowych,
– doskonalenia obszaru organizacyjno-administracyjnego.
Jakoœæ badañ naukowych rzutuje na poziom kadry naukowo-dydaktycznej,
która znacz¹co determinuje jakoœæ kszta³cenia, a bez sprawnego zaplecza administracyjno-organizacyjnego trudno wyobraziæ sobie funkcjonowanie uczelni.
Szczegó³owy podzia³ procesów kszta³cenia (rys. 1) obejmuje natomiast: badanie
oczekiwañ i wymagañ studentów bêd¹cych klientami uczelni, opracowanie specyfiki kszta³cenia, konstruowanie projektu programu studiów, tworzenie programów przedmiotów, tworzenie mechanizmów oceniania, koordynacjê
i kontrolê, tworzenie œrodowiska kszta³cenia, zajêcia studentów, dzia³ania prowadz¹cych zajêcia, pozyskanie i rekrutacjê studentów, doradztwo dla studentów, w tym równie¿ doradztwo realizowane w ramach funkcjonowania Biura
Karier w uczelni wy¿szej.
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Rys. 1. Procesy w ramach kszta³cenia
îród³o: Method for Improving the Quality of Higher Education based on the EFQM Model.
Second English version. October 1999.

W czasach dynamicznych oraz wielokierunkowych zmian gospodarczych
i ekonomicznych rynek pracy podlega ogromnym zmianom. Poznanie aktualnych problemów tego rynku jest niezwykle istotnym elementem z punktu widzenia prewencji bezrobocia i mo¿liwoœci tworzenia nowych miejsc pracy.
Szczególne znaczenie dla podmiotów kszta³tuj¹cych rynek pracy maj¹ jego analizy i badania, na podstawie których mo¿na opracowaæ i wdro¿yæ programy ukierunkowane na niwelowanie ewentualnych problemów.
Kszta³cenie studentów na uczelniach wi¹¿e siê ze spor¹ odpowiedzialnoœci¹
i w szczególnoœci jest zwi¹zane z odpowiednim dostosowaniem programów nauczania do potrzeb dynamicznie rozwijaj¹cej siê gospodarki rynkowej, w tym
g³ównie potrzeb rynku pracy, z uwzglêdnieniem merytorycznoœci oraz odpowiedzialnoœci za podejmowane rozstrzygniêcia, co ma kolosalne znaczenie
zw³aszcza w systemie zarz¹dzania bezpieczeñstwem pañstwa. Pojawia siê zatem
sens odró¿nienia zakresu aktywnoœci pañstwa, który obejmuje zbiór rozmaitych
funkcji i celów, pocz¹wszy od si³y w³adzy pañstwowej, tzn. zdolnoœci pañstwa
do planowania i realizowania polityki, do egzekwowania prawa w sposób jasny,
dla wszystkich zrozumia³y [5, s. 48], co coraz czêœciej nazywane jest potencja³em
pañstwa i jego instytucji.
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4. Transformacja systemu zarz¹dzania w administracji
publicznej
Do po³owy lat 70. XX w. rozmiar, liczba pe³nionych funkcji i zakres w³adzy
pañstwa ros³y, a przyrost i nieefektywnoœæ stoj¹cych za nim procesów i ich przewidziane skutki zrodzi³y ¿ywio³ow¹ reakcjê w postaci thatcheryzmu i reaganizmu [2, s. 16]. Pod wp³ywem zwiêkszaj¹cej siê niewydolnoœci sektora publicznego
i rozszerzaj¹cej siê patologii w sposobach zaspokajania potrzeb spo³eczeñstwa
nastêpowa³a i nadal nastêpuje stopniowa reorientacja liberalnej doktryny gospodarczej, przenoszona tak¿e na sferê dóbr i potrzeb publicznych. Charakterystyczne cechy tej doktryny to [10, s. 29]:
– przejêcie przez w³adzê publiczn¹ odpowiedzialnoœci za kluczowe dziedziny
¿ycia publicznego,
– przyjêcie odpowiedzialnoœci formalnej za funkcjonowanie przejêtych dziedzin publicznych, polegaj¹ce na stworzeniu przez w³adze publiczne efektywnego i elastycznego systemu wytwarzania oraz dostarczania okreœlonych
us³ug zaspokajaj¹cych potrzeby spo³eczne,
– odpowiedzialnoœæ materialna w³adzy publicznej w zakresie dostarczania
okreœlonych us³ug publicznych, wi¹¿¹ca siê z koniecznoœci¹ ich finansowania
ze œrodków publicznych, pochodz¹cych g³ównie z podatków.
Z historycznego punktu widzenia budowanie pañstwa i reforma instytucji zazwyczaj owocowa³y sukcesem, kiedy w spo³eczeñstwie istnia³ silny wewnêtrzny
popyt na te instytucje. Tworzono je wtedy na nowo, importowano lub adaptowano z obcych wzorców [2, s. 50]. Tak te¿ by³o i w Polsce, kiedy w latach 90.
ubieg³ego wieku rozpocz¹³ siê proces decentralizacji w³adzy, a tym samym
wprowadzania wy¿szego poziomu uczestnictwa publicznego we w³adzy i szerszej kontroli nad ni¹. Nie nale¿y jednak tutaj zapominaæ o tym, ¿e treœci¹ jednego
z zasadniczych argumentów za centralizacj¹ w³adzy politycznej jest koniecznoœæ
istnienia oœrodka w³adzy egzekwuj¹cego minimalne normy. Przyznanie wiêkszych uprawnieñ rz¹dom regionalnym i samorz¹dom nieuchronnie prowadzi
do lokalnego zró¿nicowania efektów zarz¹dzania. Pañstwo traktuje siê bowiem
jako otwarty system spo³eczno-ekonomiczny, który zajmuje siê otoczeniem, a nie
tylko sob¹. Jest zbudowany z podsystemów, zdolnych do osi¹gania celów ro¿nymi sposobami. Roœnie przez to rola procesów zarz¹dzania, a wraz z nimi pojawia
siê zbiurokratyzowanie (rys. 2) oraz problemy z jakoœci¹ us³ug publicznych, które s¹ œwiadczone przez pañstwo, a oceniane i postrzegane przez spo³eczeñstwo.
W takim duchu rozpocz¹³ siê proces realizacji wartoœci demokratycznych, rozumianych jako istnienie warunków umo¿liwiaj¹cych formalne wyznaczenie optymalnego stopnia dla dowolnej postaci organizacji, dla której podstaw¹ jest
kontekstowy charakter ka¿dej decyzji i stopieñ zaufania, jakim zdecentralizowana organizacja musi obdarzyæ podleg³e sobie jednostki.
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Rys. 2. Mechanizm biurokratyzowania
îród³o: opracowanie na podstawie S. Galata. Podstawy zarz¹dzania nowoczesn¹ organizacj¹.
Ekonomia, kultura, bezpieczeñstwo, etyka. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

Decyzje s¹ wtedy podejmowane bli¿ej lokalnych Ÿróde³ informacji i zazwyczaj lepiej rozwi¹zuj¹ sprawy lokalne, a odpowiednie organy w³adzy s¹ bardziej
wra¿liwe i skuteczniejsze w reakcji na zmiany w zewnêtrznym otoczeniu. Elastycznoœæ organizacji nabiera szczególnego znaczenia zw³aszcza gdy zmiany maj¹
wyspecjalizowany i subtelny charakter. Wp³ywa to na szybkoœæ podejmowania
decyzji, a jeœli jeszcze proces decentralizacji tworzy szereg jednostek, których
uprawnienia poniek¹d siê pokrywaj¹, to wspó³zawodnictwo miêdzy nimi mo¿e
dodatkowo sprzyjaæ efektywnoœci oraz jakoœci œwiadczonych us³ug publicznych
[2, s. 88]. Z cechami tymi wi¹¿e siê jednak bezpoœrednio pomiar rezultatów funkcjonowania administracji, który jest bardzo istotny z punktu widzenia nieracjonalnego wydawania œrodków publicznych. Mo¿liwoœæ oceny rezultatów dzia³alnoœci instytucji daje mo¿liwoœæ poprawy efektywnoœci jej funkcjonowania.
W sytuacji kiedy funkcjonuje niewiele informacji o wynikach pracy, w³adze
zazwyczaj wynagradzaj¹ zatrudnionych pracowników na podstawie trzech kryteriów: sta¿u pracy, wysokoœci bud¿etu i liczby pracowników danej instytucji.
Cz³onkowie tych organizacji s¹ nagradzani za zachowania, które nale¿y uznaæ za
nieudolne, gdy¿ wykonuj¹ zadania tylko i wy³¹cznie sformalizowane, objête narzuconymi odgórnie instrukcjami i ustalon¹ procedur¹, choæby nawet mia³a zajœæ
rozbie¿noœæ z interesem spo³ecznym.
Takie zachowania odnosz¹ siê zazwyczaj do personelu œredniego, który wytrwale broni swoich posad, domagaj¹c siê wiêkszego bud¿etu, wiêkszej liczby
pracowników i wiêkszych uprawnieñ. Z racji finansowania przez w³adzê ustawodawcz¹ nie zastanawiaj¹ siê, jak najlepiej realizowaæ cele i poprawiaæ jakoœæ
i efektywnoœæ us³ug administracji publicznej, do których zalicza siê m.in. edukacjê, bezpieczeñstwo system pomocy i ubezpieczeñ spo³ecznych, infrastrukturê
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techniczn¹, kulturê itp. [8, s. 65]. Postrzegaj¹ swoje zadania bardzo w¹sko. Myœl¹
o w³adzy i podleg³ych im jednostkach. Czêsto czekaj¹, a¿ problem, z którym powinni siê uporaæ, nabrzmieje tak bardzo, ¿e sytuacja stanie siê kryzysowa, po
czym oferuj¹ pomoc osobom dotkniêtym skutkami kryzysu. Wydaj¹ du¿e sumy
pieniêdzy na nowy rodzaj us³ugi, nie obmyœlaj¹c natomiast strategii zapobiegania problemom. Nale¿¹ do grupy ludzi, którzy nie tworz¹ faktów i nie œledz¹ wydarzeñ, nie wiedz¹, co im siê przytrafi. Czekaj¹, zamiast pomyœleæ, jak nale¿y
problem uprzedziæ [9, s. 316]. Reaguj¹ wiêc na sytuacje kryzysowe, czekaj¹c, a¿
zrobi siê ba³agan. Spo³eczeñstwo bêd¹ce natomiast klientami ma ograniczon¹
swobodê ruchu, jako ¿e w dziedzinach, w których administracja publiczna œwiadczy us³ugi, nie ma mo¿liwoœci wyboru us³ugodawcy. W wielu przypadkach kierownictwo instytucji publicznych uczy siê zatem lekcewa¿yæ klienta, dbaj¹c jednoczeœnie o organy ustawodawcze i organy wykonuj¹ce decyzje, poniewa¿
stamt¹d otrzymuje fundusze. Tak wiêc podczas gdy przedsiêbiorstwa i instytucje prywatne staraj¹ siê zadowoliæ klientów, administracja publiczna w wielu
przypadkach stara siê zadowoliæ grupy interesu, funkcjonuj¹c w ramach tzw.
„b³êdnego ko³a biurokracji”, maj¹cego charakter sprzê¿enia zwrotnego. Polega
ono na tym, ¿e odchylenia od wzorca potêguj¹ siê tym bardziej, im bardziej kierownictwo instytucji, typowymi biurokratycznymi narzêdziami, przeciwdzia³a
negatywnym skutkom. Takie zjawisko wystêpuje czêsto w zhierarchizowanej
strukturze i mo¿e ono doprowadziæ do parali¿u instytucji. Urzêdnicy wykonuj¹
tylko te zadania, które otrzymuj¹, i rzadko robi¹ coœ ponad. Zanika komunikacja
pozioma. Pracownicy ni¿szych szczebli nie s¹ nagradzani za swoje osi¹gniêcia.
Karani s¹ za postêpowanie wykraczaj¹ce poza przestarza³e normy, mimo ¿e ich
dzia³ania znacznie lepiej s³u¿¹ interesom organizacji. Wystêpuje brak samorealizacji i zaanga¿owania w wykonywaniu zadañ, a brak perspektywicznego rozwoju powoduje zazwyczaj zmianê ich miejsca pracy. Z drugiej strony
w komunikacji pionowej prze³o¿eni stosuj¹ zasadê przek³amania, a czêsto nawet
pozostawiania informacji dla samych siebie, co powoduje brak mo¿liwoœci podejmowania racjonalnych decyzji. Powoduje to rozbie¿noœci pomiêdzy zadaniami i wynikami urzêdników oraz celami i osi¹gniêciami organizacji, co potêguje
niezadowolenie us³ugobiorców, którzy coraz czêœciej oczekuj¹ du¿ej sprawnoœci
dzia³ania instytucji publicznych. Jesteœmy bowiem spo³eczeñstwem coraz bardziej wykszta³conym, dzielimy siê na coraz wiêcej podkultur, ró¿ni¹cych siê systemami wartoœci i stylem ¿ycia. Z masowego spo³eczeñstwa przekszta³ciliœmy
siê w spo³eczeñstwo bêd¹ce mozaik¹ ró¿ni¹cych siê kulturowo warstw. Chcemy
produktów i us³ug dostosowanych do naszego stylu ¿ycia i gustu. Mimo to tradycyjne instytucje publiczne nadal oferuj¹ takie same, ujednolicone us³ugi dla
wszystkich, przez co wielu ignoruje w³adze. Kiedy jednak przychodzi z koniecznoœci zetkn¹æ siê z sektorem publicznym, przestajemy byæ bierni. W kontaktach
z w³adz¹ najbardziej bowiem irytuje ludzi arogancja biurokracji, gdy¿ chc¹ byæ
traktowani jako klienci, w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Poziom za-
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dowolenia jest jednak inny w ró¿nych grupach spo³ecznych, a wysoki poziom
zadowolenia czêsto bywa rezultatem ma³ych oczekiwañ [8, s. 63] i odwrotnie
– niski poziom satysfakcji z us³ug publicznych mo¿e byæ spowodowany zbyt
wygórowanymi, nierealistycznymi oczekiwaniami. Grupy, które najczêœciej
twierdz¹, ¿e s¹ zadowolone, to: starsi ludzie oraz osoby w zwi¹zkach ma³¿eñskich, ni¿sze grupy dochodowe i spo³eczne czy te¿ mniejszoœci etniczne i socjalne.
Do najczêœciej niezadowolonych nale¿y natomiast zaliczyæ: wy¿sze grupy dochodowe i spo³eczne z wysokimi oczekiwaniami, m³odych biorców, którzy s¹
zwykle mniej tolerancyjni wobec s³abych us³ug oraz osoby, którym odmówiono
tego, co im siê w ich mniemaniu nale¿a³o.
Spo³eczeñstwo, bêd¹ce u¿ytkownikiem us³ug publicznych, nie stanowi wiêc
jednolitej grupy, która oczekuje od administracji publicznej identycznego produktu. Wrêcz przeciwnie – us³ugi publiczne dostarczane s¹ dla ró¿nych odbiorców, w ró¿nych dziedzinach i ró¿nych okolicznoœciach, co generuje relacje
pomiêdzy instytucjami publicznymi a us³ugobiorcami.
W takim wypadku du¿¹ rolê pe³ni¹ uczelnie, które kszta³c¹c przysz³ych pracowników i mened¿erów instytucji publicznej, winny nauczyæ umiejêtnoœci rozró¿nienia potrzeb i pragnieñ ludnoœci z uwzglêdnieniem faktu, ¿e znacz¹ one
zupe³nie coœ innego dla ró¿nych grup spo³ecznych. Zawsze bowiem znajd¹ siê
osoby, które definiuj¹ potrzeby i pragnienia diametralnie inaczej ni¿ oficjalnie
przyjête, ale w ostatecznoœci konieczne jest doprowadzenie do wspólnych ustaleñ w zakresie fundamentalnych potrzeb i okreœlenia, co jest pragnieniem, a co
potrzeb¹ priorytetow¹. Zachowanie takie wynika z przyjmowania okreœlonych
postaw, które D. Champion i T. Cowdell zestawili w relacje, jakie zachodz¹ pomiêdzy pañstwem, spo³eczeñstwem i obywatelem. Relacje te mog¹ byæ aktywne,
bierne b¹dŸ restrykcyjne. W przypadku kiedy administracja jest bierna, a odbiorca us³ug aktywny, mo¿na zauwa¿yæ próby wymuszenia na administracji publicznej okreœlonych dzia³añ ze strony us³ugobiorcy. W innym przypadku, kiedy
administracja jest aktywna, a u¿ytkownik bierny, pañstwo bêdzie próbowa³o
przekonaæ obywateli do proponowanego rozwi¹zania. Zdarza siê czasami, ¿e
bierny jest zarówno obywatel, jak i pañstwo. Oznacza to wtedy, ¿e nikt niczego
nie chce od drugiej strony i brak jest jakichkolwiek dzia³añ. Takie relacje
w spo³ecznoœciach rozwiniêtych zachodz¹ jednak bardzo rzadko i raczej krótkotrwale. Trudno bowiem wyobraziæ sobie w takich relacjach funkcjonowanie pañstwa, poniewa¿ wystêpuj¹ silne powi¹zania spo³eczeñstwa z pañstwem i w³adz¹
go reprezentuj¹c¹. W pozosta³ych typach relacji wystêpuj¹ natomiast ró¿nego
rodzaju problemy ze wzglêdu na czêsto odmienne pojmowanie jakoœci us³ug
i zaspokajanie potrzeb i pragnieñ poszczególnych obywateli. W sektorze prywatnym bowiem podstawowym celem jest osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej poprzez maksymalizacjê satysfakcji klienta i spe³nienie jego wymagañ. W sektorze
publicznym, który posiada zobowi¹zania wobec szerokiej spo³ecznoœci, sytuacja
jest bardziej skomplikowana. W przypadku us³ug publicznych nie wystarczy
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wyjœæ naprzeciw wyra¿onym pragnieniom, ale równie¿ nale¿y znaleŸæ potrzeby
nieartyku³owane, ustaliæ priorytety, alokowaæ zasoby w sposób spo³ecznie uzasadniony, a do takiego dzia³ania niezbêdne jest posiadanie wiedzy, któr¹ w zdecydowanej czêœci powinna przekazaæ uczelnia.

5. Wnioski koñcowe
Poznanie relacji w kontekœcie funkcjonowania administracji publicznej, mimo
¿e jest to problem bardzo skomplikowany, pozwala jednak skutecznie zarz¹dzaæ
i umo¿liwia dialog ze spo³eczeñstwem. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e instytucja
publiczna jest oceniana za ca³okszta³t osi¹gniêæ i najwa¿niejsze jest dobro
spo³eczne, a osi¹gniêcie sukcesu uzale¿nione jest w du¿ej mierze od zarz¹dzaj¹cego organizacj¹, pracowników organizacji, ich wiedzy i kompetencji. Tak¹ tezê
potwierdzaj¹ badania, w których stwierdzono, ¿e „statystyczny mened¿er wykazuje istotne przejawy niesprawnoœci, do których zalicza siê: zbyt centralistyczny
styl pracy, nieplanowoœæ, spontanicznoœæ, zbytnie rozcz³onowanie zdañ, koncentracjê na pracy operatywnej, czy te¿ konferencyjny styl pracy [4, s. 225]. Sprawnie
dzia³aj¹cy mened¿er charakteryzuje siê natomiast koncentracj¹ na zagadnieniach
strategicznych i pracy koncepcyjnej. Najlepsze wyniki zazwyczaj osi¹gaj¹ te instytucje, którymi kieruj¹ utalentowani ludzie, posiadaj¹cy wiedzê i korzystaj¹cy
z du¿ego zakresu przyznanych uprawnieñ, w niewielkim stopniu ograniczeni
aparatem formalnej kontroli. W³aœciwa decyzja bowiem to coœ, czego nie da
siê formalizowaæ, gdy¿ u jej podstaw spoczywa zdolnoœæ oceny z³o¿onej sytuacji i doœwiadczenia, które zapewniaj¹ ogóln¹ wiedzê równie¿ o z³o¿onych sposobach zachowania ludzi. Dobry mened¿er poza kszta³towaniem pozytywnej
atmosfery i poprawnym przep³ywem informacji, musi wiedzieæ o tym, ¿e czynnikiem, który przywi¹zuje pracownika do miejsca pracy i pozwala na poprawê
wyników, jest równie¿ delegowanie na niego uprawnieñ oraz praca zespo³owa
w ma³o zhierarchizowanej strukturze. Zatwierdzanie ka¿dej decyzji przez kierownika zespo³u mo¿e prowadziæ do spowolnienia pracy instytucji publicznej
lub do ca³kowitego parali¿u, a odbiór spo³eczny takiej instytucji staje siê wtedy niekorzystny. Pracownicy z kompetencjami i wiedz¹, posiadaj¹cy szerokie uprawnienia maj¹ poczucie wa¿noœci pe³nionych przez siebie funkcji i s¹ w stanie zapewniæ wysok¹ jakoœæ obs³ugiwania interesantów. Z racji natomiast faktu, ¿e
w instytucjach publicznych praktycznie nie istniej¹ sankcje za „niedobre praktyki”, suboptymalne uk³ady administracyjne bardzo d³ugo trwaj¹ nienaruszone
i to miêdzy innymi staje siê przyczynkiem do racjonalnej dalekowzrocznoœci
i dyskusji nad alternatywnymi modelami administracyjnymi [2, s. 101]. Byæ mo¿e
warto siê zastanowiæ nad stworzeniem takiego samego systemu motywacyjnego
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w instytucjach publicznych, jaki wystêpuje w instytucjach prywatnych. Wtedy
administracja publiczna bêdzie siê kierowaæ interesem klienta, jakim jest obywatel, a pracownicy administracji bêd¹ robiæ wszystko, by skróciæ czas oczekiwania
na za³atwienie sprawy. W przeciwnym razie spo³eczeñstwo bêdzie siê coraz bardziej zniechêcaæ do instytucji publicznych i w³adzy je reprezentuj¹cej. Uwa¿aæ
bowiem bêdzie, ¿e podejmowane decyzje nie maj¹ na wzglêdzie uzyskania jak
najlepszych rezultatów, ale zaspokojenie potrzeb okreœlonych, zorganizowanych
grup spo³ecznych. Dzia³ania w³adzy i administracji traktowane s¹ wtedy jako zaspokajanie interesów grup [9, s. 435], które zorganizowa³y siê po to, by utrzymaæ
to, co ju¿ zdoby³y, ignoruj¹c przy tym interesy niezorganizowanych obywateli,
którzy odnieœliby korzyœci z wprowadzenia zmian. W wyniku takiego sposobu
pojmowania w³adzy tworzy siê sytuacja, w której ryzykowne jest przeprowadzenie jakichkolwiek zmian, a mened¿erów administracji publicznej karze siê bardziej za próby zmian ni¿ za b³êdne decyzje przynosz¹ce szkodê spo³eczeñstwu
i pañstwu. Jednak w przypadku wyst¹pienia odpowiedniej liczby czynników,
w koñcu pojawi¹ siê warunki do dokonania zmian i chocia¿ nie bêdzie to proces
³atwy, bêdzie nieunikniony, tak jak to mia³o miejsce w przypadku przejœcia od
mechanicznego sprawowania w³adzy do systemu rz¹dzenia stworzonego przez
progresistów. W tym wszystkim jednak znacz¹c¹ rolê zawsze bêd¹ pe³niæ uczelnie, oferuj¹ce najwy¿sz¹ jakoœæ kszta³cenia.
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SUMMARY
prof. nadzw. dr in¿. Bogdan KOSOWSKI

THE EFFECTIVE OPERATION OF PUBLIC ADMINISTRATION
IN CRISIS SITUATIONS AS A CONSEQUENCE
OF THE QUALITY OF SECURITY EDUCATION
The article presents the theoretical framework relating to the quality of
education at higher education institutions. The author pays attention to the
transformation of the system of higher education, which began in Poland
a couple of years ago and which aims at adjusting the Polish education system to
the Bologna principles and at improving the quality of higher education.
The high quality of education has a considerable impact on the operational
effectiveness of public administration under normal conditions and in crisis
situations. The empirical research presented in the article confirms the validity
of the assumption made. The final conclusions provide guidelines for higher
education institutions and for the heads of public administration within the
system of the management of the state.

dr in¿. Waldemar MACHNOWSKI
Katedra Materia³oznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii W³ókienniczej
Politechnika £ódzka

WP£YW SK£ADU SUROWCOWEGO I STRUKTURY
W£ÓKIENNICZYCH WYROBÓW WYPOSA¯ENIA
WNÊTRZ NA ICH W£AŒCIWOŒCI PALNE
W referacie przedstawiono wyniki badania w³aœciwoœci palnych wyrobów w³ókienniczych o ró¿nym
sk³adzie surowcowym przeznaczonych do wyposa¿enia wnêtrz. Uzyskane wyniki œwiadcz¹ o istnieniu wyraŸnego wp³ywu w³aœciwoœci termicznych w³ókien i struktury wyrobów tekstylnych na
ich zapalnoœæ oraz zdolnoœæ do rozprzestrzeniania
p³omienia. Stwierdzono, ¿e uwzglêdniaj¹c czynniki
wp³ywaj¹ce na w³aœciwoœci palne wyrobów tekstylnych, mo¿na ograniczyæ ich palnoœæ, a w efekcie
poprawiæ stopieñ bezpieczeñstwa po¿arowego budynków.
The burning behaviour of interior textiles with
different raw material composition was measured
in this paper. The obtained results showed that the
ignitability and the flame spread of interior textiles
were greatly affected by thermal properties of
fibres and the textile fabrics structure. It was
concluded that, taking into account the factors
affecting the flammability of textiles, we can
significantly reduce their flammability and in
consequence improve the fire safety in buildings.
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1. Wprowadzenie
W³aœciwoœci palne materia³ów stosowanych do wyposa¿ania i wystroju pomieszczeñ stanowi¹ wa¿ny czynnik kszta³tuj¹cy bezpieczeñstwo po¿arowe budynku. Wœród wielu ró¿nych materia³ów wykorzystywanych powszechnie do
wykañczania pomieszczeñ (drewna i materia³ów drewnopochodnych, tworzyw
sztucznych) wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ wyroby w³ókiennicze. Stosowane s¹ one jako
sta³e elementy wyposa¿enia ró¿nego typu pomieszczeñ (wyk³adziny pod³ogowe, dywany, tkaniny meblowe), a tak¿e jako elementy dekoracyjne lub pe³ni¹ce
w danym pomieszczeniu okreœlone funkcje u¿ytkowe (np. firanki, rolety,
zas³ony, obrusy, poœciel).
Polimery w³óknotwórcze – zarówno naturalne, jak i syntetyczne – stanowi¹ce
tworzywo powszechnie stosowanych w³ókien s¹ materia³ami palnymi. Wykonane z nich tekstylia ulegaj¹ zapaleniu nawet wskutek krótkotrwa³ego (trwaj¹cego
1–2 s) oddzia³ywania takich niskoenergetycznych Ÿróde³ zap³onu, jak pal¹ca siê
zapa³ka, p³omieñ palnika gazowego lub œwiecy. St¹d te¿ podczas u¿ytkowania
wyrobów w³ókienniczych w mieszkaniach oraz w budynkach u¿ytecznoœci publicznej – na skutek ludzkiej nieostro¿noœci, b¹dŸ w wyniku nieprzewidzianych
okolicznoœci – dochodzi do zapalenia firanek, zas³on, mebli tapicerowanych, dywanów i innych w³ókienniczych elementów wyposa¿enia. Stosunkowo ³atwa
zapalnoœæ oraz zdolnoœæ do szybkiego rozprzestrzeniania p³omienia powoduj¹,
¿e wyroby w³ókiennicze wp³ywaj¹ decyduj¹co na przebieg pierwszego etapu
rozwoju po¿aru w pomieszczeniu, równie¿ wówczas, gdy nie one by³y pierwotn¹ przyczyn¹ zainicjowania tego po¿aru.
Przepisy przeciwpo¿arowe w stosunku do omawianej grupy wyrobów
w³ókienniczych, stosowanych w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz
w budynkach u¿ytecznoœci publicznej, stawiaj¹ okreœlone wymagania [1]. Znormalizowane metody badañ palnoœci wyk³adzin pod³ogowych, zas³on, firan, tkanin meblowych oraz przyjête systemy ich klasyfikacji po¿arowej maj¹ na celu
zapewnienie w³aœciwego, zgodnego z przepisami przeciwpo¿arowymi, doboru
tych wyrobów do pe³nienia okreœlonych funkcji w budynku. Zagadnieniu
wp³ywu wyrobów budowlanych i materia³ów stosowanych do wyposa¿ania
wnêtrz na bezpieczeñstwo po¿arowe budynków oraz znormalizowanym metodom badañ reakcji na ogieñ tych materia³ów i kryteriom ich klasyfikacji poœwiêcone s¹ liczne publikacje [2, 3, 4].
Do wytwarzania w³ókienniczych wyrobów wyposa¿enia wnêtrz stosowanych jest wiele rodzajów w³ókien ró¿ni¹cych siê zasadniczo pod wzglêdem struktury chemicznej, w³aœciwoœci termicznych oraz w³aœciwoœci palnych. Analiza
wyników badania palnoœci wyrobów w³ókienniczych wskazuje, ¿e ich zachowanie siê podczas testów, w warunkach odzwierciedlaj¹cych zagro¿enie po¿arowe,
determinowane jest nie tylko w³aœciwoœciami w³ókien, lecz tak¿e parametrami
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budowy wyrobu oraz zastosowanym sposobem wykoñczenia, a w przypadku
wyrobów wielosk³adnikowych – sposobem rozmieszczenia poszczególnych rodzajów w³ókien w ich strukturze [5, 6].
W niniejszym referacie omówiono wp³yw w³aœciwoœci termicznych w³ókien
oraz podstawowych parametrów struktury wykonanych z nich wyrobów
w³ókienniczych, przeznaczonych na zas³ony, firanki, rolety, na ich zapalnoœæ
oraz zdolnoœæ do rozprzestrzeniania p³omienia.

