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dr in¿. Anna SZAJEWSKA

Ka te dra Te ch ni ki Po ¿a r ni czej 

Zak³ad Hy dro me cha niki i Prze ciwpo ¿aro we go Za opa trze nia w Wodê, SGSP

COMPUTER SIMULATION OF FOREST FIRE

ON THE BASIS OF DIGITAL MAPS

AND WEATHER FORECAST

In the ar ti c le the ele ments of the co m pu ter
si mu la tion sy stem in terms of fire spre a ding
du ring the fire of barn lit ter were de scri bed.
The cha rac te ri stics of ce r ta in pro grams used
to pre dict the spre ad of fire were de scri bed
and sum ma ri zed.

Key words: co m pu ter si mu la tion, fire mo de ling sy stem, fo rest fire, di gi tal maps
of fo rest

1. In tro du c tion

The pro blem of si mu la tion of fo rest fi res is not a new is sue. The re are many
co m pu ter pro grams but most of them are de ve lo ped to mo del la r ge fo rest fi res,
which are very rare in Po land. Si mu la tion pro grams are cre a ted pri ma ri ly for the
spe ci fic con di tions pre va i ling in the area, ta king into ac co unt the to po gra p hy and
the com bu sti b le ma te rial. The re fo re, the re is a need to de ve lop to ols which will
ena b le a si mu la tion of fo rest fire in Po lish con di tions.

In 2004 Po land im p le men ted a sy stem of nu me ric maps of fo rests, which, in
co m bi na tion with a di gi tal we at her fo re cast map can pro vi de the ne ces sa ry in put
for co m pu ter si mu la tion for a mat he ma ti cal mo del [11].

Ran ge of usa ge of the so f twa re is app li ca b le to both the plan ning of con trol led
fire, for exa m p le, when the fi res are deli be ra te ly set by the fo rest se r vi ce to get rid
of the ac cu mu la ted ma te rial, as well as plan ning fire fi g h ting by lo cal fire bri ga des



for most ef fi cient use of re so u r ces. This work has also an edu ca tio nal va lue for
ana lysts and ci vil se cu ri ty se r vi ces. This li mits the program’s har d wa re
re qu i re ments to tho se of mi d - ran ge PCs.

2. Ma te rials and me t hods

A dete r mi ni stic fo rest fire mo del will be used to cre a te the si mu la tion
en vi ron ment. In put data are ob ta i ned from a di gi tal we at her fo re cast and from
di gi tal forest maps (fig. 1).

Fa c tors which have the big gest im pact on the spe ed at which a fire spre ads
have been ex tra c ted from a di gi tal we at her fo re cast, and are as fol lows:
• wind spe ed and di re c tion,
• hu mi di ty of bed ding,
• air tem pe ra tu re,
• pre ci pi ta tion.

Sin ce the fun c tion of the wind spe ed ex tra c ted from the sho r t - term we at her
fo re cast is di s c re te wi t hin the gi ven, un chan gea b le time in ter val, for the pu r po se
of si mu la tion one sho uld be able to ex tract the fa c tor at any pe riod of the
si mu la tion time. The re fo re the wind spe ed is ave ra ging from con ti gu o us,
fo re ca sted va lu es for any pe riod of the si mu la tion time. The same me cha nism
is used for the di re c tion of the wind and its chan ge. 
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Fig. 1. Con text dia gram



The air tem pe ra tu re pa ra me ter, pre ci pi ta tion has a si g ni fi cant im pact on
hu mi di ty of flam ma b le ma te rial. Yet, pre ci pi ta tion which oc curs con cur ren t ly
with a fire may pro ve to be be ne fi cial to the co u r se of events. 

In the mat he ma ti cal mo del the fa c tor of pre ci pi ta tion wo uld not be ta ken into
ac co unt, with the pes si mi stic sce na rio ad op ted, which is ra tio nal ly ju sti fied for
plan ning of an ex tin gui s hing ac tion.

In the event of wi de spre ad and lon g - la sting fi res se con da ry fa c tors oc cur,
which also af fect the fu r t her pro gress of a fire, and namely:
• chan ge in wind spe ed,
• chan ge in wind di re c tion,
• lo cal tem pe ra tu re chan ge [2].

Owing to the fact that tho se phe no me na oc cur only in the event of fi res with
a very la r ge area they have not been al lo wed for in the di s cus sed mo del [9].

From the data con ta i ned in the di gi tal map of fo rest the ones that have
si g ni fi cant im pact on the spe ed of the spre ad of fire are: 
• fo rest type,
• fo rest age,
• fo rest bor der,
• ob sta c les for a fire (fire ro u tes, ri vers etc.),
• par ticu la r ly en dan ge red pla ces.

2.1. Ele ments of the co m pu ter si mu la tion sy stem

The si mu la tion, in terms of the fire spre a ding, has used the Hu y gens prin ci p le
[5]. It was as su med that the fire spre ads si mi la r ly to the wa ves. It was as su med
that each lit cell in a cell spa ce mo del is a new so u r ce of fire that spre ads ro und in
win d less con di tions. Ex pe ri ments show that in the con stant wind and
a ho mo ge neo us en vi ron ment, this sha pe is si mi lar to an el li p se [3, 6, 7, 9, 10].
El li p se co ef fi cients ae, be, ce (fig. 2) de pend on: wind spe ed, fuel type, hu mi di ty and
type of lit ter. DBt se c tion is a se c tion of the path, which fire pa ses in the di re c tion
op po si te for the di re c tion of the wind [3].
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Spe ed of fire Vp from the po int of in flam ma tion to sur ro un ding cells can be
ca l cu la ted from the fo r mu la (1):

Vp
b c a

b a

e e e

e e

=
+

+

( cos )

cos sin

F

F F
2 2 2 2

F an gle can be ca l cu la ted using the fo r mu la (2), whe re the F an gle is the an gle
in the Ca r te sian co or di na te sy stem in clu ded be twe en the wind ve lo ci ty ve c tor
and the stra ight line con ne c ting the co m bu stion po int ad ja cent to the se le c ted cell:
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+ - --cos
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Whe re the q an gle is in clu ded be twe en the wind ve lo ci ty ve c tor and the
stra ight line con ne c ting the po int of in flam ma tion and the po int ly ing on the
cir cum fe ren ce of an el li p se for which re ach the spe ed of fire is ca l cu la ted.
The co ef fi cients ae, be, ce ae have been ad ap ted to Po lish con di tions. At the di gi tal
ter ra in map of fo rests the cel lu lar mo del map is ap p lied. Each cell is equ ip ped
with ad di tio nal in fo r ma tion on com bu sti b le ma te rial, fire bar riers, and time
in de xes upon which the time of bu r ning of a single cell can be ca l cu la ted.

Si mu la tion is per fo r med ite ra ti ve ly as fol lows:
1) Con di tions and li mi ta tions of si mu la tion (si mu la tion start and end time,

in ter val, ra ster, map, we at her fo re cast) are de te r mi ned.
2) On the ba sis of data on wind spe ed and di re c tion from in ter po la ted ar ray

fo re casts the co ef fi cients ae, be, ce are de te r mi ned for the pre va i ling con di tions
of te sted ter ra in cells.

3) On the ba sis of fi xed an gles F F1 ... n  the spe ed of fire re a ching the cells in
the vi ci ni ty of the po int of in flam ma tion is ca l cu la ted. If the time of trans fer to
the cell Kn is less than or equ al to the in ter val, then the cell is lit with the
ap pro pria te set ting of the time in di ces.

4) Af ter ana ly zing the en ti re cell ma trix which re pre sents the area, the sta te of the 
cells is la y e red on a map and then di sp la y ed.

5) De mand for wa ter for ex tin gui s hing of fire and ove rall ma r gins is ca l cu la ted.
The re sults are shown on a graph.

6) The next ite ra tion is per fo r med with an in cre a se of the si mu la tion of fire for the 
du ra tion of the in ter val of a sin gle step.

7) When a si mu la ted du ra tion of the fire re a ches a ce r ta in va lue si mu la tion is
co m p le ted.
It sho uld be no ted that the si mu la tion re la tes to the fire of barn lit ter, which

sig nifi can t ly pre do mi na tes in ac tu al fire -fi g h ting ac tions in Po land. Me t hod
of de te r mi ning the co ef fi cients of the el li p se has been de ve lo ped for this type of
fire. For co m p le te fire one uses a si m p li fied mo del, ho we ver, the si mu la tion

10 Anna Szajewska

(1)
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re sults are sub ject to gre a ter er ror be ca u se it does not take into ac co unt ad di tio nal
fa c tors such as e.g. se con da ry currents [4].

V k w w k wp s s= × +1 2( ) ( )

Vp [m/s] – spe ed of fire front,
k1, k2 – co ef fi cients sa ved in the in ter po la ted pa nel, de pen dent on ma te rial hu mi -
di ty ws,
w – wind spe ed [m/s].

If the cur rent fire lo ca tion, du ra tion and time ne ces sa ry for ar ri val of fire se r vi ce
units are known, it is po ssi b le to eva lu a te the wa ter de mand in a si tu a tion fo und by
the fi re men ar ri ving to the lo ca tion of the fire. The ap p li ca tion of a co m pu ter
si mu la tion may in a si m p le way fa ci li ta te plan ning of ex tin gui s hing actions.

3. Co m pa ri son of the sy stems

Dur ing the last cou ple of years many sup port soft wares were design. The
most im por tant fea tures, de ter min ing the way of op er a tion, are as fol lows:
• type of in put and ou t put data,
• way of mo de ling,
• equ i p ment, 
• we at her and spa cial con di tions.

The fol low ing ta ble (Ta ble 1) sum ma rizes the char ac ter is tics of cer tain
pro grams used to pre dict the spread of fire [1].
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Ta b le 1. Pro per ties of some pro grams to pre dict the spre ad 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

map of the
damage after
the simulation, 
the amount
of demand
for
fire-fighting
measures

tables, charts, 
simple
diagrams

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

Changing
the input
data
during the
simulation

changing
weather
conditions

conditions
unchanged

conditions
unchanged

changing
weather
conditions

changing
weather
conditions

Simulation 
time

simulation
time in min
inflicted

combustion
time elapsed
for a given
distance
defeated by
fire

simulation
time in min
inflicted

time
simulation
inflicted in
the days and
hours

time
simulation
inflicted in
the days and
hours

Equipment Personal
Computer

Personal
Computer

Personal
Computer

Personal
Computer

“high end”
computer
with
computer
access by
authorized
analysts

Modeling embedded
deterministic
model

model library 
FBSDK

model library 
FBSDK

model library 
FBSDK

possessed set 
of probabi-
listic models

Spatial
conditions

topography uniform topography topography topography
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It sho uld be no ted that pro grams such as Be ha ve P lus, Flam Map and Fa r si te,
use in the ir ac tions the same set of li bra ries, “So f twa re De ve lo p ment Kit Fire”
(FBSDK), which is a col le c tion of C + + fun c tions and clas ses im p le men ting the
va rio us fire al go rithms. Li bra ry FBSDK is ava i la b le un der the GNU. Co m pa red to 
exi sting so lu tions es sen tial fe a tu re is the abi li ty to co o pe ra te with the ava i la b le
fo r mats of in put data such as maps of fo rests and nu me ri cal we at her fo re ca sting.
In ad di tion, the mo del in clu des the age of the fo rest ta ken di re c t ly from the
nu me ri cal maps of fo rests. The pro gram is easy to ope ra te and has a low
har d wa re re qu i re ments [1]. 

The dis ad van tages of soft ware are as fol lows: 
• it does not take into ac co unt the chan ges in the topo gra p hi cal data, 
• the kno w le d ge of mo i stu re con tent of fo rest lit ter is ne e ded. Para me ter does

not exist in we at her data and must be car ried out ma nu al ly, 
• the re sult of si mu la tion may be af fe c ted by an er ror due to dif fe ren ces be twe en 

ac tu al con di tions and ou t da ted data de ri ved from di gi tal maps. 
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S U M M A R Y

dr in¿. Anna SZAJEWSKA

COMPUTER SIMULATION OF FOREST FIRE ON THE BASIS
OF DIGITAL MAPS AND WEATHER FORECAST

The ar ti c le pre sents the in te gra tion of di gi tal to po gra p hic map of fo rests and
short-term we at her fo re cast al lo wing to con duct a co m pu ter si mu la tion of fo rest
fire. To exe cu te a si mu la tion, a so f twa re was pro du ced. The so f twa re in clu des
dete r mi ni stic mat he ma ti cal mo del of fo rest fire, pro gram med on the ba sis
of de ve lo ped as su m p tions. Cre a tion of men tio ned en vi ron ment si mu la tion was
ba sed on a need for the op ti mum plan ning of ex tin gui s hing ac tions in lo cal fire
se r vi ce centres. 
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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 pa per pre sents the ba c k gro unds of kno w le d ge
re gar ding fi res of cru de oil in tanks. Mo del
of ove r he a ting, heat wave cre a tion in li qu id
me cha nism, bo i lo ver and slo po ver phe no me na
are pre sen ted. The pa per is ba sed on real

ex pe ri men tal bo i lo ver data.

S³owa klu czo we: po ¿ar ropy na fto wej, wa r stwa prze grza na, wy rzut, trans port ciep³a

Key words: cru de oil fire, ove r he a ted la y er, bo i lo ver, heat trans port

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.



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.
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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,
• wa ter la y er at the bot tom of a tank,
• ove r he a ting heat wa ves 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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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.

Boilover and slopover phenomena during a fire of storage tanks containing crude oil  19

Fig. 4. Spre a ding a la y er 
of su per -he a ted (heat wave)

du ring the tank fire con ta i ning
he a vy pe tro le um pro ducts [6]



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.

Ta b le 1. Tem pe ra tu re and spe ed ove r he a ting of cru de oil whi le fi res [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).

Ta b le 2. Tem pe ra tu re and spe ed ove r he a ting of cru de oil whi le 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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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 bu r ning rate,
• a way of heat trans fer from the fla me to the su r fa ce of a bu r ned li qu id,
• a fla me he ight,
• an ove r he a ting mo del,
• slo po ver and bo i lo ver mo dels,
• di stri bu tion of tem pe ra tu re in li qu id du ring tank fire.
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BADANIA PROCESÓW ZACHODZ¥CYCH
W MIESZANINACH PROSZKÓW GAŒNICZYCH

Au to rzy przed sta wi li wy ni ki ba dañ w³aœci wo œci
pro szków ga œ ni czych po chodz¹cych z ró ¿ nych
Ÿró de³: bez po œred nio od pro du cen tów pro szków
lub ga œ nic pro szko wych oraz z firm za j muj¹cych
siê kon se r wacj¹ ga œ nic. Ba da no zmia ny za chodz¹-
ce w pro szkach oraz ich mie sza ni nach przy ró ¿ nej
wil go t no œci pocz¹tko wej. Stwier dzo no nie pra -
wid³owo œci w za kre sie ja ko œci pro szków umie sz -
cza nych w ga œ ni cach oraz b³êdy w opi sach ga œ nic.
W³aœci wo œci mie sza nin pro szków o wy ¿ szej wi l got -
no œci pocz¹tko wej zmie nia³y siê szy b ciej – wzra -
sta³a za wa r toœæ wi l go ci i  zmnie j sza³a siê masa ba -
da nych pró bek. Pró b ki ule ga³y zbry le niu.

The au t hors pre sen ted the re sults of re se arch on the
pro per ties of ex tin gui s hing po wders from dif fe rent
so u r ces: the po wders co ming di re c t ly from po wders
manu fa c tu rers or fire ex tin gui s hers and from the
co m pa nies de aling with the ma in te nan ce of fire
ex tin gui s hers. The au t hors exa mi ned the chan ges
in mi x tu res of ABC and BC po wder with va ried ini tial
mo i stu re con tent. The au t hors fo und irre gu la ri ties
in the fil ling of fire ex tin gui s hers and the qu a li ty
of po wders used the re as well as fa u l ty de scri p tions.
The pro per ties of the powders’ mi x tu res with hi g her
mo i stu re con tent were chan ging ra pi d ly – mo i stu re
con tent was in cre a sing and the weight of the samples
was decreasing. The samples were caking.



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 pro szko wy bywa za wod ny,
• w³aœci wo œci pro szków z up³ywem cza su ule gaj¹ nie ko rzy st nym zmia nom,
• obs³uga i kon se r wa cja ga œ nic pro szko wych jest pro sta i nie wy ma ga spe cja l -

nych kwa li fi ka cji,
• pra wid³owe dzia³anie ga œ ni cy nie za le ¿y od ro dza ju umie sz czo ne go w niej

pro szku.
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 podstawo-
wych 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.

Badania procesów zachodz¹cych w mieszaninach proszków gaœniczych  25



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 dwu -
wartoœciowych 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 NH H PO NH NaHPO H O CO3 4 2 4 4 4 2 2+ ® + + 
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Tabela 1. G³ówne sk³ad ni ki pro szków ga œ ni czych

Rodzaj
proszku

Sk³adnik Gêstoœæ
[g/cm3]

pH (stê¿enie
roztworu)nazwa wzór chemiczny

BC

wodorowêglan sodu NaHCO3 2,16 8,5 / 1 M

wodorowêglan potasu KHCO3 2,17 9,0 / 1 M

siarczan potasu K2SO4 2,66 7,0 / 0,5 M

wêglan sodu

Na2CO3 2,53

~12 / 0,5 MNa2CO3 ·H2O 2,25

Na2CO3 ·10 H2O 1,46

wêglan wapnia CaCO3 2,93 nie rozpuszcza siê

ABC

fosforan
monoamonowy

NH4H2PO4 1,8 4,1 / 5%

fosforan di-amonowy (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%

Gdy proszek ABC zawiera dodatek wodorosiarczanu amonu zajdzie tak¿e
reakcja:

NaHCO NH HSO NH NaSO H O CO3 4 4 4 4 2 2+ ® + + 

Obecnoœæ niewielkich iloœci pary wodnej mo¿e sprzyjaæ dysocjacji soli i przez
to u³atwiaæ przebieg reakcji, które mo¿na zapisaæ jako:

HCO H PO HPO H O CO2 4
-

4
2-

2 23
- + ® + + 

HCO HSO O H O CO3
-

4
-

4
2-

2 2+ ® + + S

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 ga sze nia me ta li pro szek po da wa ny jest do stre fy po ¿a ru w fo r -
mie ob³oku. Musi mieæ on ta kie w³aœci wo œci, któ re za pe w ni¹ mu wy do sta nie siê
z ga œ ni cy pod ci œ nie niem gazu, przep³yw w mie sza ni nie z ga zem przez pe wien
od ci nek prze wo du ru ro we go (od ok. 50 cm do ki l ku me trów) i ufo r mo wa nie po
wy lo cie z pr¹do wni cy w po staæ ob³oku gazo wo- prosz kowe go, któ ry po do ta r ciu
do stre fy p³omie nia za pe w nia uga sze nie. Sku te cz noœæ inhi bicy j ne go dzia³ania
ob³oku pro szko we go za le ¿y od sk³adu ja ko œcio we go i ilo œcio we go pro szku,
jego gra nu la cji i stê ¿e nia w stre fie p³omie nia. Mo ¿ li woœæ ufo r mo wa nia ob³oku
pro szku za le ¿y ponad to od ta kich pa ra me trów, jak: za wa r toœæ wi l go ci, od po r -
noœæ na zbry la nie, p³yn noœæ (sy p koœæ) i w³aœci wo œci hydrofobowe.

Do 1999 r. obo wi¹zywa³y no r my z gru py PN/C-83602. Sta wia³y one pro sz -
kom wy ma ga nia w za kre sie w³aœci wo œci fi zy cz nych i u¿y t ko wych oraz opi sy -
wa³y me to dy ich ba da nia. W pro gra mie ba dañ zna laz³y siê na stê puj¹ce
pa ra me try: gê stoœæ rze czy wi sta, gê stoœæ przy swo bod nym wyp³ywie, gê stoœæ na -
sy po wa, za wa r toœæ wi l go ci, hi gro sko pij noœæ, zagê sz cza l noœæ, sy p koœæ, re pe len -
cja, od po rnoœæ na zbry la nie, od po rnoœæ na nisk¹ tem pe ra tu rê, sk³ad zia r no wy,
po wie rz ch nia w³aœci wa oraz skutecznoœæ gaœnicza.

W obo wi¹zuj¹cej obe c nie no r mie PN-EN 615 z 1999 r. z póŸ nie j szy mi zmia na -
mi brak jest ta kich pa ra me trów, jak: gê stoœæ przy swo bod nym wyp³ywie, hi gro -
sko pij noœæ, zagê sz cza l noœæ, sy p koœæ, re pe len cja, od po rnoœæ na nisk¹ tem pe ra tu rê
i sku te cz noœæ ga œ ni cza. Re pe len cja zo sta³a zast¹pio na ba da niem nie zwil ¿al no œci
wod¹. Od po rnoœæ na zbry la nie mie rzo na jest inn¹ me tod¹ ni¿ w po prze dniej no r -
mie. Obie kty w nym, ilo œcio wym pa ra me trem jest za wa r toœæ wi l go ci – nie mo¿e
ona prze kra czaæ 0,25% wa go wych. Opi sa no za cho wa nie siê pro szku w te œcie na
nie zwil ¿a l noœæ wod¹, któ ra w da w nej no r mie na zy wa na by³a re pe lencj¹. Sfo r -
mu³owa no wy ma ga nie w za kre sie od po rno œci na zbry la nie, choæ mo ¿ na mieæ za -
strze ¿e nia do obie kty w no œci przy jê tej me to dy po mia ru. Po zo sta³e w³aœci wo œci
po win ny byæ zgod ne, przy za cho wa niu od po wied niej to le rancji, z da ny mi de kla -
rowa ny mi przez pro du cen ta pro szku. Spe³nie nie nor ma ty w nych wy ma gañ po -
win no za pe w niæ trwa³oœæ pro szku w sprzê cie ga œ ni czym oraz od po wied ni¹
sku te cz noœæ ga œ nicz¹. W przy pa d ku ga œ nic pro szko wych sku te cz noœæ ga œ ni cza
ba da na jest na po ¿a rze te sto wym od po wia daj¹cym wielkoœci gaœnicy.

W pro gra mie ba dañ no r my PN/C-83602 by³y dwa wa ¿ ne pa ra me try – zagê sz -
cza l noœæ i hi gro sko pij noœæ, któ rych nie za wie ra no r ma PN-EN 615. Zagê sz cza l -
noœæ jest miar¹ zmia ny ob jê to œci wa r stwy pro szku z up³ywem cza su. Gdy jest
ona zbyt du¿a, mog¹ wyst¹piæ pro ble my ze spu l ch nie niem wa r stwy pro szku
w ga œ ni cy. Dopu sz cza l na wa r toœæ zagê sz czal no œci nie by³a wpra w dzie okre œlo -
na, ale nie któ re no r my zak³adowe sta wia³y j¹ na po zio mie 30%. Wiê kszoœæ pro sz -
ków nie prze kra cza tej wa r to œci, choæ zda rza³y siê przy padki zagê sz czal no œci
bli skiej 40%. Hi gro sko pij noœæ pro szku jest miar¹ jego zdo l no œci do poch³ania nia
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pary wod nej z oto cze nia. No r ma PN-EN 615 nie prze wi du je po mia ru tego pa ra -
me tru. Au to rzy no r my wy cho dzi li pra wdo podo b nie z za³o¿e nia, ¿e w ga œ ni cy
pro szek nie ule ga wp³ywo wi at mo s fe ry ze w nê trz nej. Nie po my œla no jed nak
o tym, co siê z nim dzie je na eta pie kon se r wa cji i kon tro li ga œ ni cy oraz przy wy -
mia nie ³adun ku pro szko we go. Wy ko ny wa nie tych czyn no œci w at mo s fe rze
o pod wy ¿szo nej wil go t no œci mo¿e sprzy jaæ poch³ania niu pary wod nej przez pro -
szek, co z ko lei sprzy ja jego zbry la niu w ga œ ni cy. Ró ¿ ne pro szki bêd¹ siê od mien -
nie za cho wy wa³y w ta kich wa run kach. Po wszech ne jest prze ko na nie, ¿e pro szki
ga œ ni cze nie s¹ hi gro sko pij ne. Je sz cze 20 lat temu ta kie opi nie by³y uza sa d nio ne,
jed nak nie któ re wspó³czeœnie pro du ko wa ne pro szki maj¹ sto sun ko wo wy sok¹
zdo l noœæ wch³ania nia pary wodnej. 

W 2009 r. zrea li zo wa no pra cê po le gaj¹c¹ na ba da niu w³aœci wo œci pro szków
ga œ ni czych po chodz¹cych z ró ¿ nych Ÿró de³ [5]. Zba da no 5 pro szków ory gi na l -
nych, po chodz¹cych bez po œred nio od ich pro du cen tów, 2 proszki po chodz¹ce
od pro du cen tów ga œ nic pro szko wych oraz 4 pro szki po zy ska ne od firm za j -
muj¹cych siê kon se r wacj¹ i nape³nia niem ga œ nic. Zba da no na stê puj¹ce w³aœci -
wo œci: gê stoœæ rze czy wist¹, gê stoœæ na sy pow¹, sk³ad zia r no wy, sy p koœæ,
za wa r toœæ wi l go ci, hi gro sko pij noœæ i re pe len cjê. Pa ra me try te oz naczono zgod nie
z od po wied ni mi ar ku sza mi normy PN/C-83602. Naj bar dziej chara ktery sty cz ne
pa ra me try ba da nych pro szków zo sta³y przed sta wione w ta be li 2. Dla wil go t no -
œci i higro skopi j no œci pro szków nie po da no po rów na w czych da nych fi r mo wych,
gdy¿ s¹ one nie komp le t ne. Zgod nie z wy ma ga niami normy PN/C-83602 wi l go t -
noœæ po win na byæ mnie j sza ni¿ 0,2%, a hi gro sko pij noœæ – po ni ¿ej 0,3%. No r ma
PN-EN 615 wy ma ga na to miast, by wi l gotnoœæ by³a nie wiê ksza ni¿ 0,25%, a pa ra -
me tru hi gro sko pij noœci nie ujêto w wy ma ga niach nor ma ty w nych.

Wœród da nych za mie sz czo nych w tabeli 2 w¹tpli wo œci na su waj¹ siê w przy -
pa d ku dwóch pro szków BC, oz na czo nych jako 2 i 3. W pie r wszym przy pa d ku
pro szek by³ wy sy pa ny z ga œ ni cy BC, w dru gim – po bra ny z urz¹dze nia do zu -
j¹cego pro szek do ga œ nic. Na ga œ ni cach umie sz czo ne by³y opi sy (na zwy) pro sz -
ków. Gê sto œci rze czy wi ste obu pro szków zna cz nie od bie gaj¹ od wa r to œci
de kla ro wa nych przez pro du cen tów, co wska zu je, ¿e pro szki te nie s¹ tymi, za ja -
kie s¹ po da wa ne. Gê stoœæ pró b ki 2 wska zu je na pro szek BC sia r cza no wy lub za -
wie raj¹cy mie sza ni nê sia r cza nów wa p nia i po ta su. Gê stoœæ pró b ki 3 jest
cha rak te ry sty cz na dla pro szków ABC. Dla po twier dze nia tych hi po tez prze pro -
wa dzo no pro ste, ja ko œcio we pró by iden tyfi kacy j ne. Po za da niu obu pró bek nie -
wielk¹ ilo œci¹ eta no lu, w ce lu u³atwie nia roz pu sz cze nia ich w wo dzie, do da no
na stê p nie 5% roz two ru kwa su siar ko we go. W obu przy pa d kach zaob ser wo wa -
no wy dzie la nie siê gazu. W przy pa d ku pró b ki 2 wy nik tej pró by w powi¹za niu
z wa r to œci¹ gê sto œci mo¿e wska zy waæ, ¿e jest to pro szek BC za wie raj¹cy mie sza ni -
nê wê gla nu wa p nia i sia r cza nu po ta su. Na pol skim ryn ku nie ma obe c nie pro sz -
ków za wie raj¹cych sam wê glan wa p nia. W przy pa d ku pró b ki 3 wy dzie la nie siê
gazu by³o wy ni kiem nie ocze ki wa nym. Pro szki wê gla no we maj¹ gê sto œci po wy -
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¿ej 2,15 g/cm3, a ba da na pró b ka osi¹gnê³a za le d wie wa r toœæ 1,71 g/cm3, co ra czej
wska zy wa³oby na pro szek fos fo ra no wy. W zwi¹zku z tym prze pro wa dzo no do -
da t kow¹ pró bê, po le gaj¹c¹ na do da niu 5% roz two ru wodo ro t len ku sodu do
wodno -alko ho lo wej za wie si ny pro szku. Nie stwier dzo no za pa chu amo nia ku,
co po zwa la wy klu czyæ obe cnoœæ w pró b ce pro szku ABC. Na pod sta wie ana li zy
da nych li te ra turo wych i w³as nych do œwia d czeñ uz na no, ¿e ba da na pró b ka
jest pro szkiem BC o na zwie Mon nex. Pro szek ten za wie ra stop mo cz ni ka i wodo -
ro wê gla nu po ta su. Obe cnoœæ wodo ro wê gla nu po ta su t³uma czy wy dzie la nie
siê ga zu (dwu t len ku wê gla). Jed no cze œ nie zmie rzo na gê stoœæ rze czy wi sta
– 1,71 g/cm3 jest nie mal iden ty cz na z gê sto œci¹ de kla ro wan¹ przez pro du cen ta
pro szku Mon nex – 1,73 g/cm3.

Tabela 2. W³aœci wo œci pro szków ga œ ni czych po chodz¹cych z ró ¿ nych Ÿró de³
r – gê stoœæ rze czy wi sta; W – wi l go t noœæ; H – hi gro sko pij noœæ

Próbka Typ
G³ówny
sk³adnik

r, [g/cm3] W H Pochodzenie
proszkupomiar dane [% wag.] [% wag.]

1 ABC NH4H2PO4 1,82 ± 0,03 1,7÷1,9 0,65 0,57

Konserwator 
gaœnic

2 BC NaHCO3 2,61 ± 0,05 2,2 0,3 0,59

3 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 CaCO3 + K2SO4 2,52 ± 0,05 ok. 2,5 0,19 3,85
Producent

gaœnic6 ABC
NH4H2PO4 +

(NH4)2SO4
1,76 ± 0,03 ok. 1,8 0,27 4,32

7 ABC NH4H2PO4 1,81 ± 0,03 1,8 0,19 0,68

Producent
proszków

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

Wa r to zwró ciæ uwa gê na za wa r toœæ wi l go ci w ba da nych pró b kach pro szków.
Pró b ki po chodz¹ce bez po œred nio od pro du cen tów pro szków i ga œ nic spe³niaj¹
wy ma ga nia no r my PN-EN 615 (W £ 0,25%). Na to miast wszy stkie pró b ki pro sz -
ków po zy ska nych z firm za j muj¹cych siê kon se r wacj¹ ga œ nic mia³y wi l go t noœæ
prze kra czaj¹c¹ do pu sz czaln¹ wa r toœæ. Mo¿e to œwia d czyæ o niew³aœci wych wa -
run kach prze cho wy wa nia lub o tym, ¿e pro szki te nie po chodz¹ bez po œred nio od
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pro du cen tów. Wy ma ga nie sta wia ne wil go t no œci pro szku ma swo je uza sad nie -
nie. Pro szki s¹ wpra w dzie, po przez do da t ki sub stan cji hy dro fo bi zuj¹cych, za -
bez pie czo ne przed od dzia³ywa niem wi l go ci, ale w ga œ ni cach zna j duj¹ siê
w trud nych dla nich wa run kach. Pro szek zna j duj¹cy siê w do lnej czê œci ga œ ni cy
pod da wa ny jest na ci sko wi gó r nych warstw pro szku, a w ga œ ni cach pod sta³ym
ci œ nie niem dzia³a na pro szek ci œ nie nie 15 ÷ 16 atm. Je ¿e li umie sz czo ny w ga œ ni cy
pro szek ma no r ma tywn¹ za wa r toœæ wi l go ci, nie po wi nien on ule gaæ zbry la niu
powo do wa ne mu obe cno œci¹ pary wod nej lub ewen tu a l ne zmia ny w³aœci wo œci
pro szku bêd¹ mia³y zna cze nie dla pra wid³owe go dzia³ania ga œ ni cy. Aby tak
isto t nie by³o, ga œ ni ce musz¹ byæ nape³nia ne w su chej at mo s fe rze, a otwa r te po-
je mni ki z pro szka mi chro nio ne przed do stê pem wil go t ne go po wie trza. Pro du -
cen ci ga œ nic zwy kle s¹ w sta nie spe³niæ ta kie wa run ki. Nie ma na to miast tej pe w -
no œci w przy pa d ku ope ra cji zwi¹za nych z kon se r wacj¹ ga œ nic. W cza sach przed
obo wi¹zy wa niem normy PN-EN 615, wska Ÿ ni kiem od po rno œci pro szków na
niew³aœci we wa run ki eks plo a ta cji by³a hi gro sko pij noœæ. Pro szki by³y ba da ne pod 
wzglê dem zdo l no œci do wch³ania nia pary wod nej z oto cze nia. W la tach 70.
ubieg³ego wie ku de kla ro wa na hi gro sko pij noœæ wiê kszoœci pro szków nie prze -
kra cza³a 0,5%, a nie kie dy by³o to 0,8%. Wœród pró bek pro szków opi sa nych w ta -
be li 2 ty l ko dwie maj¹ hi gro sko pij noœæ po ni ¿ej 0,5%, 4 pró b ki w za kre sie
0,5 ÷ 1,0%, a 5 pró bek po wy ¿ej 1%, w tym czte ry – zna cz nie po wy ¿ej. W przy pa d -
ku pro szku opi sa ne go jako pró b ka 3 zmie rzona hi gro sko pij noœæ wy no si³a 14,6%.
Pro szek ch³on¹cy tak du¿e ilo œci pary wod nej z oto cze nia bê dzie bar dzo wra ¿ li -
wy na nie ko rzy st ne wa run ki eks plo a ta cji, co mo¿e siê przek³adaæ na du¿¹ za -
wod noœæ nape³nia nych nim ga œ nic.

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¿y wa ne w ba da niach pro szki 1 i A nie maj¹ œci œle udoku mento wa ne go po -
cho dze nia. Uzy ska no je w la tach 80. ubieg³ego wie ku. W zwi¹zku z up³ywem
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te r mi nu gwa ran to wa nej ja ko œci zosta³y prze ka za ne do zba da nia ich przy da t no œ -
ci do sto so wa nia w ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej. Od tego cza su prze cho wy wa ne
by³y w szcze l nie za mkniê tych, szkla nych po je mni kach. Pró b ka 2 po cho dzi³a
rów nie¿ z lat 80. i zo sta³a po bra na z sa mo cho du pro szko we go w ce lu zba da nia
przy da t no œci pro szku do da l sze go sto so wa nia w ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej.
Pró b ka nr 5 po cho dzi³a rów nie¿ z ga œ ni cze go sa mo cho du pro szko we go i prze -
cho wy wa na by³a przez oko³o 20 lat. Pró b kê B otrzy ma no w 2009 r. od fi r my za j -
muj¹cej siê kon se r wacj¹ ga œ nic. Po zo sta³e pró b ki po cho dzi³y bez po œred nio od
pro du cen tów proszków. Znaj do wa³y siê one w szcze l nych wor kach po lie tyle no -
wych, któ re otwa r to bez po œred nio przed ba da nia mi.

Tabela 3. Pro szki ga œ ni cze u¿y te w ba da niach

Typ Oznaczenie G³ówny sk³adnik Producent

BC

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

ABC

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 pró bek pro szków BC i ABC o ma sie pocz¹tko wej 300 g po bie ra no po 50 g,

umie sz cza no w po je mni kach z po lie ty le nu o po je mno œci 120 cm3 i ca³oœæ dok³ad nie
mie sza no. Z po zo sta³oœci pro szków BC i ABC po bie ra no po 150 g, na sy py wa no
na sza l ki Pe trie go i umie sz cza no w ko mo rze kli ma ty cz nej, w któ rej utrzy my wa -
na by³a at mo s fe ra o wil go t no œci wzglêdnej 100% w tem pe ra tu rze 20 ± 2°C. Po zo -
sta³e 100 g wyj œcio wych pró bek pro szków, po po mia rze ich wil go t no œci
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pocz¹tko wej, umie sz cza no w po je mni kach o po je mno œci 120 cm3. Po je mni ki
z pró b ka mi pro szków i mie sza nin¹ za my ka no i wsta wia no na 90 dni do sza f ki,
gdzie nie by³y wy sta wio ne na dzia³anie œwiat³a. Pró b ki zna j duj¹ce siê w ko mo rze 
kli ma ty cz nej wyj mo wa no po 120 go dzi nach i po oz na cze niu ich wil go t no œci
dzie lo no w taki spo sób, ¿e 50 g prze zna cza no na sporz¹dze nie mie sza ni ny, a po -
zo sta³e 100 g umie sz cza no w po je mni kach, po do b nie jak w przy pa d ku pró bek
nie klima tyzo wa nych. Po je mni ki wsta wia no do sza f ki po zba wio nej do stê pu
œwiat³a na okres 90 dni. Po tym cza sie dla wszy stkich pró bek prze pro wa dza no
po miar ich ko ñ co wej masy i wil go t no œci. Doko ny wa no ta k ¿e wi zu a l nej oce ny
stanu proszku.