2. W³aœciwoœci termiczne w³ókien
i ich wp³yw na palnoœæ tekstyliów
W³aœciwoœci termiczne w³ókien s¹ jednym z podstawowych czynników okreœlaj¹cych przydatnoœæ wytworzonych z nich wyrobów tekstylnych do zastosowania w miejscach, w których s¹ (lub mog¹ byæ) nara¿one na oddzia³ywanie
wysokich temperatur powietrza, kontakt z p³omieniem lub rozgrzanymi przedmiotami oraz ekspozycjê na promieniowanie cieplne o du¿ym natê¿eniu. W³aœciwoœci termiczne w³ókien, a w szczególnoœci wspó³czynnik przewodzenia ciep³a,
wp³ywa bezpoœrednio na izolacyjnoœæ ciepln¹ wyrobów w³ókienniczych stosowanych m.in. do wytwarzania odzie¿y, w tym specjalnej odzie¿y chroni¹cej
przed tzw. czynnikami gor¹cymi, oraz materia³ów termoizolacyjnych wykorzystywanych w budownictwie, motoryzacji i innych obszarach techniki.
Z punktu widzenia mo¿liwoœci zastosowañ danego wyrobu w³ókienniczego
w warunkach wystêpowania wysokich temperatur istotne jest okreœlenie najwy¿szej dopuszczalnej temperatury, w jakiej wyrób ten mo¿e byæ u¿ytkowany,
zachowuj¹c wszystkie swoje w³aœciwoœci. W³aœciwego, racjonalnego doboru tekstyliów do okreœlonych zastosowañ dokonuje siê w oparciu o iloœciowe wskaŸniki
odpornoœci cieplnej i termostabilnoœci polimerów w³óknotwórczych.
WskaŸniki odpornoœci cieplnej [7] to charakterystyczne dla danego polimeru wartoœci temperatury, w których – na skutek przemian fazowych – zachodz¹ odwracalne zmiany natury fizycznej, przejawiaj¹ce siê m.in. zmian¹ w³aœciwoœci mechanicznych i elektrycznych polimeru. Wraz ze wzrostem intensywnoœci drgañ
fragmentów makrocz¹steczek, powodowanym wzrostem temperatury polimeru, uwidoczniaj¹ siê kolejne przejœcia fazowe, których wyznacznikami s¹: temperatura zeszklenia (Tg), temperatura miêknienia (Ts) i temperatura topnienia (Tm).
Przedstawiony wy¿ej charakter zmian wywo³anych ogrzewaniem odnosi siê do
w³ókien termoplastycznych, do których zalicza siê m.in. w³ókna poliestrowe
(PET), poliamidowe (PA) i polipropylenowe (PP).
WskaŸnik termostabilnoœci [7, 8] to charakterystyczna dla danego polimeru wartoœæ temperatury, w której zostaj¹ zapocz¹tkowane nieodwracalne zmiany natu-
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ry chemicznej polegaj¹ce na cyklizacji ³añcucha, powstawaniu wewnêtrznych
usieciowañ, a przede wszystkim destrukcji polimeru. Destrukcja polimeru polegaj¹ca na zrywaniu wi¹zañ chemicznych w ³añcuchu g³ównym – przejawiaj¹ca
siê obni¿aniem masy cz¹steczkowej oraz wydzielaniem niskocz¹steczkowych
produktów rozpadu – nie skutkuje (przynajmniej w pocz¹tkowym etapie) widoczn¹ zmian¹ stanu fizycznego materia³u polimerowego. Najczêœciej okreœlanym wskaŸnikiem termostabilnoœci w³ókien jest temperatura pocz¹tku rozpadu
(Tr). Opisane tu efekty oddzia³ywania ciep³a odnosz¹ siê do w³ókien z polimerów
termoreaktywnych (nazywanych równie¿ termoutwardzalnymi). Tê grupê
w³ókien tworz¹ w³ókna naturalne, zarówno roœlinne, jak i zwierzêce, sztuczne
w³ókna celulozowe i bia³kowe, a tak¿e niektóre w³ókna syntetyczne, np.
poliakrylonitrylowe (PAN).
Wartoœci wskaŸników charakteryzuj¹cych odpornoœæ ciepln¹ i termostabilnoœæ powszechnie stosowanych w³ókien podano w tabeli 1.
Tabela 1. WskaŸniki odpornoœci cieplnej i termostabilnoœci
ró¿nych w³ókien [7, 9]
Rodzaj w³ókna

Tg, °C

Ts, °C

Tm, °C

Tr, °C

253 – 256

230 – 240

250 – 260

282 – 323

Polipropylen

–18

145 – 155

165 – 175

387

Poliamid (PA 6.6)

82

235

253 – 260

> 300

Poliakrylonitryl

87

235 – 250

–

380 – 400

We³na

–

–

–

135

Bawe³na

–

–

–

140

Wiskoza

220 – 230

–

–

170 – 190

Poliester

Teoretyczny opis zjawisk prowadz¹cych do zainicjowania procesu spalania
materia³u w³ókienniczego oraz decyduj¹cych o przebiegu jego spalania jest zagadnieniem bardzo z³o¿onym. Podejmowane próby matematycznego opisu heterogenicznego zap³onu materia³ów polimerowych, w tym tekstyliów, wymagaj¹
– co oczywiste – uwzglêdnienia wielu wy¿ej wymienionych parametrów termicznych, a w szczególnoœci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a i temperatury
pocz¹tku rozpadu dla polimerów termoreaktywnych oraz temperatury miêknienia, temperatury topnienia i ciep³a topnienia dla polimerów termoplastycznych. Konieczna jest przy tym analiza reakcji chemicznych, zachodz¹cych na powierzchni miêdzyfazowej, a tak¿e analiza transportu masy i ciep³a w kierunku tej
powierzchni oraz produktów reakcji w kierunku przeciwnym [9]. Wiele w³aœci-
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woœci fizycznych materia³ów palnych, m.in. przewodnictwo cieplne, wspó³czynnik emisyjnoœci ich powierzchni, jest funkcj¹ temperatury, a wiêc ulega istotnym
zmianom w czasie oddzia³ywania Ÿród³a zap³onu. Oznacza to du¿¹ trudnoœæ
w iloœciowym opisie procesu wymiany ciep³a pomiêdzy poddawanym zapalaniu (lub pal¹cym siê) cia³em sta³ym a otoczeniem. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e procesy wymiany ciep³a na granicy faz oraz w przypowierzchniowej warstwie
materia³u uznawane s¹ za podstawowy czynnik decyduj¹cy o zapalnoœci i przebiegu procesu spalania materia³ów [9].
Analiza wyników badañ tekstyliów o ró¿nym sk³adzie surowcowym pod
k¹tem ich zapalnoœci i zdolnoœci do rozprzestrzeniania p³omienia wskazuje, ¿e
charakter termiczny w³ókien (w³ókna termoplastyczne, w³ókna termoreaktywne) wp³ywa znacz¹co na zachowanie siê wyrobu tekstylnego w warunkach oddzia³ywania niskoenergetycznego Ÿród³a zap³onu.
W tabeli 2 podano wyniki badania zapalnoœci tkanin i dzianin o ró¿nym
sk³adzie surowcowym – z w³ókien termoreaktywnych i w³ókien termoplastycznych. Testy wykonano zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 6940:2005 [10].
Tabela 2. Zapalnoœæ wyrobów tekstylnych z powszechnie stosowanych
w³ókien termoreaktywnych i termoplastycznych
(badanie wed³ug PN-EN ISO 6940:2005)
Nr
próby

Sk³ad surowcowy,
%

Minimalny czas zapalenia próbki,
s
Masa powierzchniowa,
g/m2
zapalanie dolnej
zapalanie
krawêdzi

powierzchni

wyroby z w³ókien termoreaktywnych
1.

Bawe³na (100)

158

1

2

2.

Bawe³na (100)

230

1

4

3.

Bawe³na/len (50/50)

360

1

6

4.

Wiskoza (100)

155

1

3

5.

We³na (100)

148

2

4

6.

We³na/PAN (50/50)

200

1

4

7.

PAN (100)

136

1

3

wyroby z w³ókien termoplastycznych
8.

PET (100)

170

1

2

9.

PET (100)

126

nie zapala siê

nie zapala siê
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Sk³ad surowcowy,
%

PET (100)
firanka, wyrób
o wyraŸnie
zró¿nicowanej
10. strukturze

Minimalny czas zapalenia próbki,
s
Masa powierzchniowa,
2
g/m
zapalanie dolnej
zapalanie
krawêdzi
powierzchni

185
(fragmenty wyrobu
o zape³nionej strukturze)

2

nie zapala siê;
zniszczenie
48
(fragmenty wyrobu próbek na
o a¿urowej strukturze) powierzchni
24–28 cm2

2
nie zapala siê;
zniszczenie
próbek na
powierzchni
26–32 cm2

11. PA (100)

188

1

2

12. PA (100)

84

nie zapala siê

nie zapala siê

wyroby z w³ókien o ró¿nym charakterze termicznym
13.

Poliester/bawe³na
(50/50)

105

1

2

14.

Poliester/we³na
(55/45)

235

2

8

15.

Poliester/bawe³na
(50/50)

190

1

3

16.

Poliester/wiskoza
(50/50)

180

1

2

îród³o: opracowanie w³asne.

Próbki o wymiarach 80 mm x 200 mm, umieszczone w pozycji pionowej, poddawane s¹ dzia³aniu p³omienia zapalaj¹cego o wysokoœci 40 mm, którego
Ÿród³em jest palnik zasilany gazem propan. Okreœlano minimalny czas zapalenia,
tzn. najkrótszy czas dzia³ania p³omienia zapalaj¹cego niezbêdny do wyst¹pienia
spalania p³omieniowego próbki. Na rys. 1 przedstawiono dwa ró¿ne, przewidziane w normie, usytuowania palnika w stosunku do próbki podczas badania
zapalnoœci.
Zestawione w tabeli 2 wartoœci minimalnego czasu zapalenia uzyskane w badaniu tekstyliów z w³ókien termoreaktywnych ró¿ni¹ siê doœæ istotnie od wyników
badania wyrobów z w³ókien termoplastycznych.
W przypadku wyrobów z w³ókien termoreaktywnych (Próby 1–7) wystêpuje
znaczne zró¿nicowanie zapalnoœci w zale¿noœci od sposobu zapalania próbki.
Jeœli p³omieñ zapalaj¹cy kierowany jest na doln¹ krawêdŸ próbki wyrobu tekstylnego, zapalenie nastêpuje najczêœciej ju¿ po 1 s jego oddzia³ywania. Zainicjowa-
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nie spalania przez przy³o¿enie p³omienia zapalaj¹cego do powierzchni próbki
wymaga d³u¿szego czasu; zapalenie – w zale¿noœci od masy powierzchniowej
wyrobu tekstylnego – nastêpuje po 2–6 s oddzia³ywania p³omienia.

a

b

Rys. 1. Usytuowanie palnika wzglêdem próbki okreœlone
w normie PN-EN ISO 6940:2005:
a) zapalanie dolnej krawêdzi, b) zapalanie powierzchni.
Oznaczenia: 1 – próbka, 2 – p³omieñ, 3 – ig³a, 4 – ramka, 5 – palnik
îród³o: opracowanie w³asne.

W przypadku wyrobów z w³ókien termoplastycznych (Próby 8–12) nie obserwuje siê tak wyraŸnego wp³ywu sposobu zapalania na wartoœci minimalnego czasu zapalenia. Próbki ulegaj¹ce zapaleniu zapala³y siê zwykle po 1 s, gdy p³omieñ
palnika oddzia³ywa³ na ich dolny brzeg oraz po 2 s, gdy p³omieñ skierowany by³
na ich powierzchniê. To stosunkowo ³atwe, w porównaniu z Próbami 1–7, zapalanie tekstyliów z w³ókien termoplastycznych, gdy p³omieñ zapalaj¹cy skierowany jest na ich powierzchniê, nale¿y t³umaczyæ powstawaniem (wytapianiem)
otworu w próbce, niemal natychmiast po przy³o¿eniu tego p³omienia. Po tym
„przebiciu” próbki p³omieniem jego oddzia³ywanie na materia³ tekstylny staje
siê podobne do tego, jakie ma miejsce podczas zapalania dolnej krawêdzi próbki.
W efekcie próbki ulegaj¹ zapaleniu po ok. 1 s od chwili wytopienia otworu. Natomiast oddzia³ywanie p³omienia zapalaj¹cego na powierzchniê wyrobu z w³ókien
termoreaktywnych (nie ulegaj¹cych topieniu) nie powoduje – co zrozumia³e –
powstawania/wytapiania otworu.
Zró¿nicowane zachowanie siê wyrobów z w³ókien termoplastycznych
i termoreaktywnych przejawia siê tak¿e po zainicjowaniu ich spalania. Badania
rozprzestrzeniania p³omienia na pionowo umieszczonych próbkach ujawniaj¹
wyraŸne ró¿nice pomiêdzy tymi wyrobami zarówno pod wzglêdem zasiêgu, jak
i prêdkoœci propagacji p³omienia.
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Próbki tkanin z w³ókien termoreaktywnych (np. w³ókien celulozowych,
w³ókien PAN), spalaj¹c siê w ca³oœci, wykazuj¹ zwykle du¿e wartoœci prêdkoœci
rozprzestrzeniania p³omienia. W przypadku próbek tekstyliów z w³ókien termoplastycznych, m.in. w³ókien PET i PA, obserwuje siê znacznie wolniejsze postêpowanie p³omienia. Proces spalania tych tekstyliów zostaje czêsto przerwany,
zanim p³omieñ dotrze do miejsca odleg³ego o 250 mm od dolnego brzegu
pionowo umieszczonej próbki [11, 12].
To nieca³kowite spalanie próbek tekstyliów termoplastycznych powodowane
jest przede wszystkim topieniem siê tworzywa i skapywaniem w postaci
pal¹cych siê kropli, co prowadzi do obni¿enia temperatury w strefie spalania
i w efekcie – do zgaœniêcia próbki.
Mimo wzglêdnie niskiego stopnia palnoœci tekstyliów wykonanych z powszechnie stosowanych w³ókien termoplastycznych, stwarzane przez nie
zagro¿enie po¿arowe jest bardzo wysokie. Powodowane jest ono g³ównie skapywaniem pal¹cych siê kropli polimeru, które maj¹ zdolnoœæ zapalania pod³o¿a.
Ponadto skapuj¹ce krople lub stopione wiêksze fragmenty wyrobu tekstylnego,
których temperatura przekraczaæ mo¿e wartoœæ 250°C, stanowi¹ bezpoœrednie
niebezpieczeñstwo dla ludzi poprzez mo¿liwoœæ powodowania groŸnych
poparzeñ.
Ró¿ne zachowanie siê w³ókien termoplastycznych i termoreaktywnych pod
wp³ywem dzia³ania p³omienia mo¿na zaobserwowaæ równie¿ w przypadku
tekstyliów trudno zapalnych. Ilustracj¹ tej odmiennoœci mo¿e byæ porównanie
efektów oddzia³ywania p³omienia zapalaj¹cego na tkaninê bawe³nian¹ wykoñczon¹ przeciwpalnie (wed³ug technologii Proban, masa powierzchniowa –
285 g/m2) oraz tkaninê z modyfikowanych, trudnopalnych w³ókien poliestrowych Trevira CS (tworzywo: polietylenotereftalan + komonomer fosforoorganiczny, masa powierzchniowa – 245 g/m2). Próbki obu tkanin, w warunkach
metodyki badawczej normy PN-EN ISO 6940:2005, wykazywa³y ca³kowit¹ odpornoœæ na zapalenie. Fotografie na rys. 2 i 3 przedstawiaj¹ skutki ekspozycji próbek tkanin na p³omieñ zapalaj¹cy oddzia³uj¹cy na ich doln¹ krawêdŸ oraz na
powierzchniê.
Zniszczenia próbek tkaniny bawe³nianej i tkaniny poliestrowej pod wp³ywem
dzia³ania p³omienia s¹ wyraŸnie ró¿ne. W przypadku termoplastycznej tkaniny
poliestrowej ju¿ po 2 s oddzia³ywania niskoenergetycznego Ÿród³a zap³onu nastêpowa³o zniszczenie próbek polegaj¹ce na stopieniu tworzywa w³óknotwórczego – powstawa³ otwór o powierzchni ok. 2 cm2. Wyd³u¿enie czasu ekspozycji
próbek o 4 s prowadzi³o do znacznego zwiêkszenia powierzchni powstaj¹cego
otworu. Uszkodzenia próbek tkaniny bawe³nianej polegaj¹ na destrukcji (zwêgleniu) w³ókien w strefie oddzia³ywania p³omienia. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po znacznie d³u¿szym czasie dzia³ania p³omienia (10 s i 20 s) wielkoœæ uszkodzeñ
próbek tkaniny bawe³nianej jest zbli¿ona do tych, jakie powsta³y na próbkach poliestrowych w czasie 2 s i 6 s.
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a

b

Rys. 2. Próbki tkanin po oddzia³ywaniu p³omienia zapalaj¹cego na ich doln¹ krawêdŸ
(test wykonany zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 6940:2005):
a) tkanina z trudnopalnych w³ókien poliestrowych; czas dzia³ania p³omienia – 2 s, 6 s
b) tkanina bawe³niana wykoñczona przeciwpalnie; czas dzia³ania p³omienia – 10 s, 20 s
îród³o: opracowanie w³asne.

a

b

Rys. 3. Próbki tkanin po oddzia³ywaniu p³omienia zapalaj¹cego na ich powierzchniê
(test wykonany zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 6940:2005):
a) tkanina z trudnopalnych w³ókien poliestrowych; czas dzia³ania p³omienia – 2 s, 6 s
b) tkanina bawe³niana wykoñczona przeciwpalnie; czas dzia³ania p³omienia – 10 s, 20 s
îród³o: opracowanie w³asne.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e nawet po d³ugotrwa³ym, trwaj¹cym 20 s
kontakcie p³omienia z powierzchni¹ tkaniny bawe³nianej nie nastêpuje wypalanie
otworu (rys. 3b). Uszkodzony (zwêglony) fragment próbki o powierzchni ok.
20 cm2 nie wykazuje oczywiœcie pierwotnej wytrzyma³oœci mechanicznej, cechuje
siê jednak pewn¹ izolacyjnoœci¹ termiczn¹ oraz stanowi skuteczn¹ barierê, która
zapobiega „przedostaniu siê” p³omienia przez tkaninê, na drug¹ jej stronê. Dziêki
takiemu zachowaniu w warunkach oddzia³ywania p³omienia, bawe³niane tkaniny
trudno zapalne znajduj¹ zastosowanie m.in. do wytwarzania odzie¿y ochronnej
dla pracowników nara¿onych na kontakt z p³omieniem, a tak¿e jako tkaniny meblowe (oraz barierowe) do wytwarzania trudno zapalnych uk³adów tapicerskich.
Trudno zapalne tekstylia z w³ókien termoplastycznych, mimo i¿ s¹ odporne
na zapalenie, nie mog¹ byæ wykorzystane w wielu zastosowaniach, gdy¿ w kontakcie z p³omieniem ulegaj¹ kurczeniu, deformacji i topieniu. Te negatywne cechy tekstyliów termoplastycznych ujawniaj¹ siê m.in. podczas badania wed³ug
norm dotycz¹cych palnoœci odzie¿y ochronnej – PN-EN ISO 15025:2005 [13] oraz
mebli tapicerowanych – PN-EN 1021-2:2007 [14].
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3. Wp³yw podstawowych parametrów struktury
tekstyliów na ich zapalnoœæ i zdolnoœæ
do rozprzestrzeniania p³omienia
Analiza wyników badania reakcji na ogieñ du¿ej grupy ró¿nych wyrobów tekstylnych wskazuje, ¿e ich zapalnoœæ i zdolnoœæ do rozprzestrzeniania p³omienia
zale¿¹ nie tylko od w³aœciwoœci tworz¹cych je w³ókien, ale tak¿e od parametrów
ich budowy. Za parametry strukturalne wywieraj¹ce najwiêkszy wp³yw na palnoœæ wyrobów w³ókienniczych uznaje siê masê powierzchniow¹, porowatoœæ
oraz strukturê powierzchni wyrobu [4, 6]. Bardziej szczegó³owa analiza tego zagadnienia prowadzi do wniosku, ¿e w przypadku wielosk³adnikowych wyrobów tekstylnych ich zachowanie siê podczas testów reakcji na ogieñ,
w warunkach odzwierciedlaj¹cych potencjalne zagro¿enie po¿arowe, determinowane jest nie tylko iloœciowym udzia³em poszczególnych rodzajów w³ókien,
ale tak¿e sposobem ich rozmieszczenia w strukturze wyrobu.
Wp³yw gramatury wyrobów tekstylnych z w³ókien termoreaktywnych na
³atwoœæ ich zapalenia przejawia siê wyraŸnie, gdy p³omieñ zapalaj¹cy oddzia³uje
na powierzchniê próbek. Analiza wyników dla Prób 1–4 (tabela 2) wskazuje wyraŸnie, ¿e wraz ze wzrostem masy powierzchniowej tkaniny z w³ókien celulozowych staj¹ siê bardziej odporne na zapalenie; wartoœci minimalnego czasu zapalenia
wzrastaj¹ od 2 s (dla tkaniny bawe³nianej o gramaturze 158 g/m2) do 6 s (dla tkaniny bawe³niano-lnianej o gramaturze 360 g/m2).
W przypadku tekstyliów z w³ókien termoplastycznych wp³yw masy powierzchniowej na ich zapalnoœæ mo¿e byæ jeszcze bardziej znacz¹cy. Tkanina poliestrowa (Próba 9) i tkanina poliamidowa (Próba 12) charakteryzuj¹ce siê stosunkowo
niskimi wartoœciami masy powierzchniowej, odpowiednio: 126 g/m2 i 84 g/m2,
w warunkach metodyki normy PN-EN ISO 6940:2005, nie ulega³y zapaleniu,
podczas gdy próbki grubszych tkanin z tych samych w³ókien (Próba 8 i 11) zapala³y siê po 1–2 s dzia³ania p³omienia zapalaj¹cego.
Kontakt p³omienia zapalaj¹cego z termoplastycznym wyrobem tekstylnym
zawsze wywo³uje deformacjê próbki, stapianie tworzywa i mniej lub bardziej
wyraŸne oddalanie siê materia³u od p³omienia. Zjawisko to okreœlane jest czêsto
mianem „ucieczki przed p³omieniem”. Jest ono szczególnie nasilone podczas zapalania cienkich termoplastycznych wyrobów tekstylnych oraz folii. Nale¿y
s¹dziæ, ¿e „ucieczka przed p³omieniem” stanowi g³ówn¹ przyczynê niewyst¹pienia zap³onu próbek wyrobów, których tworzywo jest de facto materia³em palnym.
Obserwacja zjawisk wystêpuj¹cych podczas badania zapalnoœci ró¿nych fragmentów Próby 10 (firanka o wyraŸnie zró¿nicowanej strukturze) oraz uzyskane
wyniki (tabela 2) potwierdzaj¹ istnienie decyduj¹cego wp³ywu masy powierzchniowej na zapalnoœæ wyrobów z w³ókien termoplastycznych. Fragmenty Próby 10
cechuj¹ce siê bardziej zwart¹, wype³nion¹ struktur¹, a w konsekwencji wiêksz¹
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mas¹ powierzchniow¹ (185 g/m2), ulega³y zapaleniu po 2 s dzia³ania p³omienia zapalaj¹cego, podczas gdy fragmenty tego wyrobu o niewype³nionej, a¿urowej strukturze i niskiej masie powierzchniowej (48 g/m2) nie ulega³y zapaleniu.
Masa powierzchniowa wyrobów tekstylnych wp³ywa tak¿e znacz¹co na prêdkoœæ rozprzestrzeniania p³omienia. W tabeli 3 podano wyniki badania tego parametru, zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 6941:2005 [15], dla wyrobów tekstylnych
zró¿nicowanych pod wzglêdem sk³adu surowcowego i parametrów struktury.
Pionowo umieszczone próbki o wymiarach 170 mm x 560 mm poddawano
dzia³aniu p³omienia zapalaj¹cego o wysokoœci 40 mm w czasie 10 s. Stosowano
metodê zapalania dolnej krawêdzi próbki (rys. 1a). Miar¹ prêdkoœci propagacji
p³omienia, po wyst¹pieniu zap³onu próbki, s¹ wartoœci czasu, po których nastêpuje przepalanie kolejnych trzech nitek kontrolnych umieszczonych poziomo
przy powierzchni próbki, w odleg³oœciach 250 mm, 400 mm i 550 mm od dolnego
jej brzegu, i po³¹czonych z czujnikami elektrycznymi, co umo¿liwia automatyczn¹ rejestracjê czasu ich przepalania.
Przedstawione w tabeli 3 wyniki wskazuj¹, ¿e zarówno w grupie wyrobów
z w³ókien celulozowych (Próby 1–3), jak i dla wyrobów poliestrowo-celulozowych (Próby 13, 15, 16) wystêpuje wyraŸna zale¿noœæ dynamiki rozprzestrzeniania p³omienia od masy powierzchniowej próbek. Próbki tkanin o mniejszej masie
powierzchniowej cechuj¹ siê wiêksz¹ prêdkoœci¹ propagacji p³omienia.
Tabela 3. Wyniki badania rozprzestrzeniania p³omienia przez wyroby
w³ókiennicze wed³ug normy PN-EN ISO 6941:2005
Nr
próby1/

1.

Bawe³na (100)

158

6

10

12

2.

Bawe³na (100)

230

14

19

21

3.

Bawe³na/len (50/50)

360

16

24

29

8.

PET (100)

170

26

57

–

10.

PET (100)
firanka

13.

PET/bawe³na (50/50)2/

15.
16.
1/

Czas od zapalenia palnika do
Masa
przepalenia nitki kontrolnej, s
powierzchniowa
, g/m2
I (dolnej)
II
III (górnej)

Sk³ad surowcowy,
%

85
wartoœæ œrednia
105

6

9

11

2/

190

7

12

18

3/

180

7

13

19

PET/bawe³na (50/50)
PET/wiskoza (50/50)

w przypadku ¿adnej z 6 próbek
p³omieñ nie osi¹gn¹³ poziomu
pierwszej nitki kontrolnej

– numery prób odpowiadaj¹ oznaczeniom przyjêtym w tabeli 2; – osnowê i w¹tek stanowi¹
przêdze dwusk³adnikowe (PET/bawe³na, 50/50); 3/ – osnowa – przêdza PET (100); w¹tek
– przêdza wiskozowa (100)
2/

îród³o: opracowanie w³asne.
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Czas od momentu przy³o¿enia p³omienia zapalaj¹cego do próbki do przepalenia trzeciej nitki kontrolnej znajduj¹cej siê przy powierzchni próbki w odleg³oœci 550 mm od jej dolnego brzegu wynosi³ 11 s dla cienkiej tkaniny
poliestrowo-bawe³nianej (najmniejsza wartoœæ) i 29 s dla grubej tkaniny
bawe³niano-lnianej (najwiêksza wartoœæ). Oznacza to, ¿e poprzez zwiêkszenie
masy powierzchniowej tkaniny z w³ókien celulozowych lub tkaniny poliestrowo-celulozowej mo¿na uzyskaæ ponad 2,5-krotne obni¿enie œredniej prêdkoœci rozprzestrzeniania p³omienia na odcinku pierwszych 550 mm tkaniny.
Ciekawy materia³ porównawczy stanowi¹ wyniki pomiarów i obserwacji dokonane podczas badania tkanin poliestrowo-celulozowych oznaczonych numerami 13, 15 i 16 (tabela 3). Ka¿da z nich ulega³a ca³kowitemu spaleniu, wykazuj¹c
du¿¹ dynamikê rozprzestrzeniania p³omienia, podczas gdy tkaniny z w³ókien
poliestrowych cechuj¹ siê ograniczon¹ zapalnoœci¹ (Próba 9 – tabela 2) i niewielk¹
zdolnoœci¹ do rozprzestrzeniania p³omienia (Próba 8 – tabela 3). Przyk³ad ten
œwiadczy o tym, ¿e w wyrobach w³ókienniczych o z³o¿onym sk³adzie surowcowym – szczególnie wówczas, gdy zestawione s¹ w³ókna termoplastyczne i termoreaktywne – podczas kontaktu z p³omieniem zapalaj¹cym dochodzi do
wzajemnych oddzia³ywañ poszczególnych sk³adników, przez co zachowanie siê
tych wyrobów stanowi pewn¹, zwykle niemo¿liw¹ do przewidzenia, wypadkow¹ w³aœciwoœci tworz¹cych je w³ókien.
W przypadku Próby 13 i 15 znaczny (50%) udzia³ w³ókien bawe³ny, zarówno
w przêdzy osnowowej, jak i w¹tkowej, spowodowa³, ¿e spalaniu tkaniny nie towarzyszy³o skapywanie roztopionych kropli polimeru (poliestru), co jest typowym zjawiskiem podczas spalania wyrobów z w³ókien poliestrowych.
Wystêpowanie obok siebie w strukturze przêdzy jednorodnego uk³adu w³ókien
termoreaktywnych i termoplastycznych stworzy³o warunki do spalania roztopionego tworzywa w³ókien poliestrowych, które si³ami adhezji utrzymywane
by³o na powierzchni w³ókien bawe³ny, spe³niaj¹cych tu rolê swoistego rusztu.
Zasadniczo odmienny przebieg procesu spalania obserwowano podczas badania rozprzestrzeniania p³omienia na tkaninie poliestrowo-wiskozowej (Próba
16). Wartoœci czasu, po którym nastêpowa³o przepalanie kolejnych nitek kontrolnych, nie ró¿ni¹ siê praktycznie od wyników uzyskanych dla Próby 15, jednak
procesowi spalania Próby 16 towarzyszy³o odrywanie siê p³on¹cych fragmentów
tkaniny maj¹cych zdolnoœæ zapalania pod³o¿a. Wyst¹pienie tego niepo¿¹danego
zjawiska podczas testu tkaniny poliestrowo-wiskozowej nale¿y t³umaczyæ specyficznym rozmieszczeniem poszczególnych, ró¿nych pod wzglêdem w³aœciwoœci termicznych, surowców w strukturze wyrobu.
Termoreaktywne w³ókna wiskozowe i termoplastyczne w³ókna poliestrowe
nie wystêpuj¹ tutaj obok siebie, tworz¹c dwusk³adnikow¹ przêdzê poliestrowo-celulozow¹ – jak to mia³o miejsce w przypadku Prób 13 i 15 – lecz ka¿de z nich
tworzy inny uk³ad przêdzy (tabela 3). Osnowa jest jednosk³adnikow¹ przêdz¹
poliestrow¹, a w¹tek – jednosk³adnikow¹ przêdz¹ wiskozow¹. Tkanina ta jest
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wiêc uk³adem mniej jednorodnym ni¿ wyroby wytworzone z przêdz dwusk³adnikowych poliestrowo-celulozowych.
To „odseparowanie” termoplastycznych w³ókien poliestrowych od nieulegaj¹cych topnieniu w³ókien wiskozowych powodowa³o, ¿e podczas spalania
tkaniny topi¹ce siê tworzywo w³ókien poliestrowych by³o utrzymywane si³ami
powierzchniowymi na przêdzy z w³ókien celulozowych, w znacznie mniejszym
stopniu ni¿ w przypadku Próby 15. G³ównym tego powodem by³a mniejsza powierzchnia kontaktu roztopionego poliestru z przêdz¹ wiskozow¹ ni¿ powierzchnia kontaktu stopionych w³ókien poliestrowych z w³óknami bawe³ny,
z którymi tworzy³y (w Próbie 15) przêdzê dwusk³adnikow¹. To s³abe oddzia³ywanie w tkaninie poliestrowo-wiskozowej (Próba 16) roztopionego tworzywa w³ókien poliestrowych z przêdz¹ wiskozow¹ nie by³o w stanie zapobiec
odrywaniu siê fragmentów tkaniny w czasie jej spalania.