Wy bór wa run ków kli maty zo wa nia po dy kto wa ny by³ chê ci¹ osi¹gniê cia
w kró t kim cza sie wy ¿szej wil go t no œci pró bek, aby stwo rzyæ do bre wa run ki
pocz¹tko we dla re a kcji miê dzy sk³ad ni ka mi pro szków. Jed no cze œ nie po miar wil -
go t no œci po okre sie kli maty zo wa nia po zwo li³ na po rów na nie higro skopi j no œci
pro szków w stwo rzo nych wa run kach. W po rów na niu z me tod¹ opi san¹ w no r -
mie PN/C-83602, w zasto so wa nej me to dzie wi l go t noœæ wzglêd na po wie trza by³a
wy ¿sza, ale kró t szy by³ czas eks po zy cji pro szków.

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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Rys. 1. Cykl ba dañ mie sza nin pro szków (W – wi l go t noœæ po wie trza w ko morze)



Ta be la 4. Zmia ny w³aœci wo œci pro szków i ich mie sza nin pod czas ba dañ

Próbka

Wilgotnoœæ [% wag.]
Ubytek

masy
[% wag.]

Koñcowy
stan

proszkupocz¹tkowa
po 120 h

w atmosferze
W = 100%

koñcowa

1 0,27 0,32 nie mierzono 0 bez zmian

A 0,34 1,18 nie mierzono 0 bez zmian

1 + A 0,35
nie mierzono 0,37 0,23 bez zmian

0,72 1,79 0,98 zbrylenia

2 0,31 0,31 nie mierzono 0 bez zmian

B 0,41 1,97 nie mierzono 0 bez zmian

2 + B 0,36
nie mierzono 0,4 0,09 bez zmian

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

3 + C 0,35
nie mierzono 0,34 0,08 bez zmian

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

4 + D
0,33 nie mierzono 0,32 0,01 bez zmian

3,03 5,91 1,32 zbrylenia

5 0,39 3,98 nie mierzono 0 bez zmian

E 0,52 3,27 nie mierzono 0 bez zmian

5 + E 0,46

nie mierzono 0,42 0,06 bez zmian

3,63 4,6 8,77
ca³kowite
zbrylenie
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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 mie-
szaninach 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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Mieszaniny proszków, które nie by³y na wstêpie przetrzymywane w wilgot-
nej 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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A                                                                   B

Rys. 2. Wygl¹d mie sza nin pro szków (5 + E)
A – pró b ka o wil go t no œci pocz¹tko wej 0,4%

B – pró b ka o wil go t no œci pocz¹tko wej 3,63% (po me cha ni cz nym kru sze niu)

A                                                                   B

Rys. 3. Wygl¹d mie sza nin pro szków (4 + D)
A – pró b ka o wil go t no œci pocz¹tko wej 0,33%
B – pró b ka o wil go t no œci pocz¹tko wej 3,03%



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

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

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 

b) dimeryzacja mocznika

2CO(NH2)2  ® NH2CONHCONH2 + NH3

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 prezen-
towanych 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

• Mie sza nie pro szków ABC orto fosfo ra no wych i BC wê gla no wych pro wa dzi
do nie ko rzy st nych zmian ich w³aœci wo œci i w efe kcie do bra ku mo ¿ li wo œci
wy do sta nia siê z urz¹dze nia ga œ ni cze go – ga œ ni cy, sa mo cho du pro szko we go
lub in sta la cji pro szko wej.

• W ga œ ni cach za wie raj¹cych mie sza ni ny pro szków obu ty pów mo¿e do cho -
dziæ do wzro stu ci œ nie nia oraz wil go t no œci, cze go efe ktem bê dzie zbry le nie
pro szku.

• Wy ni ki ba dañ wska zuj¹ na to, ¿e przy ty po wym dla pro szków ga œ ni czych
sto p niu roz dro b nie nia re a kcje w fa zie sta³ej s¹ bar dzo po wo l ne. W ci¹gu
3 mie siê cy w³aœci wo œci mie sza nin pro szków o ni skiej wil go t no œci pocz¹tko -
wej w za sa dzie siê nie zmie nia³y. Nie ko rzy st ne zmia ny w mie sza ni nach za -
cho dzi³y tym szy b ciej, im wiê ksza by³a pocz¹tko wa wi l go t noœæ pro szków.

• Wy ni ki ba dañ pro szków po chodz¹cych od pro du cen tów ga œ nic i firm za j -
muj¹cych siê ich kon se r wacj¹ wy ka za³y ra¿¹ce za nie dba nia w pro ce sach
nape³nia nia ga œ nic. Wy ni kaj¹ one za rów no z bra ku wie dzy na te mat pro sz -
ków ga œ ni czych, jak i z bra ku kon tro li ja ko œci sto so wa nych pro szków.
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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 ar ty ku le przed sta wio no we ry fi ka cjê hi po te zy
du¿e po ¿a ry wy bu chaj¹ w nocy. Wpro wa dzo no
w³asn¹ de fi ni cjê po ¿a rów du ¿ych i wy ko na no sta -
ty styczn¹ ana li zê da nych. Ba da nia prze pro wa dzo -
no dla da nych z te re nu Wa r sza wy po zy ska nych
z ba zy EWID.

This ar ti c le re views the hy po t he sis la r ge fi res oc cur
most of ten at night. A new de fi ni tion of la r ge fi res is
in tro du ced and a sta ti sti cal ana ly sis is con du c ted.
The re se arch is car ried over the data for Wa r saw
area which are ac qu i red from EWID da ta ba se. 

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.



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 po wie rz ch ni/ku ba tu rze (po ¿ar du¿y/bar dzo du¿y zgod nie

z kla sy fi kacj¹ 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.

Ta be la 1. De fi ni cja 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).

42 Adam Krasuski, Karol Kreñski, Stanis³aw £azowy



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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Na podstawie za³o¿eñ przyjêtych w punkcie 2 niniejszego dokumentu po¿ary 
rozk³adaj¹ siê w okresie doby zgodnie z tabel¹ 2.

Ta be la 2. Czê stoœæ po ¿a rów zg³oszo nych w okre œlo nej po rze dnia

Lp. Pora dnia Czêstoœæ

1 Noc 0,24

2 Przedpo³udnie 0,29

3 Popo³udnie 0,47

îród³o: opra co wa nie 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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Rys. 1. Czê stoœæ zg³asza nia po ¿a rów w okre œlo nej go dzi nie
îród³o: opra co wa nie w³asne.



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.

Ta be la 3. Wy ni ki te stu  c 2  dla po ¿a rów du ¿ych z po dzia³em na go dzi ny

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 p value-

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Zna cze nie sym bo li u¿y tych w ta be li 3:
• PD>6hrc – po ¿ar trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 h, wy zna cza ny z ró ¿ ni cy cza sów czas za-

ko ñ cze nia – czas zg³osze nia; 
• PD>6he – po ¿ar trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 h, wy zna cza ny z pola czas trwa nia akcji (al -

ter na ty wa dla PD>6hrc); 
• PD>25 – po ¿ar, w któ rym bra³o udzia³ wiê cej ni¿ 25 ra to w ni ków PSP; 
• PDe – po ¿ar o po wie rz ch ni po wy ¿ej 300 m2 lub ku ba tu rze po wy ¿ej 1500 m3; 
• PD>6h>25 – po ¿ar trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 h, w któ rym bra³o udzia³ wiê cej ni¿ 25 ra -

to w ni ków;
• PD>6h>25e – po ¿ar trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 h, w któ rym bra³o udzia³ wiê cej ni¿ 25 ra -

to w ni ków oraz obe j mo wa³ du¿¹ po wie rz ch niê/ku ba tu rê; 
•  c p value-

2  – wa r toœæ gra ni cz ne go po zio mu isto t no œci dla ba da ne go rozk³adu c 2 . 
We wszy stkich przy pa d kach z wyj¹tkiem PD>6h>25e wa r toœæ  c p value-

2  jest mnie j -
sza od za³o¿o ne go a. Na le ¿y za tem od rzu ciæ hi po te zê ze row¹, ¿e li cz ba zg³oszeñ
jest taka sama w ka ¿ dej go dzi nie. Wy ni ki te stu dla rozk³adu PD>6h>25e nie s¹ isto t ne 
sta ty sty cz nie ze wzglê du na ma³o liczn¹ pró b kê te stow¹. 

Ko le j nym kro kiem by³o zmo dyfi ko wa nie hi po te zy H0: „Pra wdopo dobie ñ -
stwo po wsta nia po ¿a ru du ¿e go jest ta kie samo w ka ¿ dej z trzech pór dnia”. Po -
no w nie prze pro wa dzo no test c

2  i zwe ryfi ko wa no H0 na po zio mie uf no œci
a = 0,05. Ce lem no we go po dej œcia by³o zwiê ksze nie pró b ki te sto wej i tym sa mym
zwiê k sze nie wia ry god no œci te stu. W ta be li 4 ze sta wio no dane oraz wy ni ki po -
mia rów.

Ta be la 4. Wy ni ki te stu c 2  dla po ¿a rów du ¿ych z po dzia³em na pory dnia

Pora 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 p value-

2

0,52 0,53 0 0,01 0 0,84

Na pod sta wie wy ni ków po mia rów na le ¿y uz naæ, ¿e dla rozk³adów PD>6hrc,
PD>6he oraz PD>6h>25e nie ma pod staw do od rzu ce nia hi po te zy ze ro wej. W zwi¹zku

46 Adam Krasuski, Karol Kreñski, Stanis³aw £azowy



z wy sok¹ wa r to œci¹ c p value-

2   dla tych rozk³adów na le ¿y uz naæ, ¿e li cz ba zg³oszeñ
w po szcze gó l nych po rach 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.

Ta be la 5. Czê stoœæ zg³asza nia du ¿ych po ¿a rów 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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Zna cze nie sym bo li u¿y tych w ta be li 5 oraz na rys. 2: 
• PDCe – czê stoœæ zg³asza nia po ¿a rów o po wie rz ch ni po wy ¿ej 300 m2 lub ku ba -

tu rze po wy ¿ej 1500 m3 (sto su nek li cz by tego typu po ¿a rów zg³asza nych w no -
cy do ich li cz by w ca³ej do bie);

• PDC>25 – czê stoœæ zg³asza nia po ¿a rów, w któ rych bra³o udzia³ wiê cej ni¿ 25 ra -
to w ni ków PSP (sto su nek li cz by tego typu po ¿a rów zg³asza nych w nocy do
ich li cz by w ca³ej do bie); 

• PDC>6h>25 – czê stoœæ zg³asza nia po ¿a rów trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 6 h, w któ rych
bra³o udzia³ wiê cej ni¿ 25 ra to w ni ków (sto su nek li cz by tego typu po ¿a rów
zg³asza nych w nocy do ich li cz by w ca³ej do bie); 

• x – wa r toœæ ocze ki wa na dla da ne go rozk³adu; 
• SWp–va lue – wa r toœæ gra ni cz ne go po zio mu isto t no œci dla te stu Sha piro -Wi l ka na

rozk³ad no r ma l ny [5];
• I – prze dzia³y uf no œci. 

We wszystkich rozk³adach wartoœæ SWp–va lue 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. 

Wy so ka wa r toœæ x rów na 53% dla po ¿a rów trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 6 h, w któ -
rych bra³o udzia³ wiê cej ni¿ 25 ra to w ni ków PSP PDC>6h>25  wska zu je, ¿e mog¹ one
po wsta waæ g³ów nie w nocy. Jed na k ¿e bar dzo sze ro kie prze dzia³y uf no œci po wo -
duj¹, ¿e wia ry god noœæ osi¹gniê te go wy ni ku jest ni ska – po no w nie na le ¿y uz naæ,
¿e po ¿a ry tego typu nie po wstaj¹ g³ów nie w nocy.
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Rys. 2. Czê stoœæ zg³asza nia du ¿ych po ¿a rów w nocy



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).

Ta be la 6. Rozk³ad czê sto œci prze j œcia do wo l ne go po ¿a ru w du¿y lub bar dzo
du¿y

Lp. Pory dnia Czêstoœæ przejœcia

1 Noc 0,033

2 Przedpo³udnie 0,031

3 Popo³udnie 0,014
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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 od rzu ce nia wery fi ko wa nej hi po te zy prze pro wa dzo na ana li za
wnios³a ze sob¹ do da t ko we bar dzo wa ¿ ne in fo r ma cje. W zwi¹zku z tym, ¿e
wszy stkie po ¿a ry s¹ roz³o¿o ne nie rów no mier nie (ma ksi mum po ja wia siê ok. go -
dzi ny 18:00, a mi ni mum ok. 06:00), ten sam rozk³ad po wi nien obo wi¹zy waæ po -
¿a ry du¿e. Ba da nie wy ka zu je jed nak, ¿e po ¿a ry du¿e rozk³adaj¹ siê w do bie
rów no mie r nie, co po zwa la na stwier dze nie, ¿e w nocy po ja wia siê ich za du¿o,
a w dzieñ za ma³o. W ta kim ra zie z jed nej stro ny mamy do czy nie nia z czê sty mi
du ¿y mi po ¿a ra mi w nocy na tle wszy stkich po ¿a rów 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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ANALIZA ZACHOWANIA SIÊ W£ÓKIEN
POLIPROPYLENOWYCH STOSOWANYCH
DO FIBROBETONU W TEMPERATURACH

PO¯AROWYCH

W ar ty ku le przed sta wio no ana li zê wy bra nych
w³aœci wo œci pa l nych trzech ro dza jów w³ókien
polipro py le no wych (PP), sto so wa nych jako do -
da t ki do be to nów. W ba da niach ekspe rymen ta l -
nych oznaczo no tempe ra tu rê za pa le nia, ciep³o
spa la nia oraz do ko na no ana liz te r mo gra -
wimetry cz nych (TG) dla ba da nych w³ókien po li -
pro py lenowych.

The pa per pre sents an ana ly sis of se le c ted
co m bustion pro per ties of three ty pes of
poly pro py le ne (PP) fi bres, used as ad mi x tu re in
con c re te. Du ring ex pe ri men tal te sting the
ig ni tion tem pe ra tu re and the co m bu stion heat
were de te r mi ned, and thermogra vi me tric
ana ly ses (TG) were car ried out for the tested
polypropylene fibres. 

Wpro wa dze nie

Pro du k cja po lio le fin, w szcze gó l no œci poli pro py le nu, sta no wi isto t ny ele ment
w te ch no lo gii two rzyw sztu cz nych [21]. Sto so wa nie poli pro py le nu w po sta ci
w³ókien jest rów nie¿ za le ca ne jako roz wi¹za nie tech nolo gi cz ne po zwa laj¹ce na



zwiê ksze nie od po rno œci kon stru kcji wy ko na nej z be to nu wyso kowar to œcio wego
(ang. high strength con c re te HSC) na dzia³anie wy so kich te m pe ra tur w cza sie po ¿a -
ru, po przez wp³ywa nie na ogra ni cze nie zja wi ska eks plo zyj ne go od pry ski wa nia
be to nu (ang. the r mal spal ling) [6–7, 24–25].

Jedn¹ z me tod budz¹c¹ du¿e zain tere so wa nie na uko we i pra kty cz ne jest sto -
so wa nie be to nu z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych, naj czê œciej w ilo œci
0,1–0,2% ob jê to œci be to nu, a wiêc fi bro be to nu [10, 13, 15].

 Wy ni ki wie lu prób do wodz¹, ¿e do da tek w³ókien poli propy le no wych (PP)
mo¿e mieæ po zy ty w ny wp³yw na za cho wa nie siê kon stru kcji be to no wych w wy -
so kich tem pe ra tu rach i przy czy niæ siê do ogra ni cze nia „spal lin gu”. Po twier dza
to rów nie¿ ra port z ba dañ pro wa dzo nych przez Chan nel Tun nel Rail Link
(CTRL) oraz wy ni ki pro je ktu UPTUN [8, 14]. Do da nie w³ókien poli propy le no -
wych wp³ywa na zmia nê w³as no œci wy trzy ma³oœcio wych be to nu za rów no
w no r ma l nych, jak i w wy so kich tem pe ra tu rach [1–4, 22–23].

1. Eta py spa la nia poli pro py le nu

Po li pro py len (PP) na le ¿y do two rzyw termo pla sty cz nych, co oz na cza, ¿e pod
wp³ywem pod wy ¿szo nej tem pe ra tu ry miê k nie i topi siê. Po prze kro cze niu tem -
pe ra tu ry pocz¹tku rozk³adu ter mi cz ne go ule ga de stru kcji, któ rej to wa rzy szy po -
wsta wa nie nie wie l kiej ilo œci mo no me ru i oli go me rów. Pro du kty rozk³adu
ter mi cz ne go sk³adaj¹ siê g³ów nie z du ¿ej ilo œci ma³ocz¹ste cz ko wych zwi¹zków
organicznych, w wiêkszoœci wêglowodorów [5, 9, 11–12].

Pod czas spa la nia PP mo ¿ na wy ró ¿ niæ trzy pod sta wo we eta py [17]:
Ø Ogrze wa nie poli pro py le nu. Na sku tek dzia³ania zew nê trz ne go bo dŸ ca ener -

gety cz ne go (pro mie nio wa nie cie p l ne, p³omieñ) po prze kro cze niu tem pe ra tu -
ry miê k nie nia po li pro py len miê k nie, topi siê i od kszta³ca te r mi cz nie.

Ø Rozk³ad te r mi cz ny lub pi ro li za poli pro py le nu. Po osi¹gniê ciu tem pe ra tu ry
rozk³adu ter mi cz ne go w at mo s fe rze po wie trza lub gazu obo jê t ne go (np. azo -
tu) na stê pu je zmia na sk³adu che mi cz ne go poli pro py le nu. Pro ce sy te obe j -
muj¹ ró ¿ ne re a kcje che mi cz ne, czê sto powi¹zane ze sob¹. W tra kcie rozk³adu
wy dzie laj¹ siê ga zo we pro du kty pa l ne, nie pa l ne oraz cie cze (zwi¹zki o sto -
sun ko wo wiê kszej ma sie cz¹ste cz ko wej ni¿ pro du kty ga zo we) i cz¹ste cz ki
sta³e. Pa l ne pro du kty mie szaj¹c siê z tle nem, tworz¹ mie sza ni nê paln¹ w po -
bli ¿u po wie rz ch ni poli pro py le nu.

Ø Zap³on lub sa mo zap³on (za pa le nie fazy ga zo wej). Po osi¹gniê ciu przez mie -
sza ni nê (pro du kty pa l ne lo t ne z po wie trzem) stê ¿e nia z za kre su po miê dzy
DGW a GGW wy sta r czy do sta r czyæ bo dziec pi lo to wy, któ ry spo wo du je po ja -
wie nie siê p³omie nia na po wie rz ch ni PP. Po prze kro cze niu tem pe ra tu ry
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samo za pa le nia PP do po ja wie nia siê p³omie nia na po wie rz ch ni nie jest ko nie -
cz ny udzia³ bo dŸ ca pi lo to we go.

2. Cha ra kte ry styka ma te ria³ów

Do ba dañ u¿y to trzy ro dza je w³ókien poli propy le no wych sto so wa nych jako
do da tek do be to nu, oz na czo nych dla po trzeb ba da w czych od po wie d nio „F”,
„D” oraz „I”. Ró ¿ ni³y siê one miê dzy sob¹ g³ów nie d³ugo œci¹ i gru bo œci¹ po je -
dyn czych w³ókien. Dwa z nich – „F” i „D” s¹ w³ók na mi multi fila mento wy mi,
utwo rzo ny mi przez sple ce nie ki l ku po je dyn czych ni tek, a jed no „I” jest w³ók nem 
mono fila men to wym, utwo rzo nym z jed nej ni t ki. W ta b li cy 1 podano
charakterystykê w³ókien na podstawie danych producentów.

Ta b li ca 1. Cha ra kte ry styka w³ókien poli propy le no wych wy ko rzy sta nych
do ba dañ (wg da nych pro du cen tów) [22–23]

W³aœciwoœæ
Nazwa w³ókna

„F” „D” „I”

Barwa Be¿owa Bia³a przezroczysta Bia³a przezroczysta

Charakterystyka Multifilamentowe 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 wy ra ¿o ny w gra mach.
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3. Cha ra kte ry styka me tod ba da w czych

Do ba dañ ekspe rymen ta l nych w³aœci wo œci pa l nych ba da nych w³ókien PP
wy ko rzy sta no 3 me to dy ba da w cze. Ba da nie do tycz¹ce oz na cze nia tem pe ra tu ry
za pa le nia fazy ga zo wej uzy ska nej z w³ókien poli propy le no wych prze pro wa dzo -
no zgod nie z norm¹ PN-69/C-89022 „Two rzy wa sztu cz ne. Oz na cze nie tem pe ra -
tu ry za pa le nia” [18]. Oz na cze nie wy ko na no, pod grze waj¹c blok do tem pe ra tu ry
o 10°C ni ¿ szej od spo dzie wa nej tem pe ra tu ry za pa le nia, a na stê p nie umie sz czaj¹c
w nim przy go to wa ne pró bów ki z ba da nym w³ók nem. Je œli gazy nie uleg³y za pa -
le niu, pod no szo no tem pe ra tu rê o 10°C. Za tem pe ra tu rê za pa le nia uz na no naj -
ni¿sz¹ tem pe ra tu rê, w któ rej uda³o siê za pa liæ wy do by waj¹ce siê gazy na
minimum 5 sekund. Za wynik badania przyjêto œredni¹ arytmetyczn¹ trzech
oznaczeñ ró¿ni¹cych siê o nie wiêcej ni¿ 10°C.

Oz na cza nie ciep³a spa la nia wy ko na no zgod nie z norm¹ PN-EN ISO 1716:2010 
„Ba da nie re a kcji na ogieñ wy ro bów bu do w la nych. Okre œle nie ciep³a spa la nia”
[19]. Po miar ciep³a spa la nia w bo m bie kalo ryme try cz nej po le ga³ na ca³ko wi tym
spa le niu pró b ki w at mo s fe rze tle nu pod ci œ nie niem, przy czym zap³on uzy ska no
za po moc¹ roz ¿a rzo nej spi ra l ki ele ktry cz nej i po mia rze wzro stu tem pe ra tu ry
wody w na czy niu kalo ryme try cz nym. Przed przyst¹pie niem do ba da nia oz na -
czo no rów no wa ¿ nik wod ny ka lo ry me tru, czy li okre œlo no iloœæ ciep³a po trzebn¹
do ogrza nia uk³adu o je den sto pieñ. Dla ka lo ry me tru zna j duj¹cego siê w la bo ra -
to rium Zak³adu Spa la nia i Te o rii Po ¿a rów wa r toœæ ta wy no si E=0,013 [MJ/K]. 

Ba da nia termo grawi metry cz ne prze pro wa dzo no zgod nie z norm¹ PN-EN
ISO 11358:2004 „Two rzy wa sztu cz ne. Termo gra wi me tria (TG) po li me rów. Za sa -
dy ogó l ne” [20]. Ba da nie po le ga³o na ana li zie uby t ku masy pró b ki w fun kcji tem -
pe ra tu ry lub cza su, gdy ba da na pró b ka pod le ga³a kontrolowanemu programowi 
zmiany temperatury.

Ana li zy termo grawi metry cz ne (TG) ba da nych w³ókien poli propy le no wych
prze pro wa dzo no przy szy b ko œci ogrze wa nia pró bek wy nosz¹cej 10°C/min do
tem pe ra tu ry 900°C na ana li za to rze termo grawi metry cz nym TA Instruments
Q500.

Ka ¿ de w³ókno ba da no w dwóch ga zach ota czaj¹cych pró bê, tj. po wie trzu
i azo cie, gdzie:
Ø ba da nie w at mo s fe rze „po wie trza” 70 ml/min azot (no œ nik ga zo wy)

+ 30 ml/min tlen,
Ø ba da nie w at mo s fe rze „azo tu” 100 ml/min azot.
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4. Wy ni ki ba dañ

Wy ni ki oz na czeñ tem pe ra tu ry za pa le nia ba da nych w³ókien poli propy le no -
wych zgod nie z PN-69/C-89022 przed sta wio no w tablicy 2.

Ta b li ca 2. Wy ni ki oz na cze nia tem pe ra tu ry za pa le nia [16]

Oznaczona temperatura
Rodzaj materia³u

„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

Usta le nie ciep³a spa la nia zgod nie z PN-EN ISO 1716:2010 dla ba da nych ma te -
ria³ów przed sta wio no w tablicy 3.

Ta b li ca 3. Wa r to œci ciep³a spa la nia dla ba da nych ma te ria³ów [16]

Ciep³o spalania
Rodzaj materia³u

„F” „D” „I”

C [kJ/g] 52,05 49,66 49,23

Naj wiê cej da nych do tycz¹cych rozk³adu ter mi cz ne go b¹dŸ pi ro li zy ba da nych 
w³ókien do sta r czy³a ana li za termo grawi metry cz na (TG) (rys. 1–2 oraz ta b li ce
4–5) [16]. Na le ¿y przy pu sz czaæ, ¿e ba da nia TG w at mo s fe rze azo tu po zwol¹ na
ana li zê pro ce su uby t ku masy w³ókien (PP), jaki mo¿e mieæ mie j s ce dla g³êbiej
roz mie sz czo nych w be to nie w³ókien poli propy le no wych pod da nych dzia³aniu
wy so kich te m pe ra tur w cza sie po ¿a ru, gdzie dostêpnoœæ utleniacza do rozpadu
wi¹zañ PP jest ograniczona.

Bior¹c pod uwa gê ana li zê termo gra wi me tryczn¹, mo ¿ na za uwa ¿yæ isto t ne
ró ¿ ni ce po miê dzy za cho wa niem siê w³ókien PP w at mo s fe rze po wie trza oraz
w at mo s fe rze azo tu za chodz¹ce pod czas pi ro li zy i rozk³adu ter mi cz ne go dla ba -
da nych ma te ria³ów. Ró ¿ ni ca w tem pe ra tu rze pocz¹tku rozk³adu ter mi cz ne go dla 
po szcze gó l nych w³ókien w za le ¿ no œci od at mo s fe ry, w ja kiej by³y pro wa dzo ne
ba da nia, wy no si³a ok. 106–147°C. Ró ¿ ni ca w wa r to œciach te m pe ra tur ko ñ ca
rozk³adu ter mi cz ne go (w za le ¿ no œci od ro dza ju w³ókien) w przy pa d ku at mo s fe -
ry azo tu by³a wy ¿sza o ok. 70–128°C w po rów na niu z at mo s fer¹ po wie trza. Masa
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w³ókien nie ule gaj¹ca rozk³ado wi w at mo s fe rze azo tu by³a 2,3–3,0 razy wiêk sza ni¿ 
w at mo s fe rze po wie trza. Oz na cza to, ¿e ba da ne w³ókna w nie ut le niaj¹cej at mo s -
fe rze z wiêksz¹ trud no œci¹ wy twa rzaj¹ pro du kty pi ro li zy i w kon se k wen cji rów -
nie¿ paln¹ fazê ga zow¹. Na le ¿y rów nie¿ przy pu sz czaæ, ¿e trud niej bê dzie
za cho dzi³ uby tek masy w³ókiem PP za to pio nych w be to nie i szcze l nie oto czo -
nych za czy nem.

Ta b li ca 4. Ana li za TG – po wie trze

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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Ta b li ca 5. Ana li za 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. Wnio ski z prze pro wa dzo nych ba dañ

Na pod sta wie uzy ska nych wy ni ków sfo r mu³owa no na stê puj¹ce wnioski:
• Wszy stkie ba da ne w³ókna maj¹ zbli ¿on¹ tem pe ra tu rê za pa le nia. Naj ni¿sz¹

tem pe ra tu rê za pa le nia po sia da³o w³ókno „I” – 378°C. Po zo sta³e dwa w³ókna
po sia da³y tem pe ra tu rê za pa le nia równ¹ 400°C. Naj pra wdopo dob niej by³o to
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spo wo do wa ne ro dza jem w³ókna, gdy¿ ty l ko w³ókno „I” by³o w³ók nem
mono fila men to wym. 

• Wa r to œci ciep³a spa la nia s¹ zbli ¿o ne dla ba da nych w³ókien (wy ni ki ciep³a spa -
la nia wy no si³y od po wie d nio: dla w³ókien „I” i „D” 49,23 kJ/g i 49,66 kJ/g. Nie -
co wiê cej ciep³a wy dzie la³o siê z w³ókna „F” – 52,05 kJ/g).

• Ba da nia wy ka za³y, ¿e d³ugoœæ, gru boœæ oraz ro dzaj ba da nych w³ókien (PP)
mia³y nie wie l ki wp³yw na ba da ne pa ra me try pa l no œci. Œwiadcz¹ o tym wy ni -
ki tem pe ra tu ry za pa le nia i ciep³a spa la nia.

• Du¿y wp³yw na otrzy ma ne wy ni ki w ana li zie TG i DTG (ana li za termo gra wi -
me trii ró¿ ni cz ko wej) mia³ sk³ad at mo s fe ry, w któ rej po stê po wa³ rozk³ad pró -
bek. W at mo s fe rze po wie trza wa r to œci tem pe ra tu ry pocz¹tku rozk³adu
ter mi cz ne go i czas two rze nia pa l nej fazy ga zo wej by³y ni ¿ sze w po rów na niu
z wa r to œciami ww. pa ra me trów w at mo s fe rze azo tu. Ró ¿ ni ce te w tem pe ra tu -
rze pocz¹tku rozk³adu ter mi cz ne go, dla ba da nych w³ókien wy nosz¹ od po -
wie d nio: 106°C dla w³ókien „F”, 128°C dla w³ókien „D” oraz 147°C dla
w³ókien „I”.

• Znacz¹cy wp³yw na masê nie ule gaj¹c¹ rozk³ado wi ter mi cz ne mu ma sk³ad at -
mo s fe ry. Masa w³ókien PP nie ule gaj¹ca rozk³ado wi w at mo s fe rze azo tu jest
od 2,3–3 razy wiê ksza w po rów na niu z at mo s fer¹ po wie trza.

• Ba da nia TG i DTG prze pro wa dzo ne w at mo s fe rze azo tu po zwa laj¹ przy pu sz -
czaæ, ¿e w³ókna PP za mkniê te w be to nie w wa run kach wy so kiej tem pe ra tu ry
oraz przy bra ku do stê pu wy sta r czaj¹cej ilo œci tle nu, bêd¹ zna cz nie wo l niej
ule gaæ de stru kcji. 

PIŒMIENNICTWO

[1] Bed na rek Z., Drzy ma³a T.: Wp³yw te m pe ra tur wy stê puj¹cych pod czas
po ¿a ru na wy trzy ma³oœæ na œci ska nie fi bro be to nu, Ze szy ty Na uko we SGSP,
nr 36, Wa r sza wa 2008.

[2] Bed na rek Z., Drzy ma³a T.: Wy trzy ma³oœæ na œci ska nie fi bro be to nu
z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych w wa run kach te r mi cz nych
po ¿a rów, Bez pie cze ñ stwo Po ¿a ro we Bu do w li, Wa r sza wa 18–19 li sto pa da
2008.

[3] Bed na rek Z., Krzy wob³ocka-La u rów R., Drzy ma³a T.: Ef fect of high
tem pe ra tu re on the stru c tu re, pha se co m po si tion and strength of con c re te,
Ze szy ty Na uko we SGSP, nr 37, Wa r sza wa 2009.

[4] Drzy ma³a T.: Wp³yw te m pe ra tur po ¿a ro wych na wy trzy ma³oœæ
fi bro be to nu z w³ók na mi poli propy leno wy mi, pra ca do kto r ska, Bi b lio te ka
Poli te ch ni ki Lu be l skiej, Lu b lin 2010.

60 To masz Drzy ma³a, Marzena Pó³ka



[5] Dry s da le D.: An in tro du c tion to Fire Dy na mics, John Wi ley and Sons, New
York 1985.

[6] Ga win D., Pa sa ven to F., Ma jo ra na C.E., Sch re fler B.A.: Mo del ling of
de gra da tion pro cess of con c re te stru c tu res at high tem pe ra tu re with
ap p li ca tion to tun nel fi res, XXI Kon fe ren cja Na uko wo-Te ch ni cz na „Awa rie
Bu do w la ne”, Szcze cin–Miê dzy z dro je 20–23 maja 2003.

[7] Ga win D., Wi tek A., Pe sa ven to F., Schre fler B.A.: Ef fi ca cy of va rio us
me t hods used for pro te c tion of con c re te stru c tu res aga inst the r mal spal ling
in fire con di tions, V Miê dzy naro do wa Kon fe ren cja, Bez pie cze ñ stwo
Po ¿a ro we Bu do w li, Wa r sza wa Mie dze szyn, 14–16 li sto pa da 2005.

[8] Ga win D., Wi tek A., Pa sa ven to F.: O ochro nie be to no wej obu do wy tu ne lu
przed zni sz cze niem w wa run kach po ¿a ro wych – wy ni ki pro je ktu UPTUN,
In ¿y nie ria i Bu dow ni c two, 11/2006.

[9] Gi j s man P., Hen ne kens J., Vin cent J.: The me cha nism of the low – tem pe -
ra tu re oxi da tion of poly pro py le ne, 1993, nr 42.

[10] Hertz K.: Li mits of Spal ling of Fire Ex po sed Con c re te, Fire Sa fe ty Jo u r nal,
t. 38, 2003, s. 103–116.

[11] Hi r s chler M.M.: Che mi cal Aspects of The r mal Deco m po si tion of Po ly -
me ric Ma te rials, GBH In ter na tio nal, Mill Val ley, Ca li fo r nia 2000.

[12] Ja no wska G., Przy go cki W., £ocho wicz A.: Pa l noœæ po li me rów i ma te ria³ów
po li me ro wych, Wa r sza wa 2007.

[13] Kho u ry G.A.: De sign of con c re te for bet ter per fo r man ce in fire, IMe chE
1992, C438/042, s. 121–127.

[14] Ki t chen A.: Fi bres for pas si ve fire pro te c tion in tun nels, Tun ne ling
& Tren chless Con stru c tion, 2004. 

[15] Ni s hi da A., Ya ma za ki N., Ino ue H., Schne i der U., Die de richs U.: Stu dy on
the pro per ties of high strength con c re te with short poly pro py le ne fi bre for
spal ling re si stan ce, Con c re te Un der Se ve re Con di tions: En vi ron ment and
Lo a ding, t. 2, 1995.

[16] Pó³ka M., Drzy ma³a T.: Ana ly sis of be ha vio ur of poly pro py le ne fi bers
ap p lied for re in fo r cing of fi ber re in fo r ced con c re te in fire tem pe ra tu res,
In ter na tio nal Sym po sium Fire Pro te c tion, Ostra va 2009, s. 468–476.

[17] Pó³ka M.: Two rzy wa sztu cz ne w po ¿a rze, Przegl¹d Po ¿a r ni czy nr 11/2003,
s. 12–13.

[18] PN-69/C-89022 Two rzy wa sztu cz ne: Oz na cze nie tem pe ra tu ry za pa le nia.
[19] PN-EN ISO 1716: 2010 Ba da nie re a kcji na ogieñ wy ro bów bu do w la nych –

Okre œle nie ciep³a spa la nia.
[20] PN-EN ISO 11358: 2004 Two rzy wa sztu cz ne. Termo gra wi me tria (TG)

po li me rów. Za sa dy ogó l ne.
[21] Flo r ja ñ czyk Z., Pe czka S. (red.): Che mia po li me rów. Pod sta wo we po li me ry

syn te ty cz ne  i ich za sto so wa nie, Wa r sza wa 1997.

Analiza zachowania siê w³ókien polipropylenowych stosowanych do fibrobetonu w temperaturach po¿arowych  61



[22] Pra ca na uko wo-ba da w cza: Wp³yw te m pe ra tur wy stê puj¹cych pod czas
po ¿a ru na wy bra ne pa ra me try wy trzy ma³oœcio we fi bro be to nu,
S/E-422/8/2007, I Etap, kie ro w nik na uko wy Z. Bed na rek, SGSP, Wa r sza wa
2008.

[23] Pra ca nauko wo-ba da w cza: Ba da nie wp³ywu te m pe ra tur wy stê puj¹cych
pod czas po ¿a ru na wy trzy ma³oœæ fi bro be to nu, BW/E-422/8/2008, kie ro w nik 
pra cy T. Drzy ma³a, SGSP Wa r sza wa 2008.

[24] Schre fler B.A., Kho u ry G., Ga win D., Ma jo ra na C.E.: The r mo-hy dro -
me cha nical mo del ling of high per fo r man ce con c re te at high tem pe ra tu res,
Engineering Computations, 2002 t. 19, nr 7, s. 787–819.

[25] Schre fler B.A., Bru nel lo P., Ga win D., Ma jo ra na C.E., Pe sa ven to F.: Con c re te
at high tem pe ra tu re with ap p li ca tion to tun nel fire, Com pu ta tio nal Me cha nics
2002, nr 29, s. 43–51, Sprin ger – Ve r lag.

S U M M A R Y

st. kpt. dr in¿. To masz DRZYMA£A 
bryg. prof. dr hab. Ma rze na PÓ£KA

ANALYSIS OF BEHAVIOUR OF POLYPROPYLENE FIBERS
APPLIED FOR REINFORCING OF FIBER REINFORCED

CONCRETE IN FIRE TEMPERATURES

TG and DTG tests con du c ted in ni tro gen let us sup po se that the se fi bers
enca p su la ted in con c re te in con di tions of hi g her tem pe ra tu re and wi t ho ut ac cess
to a suf fi cient amo unt of oxy gen shall be sub ject to py ro ly sis in the si mi lar way.
Ta king into ac co unt tem pe ra tu res of ma xi mum ve lo ci ty of mass loss it may be
sta ted that in the se con di tions the mass of „F” fi ber shall be lost most qu i c kly,
then „D” fi ber and fi nal ly „I” fi ber. 
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W ar ty ku le zo sta³y przed sta wio ne wy ni ki ba dañ
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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.
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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 go dzin pró b ki roz for mowy wa no, a na stê p nie po no w nie
umie sz cza no w ko mo rze kli ma ty cz nej. Po up³ywie 28 dni pró b ki wyj mo wa no
i do cza su prze pro wa dze nia ba dañ prze cho wy wa no w la bo ra to rium w tem pe ra -
tu rze no r ma l nej przez trzy mie si¹ce.

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. 
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Rys. 1A. Prze krój pró b ki do ba dañ: 1– te r mo pa ra we wnê trz na, 2 – te r mo pa ra
we wnê trz na, 3 – ka na lik do wpro wa dze nia te r mo pa ry. B. Fo to gra fia pró bek.

C. Fo r ma do wy ko na nia pró bek.
îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 2. Wzór u¿e bro wa nia sta li zbro je nio wej u¿y tej do wy ko na nia pró bek
 a) Stal B500SP, b) Stal BSt500S

îród³o: opra co wa nie w³asne.



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.

Ta be la 1. Wy ma ga nia no r mo we sta li u¿y tej do wy ko na nia pró bek

                            Gatunek stali
BSt500S B500SP

Parametr                                    

fyk [MPa] 500 500

fyd [MPa] 420 420

ftk [MPa] 550 575

euk  [%] 5% 8%

Stosunek ftk/ fyk [-] >1,08 1,15£ ftk/ fyk£1,35

Obci¹¿enia cykliczne 2x106 cykli 2x106 cykli

Spajalnoœæ Spajalna Spajalna

îród³o: opra co wa nie 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. 

Ta be la 2. Sk³ad mie szan ki be to no wej do wy ko na nia pró bek

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 8

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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2.2. Planowanie badañ

Ba da nia przy cze p no œci sta li do be to nu zo sta³y prze pro wa dzo ne wed³ug na -
stê puj¹cego pla nu eks pe ry men tu (rys. 3).

X – zmien ne wej œcio we umo ¿ li wiaj¹ce zmia nê prze bie gu ca³ego pro ce su.
• Tem pe ra tu ra na grze wa nia pró bek T (prze bieg osi¹gniê cia T zgod ny

z przy jêt¹ krzyw¹ „tem pera tu ra– czas”),
• Spo sób och³ad za nia pró b ki na tu ra l ny lub szo ko wy.

B – zmien ne sta³e – przy j mo wa ne na sta³ym po zio mie.
• Kla sa be to nu C30/37,
• Ga tu nek sta li B500SP lub BSt500S.

Y – zmien ne wyj œcio we – zmien ne mie rza l ne za le ¿ ne od zmien nych wej œcio wych 
i sta³ych.

• Si³a przy cze p no œci sta li do be to nu.

Tem pe ra tu ra na grze wa nia pró bek (zmien na X) pod czas ba dañ zmie nia³a siê
w za kre sie od 400°C do 800°C z od stê pa mi wy nosz¹cymi 50°C. W celu po rów na -
nia wy ni ków ba dañ wy ko na no ba da nia w tem pe ra tu rze no r ma l nej (po ko jo wej)
20°C. Do ba dañ za sto so wa no me to dê bez po œred nie go wyci¹gania prêta (Pullout
Bond Test).

2.3. Warunki termiczne badañ

W cza sie ba dañ d¹¿ono do tego, aby rozk³ad tem pe ra tu ry w cza sie by³ zbli ¿o -
ny do wa run ków te r mi cz nych stan dar do we go (no r mo we go) po ¿a ru. Dla te go za
pod sta wê przy jê to, ¿e w œro do wi sku ota czaj¹cym kon stru kcjê wy stê pu je rozk³ad 
no r mo wy „tem pera tu ra– czas” wed³ug no r my PN-EN 1363-1: 2001 [9].

Krzy wa stan dar do wa „tempe ratu ra –czas” pre zen tu je rozk³ad te m pe ra tur
w œro do wi sku po ¿a ru przy jê ty przy okre œla niu od po rno œci og nio wej ele men tów
bu do w la nych me tod¹ eks pe ry men taln¹. W ba da niach s³u¿y do prze pro wa dze -
nia wstê p nej ob ró b ki te r mi cz nej próbek [2].
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Rys. 3. Sche mat prze prowa dzo ne go eks pe ry men tu
îród³o: opra co wa nie w³asne.



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.

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. 4. Za³o¿o ny w ba da niach rozk³ad te m pe ra tur z za zna czo nym
 cza sem ogrze wa nia

îród³o: opra co wa nie 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. 5. Przyk³ado wy uzy ska ny rozk³ad tem pe ra tu ry
îród³o: opra co wa nie 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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Rys. 6. Wi dok pie ca PK 1100/5 wraz z umie sz czo ny mi w œro d ku pró b ka mi do ba dañ
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ta be la 3. Po rów na nie wy ni ków ba dañ przy cze p no œci sta li B500SP do be to nu
C30/37 po ch³od ze niu szo ko wym (S) i na tu ra l nym (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: opra co wa nie w³asne.

Tabe la 4. Po rów na nie wy ni ków ba dañ przy cze p no œci sta li BSt500S do be to nu
C30/37 po ch³od ze niu szo ko wym (S) i na tu ra l nym (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: opra co wa nie 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).
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Rys. 7. Wy kres po rów na w czy przy cze p no œci sta li B500SP do be to nu C30/3
po ch³od ze niu szo ko wym(S) i na tu ra l nym(N)

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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îród³o: opra co wa nie w³asne.



4. Podsumowanie i wnioski

• Ba da nia opi sa ne w ar ty ku le wy ko na no w ra mach pro je ktu ba da w cze go „In -
no wa cyj ne œro d ki i efe kty w ne me to dy po pra wy bez pie cze ñ stwa i trwa³oœci
obie któw bu do w la nych i in fra stru ktu ry trans po rto wej w stra te gii zrów nowa -
¿o ne go roz wo ju” POIG.01.01.02-10-106/09-01.

• Ana li za wy ni ków ba dañ wy ka zu je wy stê po wa nie za uwa ¿al ne go wzmo ¿o ne -
go spa d ku przy cze p no œci na sku tek szo ko we go ch³od ze nia pró bek be to no -
wych.

• Dla pró bek ogrza nych do 450°C ró ¿ ni ce spa d ku przy cze p no œci wy stê puj¹ce
przy szo ko wym ch³od ze niu oraz na tu ra l nym sty g niê ciu pró bek s¹ sto sun ko -
wo nie wie l kie i wy nosz¹ do 0,6% (stal BSt500S) oraz do 1,98% (stal B500SP).

• W tem pe ra tu rach oko³o 500°C i wy ¿szych wy stê puj¹ zna cz ne ró ¿ ni ce spa d ku
przy cze p no œci na sku tek szo ko we go ch³od ze nia w po rów na niu z ch³od ze -
niem na tu ra l nym wy nosz¹cym do ok. 13% (stal BSt500S) oraz do ok. 12,5% 
(stal B500SP).

• W przy pa d ku sta li BSt500S wy stê pu je nie co mnie j sza przy cze p noœæ w po rów -
na niu z B500SP oraz nie co wiê kszy spa dek przy cze p no œci w tem pe ra tu rach
po ¿a ro wych, co niew¹tpli wie jest zwi¹zane z kszta³tem ¿e be rek na po wie rz -
ch ni prê tów.

• Ba da nia wp³ywu wa run ków ch³od ze nia w cza sie akcji ga œ ni czych bêd¹
kon tynu o wa ne w ra mach pro je ktu „In no wa cyj ne œro d ki i efe kty w ne
me to dy po pra wy bez pie cze ñ stwa i trwa³oœci obie któw bu do w la nych
i in fra stru ktu ry trans po rto wej w stra te gii zrów nowa ¿o ne go roz wo ju”
POIG.01.01.02-10-106/09-01.
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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

Opi sa ne w ar ty ku le ba da nia rea li zo wa no w ra -
mach pro je ktu: „In no wa cyj ne œro d ki i efe kty w ne
me to dy po pra wy bez pie cze ñ stwa i trwa³oœci obiek -
tów bu do w la nych i in fra stru ktu ry trans po rto wej
w stra te gii zrów nowa ¿o ne go roz wo ju”. 
W pra cy przed sta wio no wy ni ki ba dañ wp³ywu
tem pe ra tu ry po ¿a ro wej na pa ra me try wy trzy ma -
³oœcio we sta li B500SP. 

The pa per pre sents the re sults of tests of the ef fect of 
fire tem pe ra tu re on the strength pa ra me ters of ste el
B500SP. The studies de scri bed in the ar ti c le, were
car ried out wi t hin the pro ject: “In no va ti ve
me a su res and ef fe c ti ve me t hods of im pro ving the
sa fe ty and du ra bi li ty of bu i l dings and trans port
in fra stru ctu re in a su sta ina b le de ve lo p ment
stra te gy”.

S³owa klu czo we: stal kon stru kcy j na, tem pe ra tu ra po ¿a ro wa, pa ra me try wy trzy -
ma³oœcio we

Key  words: ste el  con stru c tion, fire tem pe ra tu re, strength pa ra me ters



1. Wstêp

Prze pi sy bu do w la ne na ka zuj¹, aby bu dyn ki i urz¹dze nia z nimi zwi¹zane
by³y za pro je kto wane i wy ko na ne w spo sób za pe w niaj¹cy w ra zie po ¿a ru mo ¿ li -
woœæ bez pie cz nej ewa ku a cji. Spe³nie nie wy ma gañ co do bez pie cze ñ stwa jest mo¿ -
li we wy³¹cz nie na pod sta wie dok³ad ne go pro gno zo wa nia za cho wa nia siê
ele men tów kon stru kcy j nych w pod wy ¿szo nej i wy so kiej tem pe ra tu rze, w tym
kon stru kcji sta lo wych i ¿e l be to wych. Szcze gó l ne zain tere so wa nie ze spo³u ba-
da w cze go skie ro wa ne by³o na stal B500SP (EPSTAL). Jest to stal zbro je nio wa
gor¹co wal co wa na o pod wy ¿szo nej ci¹gli wo œci. Wia do mo œci o wp³ywie wy so kiej 
tem pe ra tu ry na pa ra me try wy trzy ma³oœcio we prê tów zbro je nio wych ze sta li
B500SP po ja wi³y siê w cza so pi œmie bran ¿o wym „Hu t nik–Wia do mo œci Hu t ni cze”
w 2009 r. [5]. Wy ni ki przed sta wio ne w tym opra co wa niu do ty czy³y zmian wy -
trzy ma³oœci sta li po od dzia³ywa niu wy so kiej tem pe ra tu ry i osty g niê ciu pró bek.
Ce lem au to rów by³o zba da nie i opi sa nie wp³ywu tem pe ra tu ry po ¿a ro wej na pa -
ra me try wy trzy ma³oœcio we oraz pla sty cz noœæ sta li zbro je nio wej kla sy C o pod -
wy ¿szo nej ci¹gli wo œci na przyk³ad zie ga tun ku B500SP w tra kcie grza nia sta li. 

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].

Ba da nia po le ga³y na sta ty cz nej pró bie roz ci¹ga nia sta li B500SP w wa run kach
pod wy ¿szo nej i wy so kiej tem pe ra tu ry. W cza sie pro wa dze nia ba dañ moni to ro -
wa no wa r to œci na prê ¿eñ oraz od kszta³ceñ po zwa laj¹ce na wy zna cze nie ba da -
nych pa ra me trów. Sta ty cz ne pró by roz ci¹ga nia wy ko na no w sta³ych
tem pe ra tu rach 20°C, 200–500°C, przy zwiê ksza niu ich co 100°C w celu wy zna -
cze nia zmian pa ra me trów wy trzy ma³oœcio wych w zale¿noœci od temperatury. 

Wraz z wej œciem w ¿y cie norm PN-EN ba zuj¹cych na usta le niach Eu ro ko dów 
pro je kto wa nie kon stru kcji bu do w la nych z uwa gi na wa run ki po ¿a ro we sta³o siê
do men¹ pro je ktan tów. Otrzy ma ne wy ni ki ba dañ sta li B500SP w polu pod wy -
¿szo nych te m pe ra tur umo ¿ li wi¹ uw z glêd nia nie w mo de lach ob li cze nio wych
wp³ywu tem pe ra tu ry na spa dek no œ no œci oraz od kszta³ce nia kon stru kcji. Pro wa -
dzo ne ba da nia maj¹ cha ra kter ba dañ pod sta wo wych, zmie rzaj¹cych do udo sko -
na le nia wspó³cze s nych me tod ana li zy wy trzy ma³oœcio wej ele men tów
kon stru kcji sta lo wych i ¿e l be to wych, zna j duj¹cych siê w sta nach awa ry j nych pod 
dzia³aniem sta³ego pola tem pe ra tu ry. Wy ni ki tych ba dañ maj¹ rów nie¿ zna cze -
nie ap li ka cyj ne ze wzglê du na mo ¿ li woœæ uw z glêd nie nia ich w ob li cze niach kon -
stru kcji z uwa gi na wa run ki po ¿a ro we.
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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.

Ta be la 1. Sk³ad che mi cz ny sta li B500SP [5]

Gatunek
Zawartoœæ pierwiastka %

C Mn Si P S Cr Ni Cu

B500SP 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 ft y/ ). Stal zbrojeniowa 
wed³ug tej klasyfikacji dzieli siê na trzy klasy, które oznacza siê literami A, B i C.

Ta be la 2. Kla sy fi ka cja sta li kon stru kcy j nej pod wzglê dem ci¹gli wo œci

Klasa
stali

Przyk³adowe
gatunki stali

fyk  lub f k0 2,  [MPa] k f ft y 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: no r ma PN-EN 1992-1-1:2005 za³¹cznik C, ta b li ca C.1 [3].

Stal B500SP wy ka zu je na stê puj¹ce w³aœci wo œci me cha ni cz ne:
– chara ktery sty cz na wy trzy ma³oœæ na roz ci¹ga nie f tk  = 575 [MPa],

– chara ktery sty cz na gra ni ca pla sty cz no œci fyk  = 500 [MPa],
– ob li cze nio wa gra ni ca pla sty cz no œci fyd  = 420 [MPa],
– sto su nek wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie do gra ni cy pla sty cz no œci

( / )f ft 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 s= f ( , )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.
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Rys. 1. Wi dok oraz wy mia ry pró b ki do ba dañ
îród³o: opra co wa nie w³asne.



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. 

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.
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                             a)                                               b)                              c)
   Rys. 2. Wi dok sta no wi ska do ba dañ sta li w pod wy ¿szo nej tem pe ra tu rze a).
Wi dok pie ca z uk³adem ten so me tru b). Roz mie sz cze nie te r mo par na pró b ce c)

îród³o: fo to gra fie au to rów.

Rys. 3. Wy kre sy „s e- ” dla sta li B500SP w pod wy¿szo nej tem pe ra tu rze
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Na podstawie wyników pomiarów opracowanych w arkuszu kalkulacyjnym
EXCEL w formie wykresów wyznaczono i obliczono nastêpuj¹ce charakterystyki 
wytrzyma³oœciowe stali:
f t  – wy trzy ma³oœæ na roz ci¹ga nie,
fy  – gra ni ca pla sty cz no œci.
Wy zna czo no rów nie¿ pa ra me try okre œlaj¹ce pla sty cz noœæ sta li B500SP:
f ft y/  – sto su nek wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie do gra ni cy pla sty cz no œci,
e uk  – wyd³u¿e nie przy ma ksy ma l nej sile od po wia daj¹ce wy trzy ma³oœci na roz -
ci¹ga nie,
A10 – ca³ko wi te wyd³u¿e nie wzglêd ne mie rzo ne po ze r wa niu,
Z – prze wê ¿e nie mie rzo ne w mie j s cu ze r wa nia.

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (ft)

Wartoœci œrednie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie f t , odczytane z wykresu 
s e= f ( ) 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.

Ta be la 3. Wa r to œci wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie dla po szcze gó l nych po zio -
mów tem pe ra tu ry pró by dla stali  B500SP

Badany
parametr

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

20°C 200°C 300°C 400°C 500°C

ft  [MPa] 558 707 644 496 330
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Rys. 4. Wy trzy ma³oœæ na roz ci¹ga nie w fun kcji tem pe ra tu ry dla sta li B500SP
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Granica plastycznoœci (fy)

Z powodu zaniku wyraŸnej granicy plastycznoœci w podwy¿szonych
temperaturach w pracy zosta³a wyznaczona umowna granica plastycznoœci fy0 2, , 
oznaczana dalej fy .

Wartoœci œrednie granicy plastycznoœci, odczytane z wykresu s e= f ( )
zarejestrowane podczas danej próby, zosta³y zamieszczone w tabeli 4. Na rys. 5
przedstawiono wykres zale¿noœci granicy plastycznoœci od temperatury.

Ta be la 4. Wa r to œci gra ni cy pla sty cz no œci dla po szcze gó l nych po zio mów
tem pe ra tu ry pró by dla sta li B500SP

Badany
parametr

Granica plastycznoœci

20°C 200°C 300°C 400°C 500°C

ft  [MPa] 420 414 365 320 276

Stosunek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci
(f ft y/ )

Wa r to œci œred nie sto sun ku wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie do gra ni cy pla sty cz -
no œci f ft y/  zo sta³y za mie sz czo ne w ta be li 5. Na rys. 6 przed sta wio no wy kres za -
le ¿ no œci sto sun ku wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie do gra ni cy pla sty cz no œci od
tem pe ra tu ry.
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Rys. 5. Gra ni ca pla sty cz no œci dla sta li B500SP w fun kcji tem pe ra tu ry
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ta be la 5. Wa r toœæ sto sun ku wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie do gra ni cy pla sty cz -
no œci dla po szcze gó l nych po zio mów tem pe ra tu ry pró by dla sta li B500SP

Badany
parametr

Stosunek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do granicy plastycznoœci

20°C 200°C 300°C 400°C 500°C

f ft y/ 1,32 1,7 1,78 1,55 1,2

îród³o: opra co wa nie 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.

Ta be la 6. Wa r toœæ wyd³u¿e nia przy ma ksy ma l nej sile dla po szcze gó l nych po -
zio mów tem pe ra tu ry pró by dla sta li B500SP

Badany
parametr

Wyd³u¿enie przy maksymalnej sile

20°C 200°C 300°C 400°C 500°C

euk [%] 12,1 10,3 12,7 8,11 3,45

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Rys. 6. Sto su nek wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie do gra ni cy pla sty cz no œci
w fun kcji tem pe ra tu ry dla sta li B500SP

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Modu³ sprê¿ystoœci pod³u¿nej (Modu³ Younga) E

Wartoœæ modu³u Younga mo¿na odczytaæ jako tangens k¹ta a nachylenia
wykresu s e= f ( ) 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
s

e
=

D

D
.

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.

Ta be la 7. Wa r toœæ dla po szcze gó l nych modu³ów sprê ¿y sto œci pod³u¿ nej E dla         
po szcze gó l nych po zio mów tem pe ra tu ry pró by dla sta li B500SP

Badany
parametr

Modu³ sprê ¿y sto œci pod³u¿ nej E

20°C 200°C 300°C 400°C 500°C

E [MPa] 2,08 1,98 1,85 1,73 1,33

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Rys. 7. Wyd³u¿e nie przy ma ksy ma l nej sile w fun kcji tem pe ra tu ry dla sta li B500SP
îród³o: opra co wa nie 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].

Ta be la 8. Zmia na cha ra kte ry styk me cha ni cz nych sta li B500SP
w fun kcji po zio mu tem pe ra tu ry

Temperatur
a [°C]

f ftT t/ 0
f fyT y/ 0 ( / ) / ( / )f f f ft y T t y 0 e euk T uk. ./ 0 E / ET 0

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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Rys. 8. Modu³ sprê ¿y sto œci pod³u¿ nej w fun kcji tem pe ra tu ry dla sta li B500SP
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Oz na cze nia w ta be li 8:
ft – wy trzy ma³oœæ na roz ci¹ga nie dla tem pe ra tu ry pró by,
ft0 – wy trzy ma³oœæ na roz ci¹ga nie dla tem pe ra tu ry 20°C,
fyT – gra ni ca pla sty cz no œci dla tem pe ra tu ry pró by,
fy0 – gra ni ca pla sty cz no œci dla tem pe ra tu ry 20°C,
e uk T.  – wyd³u¿e nie przy ma ksy ma l nej sile dla tem pe ra tu ry pró by,

e uk. 0  – wyd³u¿e nie przy ma ksy ma l nej sile dla tem pe ra tu ry 20°C,

ET – modu³ sprê ¿y sto œci pod³u¿ nej dla tem pe ra tu ry pró by,
E0 – modu³ sprê ¿y sto œci pod³u¿ nej dla tem pe ra tu ry 20°C.
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Rys. 9. Wspó³czyn ni ki re du kcji w pod wy ¿ -
szo nych tem pe ra tu rach dla sta li B500SP:

a) gra ni ca wy trzy ma³oœci sta li ft, 
b) gra ni ca pla sty cz no œci fy, 

c) sto su nek wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie
do gra ni cy pla sty cz no œci ft/fy, 

d) wyd³u¿e nie przy ma ksy ma l nej sile euk, 
e) modu³ sprê ¿y sto œci pod³u¿ nej



5. Podsumowanie i wnioski

• Przed sta wio ne w pra cy ba da nia sta li B500SP wy ko na no w ra mach pro je ktu:
„In no wa cyj ne œro d ki i efe kty w ne me to dy po pra wy bez pie cze ñ stwa
i trwa³oœci obie któw bu do w la nych i in fra stru ktu ry trans po rto wej w stra te gii
zrów nowa ¿o ne go roz wo ju” POIG 01.01.02-10-106/09-01.

• Ba da nia nad ocen¹ pa ra me trów wy trzy ma³oœcio wych sta li B500SP w tem pe -
ra tu rach po ¿a ro wych prze pro wa dzo ne w Zak³ad zie Me cha ni ki Sto so wa nej
Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej wy ka za³y, ¿e tem pe ra tu ra jest isto t nym
czyn ni kiem wp³ywaj¹cym na wszy stkie ana li zo wa ne w pra cy pa ra me try wy -
trzy ma³oœcio we i pla sty cz ne ba da nej stali B500SP.

• Pro wa dzo ne ba da nia maj¹ zna cze nie po zna w cze dla wy bra ne go za kre su od -
dzia³ywa nia tem pe ra tu ry na stal B500SP oraz zna cze nie ap li ka cyj ne, gdy¿ na
ich pod sta wie zo sta³y okre œlo ne wspó³czyn ni ki re du kcji ba da nych cha ra kte -
ry styk me cha ni cz nych, sta no wi¹cych pod sta wê do wy zna cze nia wy trzy -
ma³oœci kon stru kcji w tem pe ra tu rach po¿arowych. 

• W tem pe ra tu rze 200°C zaob ser wo wa no wzrost wy trzy ma³oœci sta li ft, fy przy
wy ra Ÿ nym (oko³o 15%) spa d ku od kszta³ceñ (wzrost kru cho œci).

• W tem pe ra tu rze 300°C wi do cz ny jest wzrost pla sty cz no œci sta li. Osi¹gane s¹
zde cy do wa nie wiê ksze od kszta³ce nia przy ma ksy ma l nej sile. Zni sz cze nie
pró b ki nie na stê pu je w tak gwa³to w ny spo sób, jak mia³o to mie j s ce w tem pe -
ra tu rze 200°C. Na stê pu je spa dek gra ni cy pla sty cz no œci fy.

• W tem pe ra tu rach 400°C i 500°C na stê pu je wy ra Ÿ ny spa dek pa ra me trów wy -
trzy ma³oœcio wych. Prze bieg wy kre sów roz ci¹ga nia (rys. 3) uka zu je spa dek
wy trzy ma³oœci na roz ci¹ga nie.

• Zni sz cze nie pró b ki w tem pe ra tu rach 400°C i 500°C na stê pu je przy mnie j szych 
od kszta³ce niach ni¿ w tem pe ra tu rze no r ma l nej, a wiêc po ja wia siê kru choœæ
nie ko rzy st na z pun ktu wi dze nia sta nu gra ni cz ne go zni sz cze nia kon stru kcji. 

• Wa r toœæ modu³u sprê ¿y sto œci pod³u¿ nej E do tem pe ra tu ry 200°C nie ule ga
znacz¹cej zmia nie w sto sun ku do tem pe ra tu ry po ko jo wej, a w tem pe ra tu rze
po wy ¿ej 200°C na stê pu je wyraŸny spadek E.

• Stal zbro je nio wa B500SP wy ka zu je wiêksz¹ ci¹gli woœæ w tem pe ra tu rach no r -
ma l nych i tem pe ra tu rze oko³o 300°C, na to miast w wy so kich tem pe ra tu rach
po ¿a ru wy ka zu je zni sz cze nie kru che, niebezpieczne dla konstrukcji.
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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.
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WYKRYWANIE ANOMALII TEMPERATUROWYCH
NA PODSTAWIE ODWZOROWANIA

TERMICZNEGO SKÓRY

W ar ty ku le zba da no wp³yw ró ¿ ne go ro dza ju czyn -
ni ków na wy nik po mia ru tem pe ra tu ry skó ry
cz³owie ka wyko ny wa ne go za po moc¹ ka me ry ter -
mowi zy j nej. Okre œlo no wa run ki wia ry god ne go
po mia ru. Po rów na no wy ni ki uzy ska ne za po moc¹
ka mer ró ¿ nej kla sy.

In this pa per the au t hors present the re sults
of stu dy of the in fluence of dif fe rent pa ra me ters on
the hu man skin tem pe ra tu re me a su re ment using
the r mal ima ging ca me ra. The re sults ob ta i ned,
using ca me ras of dif fe rent class, were co m pa red.
The con di tions for re lia b le me a su re ment were
spe ci fied.

S³owa klu czo we: te r mo gram, ka me ra ter mowi zy j na, pan de mia

Key words: ther mo gram, the r mal ca me ra, pan de mium

1. Wstêp

Pró by wy ko rzy sta nia ka mer ter mowi zy j nych do wy kry wa nia osób za ra ¿o nych 
cho ro ba mi wywo³uj¹cymi gor¹czkê prze pro wa dzo no w 2003 r. pod czas pan de mii
SARS w Azji Po³udnio wo- Ws chod niej i w Ka na dzie [1, 2]. Po no wio no je w Ja po nii
i Chi nach w 2009 r. pod czas pan de mii œwi ñ skiej gry py (wi ru sa A/H1N1). Pró by te



nie da³y jed noz na cz nych wy ni ków. Pod sta wo wym pro ble mem, któ ry sta³ na prze -
szko dzie, by³ brak stan da ry za cji ba dañ. Bra ko wa³o opra co wa nych me tod prze pro -
wa dza nia po mia rów i ana li zy wy ni ków. Obe c nie pra ce nad opra co wa niem
stan da ry za cji ba dañ pro wa dzi wie le oœro d ków na uko wych na œwie cie [3, 4].

Po mia ro wa ka me ra ter mowi zy j na mo¿e staæ siê bar dzo przy da t nym na rzê -
dziem do wy kry wa nia osób za ra ¿o nych cho ro ba mi wywo³uj¹cymi gor¹czkê.
Aby to na rzê dzie dawa³o po wta rza l ne wy ni ki, trze ba okre œliæ stan dar dy gwa ran -
tuj¹ce mo ¿ li woœæ po rów na nia wy ni ków ba dañ pro wa dzo nych w ró ¿ nych mie j s -
cach przez ró ¿ nych ope ra to rów. Na le ¿y przyj¹æ, ¿e po mia ry bêd¹ wy ko ny wa ne
auto ma ty cz nie i po prze two rze niu w cza sie nie d³u¿ szym ni¿ ki l ka se kund ich
wy nik bê dzie prze ka zy wa ny ope ra to ro wi.

2. Zakres badañ

Ba da nia prze pro wa dzo no w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej na sta no wi -
sku po mia ro wym zbu do wa nym w ra mach pra cy fi nan so wa nej przez MNiSW
(S/E-422/4/08/09/10) [5]. Sta no wi sko po mia ro we zna j do wa³o siê w po mie sz cze -
niu wy po sa ¿o nym w sta³y sy stem kli maty zacy j ny, za pe w niaj¹cy w tra kcie ba dañ 
sta bi l noœæ tem pe ra tu ry w gra ni cach od 18 do 25°C, przy waha niach nie prze kra -
czaj¹cych 1°C/h. 

Ce lem pra cy by³o zba da nie wp³ywu ró ¿ ne go ro dza ju czyn ni ków na wy nik
po mia ru tem pe ra tu ry skó ry cz³owie ka, wy ko ny wa ne ka mer¹ te r mo wi zyjn¹,
oraz okre œle nie wa run ków wia ry god ne go po mia ru. Prze pro wa dzo ne ba da nia
obe j mo wa³y:
• akli ma ty za cjê ba da nej oso by przed roz po czê ciem po mia rów, 
• wp³yw od leg³oœci ka me ry od oso by ba da nej,
• wp³yw wysi³ku fi zy cz ne go,
• po rów na nie wy ni ków uzy ski wa nych z ka mer ró ¿ nej klasy,
• wp³yw sta nu po wie rz ch ni skó ry (ma ki ja¿) na mie rzaln¹ tem pe ra tu rê.

3. Aklimatyzacja osoby badanej

W celu okre œle nia wp³ywu cza su na tem pe ra tu rê po wie rz ch ni skó ry prze pro -
wa dzo no po mia ry tem pe ra tu ry twa rzy w tra kcie akli ma ty za cji w po mie sz cze niu 
ba da w czym. W dniu, w któ rym wy ko na no po mia ry, tem pe ra tu ra ze w nê trz na
osi¹ga³a 30°C. Ba da nie po le ga³o na tym, ¿e oso ba ba da na wcho dzi³a do po mie sz -
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cze nia kli maty zowa ne go o tem pe ra tu rze 20°C. Usta le nie po zy cji cia³a uzy ska no
przez skon stru o wa nie od po wied nie go sta ty wu, w któ rym ba da na oso ba umie sz -
cza³a g³owê na czas po mia ru. Sta tyw unie mo ¿ li wia³ za jê cie do wo l nej po zy cji.
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Rys. 1. Te r mo gra my: na ty ch miast po wej œciu oso by ba da nej do po mie sz cze nia
oraz po up³ywie jed nej go dzi ny

Rys. 2. Zmia ny tem pe ra tu ry ob sza rów z rys. 1 w tra kcie akli ma ty za cji



Za uwa ¿o no, ¿e sta bi l ny rozk³ad tem pe ra tu ry zo sta³ uzy ska ny do pie ro po
40 mi nu tach od roz po czê cia ba dañ. Wy da je siê wiêc s³usz ne stwier dze nie,
¿e mo ¿ na uz naæ ten czas za nie zbêd ny do pe³nej akli ma ty za cji cz³owie ka w po -
mie sz cze niu po mia ro wym.

4. Odleg³oœæ kamery od osoby badanej

Ze wzglê du na ma³¹ po wie rz ch niê k¹cika oka, któ ry jest naj le p szy do po mia -
rów [6], spra w dzo no, z ja kiej od leg³oœci na le ¿y je pro wa dziæ. Zbyt du¿a od leg³oœæ 
po wo du je, ¿e po miar jest oba r czo ny b³êdem wy ni kaj¹cym z uœred nie nia wa r to -
œci tem pe ra tu ry z po wie rz ch ni obie ktu, któ re go ob raz po wsta je w p³asz czy Ÿ nie
de te kto ra w ob rê bie jed ne go pi kse la ma try cy. Po ni ¿ sze te r mo gra my wska zuj¹,
¿e przy za sto so wa niu ka me ry o roz dzie l czo œci 640 × 480 pi k se li ze stan dar do -
wym obie kty wem nie na le ¿y zwiê kszaæ od leg³oœci ba da nej oso by od ka me ry po -
wy ¿ej 1 m. 

5. Wysi³ek fizyczny

W ra mach ba da nia za le ¿ no œci tem pe ra tu ry twa rzy od wysi³ku po prze -
dzaj¹cego ba da nie wy ko na no po mia ry dla mocy obci¹¿e nia P = 100 W i cza su
trwa nia wysi³ku t = 30 min. Ba da nie prze pro wa dzo no w kli maty zo wa nym po -
mie sz cze niu w tem pe ra tu rze 20°C po 40-mi nu to wej akli ma ty za cji ba da nej oso by. 
Ka me ra umie sz czo na by³a na wprost ba da ne go w od leg³oœci 1 m. Cy fro wo ste ro -
wa ny er go metr (ro wer tre nin go wy po zio my ze sta bi li zo wan¹ moc¹ obci¹¿e nia)
za pe w nia³ sta³oœæ obci¹¿e nia w cza sie trwa nia pró by. Te r mo gra my wy ko ny wa ne 
by³y przed wysi³kiem, a na stê p nie w tra kcie wysi³ku, co 2 mi nu ty. Przyk³ado we
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Rys. 3. Wy ci nek te r mo gra mu w po wiê ksze niu 4-kro t nym w od leg³oœci 1 m i 3 m



wy ni ki po mia rów przed sta wio no na rys. 4 i 5. Na te r mo gra mie twarzy
wyodrêbniono fragment (obszar AR01), którym zajêto siê bli¿ej.
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Rys. 4. Zmia ny wa r to œci tem pe ra tu ry œred niej z ob sza ru oczu oraz ma ksy ma l nej,
od po wia daj¹cej tem pe ra tu rze w k¹ci kach oczu

Rys. 5. Zmia ny tem pe ra tu ry ob sza ru z rys. 4 w tra kcie wysi³ku



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. 

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 war-
toœæ w poœrednich punktach wyznaczana jest przez interpolacjê wartoœci
zmierzonych. 
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Rys. 6. Te r mo gram w od leg³oœci 1 m i 5 m do ka me ry (ka me ra Flir The r ma Cam SC640)



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. 7. Te r mo gram w od leg³oœci 1 m i 5 m do ka me ry (ka me ra Flir In fra Cam)

Rys. 8. Za le ¿ noœæ wska zañ tem pe ra tu ry ma ksy ma l nej od od leg³oœci od kamery



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.
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Rys. 9. Te r mo gram czê œci rêki i rozk³ad wska zañ tem pe ra tu ry skó ry na li nii LIO1
po 10 min od na³o¿e nia wa r stwy kre mu

Rys. 10. a) Zmia ny cho ro bo we w ob rê bie za tok – asy me try cz ny rozk³ad tem pe ra tu ry,
ma ksy ma l na tem pe ra tu ra w pra wym k¹ciku oka 36,7°C, w le wym 37,1°C,

b) Ano r ma l na bu do wa we wnê trz na

a) b)



9. Podsumowanie

Przeprowadzone próby pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych
wniosków dotycz¹cych termowizyjnych pomiarów temperatury cia³a:
• Czas trwa nia pe³nej akli ma ty za cji ba da nej oso by przed roz po czê ciem po mia -

rów wy no si 40 min. Dla po mia rów po rów na w czych, któ rych ce lem jest wy -
kry cie oso by z gor¹czk¹ w t³umie lu dzi zdro wych, taka akli ma ty za cja nie jest
ko nie cz na, je œli ope ra tor po sia da od po wied nie kwa li fi ka cje. Po ka zu je to te r -
mo gram na rys. 11. Stu dent z gor¹czk¹ wy ra Ÿ nie od ró ¿ nia siê od stu den tów
zdro wych bez po œred nio po wej œciu na salê wyk³adow¹.

• Od leg³oœæ ka me ry od oso by ba da nej nie po win na prze kra czaæ 1 m. Przy za -
cho wa niu tego wa run ku mo ¿ li wy jest po miar rów nie¿ z za sto so wa niem ka -
me ry o nie wie l kiej ma try cy de te kto rów. Przy wiê kszej od leg³oœci na wet
ka me ra o du ¿ej roz dzie l czo œci uœred nia tem pe ra tu ry z ta kich ob sza rów, tak ¿e 
wy ni ki s¹ za ni ¿o ne. Za sto so wa nie przy bli ¿aj¹cej op ty ki po zwa la na zwiê k -
sze nie od leg³oœci od ba da nej oso by, zmnie j sza jed nak pole wi dze nia ka me ry
i u trud nia wycelowanie kamery na badany obiekt.