4. Podsumowanie
Dziêki postêpowi w dziedzinie produkcji w³ókien chemicznych istniej¹ obecnie mo¿liwoœci wytwarzania wyrobów w³ókienniczych przeznaczonych do wyposa¿enia wnêtrz o wymaganych w przepisach przeciwpo¿arowych klasach
reakcji na ogieñ. Odpornoœæ na zapalenie tekstyliów uzyskuje siê poprzez zastosowanie do ich wytwarzania trudnopalnych w³ókien chemicznych b¹dŸ te¿ poprzez poddanie wyrobów tekstylnych procesowi apreturowania z u¿yciem
œrodków przeciwpalnych.
Niezale¿nie od przyjêtej metody zapewnienie wyrobom tekstylnym podwy¿szonej odpornoœci na zapalenie ³¹czy siê zwykle z pogorszeniem niektórych ich
w³aœciwoœci u¿ytkowych i estetycznych, zwiêkszeniem kosztów wytwarzania,
a ponadto w wielu przypadkach prowadzi do szkodliwego oddzia³ywania tych
wyrobów na organizm cz³owieka oraz stwarza negatywne skutki œrodowiskowe, zarówno w etapie ich produkcji, jak i utylizacji po okresie u¿ytkowania [16].
Przedstawione w referacie wyniki badañ wskazuj¹, ¿e podstawowe w³aœciwoœci palne tekstyliów, takie jak zapalnoœæ i zdolnoœæ do rozprzestrzeniania
p³omienia, zale¿¹ w doœæ znacznym stopniu od parametrów ich budowy, m.in.
masy powierzchniowej, porowatoœci, a w przypadku wyrobów wielosk³adnikowych – równie¿ od sposobu rozmieszczenia poszczególnych rodzajów w³ókien
w strukturze wyrobu. Dok³adne poznanie tych zale¿noœci pozwoli³oby na œwiadome, racjonalne kszta³towanie w³aœciwoœci palnych tekstyliów poprzez odpowiedni dobór parametrów ich struktury. Nale¿y s¹dziæ, ¿e dziêki temu mo¿liwe
by³oby efektywne wytwarzanie tekstyliów wyposa¿eniowych o za³o¿onych
w³aœciwoœciach po¿arowych, przeznaczonych do okreœlonych zastosowañ w bu-
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dynku. Stworzy³oby to tak¿e mo¿liwoœæ wyeliminowania z obrotu handlowego
tych wyrobów wyposa¿enia wnêtrz, które stanowi¹ szczególnie du¿e zagro¿enie
po¿arowe.
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THE EFFECT OF RAW MATERIAL AND STRUCTURE
ON THE BURNING BEHAVIOUR OF INTERIOR TEXTILES
Many building fires are caused by the ignition of interior textiles by small
ignition sources. The ignitability of textiles intended for curtains, drapes, blinds
and similar uses by a small open flame is therefore an important feature in the
assessment of the risk of fire.
This paper gives the test results according to reaction-to-fire test standards for
interior textiles with different raw material composition (i.e. fabrics made from
natural and man-made fibres and blends thereof). The test results showed that
the ignitability (in accordance with PN-EN ISO 6940:2005) and the flame spread
properties (in accordance with PN-EN ISO 6941:2005) of textiles were greatly
affected by thermal properties of fibres and the textile fabrics structure.
It was concluded that, taking into account the factors affecting the burning
behaviour of textiles, we can significantly reduce their flammability and in
consequence improve the fire safety in buildings.

Kamil MARJANEK
Kadimex B.H.

NOWOCZESNE URZ¥DZENIA I SYSTEMY
W INSTALACJACH PIANOWYCH
Przedmiotem niniejszego artyku³u jest bezpieczeñstwo po¿arowe w bazach paliw w Polsce oraz
analiza stanu obecnego i kierunek, w jakim powinny iœæ zmiany.
The subject of this article is fire safety in the fuel
bases in Poland and analysis of the current situation
and the direction in which changes should go.

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach mo¿emy zaobserwowaæ ci¹g³y wzrost zapotrzebowania
na surowce naturalne, bez których rozwój gospodarki, a co za tym idzie naszego
pañstwa, nie by³by mo¿liwy. Bezpieczeñstwo energetyczne naszego kraju zale¿y
w g³ównej mierze od dwóch czynników: mo¿liwoœci pojemnoœciowej sk³adowania substancji, takich jak ropa naftowa, benzyna, olej napêdowy i olej opa³owy,
jak równie¿ od poziomu zabezpieczenia tych miejsc, czyli baz magazynowych.
Obowi¹zuj¹ce przepisy daj¹ du¿¹ dowolnoœæ u¿ytkownikom w wyborze rodzaju zabezpieczeñ. Niestety ten brak uœciœlenia wymagañ w zale¿noœci od konkretnych przypadków sprawia, ¿e u¿ytkownicy wybieraj¹ czêsto wariant najtañszy,
niekoniecznie dostosowany do rodzajów zagro¿eñ, z którymi mog¹ mieæ stycznoœæ w przysz³oœci. Wieloletnio analizuj¹c zastosowane rozwi¹zania i patrz¹c
na te obecnie powstaj¹ce, mo¿na zauwa¿yæ delikatny postêp w œwiadomoœci
u¿ytkowników, a co za tym idzie – bardziej rzeczowe podejœcie do sposobów zabezpieczania przed dzia³aniem ognia. W dalszym ci¹gu patrz¹c na sprawê zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych pod k¹tem ca³ego kraju, musimy zdaæ sobie sprawê
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z tego, jak wiele jeszcze przed nami. Budowanie œwiadomoœci u¿ytkowników to
tylko jeden z aspektów, który s³u¿y poprawie bezpieczeñstwa po¿arowego na terenie kluczowych inwestycji dla bezpieczeñstwa energetycznego naszego kraju.
W myœl zasady, ¿e ³atwiej (a w tym wypadku na pewno taniej) jest zapobiegaæ,
ni¿ leczyæ, poni¿ej przedstawiê analizê istniej¹cych rodzajów zabezpieczeñ, ich
plusów i minusów, jak równie¿ podsumowanie, w jakim kierunku powinny byæ
skupione nasze dzia³ania w przysz³oœci, tak abyœmy zbli¿yli siê poziomem zabezpieczeñ do œwiatowych liderów w tej dziedzinie.

2. Analiza zagro¿eñ na terenach baz paliw, zastosowane
rozwi¹zania przeciwpo¿arowe, co mo¿na poprawiæ
w przysz³oœci
a. Kolejowe i samochodowe fronty za³adowczo-roz³adunkowe
Uzmys³owienie sobie, z jakimi zagro¿eniami po¿arowymi mo¿emy siê spotkaæ na terenie baz magazynowych, wymaga analizy procesu u¿ytkowego tych
obiektów. Bazy paliw s³u¿¹ zapewnieniu w danym regionie odpowiedniego zapasu paliw wêglowodorowych, tak aby nie zabrak³o go na stacjach paliw czy te¿
w domach ogrzewanych olejem napêdowym. Gotowe wyroby w postaci paliw
wêglowodorowych, takich jak olej napêdowy i opa³owy oraz benzyna, trafiaj¹
poprzez ruroci¹gi lub cysterny kolejowe do baz paliw. Tutaj powstaje pierwsze
bardzo istotne zagro¿enie zwi¹zane z przepompowywaniem paliw z cystern kolejowych do zbiorników magazynowych.
W przypadku rozszczelnienia po³¹czenia mo¿e siê utworzyæ rozlewisko, a co
za tym idzie – mieszanina gazów wybuchowych lub palnych. Zapocz¹tkowanie
reakcji spalania mo¿e, w przypadku braku natychmiastowej interwencji, doprowadziæ do nadmiernego przegrzania siê cystern i do ich wybuchu. Skutkami takiej sytuacji mo¿e byæ zapalenie siê kolejnych wagonów i ca³kowite zniszczenie
infrastruktury roz³adunkowej, jak równie¿ utrata cennych surowców. Koszty
utraconych surowców, a tak¿e odbudowy i przestoju technologicznego bazy na
czas przestoju technologicznego liczone by³yby w dziesi¹tkach milionów
z³otych. Jakie dzia³ania nale¿y podj¹æ w przypadku po¿aru? Promieniowanie
cieplne jest na tyle silne, ¿e nie mo¿na siê zbli¿yæ do miejsca po¿aru. Dodatkowo
ryzyko wybuchu kolejnego wagonu uniemo¿liwia podjêcie stosownych decyzji
w celu rozdysponowania si³ i œrodków bez nara¿enia ludzi na bezpoœredni¹ utratê ¿ycia lub zdrowia. Dlatego wszystkie dzia³ania oparte na wykorzystaniu zasobów ludzkich nale¿y eliminowaæ. Sytuacja wygl¹da analogicznie w przypadku
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pompowania paliw ze zbiorników do cystern samochodowych, za pomoc¹ których paliwo jest dostarczane do stacji paliw.

Fot. 1. Operowanie dzia³kiem FJM 100 MAN na platformie przez jednostki
ochrony przeciwpo¿arowej
Czym gasimy paliwa wêglowodorowe? Medium gaœniczym u¿ywanym do
gaszenia paliw wêglowodorowych jest piana ciê¿ka. Wytwarza siê j¹ z wodnego
roztworu œrodka pianotwórczego, który zostaje poddany procesowi aeracji
w zraszaczach, pr¹downicach lub dzia³kach pianowych, tworz¹c w ten sposób
pianê gaœnicz¹. Jak wygl¹daj¹ typowe w Polsce zabezpieczenia frontów kolejowych czy te¿ autocystern? S¹ to instalacje zraszaczowe umieszczone bezpoœrednio nad cysternami lub stacjonarne dzia³ka sterowane rêcznie przez obs³ugê.
Instalacje zraszaczowe powinny byæ stosowane tylko jako rozwi¹zanie dodatkowe, aby szybko i skutecznie ch³odziæ inne cysterny, zabezpieczaj¹c je w ten sposób przed przegrzaniem i wybuchem, ale nigdy nie powinny byæ stosowane jako
g³ówne zabezpieczenie przeciwpo¿arowe. Dlaczego? Poniewa¿ w przypadku
wybuchu cysterny instalacja zostaje ca³kowicie zniszczona, a taki scenariusz, jak
pokazuj¹ statystyki po¿arów, jest doœæ czêsty. Dzia³ka stacjonarne sterowane
rêcznie umieszczone najczêœciej na platformach równie¿ nie stanowi¹ skutecznego rozwi¹zania. Dzieje siê tak, poniewa¿ do ich obs³ugi niezbêdny jest wysoko
wykwalifikowany personel, który bêdzie wiedzia³, jak radziæ sobie w sytuacjach
kryzysowych. Wielokrotnie obserwuj¹c umiejscowienie platform wzglêdem torów w odleg³oœci poni¿ej 10 m, pyta³em osób, które by³y odpowiedzialne za gaszenie, co zrobi¹, gdy zacznie siê po¿ar? Czy z nara¿eniem ¿ycia i zdrowia
podejm¹ próbê ugaszenia? Czy bêd¹ wiedzia³y, jak siê zachowaæ? Czy strach
przed nieokie³znanym ¿ywio³em pozwoli im na skuteczne dzia³anie? Odpowiedzi, jakie us³ysza³em, ka¿¹ takie rozwi¹zanie jak najszybciej zmieniæ, gdy¿ nie
gwarantuje ono powodzenia.
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Fot. 2. Dzia³ko z automatyczn¹ oscylacj¹ i wbudowanym zasysaczem FJM 100 WTO
W jakim kierunku powinny skupiæ siê dzia³ania organów odpowiedzialnych
za ustanawianie przepisów oraz odpowiedni¹ edukacjê, jak równie¿ projektantów, a w koñcu firm oferuj¹cych stosowne zabezpieczenia? Istniej¹ rozwi¹zania,
które dziêki wysi³kom mojej firmy zaczynaj¹ skutkowaæ, s¹ coraz czêœciej stosowane i czynnie podnosz¹ poziom bezpieczeñstwa na terenach baz paliw, ograniczaj¹c równie¿ mo¿liwoœæ uszczerbku na zdrowiu ludzi. Nale¿¹ do nich
w szczególnoœci dzia³ka sterowane elektrycznie za pomoc¹ pulpitów radiowych
b¹dŸ stacjonarnych. Jedna osoba z bezpiecznej odleg³oœci mo¿e sterowaæ kilkoma
dzia³kami w jednym czasie, dysponuj¹c w ten sposób odpowiednie œrodki w zale¿noœci od rozwoju sytuacji w stosowne miejsca. W celu zobrazowania, jak
wygl¹da obs³uga tych urz¹dzeñ, mo¿na stwierdziæ, ¿e przypomina sterowanie
joystickiem w grze komputerowej. Rozwi¹zania takie uda³o nam siê z powodzeniem zaproponowaæ i zastosowaæ m.in. w: terminalu morskim LPG nale¿¹cym
do firmy ORLEN GAZ, bazach paliw ¯urawica, Œwinoujœcie, Wroc³aw nale¿¹cych do firmy Orlen S.A., jak równie¿ w Bazie OLPP w Woli Rzêdziñskiej czy
te¿ w Porcie Marynarki Wojennej. U¿ytkownicy tych urz¹dzeñ s¹ bardzo zadowoleni z tego rozwi¹zania, doceniaj¹ ich walory u¿ytkowe, a w szczególnoœci to,
¿e nie bêd¹ musieli nara¿aæ swojego ¿ycia, aby ugasiæ niebezpieczny po¿ar. Rozwi¹zanie to jest obecnie stosowane w oko³o 12% baz paliw. Wynika to z faktu, ¿e
jest ono dro¿sze od popularnych wy¿ej opisanych rozwi¹zañ, lecz jego koszt dalej pozostaje niewielki w przypadku zestawienia go z prawdopodobnymi stratami wywo³anymi przez po¿ar. Je¿eli proponowany wariant jest zbyt drogi, ale nie
dopuszczamy sytuacji, w której za bezpoœredni¹ obs³ugê mogliby byæ odpowiedzialni ludzie, istnieje rozwi¹zanie oparte na zastosowaniu dzia³ek z automa-
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tyczn¹ oscylacj¹. Czemu jest to dobre rozwi¹zanie? Dzia³ka takie posiadaj¹
wbudowany modu³ automatycznej oscylacji. Jego zasada dzia³ania jest prosta
i niezawodna. Otó¿ czêœæ przep³ywaj¹cego wodnego roztworu œrodka pianotwórczego trafia do turbiny napêdzaj¹cej mechanizm oscylacji. Wskutek nabrania rozpêdu przez turbinê dzia³ko zaczyna oscylowaæ o zadany k¹t.
Rozwi¹zanie to jest szczególnie wa¿ne w pierwszych chwilach po¿aru, kiedy
trudno jest zadysponowaæ odpowiedni¹ liczbê osób, jak równie¿ czasoch³onny
jest proces zak³adania ubrañ ¿aroodpornych wraz z aparatami oddechowymi.
U¿ytkownik mo¿e z bezpiecznej odleg³oœci œledziæ pracê dzia³ek i w momencie,
kiedy uzna za bezpieczne i stosowne przejêcie rêcznej kontroli, mo¿e skierowaæ
pr¹dy piany w poszczególne miejsca po¿aru. Rozwi¹zania te uda³o nam siê z powodzeniem zaproponowaæ i dostarczyæ do kilku wojskowych magazynów paliw sta³ych, jak równie¿ do najwiêkszej polskiej kopalni i jej ekspedytu, PGNiG
w Dêbnie i Barnówku.

b. Obecnie stosowane zabezpieczenia zbiorników magazynowych,
co mo¿na zmieniæ w przysz³oœci?
Zbiorniki magazynowe nale¿¹ do miejsc, które nios¹ ze sob¹ szczególne ryzyko. Ich po¿ary s¹ d³ugotrwa³e i najczêœciej koñcz¹ siê zniszczeniem znacznej czêœci infrastruktury na terenie bazy. Nale¿y równie¿ wspomnieæ o du¿ym ska¿eniu
œrodowiska wywo³anym przez wydzielaj¹cy siê przy po¿arze gêsty dym. Jest on
szkodliwy dla ludzi, zwierz¹t i dla wszystkiego, co napotka na swojej drodze. Je¿eli po¿ar zbiornika nie zostanie szybko i skutecznie ugaszony, z ka¿d¹ minut¹
prawdopodobieñstwo ugaszenia maleje. Dzieje siê tak, poniewa¿ coraz bardziej
rozgrzewaj¹ce siê paliwo staje siê jeszcze ciê¿sze do ugaszenia. Wskutek d³ugiego oddzia³ywania promieniowania cieplnego na œciany zbiornika ich konstrukcja, pocz¹wszy od szczytu, zaczyna siê sukcesywnie za³amywaæ do œrodka,
bezpowrotnie niszcz¹c w ten sposób ca³y zbiornik. Koszty zwi¹zane z odbudow¹
zbiorników s¹ bardzo wysokie (ka¿dy zbiornik to, w zale¿noœci od pojemnoœci,
od kilku do kilkudziesiêciu milionów z³otych). Jak niebezpieczne s¹ te po¿ary,
mo¿na siê by³o przekonaæ w Polsce w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 r.,
gdzie ¿ycie straci³o 37 osób, oraz w serii po¿arów w rafinerii w Mo¿ejkach w latach 2007–2010. Tak¿e po¿ary zbiorników ropy naftowej w Rafinerii Trzebinia
w 2002 r. oraz w Rafinerii Gdañskiej w 2003 r., da³y wiele do myœlenia.
Straty materialne i ludzkie powsta³e wskutek tych po¿arów, ka¿¹ nam stale
pracowaæ nad zabezpieczeniami przeciwpo¿arowmi, a w szczególnoœci nad
indywidualnym podejœciem do ka¿dej bazy, analizuj¹c wszystkie mo¿liwe do
przewidzenia aspekty. Zapocz¹tkowanie po¿arów w takich obiektach jest najczêœciej spowodowane przez wy³adowania atmosferyczne i czynniki ludzki.
S¹ to sytuacje ciê¿kie do przewidzenia i wyeliminowania.
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Jak wygl¹daj¹ typowe zabezpieczenia w Polskich bazach paliw? Czy oka¿¹
siê skuteczne? Jak sprawdzi³y siê podczas po¿arów w innych krajach? Czy znaj¹c
odpowiedzi na te pytania, mo¿emy spokojnie patrzeæ w przysz³oœæ? W kilku
zdaniach postaram siê przybli¿yæ stan zabezpieczeñ i wskazaæ, w którym kierunku powinny siê skupiæ nasze dzia³ania w przysz³oœci.
Spoœród stosowanych w Polsce zbiorników, z uwagi na budowê, mo¿emy
rozró¿niæ dwa rodzaje: z dachem sta³ym i z dachem p³ywaj¹cym. Poni¿ej w kilku
zdaniach przedstawiê zabezpieczenia zbiorników z dachem sta³ym, gdy¿ s¹ one
z ma³ymi zmianami stosowane równie¿ w zbiornikach z dachem p³ywaj¹cym.
Zbiorniki z dachem sta³ym s¹ szczególnie niebezpieczne, poniewa¿ w zale¿noœci
od ich wype³nienia paliwem tworzy siê w nich mieszanka wybuchowa o znacznej objêtoœci. Wskutek wybuchu dochodzi do zamierzonego oderwania dachu
i wymieszania palnych par z powietrzem. Nieskrêpowany dostêp powietrza intensyfikuje proces spalania i podnosi temperaturê po¿aru. Spoœród trzech typów
dostêpnych instalacji chroni¹cych zbiorniki w Polsce, najbardziej rozpowszechniony jest system napowierzchniowego podawania piany. Sk³ada siê on z pr¹downicy pianowej, w której wodny roztwór zostaje napowietrzony i powstaje piana
gaœnicza, garnka pianowego, w którym znajduje siê membrana przeciwdzia³aj¹ca ulatnianiu siê palnych gazów przez pr¹downicê do atmosfery, i wlewu pianowego, który ma za zadanie odpowiednio ukszta³towaæ strumieñ piany tak,
aby podnieœæ jego skutecznoœæ gaœnicz¹. Aby jednoznacznie okreœliæ wady i zalety tego rozwi¹zania, nale¿y wyobraziæ sobie, jaki przebieg bêdzie mia³ ewentualny po¿ar. W pierwszej chwili dochodzi do wybuchu, który niszczy dach, jak
równie¿ najwy¿sze czêœci zbiornika. Do nich w³aœnie jest przytwierdzona konstrukcja systemu napowierzchniowego podawania piany. Statystyki po¿arowe
pokazuj¹, ¿e prawdopodobieñstwo przetrwania przez ten system pierwszych
chwil po¿aru wynosi tylko 50%. Je¿eli po¿ar oka¿e siê mniej niszczycielski w pierwszych u³amkach sekund i oszczêdzi nasz¹ instalacjê, musimy pamiêtaæ, ¿e wraz
z wyd³u¿eniem czasu spalania lawinowo roœnie ryzyko zapadniêcia siê górnych
czêœci zbiornika do œrodka. Wskutek takiej sytuacji równie¿ pozostaniemy bez instalacji gaœniczej. W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o zapasie œrodka pianotwórczego.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi polskimi przepisami zapas wody ma wystarczyæ
na 120 minut akcji gaœniczej dla najwiêkszego zbiornika wraz z jego obwa³owaniem. Œrodek pianotwórczy ma starczyæ tylko na 30 minut. Czy w tym czasie
ugasimy po¿ar? Jest wysoce prawdopodobne, ¿e nie! W za³o¿eniu mia³ to byæ
czas potrzebny na dojazd i rozpoczêcie akcji gaœniczej przez jednostki PSP. Takie
myœlenie by³oby uzasadnione, gdyby stra¿ po¿arna dysponowa³a odpowiednim
zapasem najwy¿szej jakoœci œrodka pianotwórczego. Rzeczywistoœæ jednak nie
pozostawia z³udzeñ. Stra¿ po¿arna, ograniczaj¹c koszty, kupuje najtañsze œrodki
syntetyczne, których skutecznoœæ gaœnicza nie pozwoli na szybkie st³umienie po¿aru, jak równie¿ zapas, jakim dysponuj¹ jednostki, jest niewystarczaj¹cy.
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Czy s¹ zatem systemy gaszenia zbiorników pozwalaj¹ce szybko i skutecznie
ugasiæ po¿ar? Wiele wskazuje na to, ¿e tak! S¹ to systemy pod- i pó³podpowierzchniowego podawania piany. Ich zasada dzia³ania jest podobna do tej opisanej,
powy¿ej, lecz z kilkoma zasadniczymi ró¿nicami. Podawanie piany odbywa siê
od do³u zbiornika. Taki sposób eliminuje zagro¿enie uszkodzenia wskutek wybuchu i d³ugotrwa³ego po¿aru. Dodatkowym plusem jest fakt, ¿e piana mo¿e siê
wydobywaæ z wielu punktów rozlokowanych w dowolnych miejscach na dnie
zbiornika, a nie tak jak w systemach napowierzchniowych tylko po obwodzie.
Piana z uwagi na swoj¹ mniejsz¹ gêstoœæ przep³ywa ca³¹ objêtoœæ od dna zbiornika po lustro cieczy. W ten sposób otrzymujemy kolejny bardzo wa¿ny z punktu
widzenia powodzenia akcji gaœniczej czynnik – ch³odzenie p³on¹cego paliwa.

Schemat 1. Zasada dzia³ania systemu podpowierzchniowego podawania piany

Schemat 2. Zasada dzia³ania systemu pó³-podpowierzchniowego podawania piany
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Systemu tego nie mo¿na wykorzystywaæ tylko w dwóch przypadkach: przy
gaszeniu cieczy o du¿ej gêstoœci i przy po¿arach cieczy polarnych (np. alkoholi,
które intensywnie niszcz¹ pianê gaœnicz¹). Wtedy w³aœciwym rozwi¹zaniem jest
system pó³podpowierzchniowego podawania piany. Wykorzystuje on tê sam¹
zasadê dzia³ania, co system podpowierzchniowy, z jedn¹ istotn¹ ró¿nic¹ – piana
wydobywa siê na powierzchniê przez rêkaw. Zapobiega to niszczeniu piany
i u³atwia przep³yw przez gêste paliwa.
Z zastosowaniem systemu podpowierzchniowego w naszym kraju mamy
stycznoœæ w instalacjach gaœniczych najwiêkszych zbiorników w Polsce nale¿¹cych do firmy PERN PrzyjaŸñ. Zbiorniki te z uwagi na swoj¹ ogromn¹ pojemnoœæ 100 000 m3 nale¿a³o zabezpieczyæ w najwy¿szej jakoœci i skutecznoœci
systemy gaœnicze. Zabezpieczenia tych zbiorników s¹ swoistym œwiat³em w tunelu, pozwalaj¹cym pozytywnie spogl¹daæ w przysz³oœæ, je¿eli przy budowie innych zbiorników równie¿ zostanie wykorzystany ten system.

3. Podsumowanie
Dzia³ania, na których powinniœmy skupiæ siê w przysz³oœci, to budowanie
œwiadomoœci u¿ytkowników i osób odpowiedzialnych za nadzór i odbiór takich
inwestycji. Jest wiele rozwi¹zañ, które mo¿na dobraæ, w zale¿noœci od wymagañ
i rygorów bezpieczeñstwa, bez powielania utartych schematów. Najlepsz¹ form¹
by³oby znowelizowanie ustawy dotycz¹cej wymagañ dla baz paliw tak, aby rozwi¹zania te by³y odgórnie narzucone, jak równie¿ zgodne z miêdzynarodowymi
trendami. Przy opracowaniu ewentualnej nowelizacji powinniœmy skupiæ nasz¹
uwagê na: podniesieniu poziomu zabezpieczeñ frontów za³adunkowo-roz³adunkowych kolejowych i autocystern przez zastosowanie dzia³ek z automatyczn¹ oscylacj¹ lub sterowanych elektrycznie; dla zbiorników magazynowych
nale¿a³oby opracowaæ obowi¹zkowe zalecenia wykorzystania systemów podi pó³podpowierzchniowych w zale¿noœci od pojemnoœci zbiorników i rodzaju
sk³adowanych cieczy; zwiêkszyæ zapas œrodka pianotwórczego w pompowniach
przeciwpo¿arowych i okreœliæ najni¿sz¹ klasê skutecznoœci gaœniczej dla tych
œrodków na podstawie obowi¹zuj¹cych norm.
Doprecyzowanie stosownych rozwi¹zañ w danych przypadkach ograniczy
iloœæ tanich, ma³o skutecznych systemów i pozwoli w sposób znacz¹cy podnieœæ
poziom zabezpieczenia kluczowych dla pañstwa polskiego baz paliw. Podczas
ca³ego procesu wdra¿ania nowoczesnych rozwi¹zañ powinniœmy skupiæ nasze
dzia³ania na nale¿ytym podejœciu do problemu przez zastosowanie unikalnych
rozwi¹zañ. Tylko takie dzia³ania pozwol¹ nam spokojnie patrzeæ w przysz³oœæ
bez obaw o bezpieczeñstwo energetyczne naszego kraju. Wspó³praca ze œwiato-
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wymi potentatami w dziedzinie zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych w takich
obiektach stwarza du¿y potencja³ i niezbêdne zaplecze techniczne do tworzenia
i dostosowywania naszych przepisów do najwy¿szych œwiatowych standardów.

SUMMARY
Kamil MARJANEK

MODERN SYSTEMS AND DEVICES IN FOAM
INSTALLATIONS
In recent years, we have observed a continuous increase in demand for natural
resources, without which economic development, and hence the development
our country, would not be possible. Energy security of our country depends
largely on two factors: the possibility of capacitive storage of substances such
as oil, petrol, diesel and heating oil, as well as the level of protection of these sites,
or storage facilities. Existing provisions offer greater flexibility for users to choose
the kind of security. Unfortunately, due to this lack of clarification of
requirements depending on the specific cases, users often choose the cheapest
option, not necessarily adapted to the types of risks that may come in the future.
Over many years, analyzing the solutions and looking at those now formed, you
may notice subtle progress in the awareness of users, and thus, a more
substantive approach to the ways of protection against fire. But still looking at the
matter of fire protection for the whole country, we realize how much is yet to
come. Building awareness among users is only one of the aspecs used to improve
fire safety in most investments for the energy security of our country. According
to the principle that it is easier (and in this case certainly cheaper) to prevent than
to cure, the presented security analysis contains a description of the existing
types, their pros and cons, as well as a summary, in what direction should our
efforts be focused in the future so that we approach the level of security of world
leaders in this field.
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MIÊDZYNARODOWE ASPEKTY OCHRONY
ŒRODOWISKA MORZA BA£TYCKIEGO
W ODNIESIENIU DO ZATOPIONEJ AMUNICJI
CHEMICZNEJ
Po II wojnie œwiatowej du¿e iloœci amunicji chemicznej zatopiono w Morzu Ba³tyckim, co powoduje
g³êboki niepokój spo³ecznoœci krajów nadba³tyckich. Od 1974 r. wiele wysi³ku poœwiêcono na
ochronê œrodowiska morskiego i przywrócenie
jego walorów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badañ œrodowiskowych dotycz¹cych analizy wybranych niebezpiecznych
substancji chemicznych zatopionych w Morzu
Ba³tyckim. Szczegó³owej analizie poddano frakcje
wy³owionej bry³y iperytu siarkowego oraz dokonano oceny mo¿liwoœci zniszczenia porzuconego
adamsytu w procesie jego stapiania z siark¹.
Chemical munitions dumped after World War II
in the Baltic Sea have been causing a justified fear
of the Baltic Community. Since 1974 there are great
political and institutional efforts to protect the
Baltic marine ecosystems and restore their good
environmental status. The results of environmental
investigations concerning some dangerous chemical
substances dumped at the Baltic Sea were
presented in this work.
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1. Wstêp
Do podstawowych funkcji ka¿dego pañstwa nale¿y zapewnienie bezpieczeñstwa jego obywatelom przed potencjalnymi i realnymi zagro¿eniami cywilizacyjnymi. W tym celu tworzone s¹ krajowe i miêdzynarodowe systemy ochrony
ludnoœci, których zadaniem jest przeciwdzia³anie niebezpiecznym zdarzeniom.
Obejmuj¹ one m.in.: wczesne wykrywanie zagro¿eñ, ostrzeganie, alarmowanie,
przedsiêwziêcia zapobiegawcze i ochronne, izolowanie rejonów zagro¿onych,
organizowanie ewakuacji, podejmowanie dzia³añ ratowniczych, udzielanie pomocy medycznej i humanitarnej oraz usuwanie skutków tych zdarzeñ.
Efektywnoœæ systemów ochrony ludnoœci zale¿y od wysokiej œwiadomoœci
spo³ecznej odnoœnie do rodzaju wspó³czesnych zagro¿eñ, wielkoœci ich ryzyka,
jak i sposobu zachowania siê w sytuacji zagro¿eñ. Œwiadomoœæ ta jest potrzebna,
aby w stosunkowo krótkim czasie podj¹æ efektywne dzia³ania mog¹ce wp³ywaæ
na minimalizacjê skutków zagro¿eñ, które negatywnie oddzia³uj¹ na jakoœæ ¿ycia
i zdrowia ludzi, ich mienie oraz stan œrodowiska naturalnego.
Do szczególnego rodzaju zagro¿eñ œrodowiska naturalnego nale¿y zatapianie
niebezpiecznych substancji chemicznych w wodach œródl¹dowych, morzach
i oceanach, w tym amunicji chemicznej zawieraj¹cej wysoko toksyczne substancje o znaczeniu militarnym [1]. Przypuszcza siê, ¿e takich miejsc zatopienia amunicji chemicznej w œwiecie jest kilkadziesi¹t, rozmieszczonych w ró¿nych
czêœciach kuli ziemskiej. Celowe nagromadzenie nadmiernych iloœci tych substancji w œrodowisku wodnym mo¿e prowadziæ do katastrofy ekologicznej
o ogromnej skali.
Problem zatapiania amunicji chemicznej znalaz³ swój oddŸwiêk w wielu miêdzynarodowych aktach prawnych zakazuj¹cych stosowania tego rodzaju praktyk
[2]. Jako pierwsza, powsta³a Konwencja Londyñska o Sk³adowaniu Odpadów
(ang. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and
Other Matter), któr¹ podpisano w 1972 r., a nastêpnie ratyfikowano przez blisko
60 pañstw w 1975 r. Z inicjatywy Kanady konwencjê rozszerzono o dodatkowy
zapis zakazuj¹cy sk³adowania substancji biologicznych i chemicznych o znaczeniu militarnym (ang. Ocean Dumping Control Act).
Obecnie Konwencjê Londyñsk¹ stosuje siê na ca³ym œwiecie, lecz nie zakazuje
ona wszystkich form sk³adowania substancji niebezpiecznych. Substancje wymienione na tak zwanej czarnej liœcie (np. organiczne zwi¹zki halogenowe, rtêæ,
kadm, ró¿ne rodzaje olejów i odpady o wysokim stopniu radioaktywnoœci) nie
mog¹ byæ w ogóle sk³adowane, podczas gdy substancje z tak zwanej szarej listy
(np. arsen, o³ów, organiczne zwi¹zki silikonowe, cyjanki) mo¿na sk³adowaæ, jeœli
uzyska siê specjaln¹ koncesjê.
Kolejn¹ miêdzynarodow¹ konwencj¹ jest tzw. Konwencja Helsiñska z 1974 r.
(ang. Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea). Doty-
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czy ona wspó³pracy 9 pañstw nadba³tyckich w zakresie ochrony Morza Ba³tyckiego. Polska jest stron¹ tej konwencji od 22 marca 1980 r. W odró¿nieniu od
Konwencji Londyñskiej Konwencja Helsiñska ca³kowicie zakazuje sk³adowania
odpadów (w pewnych warunkach mo¿na sk³adowaæ jedynie rumosz skalny).
Organem wykonawczym jest Komisja Helsiñska HELCOM, której zadaniem
jest m.in.: nadzór nad stosowaniem konwencji, definiowanie kryteriów zanieczyszczeñ œrodowiska, promowanie prac badawczych i monitorowanie stopnia
zanieczyszczenia Morza Ba³tyckiego itp. Formu³owane rokrocznie nakazy maj¹
charakter zaleceñ, a wiêc nie maj¹ mocy wi¹¿¹cej [3]. W 1992 r. podpisano II Konwencjê Helsiñsk¹, która wzmocni³a zobowi¹zania stron w porównaniu z poprzednim aktem. Uzupe³nieniem inicjatywy pañstw ba³tyckich jest Agenda 21
dla Morza Ba³tyckiego (ang. Agenda 21 for the Baltic Sea Region), któr¹ podpisa³y
nastêpuj¹ce pañstwa: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, £otwa, Niemcy,
Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja. Program dzia³añ k³adzie nacisk na wzmocnienie wspó³pracy regionalnej i realizacji przedsiêwziêæ na rzecz ochrony œrodowiska morskiego, w tym: sta³e monitorowanie miejsc zatopienia amunicji
chemicznej i analizy stopnia zanieczyszczenia œrodowiska morskiego.