• Pro ce sy fi zjo logi cz ne zwi¹zane z wysi³kiem fi zy cz nym po wo duj¹, ¿e tem pe -
ra tu ra po wie rz ch ni skó ry, a wiêc tem pe ra tu ra mie rzo na ka mer¹, mo¿e siê
zna cz nie ró ¿ niæ od tem pe ra tu ry we wnê trz nej cia³a.
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Rys. 11. Oso ba cho ra (tem pe ra tu ra mie rzo na te r mo me trem pod pach¹ t = 38°C)
wœród zdro wych



• Po rów na nie wy ni ków uzy ski wa nych za po moc¹ ka mer ró ¿ nej kla sy do wo -
dzi, ¿e do ba dañ mo ¿ na sto so waæ ta nie ka me ry. Na le ¿y jed nak pa miê taæ, ¿e
wp³yw od leg³oœci ka me ry od ba da nej oso by na wy nik po mia ru bê dzie zna cz -
nie si l nie j szy ni¿ w przypa d ku kamer wy¿szej klasy.

• Nie zaob ser wo wa no wp³ywu sta nu po wie rz ch ni skó ry (ma ki ja ¿u) na wy ni ki
po mia ru tem pe ra tu ry skó ry. Po mia ry wy ko na no ka me ra mi dzia³aj¹cymi
w za kre sie spe ktra l nym 7–14 mm. Sy tu a cja mo¿e byæ inna dla za kre su 3–5 mm.
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S U M M A R Y

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.
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Katedra Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem, SGSP
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INFORMACJA W SYTUACJACH EKSTREMALNYCH

W ar ty ku le zwró co no uwa gê na za gad nie nie „spó j -
no œci in fo r ma cji”, któ re w pro ce sie de cy zy j nym na -
bie ra szcze gó l nej wagi. Czê ste zak³óce nia te j ¿e
spó j no œci s¹ po wo do wa ne przez lu dzi oraz
urz¹dze nia te ch ni cz ne. Wy ró ¿ nio no zak³óce nia
przy pa d ko we i ce lo we. Zak³óce nia przy pa d ko we
zwi¹zane s¹ ze zda rze nia mi lo so wy mi, a zak³óce -
nia ce lo we s¹ efe ktem nie do zwo lo nych dzia³añ lu -
dzi. Ujê cie ta kie za sto so wa no do ana li zy za dañ
po szcze gó l nych faz zarz¹dza nia kry zy so we go.
W wy ni ku ana li zy stwier dzo no, ¿e w re a li za cji tych 
za dañ wy stê puj¹ g³ów nie przy pa d ko we zak³óce -
nia spó j no œci in fo r ma cji.

The ar ti c le hig hli g h ted the is sue of con si sten cy
of in fo r ma tion which in de ci sion ma king pro cess
be co mes par ticu la r ly im po r tant. Fre qu ent di s ru p tion
of that con si sten cy is ca u sed by hu mans and te ch ni cal 
de vi ces. The au t hors distinguished the ac ci den tal and 
in ten tio nal di sto r tions. The ac ci den tal di sto r tions are
as so cia ted with ac ci den tal events, and in ten tio nal
di sto r tions are the re sult of im pro per ac tions
of pe o p le. This tre a t ment was ap p lied to the ana ly sis
of the ro les of dif fe rent pha ses of cri sis ma na ge ment.
The ana ly sis con c lu ded that, whi le the tasks are
car ried out, the re ma in ly oc cur unin ten tio nal
in ter fe ren ce of in fo r ma tion consistency.

S³owa klu czo we: in fo r ma cja, ja koœæ in fo r ma cji, zak³óce nia spó j no œci in fo r ma cji,
sy tu a cja kry zy so wa

Key words: in fo r ma tion, qu a li ty in fo r ma tion, in ter fe ren ce of in fo r ma tion co he -
ren ce, cri sis si tu a tion



„Informacja” nale¿y do pojêæ podstawowych nie w pe³ni zdefinio wanych
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 wyse lekcjonowan¹ czêœci¹ wiedzy, u¿ywan¹
do obiektywnego dzia³ania.

W en cy klo pe dii po wszech nej po jê cie to in ter pre towa ne jest jako przed miot
my œlo wy od zwie rcie d laj¹cy ka ¿ dy czyn nik zmnie j szaj¹cy sto pieñ nie wie dzy
(nie okre œlo no œci) o ba da nym zja wi sku, umo ¿ li wiaj¹cy cz³owie ko wi, or ga niz mo -
wi ¿y we mu lub urz¹dze niu auto maty cz ne mu po le p sze nie zna jo mo œci oto cze nia
i w spra w nie j szy spo sób prze pro wa dze nie ce lo we go dzia³ania. 

W li te ra tu rze mo ¿ na spo t kaæ wie le de fi ni cji in fo r ma cji. W ta be li 1 za pre zen -
towa no za le d wie ki l ka z nich, ale ju¿ po bie ¿ na ana li za wska zu je, ¿e in fo r ma cja
mo¿e byæ roz pa try wa na w sze ro kim i w¹skim zna cze niu. 

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. Be r man roz pa tru je in fo r ma cjê w czte rech zna cze niach, a mia no wi cie jako: 
• rzecz, 
• wie l koœæ mie rzaln¹, 
• po ten cja³, 
• zmia nê. 
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Ta be la 1. Ze sta wie nie wy bra nych okre œleñ in fo r ma cji i od po wia daj¹cych
im fun kcji

Autorzy Okreœlenie informacji Funkcje g³ówne informacji

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

Odwzorowanie przesz³oœci, 
teraŸniejszoœci i przysz³oœci.

Tworzenie i zmiana
rzeczywistoœci.

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

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: opra co wa nie 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.

Ujê cie in fo r ma cji jako po ten cja³u wi¹¿e siê z jej ilo œcio wym aspe ktem za wa r -
tym w wia do mo œci i uto ¿ sa mia siê z jej zdo l no œci¹ do okre œlo nej zmia ny sta nu
rze czy, tj. zmnie j sze nia lub eli mi na cji nie pe w no œci od bio r cy w od nie sie niu do
roz wa ¿a nych przez nie go sta nów w zbio rze sta nów mo ¿ li wych. Ta kie ujê cie od -
gry wa szcze góln¹ rolê w pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji.

Osta t nie ze zna czeñ od no si siê do roli in fo r ma cji w kszta³to wa niu po staw
i za cho wañ, a wiêc œci œle ko re spon du je z komu ni ko wa niem. Jako czyn nik
zmnie j szaj¹cy nie okre œlo noœæ wp³ywa na za cho wa nie siê sy ste mu oraz re a li za -
cjê ró ¿ nych jego fun kcji. Zmia na sta nu od bio r cy przez in fo r ma cjê do ko nu je
siê w dwo ja ki spo sób: bez po œred nio przez jej od nie sie nie do za mie rzo nej zmia -
ny w po sta ci za le ce nia, in stru men tu, ostrze ¿e nia itp., tak jak ma to mie j s ce w pro -
ce sach kie ro wa nia, lub po œred nio przez jej od nie sie nie do sta nu rze czy
bêd¹cego przed mio tem po zna wa nia opi su, co wi¹¿e siê z pod no sze niem
po zio mu wie dzy i two rze niem pod staw ra cjo nal ne go dzia³ania.

In fo r ma cja jest pod staw¹ pro ce sów roz wi¹zy wa nia pro ble mów, po dej mo wa -
nia de cy zji, kon tro lo wa nia oraz usta na wia nia norm i stan dar dów. Wyko rzy sty -
wa na jest w pla no wa niu, orga ni zo wa niu oraz mo ty wo wa niu. Opie ra siê na niej
pro ces ko mu ni ka cji, któ ry ma ogro m ny wp³yw na osi¹gane wy ni ki, kszta³to wa -
nie at mo s fe ry pra cy, sto sun ki ze spo³e cze ñ stwem, fo r mo wa nie ob ra zu przed siê -
bio r stwa w œwia do mo œci lu dzi – klien tów, od bio r ców, do sta w ców, ban ków itd.
We wszy stkich sy tu a cjach odgrywa ona trzy za sad ni cze role:

• Po pie r wsze – rola umo ¿ li wiaj¹ca kie row ni ko wi kon ta kty z podw³ad ny -
mi, z prze³o¿o ny mi wy ¿szych szcze b li, z klien ta mi i do sta w ca mi itd. 

• Po dru gie – rola info rma cy j na, po le gaj¹ca na prze ka za niu wia do mo œci
podw³ad nym o ich za da niach, ale rów no cze œ nie na po zy ska niu od nich in -
fo r ma cji.

• Po trze cie – rola de cy zy j na po le gaj¹ca na prze ka za niu wia do mo œci o po -
wziê tych po sta no wie niach i pro ble mach. S³u¿y ona rów nie¿ zbie ra niu, se -
gre go wa niu i prze twa rza niu in fo r ma cji na po trze by de cy zji.
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W procesie komunikowania siê, traktowanym bardzo czêsto jako system
komunikowania, wystêpuj¹ nastêpuj¹ce elementy: 
• Ÿród³o in fo r ma cji,
• na da j nik, kana³ i od bio r nik,
• obiekt prze zna cze nia, czy li od bio r ca (rys. 1).

Brak które go ko l wiek ele men tu unie mo ¿ li wia prze ka zy wa nie in fo r ma cji.
Ponad to in fo r ma cje wpro wa dza ne do ³¹cza komu nika cyj ne go czê sto ule gaj¹
znie kszta³ce niu. Przy czyn¹ tych znie kszta³ceñ s¹ po ja wiaj¹ce siê w ka na le
zak³óce nia, na zy wa ne szu ma mi. Mog¹ one wy ni kaæ z na stê puj¹cych po wo dów:
• nie do sko na³oœci urz¹dzeñ te ch ni cz nych (np. te le fo nu, fa ksu),
• zak³óceñ po chodz¹cych z zewn¹trz (np. ha³as z uli cy), 
• nie ro zu mie nia przez od bio r cê s³ów b¹dŸ zwro tów wy stê puj¹cych w ko mu ni -

ka cie (np. skom pli ko wa ne zwro ty obco jê zy cz ne), 
• zawi³oœci prze kazy wa ne go ko mu ni ka tu (np. prze sta w ny szyk wy ra zów, zbyt 

d³ugie zda nia). 
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 redun dancj¹.

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 sy tu a cje nie s¹ spo ra dy cz ne, wprost prze ciw nie – po wta rzaj¹ siê
co ja kiœ czas i dla te go na le ¿y d¹¿yæ do ich opa no wa nia. W przy pa d ku za gro ¿eñ
wy stê puj¹cych w cza sie po ko ju, ta kich jak klê ski ¿y wio³owe i ka ta stro fy te ch nicz -
ne, same dzia³ania os³ono we (przy goto wa w cze) s¹ nie wy sta r czaj¹ce. Ko nie cz ne
sta³o siê wpro wa dze nie dzia³añ za po bie gaj¹cych ka ta stro fom, a na stê p nie re a go -
wa nie i od bu dowa po ich wyst¹pie niu – zro dzi³a siê wiêc po trze ba po dejœ cia do
zarz¹dza nia kry zy so we go w spo sób ca³oœcio wy (kom p le kso wy). Po wsta³o kom -
p le kso we zarz¹dza nie kry zy so we, któ re obe j mu je: 
• Wszy stkie ro dza je za gro ¿eñ po wo do wa nych przez si³y na tu ry lub dzia³al -

noœæ lu dzi (w tym wo jen ne). Przy j mu je siê, ¿e ta sama stra te gia zarz¹dza nia
kry zy so we go mo¿e byæ sto so wa na w przy pa d ku wszy stkich mo ¿ li wych ty -
pów za gro ¿eñ;

• Wszy stkie po zio my zarz¹dza nia (w nawi¹za niu do po zio mów w³adzy – cen -
tra l ny, wo je wó dz ki, po wia to wy i lo ka l ny) oraz se kto ry pu b li cz ny i pry wa t ny,
a ta k ¿e oby wa te li. Miê dzy po zio ma mi wy stê pu je œcis³a ko o pe ra cja;

• Wszy stkie fazy zarz¹dza nia kry zy so we go, sta no wi¹ce pe wien za mkniê ty
cykl (rys. 2), a w nim:
• Fazê za po bie ga nia, do któ rej za li cza siê ka ¿ de dzia³anie eli mi nuj¹ce b¹dŸ

zmnie j szaj¹ce pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia ka ta stro fy, awa rii, klê -
ski ¿y wio³owej lub in nej przy czy ny mog¹cej spo wo do waæ kry zys albo
w zna cz nym sto p niu ogra ni czaj¹ce jego sku t ki;
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1 J. Bra l czyk (red.): S³ow nik 100 ty siê cy po trze b nych s³ów. PWN, Wa r sza wa 2005: Eks tre ma l ny 
– 1 – skra j ny, kra ñ co wy; 2 – maj¹cy skra j ne pogl¹dy i me to dy dzia³ania; 3 – wyj¹tko wo trud ny, nie -
bez pie cz ny; 4 – o wie l ko œci mate ma ty cz nej: mi ni ma l ny lub ma ksy ma l ny.

2 Za gro ¿e nie nad zwy cza j ne oz na cza ka ¿ de nie ocze ki wa ne wy da rze nie lub sy tu a cjê, któ ra wy -
stê pu je i na ra sta na gle, jest nie bez pie cz na dla ¿y cia, mie nia i œro do wi ska i któ ra wy ma ga naty ch -
mia sto we go prze ciw dzia³ania przy u¿y ciu wszy stkich bêd¹cych w dys po zy cji si³ i œro d ków w celu
sku te cz ne go ra to wa nia ¿y cia i ochro ny mie nia.



• Fazê przy go to wa nia – obe j mu je ona ca³okszta³t dzia³añ zwi¹za nych z przy -
go to wa niem pla nu re a go wa nia w przy pa d ku kry zy su dla lud no œci, per so -
ne lu s³u¿b pro fe sjo nal nych i ocho t ni czych oraz utrzy my wa niem si³
i œro d ków na od po wied nim po zio mie;

• Fazê re a go wa nia – po dej mo wa nie dzia³añ ra to w ni czych, bez po œred nio
zwi¹za nych z li k wi dacj¹ lub opa no wa niem za ist nia³ej sy tu a cji kry zy so wej, 
maj¹cych na celu po moc po szko do wa nym i ogra ni cze nie wtó r nych strat
i zni sz czeñ;

• Fazê od bu do wy – dzia³ania zmie rzaj¹ce do przy wró ce nia sta nu sy ste mów 
sprzed kry zy su lub ich po pra wê z uw z glêd nie niem do œwia d czeñ uzy ska -
nych w fa zie za po bie ga nia i przy go to wa nia. 

Widzimy, ¿e zarz¹dzanie kryzysowe to nie tylko dzia³ania w czasie kryzysu,
lecz tak¿e dzia³ania przygotowawcze, czyli ca³y zespó³ przedsiêwziêæ organi-
zacyjnych, logistycznych i finansowych, których celem jest:
• za po bie ga nie po wsta wa niu sy tu a cji kry zy so wych,
• za pe w nie nie spra w no œci dzia³ania stru ktur de cy zy j nych na wszy stkich szcze -

b lach zarz¹dza nia, 
• za pe w nie nie ci¹g³ej go to wo œci si³ i œro d ków, 
• za pe w nie nie spra w ne go re a go wa nia oraz li k wi da cji sku t ków za ist nia³ej sy tu -

a cji kry zy so wej. 
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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:
• od po wie d nio sze ro kich ko m pe ten cji, czy li pra wa do egze k wo wa nia w³adzy 

nad in ny mi w sy tu a cjach kry zy so wych, co wy ma ga ist nie nia od po wied nie go
sy ste mu pra wne go re gu luj¹cego kwe stie obo wi¹zków i upra w nieñ w³adz
oraz ró ¿ ne go ro dza ju or ga ni za cji;

• do stê pu do sy ste mu zarz¹dza nia info r ma cja mi za pe w niaj¹cego otrzy my wa -
nie pe³nych, aktu a l nych i wia ry god nych da nych w cza sie rze czy wi stym, ich
prze twa rza nie oraz mo ¿ li woœæ prze ka zy wa nia de cy zji do szcze b li wy ko na w -
czych;

• do brze opra co wa ne go pla nu re a go wa nia kry zy so we go – klu czo we go ele -
men tu fazy przy go to wañ, okre œlaj¹cego, kto, co i kie dy bê dzie robi³, za po -
moc¹ ja kich si³ i œro d ków.
Sy tu a cje kry zy so we wy ma gaj¹ roz wi¹zy wa nia wie lu pro ble mów, co jest rów -

no wa ¿ ne z ko nie cz no œci¹ po dej mo wa nia wie lu de cy zji. De cy zja, jak po wszech -
nie wia do mo, jest wy bo rem miê dzy co naj mniej dwo ma wa rian ta mi dzia³ania.
Ca³y pro ces de cy zy j ny, sk³adaj¹cy siê z sze re gu po czy nañ, jest przed siê w ziê ciem
z³o¿o nym i bar dzo trud nym. Jego wy nik w du ¿ej mie rze za le ¿y od in fo r ma cji,
z jak¹ mamy do czy nie nia. Do ty czy to szcze gó l nie pro ble mów nie ustru ktura -
lizowa nych, na zy wa nych ta k ¿e „trud no defi nio wal ny mi” lub „trud no pro gra -
mowa lny mi”. To wa rzy szy im brak jed noz nacz no œci w opi sie i in ter pre ta cji oraz
czê sto nie pe w noœæ, a prze de wszy stkim brak nie zbêd nej ilo œci w³aœci wej in fo r -
ma cji. Nie za spo kojo ne po trze by info rma cy j ne3, za le ¿ ne od ro dza ju roz wi¹zy wa -
ne go za da nia oraz wie dzy i do œwia d cze nia cz³owie ka, tworz¹ tak zwan¹ lukê
in fo r ma cyjn¹, któ rej wie l koœæ w za sad ni czy spo sób wp³ywa na efe kty w noœæ pro -
ce su de cy zyj ne go4. 

Informacje, jako wejœcia i wyjœcia systemów informacyjnych oraz przedmiot
przetwarzania w systemie, wspomagaj¹ procesy decyzyjne i tworz¹ podstawê
wyró¿nienia nastêpuj¹cych kryteriów spójnoœci informacyjnej:
• pra wid³owo œci re a li za cji pro ce sów prze twa rza nia in fo r ma cji,
• pra wid³owo œci od wzo ro wa nia rze czy wi sto œci przez in fo r ma cje Ÿród³owe

i wy ni ko we,
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3 S. Ga r czy ñ ski: Z in fo r macj¹ na ba kier – na s. 5 au tor stwier dza: „Ja koœæ ¿y cia jed no stek
i spo³ecze ñ stwa za le ¿y prze de wszy stkim od ja ko œci przy swa ja nych i wyko rzy sty wa nych in fo r ma -
cji (...) Mówi siê, ¿e in fo r ma cja mo¿e cza sem zast¹piæ in te li gen cjê, choæ in te li gen cja nie mo¿e
zast¹piæ in fo r ma cji (...) Ty l ko ig no rant s¹dzi, ¿e ma doœæ in fo r ma cji, by opi nio waæ, choæ ich nie ma,
i ty l ko g³upiec s¹dzi, ¿e sam dla sie bie jest wy sta r czaj¹cym Ÿród³em in fo r ma cji”.

4 Wype³nie nie (zmnie j sze nie) luki info rma cy j nej wy ma ga do dat ko we go cza su, wi¹¿e siê z po -
no sze niem od po wied nich ko sztów, a czê sto jest nie op³aca l ne lub w ogó le nie mo ¿ li we.



• zgod no œci in fo r ma cji z ce la mi sy ste mu, wy ni kaj¹cymi z po trzeb info rma cy j -
nych u¿yt ko w ni ków sy ste mu.
îród³em b³êdów (nieprawid³owoœci i pomy³ek) wywo³uj¹cych zak³óce nia

spójnoœci informacji w procesach przetwarzania s¹ ludzie i/lub urz¹ dzenia.
Wyró¿nia siê zak³ócenia przypadkowe i celowe.

Do zak³óceñ przypadkowych nale¿¹ zniekszta³cenia i zniszczenia bez intencji
wy wo³ania zak³ócenia spójnoœci informacji, ale wynikaj¹ce ze zwyk³ych
po my³ek, np. przy wprowadzaniu danych z dokumentów do pamiêci
kompute ra, 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:
• prze stê p stwa kom pu te ro we,
• szpie go stwo go spo da r cze,
• sa bo ta¿, w tym lo gi cz ny (w po sta ci np. wpro wa dza nia wi ru sów),
• prze³amy wa nie ko dów.

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 spój noœci 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 dzia³a nia
¿ywio³u, jak np. po¿aru, powodzi (w tym zalania w wyniku uszkodzenia sieci
wodno-kanalizacyjnej), wstrz¹sów (jako wynik trzêsienia ziemi, dzia ³añ
wojennych, eksplozji gazu czy materia³ów wybuchowych), jak te¿ zak³ócaj¹cego
pola magnetycznego lub pulsacji elektromagnetycznej.

Informacje powinny spe³niaæ dodatkowe okreœlo ne kryteria jakoœciowe,
traktowane jako po¿¹dane cechy informacji. W literaturze przedmiotu podaje siê 
ich kilkadziesi¹t. Do najczêœciej wymienianych nale¿¹:
• po pra wnoœæ – zgod noœæ in fo r ma cji ze sta nem fa kty cz nym obie ktu;
• u¿y te cz noœæ – przy da t noœæ do roz wi¹za nia pro ble mu, któ rym za j mu je siê

u¿y t ko w nik;
• wia ry god noœæ – Ÿród³a po cho dze nia in fo r ma cji oraz pro ce sy i me to dy jej po -

zy ska nia spe³niaj¹ce wa run ki wia ry god no œci;
• se le kty w noœæ – in fo r ma cja nie zbêd na do roz wi¹za nia rea lizo wa ne go przez

u¿y tko w ni ka za da nia. Se le kty w noœæ uz na je siê za ce chê prze ciw stawn¹ re dun -
dan cji, tj. nad mia ro wi in fo r ma cji;
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• kom p le t noœæ – u¿y t ko w nik otrzy mu je wszy stkie in fo r ma cje po trze b ne do
roz wi¹za nia pro ble mu i nie jest zmu sza ny do za siê ga nia in fo r ma cji do da t ko -
wych;

• aktu a l noœæ – in fo r ma cje aktu a l ne to in fo r ma cje opi suj¹ce obie kty w cza sie od -
po wia daj¹cym zain tere so wa niom u¿y tko w ni ka;

• te r mi no woœæ – oz na cza do sta r cze nie in fo r ma cji na okre œlo ny mo ment cza so -
wy (datê, go dzi nê) wed³ug okre œlo nych har mo no gra mów lub zgod nie z za -
mó wie niem;

• komu nika ty w noœæ (zro zu mia³oœæ) – mo ¿ li woœæ jej „przy swo je nia” przez
u¿y tko w ni ka bez do da t ko wych za bie gów inter preta cy j nych;

• dys pozy cy j noœæ – do stê p noœæ in fo r ma cji w mie j s cu, cza sie i fo r mie dogod nej
dla u¿y tko w ni ka. Dys pozy cy j noœæ nie mo¿e na ru szaæ wy ma ga nej ta j no œci i po -
uf no œci in fo r ma cji w sy ste mie.
W pra k ty ce po¿¹dane ce chy ja ko œcio we in fo r ma cji roz pa tru je siê z pun ktu wi -

dze nia po trzeb info rma cy j nych u¿yt ko w ni ków sy ste mu, w kon te k œcie roz wi¹zy -
wa nych przez nich pro ble mów (np. u¿y te cz noœæ, aktu a l noœæ, te r mi no woœæ),
jê zy ka pre zen ta cji in fo r ma cji, jej po da t no œci na znie kszta³ce nia (rze te l noœæ, wia ry -
god noœæ) oraz mo ¿ li wo œci do stê pu u¿yt ko w ni ków do info rma cy j nych za so bów
sy ste mu (dys pozy cy j noœæ, ta j noœæ, po uf noœæ). Po¿¹dane ce chy ja ko œcio we in fo r -
ma cji po zo staj¹ w sto sun ku do sie bie w pe w nych re la cjach, uzu pe³niaj¹ siê i prze -
ni kaj¹.

„Oce na ja ko œci in fo r ma cji”, roz pa try wa na w kon te k œcie po¿¹da nych cech in -
fo r ma cji, jest po jê ciem w du ¿ej mie rze su bie kty w nym, za le ¿ nym od kon kre t ne go 
u¿y tko w ni ka. Nie ma ¿ad nych pod staw do fo r mu³owa nia ja kichœ „obie k ty w -
nych cech ja ko œcio wych” ani do wska zy wa nia cech „naj wa¿ nie j szych”. Czê sto
w oce nie ja ko œci jed ne go ro dza ju in fo r ma cji zbio ro wi pe w nych cech na da je siê
wy ¿szy prio ry tet ni¿ przy oce nie in ne go ro dza ju in fo r ma cji. Przyk³ado wo: zna -
cz nie wy ¿szy po ziom wia ry god no œci i po pra wno œci musz¹ spe³niaæ in fo r ma cje
ewi den cy j ne (w szcze gó l no œci ksiê go we) ni¿ in fo r ma cje pla ni sty cz ne. Ze wzglê -
du na spe cy fi kê te ch no lo gii info rma ty cz nych sto so wa nych w re a li za cji pro ce sów
info rma cy j nych szcze gó l ne go zna cze nia na bie raj¹ za gad nie nia zwi¹zane z ta j -
 no œci¹ i po uf no œci¹ in fo r ma cji. 

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 organiza cji
– 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:
• za le ga nie in fo r ma cji,
• jej „dys to r sjê”,
• opó Ÿ nie nia w prze ka zie info rma cy j nym.

Je œli cho dzi o nie spra w no œci do tycz¹ce pro ce sów info rma cy j nych, to jedn¹
z po wszech nie wy stê puj¹cych pa to lo gii jest za le ga nie in fo r ma cji. Wy ni ki ba dañ
prze pro wa dzo nych w kon ce r nie Sie men sa w Mo na chium w po³owie lat 80.
ubieg³ego wie ku wy ka za³y, ¿e ok. 95% cza su trwa nia pro ce sów info rma cy j nych
to czas za le ga nia in fo r ma cji, a ty l ko 5% to czas zwi¹zany z ich prze twa rza niem
i wy ko rzy sta niem. Przy czyn tej nie spra w no œci jest wie le. Jedn¹ z najpo wa¿ nie j -
szych jest prze ci¹¿e nie info rma cy j ne, co do ty czy zw³asz cza pun któw obie go -
wych, któ re s¹ wy po sa ¿o ne w upra w nie nia de cy zy j ne. Inn¹ przy czyn¹ za le ga nia
in fo r ma cji jest rozcz³on ko wa nie pro ce sów info rma cy j nych, nios¹ce ze sob¹ ne -
ga ty w ne kon se k wen cje (np. ko nie cz noœæ uzu pe³nie nia nie komp le t nych in fo r ma -
cji, po wo duj¹ca wyd³u¿e nie cza su za le ga nia in fo r ma cji i wzrost ko sztów
pro ce su).

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.

Po mi mo osi¹gniêæ no wo cze s nej te ch ni ki informa tyczno- komunika cyj nej sze -
reg in fo r ma cji do cie ra do u¿y tko w ni ka z opó Ÿ nie niem. Czê sto wy stê puj¹cym
zja wi skiem s¹ dys pro po rcje miê dzy cza sem do sta wy pro du któw jako dóbr ma te -
ria l nych a cza sem do sta r cze nia in fo r ma cji. Roz wój nie któ rych me tod zarz¹dza -
nia pro dukcj¹, jak just in time czy zero stock, dopro wa dzi³ do tego, ¿e pro du kty
mog¹ byæ do sta r czo ne na wet do najod le gle j szych miejsc na œwie cie w ci¹gu za le -
d wie kil ku dzie siê ciu go dzin. Oka zu je siê, ¿e za t¹ szy b ko œci¹ prze p³ywów lo gi s -
ty cz nych nie nad¹¿aj¹ przep³ywy info rma cy j ne. In fo r ma cja do cie ra do od bio r cy
zwy kle z mnie j szym lub wiê kszym opó Ÿ nie niem. Ma to mie j s ce rów nie¿ wte dy,
gdy in fo r ma cje s¹ za blo ko wa ne w okre œlo nych pun k tach obie go wych i nie s¹
w o d po wied nich mo men tach prze sy³ane, tak ja k by nast¹pi³o za t ka nie kana³u
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info rma cyj ne go. Zja wi sko to, okre œla ne mia nem zawa³u in for ma cy j ne go, jest po -
chodn¹ bra ku in te gra cji czyn ni ków: tech ni cz ne go, lu dz kie go i orga niza cyj ne go.
Wp³yw na spra w noœæ pro ce sów info rma cy j nych wy wie ra nie ty l ko po stêp te ch -
ni cz ny, lecz ta k ¿e ku l tu ra orga niza cy j na i ele men ty z ni¹ zwi¹zane, jak np. kwa li -
fi ka cje pra co w ni ków, ich po sta wy i mo ty wa cje.

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 dzia³a nia ¿ywio³u, jak np. po¿aru, powodzi (w tym zalania w wyniku
uszkodzenia sieci wodno-kanalizacyjnej), wstrz¹sów (jako wynik trzêsienia
ziemi, dzia ³añ 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.

PIŒMIENNICTWO

[1] Borowiecki R., Kwieciñski M. (red. nauk.): Informacja w zarz¹dzaniu
przedsiêbiorstwem: pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona. Kantor
Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.

112 Andrzej W³odarski, Anna Œwiêcka



[2] Bógda³-Brzeziñska A., Gawrycki M.F.: Cyberterroryzm i problemy
bezpieczeñstwa informacyjnego we wspó³czesnym œwiecie. Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003. 

[3] Ciborowski L.: Walka informacyjna. Wydawnictwo Adam Marsza³ek,
Toruñ 1999.

[4] Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przyk³adami
zastosowañ. Vizja Press & IT, Warszawa 2006.

[5] Czekaj J.: Metody zarz¹dzania informacj¹ w przedsiêbiorstwie.
Wydawnictwo AE, Kraków 2000.

[6] Flakiewicz W.: Zarz¹dzanie przez informacjê. BMK S.C., Warszawa 1993.
[7] Idem: Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu. C.H. Beck, Warszawa 2002.
[8] Konieczny J.: Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach

i katastrofach. Garmond, Poznañ–Warszawa 2001.
[9] Koziej S.: Miêdzy piek³em a rajem. Szare bezpieczeñstwo na progu XXI

wieku. Adam Marsza³ek, Toruñ 2006.
[10] Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji. PWN, Warszawa 1977.
[11] Martyniak Z. (red.): Zarz¹dzanie informacj¹ i komunikacj¹. Zagadnienia

wybrane w œwietle studiów i badañ empirycznych. Wydawnictwo AE,
Kraków 2000.

[12] Oleñski J.: Ekonomika informacji. PWE, Warszawa 2001.
[13] Penc J.: Decyzje w zarz¹dzaniu. WPSB, Kraków 1995.

S U M M A R Y

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.
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AIRCRAFT ACCIDENTS AT THE MANEUVERING

AREA OF AIRPORTS AND REMOVAL

OF THE AIRCRAFT WITH THE AIM OF ENSURING

AIRPORT SAFETY

Key words: ai r c raft, re mo val, ai r port

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. 



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].
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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:
• Ca te go ry I – easy (an ai r c raft bog ged down in mud or snow that can move

from run way by it self or can be pul led on its own whe els);
• Ca te go ry II – me dium (one or more whe els are up or can be pul led down af ter

the ai r c raft has been li f ted, and af te r wards the ai r c raft can be pul led on its own 
wheels);

• Ca te go ry III – hard (the whe els of the lan ding gear are de ta ched from the
ai r fra me, or they are so damaged that the aircraft cannot be pulled on its own
whe els).
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.

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.

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 ai r c raft ac ci dent at the ma ne u ve ring area of the ai r port has a ne ga ti ve
im pact upon the ai r port sa fe ty and fu r t her leads to the te m po ra ry clo sing of the
ai r port; it ca u ses many ot her pro blems not only at the ai r port. If the ai r port is not
pre pa red for safe and ef fi cient re mo val of di sa b led ai r c raft, the pro blems
con ne c ted with the re mo val be co me more co m p lex and har der to so l ve.

This pa per de als with the spe ci fi ci ties of the ai r c raft re mo val from the
ma ne u ve ring area of the ai r port, the need to de ve lop the ade qu a te Re mo val Plan
and de scri bes the ba sic elements of this Plan.
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INCREASE OF NOISE IMMUNITY OF LASER

SMOKE FIRE DETECTORS

Ke y  words: no i se im mu ni ty, la ser ra dia tion, ex te r nal in ter fe ren ce, dif fe ren tial
sche me of smo ke pa r ti c les re gi stra tion

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 Pinnacle Laser Technology Smoke Detector, www.systemsensor.com/pdf/A05-1028.pdf
2 Rinkevichus B.S.: The Doppler method of local velocities measuring using lasers / / UFN .- 

1973 .- .- T.111, Issue 2 .- p. 305–307.



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

f
u

x
x

=
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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INCREASE OF NOISE IMMUNITY OF LASER SMOKE FIRE

DETECTORS

The article de scri bes of the op ti cal sy stem of the pro po sed smo ke de te c tor
con stru c tion, in which li g h te ning of a smo ke cha m ber is made by a fo cu sed la ser
beam ha ving, ac cor ding to the pe rio dic law, a mo du la ted spa tial di stri bu tion of
ra dia tion in ten si ty in the fo cal spot. This stru c tu re of the light field in the smo ke
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Fig. 1. Detector photocurrent oscillograms and their power spectra



flow al lows to ge ne ra te the al go rithm of si g nals se le c tion pro du ced by the smo ke
pa r ti c les with cha rac te ri stic si zes and ve lo ci ties. The re sult is in cre a sed sta bi li ty of
the smo ke de te c tor un der the in flu en ce of ex te r nal no i se such as dust, va por with
dif fe rent si zes of smo ke pa r ti c les and/or ve lo ci ties. The re are car ried out mo del
ex pe ri ments on re gi stra tion of time si g nals that are ge ne ra ted by pa r ti c les
of dif fe rent si zes, cros sing the pla ne of the beam fo cu sing. The spe c tral
cha rac te ri stics of the re cor ded si g nals are re se a r ched. The re 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

Tran form acja sys temu szkol nict wa wy¿sz ego,
która jest re aliz owa na w Pol sce w ostatn ich la tach
ma na celu nie tyl ko do stos owa nie kszta³ce nia do
Za sad Bo loñskich, ale ró wnie¿ ma po dnieœæ ja koœæ
us³ugi jak¹ jest na uczan ie na stu diach wy¿ szych.
Wy soki po ziom ja koœci kszta³ce nia w zde cyd owa -
nym stop niu wp³ywa bo wiem na sp rawnoœæ
funk cjon uj¹cej ad min ist racji pu bliczn ej w sta nach
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



1. Wstêp

Wie dza sta no wi wspó l ne do bro ca³ego spo³ecze ñ stwa, a kszta³ce nie i wy cho -
wa nie s³u¿y roz wi ja niu po czu cia odpo wie dzial no œci w opa r ciu o za sa dy soli da r -
no œci, de mo kra cji, to le ran cji, spra wied li wo œci i wol no œci. Po sta wy te przy
wspó³pra cy z ro dzin¹ i œro do wi skiem lo ka l nym kszta³tuj¹ szko³y na wszy stkich
eta pach edu ka cji, w tym ta k ¿e ucze l nie wy ¿sze fun kcjo nuj¹ce w sy ste mie
kszta³ce nia aka demi c kie go. Jest oczy wi ste, ¿e na by wa nie wie dzy i umie jê t no œci
z za kre su sze ro ko po jê te go bez pie cze ñ stwa sta no wi wa ru nek ko nie cz ny do
spra w ne go fun kcjo no wa nia sy ste mu bez pie cze ñ stwa, któ re kon sty tucy j nie win -
no spo³ecze ñ stwu za pe w niæ pa ñ stwo. Tym sa mym oso by za tru d nio ne w ad mi -
ni stra cji pu b li cz nej po win ny ce cho waæ siê wy so kim sto p niem wie dzy
i mery tory cz no œci w po dej mo wa niu de cy zji, co jed nak nie za wsze po kry wa siê
z rze czy wi sto œci¹, o czym œwiadcz¹ prze pro wa dzo ne ba da nia (wy kres 1).

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ1.
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Czy w administracji publicznej zatrudnione s¹ osoby?