2. Amunicja chemiczna w Morzu Ba³tyckim
Po II wojnie œwiatowej du¿e iloœci amunicji chemicznej zatopiono w Morzu
Ba³tyckim, w wiêkszoœci w pobli¿u polskiej strefy ekonomicznej [4]. Proceder ten
trwa³ do koñca lat 80. ubieg³ego wieku. Ocenia siê, ¿e na dnie Morza Ba³tyckiego
mo¿e siê znajdowaæ ok. 87 tys. ton amunicji chemicznej zawieraj¹cej do 15 tys.
ton substancji chemicznych – tzw. bojowych œrodków truj¹cych (BST) [5]. Zatopiono m.in.: iperyt siarkowy – S(CH2CH2Cl)2, tabun – (CH3)2N(C2H5O)P(O)CN,
adamsyt – C6H4(AsCl)(NH)C6H4, arsyny – AsCl3, CNAsCl2, CH3AsCl2,
CH3CH2AsCl2, C6H5AsCl2, Clark I – (C6H5)2AsCl i II – (C6H5)2AsCN oraz luizyty
– ClCH:CHAsCl2 (A), (ClCH:CH)2AsCl (B) i (ClCH:CH)3As (C). Ich udzia³y procentowe przedstawiono na rys. 1. Amunicja chemiczna sk³ada³a siê g³ównie z pocisków artyleryjskich, bomb lotniczych, min, fugasów, œwiec i granatów
dymnych. Wœród pojemników znajdowa³y siê kontenery, beczki i kanistry. Czasami amunicjê chemiczn¹ zatapiano w starych statkach, a tak¿e wyrzucano do
morza luzem.
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Rys. 1. Rodzaje bojowych œrodków truj¹cych zatopionych w Morzu Ba³tyckim
(dane szacunkowe)
îród³o: opracowanie w³asne.

Specyficzne warunki hydrologiczne sprawiaj¹, ¿e Morze Ba³tyckie jest jednym z najbardziej zagro¿onych mórz na œwiecie [6]. Ogólna powierzchnia morza
wynosi 385 tys. km2, a objêtoœæ wody – ok. 20 tys. km3. Bardzo w¹skie i p³ytkie
po³¹czenia miêdzy cieœninami Be³t, qresund i Kattegat ograniczaj¹ wymianê
wód z Morzem Pó³nocnym. Dziêki temu ca³kowita wymiana wód jest d³ugotrwa³a i trwa œrednio ok. 30 lat. Morze Ba³tyckie charakteryzuje siê du¿ym
sp³ywem wód rzecznych (ponad 250) i opadowych. Czynniki te wp³ywaj¹ na zasolenie morza, które jest niewielkie w porównaniu z zasoleniem oceanu. Œrednia
wartoœæ tego wskaŸnika dla Ba³tyku wynosi 7,5‰, a wód oceanicznych – 36‰.
W akwenie morza wyró¿nia siê trzy du¿e baseny (Botnicki, Gotlandzki i Bornholmski) o œredniej g³êbokoœci wynosz¹cej 52,3 m (maks. – 459 m dla g³êbi Landsort na pó³nocny zachód od Gotlandii). Dno morza pokryte jest warstw¹ osadów
o gruboœci od 5 do 8 m.
W rejonie strefy zlewowej Morza Ba³tyckiego zamieszkuje obecnie ok. 85 mln
ludzi z 9 krajów, z czego 15 mln mieszka w odleg³oœci 10 km od linii brzegowej.
Kraje nadba³tyckie nale¿¹ do wysoko uprzemys³owionych pañstw, które wytwarzaj¹ 15% œwiatowej produkcji przemys³owej i ogromne iloœci zanieczyszczeñ.
Spoœród nich 97% zanieczyszczeñ jest wprowadzanych do Morza Ba³tyckiego
z l¹du, natomiast 3% stanowi¹ zanieczyszczenia pochodz¹ce z dzia³alnoœci na
morzu. Dodatkowa obecnoœæ w morzu zatopionej amunicji chemicznej przyczynia siê do wzrostu stê¿enia substancji toksycznych, pogorszenia warunków tlenowych i bioakumulacji w œrodowisku substancji szkodliwych, zawieraj¹cych
zw³aszcza rakotwórczy arsen (III). Dodatkowo sytuacjê pogarsza fakt, ¿e Ba³tyk
jest morzem zimnym, co powoduje, ¿e biodegradacja BST zachodzi znacznie
d³u¿ej ni¿ w cieplejszym zbiorniku [6].
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Miejsca zatopienia amunicji chemicznej w Morzu Ba³tyckim oraz jej iloœci s¹
doœæ dobrze poznane (rys. 2). Znacznie gorzej przedstawia siê znajomoœæ jej stanu
technicznego. Badania stopnia zniszczenia pow³ok amunicji chemicznej w wyniku korozji s¹ prowadzone w niektórych pañstwach, np.: Finlandii, Norwegii,
Szwecji, Niemczech i Rosji. Dotycz¹ one rzeczywistej amunicji i pojemników
wy³awianych z morza lub obserwowanych na dnie, a znajduj¹cych siê w odleg³oœci do 2 km od budowanego od 2008 r. Gazoci¹gu Pó³nocnego miêdzy Rosj¹
a Niemcami [7].

Rys. 2. Rejony zatopienia amunicji chemicznej w Morzu Ba³tyckim
Oznaczenia: 1 – basen Bornholmski, 2 – basen Gotlandzki
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [8].

Wed³ug ró¿nych ocen obudowa zatopionej amunicji jest obecnie skorodowana w 75–85% i za kilkadziesi¹t lat mo¿e nast¹piæ masowe wydostawanie siê substancji toksycznych do wody, powoduj¹ce jej ska¿enie i przez to niekorzystne
dzia³anie na organizmy roœlinne i zwierzêce. Formu³owana jest przy tym teza,
¿e mo¿liwa jest katastrofa ekologiczna, o skutkach powa¿niejszych ni¿ po awarii
elektrowni atomowej w Czarnobylu. Nie wszyscy jednak podzielaj¹ tê opiniê
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i uwa¿aj¹, ¿e masowe ska¿enie wód Ba³tyku nie nast¹pi nawet w przypadku
ca³kowitego korozyjnego zniszczenia korpusów amunicji i œcian pojemników
wype³nionych œrodkami truj¹cymi [7].
Wyniki monitoringu prowadzonego w ramach komisji HELCOM wskazuj¹,
¿e mimo wieloletnich wysi³ków pañstw nadba³tyckich w zakresie przeciwdzia³ania zanieczyszczeniu Morza Ba³tyckiego, jakoœæ wód tego akwenu pozostaje niezadowalaj¹ca. Dlatego problem oceny stanu technicznego amunicji
i kontroli stê¿enia substancji toksycznych w œrodowisku morskim nabra³ w ostatnich latach bardzo istotnego znaczenia.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki prowadzonych od kilkunastu lat badañ dotycz¹cych analizy wybranych BST, zatopionych w Morzu
Ba³tyckim, np. wy³owionej bry³y iperytu siarkowego, oraz oceny mo¿liwoœci
niszczenia porzuconego adamsytu w procesie stapiania z siark¹.

3. Czêœæ doœwiadczalna
3.1. Odczynniki i roztwory
Do badañ wybrano czêœæ wy³owionej przez kuter rybacki W£A 206 bry³y iperytu o masie ok. 4–5 kg. Z bry³y pobrano 10 próbek, które mia³y barwê
¿ó³to-br¹zow¹ i postaæ od mazistych, przypominaj¹cych smar, do sta³ych. Próbki
o masie 2 g rozpuszczano w 50 ml dichlorometanu i roztwór wytrz¹sano przez
30 min. Nastêpnie, po rozdzieleniu roztworu od osadu, roztwór przepuszczano
przez filtr Schotta i otrzymywano ekstrakty o zabarwieniu od br¹zowego do
¿ó³tego. Roztwory przechowywano w temperaturze otoczenia w szczelnych probówkach szklanych przez 2 tygodnie.

3.2. Chromatografia cienkowarstwowa (TLC, OPLC)
Rozdzia³y chromatograficzne wykonywano na p³ytkach handlowych o wymiarach 10 cm x 10 cm pokrytych ¿elem krzemionkowym ze wskaŸnikiem fluorescencyjnym F254 lub bez niego [9]. Do badañ stosowano p³ytki na folii
aluminiowej firmy Merck z faz¹ normaln¹, oznaczone nr. 5553 i nr. 5548, oraz
p³ytki szklane z faz¹ zwi¹zan¹ grupami oktadecylowymi, oznaczone nr. 13724.
P³ytki wstêpnie przemywano mieszanin¹ metanolu i chloroformu (1+1, V/V) i suszono przez 30 min w temperaturze 80oC. Badane ekstrakty nanoszono na p³ytki
punktowo przy u¿yciu mikrostrzykawki Hamilton w iloœci 1 ml lub pasmowo
przy u¿yciu automatycznego aplikatora Linomat IV (Camag, Szwajcaria) w iloœci
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100 ml. Ekstrakty analizowano wobec wzorca iperytu siarkowego, stosuj¹c ró¿ne
uk³ady rozwijaj¹ce.
Chromatogramy rozwijano w poziomej komorze chromatograficznej (TLC)
typu sandwicz (CHROMDES, Lublin) i ciœnieniowej komorze chromatograficznej (OPLC) typu KB-5121 (COBRABiD, Warszawa) [10]. P³ytki chromatograficzne przeznaczone do rozwijania w warunkach wymuszonego przep³ywu by³y
impregnowane i odpowiednio formowane do rozwijania liniowego i dwukierunkowego. Do t³oczenia eluentu stosowano pompê strzykawkow¹ typu
KB-5120-2 (COBRABiD, Warszawa).
Do wizualizowania chromatogramów stosowano odczynnik zawieraj¹cy
0,8 g chlorku rtêci (II) i 0,2 g tetraetylo-N,N-diaminobenzofenonu (keton Michlera) w 10 ml etanolu. Po spryskaniu powierzchni ¿elu krzemionkowego odczynnikiem p³ytkê wygrzewano w temperaturze 100oC przez ok. 1 min. Keton
Michlera i chlorek rtêci (II) reaguj¹ ze zwi¹zkami nekrozuj¹cymi, daj¹c czerwone
zabarwienie plamek, odcinaj¹ce siê od ¿ó³tego t³a p³ytki. Odczynnik przechowywano w butelce z ciemnego szk³a w temperaturze 4oC przez 3 tygodnie.

3.3. Chromatografia gazowa ze spektrometri¹ emisji atomowej
(GC-AED)
Rozdzia³y chromatograficzne wykonywano za pomoc¹ chromatografu gazowego firmy Hewlett-Packard HP 6890 (Avondale, PA, USA) sprzê¿onego z detektorem emisji atomowej HP 2350A [11]. Do sterowania prac¹ przyrz¹du oraz do
rejestracji chromatogramów pierwiastkowych i obróbki wyników stosowano
program ChemStation HP 35920A.
Do rozdzielania sk³adników analizowanych próbek u¿ywano kolumny kapilarnej HP-5, 30 m x 0,32 mm, pokrytej faz¹ 5% difenylo- i 95% dimetylopolisiloksanu o gruboœci filmu 0,25 mm. Objêtoœæ próbki wynosi³a 1 ml z podzia³em
strumienia w stosunku 20:1 lub 60:1. Jako gaz noœny stosowano hel. Natê¿enie
przep³ywu gazu noœnego by³o sta³e i wynosi³o 2 ml/min. Jako gazy reakcyjne stosowano tlen, wodór i mieszaninê metanu z azotem (1:9, V/V). Temperatura dozownika wynosi³a 320°C; temperatura linii transferowej miêdzy kolumn¹
a detektorem – 280°C; temperatura kolumny by³a programowana od 40°C
(3 min) z szybkoœci¹ wzrostu 10°C/min do 280°C (30 min).

3.4. Chromatografia gazowa ze spektrometrem masowym
(GC-MS)
Widma masowe analizowanych zwi¹zków mierzono za pomoc¹ spektrometru masowego w uk³adzie jonizacji elektronowej (EI) [12]. Energia elektronów
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wynosi³a 70 eV, natê¿enie pr¹du emisji – 400 mA, a temperatura Ÿród³a jonów
– 215°C. Jony badanych zwi¹zków wykrywano w zakresie od 40 do 400 amu
przy szybkoœci skaningowania 0,7 s/scan. Czas opóŸnienia w³¹czenia Ÿród³a jonów wynosi³ 200 s.

3.5. Stapianie adamsytu z siark¹
Proces stapiania adamsytu z siark¹ krystaliczn¹ prowadzono w hermetycznym naczyniu zaopatrzonym w mieszad³o mechaniczne i termometr [13–15].
Stosunek masowy adamsytu do siarki wynosi³ od 1:4 do 1:5. Pocz¹tkowo reakcjê
stapiania prowadzono w temperaturze 160oC przez 2 godziny, a nastêpnie
w temperaturze oko³o 200oC przez 1 godzinê. Oznaczenia powsta³ych analitów
wykonywano poœrednio przez ekstrakcjê próbek w uk³adzie cia³o sta³e–ciecz.
Efektywnoœæ procesu niszczenia adamsytu badano za pomoc¹ chromatografii
gazowej ze spektrometri¹ emisji atomowej. Do oceny wymywalnoœci niebezpiecznych sk³adników ze stopionych próbek stosowano amerykañsk¹ procedurê
TCLP (ang. Toxicity Characteristic Leaching Procedure) [16].

4. Wyniki pomiarów i ich dyskusja
W wyniku przeprowadzonych rozdzia³ów chromatograficznych w próbkach
wy³owionego iperytu wykryto ponad 36 sk³adników [17]. Dok³adne badania
tych sk³adników wykaza³y, ¿e w przypadku hydrolitycznego rozk³adu iperytu
w wodzie morskiej, oprócz substancji nietoksycznych lub ma³o toksycznych, powstaj¹ pewne iloœci substancji o wy¿szej toksycznoœci ni¿ toksycznoœæ samego
iperytu, a ich rozk³ad w œrodowisku nastêpuje bardzo powoli [6]. Wyniki badañ
bry³y iperytu przy u¿yciu chromatografii cienkowarstwowej i gazowej sprzê¿onej z detektorem emisji atomowej (GC-AED) przedstawiono na rys. 3 i 4.
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Rys. 3. Chromatogramy dwukierunkowe próbki bry³y iperytu rozwijane za pomoc¹
zwyk³ej (a) i (b) oraz ciœnieniowej chromatografii cienkowarstwowej (c). Faza
stacjonarna: (a) zwyk³y ¿el krzemionkowy; (b) i (c) wysokosprawny ¿el krzemionkowy
60F254; faza ruchoma: (S1) toluen – dichlorometan – n-propanol – n-heksan (25+25+1+50,
V/V); (S2) - eter diizopropylowy – chloroform – n-heksan (1+1+3, V/V); punkt startu:
1 cm od linii zanurzenia (doprowadzenia) fazy ruchomej; droga rozwijania: 8 cm; ³¹czny
czas rozwijania: (a) ok. 47 min; (b) 56 min; (c) 18 min.
Oznaczenia: HD – iperyt siarkowy
îród³o: opracowanie w³asne.

Identyfikacjê sk³adników chromatografowanych próbek wykonano przez porównanie ich widm masowych z widmami zwi¹zków siarki, które znajdowa³y
siê w bibliotece widm spektrometru masowego. Biblioteka zawiera³a zwiêkszon¹
liczbê widm zwi¹zków siarki w stosunku do zwykle umieszczanych w bibliotekach spektrometrów. Na rys. 5 przedstawiono chromatogram wybranego ekstraktu otrzymany w uk³adzie GC-MS. Na chromatogramie najwiêkszy pik o czasie
retencji 614 s odpowiada iperytowi siarkowemu. Oprócz piku iperytu obecne s¹
inne piki, których liczba by³a ró¿na w zale¿noœci od rodzaju badanych próbek.
Wœród zwi¹zków siarki wykryto tak¿e chlorodifenyloarsynê (pokazan¹ na
rys. 5), która by³a zatapiana w Ba³tyku. Zwraca uwagê to, ¿e nie uleg³a ona hydrolizie. Je¿eli zwi¹zki arsenu ulegaj¹ hydrolizie, to wytworzone produkty hydrolizy zwi¹zków arsenu zawieraj¹ arsen (III) i dlatego zachowuj¹ toksycznoœæ,
chocia¿ mo¿e ona byæ ni¿sza ni¿ toksycznoœæ substancji wyjœciowych. Zwi¹zki te
mog¹ siê akumulowaæ w organizmach ¿ywych i wywo³ywaæ ich zmiany genetyczne i nowotworowe. Wspó³czynnik biokumulacji BCF mo¿e nawet osi¹gn¹æ
wartoœæ 260 [18]. Wyniki niektórych analiz chemicznych wskazuj¹, ¿e zawartoœæ
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Rys. 4. Chromatogramy pierwiastkowe wielosk³adnikowej próbki bry³y iperytu
otrzymanych za pomoc¹ GC-AED na kanale: (a) wêgla C-193 nm, (b) siarki S-181 nm
i (c) chloru Cl-479 nm
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 5. Chromatogram pierwiastkowy chlorodifenyloarsyny (Clark I) wykrytej w próbce
bry³y iperytu otrzymany za pomoc¹ GC-AED na kanale arsenu (As-189 nm). Pozosta³e
piki pochodz¹ od zanieczyszczeñ œrodowiskowych
îród³o: opracowanie w³asne.
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arsenu w Ba³tyku jest ju¿ obecnie wy¿sza ni¿ przeciêtnie w wodzie morskiej.
Wœród zidentyfikowanych zwi¹zków wykryto tak¿e dwa zwi¹zki, które dot¹d
prawdopodobnie nie by³y znane. S¹ to zwi¹zki nale¿¹ce do grupy iperytów tlenowych.
Do jednych z trudniejszych dzia³añ wymagaj¹cych rozwi¹zania zalicza siê
proces niszczenia amunicji chemicznej. W pracy zaproponowano niszczenie jednego ze sk³adników amunicji – adamsytu w procesie stapiania z siark¹. Obecnoœæ
substancji powsta³ych w reaktorze i stopieñ destrukcji zwi¹zku okreœlano za pomoc¹ chromatografii gazowej (rys. 6). Jako ekstrahenty stosowano aceton, toluen
i kwas solny (doprowadzaj¹c badany roztwór do pH 5,0).

Rys. 6. Chromatogram pierwiastkowy (a) i widmo masowe (b) wzorca adamsytu
otrzymane za pomoc¹ uk³adu GC-AED i GC-MS
Oznaczenia: gwiazdkami zaznaczono zanieczyszczenia
îród³o: opracowanie w³asne.

Pocz¹tkowo, w temperaturze 119oC siarka ulega³a stopieniu, przyjmuj¹c jasno¿ó³ty kolor i tworz¹c cz¹steczki sk³adaj¹ce siê g³ównie z pierœcieni zawieraj¹cych
8 atomów siarki (S8). W tych warunkach adamsyt nie ulega³ rozpuszczeniu, zachodzi³o jedynie okludowanie grudek adamsytu p³ynn¹ siark¹. Pocz¹wszy od
temperatury 159oC bardzo szybko wzrasta³a lepkoœæ siarki, spowodowana ³¹czeniem siê cz¹steczek siarki S8 w d³ugie ³añcuchy polimeru, zawieraj¹ce do 100 000
i wiêcej atomów siarki. Przyczyn¹ tego zjawiska by³a obecnoœæ wolnych rodników siarki, znajduj¹cych siê na zakoñczeniach ³añcucha S8. Dla wy¿szych temperatur (do 200oC) mo¿liwe by³o oddzia³ywanie miêdzyfazowe rodników siarki
z pierœcieniem adamsytu. Prawdopodobnie zachodzi³a tutaj reakcja przy³¹czania
d³ugich w³ókien polimerów siarki do cz¹steczek adamsytu. W efekcie prowadzi³o to do powstania bardzo du¿ych naprê¿eñ pierœcienia fenarsazynowego
z jego rozerwaniem w³¹cznie. Prawdopodobny mechanizm reakcji stapiania
adamsytu z siark¹ przedstawiono na rys. 7.
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Rys. 7. Prawdopodobny schemat reakcji stapiania adamsytu z siark¹
Oznaczenia: R = H lub alkil, X = S, N, As lub C6H5.
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 8. Chromatogram pierwiastkowy ekstraktu produktu stapiania adamsytu z siark¹
otrzymany za pomoc¹ GC-AED
îród³o: opracowanie w³asne.
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Powsta³y produkt stapiania adamsytu z siark¹ ma postaæ zestalonej masy polimeru, koloru czarnego. Jest doœæ kruchy i niehigroskopijny. Nie rozpuszcza siê
w wodzie i w wiêkszoœci znanych rozpuszczalników. W badanych ekstraktach
nie stwierdzono obecnoœci wolnego adamsytu i pochodnych arsenu. Przyk³adowy chromatogram pierwiastkowy badanego ekstraktu produktu stapiania adamsytu z siark¹ – pokazany na rys. 8 – otrzymano za pomoc¹ GC-AED na kanale
arsenu (As-189 nm). Oznaczanie œladów arsenu prowadzono na poziomie najwy¿szej czu³oœci przyrz¹du, tj. 50 pg/s.

5. Podsumowanie i wnioski
Amunicja chemiczna zatopiona w Morzu Ba³tyckim jest wci¹¿ niebezpieczna
dla œrodowiska Morza Ba³tyckiego. Skala tego zagro¿enia jest jednak trudna do
dok³adnej oceny. Nale¿y zatem podj¹æ miêdzynarodow¹ wspó³pracê na rzecz
poprawy stanu œrodowiska morskiego i dokonaæ bardziej wnikliwych analiz
wielkoœci jej ryzyka.
Na podstawie przeprowadzonych badañ i uzyskanych wyników pomiarów
stwierdzono, ¿e wykonane analizy pozwalaj¹ lepiej poznaæ zachodz¹ce procesy
degradacji BST w œrodowisku Morza Ba³tyckiego. Ich poznanie przyczynia siê do
lepszego zrozumienia mechanizmów zachowania siê BST w wodzie morskiej,
a tak¿e daje odpowiedŸ na pytanie, dlaczego substancje te s¹ wci¹¿ niebezpieczne dla organizmów ¿ywych po ponad szeœædziesiêtu latach pozostawania na
dnie morza.
Wiêkszoœæ ekspertów s¹dzi, ¿e nie jest konieczne wydobywanie amunicji chemicznej z morza i przewo¿enie jej na l¹d w celu zniszczenia. Operacja taka jest
trudna technicznie i bardzo kosztowna. Ocenia siê, ¿e koszt zniszczenia amunicji
chemicznej wyniesie ponad 100 mld euro [19]. Dlatego przewa¿a pogl¹d, ¿e zatopion¹ amunicjê nale¿y pozostawiæ w morzu. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e amunicjê tê
powinno siê odizolowaæ od otaczaj¹cej wody. Rozwa¿ana jest równie¿ mo¿liwoœæ zniszczenia amunicji in situ w specjalnie do tego celu przystosowanych
podwodnych urz¹dzeniach lub przykrycia sk³adowisk amunicji chemicznej
warstw¹ betonu albo trwa³ego polimeru.
Zaproponowany w tej pracy prosty sposób niszczenia adamsytu z siark¹ jest
stosunkowo tani i mo¿liwy do wykonania. Powsta³y produkt nie zawiera
zwi¹zków ³atwo wymywalnych w wodzie i w wiêkszoœci rozpuszczalników.
Jako trwa³y polimer móg³by byæ sk³adowany w wyeksploatowanych kopalniach.
Jednak pewnym utrudnieniem w realizacji takiego rozwi¹zania jest brak w Polsce odpowiednich przepisów normuj¹cych i umo¿liwiaj¹cych takie postêpowa-
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nie [20]. Dlatego zainteresowane pañstwa powinny podj¹æ dalsz¹ wspó³pracê
miêdzynarodow¹ w tym zakresie.
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SUMMARY
dr in¿. Mariusz MAZUREK

INTERNATIONAL ASPECTS OF THE BALTIC ENVIRONMENT
PROTECTION IN REFERENCE TO DUMPED CHEMICAL
MUNITIONS
This paper discusses the results of environmental investigations carried out on
the sulphur mustard remains of the chemical munition dumped in the Baltic Sea.
The fractions of the yperite lump fished up were analysed in detail by several
chromatographic techniques combined with chemical visualization, mass
spectrometry and atomic emissions detection. The results indicate the presence
of a large number of dangerous compounds; some of them were more toxic than
sulphur mustard. There also was found arsenic (III), which occurs as a persistent
constituent of many chemical munitions. Due to this the destruction possibility
of the abandon adamsite in the process of their melting with granulated sulphur
was proposed.

dr. ing. Eva MRAÈKOVÁ
Technical University in Zvolen
Faculty of Wood Sciences and Technology
Department of Fire Protection

SELECTED ALIPHATIC ALCOHOLS
AS FLAMMABLE LIQUIDS AND THE
DETERMINATION OF THEIR LOWER EXPLOSIVE
LIMITS
There are specified the volumes of flammable
liquids (methanol, ethanol, 1-butanol) by calculation
and their experimental determination of lower
explosion limits was investigated in this paper.
We compared them then with the technical
characteristics of fire safety data sheets. The
reliability of technical equipment VK 100 was
confirmed by methodology.

Key words: explosive chamber, lower explosiveness limit, flammable liquids
vapours, aliphatic alcohols, alcohol fuels

1. Introduction
Although fossil fuels have become the dominant energy resource for the
modern world, alcohol has been used as a fuel throughout history. The aliphatic
alcohols, methanol, ethanol, and 1-butanol are of interest as fuels because they
can be synthesized chemically or biologically, and they have characteristics
which allow them to be used in current engines. One advantage shared by all
three alcohols is their high octane rating.
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Determination of the lower explosiveness limit (LEL) has an extraordinary
importance for the assessment of explosion danger inside technological systems,
where an explosive atmosphere is present formed by flammable liquid vapours
as are methanol, ethanol and 1-butanol, and air oxygen. Knowledge of the LEL
value is directly used to determine the atmosphere with respect to fire danger or
flammable liquid vapours explosion according to technical standard STN EN
1127-1 Explosive atmospheres.

2. Knowledge about an explosion
An explosion can occur under a condition if in a closed area a finely dispersed
flammable material in sufficient concentration is blended with an oxidizing
agent. In addition, a sufficiently strong source of initiation must be present.
Flammable material may be flammable gas, flammable liquid’s vapour or mist,
stirred flammable dust or a combination of these materials called hybrid
blend [1].
The measurement method for determining the lower explosiveness limit is
based on the ability of flammable liquid vapours to burn explosively with oxygen
after they have been ignited by a source of ignition. The lower explosiveness limit
is the minimum concentration of the flammable liquid vapours with an oxidizer,
which enables the spread of the explosive burning. It forms the boundary
between an explosive and non-explosive mixture. It is a number determining the
minimum amount of homogeneously dispersed combustible matter in an
oxidizing atmosphere (air) that after initiating by a sufficiently powerful
initiation is able to develop a temperature high enough to ignite next, not yet
reacting layers of the mix [1].

3. The amount of the explosive mixture
The density of flammable liquid vapours with air is given by the pressure of
liquid’s vapours, which depend on temperature. Vapours of a liquid methanol,
ethanol and 1-butanol with lower density than the air rise faster the lower is their
density. During this process they gradually mix with air. The coefficient of
diffusion determines the amount of an explosive mixture in closed space only if in
this space there is no air flow. In the case of air flow the amount is influenced
especially by convection.
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The formation of an explosive atmosphere is influenced by operating
conditions, if the material is in closed space and if there is an outflow possibility
also any aerating and the spatial distribution. For example, we must take into
account the presence of flammable materials and mixtures in spaces which are
not ventilated enough like holes, sewers and shafts. In the case of gases and
vapours even small air ventilation (a natural draught, movement of a person) can
cause air to mix with combustible [2].
In the case of liquids as are methanol, ethanol and 1-butanol, the surface area
of vaporization and the working temperature have also influence on the
formation of an explosive atmosphere.

4. Liquids vapourization into a stagnant environment
Vaporization of flammable liquid as are methanol, ethanol and 1-butanol into
a stagnant environment is called molecular diffusion. It is a relatively slow
process, which unables the liquid’s vapours to spread to large distances. On the
contrary, it enables the vapour to concentrate at its source and hence it leads to
creation of local explosive concentrations.
The concentration change above the surface can be described by the formula:
c =a × yn +b

(1)

where:
c – vapour concentration at the considered point over the flammable liquid
surface [volume %],
y – distance of the considered point from the origin of the coordinate system [m],
a, b – constants, which can be defined from the boundary conditions [-].

5. Laboratory Part
5.1. Experimental equipment VK 100
Explosive Chamber VK 100 is a cubic. Its length l is less or equal to two
diameters d : 1 £ 2.d. With the increasing capacity of the vessel decreases the
rapidity of explosive pressure’s growing. This characteristic is in the case of cubic
vessels described by the so-called cubic relation:
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æ dp ö
× V 1 / 3 = konst. = K G , resp. K St
ç ÷
dt
è ø max

(2)

where:
æ dp ö
-1
ç ÷ – the maximum speed of the explosive pressure’s growth [MPa × s ]
dt
è ø max
or [bar.s-1] ,
V – capacity of the vessel [m3],
K(G), K(St) – cubic constant for gases or dusts [MPa.m.s-1] or [bar.s-1].
This cubic constant can be a technically safety parameter if the following
conditions are satisfied – the optimal concentration of explosive mixture, the
same shape of the vessel, the same rate of mixture’s turbulence, the same kind
and energy of the initiating source as realised in the VK 100. Validity of the cubic
relation according to [3] in the case of flammable liquids vapour mixtures begins
from vessel’s capacity 5 l and in the case of dust-air mixtures from capacity 40 l.

5.2. Description of the technical apparatus
for measuring the lower explosiveness limit
and in the explosiveness extent
The technical apparatus for the lower explosiveness limit measuring –
explosion chamber VK 100 – is laboratory equipment for the determination
of explosiveness limits of flammable liquid vapours. The equipment has a frame
construction, the chamber itself is on the upper part of the frame, on the bottom
part there are the pneumatic valves, the stirring equipment, the explosion source,
the fire extinguishing equipment and the additional electrical.
Inside the chamber there is a heating plate which can be taken out and which
serves the evaporation of the tested liquid. This plate is powered by 24 VAC, the
temperature is scanned by a thermocouple and regulated by a HT60B regulator
(Fig. 1, 2).
Two high voltage electrode leads aimed at initiation are inserted to the
chamber’s s inner space. The chamber has further a gas input, an electrovalve for
flammable liquid gases stirring, an electrovalve for chamber cleaning and an
electrovalve of the fire extinguishing equipment. Inside the chamber an intensive
streaming can be carried out by the use of a blender with variable rotation speed.
The device control is provided by an external desk, where the operating elements
are placed in vertical plane. Their functions are mutually locked-out in the
particular modes. This allows safe operation and forecloses an accidental
hanging.
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Fig. 1. Operator control unit with HT60B

Fig. 2. Inner space VK 100

6. Experimental substance Methanol, Ethanol
and 1-butanol – a flammable liquid belonging
to alcohol group
Most methanol is produced from natural gas, although it can be produced
from biomass using very similar chemical processes. Ethanol is commonly
produced from biological material though fermentation processes. When
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obtained from biological materials and/or biological processes, they are known as
bioalcohols (e.g. bioethanol). There is no chemical difference between biologically
produced and chemically produced alcohols [4].
Methanol and ethanol can both be derived from fossil fuels, biomass, or
perhaps most simply, from carbon dioxide and water and ethanol has most
commonly been produced through fermentation of sugars, and methanol has
most commonly been produced from synthesis gas, but there are more modern
ways to obtain these fuels. Methanol is the simpler molecule, and ethanol can be
made from methanol, can be produced industrially from nearly any biomass,
including animal waste, or from carbon dioxide and water or steam by first
converting the biomass to synthesis gas in a gasifier. It can also be produced in
a laboratory using electrolysis or enzymes [4].
For industrial use ethanol is produced by a reaction of ethylene with sulphuric
acid, by catalytic hydratation of ethylene and by synthesis from fossil materials or
gas. The so-called ethanol fermentation and the following distillation of ethanol
to asked purity is another method. Ethanol is the basic component of alcoholic
drinks. It is also used as solvent (medicines, cosmetics, cleaning and disinfecting
agents, etc.) and as base material for further processing (acetaldehyde, butadiene,
diethyl ether, ethylene, vinegar, etc.) [4]
Butanol is considerably less toxic and less volatile than methanol. In particular,
butanol has a high flash point of 35°C, which is a benefit for fire safety, but may be
a difficulty for starting engines in cold weather. Energy Environment
International developed a method for producing butanol from biomass, which
involves the use of two separate micro-organisms in sequence to minimize
production of acetone and ethanol byproducts [4].
Table 1. Basic characteristics of methanol [5]
Molecular formula

CH3OH

Structural formula

H3C-OH

CAS number

67-56-1

molecular weight

30,04 g.mol-1

melting temperature

–97°C

boiling temperature

64,7°C

791,8 kg.m-3

vaporization heat

1098,94 kJ.kg-1

heat of formation

–239,2 kJ.mol-1

combustion heat

22,68 MJ.kg-1

LEL

6,0 volume, %

UEL

36,5 volume, %

12°C

self-ignition
temperature

464°C

density at 20°C

flash temperature

189

Selected aliphatic alcohols as flammable liquids and the determination of their lower explosive limits

Table 2. Basic characteristics of ethanol [5]
Molecular formula

C2H5OH

Structural formula

CH3-CH2-OH

CAS number

64-17-5

molecular weight

46,07 g.mol-1

melting
temperature

–114,15°C

boiling temperature

78,39°C

vaporization heat

heat of formation

789,42 kg.m-3
–277,6 kJ.mol-1

combustion heat

836,99 kJ.kg-1
29,67 MJ.kg-1

LEL

3,5 volume, %

UEL

15 volume, %

13°C

self-ignition
temperature

363°C

density at 20°C

flash temperature

Formula of 1 mol fuel complete combustion is:
C2H5OH+3O2+11,28N2

-1366,83 kJ

2CO2+3H2O+11,28N2

(3)

Table 3. Basic characteristics of 1-butanol [5]
Molecular formula

C4H9OH

Structural formula

CH3(CH2)2CH2-OH

CAS number

71-36-3

molecular weight

74,12 g.mol-1

melting
temperature

–89,3°C

boiling temperature

117,73°C

vaporization heat

heat of formation

809,8 kg.m-3
–327,3 kJ.mol-1

combustion heat

584,05 kJ.kg-1
36,1 MJ.kg-1

LEL

1,4 volume, %

UEL

11,2 volume, %

29°C

self-ignition
temperature

343°C

density at 20°C

flash temperature

Aerosols of liquids and mists create drops with a size less than 1 mm.
Practically there are often aerosol and mist drops with proportions of 0,001 mm
and 0,1 mm. In the case of gases and superheated vapours of flammable liquids
in mixtures with air, oxygen, chlorine and other oxidizing agents an explosion
hazard threatens if:
Safety factors are usually considered:
k B1 × LEL < cskut < k B 2 × UEL
kB1 = 0,5,
kB2 = 1,04 till 1,1 for low UEL rate,
kB2 = 1,32 till 2,52 for high UEL rate (e.g. H2, C2H2, CH3OH).

(4)

190

Eva Mraèková

7. Methods of results assesment
calculation method for the assesment of volume
concentration for methanol, ethanol and 1-butanol
The mode of evaluation is based on physical, chemical and dynamic principles
of a liquid’s behaviour. Vapours concentration above the liquid’s surface is
directly proportional to the saturated vapours pressure
cskut =

pn
×100%
po

(5)

where:
cskut – vapour concentration [volume %],
pn – liquid’s saturated vapours pressure [Pa],
po – pressure of the surrounding [Pa].
The molar volume Vt at the temperature tPRAC is to calculate:
Vt = Vo ×

T PRAC p o
To p PRAC

(6)

where:
Vo = 22,4135 m3.kmol-1 (at To and po),
po = 1,01325.105 Pa,
TPRAC = tPRAC + 273,15 K,
To = 273,15 K,
tPRAC – working temperature [°C],
pPRAC – working pressure [Pa],
The calculation of the gas’s capacity results from the state equation of a perfect
gas which has the form:
p ×V = n × R ×T

(7)

whereas for the amount of substance n stands:
n=

m
M

(8)

Because the liquid’s weight is a non-measurable quantity it is necessary to
express it via capacity and via density using the formula:
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Through the combination of formulas (11) and (12) we get the final form of the
formula for liquid’s volume calculation:
V kvap =

V plyn × M × p
r × R ×T

(10)

where:
n – amount of substance [mol]
m – mass of the gas [g]
M – gram molecule of the gas [g.mol-1]
R – universal gas constant [8,314 Pa.m3.K-1.mol-1]
T – gas temperature [K]
R – liquid density [kg.m-3]
p – gas pressure [Pa]
V – gas volume at the given pressure and temperature [V]
The introduced mathematical procedure was used for the theoretic calculation
of flammable liquid’s vapours concentration [6].

8. Results and discussion
Calculation Results of the needed volume Vkvap of the flammable liquid
methanol for its LEL assessment are presented. The presented calculation is
realised under the given conditions (Table 1):
M = 30,04 g.mol-1
R = 791,8 kg.m-3
T = 20°C
Vvýbuchového priestoru = 100 l (volume of the outburst space)
On the basis of calculations we get the results listed in Table 4.
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Table 4. Needed amount Vkvap for assessment of methanol LEL
Measuring
number

Vkvap [ml]

Vapour capacity
in the VK [m3]

Liquid mass
[g]

LEL
[volume, %]

1.

8,83

0,0056

6,994

5,6

2.

8,99

0,0057

7,119

5,7

3.

9,15

0,0058

7,243

5,8

4.

9,31

0,0059

7,368

5,9

5.

9,46

0,0060

7,493

6,0

Table 5. Experimental assessment of low explosiveness limit
Flammable liquid
Measuring
ethanol amount
number
[ml]

Test results
P – positive, N – negative

LEL
[volume, %]

Number of the experiment
1.

2.

3.

4.

5.

1.

8,83

5,6

P

P

P

P

P

2.

8,99

5,7

P

P

P

P

P

3.

9,15

5,8

P

P

P

P

P

4.

9,31

5,9

P

N

P

P

N

5.

9,46

6,0

N

P

P

P

P

On basis of the experiments the low explosiveness limit (LEL) for methanol
was confirmed as 6,0 volume %. It corresponds with the literature Wiley, VCH [5]
stated in Table 1.
Calculation Results of the needed volume Vkvap of the flammable liquid ethanol
for its LEL assessment are presented. The presented calculation is realised under
the given conditions (Table 2):
M = 46,07 g.mol-1
R = 789,42 kg.m-3
T = 20°C
Vvýbuchového priestoru = 100 l (volume of the outburst space)
On the basis of calculations we get the results listed in Table 6.
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Table 6. Needed amount Vkvap for assessment of ethanol LEL
Measuring
number

Vkvap
[ml]

Vapour capacity
in the VK [m3]

Liquid mass
[g]

LEL
[volume, %]

1.

8,98

0,0037

7,087

3,7

2.

8,73

0,0036

6,895

3,6

3.

8,49

0,0035

6,704

3,5

4.

8,25

0,0034

6,512

3,4

5.

8,01

0,0033

6,320

3,3

Table 7. Experimental assessment of low explosiveness limit
Flammable
liquid
ethanol
amount
[ml]

LEL
[volume, %]

1.

8,98

2.

Measuring
number

Test results
P – positive, N – negative
Number of the experiment
1

2

3

4

5

3,7

P

P

P

P

P

8,73

3,6

P

P

P

P

P

3.

8,49

3,5

P

N

N

P

N

4.

8,25

3,4

N

N

P

N

N

5.

8,01

3,3

N

N

N

N

N

On basis of the experiments the low explosiveness limit (LEL) for ethanol was
confirmed as 3,5 volume %. It corresponds with the literature Wiley, VCH [5]
stated in Table 2.
Calculation Results of the needed volume Vkvap of the flammable liquid
1-butanol for its LEL assessment are presented. The presented calculation is
realised under the given conditions (Table 3):
M = 74,12 g.mol-1
R = 809,8 kg.m-3
T = 20 °C
Vvýbuchového priestoru = 100 l (volume of the outburst space)
On the basis of calculations we get the results listed in Table 8.
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Table 8. Needed amount Vkvap for assessment of 1-butanol LEL
Measuring
number

Vkvap
[ml]

Vapour capacity
in the VK [m3]

Liquid mass
[g]

LEL
[volume, %]

1.

5,71

0,0015

4,622

1,5

2.

5,33

0,0014

4,314

1,4

3.

4,95

0,0013

4,006

1,3

4.

4,57

0,0012

3,698

1,2

5.

4,19

0,0011

3,390

1,1

Table 9. Experimental assessment of low explosiveness limit
Flammable
liquid ethanol
amount
[ml]

LEL
[volume, %]

1.

5,71

2.

Measuring
number

Test results
P – positive, N – negative
Number of the experiment
1

2

3

4

5

1,5

P

P

P

P

P

5,33

1,4

P

N

P

P

N

3.

4,95

1,3

N

N

N

N

N

4.

4,57

1,2

N

N

N

N

N

5.

4,19

1,1

N

N

N

N

N

On basis of the experiments the low explosiveness limit (LEL) for ethanol was
confirmed as 1,4 volume %. It corresponds with the literature Wiley, VCH [5]
stated in Table 3.

9. Conclusion
The measurements principle was to create flammable liquid vapours with air
oxygen and to produce an explosive system initiated by an energy source –
starter. The purpose of the measuring was to find the minimum of a flammable
liquid vapour or mist concentration in air whereat in the mixture at the given
initiatory energy an explosion spread occurs. Experiments were carried out by
atmospheric pressure and the VK 100 chamber’s structural temperature.
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SUMMARY
dr ing. Eva MRAÈKOVÁ

SELECTED ALIPHATIC ALCOHOLS AS FLAMMABLE
LIQUIDS AND THE DETERMINATION OF THEIR LOWER
EXPLOSIVE LIMITS
The explosion Chamber VK 100 is introduced in the paper, in which we
determined the lower explosive limits (LEL) of selected aliphatic alcohols as
flammable liquids methanol, ethanol, 1-butanol. First, the calculations of the
volume of flammable liquid necessary for setting of LEL were carried out. Next,
the lower explosive limit of methanol, ethanol, 1-butanol was carried out
experimentally. All three aliphatic alcohols (methanol, ethanol and 1-butanol) are
considered as fuels.

Bozo NIKOLIC,
Dragan KARABASIL,
Ljiljana RUZIC-DIMITRIJEVIC
Higher Education Technical School of Professional Studies, Novi Sad, Serbia

EDUCATION IN THE FIELD OF FIRE PROTECTION
AND EMERGENCY RESCUE IN HIGHER
EDUCATION SCHOOL IN NOVI SAD, SERBIA
This paper presents an overview of the
development of education in the field of fire
protection and emergency rescue in the Republic of
Serbia. Since the Higher Education Technical
School of Professional Studies in Novi Sad has the
longest tradition and the leading role in this area,
special attention is paid to the development of
curricula and syllabi in its two study programmes:
Fire protection, and Civil protection and emergency
rescue. The importance of practical part of teaching
in the curricula has been pointed out as well as
directions for future improvement of the study
programmes in order to obtain high-quality
engineering, and specialist staff.

1. Introduction
Every human community has developed systems of protection against
various hazards from the very beginning, and fire has been recorded as a cause of
disasters and hazards in all civilisations. The risk has remained till today and with
the social and technological progress potential sources of fire have increased in
number and diversity.
The protection of human lives and material goods is a primary task in the defence
of a community. In many countries it is the duty of the military forces, in some
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it belongs to the police, whereas in others there are special ministries of semi-military
character, and somewhere it is part of the civil sector and under the local
government, but regardless of how the protection is organized, it is effective only
if led by educated professionals. Additionally, the awareness of the society should be
raised to understand the inevitability of protection, and general public should be
educated and informed about potential hazards and preventive and protective
measures aimed at preventing accidents and eliminating their consequences.
Nowadays, every society should invest in education in the field of protection
at all levels, particularly the higher ones, in order to form a technologically and
professionally educated segment of the society that would play the leading role in
the system of protection.
The analyses carried out in Serbia in recent years indicate that the situation in
the field of fire protection is inadequate and that the fire protection system as
a whole considering its organization, competence and efficiency does not satisfy
the actual needs of the technical, technological and socio-economic development.
This lag is especially pronounced in comparison with the EU Member States, and
the situation is similar in the area of emergency rescue. However, any community
should never be satisfied with the existing protection system, since unpleasant
surprises are always possible and usually do happen.

2. History of education in the field of protection
in Serbia
There are several higher education institutions in Serbia that within their
department of protection have study programmes in fire protection, and civil
protection – emergency rescue. The longest tradition in this has the Higher
Education Technical School of Professional Studies (VTŠ) in Novi Sad, which
exists more than 50 years.
The first generation of fire protection students was enrolled in VTŠ in 1968. In
former Yugoslavia it was the only higher education institution educating
professionals in this area. The graduates – fire protection engineers, worked all
over the country as commanders of fire-fighting or territorial units, and as
managers and professionals in protection departments in companies of particular
importance, as military command staff in this field, or in various other
workplaces in enterprises.
Along with the education VTŠ has developed an extensive cooperation with
industry working on the creation of fire protection plans and projects regarding
automated systems for early fire detection and systems for automated fire
extinguishing, different analyses, trainings, investigations, etc.
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Fire protection has become a brand of VTŠ and today’s high rating of this
school comes, among other things, from the period of development of the
Protection department. Many fire protection engineers enrol their children in our
school, or they themselves return to continue their own education.
Following the development of the society and its needs VTŠ founded in 1971
the Civil protection department that also educated equally respected engineers.
Although the then country invested a lot in the system of civil protection,
unfortunately it proved inefficient in the end.
During the NATO aggression the failure of such civil protection was obvious.
It was estimated that staff were not qualified enough, and consequently
investments stopped, which reflected on the interest of students for enrolment in
the study programme and we realized that the programme had to be changed.
The society needs trained staff to act in the accident, in various types of
emergencies. At the same time a political realignment began in the country that
affected the recognition of some other carriers of activities in this field. Instead of
the army it became the Ministry of Interior, which until then had a leading role in
the field of fire protection. Therefore, these two protections were for the first time
in some way unified and the newly created concept of the whole system stressed
the need to establish new and different study curricula and syllabi. And this is
what VTŠ has been occupied with since then in order to find better solutions.
In addition to these two study programmes in the Protection department, VTŠ
founded two more study groups, one in 1986 and the other in 1988 –
Occupational safety and health and Environmental protection, respectively.
VTŠ and the Faculty of Occupational Safety in Niš (which in 1993 raised this
education to a university level) are the leaders of education in the field of fire
protection in Serbia.
In 2007 all higher education institutions in Serbia started accrediting their
study programmes according to a system based on the Bologna Declaration. VTŠ
accredited 14 three-year study programmes in basic vocational studies and
7 one-year study programmes in specialist vocational studies. From the field of
protection there are 4 basic and 3 specialist programmes. On completing studies
in VTŠ, the title conferred is applied bachelor, or specialist – applied bachelor in
the field of the study programme in question.
Fire protection is studied in both the basic and specialist vocational studies,
whereas Civil protection and emergency rescue exists only as a basic vocational
study programme because in that moment the system of protection was not
defined in the country.
The two study programmes have undergone many changes in more than
40 years of their existence, but always in the direction of modernization and
introduction of new, current content. The education process has been prolonged
from two to three years. The concept of the existing programmes focuses on the
acquisition of general and vocational knowledge alike, and special attention
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is paid to practical work in industry, which is introduced in the final semester.
Actually, this industrial placement and the practical segment of education
it provides in the very profession is what distinguishes vocational studies,
specifies them, and gives them a certain kind of advantage over academic studies.

3. Study programmes of fire protection and civil
protection and emergency rescue in VTŠ
The reform of higher education study programmes in Serbia was carried out
in accordance with the Bologna Declaration principles. The Ministry of Education
in Serbia set standards regarding the quality and content of study programmes,
and the system of grading, loading and crediting in courses, all of which allow the
mobility of students in the European higher education space. The structure of
study programmes follows the prescribed percentage pattern of general,
vocational and professionally applicable courses, which can be seen from the
following table.
Table 1
Year

Type of studies

I
II

All (tech.
business…)

General courses,
%

Professionally
applicable
courses, %

Vocational
courses, %

9

81

10

7

45

48

14

86

46.67

48.00

III
Average:

5.33

In senior years there are more vocational courses, and the student spends the
last semester at engineering placement in a company engaged in business
activities from the field of the study programme. Furthermore, additional
engineering practice is provided in enterprises with specific activities that cannot
be seen in most other companies.
The table shows the content of the curriculum for the 6th semester, the courses
and number of classes planned for the content.
Practicum has a weekly fund of 4+4 hours in one day offering both the
theoretical and practical part of an exercise performed outside the school
premises in the immediate or distant environment for it cannot be seen in VTŠ.
For example, within these exercises the students of fire protection pay visits to fire
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protection services operating at airports, tunnels, underground railway, and to
services of large companies dealing with oil and alike.
Theory of engineering experimentation allows students to experiment after acquiring
the theoretical basis on performing experiments during their stay in the company in
order to try to theoretically process results obtained in practical experimentation.
Engineering practical work as a course provides students with important
practical experience by their being required to perform various tasks during
regular working hours in the company where they practice.
In this way, students can apply acquired knowledge and gain practical
experience, do a specific project based on their practice and collect data for the final
work. Engineering placement has proved extremely useful, because along with the
educational function, it also provides feedback whose analysis can contribute to
qualitative corrections of the study programmes in order to provide students with
high-quality contemporary theoretical knowledge applicable in practice.
The tables below give the curricula of the study programmes of Fire protection
and Civil protection and emergency rescue in VTŠ. The first year is the same for
both programmes, whereas in the next two years different vocational courses are
introduced.
Table 2
Term

Classes
in total

ECTS
credits

1. Sociology

1

2+0

2.5

2. Mathematics

1

2+2

7.5

3. Physics

1

2+2

6

4. Technical Drawing with Descriptive Geometry

1

2+2

5

5. Chemistry

1

2+2

7.5

6. Statistics

2

2+2

6

7. Electrical engineering

2

2+2

5

8. Mechanical engineering

2

2+2

6

9. Organic chemistry

2

2+1

4

10. Processing devices

2

2+2

6

11. Elective

2

A

4.5

No.

Code

Courses

FIRST YEAR

Total number of classes of active teaching
Total of ECTS

37+A
60
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Table 3
SECOND YEAR – FIRE PROTECTION
1. Hazardous and harmful materials

3

3+2

6

2. Computers

3

1+2

5

3. Occupational safety

3

2+1

5

4. Combustion processes

3

2+2

5

5. Environmental protection

3

2+1

5

6. English

4

1+1

2.5

7. Civil engineering

4

2+2

5

8. Mobile firefighting equipment

4

3+2

7.5

9. Preventive fire protection

4

3+2

7.5

10. Basics of firefighting tactics

4

2+2

6

11. Elective

4

B

5.5

Total number of classes of active teaching
Total of ECTS

60

Table 4
THIRD YEAR – FIRE PROTECTION
1. Management

5

2+2

6

2. Specialist English

5

1+1

2.5

3. Regulations in protection

5

2+1

4

4. Stationary firefighting equipment

5

2+2

6

5. Firefighting tactics

5

2+2

5.5

6. Fire risk management in technological processes

5

2+2

6

7. Practicum

6

4+4

9

8. Theory of engineering experimentation

6

4+8

9

9. Engineering practical work

6

3

10. Final examination

6

9

Total number of classes of active teaching
Total of ECTS

41
60
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Table 5
SECOND YEAR – CIVIL PROTECTION AND EMERGENCY RESCUE
1. Hazardous and harmful materials

3

3+2

6

2. Computers

3

1+2

5

3. Occupational safety

3

2+1

5

4. Physical harms

3

2+2

5

5. Etiology of hazard in emergencies

3

2+2

5

6. Doctrine and systems of civil protection

3

2+1

5

7. English

4

1+1

2.5

8. Civil engineering

4

2+2

5

9. Fire and explosion protection

4

2+1

5

10. Protection and rescue measures 1

4

3+2

5

11. Monitoring in civil protection

4

2+2

5

12. Elective

4

B

6.5

Total number of classes of active teaching
Total of ECTS

60

Table 6
THIRD YEAR – CIVIL PROTECTION AND EMERGENCY RESCUE
1. Management

5

2+2

6

2. Specialist English

5

1+1

2.5

3. Regulations in protection

5

2+1

4

4. Environmental protection

5

2+1

5

5

2+1

5

6. Protection and rescue measures 2

5

2+3

7.5

7. Practicum

6

4+4

9

8. Theory of engineering experimentation

6

4+8

9

9. Engineering practical work

6

3

10. Final examination

6

9

5.

Theory and methodology of education in civil
protection

Total number of classes of active teaching
Total of ECTS

41
60
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4. Possible Directions of Further Development
What is particularly important for the programmes of these study groups is
the practice the students get not only in the last semester, but also in previous
years .
From everything that has been mentioned earlier it is obvious that there is
a need for building training grounds for practical training. It could be used not
just by the students but for training other participants in the process of rescue
from fire, chemical accidents, debris, height, water, etc.
On the site the students of fire protection and civil protection and emergency
rescue would go through the complete practical training and learn about
the dangers fire-fighters and rescue crews are daily exposed to. The construction
of the facilities and their operation would complete the vision of this type
of education in Serbia, which would then fulfil tasks related to the objectives
of protection and rescue in emergency situations.
The construction of the Centre and its management require cooperation
among all institutions involved in rescue of any kind.
The emerging solution is the unification of study programmes of Fire
protection and Civil protection and emergency rescue through the content
of practical exercises, which can be achieved in the sixth or eighth semester (i.e. in
the second in specialist studies). We believe that the best solution is a four-year
study program of 3+1, where the three-year studies should be common. The
fourth year of studies, specialized studies, would direct the rescuer to a narrower
field of rescue through mastering the necessary theoretical and especially
practical knowledge in areas such as:
– Rescue from all types of fire,
– Rescue in winter and mountain conditions,
– Rescue under and above water,
– Rescue from height and depth,
– Surviving in the nature,
– Rescue from ruins,
– Protection against radiological, chemical and biological harms,
– First aid.
We are aware that also in this area the students of the specialist programmes
lack the practical training component that can be obtained at the training
grounds. Part of the facilities mentioned above would be related to chemical
disasters.
Considering the current educational problems and growing social demands,
what we need is a serious and thorough approach to the development
of education and more intensive inter-institutional coordination and connections
in higher education.
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SUMMARY
Bozo NIKOLIC
Dragan KARABASIL
Ljiljana RUZIC-DIMITRIJEVIC

EDUCATION IN THE FIELD OF FIRE PROTECTION
AND EMERGENCY RESCUE IN HIGHER
EDUCATION SCHOOL IN NOVI SAD, SERBIA
The valuation of past experience and the survey of needs and staff currently in
the service dealing with protection in emergency situations give rather dissonant
tones that are in collision with the general security of citizens in Serbia.
VTŠ has been actively involved in the protection of Serbia’s population from
the discussed types of risk because we have realized that modern protection
requires an integrated approach in order to be implemented properly.
1. Through the analysis of activities of the rescuer within any rescue measure the
existence of high-level risks can be observed. Numerous measures that can be
applied cannot significantly reduce the risk. Experience shows that the basic
measure is the training of the rescuer. Therefore, in the educational process
there should be two directions of engagement, in particular:
a) Establishment of programmes with as much practical work as possible to
gain practical experience; and
b) Such programmes with practical content require suitable conditions, i.e.
space or training grounds for practicing.
2. There is a significant issue at the second (specialist) study level – how much
time or credits are necessary to achieve quality education. The law specifies
from 60 to 120 credits, or 1–2 years. Hence, this is the framework within which
we should look for an answer.
From the above, it can be concluded that a detailed analysis of plans and
programmes as well as their harmonization with real state and needs is
necessary. Other plans and programmes in the area of protection which the
School has accredited and the possibility of further development must not be
forgotten. It is likely that there are possibilities of creating new study
programmes in the field of protection within the overall protection system in
Serbia.

bryg. prof. dr hab. Janusz RYBIÑSKI
Zak³ad Fizyki i Chemii, SGSP

ZASTOSOWANIA TERMOWIZJI W IN¯YNIERII
BEZPIECZEÑSTWA
W artykule opisano sposoby wykorzystania kamer
termowizyjnych w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Przedstawiono wybrane zastosowania termowizji
w in¿ynierii bezpieczeñstwa.
In the article ways to use infrared cameras in the
activities of rescue and fire fighting units of the
State Fire Service were described. It presents
selected applications in infrared safety engineering.