11%

75%

14%

merytoryczne  

na podstawie znajomoœci
i uk³adów politycznych  

nie mam zdania

Wykres 1. Merytorycznoœæ w dzia³aniu

1 Ba da nia an kie to we zo sta³y prze pro wa dzo ne na prze³omie I i II kwa r ta³u 2010 r. z wy ko -
rzy sta niem te ch ni ki in ter ne to wej dla ogó³u spo³ecz no œci oraz an kie ty do sta r czo nej do re spon -
den tów, któ ry mi byli stu den ci ucze l ni pa ñ stwo wych i pry wa t nych kie run ku zarz¹dza nie,
ad mi ni stra cja i bez pie cze ñ stwo pra cy. Na pod sta wie an kiet, któ re by³y po wtó rze niem po do b -
nych ba dañ prze pro wa dzo nych przez au to ra w la tach 2002, 2004 i 2007 wœród stu den tów i ich
ro dzin. Na ogóln¹ li cz bê re spon den tów w ba da niach ucze st ni czy³o: 35% osób za mie sz kuj¹cych
wio ski oraz 65% mie sz ka ñ ców mia sta, przy czym: 31% to oso by w prze dzia le wie ku 18–25 lat,
39% to oso by od 26. do 40. roku ¿y cia, 18% to oso by w wie ku 41–55 lat i 12% to oso by po wy ¿ej
55. roku ¿y cia.
   Ba da nia mi an kie to wy mi ob jê te zo sta³y rów nie¿ jed no stki po szcze gó l nych szcze b li ad mi -
ni stra cji pu b li cz nej. Na za da ne py ta nia ujê te w an kie cie otrzy ma no od po wiedŸ z bli sko 800 in -
sty tu cji, przy czym na ogóln¹ li cz bê re spon den tów: 82,07% to od po wie dzi z gmin, 0,54% ze
sta rostw, 12,50% z urzê dów ma r sza³ko wskich oraz 4,89% z urzê dów wo je wó dz kich.
   Przy opra co wy wa niu wy ni ków prze pro wa dzo nych ba dañ au tor za sto so wa³ no r ma l ny
rozk³ad pra wdopo dobie ñ stwa. Opra co wa ne wy ni ki wska zuj¹ ogó l ne tren dy spo³ecz ne.



Do wy ko ny wa nia obo wi¹zków s³u¿ bo wych w zde cy do wa nej czê œci przy go -
to wuj¹ szko³y oraz wy ¿sze ucze l nie, któ re ucz¹ pro fe sjo nal nego po stê po wa nia
w za kre sie wy ko ny wa nia okre œlo nych za wo dów oraz bez pie cz ne go sty lu by cia.
Na ucza nie w szko³ach wy ¿szych przy go to wu je ab so l wen tów do kie ro wa nia ze -
spo³ami lu dz ki mi, pro je kto wa nia no wej ja ko œci ¿y cia spo³eczno -eko nomi czne go
czy te¿ za cho wa nia po stê pu tech ni cz ne go. Do nie da w na za gad nie nia bez pie czeñ -
stwa na stu diach przed sta wia ne by³y w sze ro kim za kre sie ty l ko na ucze l niach
o kie run kach spe cjali sty cz nych zwi¹za nych te ma ty cz nie ze s³u¿b¹ w okre œlo nej
fo r ma cji mun du ro wej. Na po zo sta³ych ucze l niach w wiê kszo œci przy pa d ków te -
ma ty ka ta ra czej nie by³a roz wi ja na. Spo ra dy cz nie w pro gra mach na ucza nia stu -
diów wy ¿szych uj mo wa no za gad nie nia zarz¹dza nia sy tu a cja mi kry zy so wy mi,
byæ mo¿e dla te go, ¿e zain tere so wa nie t¹ pro ble ma ty kê z roku na rok wzra sta³o,
co by³o pra wdo podo b nie spo wo do wa ne prze widy wa nia mi na wzrost zapo trze -
bo wa nia na spe cja li stów z za kre su bez pie cze ñ stwa w prze my œle i go spo da r ce,
w ad mi ni stra cji pu b li cz nej oraz wyspe cjali zo wa nych s³u¿ bach. Ma to oczy wi œcie
bez po œred ni zwi¹zek ze sto so wa ny mi obe c nie co raz bar dziej nowo cze s ny mi 
tech no lo gia mi stwa rzaj¹cymi za gro ¿e nia dla ¿y cia i mie nia oraz wy stê po wa niem 
ró ¿ ne go ro dza ju za gro ¿eñ na tu ra l nych i za gro ¿eñ wspó³cze s ne go œwia ta.

2. Trans fo r ma cja w sy ste mie szko l ni c twa wy ¿sze go

Wej œcie w ¿y cie w 2005 r. w no wej usta wy o szko l ni c twie wy ¿szym oraz okre -
œle nie w 2006 r. wy ka zu kie run ków kszta³ce nia [11], w tym ta k ¿e w za kre sie bez -
pie cze ñ stwa, wysz³o na prze ciw ocze ki wa niom no wej rze czy wi sto œci, w ja kiej
zna laz³a siê na uka pol ska. Opra co wa na fo r ma stan dar du kszta³ce nia da³a mo ¿ li -
woœæ jego sto so wa nia na wszy stkich tych ucze l niach, któ re za mie rza³y wype³niæ
po wsta³¹ ni szê w kszta³ce niu na rzecz bez pie cze ñ stwa. Do tego cza su bo wiem
ucze l nie mun du ro we kszta³c¹ce w za kre sie sze ro ko po jê te go bez pie cze ñ stwa,
fun kcjo no wa³y pod „rz¹dami usta wy o wy ¿szym szko l ni c twie wo j sko wym”.
Nad zór nad tymi ucze l nia mi pe³ni³ w³aœci wy mi ni ster, w któ re go nad zo rze zna -
laz³o siê pro wa dze nie stu diów w za kre sie spe cjali sty cz nych dys cy p lin na uko -
wych o bez pie cze ñ stwie pa ñ stwa, bez pie cze ñ stwie i porz¹dku pu b li cz nym,
ochro nie gra nic pa ñ stwa i kon tro li ru chu gra ni cz ne go oraz ochro nie prze ciw po -
¿a ro wej i innych dziedzin nauk i dys cy p lin naukowych objêtych kierunkiem
naukowym szko³y wy¿szej.

Wej œcie w ¿y cie no wej usta wy spo wo do wa³o, ¿e wszy stkie ucze l nie pod jê³y
niezw³ocz ne dzia³ania w celu do sto so wa nia swo je go ustro ju do obo wi¹zuj¹cego
pra wa, co miê dzy in ny mi prze³o¿y³o siê na do sto so wa niu pro gra mów na ucza nia 
do stan dar du kszta³ce nia, za wie raj¹cego:
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– usta le nia ogó l ne, gdzie za mie sz czo ne dane w pro je ktach stan dar dów w grun -
cie rze czy nie cha ra kte ryzo wa³y opi sy wa ne go kie run ku stu diów, gdy¿ za wie -
ra³y za zwy czaj usta le nia od nosz¹ce siê do czê œci wspó l nej dla wszy stkich
kie run ków stu diów,

– kwa li fi ka cje ab so l wen ta zwi¹zane z pro ble mem okre œle nia w Krajo wych Ra -
mach Kwa li fi kacji zgod nych z przy jê ty mi w Eu ro pie i które powinny byæ ele -
men tem prac pro wadz¹cych do opra co wa nia do ce lo wej kon ce pcji za sad oraz
form okre œla nia stan dar dów kszta³ce nia,

– ra mo we tre œci kszta³ce nia za wie raj¹ce gru py tre œci kszta³ce nia (tre œci pod sta -
wo we i tre œci kie run ko we), w któ rych okre œla no mi ni maln¹ li cz bê go dzin
za jêæ zor gani zo wa nych i mi ni maln¹ li cz bê pun któw ECTS oraz wy szcze gól -
nie nie tre œci i efe któw kszta³ce nia,

– pra kty ki nie ko nie cz nie obli gato ry j ne, jed nak zgod nie z usta le nia mi Rady wy -
móg pra ktyk by³ uza sa d nio ny, szcze gó l nie na stu diach pie r wsze go sto p nia
o pro fi lu za wo do wym, 

– inne wy ma ga nia, w któ rych po win ny siê zna leŸæ ty l ko wy ma ga nia obli gato ry j ne,
– za le ce nia, bêd¹ce reko men da cja mi nie maj¹cymi cha ra kte ru obli gato ryj ne go. 

 

Zgod nie ze sta no wi skiem Rady G³ów nej Szko l ni c twa Wy ¿sze go [13] „Stan -
dar dy kszta³ce nia nie mog³y byæ sub sty tu tem pro gra mów stu diów, któ re ucze l -
nie maj¹ pra wo fo r mu³owaæ indy widu a l nie. Win ny na to miast sta no wiæ bazê
dla przy goto wy wa nia ta kich pro gra mów. W stan dar dach za wa r ta by³a in fo r ma -
cja nie zbêd na do sfo r mu³owa nia pro gra mów stu diów na da nym kie run ku.
Wo bec re gu lo wa nia ty l ko 40% ogó l nej li cz by za jêæ, po zo sta³a czêœæ po zo sta wio na 
jest do dys po zy cji w celu wzbo ga ce nia przed mio tów pod sta wo wych i kie run ko -
wych – o w³asne przed mio ty wy ni kaj¹ce ze spe cy fi ki ucze l ni. W ten spo sób uczel -
nia ba zuj¹c na stan dar dach mog³a wpro wa dziæ indy widu a l ne roz wi¹za nia
uw z glêd niaj¹ce w³asn¹ spe cy fi kê, czy te¿ ocze ki wa nia ryn ku”.

Ko le j nym kro kiem w mo dy fi ka cji sy ste mu kszta³ce nia jest mo dy fi ka cja dys -
cy p lin na uko wych, w tym miê dzy in ny mi wpro wa dze nie w 2011 r. na uki o bez -
pie cze ñ stwie, a ta k ¿e wpro wa dze nie opi sów efe któw kszta³ce nia w ra mach
Krajo wych Ram Kwa li fi ka cji dla Szko l ni c twa Wy ¿sze go. Ucze l nia sama bê dzie
opra co wy waæ pro gram kszta³ce nia dla da ne go kie run ku stu diów, uw z glêd niaj¹c 
po ziom kszta³ce nia oraz pro fil kszta³ce nia [12]. Opis efe któw kszta³ce nia dla po -
szcze gól ne go ob sza ru kszta³ce nia sta no wi pod sta wê do opra co wy wa nia przez
ucze l nie w³aœci we go pro gra mu stu diów dla kie run ku stu diów. Efe kty kszta³ce -
nia dla pro gra mu stu diów zde fi nio wa ne przez ucze l nie musz¹ od no siæ siê do
wszy stkich opi sa nych w roz porz¹dze niu efe któw kszta³cenia.

Zgod nie z pro je ktem uno r mo wa nia stu dia o pro fi lu ogól noaka demi c kim
maj¹ na celu do sta r cze nie wie dzy teo re ty cz nej zwi¹za nej z kie run kiem stu diów,
roz wi niê tych umie jê t no œci kog ni ty w nych oraz nie zbêd nych ko m pe ten cji
spo³ecz nych. Stu dia te cha ra kte ry zuj¹ siê w szcze gó l no œci prze wag¹ efe któw
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kszta³ce nia od nosz¹cych siê do wie dzy teo re ty cz nej i meto dolo gi cz nej oraz umie -
jê t no œci kog ni ty w nych i ba da w czych, wiêksz¹, w po rów na niu z pro fi lem pra kty -
cz nym, liczb¹ pun któw ECTS oraz przy swo je niem umie jê t no œci o cha ra kte rze
ba da w czym, czê œcio wym na by wa niem wie dzy, a ta k ¿e umie jê t no œci i kszta³to -
wa nia po staw w œro do wi sku ba da w czym. Stu dia o pro fi lu pra kty cz nym maj¹
na to miast na celu do sta r cze nie wie dzy, umie jê t no œci oraz ko m pe ten cji spo³ecz -
nych nie zbêd nych do wy ko ny wa nia pra cy za wo do wej. Stu dia I sto p nia kszta³ce -
nia o pro fi lu pra kty cz nym prze zna czo ne s¹ dla osób, któ re za mie rzaj¹ podj¹æ
pra cê bez po œred nio po ich uko ñ cze niu, co jed nak nie wy klu cza mo ¿ li wo œci da l -
sze go kszta³ce nia, rów nie¿ na stu diach o pro fi lu ogól noaka demi c kim. Obe j muj¹
one zna cz ny ko m po nent za jêæ s³u¿¹cych zdo by wa niu przez stu den ta umie jê t no -
œci pra kty cz nych. Cha ra kte ry zuj¹ siê prze wag¹ efe któw kszta³ce nia od nosz¹cych 
siê do wie dzy i umie jê t no œci wspo ma gaj¹cych dzia³al noœæ pra ktyczn¹, wiêksz¹
w po rów na niu z pro fi lem pra kty cz nych nad me to da mi po daj¹cymi czy eks po -
nuj¹cymi. Ta kie zor gani zo wa nie na ucza nia na ucze l niach wy ¿szych ma na celu
prze de wszy stkim pod nie sie nie ja ko œci kszta³ce nia przy rów no cze s nym ela sty cz -
nym za spo ka ja niem potrzeb rynku.

3. Ja koœæ kszta³ce nia

Bu do wa nie stan dar dów od wie lu lat to wa rzy szy roz wo jo wi cy wi li za cji. Spi -
sy wa nie za sad po stê po wa nia i umie sz cza nie ich w ró ¿ ne go ro dza ju ksiê gach, ko -
de ksach czy prze wod ni kach wpi sa³o siê w styl ¿y cia za rów no na szych
przo d ków, jak i nas sa mych – spo³ecze ñ stwa XXI w. Chêæ po sia da nia wszy stkie -
go, co jest wy so kiej ja ko œci, wi do cz na jest w ka ¿ dym aspe kcie na sze go ¿y cia. Wy -
bo ry oso bi ste i za wo do we  s¹ uwa run ko wa ne na szym prze œwia d cze niem, ¿eby
posi¹œæ to, co naj le p sze, czy li okre œlo ny pro dukt b¹dŸ us³ugê cha ra kte ry zuj¹c¹ siê 
ce cha mi, na któ rych nam za le ¿y. St¹d te¿ in sty tu cje i pod mio ty go spo da r cze, wy -
chodz¹c na prze ciw ocze ki wa niom klien tów, dla osi¹gniê cia wy so kiej ja ko œci
pro du ktu i us³ug za czê³y sto so waæ okre œlo ne stan dar dy maj¹ce na celu „d¹¿e nie
do do sko na³oœci”. Dla te go pra kty ka stan da ry za cji ja ko œci us³ug w co raz wiê k -
szym sto p niu wpi su je siê w za kres fun kcjo no wa nia du ¿ych i ma³ych przed siê -
biorstw, firm i  in sty tu cji, w tym ucze l ni wy ¿szych, któ rych w³adze kie ruj¹ siê
trosk¹ o pod no sze nie ja ko œci us³ug edu ka cy j nych, tak aby ofe r ta ucze l ni by³a
zgod na z wy ma ga nia mi stu den tów, ale ta k ¿e do sto so wa na do potrzeb rynku
pracy.

W kon te k œcie kszta³ce nia bar dzo spójn¹ de fi ni cjê ja ko œci przed sta wi³ P.B. Cros -
by [7, s.  42], któ ry okre œla ja koœæ jako ze spó³ cech da ne go pro du ktu czy kon kre t -
nej us³ugi, któ re œwiadcz¹ o zdo l no œci do za spo ko je nia przez ten pro dukt czy
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us³ugê okre œlo nych b¹dŸ mo ¿ li wych do prze wi dze nia, po trzeb. A je œli tak, to
kszta³to wa nie ja ko œci sta je siê dla ucze l ni za da niem wie lo eta po wym i z³o¿o nym,
na któ re sk³ada siê:
– wy nik – g³ówne ce chy fun kcjo na l ne ab so l wen ta ucze l ni, ta kie jak: wy kszta³ce -

nie ogó l ne i spe cja li sty czne,
– ce chy – uzu pe³niaj¹ g³ówne ce chy i obe j muj¹ wygl¹d, wra ¿ li woœæ, odpo wie -

dzia l noœæ i god noœæ ab so l wen ta,
– ela sty cz noœæ – mo ¿ li woœæ sku te cz ne go dzia³ania w nie ty po wych sy tu a cjach,
– zgod noœæ – sto pieñ, w ja kim pro jekt sy l we t ki ab so l wen ta i jego ce chy spe³niaj¹ 

okre œlo ne wy ma ga nia,
– od po rnoœæ – mia ra zdo l no œci sku te cz ne go dzia³ania w skra j nych sy tu a cjach.

Wy so ka ja koœæ kszta³ce nia le¿y nie ty l ko w in te re sie w³adz da nej ucze l ni, lecz
ta k ¿e stu den tów, pra co da w ców i sze ro ko po jê te go spo³ecze ñ stwa, w szcze gó l no -
œci w kon te k œcie jego ewa lu a cji, gdy¿ kszta³ce nie jest zna cz nie bli ¿ sze us³udze
i cha ra kte ryzu je siê przy tym wy so kim po zio mem zaan ga ¿o wa nia stu den ta jako
klien ta oraz niema teria l no œci¹ po wo duj¹c¹ trud no œci stan dary zacy j ne i po mia ro -
we. W tym przy pa d ku kre a to rem us³ug zwi¹za nych z kszta³ce niem jest spo sób
re a li za cji na ucza nia, któ re go re zu l ta ty s¹ bez po œred nio od bie ra ne przez stu den -
ta, a po œred nio – przez póŸ nie j sze go pra co da w cê. W ob sza rze zarz¹dza nia ja ko -
œci¹ kszta³ce nia le¿y wiêc okre œlo ny ze staw powi¹za nych, ce lo wych dzia³añ
i za so bów, któ ry two rzy wa r toœæ dla stu den ta, mie rzon¹ jego sa ty s fakcj¹, co
w kon se k wen cji pro wa dzi do post rze ga nia ucze l ni przez pry z mat po dej œcia pro -
ce so we go. W szko³ach wy ¿szych mo ¿ na ge ne ra l nie wy ró ¿ niæ pro ce sy zwi¹zane
z kszta³ce niem studentów, badaniami naukowymi oraz zarz¹dzaniem uczelni¹.
Dlatego te¿ zarz¹dzanie jakoœci¹ w uczelni jest postrzegane jako koncepcja
doskonalenia [1, s.  468]:
– na ucza nia ka ¿ de go przed mio tu,
– spo so bu pro wa dze nia ba dañ na uko wych,
– do sko na le nia ob sza ru organiza cyjno-ad ministra cyjne go.
Ja koœæ ba dañ na uko wych rzu tu je na po ziom ka dry nauko wo-dy dakty cz nej,
która znacz¹co de ter mi nu je ja koœæ kszta³ce nia, a bez spra w ne go za ple cza ad mi -
nistracyj no-orga nizacyj ne go trud no wy ob ra ziæ so bie fun kcjo no wa nie ucze l ni.
Szcze gó³owy po dzia³ pro ce sów kszta³ce nia (rys. 1) obe j mu je na to miast: ba da nie
ocze ki wañ i wy ma gañ stu den tów bêd¹cych klien ta mi ucze l ni, opra co wa nie spe -
cy fi ki kszta³ce nia, kon stru o wa nie pro je ktu pro gra mu stu diów, two rze nie pro -
gra mów przed mio tów, two rze nie me cha ni z mów oce nia nia, ko or dy na cjê
i kon trolê, two rze nie œro do wi ska kszta³ce nia, za jê cia stu den tów, dzia³ania pro -
wadz¹cych za jê cia, po zy ska nie i re kru tacjê stu den tów, do ra dz two dla stu den -
tów, w tym rów nie¿ do radztwo rea li zo wa ne w ra mach fun kcjo no wa nia Biu ra
Ka rier w ucze l ni wy ¿szej.
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W cza sach dy na mi cz nych oraz wielo kie run ko wych zmian go spo da r czych
i eko no mi cz nych ry nek pra cy pod le ga ogro mnym zmia nom. Po zna nie aktu a l -
nych pro ble mów tego ryn ku jest nie zwy kle isto t nym ele men tem z pun ktu wi -
dze nia pre wen cji bez ro bo cia i mo ¿ li wo œci two rze nia no wych miejsc pra cy.
Szcze gó l ne zna cze nie dla pod mio tów kszta³tuj¹cych ry nek pra cy maj¹ jego ana li -
zy i ba da nia, na pod sta wie któ rych mo ¿ na opra co waæ i wdro ¿yæ pro gra my ukie -
run ko wa ne na ni we lo wa nie ewen tu a l nych pro ble mów. 

Kszta³ce nie stu den tów na ucze l niach wi¹¿e siê ze spor¹ odpo wie dzial no œci¹
i w szcze gó l no œci jest zwi¹zane z od po wied nim do sto so wa niem pro gra mów na -
ucza nia do po trzeb dy na mi cz nie roz wi jaj¹cej siê go spo dar ki ryn ko wej, w tym
g³ów nie po trzeb ryn ku pra cy, z uw z glêd nie niem mery tory cz no œci oraz odpo -
wie dzial no œci za po dej mo wa ne roz strzy g niê cia, co ma ko lo sa l ne zna cze nie
zw³asz cza w sy ste mie zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem pa ñ stwa. Po ja wia siê za tem 
sens od ró ¿ nie nia za kre su akty w no œci pa ñ stwa, który obe j mu je zbiór roz ma i tych
fun kcji i ce lów, pocz¹wszy od si³y w³adzy pa ñ stwo wej, tzn. zdo l no œci pa ñ stwa
do pla no wa nia i rea li zo wa nia po li ty ki, do egze k wo wa nia pra wa w spo sób ja s ny,
dla wszy stkich zro zu mia³y [5, s. 48], co co raz czê œciej na zy wa ne jest po ten cja³em
pa ñ stwa i jego instytucji. 
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4. Trans fo r ma cja sy ste mu zarz¹dza nia w ad mi ni stra cji
pu b li cz nej

Do po³owy lat 70. XX w. roz miar, li cz ba pe³nio nych fun k cji i za kres w³adzy
pa ñ stwa ros³y, a przy rost i nie efe kty w noœæ stoj¹cych za nim pro ce sów i ich prze -
wi dzia ne sku t ki zro dzi³y ¿y wio³ow¹ re a kcjê w po sta ci that che ry z mu i re aga ni z -
mu [2, s. 16]. Pod wp³ywem zwiê kszaj¹cej siê nie wy do lno œci se kto ra pub li cz ne go 
i roz sze rzaj¹cej siê pa to lo gii w spo so bach za spoka ja nia po trzeb spo³ecze ñ stwa
na stê po wa³a i na dal na stê pu je sto p nio wa re o rien ta cja li be ra l nej do ktry ny go spo -
da r czej, prze no szo na ta k ¿e na sfe rê dóbr i po trzeb pu b li cz nych. Chara ktery sty cz -
ne ce chy tej do ktry ny to [10, s. 29]:
– prze jê cie przez w³adzê pu b liczn¹ odpo wie dzial no œci za klu czo we dzie dzi ny

¿y cia pub li cz ne go,
– przy jê cie odpo wie dzial no œci fo r ma l nej za fun kcjo no wa nie prze jê tych dzie -

dzin pu b li cz nych, po le gaj¹ce na stwo rze niu przez w³adze pu b li cz ne efe kty w -
ne go i ela sty cz ne go sy ste mu wy twa rza nia oraz do sta r cza nia okre œlo nych
us³ug za spoka jaj¹cych po trze by spo³ecz ne,

– odpo wie dzia l noœæ ma te ria l na w³adzy pu b li cz nej w za kre sie do sta r cza nia
okre œlo nych us³ug pu b li cz nych, wi¹¿¹ca siê z ko nie cz no œci¹ ich fi nan so wa nia
ze œro d ków pu b li cz nych, po chodz¹cych g³ów nie z po da t ków.
Z hi sto rycz ne go pun ktu wi dze nia bu do wa nie pa ñ stwa i re fo r ma in sty tu cji za -

zwy czaj owo co wa³y su kce sem, kie dy w spo³ecze ñ stwie ist nia³ si l ny we wnê trz ny
po pyt na te in sty tu cje. Two rzo no je wte dy na nowo, im por to wa no lub ad ap to wa -
no z ob cych wzo r ców [2, s. 50]. Tak te¿ by³o i w Pol sce, kie dy w la tach 90.
ubieg³ego wie ku roz pocz¹³ siê pro ces de cen tra liza cji w³adzy, a tym sa mym
wpro wa dza nia wy ¿sze go po zio mu ucze st ni c twa pub li cz ne go we w³adzy i sze r -
szej kon tro li nad ni¹. Nie na le ¿y jed nak tu taj za po mi naæ o tym, ¿e tre œci¹ jed ne go
z za sad ni czych ar gu men tów za cen tra li zacj¹ w³adzy po li ty cz nej jest ko nie cz noœæ
ist nie nia oœro d ka w³adzy eg ze k wuj¹cego mi ni ma l ne no r my. Przy zna nie wiê k -
szych upra w nieñ rz¹dom re gio na l nym i sa morz¹dom nie uchron nie pro wa dzi
do lo ka l ne go zró¿ ni co wa nia efe któw zarz¹dza nia. Pa ñ stwo tra ktu je siê bo wiem
jako otwa r ty sy stem spo³eczno -eko nomi cz ny, któ ry za j mu je siê oto cze niem, a nie 
ty l ko sob¹. Jest zbu do wa ny z pod sy ste mów, zdo l nych do osi¹ga nia ce lów ro ¿ ny -
mi spo so ba mi. Ro œ nie przez to rola pro ce sów zarz¹dza nia, a wraz z nimi po ja wia
siê zbiu rokra tyzo wa nie (rys. 2) oraz pro ble my z ja ko œci¹ us³ug pu b li cz nych, któ -
re s¹ œwia d czo ne przez pañ stwo, a oce nia ne i post rze ga ne przez spo³ecze ñ stwo.
W ta kim du chu roz pocz¹³ siê pro ces re a li za cji wa r to œci demo kra ty cz nych, ro zu -
mia nych jako ist nie nie wa run ków umo ¿ li wiaj¹cych fo r ma l ne wy zna cze nie op ty -
mal ne go sto p nia dla do wo l nej po sta ci or ga ni za cji, dla któ rej pod staw¹ jest 
kon te ksto wy cha ra kter ka ¿ dej de cy zji i sto pieñ za ufa nia, ja kim zde cen trali zowa -
na or ga ni za cja musi ob da rzyæ pod leg³e so bie jed no stki.
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De cy zje s¹ wte dy po dej mo wa ne bli ¿ej lo ka l nych Ÿró de³ in fo r ma cji i za zwy -
czaj le piej roz wi¹zuj¹ spra wy lo ka l ne, a od po wied nie or ga ny w³adzy s¹ bar dziej
wra ¿ li we i sku tecz nie j sze w re a kcji na zmia ny w ze w nê trz nym oto cze niu. Ela sty -
cz noœæ or ga ni za cji na bie ra szcze gó l ne go zna cze nia  zw³asz cza gdy zmia ny maj¹
wyspe cjali zo wa ny i sub te l ny cha ra kter. Wp³ywa to na szy b koœæ po dej mo wa nia
de cy zji, a je œli je sz cze pro ces de cen tra liza cji two rzy sze reg jed no stek, któ rych
upra w nie nia po niek¹d siê po kry waj¹, to wspó³za wod ni c two miê dzy nimi mo¿e
do da t ko wo sprzy jaæ efe kty w no œci oraz ja ko œci œwia d czo nych us³ug pu b li cz nych
[2, s. 88]. Z ce cha mi tymi wi¹¿e siê jed nak bez po œred nio po miar re zu l ta tów fun k -
cjo no wa nia ad mi ni stra cji, któ ry jest bar dzo isto t ny z pun ktu wi dze nia nie ra cjo -
nal nego wy da wa nia œro d ków pu b li cz nych. Mo ¿ li woœæ oce ny re zu l ta tów dzia -
³al no œci in sty tu cji daje mo ¿ li woœæ po pra wy efe kty w no œci jej fun kcjo no wa nia.

W sy tu a cji kie dy fun kcjo nu je nie wie le in fo r ma cji o wy ni kach pra cy, w³adze
za zwy czaj wy na gra dzaj¹ za tru d nio nych pra co w ni ków na pod sta wie trzech kry -
te riów: sta ¿u pra cy, wy so ko œci bu d¿e tu i li cz by pra co w ni ków da nej in sty tu cji.
Cz³on ko wie tych or ga ni za cji s¹ na gra dza ni za za cho wa nia, któ re na le ¿y uz naæ za 
nie udo l ne, gdy¿ wy ko nuj¹ za da nia ty l ko i wy³¹cz nie sfor mali zo wa ne, ob jê te na -
rzu co ny mi od gó r nie in stru kcja mi i usta lon¹ pro ce dur¹, cho æ by na wet mia³a zajœæ 
roz bie ¿ noœæ z in te re sem spo³ecz nym.

Ta kie za cho wa nia od nosz¹ siê za zwy czaj do per so ne lu œred nie go, któ ry wy -
trwa le bro ni swo ich po sad, do ma gaj¹c siê wiê ksze go bu d¿e tu, wiê kszej li cz by
pra co w ni ków i wiê kszych upra w nieñ. Z ra cji fi nan so wa nia przez w³adzê usta -
wo dawcz¹ nie za sta na wiaj¹ siê, jak naj le piej re a li zo waæ cele i po pra wiaæ ja koœæ
i efe kty w noœæ us³ug ad mi ni stra cji pu b li cz nej, do któ rych za li cza siê m.in. edu ka -
cjê, bez pie cze ñ stwo sy stem po mo cy i ube z pie czeñ spo³ecz nych, in fra stru ktu rê
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te ch niczn¹, ku l tu rê itp. [8, s. 65]. Post rze gaj¹ swo je za da nia bar dzo w¹sko. Myœl¹
o w³adzy i pod leg³ych im jed no stkach. Czê sto cze kaj¹, a¿ pro blem, z któ rym po -
win ni siê upo raæ, na brzmie je tak bar dzo, ¿e sy tu a cja sta nie siê kry zy so wa, po
czym ofe ruj¹ po moc oso bom do tkniê tym sku t ka mi kry zy su. Wy daj¹ du¿e sumy
pie niê dzy na nowy ro dzaj us³ugi, nie ob my œlaj¹c na to miast stra te gii za po bie ga -
nia pro ble mom. Na le¿¹ do gru py lu dzi, któ rzy nie tworz¹ fa któw i nie œledz¹ wy -
da rzeñ, nie wiedz¹, co im siê przy tra fi. Cze kaj¹, za miast po my œleæ, jak na le ¿y
pro blem uprze dziæ [9, s. 316]. Re a guj¹ wiêc na sy tu a cje kry zy so we, cze kaj¹c, a¿
zro bi siê ba³agan. Spo³ecze ñ stwo bêd¹ce na to miast klien ta mi ma ogra ni czon¹
swo bo dê ru chu, jako ¿e w dzie dzi nach, w któ rych ad mi ni stra cja pu b li cz na œwiad -
czy us³ugi, nie ma mo ¿ li wo œci wy bo ru us³ugo da w cy. W wie lu przy pa d kach kie -
row ni c two in sty tu cji pu b li cz nych uczy siê za tem le kce wa ¿yæ klien ta, dbaj¹c jed -
no cze œ nie o or ga ny usta wo da w cze i or ga ny wy ko nuj¹ce de cy zje, po nie wa¿
stamt¹d otrzy mu je fun du sze. Tak wiêc pod czas gdy przed siê bio r stwa i in sty tu -
cje pry wa t ne sta raj¹ siê za do wo liæ klien tów, ad mi ni stra cja pu b li cz na w wie lu
przy pa d kach sta ra siê za do wo liæ gru py in te re su, fun kcjo nuj¹c w ra mach tzw.
„b³êd ne go ko³a biu ro kra cji”, maj¹cego cha ra kter sprzê ¿e nia zwro t ne go. Po le ga
ono na tym, ¿e od chy le nia od wzo r ca po tê guj¹ siê tym bar dziej, im bar dziej kie -
row ni c two in sty tu cji, ty po wy mi biuro kraty cz ny mi na rzê dzia mi, prze ciw dzia³a
ne ga ty w nym sku t kom. Ta kie zja wi sko wy stê pu je czê sto w zhie rar chizo wa nej
stru ktu rze i mo¿e ono do pro wa dziæ do pa ra li ¿u in sty tu cji. Urzêd ni cy wy ko nuj¹
ty l ko te za da nia, któ re otrzy muj¹, i rza d ko robi¹ coœ ponad. Za ni ka ko mu ni ka cja
po zio ma. Pra co w ni cy ni ¿ szych szcze b li nie s¹ na gra dza ni za swo je osi¹gniê cia.
Ka ra ni s¹ za po stê po wa nie wy kra czaj¹ce poza prze sta rza³e no r my, mimo ¿e ich
dzia³ania zna cz nie le piej s³u¿¹ in te re som or ga ni za cji. Wy stê pu je brak samo rea li -
za cji i zaan ga ¿o wa nia w wy ko ny wa niu za dañ, a brak per spe ktywi czne go roz -
wo ju po wo du je za zwy czaj zmia nê ich mie j s ca pra cy. Z dru giej stro ny
w ko mu ni ka cji pio no wej prze³o¿e ni sto suj¹ za sa dê przek³ama nia, a czê sto na wet
po zo sta wia nia in fo r ma cji dla sa mych sie bie, co po wo du je brak mo ¿ li wo œci po -
dej mo wa nia ra cjo na l nych de cy zji. Po wo du je to roz bie ¿ no œci po miê dzy za da nia -
mi i wy ni ka mi urzêd ni ków oraz ce la mi i osi¹gniê cia mi or ga ni za cji, co po tê gu je
nie zado wo le nie us³ugo bio r ców, któ rzy co raz czê œciej ocze kuj¹ du ¿ej spra w no œci
dzia³ania in sty tu cji pu b li cz nych. Je ste œmy bo wiem spo³ecze ñ stwem co raz bar -
dziej wy kszta³co nym, dzie li my siê na co raz wiê cej pod ku l tur, ró ¿ ni¹cych siê sy -
ste ma mi wa r to œci i sty lem ¿y cia. Z ma so we go spo³ecze ñ stwa prze kszta³ci li œmy
siê w spo³ecze ñ stwo bêd¹ce mo za ik¹ ró ¿ ni¹cych siê ku l tu ro wo warstw. Chce my
pro du któw i us³ug do sto so wa nych do na sze go sty lu ¿y cia i gu stu. Mimo to tra -
dy cy j ne in sty tu cje pu b li cz ne na dal ofe ruj¹ ta kie same, ujed no li co ne us³ugi dla
wszy stkich, przez co wie lu ig no ru je w³adze. Kie dy jed nak przy cho dzi z ko nie cz -
no œci zetkn¹æ siê z se kto rem pu b li cz nym, prze sta je my byæ bie r ni. W kon ta ktach
z w³adz¹ naj bar dziej bo wiem iry tu je lu dzi aro gan cja biu ro kra cji, gdy¿ chc¹ byæ
tra kto wa ni jako klien ci, w spo sób pod mio to wy, a nie przed mio to wy. Po ziom za -
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do wo le nia jest jed nak inny w ró ¿ nych gru pach spo³ecz nych, a wy so ki po ziom
za do wo le nia czê sto bywa re zu l ta tem ma³ych ocze ki wañ [8, s. 63] i od wro t nie
– ni ski po ziom sa ty s fa kcji z us³ug pu b li cz nych mo¿e byæ spo wo do wa ny zbyt
wygó ro wa ny mi, niere ali stycz ny mi ocze ki wa nia mi. Gru py, któ re naj czê œciej
twierdz¹, ¿e s¹ za do wo lo ne, to: sta r si lu dzie oraz oso by w zwi¹zkach ma³¿e ñ -
skich, ni ¿ sze gru py do cho do we i spo³ecz ne czy te¿ mnie j szo œci et ni cz ne i so cja l ne.

Do naj czê œciej nie zado wo lo nych na le ¿y na to miast za li czyæ: wy ¿sze gru py do -
cho do we i spo³ecz ne z wy so ki mi ocze ki wa nia mi, m³odych bio r ców, któ rzy s¹
zwy kle mniej tole ran cy j ni wo bec s³abych us³ug oraz oso by, któ rym od mó wio no
tego, co im siê w ich mnie ma niu na le ¿a³o.

Spo³ecze ñ stwo, bêd¹ce u¿yt ko w ni kiem us³ug pu b li cz nych, nie sta no wi wiêc
jed no li tej gru py, któ ra ocze ku je od ad mi ni stra cji pu b li cz nej iden ty cz ne go pro-
du k tu. Wrêcz prze ciw nie – us³ugi pu b li cz ne do sta r cza ne s¹ dla ró ¿ nych od bio r -
ców, w ró ¿ nych dzie dzi nach i ró ¿ nych oko li cz no œciach, co ge ne ru je re la cje
po miê dzy in sty tu cja mi pub li cz ny mi a us³ugo bio r ca mi. 