S³owa kluczowe: kamera termalna, po¿ar, gaszenie po¿aru
Key words: thermal camera, fire, fire fighting

1. Wstêp
W wyposa¿eniu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Polsce znajduje siê ponad sto
kamer termalnych. Wiêkszoœæ z nich s³u¿y do prowadzenia akcji ratowniczo-gaœniczych. S¹ na wyposa¿eniu jednostek PSP w du¿ych miastach oraz w Szkole
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie. W wiêkszoœci s¹ to kamery obserwacyjne specjalnie skonstruowane do prowadzenia akcji ratowniczo-gaœniczych
(Talisman, Hornet). Spe³niaj¹ one ostre wymagania odpornoœciowe na zabrudzenia, wstrz¹sy, wilgoæ i wysok¹ temperaturê. S¹ bardzo proste w obs³udze. Operuje siê nimi za pomoc¹ dwóch lub trzech przycisków, które mo¿na w³¹czaæ
w rêkawicach.
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Kopalnie, zak³ady petrochemiczne, wytwórnie nawozów sztucznych i inne
du¿e zak³ady przemys³owe maj¹ równie¿ kamery termowizyjne, które mog¹
wspomóc dzia³ania ratownicze.
W wyposa¿eniu jednostek PSP znajduj¹ siê równie¿ kamery termalne przeznaczone do profilaktyki po¿arowej. S¹ to zwyczajne kamery pomiarowe lub
obserwacyjne, stosowane w przemyœle i w placówkach naukowo-badawczych,
które nie musz¹ spe³niaæ wymagañ odpornoœciowych. W stosunku do pañstw
z naszego s¹siedztwa, takich jak Czechy, Serbia, S³owacja, Wêgry, Ukraina,
Bia³oruœ i Litwa, liczba kamer termowizyjnych bêd¹cych w dyspozycji stra¿y po¿arnej jest imponuj¹co du¿a.
W 1997 r. Komenda G³ówna PSP zakupi³a 13 kamer termowizyjnych typu Talisman i przekaza³a je jednostkom terenowym. W nastêpnych latach kupowano
kamery ró¿nych typów, w zale¿noœci od potrzeb i od posiadanych œrodków.
Talisman ISG jest prost¹ kamer¹ obserwacyjn¹, skonstruowan¹ specjalnie dla
dzia³añ operacyjnych stra¿y po¿arnej. Dzia³a w zakresie spektralnym 8–14 mm.
Jest odporna na zabrudzenia i wstrz¹sy, wa¿y 2,7 kg z bateriami. Kamera jest
wyposa¿ona w system chroni¹cy detektor przed przeci¹¿eniem. Obs³uga kamery nie przysparza stra¿akom ¿adnych k³opotów. Obecnie kamera ta jest ju¿
przestarza³a, g³ównie ze wzglêdu na du¿e rozmiary oraz ciê¿ar i jest zastêpowana przez kamery mniejsze, l¿ejsze, porêczniejsze i nowoczeœniejsze, takie jak
np. Hornet.
Kamera termowizyjna sta³a siê sprzêtem, który na sta³e wszed³ w wyposa¿enie stra¿y po¿arnej. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 22 wrzeœnia 2000 r., w sprawie szczegó³owych zasad wyposa¿enia
jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, okreœla minimalne wyposa¿enie na obszarze dzia³ania komendy PSP. Ka¿da komenda wojewódzka
i powiatowa (w powiatach o liczbie ludnoœci przekraczaj¹cej 200 000 mieszkañców) powinna posiadaæ przenoœn¹ kamerê termowizyjn¹.
Kamery termowizyjne stanowi¹ podstawowe wyposa¿enie specjalistycznych grup poszukiwawczych, dzia³aj¹cych w œwiatowym systemie ratownictwa pod nazw¹ USAR (Urban Search and Rescue). Uczestniczy³y one w akcjach
przeszukiwania gruzowisk po katastrofach budowlanych i trzêsieniach ziemi (Turcja, Haiti). W tych przypadkach kamery okaza³y siê ma³o przydatne.
Sprawdzi³y siê natomiast psy poszukiwawcze i geofony. Z relacji ratowników
wynika, ¿e podczas rozbiórki gruzowisk, po trzêsieniu ziemi, rozgrzane na powierzchni przez s³oñce fragmenty gruzu wpada³y do szczelin i w kamerze termowizyjnej by³ obraz mnóstwa œwiec¹cych punktów, które uniemo¿liwia³y
obserwacjê.
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2. Wykorzystanie kamer termowizyjnych w akcjach
ratowniczo-gaœniczych
W programie meldunkowym SWD ST nie odnotowuje siê faktu u¿ycia kamery termowizyjnej. Dlatego bardzo trudno jest sporz¹dziæ statystykê wykorzystania kamer termowizyjnych w akcjach ratowniczo-gaœniczych. Przy zbieraniu
informacji korzystano z pomocy aspirantów, studentów SGSP w systemie niestacjonarnym. Z analizy dokumentacji tworzonej przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹,
a tak¿e z relacji stra¿aków wynika, ¿e kamery termiczne s¹ wykorzystywane na
wiele sposobów w zale¿noœci od sytuacji. Wykorzystywane s¹ g³ównie do:
– przeszukiwania zadymionych pomieszczeñ,
– lokalizacji Ÿróde³ ognia w zsypach,
– lokalizacji Ÿróde³ ognia w wolnych przestrzeniach miêdzy stropami lub œcianami,
– kontroli temperatury sch³adzanych elementów budynku,
– poszukiwania osób zaginionych w terenie.
Przeszukiwanie zadymionych pomieszczeñ nale¿y do wa¿nych i wyj¹tkowo
niebezpiecznych zadañ. Od efektywnoœci tego dzia³ania zale¿y, czy uda siê uratowaæ poszkodowanych przez po¿ar. Do tego celu pomocne s¹ kamery termalne.
Kamery stosuje siê do poszukiwania Ÿróde³ ognia, jak równie¿ do poszukiwania
ofiar po¿aru. Ofiar poszukuje siê w pomieszczeniu objêtym po¿arem i w pomieszczeniach s¹siednich. Toksyczne produkty spalania, szczególnie tlenek wêgla,
mog¹ spowodowaæ zatrucie osób znajduj¹cych siê w strefie zadymienia. Zdarza
siê, ¿e osoby te znalaz³y siê w obszarze po¿aru podczas snu. W takich przypadkach kamera ratuje ¿ycie, bo umo¿liwia dok³adniejsze i szybsze przeszukanie pomieszczenia. W zadymionych pomieszczeniach widocznoœæ jest bardzo ograniczona. Stra¿acy poruszaj¹ siê po omacku. Po polaniu ognia wod¹ powstaj¹ k³êby
pary wodnej i widzialnoœæ spada do zera. Kamera w tych warunkach zapewnia
widocznoœæ. Umo¿liwia zlokalizowanie Ÿróde³ ognia i odszukanie zaczadzonych
osób. Bez kamery przeszukanie pomieszczeñ i odnalezienie ofiar po¿aru jest bardzo trudne i niebezpieczne. Widocznoœæ zostaje przywrócona dopiero po
oddymieniu pomieszczeñ. A to trwa zwykle od kilku do kilkanastu minut. Czas
ten mo¿e przes¹dziæ o œmierci poszkodowanych. Zatrucie gazami po¿arowymi
jest najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów w po¿arach.
Bardzo niebezpieczne dla stra¿aków jest przeszukiwanie piwnic. Lokatorzy
trzymaj¹ w nich najró¿niejsze przedmioty i materia³y. Przechowuj¹ w piwnicy
turystyczne butle z gazem p³ynnym, rozpuszczalniki, karbid i inne ³atwopalne
substancje. Piwnice bywaj¹ zagracone i zakratowane. Lokatorzy wstawiaj¹ dodatkowe drzwi z przemyœlnymi zamkami, zamurowuj¹ okienka. Przez piwnicê
przechodz¹ rury ciep³ownicze i gazowe. Piwnice s¹ niskie, co powoduje, ¿e strefa
zadymienia siêga pod³ogi. Poruszanie siê w tych warunkach i szukanie le¿¹cych
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gdzieœ w zakamarkach nieprzytomnych osób wymaga wielkiej wprawy i odwagi. Stra¿ak, wchodz¹c do piwnicy, ma œwiadomoœæ, ¿e mo¿e z niej nie wyjœæ.
W niektórych piwnicach brak jest okienek, co bardzo utrudnia oddymianie i jego
czas wyd³u¿a siê. Szanse na prze¿ycie ludzi znajduj¹cych siê w obrêbie po¿aru s¹
mniejsze. W takich przypadkach kamera jest bardzo pomocna, poniewa¿ poszukiwanie ofiar mo¿e byæ efektywnie przeprowadzone przed oddymieniem pomieszczeñ. To daje cenne minuty lekarzom ratuj¹cym ¿ycie.
W wielkich miastach stra¿acy wyj¹tkowo czêsto wyje¿d¿aj¹ do po¿arów
œmietników i zsypów. Wykorzystanie kamery termowizyjnej do okreœlania
ciep³ych miejsc na kanale zsypowym jest bardzo u¿yteczne. Poszukuje siê
ciep³ych miejsc na œcianie przyleg³ej do zsypu. Wykonuje siê obrys ciep³ego obszaru. Nastêpnie wierci siê otwory nad górn¹ powierzchni¹ obrysu i wybija
otwór w œcianie. Przez otwór wpompowuje siê rozproszony strumieñ wody do
kana³u. Po odczekaniu kilkunastu minut stra¿acy sprawdzaj¹, czy œciana uleg³a
sch³odzeniu. Jeœli pozostaje ciep³a, trzeba dalej szukaæ ognia, wykonywaæ otwory
i wpompowywaæ wodê do kana³u. Im precyzyjniej zlokalizujemy Ÿród³o ognia,
tym mniej zu¿yjemy wody i straty spowodowane zalaniem bêd¹ mniejsze. Do
tego celu najbardziej przydatna jest kamera.
Czasami bardzo trudno jest ugasiæ po¿ar usytuowany w niedostêpnych miejscach. Znajduj¹ce siê miêdzy stropami lub œcianami materia³y palne, takie jak
p³yty pilœniowe, styropian, nagromadzone œmieci, po zapaleniu tl¹ siê powoli
z powodu utrudnionego dostêpu powietrza. W ostatnich latach w Warszawie
by³o kilka zdarzeñ, w których ten sam po¿ar gasi³y trzy zmiany. Trzeba by³o a¿
trzech dni, aby uporaæ siê z niewielkim po¿arem, ukrytym w przestrzeniach miêdzy œcianami budynków. Uda³o siê to dopiero po zastosowaniu kamer termowizyjnych. Nie wszystkie jednostki ratowniczo-gaœnicze by³y wyposa¿one
w kamery, wiêc wypo¿yczano je sobie.
Kamery termowizyjne stosowane s¹ w fazie koñcowej akcji gaœniczej: w dogaszaniu i kontroli pogorzeliska. Bada siê temperaturê sch³adzanych elementów
budynków. Sprawdza siê, czy gdzieœ nie pozosta³y zarzewia po¿aru. W tej fazie
nie ma ju¿ tak wielkiego napiêcia i poœpiechu, wiêc jest czas na eksperymenty ze
sprzêtem uzupe³niaj¹cym, jakim s¹ kamery termowizyjne. Dlatego stra¿acy bardzo czêsto wykorzystuj¹ kamerê w tej fazie po¿aru. Jest ona przydatna w tych
dzia³aniach.
W mniejszym stopniu kamery termalne wykorzystywano do poszukiwania
zaginionych w terenie osób, szczególnie dzieci. PSP nie posiada œmig³owców,
tote¿ tego rodzaju dzia³ania s¹ ma³o skuteczne. Œmig³owce lub inne œrodki powietrzne (równie¿ bezza³ogowe) umo¿liwi³yby efektywne wykorzystanie kamer
podczas po¿arów lasów i torfowisk.
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3. Zastosowanie kamer termalnych i pirometrów
podczerwieni w profilaktyce po¿arowej
Kamery termalne, bêd¹ce w wyposa¿eniu PSP, wykorzystywano równie¿ do
innych celów ni¿ dzia³ania ratownicze. Wykorzystywano je do badania izolacji
cieplnej budynków, do kontroli instalacji elektrycznych, do kontroli wa³ów przeciwpowodziowych, do lokalizacji niekontrolowanych wycieków gazów, do
okreœlania poziomu cieczy w zbiornikach, do pomiaru temperatury karoserii
podczas testów po¿aru samochodu osobowego w pe³nej skali i innych.
Niektóre jednostki PSP maj¹ w wyposa¿eniu pirometry podczerwieni. Mo¿na
z nich korzystaæ podczas poszukiwania ukrytych Ÿróde³ ognia w dylatacjach,
kana³ach zsypowych, w pomieszczeniach zadymionych. Stra¿acy dosyæ sceptycznie odnosz¹ siê do tych przyrz¹dów, w przeciwieñstwie do kamer termalnych,
które s¹ bardzo cenione. Kamery daj¹ obraz przedmiotu i ewentualnie mierz¹
temperaturê w wybranym punkcie (tak¹ opcjê maj¹ kamery zakupione w ostatnich latach, np. kamera Hornet). Pirometr wyœwietla jedynie œredni¹ wartoœæ
temperatury z niezbyt dok³adnie okreœlonego obszaru powierzchni. Podczas
akcji stra¿ak pracuje w ekstremalnych warunkach: w zagro¿eniu, stresie, poœpiechu, obci¹¿eniu wielokilogramowym sprzêtem. S¹ to warunki dalekie od laboratoryjnych, gdzie mo¿na pirometr dok³adnie ustawiæ i precyzyjnie wycelowaæ
na badany obiekt. Stra¿acy niechêtnie korzystaj¹ z pirometrów w tych
dzia³aniach. Natomiast pirometry wykorzystywane s¹ w profilaktyce po¿arowej
i badaniach laboratoryjnych. Pirometry podczerwieni wykorzystano do pomiaru
temperatury karoserii podczas testowego po¿aru samochodu osobowego [1]. Badania przeprowadzono w ramach prac magisterskich na studiach niestacjonarnych w SGSP. W eksperymencie spalono 5 samochodów wraz z kompletnym
wyposa¿eniem. Temperaturê mierzono za pomoc¹ termopar, kamery termalnej
i pirometru podczerwieni.
Ze wzglêdu na du¿e nagromadzenie materia³u palnego w ma³ej przestrzeni
rozwój po¿aru samochodu osobowego uwarunkowany jest wentylacj¹. W szczelnie zamkniêtym samochodzie dosyæ trudno roznieciæ po¿ar. Po zainicjowaniu
po¿aru za pomoc¹ niewielkiej iloœci materia³u palnego ogieñ zostaje zduszony
lub przyt³umiony nawet na kilkadziesi¹t minut. Dopiero po otwarciu drzwi lub
rozszczelnieniu szyb po¿ar rozwija siê z wielk¹ dynamik¹ i w ci¹gu kilku minut
temperatura wewn¹trz kabiny wzrasta do oko³o 1000°C.
Podczas testowego po¿aru samochodu marki Polonez FSO zaobserwowano
eksplozjê si³owników klapy baga¿nika. Po przejœciu ognia do komory baga¿nika
i samorzutnym otwarciu klapy, z hukiem rozerwa³y siê si³owniki. Jest to ostrze¿enie dla osób przebywaj¹cych w pobli¿u pal¹cego siê samochodu.
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Badania rozwoju po¿aru samochodu osobowego z u¿yciem kamery termalnej
przeprowadzono równie¿ w ¯ylinie (S³owacja) [2, 3]. By³y one sponsorowane
przez fabrykê samochodów osobowych KIA, która dostarczy³a do testów samochody (równie¿ fabrycznie nowe). Ich celem by³o sprawdzenie, jak zachowuj¹ siê
w po¿arze niektóre materia³y stosowane w produkcji samochodów.
Wyniki pomiaru temperatury za pomoc¹ pirometru s¹ zani¿one. W literaturze brak jest dok³adnych danych dotycz¹cych wartoœci wspó³czynnika emisyjnoœci powierzchni polakierowanej blachy samochodowej znajduj¹cej siê
w wysokiej temperaturze, o wartoœci kilkuset stopni Celsjusza [4]. Pirometry
wyposa¿one s¹ w laserowe celowniki wskazuj¹ce œrodek ko³a pomiarowego.
Pirometr ustawiony w odleg³oœci 20 m mierzy³ œredni¹ temperaturê powierzchni ko³a o œrednicy oko³o 20 cm. Podczas po¿aru wydziela³a siê du¿a iloœæ dymu.
Dym poch³ania i rozprasza promieniowanie podczerwone. Jego obecnoœæ
powoduje zani¿anie wskazañ pirometru. To samo odnosi siê do pomiaru temperatury za pomoc¹ kamery termalnej. Trudno jest okreœliæ wartoœæ wspó³czynnika emisyjnoœci niejednorodnej i zmieniaj¹cej siê w trakcie po¿aru
powierzchni karoserii. Samochód pokrywa siê sadz¹ w trakcie trwania po¿aru.
Bardzo trudno jest przeprowadziæ seriê eksperymentów, w których zadymienie wokó³ samochodu i okopcenie blach i szyb jest powtarzalne. Dlatego pomiary temperatury za pomoc¹ kamery termalnej nale¿y traktowaæ tylko jako
pomocnicze. Kamera jest bardzo dobra do okreœlania ró¿nic temperatury, ale
jest chyba ma³o wiarygodnym narzêdziem do okreœlania wartoœci temperatury
w po¿arze. Wiarygodne s¹ wyniki pomiarów temperatury wewn¹trz pojazdu,
otrzymane za pomoc¹ termopar.

4. Badania w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
w Warszawie
W Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie prowadzone s¹ badania
nad zastosowaniami termowizji w in¿ynierii bezpieczeñstwa. Dotycz¹ one wykrywania w t³umie osób maj¹cych podwy¿szon¹ temperaturê (przeciwdzia³anie
rozprzestrzenianiu siê pandemii chorób zakaŸnych) [5], wykrywania podpowierzchniowych defektów metod¹ termografii aktywnej [6], obserwacji w dymie
[7], badania emisji ciep³a przez niebieskie lasery na bazie GaN [8, 9]. Przeprowadzono równie¿ próby zastosowania kamery termowizyjnej do wykrywania
k³amstw, w zastêpstwie wariografu.
Próby wykorzystania kamer termowizyjnych do wykrywania osób zara¿onych chorobami wywo³uj¹cymi gor¹czkê przeprowadzono w 2003 r. podczas
pandemii SARS w Azji Po³udniowo-Wschodniej i w Kanadzie. Ponowiono je
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w Japonii i Chinach w 2009 r. podczas pandemii œwiñskiej grypy (wirusa
A/H1N1). Próby te nie da³y jednoznacznych wyników. Podstawowym problemem, który sta³ na przeszkodzie, by³ brak standaryzacji badañ. Brakowa³o opracowanych metod przeprowadzania pomiarów i analizy wyników. Obecnie prace
nad opracowaniem standaryzacji badañ prowadzi wiele oœrodków naukowych
na œwiecie.
W Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej zbadano wp³yw ró¿nego rodzaju czynników na wyniki pomiaru temperatury skóry cz³owieka za pomoc¹ kamery termowizyjnej i okreœlono warunki wiarygodnego pomiaru [5]. Badania
obejmowa³y: aklimatyzacjê badanej osoby przed rozpoczêciem pomiarów,
wp³yw odleg³oœci kamery od osoby badanej, wp³yw wysi³ku fizycznego, porównanie wyników uzyskiwanych z kamer ró¿nej klasy (z górnej i dolnej pó³ki),
wp³yw stanu powierzchni skóry (makija¿) na mierzaln¹ temperaturê. Stanowisko pomiarowe znajdowa³o siê w pomieszczeniu wyposa¿onym w sta³y system
klimatyzacyjny, zapewniaj¹cy w trakcie badañ stabilnoœæ temperatury w granicach od 18°C do 25°C, przy wahaniach nieprzekraczaj¹cych 1°C/h.
Stwierdzono, ¿e pe³na aklimatyzacja cz³owieka nastêpuje dopiero po 40 minutach od rozpoczêcia badañ. Temperatura w k¹cikach oczu praktycznie nie
zmienia siê w czasie trwania ca³ej próby. K¹ciki oczu s¹ obszarem szczególnie
wa¿nym do badañ. Ze wzglêdu na ich niewielk¹ powierzchniê trzeba zapewniæ
odpowiednio wysok¹ rozdzielczoœæ przestrzenn¹ aparatury. Wykazano, ¿e jeœli
chcemy badaæ ten obszar, to przy stosowaniu kamery o rozdzielczoœci 640 na 480
pikseli z neutralnym obiektywem, badana osoba powinna znajdowaæ w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ jeden metr. Nie stwierdzono, aby wysi³ek fizyczny powodowa³ podnoszenie mierzonej kamer¹ temperatury powierzchni skóry.
Równie¿ makija¿ kremem po czasie kilku minut nie zmienia znacz¹co tej temperatury. Zauwa¿ono, ¿e pewnego rodzaju schorzenia (anormalna budowa przegrody nosowej, zmiany chorobowe w obrêbie zatok) wp³ywaj¹ na obserwowany
rozk³ad temperatury twarzy, nie s¹ jednak zwi¹zane z podwy¿szeniem ogólnej
temperatury cia³a.
Oprócz termografii pasywnej, która polega na rejestracji i analizie promieniowania podczerwonego samorzutnie emitowanego przez obiekt, rozwijana jest termografia aktywna. Termografia aktywna polega na pobudzeniu cieplnym lub
akustycznym badanego obiektu i nastêpnie bezkontaktowym pomiarze temperatury jego powierzchni [10]. Rozk³ad temperatury powierzchni wynika z dostarczonej energii oraz parametrów struktury, w tym g³ównie lokalnych wartoœci
przewodnoœci cieplnej, gêstoœci i ciep³a w³aœciwego. Informacja o w³aœciwoœciach
obiektu zawarta jest zarówno w amplitudzie sygna³u, jak i jego fazie.
Termografia aktywna stosowana jest do badania jakoœci po³¹czeñ mechanicznych: spawów, zgrzewów, po³¹czeñ nitowych prasowanych i skrêcanych. Moment obrotowy skrêcania ma wp³yw na fazê przebiegu czasowego temperatury.
Termograficzne metody badawcze stosuje siê równie¿ do badañ materia³ów
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w³ókienniczych. Metody termograficzne s¹ stosowane do badañ jednorodnoœci
tych pow³ok oraz ich stanu i jakoœci. Zalet¹ metod termograficznych jest mo¿liwoœæ szybkiego pomiaru na du¿ej powierzchni w sposób bezkontaktowy. Tymi
metodami mo¿na np. wykrywaæ korozjê na p³atach samolotu.

5. Podsumowanie
Kamera termalna jest przyrz¹dem bardzo cenionym przez stra¿aków. Systematycznie wzrasta liczba kamer w jednostkach PSP. Preferowane s¹ kamery
obserwacyjne, wymagaj¹ce prostej obs³ugi i mog¹ce dzia³aæ w trudnych warunkach akcji ratowniczo-gaœniczej. Kamery u³atwiaj¹ prowadzenie akcji gaœniczej,
pozwalaj¹ szybciej i precyzyjniej zlokalizowaæ Ÿród³o ognia oraz szybciej i bezpieczniej przeszukaæ obszar dotkniêty po¿arem. Czasem decyduj¹ o uratowaniu
¿ycia ofiarom po¿aru. Precyzyjniejsze, dziêki u¿yciu kamery, okreœlenie miejsca
Ÿród³a ognia pozwala na ograniczenie zu¿ycia œrodków gaœniczych, a zatem na
zminimalizowanie strat spowodowanych zalaniem.
Niektóre próby zastosowania termowizji okaza³y siê nietrafione. Mo¿na do
nich zaliczyæ stosowanie kamer na gruzowiskach, przy poszukiwaniu osób zaginionych w terenie (bez u¿ycia œrodków powietrznych), do kontroli wa³ów przeciwpowodziowych. Oddanie do dyspozycji PSP œmig³owców otworzy³oby nowe
mo¿liwoœci zastosowañ termowizji po¿arnictwie.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e korzystanie z kamery do pomiaru
temperatury w warunkach po¿aru jest trudne. Wynika to z nieznajomoœci
wspó³czynnika emisyjnoœci, który zmienia siê w trakcie po¿aru oraz
niestabilnego zadymienia.
W przeciwieñstwie do kamery stra¿acy nie s¹ przekonani do pirometrów
podczerwieni. Nie korzystaj¹ z nich w akcjach ratowniczo-gaœniczych, chocia¿ s¹
dostêpne, bo ich cena jest niewielka.
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SUMMARY
bryg. prof. dr hab. Janusz RYBIÑSKI

USING OF THERMOVISION IN SAFETY ENGINEERING
The document presents the types of thermal imagers in which units in the
State Fire Service are equipped. It was discussed how to use them in rescue and
firefighting operations. The possibilities of using infrared cameras to emergency
measures, infectious disease epidemic were also discussed. It presents the results
of research into the prevention of fire using infrared cameras and also the results
of investigations of a fire car, which was used to measure the emergency of the
infrared pyrometer and infrared camera.

dr in¿. Anna SZAJEWSKA
Zak³ad Hydromechaniki i Przeciwpo¿arowego Zaopatrzenia w Wodê, SGSP

WYKORZYSTANIE MODELU KOMÓRKOWEGO
W OPROGRAMOWANIU SYMULACJI
ROZPRZESTRZENIANIA SIÊ PO¯ARU LASU
W artykule przedstawiono za³o¿enia do modelu automatu komórkowego po¿aru lasu.
Opisano elementy systemu symulacji komputerowej w aspekcie rozprzestrzeniania siê
ognia.
In the article the assumptions for the cellular
model simulation of forest fire were presented.
The elements of the computer simulation
system in terms of fire spreading were
described.

1. Wprowadzenie
Mo¿liwoœæ prognozowania obszaru powierzchni spalonej podczas po¿aru
lasu oraz wyznaczenia miejsca i czasu jego wyst¹pienia stanowi³aby narzêdzie
wspomagaj¹ce dla leœników i s³u¿b jednostek gaœniczych. Problemu tego nie
mo¿na rozwi¹zaæ, stosuj¹c numeryczne techniki komputerowe. Na podstawie
corocznych danych statystycznych mo¿na stwierdziæ, ¿e zale¿noœci czasu trwania po¿aru do pola powierzchni spalonej s¹ z natury chaotyczne i prognozowanie ich na d³u¿sz¹ skalê nie jest mo¿liwe. Istnieje jednak mo¿liwoœæ
prognozowania przebiegu po¿aru i obszaru powierzchni spalonej w oparciu
o punkt zapalny i aktualne dane.
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2. Metodyka
Do opracowania symulacji komputerowej wykorzystano cyfrowe mapy lasów oraz prognozê pogody w postaci numerycznej (rys. 1).

Rys. 1. Diagram kontekstowy programu

2.1. Prêdkoœæ rozprzestrzeniania siê ognia
W jednorodnym œrodowisku, w warunkach, gdy nie ma wiatru, przyjmuje
siê, ¿e front po¿aru ma kszta³t okrêgu. Natomiast gdy wieje jednolity wiatr, przybiera kszta³t elipsy [1, 2, 3, 4] (rys. 2, 3). Prosta interpretacja matematyczna
i ³atwoœæ obs³ugi w zakresie danych wejœciowych przyczyni³y siê do ogólnego
przyjêcia takiego kszta³tu dla komputerowych modeli symulacji rozprzestrzeniania siê po¿arów lasów. Przyjêty model zgodny z zasad¹ Huygensa najlepiej odzwierciedla rzeczywistoœæ przy za³o¿eniu niezmiennych warunków. Mimo ¿e
kierunek wiatru w rzeczywistoœci mo¿e siê zmieniaæ, to przy odpowiednio
ma³ym interwale czasowym kroku symulacji zmiennoœæ wiatru ma marginalne
znaczenie. Przejœcie z warunków bezwietrznych do warunków z czynnikiem
wiatru przedstawiono na rys. 2.
Punkt P jest Ÿród³em ognia dla warunków bezwietrznych, punkt K jest miejscem dojœcia ognia dla zadanego czasu Dt. K¹t F jest zawarty pomiêdzy kierunkiem wiatru a prost¹ PK. Aby uwzglêdniæ wiatr, w modelu rozprzestrzeniania
nale¿y dokonaæ transformacji po³o¿enia punktu K le¿¹cego na okrêgu na punkt
po³o¿ony na obwodzie elipsy. Punkt ten bêdzie le¿a³ na przeciêciu prostej usytuowanej pod k¹tem q do kierunku wiatru. îród³o ognia P ma te same wspó³rzêdne
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rzeczywiste, co punkt I. Odcinek DBt jest odleg³oœci¹, jak¹ ogieñ pokona w przeciwnym kierunku do wiatru. Wyznaczenie k¹ta F umo¿liwia zastosowanie wzoru [1].

Rys. 2. Transformacja prêdkoœci rozprzestrzeniania siê ognia w zale¿noœci od wektora
prêdkoœci wiatru do uk³adu przestrzennego
îród³o: opracowanie w³asne.

F = cos -1

(b

e

cos q (b e2 cos 2 + (a e2 - ce2 )sin 2 q )0 , 5 - a e ce sin 2 q

)

b e2 cos 2 q + a e2 sin 2 q

(1)

Wspó³czynniki elips ae, be, ce s¹ uzale¿nione od typu paliwa i prêdkoœci wiatru.
Na proporcje ma równie¿ wp³yw wilgotnoœæ i typ œció³ki. Wyznaczenie prêdkoœci rozprzestrzeniania ognia umo¿liwia zastosowanie wzoru [2].
Vp =

b e (ce cos F + a e )
2
e

b cos 2 F + a e2 sin 2 F

(2)

2.2. Zastosowanie modelu automatu komórkowego
Do wykonania programu symulacji po¿aru lasu wykorzystano model automatu komórkowego. Przeznaczeniem modelu automatu komórkowego jest œrodowisko heterogeniczne. Las w modelu matematycznym przedstawiony jest
w postaci dwuwymiarowej siatki heksagonalnych klastrów. Ka¿dy klaster zajmuj¹ drzewa i œció³ka leœna, które z punktu widzenia modelu s¹ paliwem. Fakty-
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czna iloœæ paliwa jest odwzorowaniem rodzaju lasu i pod³o¿a wystêpuj¹cego na
obszarze klastra pobranego z cyfrowej mapy lasów. Ka¿dy klaster przylega
bokami w przestrzeni dwuwymiarowej do szeœciu s¹siadów.

Rys. 3. Szeœciok¹tny model automatu komórkowego
îród³o: opracowanie w³asne.

W ka¿dym kroku symulacji uaktualniane s¹ dane pogodowe, w których najwa¿niejszym czynnikiem jest prêdkoœæ i kierunek wiatru.
Wiadomo [1, 2, 3, 4, 5], ¿e nie tylko zmiany prêdkoœci i kierunku wiatru, ale
równie¿ inne czynniki, takie jak rodzaj i typ paliwa, asymetria zmian (warunki
topograficzne), wp³ywaj¹ na kszta³t rozprzestrzeniania siê ognia (rys. 4.)

Rys. 4. Zmiany prêdkoœci ognia zale¿ne od pod³o¿a
îród³o: opracowanie w³asne.
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Stosuj¹c model szeœciok¹tny, odleg³oœci do s¹siednich komórek zawsze s¹ takie same, w odró¿nieniu od modelu kwadratowego z funkcj¹ s¹siedztwa
Moore’a, gdzie s¹siedzi na przek¹tnych s¹ w wiêkszej odleg³oœci ni¿ s¹siedzi
przylegaj¹cy bokami. W automatach komórkowych stosowane s¹ równie¿ modele oparte na siatce kwadratowej z funkcj¹ s¹siedztwa von Neumanna, lecz
wówczas œcie¿ka propagacji po¿aru przebiega³aby metod¹ Manhattan, co nie
przynosi dobrych rezultatów. Ponadto stosuj¹c model heksagonalny, wykonywana jest mniejsza liczba obliczeñ, sprawdzanych jest szeœciu s¹siadów komórki
(rys. 5), podczas gdy w modelu kwadratowym s¹siadów jest oœmiu.
Stan klastra w chwili t+1 zale¿y od stanu wszystkich szeœciu s¹siadów
w chwili t i mo¿ne byæ wyra¿ony wzorem [3]:
S0t +1 = F(S0t , S1t (a ), S2t (b), S3t (c), S4t (d ), S5t (e ), S6t ( f ))

(3)

gdzie: S1...S6 – s¹siedzi komórki S0 , a...f – poszczególne boki heksagonu.

Rys. 5. Siatka szeœciok¹tna
îród³o: opracowanie w³asne.

Heksagony do modelowania po¿arów lasów zosta³y zastosowane z powodzeniem w modelu rozprzestrzeniania siê ognia Rothemela [6]. Jednak w badaniach zak³adano, ¿e propagacja ognia na wszystkich s¹siadów nastêpuje po
zapaleniu danego heksagonu bez wzglêdu na kierunek wektora prêdkoœci rozprzestrzeniania siê ognia. W przyjêtym synchronicznym modelu, zak³ada siê, ¿e
ka¿dy automat posiada poza danymi o materiale palnym, szeœæ zmiennych do
przechowywania wartoœci typu rzeczywistego. U¿ywaj¹c analogii, mo¿na
za³o¿yæ, ¿e jest to szeœæ zbiorników, z których ka¿dy przylega do jednego boku.
Jeœli któryœ bok zostanie zalany przez s¹siada, wówczas nastêpuje nape³nianie
pozosta³ych piêciu zbiorników z ró¿n¹ prêdkoœci¹ zale¿n¹ od kierunku wektora
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prêdkoœci. Dany bok zaczyna oddzia³ywaæ na s¹siada dopiero wtedy, gdy jego
zbiornik zostanie ca³kowicie zape³niony. Na rys. 6 przedstawiono ideê dzia³ania
funkcji przejœcia heksagonu.

Rys. 6. Idea dzia³ania funkcji przejœcia heksagonu
îród³o: opracowanie w³asne.

Obliczenia wartoœci rzeczywistych dokonywane s¹ w dyskretnym czasie z interwa³em Dt. Jeœli w czasie Dt zbiornik zostanie przepe³niony, wówczas w kolejnej iteracji zgromadzony nadmiar zostanie przekazany do s¹siada. Po
przekazaniu nadmiaru, w komórce zapamiêtywany jest ca³kowity czas dojœcia
po¿aru do krawêdzi komórki.

2.3. Wyznaczanie minimalnego czasu dojœcia frontu po¿aru
Na podstawie zapamiêtanych danych w poszczególnych klastrach mo¿na
wyznaczyæ najkrótsz¹ œcie¿kê w dziedzinie czasu ³¹cz¹c¹ dwa wybrane klastry
umieszczone na siatce (rys. 7). Do wyznaczenia najszybszej drogi dojœcia po¿aru
u¿yto prostego algorytmu Dijkstry, gdzie wierzcho³kami grafu s¹ klastry, a krawêdziami – czasy propagacji pomiêdzy poszczególnymi bokami klastrów.
Poniewa¿ zadaniem algorytmu jest obliczenie minimalnego czasu dojœcia po¿aru, a nie najkrótszej drogi, to falisty charakter œcie¿ki dla przejœæ pomiêdzy heksagonami nie wp³ywa na wyniki obliczeñ (rys. 8).
Parametry elipsy ae, be, ce (rys. 2) rozprzestrzeniania siê po¿aru lasu zosta³y
wyznaczone empirycznie w odniesieniu do warunków panuj¹cych w polskiej
strefie geograficznej. Dane zosta³y opracowane dla po¿arów typu œció³kowego.
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W przyjêtym modelu mog¹ wystêpowaæ ró¿nice na poziomie ró¿nych klastrów,
natomiast warunki, jak i paliwo znajduj¹ce siê w pojedynczym klastrze maj¹ charakter jednorodny.

Rys. 7. Minimalny czas przejœcia równy sumie czasów cz¹stkowych przejœæ pomiêdzy
poszczególnymi klastrami
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 8. Porównanie najkrótszej i najszybszej drogi po¿aru w zró¿nicowanym
œrodowisku rozprzestrzeniania ognia
îród³o: opracowanie w³asne.

Skalowanie siatki klastrów stanowi istotny krok poprzedzaj¹cy pobieranie
danych z cyfrowych map lasów i prognozy pogody. Podczas skalowania rozmiar
klastra powinien byæ tak dobrany, aby w jednym kroku symulacyjnym nie nastêpowa³o przepe³nienie dla nowo zapalonej komórki. Zbyt ma³e klastry zwiêkszaj¹
z³o¿onoœæ obliczeniow¹. Wp³ywa to niekorzystnie na czas wykonania symulacji.
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Rys. 9. Graficzne wyœwietlenie najszybszej drogi po¿aru
îród³o: opracowanie w³asne.

2.4. Prognoza pogody
Program posiada mo¿liwoœæ uruchamiania w warunkach terenowych. Problemem by³o przesy³anie krótkoterminowej prognozy pogody w miejscach bez
dostêpu do internetu i zasiêgu telefonii cyfrowej. Niedogodnoœæ ta zosta³a rozwi¹zana przez zastosowanie modemu satelitarnego Orbcomm. Rozwi¹zanie jest
korzystne z uwagi na wykluczenie œrodków ³¹cznoœci w¹tpliwych w przypadku
klêsk ¿ywio³owych w dowolne miejsce globu niezale¿nie od stanu sieci GSM i innych mediów przewodowych. Zastosowanie dookólnej anteny prêtowej zapewnia ³¹cznoœæ z satelitami orbitalnymi z czasem zw³oki 0...5 minut na po³udniu
i 0...10 minut na pó³nocy Polski (zale¿nie od aktualnego ustawienia satelit).

2.5. Szacowanie zapotrzebowania na wodê
W celu wyznaczenia zapotrzebowania na wodê niezbêdn¹ do ugaszenia nale¿a³o policzyæ ca³kowit¹ liczbê zapalonych komórek – dla gaszenia ca³kowitego,
oraz liczbê zapalonych komórek na obwodzie po¿aru dla zadanej szerokoœci gaszenia obrze¿a.
Znaj¹c aktualn¹ lokalizacjê po¿aru, czas trwania, czas na dojazd jednostek gaœniczych, mo¿liwe jest oszacowanie zapotrzebowania na wodê w sytuacji zastanej
przez stra¿aków docieraj¹cych na miejsce po¿aru (rys. 10). Stosowanie symulacji
komputerowej mo¿e w prosty sposób u³atwiæ planowanie akcji gaœniczych.
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Rys. 10. Prezentacja graficzna zapotrzebowania na wodê do gaszenia ca³kowitego
i gaszenia obrze¿a
îród³o: opracowanie w³asne.

3. Podsumowanie
Przedstawiony model automatu komórkowego zosta³ zastosowany w oprogramowaniu komputerowym. Aplikacjê opracowano przy u¿yciu narzêdzia
programistycznego RAD zawieraj¹cego pakiet kompilatora Delhi. Za pomoc¹
opracowanego programu mo¿na przeprowadzaæ symulacje w zmiennych warunkach, przy zmieniaj¹cej siê pogodzie.
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ADAPTING CELLULAR MODEL IN COMPUTER SIMULATION
PROGRAM OF FOREST FIRE SPREADING
The paper presents theoretical and practical development and simulation
method for small and medium-sized forest fires for the Polish geographical and
climatic conditions. It presents the assumptions for the cellular model simulation
of forest fire with data derived from digital maps of forest and short-term
weather forecasts. Practical realization of the assumptions and the mathematical
model are presented in the form of software, combining the input data and
processing to form the forecast spread of fire. The simulation of water
consumption for extinguishing the fire completely or only its rim for the early
assessment of threats, planning for extinguishing the fire has been made.
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DETERMINATION OF FLAME-RETARDANT
EFFICIENCY CONSERVATION TERM
OF THERMO-FOAMING FLAME-RETARDANT
PAINTS
Key words: endurance period, fire retardants, fire-retardant efficiency, activation
energy

Conservation term of flame-retardant efficiency or long-term strength of
flame-retardants is a fundamental property that is characterized by the duration
of conservation of flame-retardant, physical-mechanical and aesthetic properties.
Determination of safe service life of thermo-foaming flame-retardant paints is
one of the most actual problems in the assessment of their quality in relation to
the observed increase in the number of non-compliance events of coatings to the
warranty periods due to lower of their flame-retardant properties in time.
Modern flame retardants are represented by inorganic complex systems
(based on silicates, phosphates, etc.) and by organic complex systems
(chloroparaffins, amides, amidines, amines, etc.) components with varying
degrees of polymerization. The compositions may comprise swelling agents,
film-forming binders, solvents, pigments, fillers and other components. As the
binders amino acids, halogenated rubbers, organic binders (linseed oil, bitumen),
synthetic and modified natural polymers are used. To improve physical
properties of the film and to give it plasticity plasticizers (glycerol,
pentachlordiphenyl,
chloroparaffins,
tricresyl
phosphate,
alkyl
diphenylphosphate, etc.) are added in flame-retardant paints formulations.
Mineral suspensions (oxides of lead, zinc, titanium, aluminum compounds, etc.)
as pigments are used.
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Flame retardants have a wide range of components having different chemical
nature and differ significantly in properties. Every component that has a complex
of specific properties reacts differently to the action of various external factors.
Flame-retardant paints, as a rule, represent a mechanical mixture, the
weatherproof properties of which are determined not only by individual
properties of each mixture component, but also by complex of new properties
acquired by the flame retardant compositions by mixing of organic and inorganic
compounds in various proportions.
Therefore, one of the most actual problems by assessing of flame-retardant
materials quality is to determine the duration of their warranty service.
Theoretical method for determining of the durability is hard to apply to
existing flame-retardant materials with complex composition and gives a big
error and requires sophisticated equipment to determine the coefficients. There is
a limit on the temperature value by durability test of flame retardants, so that
some used for swelling components have a sufficiently low decomposition
temperature. Therefore, currently experimental techniques are used. The essence
of these techniques is in reproduction under artificial external factors conditions
with a certain intensity and duration. Changes of the coatings properties in these
extreme conditions make it possible to predict the durability of coatings under
natural conditions.
Our Institute has developed and tested methods of experimental
determination of resistance to aging of flame-retardant coatings for wood, wood
materials and metal, and has determinated shelf life of flame-retardant efficiency
of impregnating compositions for wood and flame-retardant wood strength.
These techniques were included in the basis of standard STB 11.03.02-2010 “Fire
safety standards system. Flame-retardant means. General requirements and test
methods”.
On developed methods researches of thermo-foaming flame retardant paints
for wood, wood materials and metal structures were made to determine shelf life
of flame-retardant efficiency. Obtained research results allowed to spread the
field of application of fire-retardant thermo-foaming paints, to improve the
quality and aesthetic level of design solutions, as well as cost of construction and
repairs.
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DETERMINATION OF FLAME-RETARDANT EFFICIENCY
CONSERVATION TERM
OF THERMO-FOAMING FLAME-RETARDANT PAINTS
The article defines the endurance period of fire protection efficacy as one of the
most important characteristics for quality assessment of fire retardants.
Experimental methods for determination of endurance period of fire protection
efficacy for fire retardant coatings and endurance period of fire protection
efficacy for impregnating compounds as well as endurance of fireproof wood are
given. It is shown that modern fire retardant compounds represent complicated
systems of non-organic and organic components and because of that the existing
express methods for determination of endurance period of fire protection efficacy
for paint coatings are not suitable for that. Endurance period of fire protection
efficacy under natural conditions can be predicted by reproduction under
simulated conditions of external factors with certain intensity and duration.
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FIRE FIGHTING IN TANKS WITH THE USE
OF OPERATIONAL INSET SYSTEM

Key words: technology of subsurface fire extinguishing, vertical steel tank,
fluorine-containing film-forming foam concentrate, integrated equipment for
operational inset, storage of compressed air, high-pressure foam generator

Most fires on the territory of storage objects and oil processing and petroleum
products happen in ground vertical steel tanks (VST). The tactics of fighting such
fires requires submitting of medium ratio air-mechanical foam on the surface of
the burning oil product by means of foam generators installed in the upper zone
of tank or fed by special vehicles. However, the heat produced during
combustion of petroleum products leads to the rapid destruction of the foam,
and, consequently, to low efficiency of the foam attack.
Analysis of the situation by the fire fighting in VST with the regular means and
ways shows the need of the new fire suppression systems, which have high fire
extinguishing efficiency and less risk for personnel involved in firefighting.
One of the most effective and safest ways to extinguish oil and petroleum fires
in tanks is a subsurface method, in which the foam of low ratio, obtained from the
fluorine-containing film-forming foam (FFF), is fed through a pipeline to the
bottom of the tank directly into the fuel layer [1].
The main advantage of subsurface fire technology is to prevent the re-ignition
of a film coated fuel and to secure the personnel. Less foam is required for
extinguishing, so that all foam enters in the fire zone.
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However, VST equipment with a stationary subsurface fire extinguishing
system and with the foam inlets (dry pipe sprinkler system) can only be carried
out during overhaul, due to the high financial costs, which significantly limits the
pace of subsurface fire extinguishing method.
According to the study [2] supply of low ratio foam in the layer of combustible
liquids is possible not only through foam inlets pipes of fire extinguishing system,
but also through the process communication (oil products pipelines, sea-floor
sediments wash out pipes) situated at the bottom of the tank.
Research Institute of Fire Safety and Emergencies of the Ministry for
Emergency Situations of the Republic of Belarus in the assignment of the State
Scientific and Technical Program ”Development and introduction of modern
techniques, tools and technologies for the state system of prevention and
liquidation of emergency situations and civil defense” has developed a set of
equipment for operational inset in technological communications of tanks
(equipment complex).
The complex consists of the integrated operational inset device (IOID), of the
compressed air storing module (CASM) and high-pressure foam generator
(HPFG).
IOID is designed to carry out the holes in the technological communications
VST with oil and petroleum products and for the subsequent supply of fire
extinguishing air-mechanical foam of low ratio in the fuel layer. They are allowed
to be used for works not related with fire suppression (for example, an operative
repair of pipelines).
To prevent sparking, the inner bandage cavity is filled with lubricating cooling
liquid (LCL).
As a source of compressed air for pneumatic equipment by the performing
of the operational inset is used CASM providing performance of compressed air
of at least 1 m3/min by the pressure of 0.6–0.8 MPa during the whole operation
of performance.
To obtain air-mechanical foam is HPFG used [3].
Ability of HPFG connection to the technological communication VST is
determined by conditions of linear velocity limiting of foam supply to the tank
and the length of technological communication.
Diagram of the equipment complex connection to the tank technological
communication is shown in Figure 1.

Fire fighting in tanks with the use of operational inset system
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Fig. 1. Diagram of the equipment complex connection to the tank technological
communication
1 – equipment complex of operational inset:
1.1 – integrated operational inset device (IOID); 1.2 – compressed air storing module
(CASM); 1.3 – high-pressure foam generator (HPFG); 2 – valve;
3 – tank technological communication; 4 – tank; 5 – fire and rescue vehicle
The order of equipment actions by the operational inset in the technological
communication VST for subsurface fire extinguishing:
• After the arrived to the fireplace the fire and rescue personnel in coordination
with the administration of the object determines IOID on the area of
technological pipelines located behind the fire dike. If necessary, fire and
rescue personnel blocks valves on this pipeline, paving the hose line from the
fire and rescue vehicle (FRV) to the place of the inset, at the IOID inlet elbow is
set HPFG. To prevent sparking, the inner IOID cavity is filled with lubricating
coolant. The duration of these operations does not exceed 20 minutes.
To the operational inset device compressed air from CASM is supplied.
Duration of the inset performance continues about 2–3 minutes depending on the
thickness of the pipe wall. At the end of the inset performance rescue personnel
under water fire-hose barrels protection opens valves on the way from HPFG to
the tank and then from FRV through the HPFG is supplied air-mechanical foam
to VST.
So, this developed equipment complex allows to submit air-mechanical foam
in a layer of combustible fluids in not equipped with fixed foam inputs and fire
extinguishing subsurface automatic systems VST.
The proposed fire extinguishing method allows to reduce risk for life and
health of personnel, as well as increases the effectiveness of firefighting.
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FIRE FIGHTING IN TANKS WITH THE USE
OF OPERATIONAL INSET SYSTEM
Description of equipment set for operational inset, which is used to supply
air-mechanical fire extinguishing foam in vertical steel tanks through the process
of technological communication.
The proposed equipment set is a promising way of petroleum and petroleum
products extinguishing in vertical steel tanks, which are not equipped with
stationary fire extinguishing systems of subsurface fire extinguishing.
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WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
NA RZECZ ROZWOJU BEZPIECZEÑSTWA
CYWILNEGO I PO¯AROWEGO
Artyku³ jest analiz¹ przedsiêwziêæ realizowanych
w obszarze wspó³pracy miêdzynarodowej, których
podstawowym celem jest wsparcie rozwoju kierunku kszta³cenia, jakim jest bezpieczeñstwo. Autor
dokonuje przedstawienia ogólnych za³o¿eñ i celów
wspó³pracy miêdzynarodowej, m.in. przez prezentacjê dotychczasowych osi¹gniêæ uczelni na tym
polu, poddaj¹c je jednoczeœnie opisowi dokonanemu przez pryzmat ich oddzia³ywania na system
kszta³cenia studentów, a tak¿e rozwój instytucjonalny SGSP. W koñcowej czêœci autor dokonuje
syntezy wniosków p³yn¹cych z by³ych i obecnych
dzia³añ SGSP w przedmiotowym obszarze i zarysowuje mo¿liwe przysz³oœciowe dzia³ania, niezbêdne do szerszego rozwoju kierunku i kszta³cenia
wy¿szego w obszarze in¿ynierii bezpieczeñstwa
cywilnego i po¿arowego w szerszym europejskim
kontekœcie.
The article is an analysis of activities being realized
in the area of international cooperation, the crucial
goal of which is to support the development
of safety as a higher education field of study.
The author presents general assumptions and aims
of international cooperation, i.e. by description of
activities that have been realized till now, which
were analyzed due to its influence on education
system and institutional development of SGSP.
In the conclusion of the article the author makes
a synthesis of the outcomes of the past and present
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SGSP activities in the thematic area, anticipating
possible future challenges, necessary to be
undertaken for broader, European approach and
development of the study direction as well as
higher education in the field of civil safety and fire
safety engineering.

S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo cywilne, bezpieczeñstwo po¿arowe, wspó³praca miêdzynarodowa, Erasmus, wymiana studentów, æwiczenia poligonowe,
sta¿e specjalizacyjne, ochrona ludnoœci
Key words: civil safety, fire safety, international cooperation, Erasmus, students’
exchange, field exercise, specialized internships, civil protection

1. Wprowadzenie
Rolê wspó³pracy miêdzynarodowej w kszta³towaniu i rozwoju in¿ynierii bezpieczeñstwa cywilnego i po¿arowego mo¿na okreœliæ jako dzia³ania wspomagaj¹ce przedmiotowy proces. Wyró¿niæ tu mo¿emy dwa ogólne cele wspó³pracy,
które w konsekwencji sk³adaj¹ siê na cel g³ówny, o czym mowa poni¿ej.
Jak ju¿ powiedziano wspó³praca miêdzynarodowa ma na celu wsparcie kszta³cenia przez wzbogacenie istniej¹cego w obu wymienionych specjalnoœciach programu studiów o treœci, doœwiadczenia i wiedzê eksperck¹ spoza terenu RP.
Aktywnoœæ ta wp³ywa na poszerzenie horyzontów zawodowego i osobistego
rozwoju zarówno studentów, jak i kadry. W opisanym obszarze mo¿na wyró¿niæ
takie aktywnoœci, jak sta¿e specjalizacyjne i wymiany studenckie, warsztaty
i konferencje miêdzynarodowe itp. W myœl nowoczesnego podejœcia do kszta³towania programów studiów i okreœlania efektów uczenia siê, wynikaj¹cych z procesu boloñskiego, powy¿szy rodzaj dzia³ania mo¿emy zdefiniowaæ jako
wsparcie dla rozwoju wiedzy, kwalifikacji i postaw zawodowych/spo³ecznych
przedstawicieli spo³ecznoœci akademickiej, a wiêc wzmocnienie „kapita³u ludzkiego” uczelni np. poprzez wzbogacenie procesu dydaktycznego.
Drug¹ bardzo istotn¹ kolumn¹ wspieran¹ przez dzia³ania z obszaru
wspó³pracy miêdzynarodowej, szczególnie Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
(SGSP) jako jednostki naukowo-badawczej, jest wspomaganie realizacji badañ
naukowych. Temu poœwiêcone s¹ aktywnoœci takie jak: projekty badawcze i rozwojowe finansowane ze œrodków zagranicznych (np. UE), prace badawcze w laboratoriach uczelni i instytutów zagranicznych, seminaria, prelekcje itp. W tym
przypadku mamy do czynienia ze wsparciem obszaru nauki i badañ uczelni,
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a wiêc rozwojem kierunku/specjalnoœci kszta³cenia jako nauki, a w konsekwencji
– rozwojem instytucjonalnym uczelni.
Dwa powy¿ej przedstawione podstawowe cele wspó³pracy miêdzynarodowej, uzupe³niane przez szereg innych niesklasyfikowanych w niniejszym materiale obszarów jej oddzia³ywania, sk³adaj¹ siê na cel g³ówny, którym jest rozwój
SGSP jako uczelni s³u¿b pañstwowych (rys. 1).
Ogólne cele wspó³pracy miêdzynarodowej
Rozwój SGSP jako
Wiedza, kwalifikacje, postawy
Rozwój „kapita³u ludzkiego”
w tym dydaktyki

– Wspieranie programu
studiów oraz zawodowego
i osobistego rozwoju
studentów i kadry

uczelni s³u¿b pañstwowych
Nauka i badania
Rozwój kierunków kszta³cenia
i rozwój instytucjonalny

– Wspieranie realizacji badañ
naukowych
(projekty badawcze i rozwojowe, prace
badawcze za granic¹, seminaria itp.)

(sta¿e, wymiany studenckie,
konferencje, warsztaty itp.)

Rys. 1. Cele wspó³pracy miêdzynarodowej
Z uwagi na temat konferencji „In¿ynieria Bezpieczeñstwa Po¿arowego i Cywilnego – przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ” w materiale odniesiono siê do
ka¿dego z wymienionych w tytule czasookresów w kontekœcie wspó³pracy miêdzynarodowej SGSP.

2. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ
Chronologia zdarzeñ w obszarze wspó³pracy miêdzynarodowej pozwala podzieliæ je na dwa okresy: przed i po 2001 r. (rys. 2). Okres wczeœniejszy charakteryzowa³ siê niesystemowymi i ma³o skoordynowanymi dzia³aniami, z których
jaœniejszymi punktami by³y wymiany studenckie z Wydzia³em In¿ynierii Bezpieczeñstwa Po¿arowego w Uniwersytecie w Lund (Szwecja) i nieliczny udzia³
wyk³adowców SGSP w konferencjach poza terenem RP. Znacz¹ca zmiana
przysz³a wraz z realizacj¹ 2 projektów zakoñczonych w 2001 r. i wspó³finansowanych z przedakcesyjnych œrodków Unii Europejskiej – programu Tempus
Phare. Pierwszy z nich pozwoli³ na stworzenie w SGSP Wydzia³u In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego, którego znacz¹cym elementem jest Pracownia In¿ynierii Procesów Decyzyjnych umo¿liwiaj¹ca projektowanie i realizacjê æwiczeñ
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w œrodowisku tzw. „wirtualnej rzeczywistoœci”. Drugi z projektów polega³ na
utworzeniu w SGSP Biura Wspó³pracy Miêdzynarodowej, co zaowocowa³o
w pocz¹tkowej fazie wyposa¿eniem takiego biura, jak równie¿ pojedynczym etatem poœwiêconym wy³¹cznie tej tematyce. Wydaje siê to niewiele, jednak maj¹c
na uwadze, ¿e przed 2001 r. nie by³o w SGSP komórki organizacyjnej ani osoby
etatowo zatrudnionej do tego rodzaju dzia³añ, zmiana ta stanowi³a istotny krok
naprzód. Do chwili obecnej komórka wspó³pracy miêdzynarodowej przeobrazi³a siê w dzia³ zatrudniaj¹cy 5 osób, co równie¿ obrazuje stopniowy i systematyczny nacisk na rozwój tego obszaru w uczelni. Przedmiotowy kierunek rozwoju
uczelni by³ dzia³aniem podyktowanym okolicznoœciami zewnêtrznymi, tj. otwarciem granic, przyst¹pieniem Polski do UE (w tym procesem boloñskim i Europejsk¹ Przestrzeni¹ Szkolnictwa Wy¿szego) oraz wzrostem znaczenia wspó³pracy miêdzynarodowej w skali Europy i œwiata.

Jak to siê zaczê³o???
– okres przed 2001 r.

– dzia³ania niesystemowe
(np. Lund University, udzia³ w konferencjach zagranicznych, …)

etatowi pracownicy: 0

– po 2001 r. – dynamiczny systemowy rozwój wspó³pracy
2 projekty Tempus Phare Program
(utworzenie WIBC, w tym symulatora
+ utworzenie Biura Wspó³pracy Zagranicznej)
etatowi pracownicy: 1

5

Rys. 2. Okresy rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej
SGSP g³ówny nacisk wspó³pracy miêdzynarodowej k³adzie na Uniê Europejsk¹ oraz obszar s¹siaduj¹cy z UE objêty jej polityk¹, a co za tym idzie – programami wspó³pracy s¹siedzkiej, jak np. Partnerstwo Wschodnie. Uczelnia
wspó³pracuje z wieloma instytucjami z ca³ej Europy, jednak szczególny nacisk
w UE k³adziony jest na wspó³pracê z Niemcami i Szwecj¹.
Wspólne dzia³ania z instytucjami naszego zachodniego s¹siada determinuje
kilka aspektów, jak chocia¿by wspomniane s¹siedztwo, znaczenie Niemiec na
arenie UE czy te¿ pozytywne postrzeganie wspólnych polsko-niemieckich projektów, które na drugim planie nios¹ ze sob¹ prze³amywanie istniej¹cych stereotypów oraz zbli¿enie narodów o bardzo burzliwej, pe³nej konfliktów historii.
Aspekty te, mimo ¿e drugorzêdne, maj¹ znaczenie, szczególnie w œwietle pozyskiwania wsparcia finansowego ze Ÿróde³ zewnêtrznych (np. UE, fundacji itp.).
Szwecja, jak wiadomo, wraz z Polsk¹, by³a jednym z inicjatorów polityki Partnerstwa Wschodniego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w obecnie podejmo-
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wanych wspólnych dzia³aniach ukierunkowanych na 6 krajów wspomnianego
partnerstwa (Ukrainê, Bia³oruœ, Gruzjê, Mo³dawiê, Armeniê i Azerbejd¿an). Innym czynnikiem determinuj¹cym szczególne zainteresowanie SGSP wspó³prac¹
ze skandynawskimi partnerami jest ich doœwiadczenie oraz swego rodzaju pionierstwo w wyznaczaniu kierunków rozwoju w obszarze zarz¹dzania kryzysowego i ratownictwa oddzia³ywuj¹cych na ca³¹ Europê.
Wspomniany ju¿ obszar obejmuj¹cy kraje Partnerstwa Wschodniego jest równie¿ jednym z priorytetowych kierunków dzia³ania SGSP w sferze wspó³pracy
miêdzynarodowej. Tu du¿y nacisk k³adzie siê na wspó³pracê z partnerami ukraiñskimi, z uwagi na bliskoœæ kulturow¹ ale równie¿ rolê Polski jako poœrednika
zbli¿enia Ukrainy z UE. Dzia³ania wspieraj¹ce instytucje ukraiñskie (np. finansowane z Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej), obejmuj¹ce np. pomoc szkoleniow¹, wsparcie sprzêtowe itp., maj¹ swoje g³êbokie znaczenie równie¿ w sferze
polityki bezpieczeñstwa kraju, jako ¿e Polska stanowi wschodni¹ œcianê UE,
z czym wi¹¿¹ siê liczne obowi¹zki, jak chocia¿by tworzenie dobrych relacji z krajami s¹siaduj¹cymi czy kwestie szczelnoœci granic zewnêtrznych UE.
Poza Europ¹ SGSP k³adzie nacisk na wspó³pracê z instytucjami ochrony ludnoœci ze Stanów Zjednoczonych. USA jako jedna z najwiêkszych gospodarek
œwiata niesie ze sob¹ olbrzymi potencja³ najnowszej wiedzy, badañ oraz innych
elementów niezbêdnych dla rozwoju i utrzymania wysokiego poziomu kszta³cenia. Poprzez rozwój wspó³pracy SGSP stara siê skorzystaæ z tego potencja³u. Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e beneficjentem polskich doœwiadczeñ jest tak¿e
strona amerykañska, o czym œwiadczyæ mog¹ liczne wizyty ekspertów z USA
w Polsce, ich udzia³ w konferencjach oraz wspólnych warsztatach.
Wydawaæ siê mo¿e, ¿e doœæ przypadkowo g³ówne kierunki wspó³pracy miêdzynarodowej pokrywaj¹ siê z kierunkami polityki zagranicznej kraju, tj. Partnerstwo Wschodnie (tu Szwecja jako sprzymierzeniec Polski), Stany Zjednoczone
i Niemcy (rys. 3). Tak nie jest, chocia¿by z prostej przyczyny, jak¹ jest dostêpnoœæ
programów i funduszy wspieraj¹cych projekty zbie¿ne z polityk¹ pañstwa i regionu. Dlatego te¿ dzia³alnoœæ SGSP mo¿na postrzegaæ jako element potwierdzaj¹cy efektywnoœæ istniej¹cych systemów wsparcia polityki „wysokiego
szczebla”, poprzez dzia³ania projektowe realizowane przez instytucje na ni¿szych poziomach administracyjnych (krajowych, regionalnych i lokalnych).
Poni¿ej przedstawiony zosta³ opis kluczowych dzia³añ SGSP w obszarze
wspó³pracy miêdzynarodowej po 2001 r., które w swoim za³o¿eniu maj¹ spe³niaæ
przyjête cele wspó³pracy miêdzynarodowej, czyli realizowaæ funkcjê wsparcia
i dope³nienia procesu kszta³cenia i badañ w uczelni.
SGSP dysponuje szerok¹ palet¹ zagranicznych instytucji partnerskich
dzia³aj¹cych w sferze bezpieczeñstwa cywilnego i po¿arowego. Najczêœciej
dzia³ania te realizowane s¹ w oparciu o formalne porozumienia, których SGSP
obecnie posiada 10. Porozumienia stanowi¹ podstawê dla dzia³añ pracowników
naukowo-dydaktycznych i studentów w wymiarze miêdzynarodowym. Temu
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s³u¿yæ ma równie¿ fakt, ¿e SGSP jest jednym z kilkunastu cz³onków miêdzynarodowej sieci badawczej ochrony ludnoœci o nazwie CIVPRO. Sieæ stworzona
w trakcie realizacji projektu o nazwie Eurobaltic – Projekt Ochrony Ludnoœci,
wspó³finansowanego z Programu INTERREG IIIB Region Morza Ba³tyckiego jest
doskona³¹ platform¹ wymiany wiedzy, doœwiadczeñ, ale i pomys³ów na
przysz³e projekty badawcze.
Strategiczne kierunki wspó³pracy
– w ramach UE
– Niemcy
– Szwecja

– poza UE
– Partnerstwo Wschodnie
– USA

Rys. 3. Kierunki wspó³pracy miêdzynarodowej SGSP
Innym forum realizacji wspomnianych dzia³añ jest Europejskie Stowarzyszenie Szkó³ Po¿arniczych (European Fire Service Colleges’ Association – EFSCA),
do którego SGSP przyst¹pi³a w roku akcesji Polski do UE (2004). Uczelnia przewodniczy³a pracom stowarzyszenia w latach 2008–2009, które zaowocowa³y rozszerzeniem stowarzyszenia na kraje spoza UE. Wówczas SGSP wykorzysta³a
swoj¹ pozycjê w celu przeforsowania pomys³u przyjêcia uczelni ze Lwowa
(Ukraina) i Miñska (Bia³oruœ) w poczet cz³onków stowarzyszenia, dotychczas
ograniczonego do krajów UE. Obecnie EFSCA zrzesza 32 szko³y/uczelnie po¿arnicze i/lub ochrony ludnoœci z terenu ca³ej Europy.
Otwarcie uczelni na wiedzê i doœwiadczenia zagraniczne œwietnie obrazuje
cykliczne wydarzenie zwane Miêdzynarodowymi Warsztatami Ratowniczymi
FENIX. Od 2004 r. na bazie æwiczeñ poligonowych podchor¹¿ych III roku realizowane s¹ tygodniowe æwiczenia miêdzynarodowe z udzia³em przedstawicieli
(odpowiedników podchor¹¿ych SGSP) z 7 krajów Europy i Stanów Zjednoczonych. Æwiczenia s¹ doskona³¹ okazj¹ do poznania sposobów dzia³ania ratowniczego w innych krajach, a tak¿e adaptacji rozwi¹zañ, które dotychczas nie by³y
znane w naszym kraju. Warsztaty s¹ rozpoznawalnym wydarzeniem w Europie
i USA, chocia¿by z uwagi na liczne artyku³y ukazuj¹ce siê w magazynach bran¿owych innych krajów (np. „Fire Chief” w USA, „Brandschutz” w Niemczech
czy te¿ pisma ukraiñskie).