W ta kim wy pa d ku du¿¹ rolê pe³ni¹ ucze l nie, któ re kszta³c¹c przysz³ych pra -
co w ni ków i me ne d¿e rów in sty tu cji pu b li cz nej, win ny na uczyæ umie jê t no œci roz -
ró ¿ nie nia po trzeb i pra gnieñ lud no œci z uw z glêd nie niem fa ktu, ¿e znacz¹ one
zupe³nie coœ in ne go dla ró ¿ nych grup spo³ecz nych. Za wsze bo wiem znajd¹ siê
oso by, któ re de fi niuj¹ po trze by i pra gnie nia dia me tra l nie ina czej ni¿ ofi cja l nie
przy jê te, ale w osta te cz no œci ko nie cz ne jest do pro wa dze nie do wspó l nych usta -
leñ w za kre sie fun da men tal nych po trzeb i okre œle nia, co jest pra gnie niem, a co
po trzeb¹ prio ry te tow¹. Za cho wa nie ta kie wy ni ka z przy j mo wa nia okre œlo nych
po staw, któ re D. Cha m pion i T. Co w dell ze sta wi li w re la cje, ja kie za chodz¹ po -
miê dzy pa ñ stwem, spo³ecze ñ stwem i oby wa te lem. Re la cje te mog¹ byæ akty w ne, 
bie r ne b¹dŸ re stry kcy j ne. W przy pa d ku kie dy ad mi ni stra cja jest bie r na, a od bio r -
ca us³ug akty w ny, mo ¿ na za uwa ¿yæ pró by wy mu sze nia na ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej okre œlo nych dzia³añ ze stro ny us³ugo bio r cy. W in nym przy pa d ku, kie dy
ad mi ni stra cja jest akty w na, a u¿y t ko w nik bie r ny, pa ñ stwo bê dzie pró bo wa³o
prze ko naæ oby wa te li do pro pono wa ne go roz wi¹za nia. Zda rza siê cza sa mi, ¿e
bie r ny jest za rów no oby wa tel, jak i pa ñ stwo. Oz na cza to wte dy, ¿e nikt ni cze go
nie chce od dru giej stro ny i brak jest jaki ch ko l wiek dzia³añ. Ta kie re la cje
w spo³ecz no œciach roz wi niê tych za chodz¹ jed nak bar dzo rza d ko i ra czej kró t ko -
trwa le. Trud no bo wiem wy ob ra ziæ so bie w ta kich re la cjach fun kcjo no wa nie pa ñ -
stwa, po nie wa¿ wy stê puj¹ si l ne powi¹za nia spo³ecze ñ stwa z pa ñ stwem i w³adz¹ 
go re pre zen tuj¹c¹. W po zo sta³ych ty pach re la cji wy stê puj¹ na to miast ró ¿ ne go
ro dza ju pro ble my ze wzglê du na czê sto od mien ne po j mo wa nie ja ko œci us³ug
i za spo ka ja nie po trzeb i pra gnieñ po szcze gó l nych oby wa te li. W se kto rze pry wa t -
nym bo wiem pod sta wo wym ce lem jest osi¹gniê cie prze wa gi kon ku ren cyj nej po -
przez ma ksy mali za cjê sa ty s fa kcji klien ta i spe³nie nie jego wy ma gañ. W se kto rze
pu b li cz nym, któ ry po sia da zo bo wi¹za nia wo bec sze ro kiej spo³ecz no œci, sy tu a cja
jest bar dziej skom pli ko wa na. W przy pa d ku us³ug pu b li cz nych nie wy sta r czy
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wyjœæ na prze ciw wy ra ¿o nym pra gnie niom, ale rów nie¿ na le ¿y zna leŸæ po trze by
nie ar ty ku³owa ne, usta liæ prio ry te ty, alo ko waæ za so by w spo sób spo³ecz nie uza -
sa d nio ny, a do ta kie go dzia³ania nie zbêd ne jest po sia da nie wie dzy, któr¹ w zde -
cy do wa nej czêœci powinna przekazaæ uczelnia.

5. Wnioski koñcowe

Po zna nie re la cji w kon te k œcie fun kcjo no wa nia ad mi ni stra cji pu b li cz nej, mimo 
¿e jest to pro blem bar dzo skom pli ko wa ny, po zwa la jed nak sku te cz nie zarz¹dzaæ
i umo ¿ li wia dia log ze spo³ecze ñ stwem. Na le ¿y bo wiem pa miê taæ, ¿e in sty tu cja
pu b li cz na jest oce nia na za ca³okszta³t osi¹gniêæ i naj wa¿ nie j sze jest do bro
spo³ecz ne, a osi¹gniê cie su kce su uza le ¿ nio ne jest w du ¿ej mie rze od zarz¹dza -
j¹cego or ga ni zacj¹, pra co w ni ków or ga ni za cji, ich wie dzy i ko m pe ten cji. Tak¹ tezê 
po twier dzaj¹ ba da nia, w któ rych stwier dzo no, ¿e „sta ty sty cz ny me ne d¿er wy ka -
zu je isto t ne prze ja wy nie spra w no œci, do któ rych za li cza siê: zbyt cen tra li sty czny
styl pra cy, nie pla no woœæ, spon ta ni cz noœæ, zby t nie rozcz³ono wa nie zdañ, kon cen -
tra cjê na pra cy ope ra ty w nej, czy te¿ kon fe ren cyj ny styl pra cy [4, s. 225]. Spra w nie
dzia³aj¹cy me ne d¿er cha ra kte ryzu je siê na to miast kon cen tracj¹ na za gad nie niach 
stra te gi cz nych i pra cy kon ce pcy j nej. Naj le p sze wy ni ki za zwy czaj osi¹gaj¹ te in -
sty tu cje, któ ry mi kie ruj¹ uta len to wa ni lu dzie, po sia daj¹cy wie dzê i ko rzy staj¹cy
z du ¿e go za kre su przy zna nych upra w nieñ, w nie wie l kim sto p niu ogra ni cze ni
apa ra tem fo r ma l nej kon tro li. W³aœci wa de cy zja bo wiem to coœ, cze go nie da
siê for ma li zo waæ, gdy¿ u jej pod staw spo czy wa zdo l noœæ oce ny z³o¿o nej sy tu a -
cji i do œwia d cze nia, któ re za pe w niaj¹ ogóln¹ wie dzê rów nie¿ o z³o¿o nych spo so -
bach za cho wa nia lu dzi. Do bry me ne d¿er poza kszta³to wa niem po zy ty w nej
at mo s fe ry i po pra wnym przep³ywem in fo r ma cji, musi wie dzieæ o tym, ¿e czyn -
ni kiem, któ ry przy wi¹zuje pra co w ni ka do mie j s ca pra cy i po zwa la na po pra wê
wy ni ków, jest rów nie¿ de le go wa nie na nie go upra w nieñ oraz pra ca ze spo³owa
w ma³o zhie rar chizo wa nej stru ktu rze. Za twier dza nie ka ¿ dej de cy zji przez kie-
ro w ni ka ze spo³u mo¿e pro wa dziæ do spo wo l nie nia pra cy in sty tu cji pu b li cz nej
lub do ca³ko wi te go pa ra li ¿u, a od biór spo³ecz ny ta kiej in sty tu cji sta je siê wte dy nie -
ko rzy st ny. Pra co w ni cy z kom pe ten cja mi i wiedz¹, po sia daj¹cy sze ro kie upra w -
nie nia maj¹ po czu cie wa ¿ no œci pe³nio nych przez sie bie fun kcji i s¹ w sta nie za-
pe w niæ wy sok¹ ja koœæ obs³ugi wa nia in te re san tów. Z ra cji na to miast fa ktu, ¿e
w in sty tu cjach pu b li cz nych pra kty cz nie nie ist niej¹ san kcje za „nie do bre pra kty -
ki”, sub opty ma l ne uk³ady admi ni stra cyj ne bar dzo d³ugo trwaj¹ nie na ru szo ne
i to miê dzy in ny mi sta je siê przy czyn kiem do ra cjo na l nej dale kow zrocz no œci
i dys ku sji nad alte rna tyw ny mi mo de la mi admi ni stra cyjny mi [2, s. 101]. Byæ mo¿e 
wa r to siê za sta no wiæ nad stwo rze niem ta kie go sa me go sy ste mu moty wacy j ne go
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w in sty tu cjach pu b li cz nych, jaki wy stê pu je w in sty tu cjach pry wa t nych. Wte dy
ad mi ni stra cja pu b li cz na bê dzie siê kie ro waæ in te re sem klien ta, ja kim jest oby wa -
tel, a pra co w ni cy ad mi ni stra cji bêd¹ ro biæ wszy stko, by skró ciæ czas ocze ki wa nia
na za³atwie nie spra wy. W prze ciw nym ra zie spo³ecze ñ stwo bê dzie siê co raz bar -
dziej znie chê caæ do in sty tu cji pu b li cz nych i w³adzy je re pre zen tuj¹cej. Uwa ¿aæ
bo wiem bê dzie, ¿e po dej mo wa ne de cy zje nie maj¹ na wzglê dzie uzy ska nia jak
naj le p szych re zu l ta tów, ale za spo ko je nie po trzeb okre œlo nych, zor gani zo wa nych 
grup spo³ecz nych. Dzia³ania w³adzy i ad mi ni stra cji tra kto wa ne s¹ wte dy jako za -
spo ka ja nie in te re sów grup [9, s. 435], któ re zor ga ni zo wa³y siê po to, by utrzy maæ
to, co ju¿ zdo by³y, ig no ruj¹c przy tym in te re sy niezo rgani zo wa nych oby wa te li,
któ rzy od nie œli by ko rzy œci z wpro wa dze nia zmian. W wy ni ku ta kie go spo so bu
po j mo wa nia w³adzy two rzy siê sy tu a cja, w któ rej ry zy ko w ne jest prze pro wa dze -
nie jaki ch ko l wiek zmian, a me ne d¿e rów ad mi ni stra cji pu b li cz nej ka rze siê bar -
dziej za pró by zmian ni¿ za b³êdne de cy zje przy nosz¹ce szko dê spo³ecze ñ stwu
i pa ñ stwu. Jed nak w przy pa d ku wyst¹pie nia od po wied niej li cz by czyn ni ków,
w ko ñ cu po ja wi¹ siê wa run ki do do ko na nia zmian i cho cia¿ nie bê dzie to pro ces
³atwy, bê dzie nie uni k nio ny, tak jak to mia³o mie j s ce w przy pa d ku prze j œcia od
me cha nicz ne go spra wo wa nia w³adzy do sy ste mu rz¹dze nia stwo rzo ne go przez
pro gre si stów. W tym wszy stkim jed nak znacz¹c¹ rolê za wsze bêd¹ pe³niæ ucze l -
nie, ofe ruj¹ce naj wy¿sz¹ ja koœæ kszta³ce nia.
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S U M M A R Y

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 ar ti c le pre sents the the o re ti cal fra me work re la ting to the qu a li ty of
edu ca tion at hi g her edu ca tion in sti tu tions. The au t hor pays at ten tion to the
trans fo r ma tion of the sy stem of hi g her edu ca tion, which be gan in Po land
a co u p le of ye ars ago and which aims at ad ju sting the Po lish edu ca tion sy stem to
the Bo lo g na prin ci p les and at im pro ving the qu a li ty of hi g her edu ca tion.
The high qu a li ty of edu ca tion has a con side ra b le im pact on the ope ra tio nal
effe c ti ve ness of pu b lic ad mi ni stra tion un der no r mal con di tions and in cri sis
si tu a tions. The em pi ri cal re se arch pre sen ted in the ar ti c le con firms the va li di ty
of the as su m p tion made. The fi nal con c lu sions pro vi de gu i de li nes for higher
education institutions and for the heads of public administration within the
system of the management of the state.
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dr in¿. Wa l de mar MA CH NO WSKI

Ka te dra Ma te ria³oz na w stwa, Towa roz na w stwa i Me tro lo gii W³ókien ni czej

Poli te ch ni ka £ódz ka

WP£YW SK£ADU SU ROW CO WE GO I STRU KTU RY 
W£ÓKIEN NI CZYCH WY RO BÓW WY PO SA ̄ E NIA

WNÊTRZ NA ICH W£AŒCI WO ŒCI PA L NE

W re fe ra cie przed sta wio no wy ni ki ba da nia w³aœci -
wo œci pa l nych wy ro bów w³ókien ni czych o ró ¿ nym 
sk³ad zie su ro w co wym prze zna czo nych do wy po -
sa ¿e nia wnêtrz. Uzy ska ne wy ni ki œwiadcz¹ o ist -
nie niu wy ra Ÿ ne go wp³ywu w³aœci wo œci te r micz-
nych w³ókien i stru ktu ry wy ro bów te ksty l nych na
ich za pa l noœæ oraz zdo l noœæ do roz prze strze nia nia
p³omie nia. Stwier dzo no, ¿e uw z glêd niaj¹c czyn ni ki
wp³ywaj¹ce na w³aœci wo œci pa l ne wy ro bów teks -
 ty l nych, mo ¿ na ogra ni czyæ ich pa l noœæ, a w efe kcie
po pra wiæ sto pieñ bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go bu -
dyn ków.

The bur ning be haviour of in ter ior texti les with
diffe rent raw ma ter ial com pos iti on was me asur ed
in this pa per. The ob tai ned re sults show ed that the
ignit abi lity and the fla me spre ad of in ter ior texti les
were gre atly affec ted by ther mal pro pert ies of
fi bres and the texti le fa brics struc ture. It was
conc lud ed that, ta king into acc ount the fac tors
affec ting the flam mab ili ty of texti les, we can
si gnif ica ntly re duce the ir flam mab ili ty and in
con seque nce im prove the fire safety in buildings.



1. Wpro wa dze nie

W³aœci wo œci pa l ne ma te ria³ów sto so wa nych do wy po sa ¿a nia i wy stro ju po -
mie sz czeñ sta no wi¹ wa ¿ ny czyn nik kszta³tuj¹cy bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we bu -
dyn ku. Wœród wie lu ró ¿ nych ma te ria³ów wyko rzy sty wa nych po wszech nie do
wy kañcza nia po mie sz czeñ (dre w na i ma te ria³ów drew no po chod nych, two rzyw
sztu cz nych) wa¿n¹ rolê od gry waj¹ wy ro by w³ókien ni cze. Sto so wa ne s¹ one jako
sta³e ele men ty wy po sa ¿e nia ró ¿ ne go typu po mie sz czeñ (wyk³ad zi ny pod³ogo -
we, dy wa ny, tka ni ny me b lo we), a ta k ¿e jako ele men ty de ko ra cyj ne lub pe³ni¹ce
w da nym po mie sz cze niu okre œlo ne fun kcje u¿y t ko we (np. fi ran ki, ro le ty,
zas³ony, ob ru sy, po œciel).

Po li me ry w³ók no twó r cze – za rów no na tu ra l ne, jak i syn te ty cz ne – sta no wi¹ce
two rzy wo po wszech nie sto so wa nych w³ókien s¹ ma te ria³ami pa l ny mi. Wy ko na -
ne z nich te ksty lia ule gaj¹ za pa le niu na wet wsku tek kró t ko trwa³ego (trwaj¹cego
1–2 s) od dzia³ywa nia ta kich nisko ener gety cz nych Ÿró de³ zap³onu, jak pal¹ca siê
zapa³ka, p³omieñ pa l ni ka ga zo we go lub œwie cy. St¹d te¿ pod czas u¿y t ko wa nia
wy ro bów w³ókien ni czych w mie sz ka niach oraz w bu dyn kach u¿y te cz no œci pu-
 b li cz nej – na sku tek lu dz kiej nie ostro ¿ no œci, b¹dŸ w wy ni ku nie prze wi dzia nych
oko li cz no œci – do cho dzi do za pa le nia fi ra nek, zas³on, me b li tapi ce ro wa nych, dy -
wa nów i in nych w³ókien ni czych ele men tów wy po sa ¿e nia. Sto sun ko wo ³atwa
za pa l noœæ oraz zdo l noœæ do szy b kie go roz prze strze nia nia p³omie nia po wo duj¹,
¿e wy ro by w³ókien ni cze wp³ywaj¹ de cy duj¹co na prze bieg pie r wsze go eta pu
roz wo ju po ¿a ru w po mie sz cze niu, rów nie¿ wów czas, gdy nie one by³y pie r -
wotn¹ przy czyn¹ za ini cjo wa nia tego po ¿a ru.

Prze pi sy prze ciw po¿a ro we w sto sun ku do oma wia nej gru py wyro bów
w³ókien ni czych, sto so wa nych w bu dyn kach za mie sz ka nia zbio ro we go oraz
w bu dyn kach u¿y te cz no œci pu b li cz nej, sta wiaj¹ okre œlo ne wy ma ga nia [1]. Znor -
mali zo wa ne me to dy ba dañ pa l no œci wyk³ad zin pod³ogo wych, zas³on, fi ran, tka -
nin me b lo wych oraz przy jê te sy ste my ich kla sy fi ka cji po ¿a ro wej maj¹ na celu
za pe w nie nie w³aœci we go, zgod ne go z prze pi sa mi prze ciwpo ¿aro wy mi, do bo ru
tych wy ro bów do pe³nie nia okre œlo nych fun kcji w bu dyn ku. Za gad nie niu
wp³ywu wy ro bów bu do w la nych i ma te ria³ów sto so wa nych do wy po sa ¿a nia
wnêtrz na bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we bu dyn ków oraz znor mali zo wa nym me to -
dom ba dañ re a kcji na ogieñ tych ma te ria³ów i kry te riom ich kla sy fi ka cji po œwiê -
co ne s¹ li cz ne pu b li ka cje [2, 3, 4].

Do wy twa rza nia w³ókien ni czych wy ro bów wy po sa ¿e nia wnêtrz sto so wa -
nych jest wie le ro dza jów w³ókien ró ¿ ni¹cych siê za sad ni czo pod wzglê dem struk -
tu ry che mi cz nej, w³aœci wo œci te r mi cz nych oraz w³aœci wo œci pa l nych. Ana li za
wy ni ków ba da nia pa l no œci wy ro bów w³ókien ni czych wska zu je, ¿e ich za cho wa -
nie siê pod czas te stów, w wa run kach od zwie rcie d laj¹cych za gro ¿e nie po ¿a ro we,
dete rmi no wa ne jest nie ty l ko w³aœci wo œcia mi w³ókien, lecz ta k ¿e pa ra me tra mi
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bu do wy wy ro bu oraz za sto so wa nym spo so bem wy ko ñ cze nia, a w przy pa d ku
wy ro bów wie losk³ad ni ko wych – spo so bem roz mie sz cze nia po szcze gó l nych ro -
dza jów w³ókien w ich stru ktu rze [5, 6].

W ni nie j szym re fe ra cie omó wio no wp³yw w³aœci wo œci te r mi cz nych w³ókien
oraz pod sta wo wych pa ra me trów stru ktu ry wy ko na nych z nich wy ro bów
w³ókien ni czych, prze zna czonych na zas³ony, fi ran ki, ro le ty, na ich za pa l noœæ
oraz  zdo l noœæ do roz prze strze nia nia p³omie nia.

2. W³aœci wo œci te r mi cz ne w³ókien
i ich wp³yw na pa l noœæ te ksty liów

W³aœci wo œci te r mi cz ne w³ókien s¹ jed nym z pod sta wo wych czyn ni ków okre -
œlaj¹cych przy da t noœæ wy two rzo nych z nich wy ro bów te ksty l nych do za sto so -
wania w mie j s cach, w któ rych s¹ (lub mog¹ byæ) na ra ¿o ne na od dzia³ywa nie
wy so kich te m pe ra tur po wie trza, kon takt z p³omie niem lub roz grza ny mi przed -
mio ta mi oraz eks po zy cjê na pro mie nio wa nie cie p l ne o du ¿ym na tê ¿e niu. W³aœci -
wo œci te r mi cz ne w³ókien, a w szcze gó l no œci wspó³czyn nik prze wo dze nia ciep³a,
wp³ywa bez po œred nio na izo la cy j noœæ ciepln¹ wy ro bów w³ókien ni czych sto so -
wa nych m.in. do wy twa rza nia od zie ¿y, w tym spe cja l nej od zie ¿y chro ni¹cej
przed tzw. czyn ni ka mi gor¹cymi, oraz ma te ria³ów termo izola cy j nych wyko rzy -
sty wa nych w budo w ni c twie, motoryzacji i innych obszarach techniki.

Z pun ktu wi dze nia mo ¿ li wo œci za sto so wañ da ne go wy ro bu w³ókien ni cze go
w wa run kach wy stê po wa nia wy so kich te m pe ra tur isto t ne jest okre œle nie naj -
wy¿ szej dopu sz cza l nej tem pe ra tu ry, w ja kiej wy rób ten mo¿e byæ u¿y t ko wa ny,
za cho wuj¹c wszy stkie swo je w³aœci wo œci. W³aœci we go, ra cjo nal ne go do bo ru te k -
sty liów do okre œlo nych za sto so wañ do ko nu je siê w opa r ciu o ilo œcio we wska Ÿ ni ki
od po rno œci cie p l nej i termo stabi l no œci po li me rów w³ók no twó r czych. 

Wska Ÿ ni ki od po rno œci cie p l nej [7] to chara ktery sty cz ne dla da ne go po li me ru war -
to œci tem pe ra tu ry, w któ rych – na sku tek prze mian fa zo wych – za chodz¹ od wra -
ca l ne zmia ny na tu ry fi zy cz nej, prze ja wiaj¹ce siê m.in. zmian¹ w³aœci wo œci me -
cha ni cz nych i ele ktry cz nych po li me ru. Wraz ze wzro stem in ten syw no œci drgañ
fra g men tów ma krocz¹ste czek, po wo do wa nym wzro stem tem pe ra tu ry po li me -
ru, uwi do cz niaj¹ siê ko le j ne prze j œcia fa zo we, któ rych wy zna czni ka mi s¹: tem pe -
ra tu ra ze sz kle nia (Tg), tem pe ra tu ra miê k nie nia (Ts) i tem pe ra tu ra to p nie nia (Tm).
Przed sta wio ny wy ¿ej cha ra kter zmian wywo³anych ogrze wa niem od no si siê do
w³ókien termo pla sty cz nych, do któ rych za li cza siê m.in. w³ókna po lie stro we
(PET), po lia mi do we (PA) i poli pro pyle no we (PP).

Wska Ÿ nik termo stabi l no œci [7, 8] to chara ktery sty cz na dla da ne go po li me ru wa r -
toœæ tem pe ra tu ry, w któ rej zo staj¹ za pocz¹tko wa ne nie od wra cal ne zmia ny na tu -
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ry che mi cz nej po le gaj¹ce na cy kli za cji ³añ cu cha, po wsta wa niu we wnê trz nych
usie cio wañ, a prze de wszy stkim de stru kcji po li me ru. De stru k cja po li me ru po le -
gaj¹ca na zry wa niu wi¹zañ che mi cz nych w ³añ cu chu g³ów nym – prze ja wiaj¹ca
siê ob ni ¿a niem masy cz¹ste cz ko wej oraz wy dzie la niem ni skocz¹ste cz ko wych
pro du któw roz pa du – nie sku t ku je (przy naj mniej w pocz¹tko wym eta pie) wi -
doczn¹ zmian¹ sta nu fi zy cz ne go ma te ria³u poli me ro we go. Naj czê œciej okre œla -
nym wska Ÿ ni kiem termo stabi l no œci w³ókien jest tem pe ra tu ra pocz¹tku roz pa du
(Tr). Opi sa ne tu efe kty od dzia³ywa nia ciep³a od nosz¹ siê do w³ókien z po li me rów 
termo rea kty w nych (na zy wa nych rów nie¿ termo utwar dzal ny mi). Tê gru pê
w³ókien tworz¹ w³ókna na tu ra l ne, za rów no ro œlin ne, jak i zwie rzê ce, sztu cz ne
w³ókna ce lu lo zo we i bia³kowe, a ta k ¿e nie któ re w³ókna syn te ty cz ne, np.
poliakrylonitrylowe (PAN).

War to œci wska Ÿ ni ków cha ra kte ry zuj¹cych od po rnoœæ ciepln¹ i ter mo sta bil -
noœæ po wszech nie sto so wa nych w³ókien po da no w ta be li 1.

Ta be la 1. Wska Ÿ ni ki od po rno œci cie p l nej i termo stabi l no œci
ró ¿ nych w³ókien [7, 9]

Rodzaj w³ókna Tg, °C Ts, °C Tm, °C Tr, °C

Poliester 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

Teo re ty cz ny opis zja wisk pro wadz¹cych do za ini cjo wa nia pro ce su spa la nia
ma te ria³u w³ókien ni cze go oraz de cy duj¹cych o prze bie gu jego spa la nia jest za -
gad nie niem bar dzo z³o¿o nym. Po dej mo wa ne pró by mate maty cz ne go opi su he te -
roge ni cz ne go zap³onu ma te ria³ów po li me ro wych, w tym te ksty liów, wy ma ga j¹
– co oczy wi ste – uw z glêd nie nia wie lu wy ¿ej wymienio nych pa ra me trów te r mi -
cz nych, a w szcze gó l no œci wspó³czyn ni ka prze wo dze nia ciep³a i tem pe ra tu ry
pocz¹tku roz pa du dla po li me rów termo rea kty w nych oraz tem pe ra tu ry miê k nie -
nia, tem pe ra tu ry to p nie nia i ciep³a to p nie nia dla po li me rów termo pla sty cz -
nych. Ko nie cz na jest przy tym ana li za re a kcji che mi cz nych, za chodz¹cych na po -
wie rz ch ni miê dzy fa zo wej, a ta k ¿e ana li za trans po rtu masy i ciep³a w kie run ku tej 
po wie rz ch ni oraz pro du któw re a kcji w kie run ku prze ciw nym [9]. Wie le w³aœci -
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wo œci fi zy cz nych ma te ria³ów pa l nych, m.in. prze wod ni c two cie p l ne, wspó³czyn -
nik emi sy j no œci ich po wie rz ch ni, jest funkcj¹ tem pe ra tu ry, a wiêc ule ga isto t nym
zmia nom w cza sie od dzia³ywa nia Ÿród³a zap³onu. Oz na cza to du¿¹ trud noœæ
w ilo œcio wym opi sie pro ce su wy mia ny ciep³a po miê dzy pod da wa nym za pa la -
niu (lub pal¹cym siê) cia³em sta³ym a oto cze niem. Na le ¿y tu za zna czyæ, ¿e pro ce -
sy wy mia ny ciep³a na gra ni cy faz oraz w przy powie rzch nio wej warstwie
ma te ria³u uz na wa ne s¹ za pod sta wo wy czyn nik de cy duj¹cy o za pa l no œci i prze -
bie gu pro ce su spa la nia ma te ria³ów [9]. 

Ana li za wy ni ków ba dañ te ksty liów o ró ¿ nym sk³ad zie su ro w co wym pod
k¹tem ich za pa l no œci i zdo l no œci do roz prze strze nia nia p³omie nia wska zu je, ¿e
cha ra kter te r mi cz ny w³ókien (w³ókna ter mop la sty cz ne, w³ókna ter more akty w -
ne) wp³ywa znacz¹co na za cho wa nie siê wy ro bu te ksty l ne go w wa run kach od -
dzia³ywa nia nisko ener gety czne go Ÿród³a zap³onu. 

W ta be li 2 po da no wy ni ki ba da nia za pa l no œci tka nin i dzia nin o ró ¿ nym
sk³ad zie su ro w co wym – z w³ókien termo rea kty w nych i w³ókien termo pla sty cz -
nych. Te sty wy ko na no zgod nie z norm¹ PN-EN ISO 6940:2005 [10].

Ta be la 2. Za pa l noœæ wy ro bów te ksty l nych z po wszech nie sto so wa nych
w³ókien termo rea kty w nych i termo pla sty cz nych

(ba da nie wed³ug PN-EN ISO 6940:2005)

Nr
próby

Sk³ad surowcowy,
%

Masa powierzchniowa,
g/m2

Minimalny czas zapalenia próbki, 
s

zapalanie dolnej
krawêdzi

zapalanie
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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Nr
próby

Sk³ad surowcowy,
%

Masa powierzchniowa,
g/m2

Minimalny czas zapalenia próbki, 
s

zapalanie dolnej
krawêdzi

zapalanie
powierzchni

10.

PET (100)

firanka, wyrób
o wyraŸnie
zró¿nicowanej
strukturze

185
(fragmenty wyrobu

o zape³nionej strukturze)
2 2

48
(fragmenty wyrobu

o a¿urowej strukturze)

nie zapala siê;
zniszczenie
próbek na
powierzchni 
24–28 cm2

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: opra co wa nie w³asne.

Pró b ki o wy mia rach 80 mm x 200 mm, umie sz czone w po zy cji pio no wej, pod -
da wa ne s¹ dzia³aniu p³omie nia za pa laj¹cego o wy so ko œci 40 mm, któ re go
Ÿród³em jest pa l nik za si la ny ga zem pro pan. Okre œla no mi ni ma l ny czas za pa le nia,
tzn. naj kró t szy czas dzia³ania p³omie nia za pa laj¹cego nie zbêd ny do wyst¹pie nia
spa la nia p³omie nio we go pró b ki. Na rys. 1 przed sta wio no dwa ró ¿ ne, prze wi -
dzia ne w no r mie, usy tu o wa nia pa l ni ka w sto sun ku do pró b ki pod czas ba da nia
za pa l no œci.

Ze sta wio ne w ta be li 2 war to œci mi ni mal ne go cza su za pa le nia uzy ska ne w ba da -
niu te ksty liów z w³ókien termo rea kty w nych ró ¿ ni¹ siê doœæ isto t nie od wy ni ków
ba da nia wy ro bów z w³ókien termo pla sty cz nych. 

W przy pa d ku wy ro bów z w³ókien termo rea kty w nych (Pró by 1–7) wy stê pu je
zna cz ne zró¿ ni co wa nie za pa l no œci w za le ¿ no œci od spo so bu za pa la nia pró b ki.
Je œli p³omieñ za pa laj¹cy kie ro wa ny jest na doln¹ kra wêdŸ pró b ki wy ro bu te ksty l -
ne go, za pa le nie na stê pu je naj czê œciej ju¿ po 1 s jego od dzia³ywa nia. Za ini cjo wa -
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nie spa la nia przez przy³o¿e nie p³omie nia za pa laj¹cego do po wie rz ch ni pró b ki
wy ma ga d³u¿ sze go cza su; za pa le nie – w za le ¿ no œci od masy po wie rzch nio wej
wy ro bu te ksty l ne go – na stê pu je po 2–6 s od dzia³ywa nia p³omie nia.

W przy pa d ku wy ro bów z w³ókien termo pla sty cz nych (Pró by 8–12) nie ob se r -
wu je siê tak wy ra Ÿ ne go wp³ywu spo so bu za pa la nia na wa r to œci mi ni mal ne go cza -
su za pa le nia. Pró b ki ule gaj¹ce za pa le niu za pa la³y siê zwykle po 1 s, gdy p³omieñ
pa l ni ka od dzia³ywa³ na ich do l ny brzeg oraz po 2 s, gdy p³omieñ skie ro wa ny by³
na ich po wie rz ch niê. To sto sun ko wo ³atwe, w po rów na niu z Pró ba mi 1–7, za pa -
la nie te ksty liów z w³ókien termo pla sty cz nych, gdy p³omieñ za pa laj¹cy skie ro -
wa ny jest na ich po wie rz ch niê, na le ¿y t³uma czyæ po wsta wa niem (wy ta pia niem)
otwo ru w pró b ce, nie mal na ty ch miast po przy³o¿e niu tego p³omie nia. Po tym
„prze bi ciu” pró b ki p³omie niem jego od dzia³ywa nie na ma te ria³ te ksty l ny sta je
siê po do b ne do tego, ja kie ma mie j s ce pod czas za pa la nia do lnej kra wê dzi pró b ki.
W efe kcie pró b ki ule gaj¹ za pa le niu po ok. 1 s od chwi li wy to pie nia otwo ru. Na to -
miast od dzia³ywa nie p³omie nia za pa laj¹cego na po wie rz ch niê wy ro bu z w³ókien 
termo rea kty w nych (nie ule gaj¹cych to pie niu) nie po wo du je – co zro zu mia³e –
po wsta wa nia/wy ta pia nia otwo ru.

Zró¿ ni co wa ne za cho wa nie siê wy ro bów z w³ókien termo pla sty cz nych
i termo rea kty w nych prze ja wia siê ta k ¿e po za ini cjo wa niu ich spa la nia. Ba da nia
roz prze strze nia nia p³omie nia na pio no wo umie sz czo nych pró b kach uja w niaj¹
wy ra Ÿ ne ró ¿ ni ce po miê dzy tymi wy ro ba mi za rów no pod wzglê dem za siê gu, jak
i prê d ko œci pro pa ga cji p³omie nia.
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Rys. 1. Usyt uow anie pal nika wzg lêd em pró bki okr eœl one
w nor mie PN-EN ISO 6940:2005:

a) za pal anie dol nej kra wêdzi, b) za pal anie po wierzchni. 
Oznac zenia: 1 – próbka, 2 – p³omieñ, 3 – ig³a, 4 – ram ka, 5 – pal nik

îród³o: opra co wa nie w³asne.

a b



Pr óbki tka nin z w³óki en ter mor eak tyw nych (np. w³óki en ce lul ozo wych,
w³ók ien PAN), spa laj¹c siê w ca³oœci, wy kaz uj¹ zwy kle du¿e war toœci prê dkoœci
roz przes trzeni ania p³omien ia. W przy padku prób ek teks tyli ów z w³ókien termo -
pla sty cz nych, m.in. w³óki en PET i PA, ob serw uje siê znacz nie wol niejs ze po stê -
po wa nie p³omien ia. Pro ces spa lan ia tych tek sty liów zo staje cz êsto prze rwa ny,
za nim p³om ieñ do trze do miej sca od leg³ego o 250 mm od dol nego brzegu
pionowo umieszczonej próbki [11, 12].

To nie ca³ko wite spa lan ie pró bek tek sty liów ter mop last ycznych po wod owa ne 
jest przede wszyst kim to pien iem siê two rzywa i ska pyw ani em w po staci
pal¹cych siê kro pli, co pro wad zi do obn i¿e nia tem per atu ry w stre fie spa lan ia
i w efe kcie – do zgaœniêcia próbki. 

Mimo wzg lêd nie ni skiego stop nia paln oœci teks tyliów wy kon any ch z po w -
szech nie sto sow any ch w³óki en ter mop last ycznych, stwa rzane przez nie
zagro¿enie po¿arowe jest bar dzo wy sok ie. Po wod owa ne jest ono g³ów nie ska -
pyw ani em pal¹cych siê kro pli po lim eru, kt óre maj¹ zd oln oœæ za pal ania pod³o¿a.
Po nadto ska puj¹ce kro ple lub sto pione wiê ksze frag menty wy robu tek styln ego,
któ rych tem per atu ra prz ekr acz aæ mo¿e war toœæ 250°C, sta nowi¹ bez poœ rednie
nie bez pieczeñstwo dla ludzi poprzez mo¿liwoœæ powodowania groŸnych
poparzeñ.

Ró ¿ ne za cho wa nie siê w³ókien termo pla sty cz nych i termo rea kty w nych pod
wp³ywem dzia³ania p³omie nia mo ¿ na zaob se r wo waæ rów nie¿ w przy pa d ku
te kstyliów trud no za pa l nych. Ilu stracj¹ tej od mien no œci mo¿e byæ po rów na nie
efe któw od dzia³ywa nia p³omie nia za pa laj¹cego na tka ni nê bawe³nian¹ wy ko ñ -
czon¹ prze ciw pa l nie (wed³ug te ch no lo gii Pro ban, masa po wie rzch nio wa –
285 g/m2) oraz tka ni nê z mody fi ko wa nych, trud no pa l nych w³ókien po lie stro -
wych Tre vi ra CS (two rzy wo: polie tyleno teref ta lan + ko mo no mer fosfo roor gani -
cz ny, masa po wie rzch nio wa – 245 g/m2). Pró b ki obu tka nin, w wa run kach
me to dy ki ba da w czej no r my PN-EN ISO 6940:2005, wy ka zy wa³y ca³ko wit¹ od -
po rnoœæ na za pa le nie. Fo to gra fie na rys. 2 i 3 przed sta wiaj¹ sku t ki eks po zy cji pró -
bek tka nin na p³omieñ za pa laj¹cy od dzia³uj¹cy na ich doln¹ kra wêdŸ oraz na
po wie rz ch niê.

Zni sz cze nia pró bek tka ni ny bawe³nia nej i tka ni ny po lie stro wej pod wp³ywem 
dzia³ania p³omie nia s¹ wy ra Ÿ nie ró ¿ ne. W przy pa d ku termo pla sty cz nej tka ni ny
po lie stro wej ju¿ po 2 s od dzia³ywa nia nisko ener gety czne go Ÿród³a zap³onu na -
stê po wa³o zni sz cze nie pró bek po le gaj¹ce na sto pie niu two rzy wa w³ókno twó r -
cze go – po wsta wa³ otwór o po wie rz ch ni ok. 2 cm2. Wyd³u¿e nie cza su eks po zy cji
pró bek o 4 s pro wa dzi³o do zna cz ne go zwiê ksze nia po wie rz ch ni po wstaj¹cego
otwo ru. Usz ko dze nia pró bek tka ni ny bawe³nia nej po le gaj¹ na de stru kcji (zwê -
gle niu) w³ókien w stre fie od dzia³ywa nia p³omie nia. Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e po zna -
cz nie d³u¿ szym cza sie dzia³ania p³omie nia (10 s i 20 s) wie l koœæ usz ko dzeñ
pró bek tka ni ny bawe³nia nej jest zbli ¿o na do tych, ja kie po wsta³y na pró b kach po -
lie stro wych w cza sie 2 s i 6 s. 
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Na pod kre œle nie zas³ugu je fakt, ¿e na wet po d³ugo trwa³ym, trwaj¹cym 20 s
kon ta kcie p³omie nia z po wie rz ch ni¹ tka ni ny bawe³nia nej nie na stê pu je wy pa la nie
otwo ru (rys. 3b). Usz ko dzo ny (zwê glo ny) fra g ment pró b ki o po wie rz ch ni ok.
20 cm2 nie wy ka zu je oczy wi œcie pie r wo t nej wy trzy ma³oœci me cha ni cz nej, ce chu je
siê jed nak pewn¹ izo lacy j no œci¹ te r miczn¹ oraz sta no wi sku teczn¹ ba rie rê, któ ra
za po bie ga „przed osta niu siê” p³omie nia przez tka ni nê, na drug¹ jej stro nê. Dziê ki
ta kie mu za cho wa niu w wa run kach od dzia³ywa nia p³omie nia, bawe³nia ne tka ni ny 
trud no za pa l ne zna j duj¹ za sto so wa nie m.in. do wy twa rza nia od zie ¿y ochron nej
dla pra co w ni ków na ra ¿o nych na kon takt z p³omie niem, a ta k ¿e jako tka ni ny me b lo -
we (oraz ba rie ro we) do wy twa rza nia trud no za pa l nych uk³adów ta pi ce r skich. 

Trud no za pa l ne te ksty lia z w³ókien termo pla sty cz nych, mimo i¿ s¹ od po r ne
na za pa le nie, nie mog¹ byæ wy ko rzy sta ne w wie lu za sto so wa niach, gdy¿ w kon -
ta kcie z p³omie niem ule gaj¹ ku r cze niu, de fo r ma cji i to pie niu. Te ne ga ty w ne ce -
chy te ksty liów termo pla sty cz nych uja w niaj¹ siê m.in. pod czas ba da nia wed³ug
norm do tycz¹cych pa l no œci od zie ¿y ochron nej – PN-EN ISO 15025:2005 [13] oraz
me b li tapi ce ro wa nych – PN-EN 1021-2:2007 [14].
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Rys. 2. Pró bki tka nin po od dzia³ywan iu p³omien ia za pal aj¹cego na ich doln¹ kr awê dŸ
(test wy kon any zgod nie z norm¹ PN-EN ISO 6940:2005):

a) tka nina z trud nop alny ch w³ókien po lies trowy ch; czas dzia³ania p³omien ia – 2 s, 6 s
b) tka ni na bawe³nia na wy ko ñ czo na prze ciw pa l nie; czas dzia³ania p³omie nia – 10 s, 20 s

îród³o: opra co wa nie w³asne.

a b

Rys. 3. Próbki tka nin po od dzia³ywan iu p³omien ia za pal aj¹cego na ich po wie rzchniê
(test wy kon any zgod nie z norm¹ PN-EN ISO 6940:2005):

a) tka nina z trud nop alny ch w³ókien po lies trowy ch; czas dzia³ania p³omien ia – 2 s, 6 s
b) tka ni na bawe³nia na wy ko ñ czo na prze ciw pa l nie; czas dzia³ania p³omie nia – 10 s, 20 s

îród³o: opra co wa nie w³asne.

a b



3. Wp³yw pod sta wo wych pa ra me trów stru ktu ry
te ksty liów na ich za pa l noœæ i zdo l noœæ

do roz prze strze nia nia p³omie nia

Ana li za wy ni ków ba da nia re a kcji na ogieñ du ¿ej gru py ró ¿ nych wy ro bów tek -
stylnych wska zu je, ¿e ich za pa l noœæ i zdo l noœæ do roz prze strze nia nia p³omie nia
za le¿¹ nie ty l ko od w³aœci wo œci tworz¹cych je w³ókien, ale ta k ¿e od pa ra me trów
ich bu do wy. Za pa ra me try stru ktu ra l ne wy wie raj¹ce naj wiê kszy wp³yw na pa l -
noœæ wy ro bów w³ókien ni czych uz na je siê masê po wie rz ch niow¹, po ro wa toœæ
oraz stru ktu rê po wie rz ch ni wy ro bu [4, 6]. Bar dziej szcze gó³owa ana li za tego za -
gad nie nia pro wa dzi do wnio sku, ¿e w przy pa d ku wie losk³ad ni ko wych wy ro -
bów te ksty l nych ich za cho wa nie siê pod czas te stów re a kcji na ogieñ,
w wa run kach od zwie rcie d laj¹cych po ten cja l ne za gro ¿e nie po ¿a ro we, dete rmi -
no wa ne jest nie ty l ko ilo œcio wym udzia³em po szcze gó l nych ro dza jów w³ókien,
ale ta k ¿e spo so bem ich roz mie sz cze nia w stru ktu rze wy ro bu.

Wp³yw gra ma tu ry wy ro bów te ksty l nych z w³ókien termo rea kty w nych na
³atwoœæ ich za pa le nia prze ja wia siê wy ra Ÿ nie, gdy p³omieñ za pa laj¹cy od dzia³uje
na po wie rz ch niê pró bek. Ana li za wy ni ków dla Prób 1–4 (ta be la 2) wska zu je wy -
ra Ÿ nie, ¿e wraz ze wzro stem masy po wie rzch nio wej tka ni ny z w³ókien ce lu lo zo -
wych staj¹ siê bar dziej od po r ne na za pa le nie; wa r to œci mi ni mal ne go cza su za pa le nia
wzra staj¹ od 2 s (dla tka ni ny bawe³nia nej o gra ma tu rze 158 g/m2) do 6 s (dla tka -
ni ny bawe³nia no- l nia nej o gra ma tu rze 360 g/m2). 

W przy pa d ku te ksty liów z w³ókien termo pla sty cz nych wp³yw masy po wierz -
chnio wej na ich za pa l noœæ mo¿e byæ je sz cze bar dziej znacz¹cy. Tka ni na po lie stro -
wa (Pró ba 9) i tka ni na po lia mi do wa (Pró ba 12) cha ra kte ry zuj¹ce siê sto sun ko wo
ni ski mi wa r to œcia mi masy po wie rzch nio wej, od po wie d nio: 126 g/m2 i 84 g/m2,
w wa run kach me to dy ki no r my PN-EN ISO 6940:2005, nie ule ga³y za pa le niu,
pod czas gdy pró b ki gru b szych tka nin z tych sa mych w³ókien (Pró ba 8 i 11) za pa -
la³y siê po 1–2 s dzia³ania p³omie nia za pa laj¹cego.

Kon takt p³omie nia za pa laj¹cego z termo pla sty cz nym wy ro bem te ksty l nym
za wsze wywo³uje de fo r ma cjê pró b ki, sta pia nie two rzy wa i mniej lub bar dziej
wy ra Ÿ ne od da la nie siê ma te ria³u od p³omie nia. Zja wi sko to okre œla ne jest czê sto
mia nem „ucie cz ki przed p³omie niem”. Jest ono szcze gó l nie na si lo ne pod czas za -
pa la nia cien kich termo pla sty cz nych wy ro bów te ksty l nych oraz fo lii. Na le ¿y
s¹dziæ, ¿e „ucie czka przed p³omie niem” sta no wi g³ówn¹ przy czy nê nie wyst¹pie -
nia zap³onu pró bek wy ro bów, któ rych two rzy wo jest de fa c to ma te ria³em pa l nym.

Ob se r wa cja zja wisk wy stê puj¹cych pod czas ba da nia za pa l no œci ró ¿ nych fra g -
men tów Pró by 10 (fi ran ka o wy ra Ÿ nie zró¿ ni co wa nej stru ktu rze) oraz uzy ska ne
wy ni ki (ta be la 2) po twier dzaj¹ ist nie nie de cy duj¹cego wp³ywu masy po wie rzch -
nio wej na za pa l noœæ wy ro bów z w³ókien termo pla sty cz nych. Fra g men ty Pró by 10
ce chuj¹ce siê bar dziej zwart¹, wype³nion¹ stru ktur¹, a w kon se k wen cji wiêksz¹
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mas¹ po wie rz ch niow¹ (185 g/m2), ule ga³y za pa le niu po 2 s dzia³ania p³omie nia za -
pa laj¹cego, pod czas gdy fra g men ty tego wy ro bu o nie wy pe³nio nej, a¿u ro wej struk -
tu rze i ni skiej ma sie po wie rzch nio wej (48 g/m2) nie ule ga³y za pa le niu.

Masa po wie rzch nio wa wy ro bów te ksty l nych wp³ywa ta k ¿e znacz¹co na prêd -
koœæ roz prze strze nia nia p³omie nia. W ta be li 3 po da no wy ni ki ba da nia tego pa ra -
me tru, zgod nie z norm¹ PN-EN ISO 6941:2005 [15], dla wy ro bów te ksty l nych
zró¿ ni co wa nych pod wzglê dem sk³adu su row co we go i pa ra me trów stru ktu ry.
Pio no wo umie sz czo ne pró b ki o wy mia rach 170 mm x 560 mm pod da wa no
dzia³aniu p³omie nia za pa laj¹cego o wy so ko œci 40 mm w cza sie 10 s. Sto so wa no
me to dê za pa la nia do lnej kra wê dzi pró b ki (rys. 1a). Miar¹ prê d ko œci pro pa ga cji
p³omie nia, po wyst¹pie niu zap³onu pró b ki, s¹ wa r to œci cza su, po któ rych na stê -
pu je prze pa la nie ko le j nych trzech ni tek kon tro l nych umie sz czo nych po zio mo
przy po wie rz ch ni pró b ki, w od leg³oœciach 250 mm, 400 mm i 550 mm od do lne go 
jej brze gu, i po³¹czo nych z czu j ni ka mi ele ktry cz ny mi, co umo ¿ li wia au to ma -
tyczn¹ re je stra cjê cza su ich prze pa la nia.

Przed sta wio ne w ta be li 3 wy ni ki wska zuj¹, ¿e za rów no w gru pie wy ro bów
z w³ókien ce lu lo zo wych (Pró by 1–3), jak i dla wy ro bów polie strowo- celulo zo -
wych (Pró by 13, 15, 16) wy stê pu je wy ra Ÿ na za le ¿ noœæ dy na mi ki roz prze strze nia -
nia p³omie nia od masy po wie rzch nio wej pró bek. Pró b ki tka nin o mnie j szej ma sie 
po wie rzch nio wej ce chuj¹ siê wiêksz¹ prê d ko œci¹ pro pa ga cji p³omie nia. 

Ta be la 3. Wy ni ki ba da nia roz prze strze nia nia p³omie nia przez wy ro by
w³ókien ni cze wed³ug no r my PN-EN ISO 6941:2005

Nr
próby1/

Sk³ad surowcowy,
%

Masa
powierzchniowa

, g/m2

Czas od zapalenia palnika do
przepalenia nitki kontrolnej, s

I (dolnej) II III (górnej)

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

85
wartoœæ œrednia

w przypadku ¿adnej z 6 próbek
p³omieñ nie osi¹gn¹³ poziomu

pierwszej nitki kontrolnej

13. PET/bawe³na  (50/50)2/ 105 6 9 11

15. PET/bawe³na (50/50)2/ 190 7 12 18

16. PET/wiskoza (50/50)3/ 180 7 13 19

1/ – nu me ry prób od po wia daj¹ oz na cze niom przy jê tym w ta be li 2; 2/ – os no wê i w¹tek sta no wi¹
przê dze dwusk³ad ni ko we (PET/bawe³na, 50/50); 3/ – os no wa – przê dza PET (100); w¹tek

– przê dza wi sko zo wa (100)
îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Czas od mo men tu przy³o¿e nia p³omie nia za pa laj¹cego do pró b ki do prze pa -
le nia trze ciej ni t ki kon tro l nej zna j duj¹cej siê przy po wie rz ch ni pró b ki w od -
leg³oœci 550 mm od jej do lne go brze gu wy no si³ 11 s dla cien kiej tka ni ny
polie stro wo- ba we³nia nej (naj mnie j sza wa r toœæ) i 29 s dla gru bej tka ni ny
bawe³nia no- l nia nej (naj wiê ksza wa r toœæ). Oz na cza to, ¿e po przez zwiê ksze nie
masy po wie rzch nio wej tka ni ny z w³ókien ce lu lo zo wych lub tka ni ny polie -
strowo -celu lozo wej mo ¿ na uzy skaæ ponad 2,5-kro t ne ob ni ¿e nie œred niej prê d ko -
œci roz prze strze nia nia p³omie nia na od cin ku pie r wszych 550 mm tka ni ny.

Cie ka wy ma te ria³ po rów na w czy sta no wi¹ wy ni ki po mia rów i ob se r wa cji do -
ko na ne pod czas ba da nia tka nin polie strowo- celulo zo wych oz na czo nych nu me -
ra mi 13, 15 i 16 (ta be la 3). Ka ¿ da z nich ule ga³a ca³ko wi te mu spa le niu, wy ka zuj¹c
du¿¹ dy na mi kê roz prze strze nia nia p³omie nia, pod czas gdy tka ni ny z w³ókien
po lie stro wych ce chuj¹ siê ogra ni czon¹ za pa l no œci¹ (Pró ba 9 – tabe la 2) i nie wielk¹ 
zdo l no œci¹ do roz prze strze nia nia p³omie nia (Pró ba 8 – tabe la 3). Przyk³ad ten
œwia d czy o tym, ¿e w wy ro bach w³ókien ni czych o z³o¿o nym sk³ad zie su ro w co -
wym – szcze gó l nie wów czas, gdy ze sta wio ne s¹ w³ókna ter mop la sty cz ne i ter -
more akty w ne – pod czas kon ta ktu z p³omie niem za pa laj¹cym do cho dzi do
wza je mnych od dzia³ywañ po szcze gó l nych sk³ad ni ków, przez co za cho wa nie siê
tych wy ro bów sta no wi pewn¹, zwy kle nie mo ¿ liw¹ do prze wi dze nia, wy pa d -
kow¹ w³aœciwoœci tworz¹cych je w³ókien. 

W przy pa d ku Pró by 13 i 15 zna cz ny (50%) udzia³ w³ókien bawe³ny, za rów no
w przê dzy os no wo wej, jak i w¹tko wej, spo wo do wa³, ¿e spa la niu tka ni ny nie to -
wa rzy szy³o ska py wa nie roz to pio nych kro p li po li me ru (po lie stru), co jest ty po -
wym zja wi skiem pod czas spa la nia wy ro bów z w³ókien po lie stro wych.
Wy stê po wa nie obok sie bie w stru ktu rze przê dzy jed no rod ne go uk³adu w³ókien
termo rea kty w nych i termo pla sty cz nych stwo rzy³o wa run ki do spa la nia roz to -
pio ne go two rzy wa w³ókien po lie stro wych, któ re si³ami ad he zji utrzy my wa ne
by³o na po wie rz ch ni w³ókien bawe³ny, spe³niaj¹cych tu rolê swoistego rusztu.

Za sad ni czo od mien ny prze bieg pro ce su spa la nia ob ser wo wa no pod czas ba -
da nia roz prze strze nia nia p³omie nia na tka ni nie polie strowo -wisko zo wej (Pró ba
16). Wa r to œci cza su, po któ rym na stê po wa³o prze pa la nie ko le j nych ni tek kon tro l -
nych, nie ró ¿ ni¹ siê pra kty cz nie od wy ni ków uzy ska nych dla Pró by 15, jed nak
pro ce so wi spa la nia Pró by 16 to wa rzy szy³o od ry wa nie siê p³on¹cych fra g men tów 
tka ni ny maj¹cych zdo l noœæ za pa la nia pod³o¿a. Wyst¹pie nie tego nie po¿¹da ne go
zja wi ska pod czas te stu tka ni ny polie strowo -wisko zo wej na le ¿y t³uma czyæ spe -
cy fi cz nym roz mie sz cze niem po szcze gó l nych, ró ¿ nych pod wzglê dem w³aœci wo -
œci te r mi cz nych, su ro w ców w stru ktu rze wy ro bu. 

Ter more akty w ne w³ókna wi sko zo we i ter mop la sty cz ne w³ókna po lie stro we
nie wy stê puj¹ tu taj obok sie bie, tworz¹c dwusk³ad ni kow¹ przê dzê polie strowo -
-celu lo zow¹ – jak to mia³o mie j s ce w przy pa d ku Prób 13 i 15 – lecz ka ¿ de z nich
two rzy inny uk³ad przê dzy (tabe la 3). Os no wa jest jed nosk³ad ni kow¹ przêdz¹
po lie strow¹, a w¹tek – jed nosk³ad ni kow¹ przêdz¹ wi sko zow¹. Tka ni na ta jest
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wiêc uk³adem mniej jed no rod nym ni¿ wy ro by wy two rzo ne z przêdz dwusk³ad -
ni ko wych polie strowo- celulo zo wych. 

To „odse pa ro wa nie” termo pla sty cz nych w³ókien po lie stro wych od nie ule -
gaj¹cych to p nie niu w³ókien wi sko zo wych po wo do wa³o, ¿e pod czas spa la nia
tka ni ny topi¹ce siê two rzy wo w³ókien po lie stro wych by³o utrzy my wa ne si³ami
powie rzch nio wy mi na przê dzy z w³ókien ce lu lo zo wych, w zna cz nie mnie j szym
sto p niu ni¿ w przy pa d ku Pró by 15. G³ów nym tego po wo dem by³a mnie j sza po -
wie rz ch nia kon ta ktu roz to pio ne go po lie stru z przêdz¹ wi sko zow¹ ni¿ po wie rz -
ch nia kon ta ktu sto pio nych w³ókien po lie stro wych z w³ók na mi bawe³ny,
z któ ry mi two rzy³y (w Pró bie 15) przê dzê dwusk³ad ni kow¹. To s³abe od -
dzia³ywa nie w tka ni nie polie strowo -wisko zo wej (Pró ba 16) roz to pio ne go two -
rzy wa w³ókien po lie stro wych z przêdz¹ wi sko zow¹ nie by³o w sta nie za po biec
od ry wa niu siê fra g men tów tka ni ny w cza sie jej spa la nia. 

4. Pod sum owa nie

Dziê ki po stê po wi w dzie dzi nie pro du kcji w³ókien che mi cz nych ist niej¹ obe c -
nie mo ¿ li wo œci wy twa rza nia wy ro bów w³ókien ni czych prze zna czo nych do wy -
po sa ¿e nia wnêtrz o wy ma ga nych w prze pi sach prze ciwpo ¿a ro wych kla sach
re a kcji na ogieñ. Od po rnoœæ na za pa le nie te ksty liów uzy sku je siê po przez za sto -
so wa nie do ich wy twa rza nia trud no pa l nych w³ókien che mi cz nych b¹dŸ te¿ po -
przez pod da nie wy ro bów te ksty l nych pro ce so wi apre tu ro wa nia z u¿y ciem
œro d ków prze ciw pa l nych. 

Nie za le ¿ nie od przy jê tej me to dy za pe w nie nie wy ro bom te ksty l nym pod wy¿ -
szo nej od po rno œci na za pa le nie ³¹czy siê zwy kle z po go r sze niem nie któ rych ich
w³aœci wo œci u¿y t ko wych i este ty cz nych, zwiê ksze niem ko sztów wy twa rza nia,
a po nad to w wie lu przy pa d kach pro wa dzi do szko d li we go od dzia³ywa nia tych
wy ro bów na or ga nizm cz³owie ka oraz stwa rza ne ga ty w ne sku t ki œro do wi sko -
we, za rów no w eta pie ich pro du kcji, jak i uty li za cji po okre sie u¿y t ko wa nia [16].

Przed sta wio ne w re fe ra cie wy ni ki ba dañ wska zuj¹, ¿e pod sta wo we w³aœci -
wo œci pa l ne te ksty liów, ta kie jak za pa l noœæ i zdo l noœæ do roz prze strze nia nia
p³omie nia, za le¿¹ w doœæ zna cz nym sto p niu od pa ra me trów ich bu do wy, m.in.
masy po wie rzch nio wej, po ro wa to œci, a w przy pa d ku wy ro bów wie losk³ad ni ko -
wych – rów nie¿ od spo so bu roz mie sz cze nia po szcze gó l nych ro dza jów w³ókien
w stru ktu rze wy ro bu. Dok³adne po zna nie tych za le ¿ no œci po zwo li³oby na œwia -
do me, ra cjo na l ne kszta³to wa nie w³aœci wo œci pa l nych te ksty liów po przez od po -
wied ni do bór pa ra me trów ich stru ktu ry. Na le ¿y s¹dziæ, ¿e dziê ki temu mo ¿ li we
by³oby efe kty w ne wy twa rza nie te ksty liów wypo sa ¿e nio wych o za³o¿o nych
w³aœci wo œciach po ¿a ro wych, prze zna czo nych do okre œlo nych za sto so wañ w bu -
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dyn ku. Stwo rzy³oby to ta k ¿e mo ¿ li woœæ wy eli mino wa nia z ob ro tu han d lo we go
tych wy ro bów wy po sa ¿e nia wnêtrz, któ re sta no wi¹ szcze gó l nie du¿e za gro ¿e nie 
po ¿a ro we.
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dr in¿. Wa l de mar MA CH NO WSKI

THE EF FECT OF RAW MA TE RIAL AND STRU C TU RE
ON THE BU R NING BE HA VIO UR OF IN TER IOR TE X TI LES

Many bu i l ding fi res are ca u sed by the ig ni tion of in ter ior te x ti les by small
ig ni tion so u r ces. The igni ta bi li ty of te x ti les in ten ded for cu r ta ins, dra pes, blinds
and si mi lar uses by a small open fla me is the re fo re an im po r tant fe a tu re in the
as ses s ment of the risk of fire.

This pa per gi ves the test re sults ac cor ding to reac tion- to- fi re test stan dards for
in ter ior te x ti les with dif fe rent raw ma te rial co m po si tion (i.e. fa brics made from
na tu ral and man - ma de fi bres and blends the re of). The test re sults sho wed that
the igni ta bi li ty (in ac cor dan ce with PN-EN ISO 6940:2005) and the fla me spre ad
pro per ties (in ac cor dan ce with PN-EN ISO 6941:2005) of te x ti les were gre a t ly
af fe c ted by the r mal pro per ties of fi bres and the te x ti le fa brics stru c tu re.

It was con c lu ded that, ta king into ac co unt the fa c tors af fe c ting the bu r ning
be ha vio ur of te x ti les, we can sig nifi can t ly re du ce the ir flam ma bi li ty and in
con se qu en ce im pro ve the fire sa fe ty in bu i l dings.
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Ka mil MARJANEK

Ka di mex B.H.

NO WO CZE S NE URZ¥DZE NIA I SY STE MY
W IN STA LA CJACH PIA NO WYCH

Przed miot em ni niejs zego artyku³u jest bezpie-
cz eñs two po ¿ar owe w ba zach pa liw w Pol sce oraz
anal iza sta nu obecn ego i kie run ek, w ja kim po  -
winny iœæ zmia ny. 

The su bj ect of this article is fire sa fety in the fuel
ba ses in Po land and anal ysis of the cur rent situation
and the direc tion in which chan ges should go.

1. Wprowadzenie

W osta t nich la tach mo ¿e my zaob se r wo waæ ci¹g³y wzrost zapo trze bo wa nia
na su ro w ce na tu ra l ne, bez któ rych roz wój go spo dar ki, a co za tym idzie na sze go
pa ñ stwa, nie by³by mo ¿ li wy. Bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne na sze go kra ju za le ¿y
w g³ów nej mie rze od dwóch czyn ni ków: mo ¿ li wo œci po je mno œcio wej sk³ado wa -
nia sub stan cji, ta kich jak ropa na fto wa, ben zy na, olej na pê do wy i olej opa³owy,
jak rów nie¿ od po zio mu za bez pie cze nia tych miejsc, czy li baz ma ga zy no wych.
Obo wi¹zuj¹ce prze pi sy daj¹ du¿¹ do wol noœæ u¿yt ko w ni kom w wy bo rze ro dza -
ju za bez pie czeñ. Nie ste ty ten brak uœci œle nia wy ma gañ w za le ¿ no œci od kon kre t -
nych przy pa d ków spra wia, ¿e u¿y tko w ni cy wy bie raj¹ czê sto wa riant naj ta ñ szy,
nie ko nie cz nie do sto so wa ny do ro dza jów za gro ¿eñ, z któ ry mi mog¹ mieæ sty cz -
noœæ w przysz³oœci. Wie lo le t nio ana li zuj¹c za sto so wa ne roz wi¹za nia i patrz¹c
na te obe c nie po wstaj¹ce, mo ¿ na za uwa ¿yæ de li ka t ny po stêp w œwia do mo œci
u¿yt ko w ni ków, a co za tym idzie – bar dziej rze czo we po dej œcie do spo so bów za -
bez pie cza nia przed dzia³aniem og nia. W da l szym ci¹gu patrz¹c na spra wê za -
bez pie czeñ prze ciw po ¿aro wych pod k¹tem ca³ego kra ju, mu si my zdaæ so bie spra wê



z tego, jak wie le je sz cze przed nami. Bu do wa nie œwia do mo œci u¿yt ko w ni ków to
ty l ko je den z aspe któw, któ ry s³u¿y po pra wie bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go na te -
re nie klu czo wych in wes ty cji dla bez pie cze ñ stwa ener gety cz ne go na sze go kra ju.
W myœl za sa dy, ¿e ³atwiej (a w tym wy pa d ku na pe w no ta niej) jest za po bie gaæ,
ni¿ le czyæ, po ni ¿ej przed sta wiê ana li zê ist niej¹cych ro dza jów za bez pie czeñ, ich
plu sów i mi nu sów, jak rów nie¿ pod su mo wa nie, w ja kim kie run ku po win ny byæ
sku pio ne na sze dzia³ania w przysz³oœci, tak aby œmy zbli ¿y li siê po zio mem za -
bez pie czeñ do œwia to wych li de rów w tej dzie dzi nie. 

2. Ana li za za gro ¿eñ na te re nach baz pa liw, za sto so wa ne
roz wi¹za nia przeciwpo¿arowe, co mo ¿ na po pra wiæ

w przysz³oœci

a. Ko le jo we i sa mo cho do we fron ty za³ado w czo-roz³adun ko we

Uz mys³owie nie so bie, z ja ki mi za gro ¿e nia mi po ¿a ro wy mi mo ¿e my siê spo t -
kaæ na te re nie baz ma ga zy no wych, wy ma ga ana li zy pro ce su u¿y t ko we go tych
obie któw. Bazy pa liw s³u¿¹ za pe w nie niu w da nym re gio nie od po wied nie go za -
pa su pa liw wê glo wodo ro wych, tak aby nie za brak³o go na sta cjach pa liw czy te¿
w do mach ogrze wa nych ole jem na pê do wym. Go to we wy ro by w po sta ci pa liw
wê glo wodo ro wych, ta kich jak olej na pê do wy i opa³owy oraz ben zy na, tra fiaj¹
po przez ru ro ci¹gi lub cy ste r ny ko le jo we do baz pa liw. Tu taj po wsta je pie r wsze
bar dzo isto t ne za gro ¿e nie zwi¹zane z prze pompo wy wa niem pa liw z cy stern ko -
le jo wych do zbio r ni ków ma ga zy no wych. 

W przy pa d ku roz szcze l nie nia po³¹cze nia mo¿e siê utwo rzyæ roz le wi sko, a co
za tym idzie – mie sza ni na ga zów wy bu cho wych lub pa l nych. Za pocz¹tko wa nie
re a kcji spa la nia mo¿e, w przy pa d ku bra ku naty ch mia sto wej in ter we ncji, do pro -
wa dziæ do nad mie r ne go prze grza nia siê cy stern i do ich wy bu chu. Sku t ka mi ta -
kiej sy tu a cji mo¿e byæ za pa le nie siê ko le j nych wa go nów i ca³ko wi te zni sz cze nie
in fra stru ktu ry roz³adun ko wej, jak rów nie¿ utra ta cen nych su ro w ców. Ko szty
utra co nych su ro w ców, a ta k ¿e od bu do wy i prze sto ju tech nolo gicz ne go bazy na
czas prze sto ju tech nolo gicz ne go li czo ne by³yby w dzie si¹tkach mi lio nów
z³otych. Ja kie dzia³ania na le ¿y podj¹æ w przy pa d ku po ¿a ru? Pro mie nio wa nie
cie p l ne jest na tyle si l ne, ¿e nie mo ¿ na siê zbli ¿yæ do mie j s ca po ¿a ru. Do da t ko wo
ry zy ko wy bu chu ko le j ne go wa go nu unie mo ¿ li wia pod jê cie sto so w nych de cy zji
w celu roz dys pono wa nia si³ i œro d ków bez na ra ¿e nia lu dzi na bez po œred ni¹ utra -
tê ¿y cia lub zdro wia. Dla te go wszy stkie dzia³ania opa r te na wy ko rzy sta niu za so -
bów lu dz kich na le ¿y eli mi no waæ. Sy tu a cja wygl¹da ana lo gi cz nie w przy pad ku
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po mpo wa nia pa liw ze zbio r ni ków do cy stern sa mo cho do wych, za po moc¹ któ -
rych pa li wo jest do sta r cza ne do sta cji pa liw. 

Czym ga si my pa li wa wê glo wodo ro we? Me dium ga œ ni czym u¿y wa nym do
ga sze nia pa liw wê glo wodo ro wych jest pia na ciê ¿ ka. Wy twa rza siê j¹ z wod ne go
roz two ru œro d ka pia no twór cze go, któ ry zo sta je pod da ny pro ce so wi ae ra cji
w zra sza czach, pr¹do wni cach lub dzia³kach pia no wych, tworz¹c w ten spo sób
pia nê ga œ nicz¹. Jak wygl¹daj¹ ty po we w Pol sce za bez pie cze nia fron tów ko le jo -
wych czy te¿ au to cy stern? S¹ to in sta la cje zra sza czo we umie sz czo ne bez po œred -
nio nad cy ste r na mi lub sta cjo na r ne dzia³ka ste ro wa ne rê cz nie przez obs³ugê.
In sta la cje zra sza czo we po win ny byæ sto so wa ne ty l ko jako roz wi¹za nie do da t ko -
we, aby szy b ko i sku te cz nie ch³od ziæ inne cy ste r ny, za bez pie czaj¹c je w ten spo -
sób przed prze grza niem i wy bu chem, ale ni g dy nie po win ny byæ sto so wa ne jako
g³ówne za bez pie cze nie prze ciw po¿a ro we. Dla cze go? Po nie wa¿ w przy pa d ku
wy bu chu cy ste r ny in sta la cja zo sta je ca³ko wi cie zni sz czo na, a taki sce na riusz, jak
po ka zuj¹ sta ty sty ki po ¿a rów, jest doœæ czê sty. Dzia³ka sta cjo na r ne ste ro wa ne
rê cz nie umie sz czo ne naj czê œciej na pla t fo r mach rów nie¿ nie sta no wi¹ sku te cz ne -
go roz wi¹za nia. Dzie je siê tak, po nie wa¿ do ich obs³ugi nie zbêd ny jest wy so ko
wy kwa lifi kowa ny per so nel, któ ry bê dzie wie dzia³, jak ra dziæ so bie w sy tu a cjach
kry zy so wych. Wie lo kro t nie ob se r wuj¹c umie js co wie nie pla t form wzglê dem to -
rów w od leg³oœci po ni ¿ej 10 m, pyta³em osób, któ re by³y odpo wie dzia l ne za ga -
sze nie, co zro bi¹, gdy za cz nie siê po ¿ar? Czy z na ra ¿e niem ¿y cia i zdro wia
po dejm¹ pró bê uga sze nia? Czy bêd¹ wie dzia³y, jak siê za cho waæ? Czy strach
przed nie okie³zna nym ¿y wio³em po zwo li im na sku te cz ne dzia³anie? Od po wie -
dzi, ja kie us³ysza³em, ka¿¹ ta kie roz wi¹za nie jak naj szy b ciej zmie niæ, gdy¿ nie
gwa ran tu je ono po wo dze nia.
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Fot. 1. Operowanie dzia³kiem FJM 100 MAN na platformie przez jednostki
ochrony przeciwpo¿arowej



W ja kim kie run ku po win ny sku piæ siê dzia³ania or ga nów odpo wie dzia l nych
za usta na wia nie prze pi sów oraz od po wied ni¹ edu ka cjê, jak rów nie¿ pro je ktan -
tów, a w ko ñ cu firm ofe ruj¹cych sto so w ne za bez pie cze nia? Ist niej¹ roz wi¹za nia,
któ re dziê ki wysi³kom mo jej fi r my za czy naj¹ sku t ko waæ, s¹ co raz czê œciej sto so -
wa ne i czyn nie pod nosz¹ po ziom bez pie cze ñ stwa na te re nach baz pa liw, ogra ni -
czaj¹c rów nie¿ mo ¿ li woœæ usz czer b ku na zdro wiu lu dzi. Na le¿¹ do nich
w szcze gó l no œci dzia³ka ste ro wa ne ele ktry cz nie za po moc¹ pu l pi tów ra dio wych
b¹dŸ sta cjo na r nych. Jed na oso ba z bez pie cz nej od leg³oœci mo¿e ste ro waæ ki l ko ma 
dzia³kami w jed nym cza sie, dys po nuj¹c w ten spo sób od po wied nie œro d ki w za -
le ¿ no œci od roz wo ju sy tu a cji w sto so w ne mie j s ca. W celu zo bra zo wa nia, jak
wygl¹da obs³uga tych urz¹dzeñ, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e przy po mi na ste ro wa nie
jo y sti c kiem w grze kom pu te ro wej. Roz wi¹za nia ta kie uda³o nam siê z po wo dze -
niem za pro po no waæ i za sto so waæ m.in. w: te r mi na lu mo r skim LPG na le¿¹cym
do fi r my ORLEN GAZ, ba zach pa liw ¯ura wi ca, Œwi no u j œcie, Wroc³aw na -
le¿¹cych do fi r my Or len S.A., jak rów nie¿ w Ba zie OLPP w Woli Rzê dzi ñ skiej czy 
te¿ w Po rcie Ma ry nar ki Wo jen nej. U¿y tko w ni cy tych urz¹dzeñ s¹ bar dzo za do -
wo le ni z tego roz wi¹za nia, do ce niaj¹ ich wa lo ry u¿y t ko we, a w szcze gó l no œci to,
¿e nie bêd¹ mu sie li na ra ¿aæ swo je go ¿y cia, aby uga siæ nie bez pie cz ny po ¿ar. Roz -
wi¹za nie to jest obe c nie sto so wa ne w oko³o 12% baz pa liw. Wy ni ka to z fa ktu, ¿e
jest ono dro ¿ sze od po pu la r nych wy ¿ej opi sa nych roz wi¹zañ, lecz je go koszt da -
lej po zo sta je nie wie l ki w przy pa d ku ze sta wie nia go z pra wdo podo bny mi stra ta -
mi wywo³any mi przez po ¿ar. Je ¿e li pro po no wa ny wa riant jest zbyt dro gi, ale nie
do pu sz cza my sy tu a cji, w któ rej za bez po œred ni¹ obs³ugê mo gli by byæ odpo wie -
dzia l ni lu dzie, ist nie je roz wi¹za nie opa r te na za sto so wa niu dzia³ek z au to ma -
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tyczn¹ os cy lacj¹. Cze mu jest to do bre roz wi¹za nie? Dzia³ka ta kie po sia daj¹
wbu do wa ny modu³ auto ma ty cz nej os cy la cji. Jego za sa da dzia³ania jest pro sta
i nie za wod na. Otó¿ czêœæ przep³ywaj¹cego wod ne go roz two ru œro d ka pia no -
twór cze go tra fia do tur bi ny na pê dzaj¹cej me cha nizm os cy la cji. Wsku tek na bra -
nia roz pê du przez tur bi nê dzia³ko zaczyna oscylowaæ o zadany k¹t.

Roz wi¹za nie to jest sz czególnie wa ¿ne w pierw szych chwi lach po¿a ru, kie dy
trud no jest zady sponowaæ od po wied ni¹ liczbê osób, jak ró wni e¿ cza soch³onny
jest pro ces zak³ad an ia ub rañ ¿a ro odpornych wraz z apar ata mi od dec howy mi.
U¿ ytk ownik mo¿e z bez pieczn ej od leg³oœci œl edziæ pr acê dzia³ek i w mo menc ie,
kie dy uzna za bez pieczne i sto sowne prz ejêc ie rêc znej kon troli, mo¿e ski erow aæ
pr¹dy pia ny w pos zczególne miej sca po¿a ru. Roz wi¹za nia te uda³o nam siê z po -
wod zeni em za pro pono waæ i do sta rczyæ do kil ku woj skow ych mag azyn ów pa -
liw sta³ych, jak ró wnie¿ do na jwiêkszej polskiej kopalni i jej ekspedytu, PGNiG
w Dê b nie i Barnówku. 

b. Obecn ie sto sow ane za bezp iecz enia zb iorn ików ma gaz yno wych, 
co mo ¿na zmieniæ w przysz³oœci?