Wspó³praca miêdzynarodowa na rzecz rozwoju bezpieczeñstwa cywilnego i po¿arowego

241

Wymiar wspó³pracy z USA przejawia siê w dzia³aniu o nazwie IN-FIRE-NET
(International Fire & Rescue Network). Jest to projekt realizowany od 2005 r. umo¿liwiaj¹cy coroczny wyjazd studentów SGSP na miesiêczne sta¿e specjalizacyjne
w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas ponad 50 studentów skorzysta³o z tej mo¿liwoœci, pracuj¹c wspólnie z amerykañskimi stra¿akami w departamentach stra¿y po¿arnych na terenie ca³ego USA ale tak¿e w Wydzia³ach Federalnej Agencji
Zarz¹dzania Kryzysowego (tzw. FEMA – Federal Emergency Management Agency).
Projekt finansowany jest ze œrodków SGSP i instytucji przyjmuj¹cych polskich
studentów. O wartoœci przedsiêwziêcia œwiadczyæ mo¿e przyk³ad dwóch studentek SGSP, które podczas swojego sta¿u, zbiegaj¹cego siê w czasie z operacj¹
ratownicz¹ po uderzeniu huraganu Katrina, pracowa³y w jednym z zespo³ów
FEMA. Ich zadaniem by³o zapewnienie tymczasowych schronieñ ofiarom huraganu, które w wyniku katastrofy utraci³y swoje domostwa. Studentki mog³y
zyskaæ wyj¹tkowo cenne i szczególne doœwiadczenie pracy w œrodowisku miêdzynarodowym, w warunkach rzeczywistych, w obliczu potê¿nej katastrofy,
która stanowi³a wyj¹tkowe wyzwanie dla systemu zarz¹dzania kryzysowego
tak potê¿nego kraju, jak USA. Tego rodzaju wartoœæ dodana sta¿u wydaje siê nieosi¹galna w toku realizacji programu studiów. Jest to jeden z jaskrawych
przyk³adów podkreœlaj¹cy wspomagaj¹c¹, dope³niaj¹c¹ rolê wspó³pracy miêdzynarodowej w procesie kszta³cenia i wychowania studentów.
Poza sta¿ami w Stanach Zjednoczonych studenci-podchor¹¿owie SGSP od
2002 r. maj¹ mo¿liwoœæ wyjazdu na dwutygodniowy sta¿ specjalizacyjny realizowany w Departamencie Stra¿y Po¿arnej w Hamburgu (Niemcy), a od dwóch lat
bior¹ tak¿e udzia³ w æwiczeniach poligonowych, które odbywaj¹ siê na poligonie
Uniwersytetu Nauk o Bezpieczeñstwie w Tallinie (Estonia).
Sta¿e s¹ doskona³¹ okazj¹ do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Innym istotnym elementem, o bardziej akademickiej, a nie zawodowej wymowie, s¹ wymiany studenckie. Od 15 lat studenci SGSP uczestnicz¹ w wymianach
dwustronnych ze studentami Wydzia³u In¿ynierii Bezpieczeñstwa Po¿arowego
Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Dotychczas kilkakrotnie odby³y siê tak¿e wymiany z takimi jednostkami, jak Wydzia³ Oficerów Po¿arnictwa Akademii Policyjnej w Bukareszcie (Rumunia), Akademia Bezpieczeñstwa Po¿arowego
w Czerkasach i Uniwersytet Bezpieczeñstwa ¯ycia we Lwowie (Ukraina).
Sfera naukowo-badawcza wspierana jest poprzez takie dzia³ania, jak udzia³
pracowników SGSP w badaniach prowadzonych w laboratoriach zagranicznych. Przyk³adem mo¿e byæ praca badawcza wykonana w obszarze tematyki
dochodzeñ po¿arowych przez pracownika naukowo-dydaktycznego SGSP w laboratoriach Uniwersytetu w Lund (Szwecja). SGSP udostêpnia równie¿ swoje laboratoria badaczom pochodz¹cym z innych krajów, którzy w uczelni realizuj¹
swoje badania, na przyk³ad na potrzeby prac doktorskich.
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„Inwentaryzacja” wybranych kluczowych aktywnoœci
po 2001 r.
– 10 bilateralnych porozumieñ
+ sieæ badawcza CIVPRO
– Europejskie Stowarzyszenie
Szkó³ Po¿arniczych
(przewodniczenie, Ukraina i Bia³oruœ w EFSCA)
fot. Adriana Krzemiñska

– Miêdzynarodowe
Warsztaty Ratownicze
(od 2004 r.,
7 krajów Europy + USA;
artyku³y w prasie zagranicznej)

– Sta¿e specjalizacyjne
(USA stra¿e po¿arne + FEMA – huragan Katrina,
Niemcy –- Hamburg, Estonia – poligon)
fot. Bernard Król

Rys. 4. Dzia³ania SGSP w wymiarze miêdzynarodowym

„Inwentaryzacja” wybranych kluczowych aktywnoœci
r cd.
po 2001 r.

– Wymiany studenckie
(Uniwersytet w Lund, Szwecja
– od 15 lat – Rumunia, Ukraina, …)

– Badania za granic¹ (Lund) i w SGSP (Litwa)
– Studia w SGSP
(15 litewskich oficerów, 2 s³owackich specjalistów)

– Sta¿e w SGSP
(USA – praca mgr na Arizona University z Fundacji Fulbrighta,
Francja – ENSOSP)

– Projekt Safety of Society
– Konferencje
(Szefów Szkó³ 2004, EFSCA 2009, EMEVAC 2011, …)

Rys. 5. Dzia³ania SGSP w wymiarze miêdzynarodowym (cd.)
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SGSP to uczelnia otwarta na studentów zagranicznych. Jak dot¹d studiowa³o
tu 15 Litwinów na studiach przewidzianych dla stra¿aków w s³u¿bie kandydackiej, po czym otrzymali stopieñ oficerski i tytu³ zawodowy in¿yniera po¿arnictwa. Innym przyk³adem studentów zagranicznych w SGSP s¹ przedstawiciele
S³owacji kszta³c¹cy siê na studiach podyplomowych. Wydaje siê jednak, ¿e powinno siê po³o¿yæ wiêkszy nacisk na ten rodzaj dzia³ania w sferze miêdzynarodowej, tj. stworzenie szerszych mo¿liwoœci kszta³cenia w SGSP studentów
zagranicznych, np. poprzez realizacjê zajêæ w jêzyku obcym. Sprawa ta zosta³a
równie¿ poruszona w dalszej czêœci materia³u.
Oprócz pe³nego cyklu studiów realizowanych przez studentów zagranicznych w SGSP, uczelnia umo¿liwia studentom i kadrze zaprzyjaŸnionych szkó³
i uczelni równie¿ sta¿e krótkoterminowe. Warto wspomnieæ o tygodniowym sta¿u 65 kadetów (przysz³ych oficerów) francuskiej narodowej szko³y oficerów po¿arnictwa (ENSOSP), który odby³ siê w 2009 r. Na uznanie zas³uguje równie¿
sta¿ amerykañskiego oficera po¿arnictwa, bêd¹cego jednoczeœnie studentem studiów magisterskich Uniwersytetu w Arizonie. Jego dwukrotny pobyt w SGSP
mia³ na celu przeprowadzenie badañ do pracy magisterskiej i zosta³ zrealizowany dziêki wspó³finansowaniu z Fundacji Fulbrighta. Rezultatem wspó³pracy
polsko-amerykañskiej jest w tym przypadku praca magisterska, obroniona na
Uniwersytecie w Arizonie, napisana w oparciu o badania przeprowadzone
w SGSP. Praca jest dostêpna w Bibliotece G³ównej SGSP.
Ostatnim ze sta³ych elementów ¿ycia uczelni s¹ liczne konferencje miêdzynarodowe, które w uczelni odbywaj¹ siê œrednio raz lub dwa razy w roku. Konferencje zawsze ciesz¹ siê du¿ym rozmachem organizacyjnym, dlatego te¿
zaszczycane s¹ licznym uczestnictwem specjalistów z innych krajów. Nale¿y
wspomnieæ konferencje o œwiatowym rozmachu: Konferencjê Szefów Szkó³
Ochrony Ludnoœci (2004), Konferencjê nt. Pomocy Ratowniczej w Œrodowisku
Miêdzynarodowym (2009), czy te¿ Konferencjê EMEVAC (2011) poœwiêcon¹ zagadnieniom ewakuacji interwencyjnej.
Bezsprzeczny wp³yw na rozwój wspó³pracy zagranicznej, a tym samym rozwój kierunków in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego i cywilnego, maj¹ programy miêdzynarodowe i krajowe umo¿liwiaj¹ce realizacjê planów poprzez
projekty badawcze, szkoleniowe, rozwojowe i inne. W g³ównej mierze SGSP korzysta ze œrodków zewnêtrznych dostêpnych w programach Unii Europejskiej,
jak np. kolejne Programy Ramowe Badañ i Rozwoju Technologicznego UE
(w 7 Programie Ramowym podprogram Wspó³praca-Bezpieczeñstwo), Instrument Finansowy Ochrony Ludnoœci UE, ale tak¿e ze œrodków krajowych, jak np.
Program Polskiej Pomocy Rozwojowej czy te¿ program Fundacji Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej (rys. 6).
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Wp³yw na rozwój nauki i kszta³cenia w obszarze IBC i IBP
poprzez PROJEKTY EUROPEJSKIE i inne
(obecnie realizowane)
7 Program Ramowy Badañ i Rozwoju Technologicznego
Podprogram Wspó³praca-Bezpieczeñstwo
– BeSeCu
– PRACTICE

Program Polskiej Pomocy Rozwojowej
– Bezpieczna ewakuacja
– Sta¿e zawodowe
(Wieloletni program wspó³pracy rozwojowej; Ustawa o wspó³pracy rozwojowej)

Fundacja Wspó³pracy Polsko -Niemieckiej
– Polska, Niemcy – razem przeciwko zagro¿eniom

ponadto obecnie ze Ÿróde³ UE:

4 projekty w ocenie
5 projektów w fazie przygotowania

Rys. 6. Przyk³adowe Ÿród³a zewnêtrznego finansowania wspó³pracy miêdzynarodowej

3. Przysz³oœæ
Wa¿nym prze³omowym momentem w rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej w SGSP by³o rozpoczêcie wspó³pracy z Federalnym Biurem Ochrony Ludnoœci, Planowania i Zarz¹dzania Kryzysowego Niemiec. Wówczas, w 2006 r., SGSP
po raz pierwszy podjê³a siê organizacji kursów zamawianych przez Komisjê Europejsk¹ na rzecz kszta³cenia miêdzynarodowych ekspertów ochrony ludnoœci,
wysy³anych na misje na ca³ym œwiecie w ramach Europejskiego Wspólnotowego
Mechanizmu Ochrony Ludnoœci. Poprzez projektowanie i realizacjê kursów
SGSP zyska³a realny wp³yw na kszta³towanie siê miêdzynarodowego, europejskiego systemu ochrony ludnoœci, który wci¹¿ jest doœæ nowym tworem (powsta³
w 2001 r.), podlegaj¹cym licznym udoskonaleniom i zmianom. Maj¹c na uwadze
fakt, ¿e w Mechanizmie system treningowy kursów powsta³ w 2004 r., SGSP mo¿na postrzegaæ jako pioniera miêdzynarodowych szkoleñ eksperckich w obszarze ochrony ludnoœci. Co ciekawe, SGSP jako centrum treningowe Mechanizmu
od 2006 r. a¿ do dzisiaj jest jedn¹ z kilku szkó³ nosz¹cych to miano w ca³ej Europie, co wiêcej – po dziœ dzieñ jest jedyn¹ instytucj¹ tego rodzaju w krajach tzw.
„nowej UE”, czyli pañstw przyjêtych do Unii od 2004 r. Aspiracje uczelni s¹ bardzo wysokie, o czym œwiadczyæ mo¿e rozszerzenie wspó³pracy o innego partnera strategicznego, tj. Szwedzk¹ Agencjê Ochrony Ludnoœci (MSB), w celu
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z³o¿enia wniosków do Komisji Europejskiej o kolejne kursy w SGSP. SGSP
obecnie ubiega siê wraz z instytucjami partnerskimi o organizacjê w latach
2012–2016 szeœciu z dwunastu rodzajów kursów dostêpnych w systemie
treningowym UE (rys. 7).
Wp³yw na rozwój kszta³cenia i udoskonalania
systemów miêdzynarodowych
dzia³aj¹cych w obszarze IBC i IBP
od 2006 r.
SGSP staje siê, jednym z kilku w Europie, centrum treningowym
Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludnoœci
(dotychczas jedynym w krajach „nowej UE”)

Kursy w SGSP
– High Level Coordination
– High Level Coordination Refresher
ponadto obecnie ze Ÿróde³ UE
(Instrumentu Finansowego Ochrony Ludnoœci):

SGSP ubiega siê o organizacjê 6 rodzajów kursów w latach 2012–2016
z 12 istniej¹cych w systemie treningowym UE

Rys. 7. Wk³ad SGSP w system treningowy Europejskiego Wspólnotowego Mechanizmu
Ochrony Ludnoœci
Kolejnym prze³omowym momentem w dziejach uczelni jest rok 2010, kiedy
to zostaje jej przyznana Karta Uczelni Erasmusa. Karta otwiera drzwi do organizacyjnego i finansowego umo¿liwienia studentom odbywania czêœci ich studiów w uczelniach zagranicznych. Podobnie rzecz siê ma w przypadku
studentów zagranicznych, którzy chcieliby studiowaæ w SGSP. Karta pozwala
równie¿ na finansowanie wyjazdów sta¿owych kadry uczelni. Obecnie SGSP ma
zawartych 11 porozumieñ „erasmusowych” z uczelniami poza granicami RP. S¹
to g³ównie politechniki w takich krajach, jak: Hiszpania, Portugalia, Niemcy,
Estonia, Litwa, Czechy i S³owacja. Jako pierwszy krok SGSP skierowa³a na semestr studiów dwóch swoich studentów (do Hiszpanii i S³owacji), natomiast na
okres pisania pracy magisterskiej przyjê³a dwóch innych studentów (z Hiszpanii). Studiowanie w ramach Erasmusa nie wymaga powtarzania roku studiów w
uczelni macierzystej, gdy¿ osi¹gniêcia studenta przenoszone s¹ z uczelni przyjmuj¹cej i zaliczane na zasadzie Europejskiego Systemu Transferu Punktów
(ECTS).
Erasmus jest doskona³ym narzêdziem realizacji postanowieñ Deklaracji Boloñskiej, której jednym z priorytetów jest utworzenie Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wy¿szego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Karta Erasmusa, a tym samym
œrodki europejskie nie s¹ przyznane raz na zawsze. Aby mo¿na by³o z nich ko-
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rzystaæ, uczelnia musi co roku wykazywaæ w Narodowej Agencji Erasmusa realizacjê postanowieñ karty, a wiêc – krótko mówi¹c – kierowaæ swoich studentów
na studia za granic¹ i przyjmowaæ studentów zagranicznych w SGSP. Aby sprostaæ tym zadaniom, konieczna jest realizacja w SGSP co najmniej kilku przedmiotów w jêzyku obcym. Wymaga to dzia³añ organizacyjnych, a tak¿e umiejêtnoœci
jêzykowych i odwagi podjêcia przedmiotowego wyzwania przez kadrê uczelni.
Innym problemem w sferze studiów Erasmusa obecnie brak mo¿liwoœci korzystania z dobrodziejstw kszta³cenia za granic¹ przez stra¿aków w s³u¿bie kandydackiej, czyli tzw. „studentów mundurowych”. W tym przypadku problem
stanowi¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne zwi¹zane z pe³nion¹ przez wspomnian¹ grupê studentów s³u¿b¹, jej regulacjami i realizowanymi w tym zakresie
przedmiotami zawodowymi na uczelni. To ostatnie wynika z faktu, ¿e po¿arnicze/ratownicze szkolnictwo wy¿sze, szczególnie w Europie Zachodniej, dopiero
siê tworzy, co oznacza trudnoœæ w znalezieniu pokrewnej uczelni wy¿szej, posiadaj¹cej w swoim programie zajêcia np. w zakresie dzia³añ ratowniczych.
Niemniej jednak mo¿na rozwa¿yæ przeprowadzenie rekonstrukcji programu
studiów „studentów mundurowych”, tak aby stworzyæ tzw. „okno transferowe
Erasmusa” (jeden semestr studiów), gdzie studenci bêd¹ realizowaæ wy³¹cznie
przedmioty in¿ynierskie (niezwi¹zane z zagadnieniami s³u¿by), tak aby mogli
ten semestr odbyæ na studiach za granic¹, np. w politechnice mieszcz¹cej siê w innym kraju (rys. 8).

SGSP otrzyma³a kartê podstawow¹ w 2010 r.
– karta nie jest dana „raz na ca³e ¿ycie”
– œrodki finansowe na studia i wizyty studyjne
– wysi³ek kadry w celu wprowadzenia studiów
w jêzyku obcym
– wniosek o kartê rozszerzon¹ (praktyki)
– 11 umów erasmusowych
– studenci
(2 z Walencji – ES w SGSP;
z SGSP 1 w ¯ylinie – SL i 1 w Walencji – ES)

– otwarty dla studentów cywilnych WIBC i WIBP

stra¿acy w s³u¿bie kandydackiej…???
Rys. 8. Erasmus w SGSP
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4. „Wolne myœli” i podsumowanie
Koñcz¹c, pozwolê sobie na kilka „wolnych myœli” zrodzonych na przestrzeni
lat pracy w œrodowisku miêdzynarodowym, które przy okazji 40. rocznicy powstania po¿arniczego szkolnictwa wy¿szego w Polsce i 10. rocznicy Wydzia³u
In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego wydaj¹ siê szczególnie na miejscu.
Pierwsza z nich dotyczy w³aœnie in¿ynierii po¿arnictwa. Okazuje siê, ¿e to, co
powsta³o w Wy¿szej Szkole Oficerów Po¿arnictwa (WOSP) w 1971 r., dopiero
obecnie tworzy siê w szkolnictwie po¿arniczym/ratowniczym w krajach Europy
Zachodniej. Podobnie jak my za czasów projektu Tempus Phare (1998–2001)
uczyliœmy siê od Szwedów, Finów i Anglików wspó³pracy zagranicznej, tak teraz
oni ucz¹ siê od nas, jak budowaæ po¿arnicze szkolnictwo wy¿sze (realizowane
przewa¿nie na zasadzie umów o wspó³pracy miêdzy szko³ami po¿arniczymi/ratowniczymi nieposiadaj¹cymi statusu uczelni wy¿szej a politechnikami).
Z pocz¹tkiem XXI w. na Zachodzie dostrze¿ono, ¿e oficer po¿arnictwa powinien
mieæ wy¿sze wykszta³cenie (najlepiej in¿ynierskie), a w konsekwencji wiedzê,
kwalifikacje i postawy, które pozwalaj¹ mu znacznie skuteczniej dzia³aæ, niezale¿nie od tego, czy jest on Kierownikiem Dzia³añ Ratowniczych (KDR), czy Komendantem Stra¿y Po¿arnej, na barkach którego spoczywa wiele problemów
organizacyjnych, kadrowych, finansowych i tzw. menad¿erskich. Wykszta³cenie
wy¿sze daje znacznie szersz¹ perspektywê myœlenia, czego nigdy za du¿o
w s³u¿bach odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo obywateli.
Kolejn¹ myœl¹ jest kwestia zwi¹zana ze studiami II stopnia, tj. magistrem
in¿ynierem po¿arnictwa. Studia tego poziomu na kierunkach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem by³y czymœ zupe³nie niespotykanym w krajach Europy Zachodniej, podczas gdy w Polsce funkcjonuj¹ one ju¿ od kilkudziesiêciu lat. Mimo to
powstaje wra¿enie, ¿e to nie SGSP, a raczej niedawno utworzone (2 lata temu)
konsorcjum 3 politechnik (ze Szwecji, Wielkiej Brytanii i Belgii), realizuj¹ce studia
Fire Safety Master of Engineering (mgr in¿. po¿arnictwa) wspó³finansowane z Programu Erasmus Mundus, dominuje obecnie w tym obszarze, g³ównie w „walce”
o studenta na rynku europejskim. Studia wspomnianego konsorcjum staj¹ siê
obecnie szczególnie rozpoznawalne w Europie i stwarzaj¹ wra¿enie pionierstwa
tej belgijsko-szwedzko-angielskiej myœli w przestrzeni europejskiej, podczas gdy
nam pozostaje tylko myœl, czy czegoœ nie przeoczyliœmy?
Trzeci¹ i przedostatni¹ myœl¹, któr¹ chcia³bym tu podj¹æ, jest sprawa zwi¹zana ze specjalnoœci¹ in¿ynierii bezpieczeñstwa cywilnego. Obecnie od doœæ d³ugiego
czasu toczy siê debata, czy ta specjalnoœæ powinna byæ studiami technicznymi?
Patrz¹c na doœwiadczenia zagraniczne, tam ochrona ludnoœci (civil protection) kojarzy siê wy³¹cznie z naukami humanistycznymi, zarz¹dzaniem, socjologi¹ – nazwijmy to nauk¹ interdyscyplinarn¹, której œrodek ciê¿koœci na pewno nie le¿y
po stronie nauk technicznych. Mówi¹c bardziej dosadnie, t³umaczenie nazwy
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Wydzia³u In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego (t³um. Civil Safety Engineering
Faculty) na Zachodzie jest niezrozumia³e, co wynika z faktu, ¿e civil protection nie
jest kojarzone w ¿aden sposób z in¿ynieri¹. Dlatego te¿ warto sobie zadaæ pytanie, czy walka o utrzymanie in¿ynierii bezpieczeñstwa cywilnego jako specjalnoœci technicznej jest s³uszna, podczas gdy wokó³ istnieje mnogoœæ kierunków
pokrewnych o charakterze humanistycznym, jak bezpieczeñstwo wewnêtrzne
czy bezpieczeñstwo narodowe? Czy pozostanie w sferze nauk technicznych jest
wysi³kiem uzasadnionym? Uwa¿am, ¿e tak, ale aby to potwierdziæ, nale¿y spojrzeæ w przysz³oœæ przez pryzmat tego, co obecnie dzieje siê w sferze badañ. Otó¿
w sferze badañ poœwiêconych zagadnieniom ochrony ludnoœci, np. w 7 Programie Badawczym Nauki i Rozwoju Technologicznego UE, wyraŸnie widaæ, ¿e
œrodek ciê¿koœci zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ ludnoœci (a tym samym kszta³cenia w tej specjalnoœci) zdecydowanie przesuwa siê w stronê nauk technicznych. Stosowanie obliczeniowych metod analizy ryzyka, mapowania zagro¿eñ,
baz danych oraz zastosowanie robotów i systemów satelitarnych, jak GPS,
w ochronie ludnoœci nie da siê okreœliæ w ¿aden inny sposób, jak zagadnienia
z obszaru nauk œcis³ych i techniki. Postêp ten widoczny jest nie tylko w badaniach, lecz tak¿e podczas æwiczeñ realizowanych w obszarze ochrony ludnoœci,
zarówno na szczeblu krajowym, jak i miêdzynarodowym. Dlatego te¿ twierdzê,
¿e in¿ynieria bezpieczeñstwa cywilnego jako nauka techniczna obroni siê sama.
Pozostaje tylko pytanie, czy SGSP jako pionier tej specjalnoœci w Europie znów
czegoœ nie przeoczy, szczególnie w aspekcie propagowania swoich dokonañ
w sferze miêdzynarodowej?

„Wolne myœli”
In¿ynier po¿arnictwa od 40 lat
(na Zachodzie stra¿acy zaczynaj¹ siê tego uczyæ…)
Magister in¿ynier po¿arnictwa od kilkudziesiêciu lat
(na Zachodzie utworzony niedawno na bazie trzech politechnik;
„europejski” mgr in¿. …)
In¿ynieria bezpieczeñstwa cywilnego
(na Zachodzie – co to jest? czy warto…?
coraz czêœciej powstaj¹ studia w tym obszarze)
Doœwiadczenie z projektów 7PR
SGSP – unikalne powi¹zanie nauki i ratownictwa w jednej instytucji;
doskona³y partner do projektów badawczych w obszarze bezpieczeñstwa

Rys. 9. „Wolne myœli” autora
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I ju¿ ostatnia myœl – mniej zwi¹zana z poprzednimi, lecz odnosz¹ca siê do potencja³u, którym dysponuje uczelnia. Na mapie szkolnictwa europejskiego SGSP
wydaje siê tworem doœæ specyficznym, gdy¿ rzadkoœci¹ jest kszta³cenie w ramach jednej instytucji oficerów po¿arnictwa i magistrów czy te¿ in¿ynierów. Jak
ju¿ wspomnia³em, tak¹ potrzebê dostrzegaj¹ obecnie pañstwa zachodnie,
tworz¹c specyficzne konsorcja miêdzy szko³ami po¿arniczymi/ratowniczymi
a uczelniami wy¿szymi w celu kszta³cenia kompletnego, tj. oficera „podpartego”
wy¿szym wykszta³ceniem. I tu spostrze¿enie z dzia³añ realizowanych w ramach
programów badawczych wspó³finansowanych z UE: okazuje siê, ¿e wiêkszoœæ
instytucji dzia³aj¹cych w Europie w obszarze ochrony ludnoœci posiada ekspertów bêd¹cych naukowcami (chemicy, biolodzy itp.) lub oficerami s³u¿b ratowniczych (stra¿acy, ratownicy), podczas gdy w wiêkszoœci projektów badawczych
realizowanych w ochronie ludnoœci chodzi o po³¹czenie tych dwóch œwiatów, tj.
prze³o¿enie nauki na praktykê. Czy nie jest czasami tak, ¿e SGSP ma to „coœ” istniej¹ce w niej od wielu lat w sposób naturalny – w wiêkszoœci funkcjonariuszy
bêd¹cych jednoczeœnie pracownikami naukowo-dydaktycznymi i stra¿akami?
Uwa¿am, ¿e potencja³ ten stawia SGSP w roli doskona³ego konsorcjanta projektowego, potrafi¹cego spojrzeæ na badany problem w sposób kompleksowy, co
nie jest dane wiêkszoœci instytucji, dzia³aj¹cych albo wy³¹cznie w sferze badañ,
albo wy³¹cznie w sferze dzia³añ ratowniczych.
Na koniec dodam jeszcze dwa elementy, które w moim mniemaniu warto
podkreœliæ. A mianowicie jeœli SGSP chce zachowaæ status uczelni presti¿owej,
musi byæ œwiadoma, ¿e presti¿ oznacza obecnie status uczelni o zasiêgu europejskim, a nie krajowym, jak to by³o dotychczas. Dlatego te¿ niezbêdne jest zdecydowane i szerokie otwarcie siê na studentów zagranicznych, czemu s³u¿yæ ma
miêdzy innymi Karta Uczelni Erasmusa. Jest to jedyny sposób, aby staæ siê uczelni¹ rozpoznawaln¹ w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wy¿szego, a tym samym sposób na niepozostanie w tyle, gdy œwiat obok nas idzie do przodu.
Aby zrealizowaæ ten zamys³, mo¿liwoœci jest wiele. Jedn¹ z nich jest uruchomienie studiów w jêzyku obcym (z uwzglêdnieniem ekspertów/wyk³adowców
zagranicznych, jeœli z jakichœ przyczyn nie jest mo¿liwe zapewnienie ekspertyzy
krajowej w danym obszarze tematycznym). Studia w jêzyku obcym mog³yby byæ
olbrzymim krokiem naprzód w kierunku uczelni europejskiej, który niesie ze
sob¹ wiele poni¿ej wspomnianych zalet (rys. 10), ale tak¿e du¿y wysi³ek,
w szczególnoœci kadry uczelni.
Wiêcej informacji na temat wspó³pracy miêdzynarodowej dostêpnych jest na
stronie uczelni pod wskazanym adresem www.sgsp.edu.pl (rys. 11).
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Przysz³oœæ…
Erasmus + inne dzia³ania miêdzynarodowe
(sposób, aby nie pozostaæ w tyle)
Nowa specjalnoœæ WIBC w jêzyku angielskim (semestr 7)
„Bezpieczeñstwo cz³owieka w œrodowisku miêdzynarodowym”
+ nowa specjalnoœæ w SGSP
+ studia w jêzyku obcym
+ rozwój kadry
+ „okno transferowe” dla Erasmusa
+ wiêksze œrodki finansowe z Erasmusa
– zbiorowy wysi³ek SGSP…

Rys. 10. Przysz³oœæ SGSP
Wiêcej informacji
informacji
Wiêcej

Rys. 11. Strona internetowa Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹
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SUMMARY
st. kpt. mgr in¿. Tomasz ZWÊGLIÑSKI

INTERNATIONAL COOPERATION FOR CIVIL
AND FIRE SAFETY DEVELOPMENT
The main goal of the international cooperation at the SGSP is to support
development of students and academic staff as professionals, and secondly,
partly by the above mentioned idea, also institutional development of the school.
The idea is to improve, as much as, possible the higher educational area/direction
of “safety” study and further down, the specialties being realized in this area: civil
safety engineering and fire safety engineering. These aims are achieved by very
broad approach of different international activities dedicated for students and
academic staff, i.e. international projects, seminars, workshops, professional
practices and internships participation, etc. These events are realized in different
environment, both in cooperation with Eastern and Western countries (i.e. EU
and USA), as well as wide thematic approach concerning the two specialties.
Main paths of the SGSP international development and its contribution to
European Higher Education Area (i.e. Erasmus Charter) as well as European
Civil Protection (EU courses for civil protection experts) are also described. The
article is summed up with some ideas of activities for further development,
necessary to be taken to maintain and enlarge the role of the SGSP in
international, European context of higher education in the field of “safety”.