Zbio r ni ki ma ga zy no we na le¿¹ do miejsc, któ re nios¹ ze sob¹ szcze gó l ne ry zy -
ko. Ich po ¿a ry s¹ d³ugo trwa³e i naj czê œciej koñcz¹ siê zni sz cze niem zna cz nej czê -
œci in fra stru ktu ry na te re nie bazy. Na le ¿y rów nie¿ wspo mnieæ o du ¿ym ska ¿e niu 
œro do wi ska wywo³anym przez wy dzie laj¹cy siê przy po ¿a rze gê sty dym. Jest on
szko d li wy dla lu dzi, zwierz¹t i dla wszy stkie go, co na po tka na swo jej dro dze. Je -
¿e li po ¿ar zbio r ni ka nie zo sta nie szy b ko i sku te cz nie uga szo ny, z ka¿d¹ mi nut¹
pra wdopo dobie ñ stwo uga sze nia ma le je. Dzie je siê tak, po nie wa¿ co raz bar dziej
roz grze waj¹ce siê pa li wo sta je siê je sz cze ciê ¿ sze do uga sze nia. Wsku tek d³ugie -
go od dzia³ywa nia pro mie nio wa nia cie p l ne go na œcia ny zbio r ni ka ich kon stru k -
cja, pocz¹wszy od szczy tu, za czy na siê su kce sy w nie za³amy waæ do œro d ka,
bez po wro t nie niszcz¹c w ten spo sób ca³y zbio r nik. Ko szty zwi¹zane z od bu dow¹ 
zbio r ni ków s¹ bar dzo wy so kie (ka ¿ dy zbio r nik to, w za le ¿ no œci od po je mno œci,
od ki l ku do kil ku dzie siê ciu mi lio nów z³otych). Jak nie bez pie cz ne s¹ te po ¿a ry,
mo ¿ na siê by³o prze ko naæ w Pol sce w Czecho wicach- Dzie dzi cach w 1971 r.,
gdzie ¿y cie stra ci³o 37 osób, oraz w se rii po ¿a rów w ra fi ne rii w Mo ¿e j kach w la -
tach 2007–2010. Ta k ¿e po ¿a ry zbio r ni ków ropy na fto wej w Ra fi ne rii Trze bi nia
w 2002 r. oraz w Ra fi ne rii Gda ñ skiej w 2003 r., da³y wie le do my œle nia.

Stra ty ma te ria l ne i lu dz kie po wsta³e wsku tek tych po ¿a rów, ka¿¹ nam sta le
pra co waæ nad zabez pie cze nia mi prze ciwpo ¿aro w mi, a w szcze gó l no œci nad
indy widu a l nym po dej œciem do ka ¿ dej bazy, ana li zuj¹c wszy stkie mo ¿ li we do
prze wi dze nia aspe k ty. Za pocz¹tko wa nie po ¿a rów w ta kich obie ktach jest naj -
czê œciej spo wo do wa ne przez wy³ado wa nia atmo sfe ry cz ne i czyn ni ki lu dz ki.
S¹ to sy tu a cje ciê ¿ kie do prze wi dze nia i wy eli mino wa nia. 
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Jak wygl¹daj¹ ty po we za bez pie cze nia w Pol skich ba zach pa liw? Czy oka¿¹
siê sku te cz ne? Jak spra w dzi³y siê pod czas po ¿a rów w in nych kra jach? Czy znaj¹c 
od po wie dzi na te py ta nia, mo ¿e my spo ko j nie pa trzeæ w przysz³oœæ? W ki l ku
zda niach po sta ram siê przy bli ¿yæ stan za bez pie czeñ i wska zaæ, w któ rym kie run -
ku po win ny siê sku piæ na sze dzia³ania w przysz³oœci. 

Spo œród sto so wa nych w Pol sce zbio r ni ków, z uwa gi na bu do wê, mo ¿e my
roz ró ¿ niæ dwa ro dza je: z da chem sta³ym i z da chem p³ywaj¹cym. Po ni ¿ej w ki l ku
zda niach przed sta wiê za bez pie cze nia zbio r ni ków z da chem sta³ym, gdy¿ s¹ one
z ma³ymi zmia na mi sto so wa ne rów nie¿ w zbio r ni kach z da chem p³ywaj¹cym.
Zbio r ni ki z da chem sta³ym s¹ szcze gó l nie nie bez pie cz ne, po nie wa¿ w za le ¿ no œci
od ich wype³nie nia pa li wem two rzy siê w nich mie szan ka wy bu cho wa o zna cz -
nej ob jê to œci. Wsku tek wy bu chu do cho dzi do za mie rzo ne go ode rwa nia da chu
i wy mie sza nia pa l nych par z po wie trzem. Nie skrê po wa ny do stêp po wie trza in -
ten syfi ku je pro ces spa la nia i pod no si tem pe ra tu rê po ¿a ru. Spo œród trzech ty pów
do stê p nych in sta la cji chro ni¹cych zbio r ni ki w Pol sce, naj bar dziej roz po wszech -
nio ny jest sy stem napo wierz chnio we go po da wa nia pia ny. Sk³ada siê on z pr¹dow -
ni cy pia no wej, w któ rej wod ny roz twór zo sta je na po wie trzo ny i po wsta je pia na
ga œ ni cza, ga r n ka pia no we go, w któ rym zna j du je siê me m bra na prze ciw dzia³a -
j¹ca ula t nia niu siê pa l nych ga zów przez pr¹do wni cê do at mo s fe ry, i wle wu pia -
no we go, któ ry ma za za da nie od po wie d nio ukszta³to waæ stru mieñ pia ny tak,
aby pod nieœæ jego sku te cz noœæ ga œ nicz¹. Aby jed noz na cz nie okre œliæ wady i za le -
ty tego roz wi¹za nia, na le ¿y wy ob ra ziæ so bie, jaki prze bieg bê dzie mia³ ewen tu a l -
ny po ¿ar. W pie r wszej chwi li do cho dzi do wy bu chu, któ ry ni sz czy dach, jak
rów nie¿ naj wy ¿sze czê œci zbio r ni ka. Do nich w³aœ nie jest przy twier dzo na kon -
stru k cja sy ste mu napo wierz chnio we go po da wa nia pia ny. Sta ty sty ki po ¿a ro we
po ka zuj¹, ¿e pra wdopo dobie ñ stwo prze trwa nia przez ten sy stem pie r wszych
chwil po ¿a ru wy no si ty l ko 50%. Je ¿e li po ¿ar oka ¿e siê mniej nisz czy cie l ski w pier -
wszych u³am kach se kund i osz czê dzi nasz¹ in sta la cjê, mu si my pa miê taæ, ¿e wraz 
z wyd³u¿e niem cza su spa la nia la wi no wo ro œ nie ry zy ko za pad niê cia siê gó r nych
czê œci zbio r ni ka do œro d ka. Wsku tek ta kiej sy tu a cji rów nie¿ po zo sta nie my bez in -
sta la cji ga œ ni czej. W tym mie j s cu na le ¿y wspo mnieæ o za pa sie œro d ka pia no twór -
cze go.

Zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi pol ski mi prze pi sa mi za pas wody ma wy sta r czyæ
na 120 mi nut akcji ga œ ni czej dla naj wiê ksze go zbio r ni ka wraz z jego obwa³owa -
niem. Œro dek pia no twó r czy ma sta r czyæ ty l ko na 30 mi nut. Czy w tym cza sie
uga si my po ¿ar? Jest wy so ce pra wdo podo b ne, ¿e nie! W za³o¿e niu mia³ to byæ
czas po trze b ny na do jazd i roz po czê cie akcji ga œ ni czej przez jed no stki PSP. Ta kie
my œle nie by³oby uza sa d nio ne, gdy by stra¿ po ¿a r na dys po no wa³a od po wied nim
za pa sem naj wy ¿szej ja ko œci œro d ka pia no twór cze go. Rze czy wi stoœæ jed nak nie
po zo sta wia z³udzeñ. Stra¿ po ¿a r na, ogra ni czaj¹c ko szty, ku pu je naj ta ñ sze œro d ki
syn te ty cz ne, któ rych sku te cz noœæ ga œ ni cza nie po zwo li na szy b kie st³umie nie po -
¿a ru, jak rów nie¿ za pas, ja kim dys po nuj¹ jed no stki, jest nie wy sta r czaj¹cy. 
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Czy s¹ za tem sy ste my ga sze nia zbio r ni ków po zwa laj¹ce szy b ko i sku te cz nie
uga siæ po ¿ar? Wie le wska zu je na to, ¿e tak! S¹ to sy ste my pod- i pó³podpo wierz -
chnio we go po da wa nia pia ny. Ich za sa da dzia³ania jest po do b na do tej opi sa nej,
po wy ¿ej, lecz z ki l ko ma za sad ni czy mi ró ¿ ni ca mi. Po da wa nie pia ny od by wa siê
od do³u zbio r ni ka. Taki spo sób eli mi nu je za gro ¿e nie usz ko dze nia wsku tek wy -
bu chu i d³ugo trwa³ego po ¿a ru. Do da t ko wym plu sem jest fakt, ¿e pia na mo¿e siê
wy do by waæ z wie lu pun któw roz lo ko wa nych w do wo l nych mie j s cach na dnie
zbio r ni ka, a nie tak jak w sy ste mach napo wierz ch nio wych ty l ko po ob wo dzie.
Pia na z uwa gi na swoj¹ mniejsz¹ gê stoœæ przep³ywa ca³¹ ob jê toœæ od dna zbio r ni -
ka po lu stro cie czy. W ten spo sób otrzy mu je my ko le j ny bar dzo wa ¿ ny z pun ktu
wi dze nia po wo dze nia akcji ga œ ni czej czyn nik – ch³od ze nie p³on¹cego paliwa.
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Sche mat 2. Za sada dzia³ania sys temu pó³-pod pow ierzchni owego po daw ania pia ny



Sy ste mu tego nie mo ¿ na wy ko rzy sty waæ ty l ko w dwóch przy pa d kach: przy
ga sze niu cie czy o du ¿ej gê sto œci i przy po ¿a rach cie czy po la r nych (np. al ko ho li,
któ re in ten sy w nie niszcz¹ pia nê ga œ nicz¹). Wte dy w³aœci wym roz wi¹za niem jest
sy stem pó³podpo wierz chnio we go po da wa nia pia ny. Wy ko rzy stu je on tê sam¹
za sa dê dzia³ania, co sy stem podpo wierz ch nio wy, z jedn¹ istotn¹ ró ¿ nic¹ – pia na
wy do by wa siê na po wie rz ch niê przez rê kaw. Za po bie ga to ni sz cze niu pia ny
i u³atwia przep³yw przez gê ste pa li wa.

Z za sto so wa niem sy ste mu podpo wierz chnio we go w na szym kra ju mamy
sty cz noœæ w in sta la cjach ga œ ni czych naj wiê kszych zbio r ni ków w Pol sce na le -
¿¹cych do fi r my PERN Przy jaŸñ. Zbio r ni ki te z uwa gi na swoj¹ ogromn¹ po je m -
noœæ 100 000 m3 na le ¿a³o za bez pie czyæ w naj wy ¿szej ja ko œci i sku te cz no œci
sy ste my ga œ ni cze. Za bez pie cze nia tych zbio r ni ków s¹ swo i stym œwiat³em w tu -
ne lu, po zwa laj¹cym po zy ty w nie spogl¹daæ w przysz³oœæ, je ¿e li przy bu do wie in -
nych zbio r ni ków rów nie¿ zo sta nie wy ko rzy sta ny ten sy stem.

3. Pod sum owa nie

Dzia³ania, na któ rych po win ni œmy sku piæ siê w przysz³oœci, to bu do wa nie
œwia do mo œci u¿yt ko w ni ków i osób odpo wie dzia l nych za nad zór i od biór ta kich
in wes ty cji. Jest wie le roz wi¹zañ, któ re mo ¿ na do braæ, w za le ¿ no œci od wy ma gañ
i ry go rów bez pie cze ñ stwa, bez po wie la nia uta r tych sche ma tów. Naj lepsz¹ form¹ 
by³oby zno weli zo wa nie usta wy do tycz¹cej wy ma gañ dla baz pa liw tak, aby roz -
wi¹za nia te by³y od gó r nie na rzu co ne, jak rów nie¿ zgod ne z miê dzyna rodo wy mi
tren da mi. Przy opra co wa niu ewen tu a l nej no we li za cji po win ni œmy sku piæ nasz¹
uwa gê na: pod nie sie niu po zio mu za bez pie czeñ fron tów za³adun ko wo - roz³a -
dun ko wych ko le jo wych i au to cy stern przez za sto so wa nie dzia³ek z au to ma -
tyczn¹ os cy lacj¹ lub ste ro wa nych ele ktry cz nie; dla zbio r ni ków ma ga zy no wych
na le ¿a³oby opra co waæ obo wi¹zko we za le ce nia wy ko rzy sta nia sy ste mów pod-
i pó³podpo wierz ch nio wych w za le ¿ no œci od po je m no œci zbio r ni ków i ro dza ju
sk³ado wa nych cie czy; zwiê kszyæ za pas œro d ka pia no twór cze go w po mpo w niach 
prze ciwpo ¿a ro wych i okre œliæ naj ni¿sz¹ kla sê sku te cz no œci ga œ ni czej dla tych
œro d ków na pod sta wie obo wi¹zuj¹cych norm. 

Do pre cyzo wa nie sto so w nych roz wi¹zañ w da nych przy pa d kach ogra ni czy
iloœæ ta nich, ma³o sku te cz nych sy ste mów i po zwo li w spo sób znacz¹cy pod nieœæ
po ziom za bez pie cze nia klu czo wych dla pa ñ stwa pol skie go baz pa liw. Pod czas
ca³ego pro ce su wdra ¿a nia no wo cze s nych roz wi¹zañ po win ni œmy sku piæ na sze
dzia³ania na na le ¿y tym po dej œciu do pro ble mu przez za sto so wa nie uni ka l nych
roz wi¹zañ. Ty l ko ta kie dzia³ania po zwol¹ nam spo ko j nie pa trzeæ w przysz³oœæ
bez obaw o bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne na sze go kra ju. Wspó³pra ca ze œwia to -
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wy mi po ten ta ta mi w dzie dzi nie za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych w ta kich
obie ktach stwa rza du¿y po ten cja³ i nie zbêd ne za ple cze te ch ni cz ne do two rze nia
i do sto sowy wa nia na szych prze pi sów do naj wy ¿szych œwia to wych stan dar dów.

S U M M A R Y

Ka mil MARJANEK

MODERN SYSTEMS AND DEVICES IN FOAM
INSTALLATIONS

In re cent ye ars, we have ob se r ved a con ti nu o us in cre a se in de mand for na tu ral 
re so u r ces, wi t ho ut which eco no mic de ve lo p ment, and hen ce the development
our co un try, wo uld not be po ssi b le. Ene r gy se cu ri ty of our co un try de pends
la r ge ly on two fa c tors: the po ssi bi li ty of ca pa ci ti ve sto ra ge of sub stan ces such
as oil, pe trol, die sel and he a ting oil, as well as the le vel of pro te c tion of the se si tes,
or sto ra ge fa ci li ties. Exi sting pro vi sions of fer gre a ter fle xi bi li ty for users to cho o se
the kind of se cu ri ty. Unfo rtu na te ly, due to this lack of cla ri fi ca tion of
re qu i re ments de pen ding on the spe ci fic ca ses, users of ten cho o se the che a pest
op tion, not ne ces sa ri ly ad ap ted to the ty pes of risks that may come in the fu tu re.
Over many ye ars, ana ly zing the so lu tions and lo o king at tho se now fo r med, you
may no ti ce sub tle pro gress in the awa re ness of users, and thus, a more
sub stan ti ve ap pro ach to the ways of pro te c tion aga inst fire. But still lo o king at the
mat ter of fire pro te c tion for the who le co un try, we re a li ze how much is yet to
come. Bu i l ding awa re ness among users is only one of the aspecs used to im pro ve
fire sa fe ty in most in ve st ments for the ene r gy se cu ri ty of our co un try. Ac cor ding
to the prin ci p le that it is ea sier (and in this case ce r ta in ly che a per) to pre vent than
to cure, the pre sented se cu ri ty ana ly sis contains a description of the exi sting
ty pes, the ir pros and cons, as well as a sum ma ry, in what di re c tion sho uld our
ef forts be fo cu sed in the fu tu re so that we ap pro a ch the le vel of se cu ri ty of world
leaders in this field.
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dr in¿. Ma riusz MA ZU REK

Ka te dra Ba dañ Bez pie cze ñ stwa

Zak³ad Mo de lo wa nia i Ana liz, SGSP

MIÊDZYNARODOWE ASPEKTY OCHRONY
ŒRODOWISKA MORZA BA£TYCKIEGO

W ODNIESIENIU DO ZATOPIONEJ AMUNICJI
CHEMICZNEJ

Po II wo j nie œwia to wej du¿e ilo œci amu ni cji che micz -
nej za to pio no w Mo rzu Ba³ty c kim, co po wo du je
g³êbo ki nie po kój spo³ecz no œci kra jów nad ba³ty c -
kich. Od 1974 r. wie le wysi³ku po œwiê co no na
ochro nê œro do wi ska mo r skie go i przy wró ce nie
jego wa lo rów. W ni nie j szym opra co wa niu przed -
sta wio no wy ni ki ba dañ œro do wi sko wych do -
tycz¹cych ana li zy wy bra nych nie bez pie cz nych
sub stan cji che mi cz nych za to pio nych w Mo rzu
Ba³ty c kim. Szcze gó³owej ana li zie pod da no fra kcje
wy³owio nej bry³y ipe ry tu siar ko we go oraz do ko -
na no oce ny mo ¿ li wo œci zni sz cze nia po rzu co ne go
ada m sy tu w pro ce sie jego sta pia nia z siark¹.

Che mi cal mu ni tions du m ped af ter World War II
in the Ba l tic Sea have been ca u sing a ju sti fied fear
of the Ba l tic Com mu ni ty. Sin ce 1974 the re are gre at
po li ti cal and in sti tu tio nal ef forts to pro tect the
Ba l tic ma ri ne eco sy stems and re sto re the ir good
en vi ron men tal sta tus. The re sults of en vi ron men tal
in ve sti ga tions con cerning some dan ge ro us che mi cal
sub stan ces du m ped at the Ba l tic Sea were
pre sen ted in this work.



1. Wstêp

Do pod sta wo wych fun kcji ka ¿ de go pa ñ stwa na le ¿y za pe w nie nie bez pie cze ñ -
stwa jego oby wa te lom przed po ten cjal ny mi i re a l ny mi za gro ¿e nia mi cywi liza cyj -
ny mi. W tym celu two rzo ne s¹ krajo we i miê dzy naro do we sy ste my ochro ny
lud no œci, któ rych za da niem jest prze ciw dzia³anie nie bez pie cz nym zda rze niom.
Obe j muj¹ one m.in.: wcze s ne wy kry wa nie za gro ¿eñ, ostrze ga nie, ala r mo wa nie,
przed siê w ziê cia zapo bie ga w cze i ochron ne, izo lo wa nie re jo nów za gro ¿o nych,
orga ni zo wa nie ewa ku a cji, po dej mo wa nie dzia³añ ra to w ni czych, udzie la nie po -
mo cy me dy cz nej i huma ni ta r nej oraz usuwanie skutków tych zdarzeñ. 

Efe kty w noœæ sy ste mów ochro ny lud no œci za le ¿y od wy so kiej œwia do mo œci
spo³ecz nej od no œ nie do ro dza ju wspó³cze s nych za gro ¿eñ, wie l ko œci ich ry zy ka,
jak i spo so bu za cho wa nia siê w sy tu a cji za gro ¿eñ. Œwia do moœæ ta jest po trze b na,
aby w sto sun ko wo kró t kim cza sie podj¹æ efe kty w ne dzia³ania mog¹ce wp³ywaæ
na mini ma li za cjê sku t ków za gro ¿eñ, któ re ne ga ty w nie od dzia³uj¹ na ja koœæ ¿y cia 
i z dro wia lu dzi, ich mie nie oraz stan œrodowiska naturalnego.

Do szcze gó l ne go ro dza ju za gro ¿eñ œro do wi ska na tu ral ne go na le ¿y za ta pia nie 
nie bez pie cz nych sub stan cji che mi cz nych w wo dach œródl¹do wych, mo rzach
i oce a nach, w tym amu ni cji che mi cz nej za wie raj¹cej wy so ko to ksy cz ne sub stan -
cje o zna cze niu mi li ta r nym [1]. Przy pu sz cza siê, ¿e ta kich miejsc za to pie nia amu -
ni cji che mi cz nej w œwie cie jest ki l ka dzie si¹t, roz mie sz czo nych w ró ¿ nych
czê œciach kuli zie m skiej. Ce lo we na gro ma dze nie nad mie r nych ilo œci tych sub -
stan cji w œro do wi sku wod nym mo¿e pro wa dziæ do ka ta stro fy eko lo gi cz nej
o ogro mnej ska li.

Pro blem za ta pia nia amu ni cji che mi cz nej zna laz³ swój od dŸwiêk w wie lu miê dzy -
na ro do wych aktach pra wnych za ka zuj¹cych sto so wa nia tego ro dza ju pra ktyk
[2]. Jako pie r wsza, po wsta³a Kon we n cja Lon dy ñ ska o Sk³ado wa niu Od pa dów
(ang. Con ven tion on the Pre ven tion of Ma ri ne Pol lu tion by Du m ping of Wa stes and
Ot her Mat ter), któr¹ pod pi sa no w 1972 r., a na stê p nie raty fi ko wa no przez bli sko
60 pañstw w 1975 r. Z ini cja ty wy Ka na dy kon we ncjê roz sze rzo no o do da t ko wy
za pis za ka zuj¹cy sk³ado wa nia sub stan cji bio lo gi cz nych i che mi cz nych o zna cze -
niu mi li ta r nym (ang. Oce an Du m ping Con trol Act). 

Obe c nie Kon we ncjê Lon dyñsk¹ sto su je siê na ca³ym œwie cie, lecz nie za ka zu je
ona wszy stkich form sk³ado wa nia sub stan cji nie bez pie cz nych. Sub stan cje wy -
mie nio ne na tak zwa nej cza r nej li œcie (np. or ga ni cz ne zwi¹zki ha lo ge no we, rtêæ,
kadm, ró ¿ ne ro dza je ole jów i od pa dy o wy so kim sto p niu ra dio akty wno œci) nie
mog¹ byæ w ogó le sk³ado wa ne, pod czas gdy sub stan cje z tak zwa nej sza rej li sty
(np. ar sen, o³ów, or ga ni cz ne zwi¹zki si li ko no we, cy jan ki) mo ¿ na sk³ado waæ, je œli
uzy ska siê specjaln¹ koncesjê. 

Ko lejn¹ miê dzy na ro dow¹ kon wencj¹ jest tzw. Kon we n cja He l si ñ ska z 1974 r.
(ang. Con ven tion on the Pro te c tion of the Ma ri ne En vi ron ment of the Ba l tic Sea). Do ty -
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czy ona wspó³pra cy 9 pañstw nad ba³ty c kich w za kre sie ochro ny Mo rza Ba³ty c -
kie go. Pol ska jest stron¹ tej kon we ncji od 22 ma r ca 1980 r. W od ró ¿ nie niu od
Kon we ncji Lon dy ñ skiej Kon we n cja He l si ñ ska ca³ko wi cie za ka zu je sk³ado wa nia
od pa dów (w pe w nych wa run kach mo ¿ na sk³ado waæ je dy nie ru mosz ska l ny).
Or ga nem wy ko na w czym jest Ko mi sja He l si ñ ska HELCOM, któ rej zada niem
jest m.in.: nad zór nad sto so wa niem kon we ncji, de fi nio wa nie kry te riów za nie -
czyszczeñ œro do wi ska, pro mo wa nie prac ba da w czych i moni to ro wa nie sto p nia
zanie czy sz cze nia Mo rza Ba³ty c kie go itp. Fo r mu³owa ne ro kro cz nie na ka zy maj¹
cha ra kter za le ceñ, a wiêc nie maj¹ mocy wi¹¿¹cej [3]. W 1992 r. pod pi sa no II Kon -
we ncjê He l siñsk¹, któ ra wzmo c ni³a zo bo wi¹za nia stron w po rów na niu z po-
prze dnim aktem. Uzu pe³nie niem ini cja ty wy pañstw ba³ty c kich jest Agen da 21
dla Mo rza Ba³ty c kie go (ang. Agen da 21 for the Ba l tic Sea Re gion), któr¹ pod pi sa³y
na stê puj¹ce pa ñ stwa: Da nia, Esto nia, Fin lan dia, Is lan dia, Li twa, £otwa, Nie mcy,
No r we gia, Pol ska, Ro sja i Szwe cja. Pro gram dzia³añ k³ad zie na cisk na wzmo c nie -
nie wspó³pra cy re gio na l nej i re a li za cji przed siê w ziêæ na rzecz ochro ny œro do wi -
ska mo r skie go, w tym: sta³e moni to ro wa nie miejsc za to pie nia amu ni cji
che mi cz nej i ana li zy sto p nia zanie czy sz cze nia œro do wi ska morskiego.

2. Amu ni cja che mi cz na w Mo rzu Ba³ty c kim

Po II wo j nie œwia to wej du¿e ilo œci amu ni cji che mi cz nej za to pio no w Mo rzu
Ba³ty c kim, w wiê kszo œci w po bli ¿u pol skiej stre fy eko no mi cz nej [4]. Pro ce der ten
trwa³ do ko ñ ca lat 80. ubieg³ego wie ku. Oce nia siê, ¿e na dnie Mo rza Ba³ty c kie go
mo¿e siê zna j do waæ ok. 87 tys. ton amu ni cji che mi cz nej za wie raj¹cej do 15 tys.
ton sub stan cji che mi cz nych – tzw. bo jo wych œro d ków truj¹cych (BST) [5]. Za to -
pio no m.in.: ipe ryt siar ko wy – S(CH2CH2Cl)2, ta bun – (CH3)2N(C2H5O)P(O)CN,
ada m syt – C6H4(AsCl)(NH)C6H4, ar sy ny – AsCl3, CNAsCl2, CH3AsCl2,
CH3CH2AsCl2, C6H5AsCl2, Clark I – (C6H5)2AsCl i II – (C6H5)2AsCN oraz lu i zy ty
– ClCH:CHAsCl2 (A), (ClCH:CH)2AsCl (B) i (ClCH:CH)3As (C). Ich udzia³y pro -
cen to we przed sta wio no na rys. 1. Amu ni cja che mi cz na sk³ada³a siê g³ów nie z po -
ci sków arty le ry j skich, bomb lo t ni czych, min, fu ga sów, œwiec i gra na tów
dy mnych. Wœród po je mni ków zna j do wa³y siê kon te ne ry, be cz ki i ka ni stry. Cza -
sa mi amu ni cjê che miczn¹ za ta pia no w sta rych sta t kach, a ta k ¿e wy rzu ca no do
mo rza luzem.
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Spe cy fi cz ne wa run ki hy dro logi cz ne spra wiaj¹, ¿e Mo rze Ba³ty c kie jest jed -
nym z naj bar dziej za gro ¿o nych mórz na œwie cie [6]. Ogó l na po wie rz ch nia mo rza
wy no si 385 tys. km2, a ob jê toœæ wody – ok. 20 tys. km3. Bar dzo w¹skie i p³yt kie
po³¹cze nia miê dzy cie œ ni na mi Be³t, qre sund i Kat te gat ogra ni czaj¹ wy mia nê
wód z Mo rzem Pó³no c nym. Dziê ki temu ca³ko wi ta wy mia na wód jest d³ugo -
trwa³a i trwa œred nio ok. 30 lat. Mo rze Ba³ty c kie cha ra kte ryzu je siê du ¿ym
sp³ywem wód rze cz nych (ponad 250) i opa do wych. Czyn ni ki te wp³ywaj¹ na za -
so le nie mo rza, któ re jest nie wie l kie w po rów na niu z za so le niem oce a nu. Œred nia
wa r toœæ tego wska Ÿ ni ka dla Ba³tyku wy no si 7,5‰, a wód oce a ni cz nych – 36‰.
W a k we nie mo rza wy ró ¿ nia siê trzy du¿e ba se ny (Bo t ni cki, Go t lan dz ki i Born-
ho l m ski) o œred niej g³êbo ko œci wy nosz¹cej 52,3 m (maks. – 459 m dla g³êbi Lan d -
sort na pó³no c ny za chód od Go t lan dii). Dno mo rza po kry te jest warstw¹ osa dów
o gru bo œci od 5 do 8 m.

W re jo nie stre fy zle wo wej Mo rza Ba³ty c kie go za mie sz ku je obe c nie ok. 85 mln
lu dzi z 9 kra jów, z cze go 15 mln mie sz ka w od leg³oœci 10 km od li nii brze go wej.
Kra je nad ba³ty c kie na le¿¹ do wy so ko uprze mys³owio nych pañstw, któ re wy twa -
rzaj¹ 15% œwia to wej pro du kcji prze mys³owej i ogro m ne ilo œci za nie czy sz czeñ.
Spo œród nich 97% za nie czy sz czeñ jest wpro wa dza nych do Mo rza Ba³ty c kie go
z l¹du, na to miast 3% sta no wi¹ zanie czy sz cze nia po chodz¹ce z dzia³al no œci na
mo rzu. Do da t ko wa obe cnoœæ w mo rzu za to pio nej amu ni cji che mi cz nej przy czy -
nia siê do wzro stu stê ¿e nia sub stan cji to ksy cz nych, po go r sze nia wa run ków tle -
no wych i bioa ku mu la cji w œro do wi sku sub stan cji szko d li wych, za wie raj¹cych
zw³asz cza ra ko twó r czy ar sen (III). Do da t ko wo sy tu a cjê po ga r sza fakt, ¿e Ba³tyk
jest mo rzem zi mnym, co po wo du je, ¿e bio de gra da cja BST za cho dzi znacznie
d³u¿ej ni¿ w cieplejszym zbiorniku [6].
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Rys. 1. Ro dza je bo jo wych œro d ków truj¹cych za to pio nych w Mo rzu Ba³ty c kim
(dane sza cun ko we)

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Mie j s ca za to pie nia amu ni cji che mi cz nej w Mo rzu Ba³ty c kim oraz jej ilo œci s¹
doœæ do brze po zna ne (rys. 2). Zna cz nie go rzej przed sta wia siê zna jo moœæ jej sta nu 
tech ni cz ne go. Ba da nia sto p nia zni sz cze nia pow³ok amu ni cji che mi cz nej w wy ni -
ku ko ro zji s¹ pro wa dzo ne w nie któ rych pa ñ stwach, np.: Fin lan dii, No r we gii,
Szwe cji, Nie mczech i Ro sji. Do tycz¹ one rze czy wi stej amu ni cji i po je mni ków
wy³awia nych z mo rza lub obse r wo wa nych na dnie, a zna j duj¹cych siê w o d -
leg³oœci do 2 km od bu do wa ne go od 2008 r. Ga zo ci¹gu Pó³nocnego miêdzy Rosj¹
a Niemcami [7].

Wed³ug ró ¿ nych ocen obu do wa za to pio nej amu ni cji jest obe c nie sko ro do wa -
na w 75–85% i za ki l ka dzie si¹t lat mo¿e nast¹piæ ma so we wy do sta wa nie siê sub -
stan cji to ksy cz nych do wody, po wo duj¹ce jej ska ¿e nie i przez to nie ko rzy st ne
dzia³anie na or ga ni z my ro œlin ne i zwie rzê ce. Fo r mu³owa na jest przy tym teza,
¿e mo ¿ li wa jest ka ta stro fa eko lo gi cz na, o sku t kach powa ¿ nie j szych ni¿ po awa rii
ele k tro w ni ato mo wej w Cza r no by lu. Nie wszy s cy jed nak po dzie laj¹ tê opi niê
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Rys. 2. Re jo ny za to pie nia amu ni cji che mi cz nej w Mo rzu Ba³ty c kim
Oz na cze nia: 1 – ba sen Bor nho l m ski, 2 – ba sen Go t lan dz ki

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [8].



i uwa ¿aj¹, ¿e ma so we ska ¿e nie wód Ba³tyku nie nast¹pi na wet w przy pa d ku
ca³ko wi te go ko ro zyj ne go zni sz cze nia ko r pu sów amu ni cji i œcian po je mni ków
wype³nio nych œro d ka mi truj¹cymi [7]. 

Wy ni ki mo ni to rin gu pro wa dzo ne go w ra mach ko mi sji HELCOM wska zuj¹,
¿e mimo wie lo le t nich wysi³ków pañstw nad ba³ty c kich w za kre sie prze ciw -
dzia³ania zanie czy sz cze niu Mo rza Ba³ty c kie go, ja koœæ wód tego ak we nu po zo -
sta je nie za do wa laj¹ca. Dla te go pro blem oce ny sta nu tech ni cz ne go amu ni cji
i kon tro li stê ¿e nia sub stan cji to ksy cz nych w œro do wi sku mo r skim na bra³ w osta t -
nich la tach bar dzo istotnego znaczenia.

W ni nie j szym opra co wa niu przed sta wio no wy ni ki pro wa dzo nych od ki l ku -
na stu lat ba dañ do tycz¹cych ana li zy wy bra nych BST, za to pio nych w Mo rzu
Ba³ty c kim, np. wy³owio nej bry³y ipe ry tu siar ko we go, oraz oce ny mo ¿ li wo œci
ni sz cze nia po rzu co ne go ada m sy tu w pro ce sie sta pia nia z siark¹. 

3. Czêœæ do œwia dcza l na

3.1. Od czyn ni ki i roz two ry

Do ba dañ wy bra no czêœæ wy³owio nej przez ku ter ry ba cki W£A 206 bry³y ipe -
ry tu o ma sie ok. 4–5 kg. Z bry³y po bra no 10 pró bek, któ re mia³y ba r wê
¿ó³to-br¹zow¹ i po staæ od ma zi s tych, przy po mi naj¹cych smar, do sta³ych. Pró b ki
o ma sie 2 g roz pu sz cza no w 50 ml di chlo rome ta nu i roz twór wytrz¹sano przez
30 min. Na stê p nie, po roz dzie le niu roz two ru od osa du, roz twór prze pu sz cza no
przez filtr Schot ta i otrzy my wa no ekstra kty o za ba r wie niu od br¹zo we go do
¿ó³tego. Roz two ry prze cho wy wa no w tem pe ra tu rze oto cze nia w szcze l nych pro -
bów kach szkla nych przez 2 tygo d nie.

3.2. Chro ma to gra fia cien kowa r stwo wa (TLC, OPLC)

Roz dzia³y chro mato grafi cz ne wy ko ny wa no na p³yt kach han d lo wych o wy -
mia rach 10 cm x 10 cm po kry tych ¿e lem krze mion ko wym ze wska Ÿ nikiem fluo -
res cency j nym F254 lub bez nie go [9]. Do ba dañ sto so wa no p³ytki na fo lii
alu mi nio wej fi r my Merck z faz¹ no r maln¹, oz na czo ne nr. 5553 i nr. 5548, oraz
p³ytki szkla ne z faz¹ zwi¹zan¹ gru pa mi okta decy lo wy mi, oz na czo ne nr. 13724.
P³ytki wstê p nie prze my wa no mie sza nin¹ me ta no lu i chlo ro fo r mu (1+1, V/V) i su -
szo no przez 30 min w tem pe ra tu rze 80oC. Ba da ne ekstra kty na no szo no na p³ytki
pun kto wo przy u¿y ciu mi kro strzy kaw ki Ha mi l ton w ilo œci 1 ml lub pa s mo wo
przy u¿y ciu auto maty cz ne go ap li ka to ra Li no mat IV (Ca mag, Szwa j ca ria) w ilo œci 
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100 ml. Ekstra kty ana li zo wa no wo bec wzo r ca ipe ry tu siar ko we go, sto suj¹c ró ¿ ne
uk³ady roz wi jaj¹ce.

Chro ma to gra my roz wi ja no w po zio mej ko mo rze chro mato grafi cz nej (TLC)
typu san d wicz (CHROMDES, Lu b lin) i ci œ nie nio wej ko mo rze chro mato grafi cz -
nej (OPLC) typu KB-5121 (CO BRA BiD, Wa r sza wa) [10]. P³ytki chro mato grafi cz -
ne prze zna czo ne do roz wi ja nia w wa run kach wy mu szo ne go przep³ywu by³y
im preg no wa ne i od po wie d nio fo r mo wa ne do roz wi ja nia li nio we go i dwu kie -
run kowe go. Do t³ocze nia elu en tu sto so wa no po mpê strzy ka w kow¹ typu
KB-5120-2 (COBRABiD, Warszawa).

Do wizu ali zo wa nia chro ma to gra mów sto so wa no od czyn nik za wie raj¹cy
0,8 g chlor ku rtê ci (II) i 0,2 g te tra e ty lo-N,N-dia mino benzo feno nu (ke ton Mi chle -
ra) w 10 ml eta no lu. Po spry ska niu po wie rz ch ni ¿elu krze mion ko we go od czyn -
ni kiem p³ytkê wy grze wa no w tem pe ra tu rze 100oC przez ok. 1 min. Ke ton
Mi chle ra i chlo rek rtê ci (II) re a guj¹ ze zwi¹zka mi ne kro zuj¹cymi, daj¹c cze r wo ne
za ba r wie nie pla mek, od ci naj¹ce siê od ¿ó³tego t³a p³ytki. Od czyn nik prze cho wy -
wa no w bu te l ce z cie mne go szk³a w tem pe ra tu rze 4oC przez 3 tygodnie.

3.3. Chro ma to gra fia ga zo wa ze spe ktro me tri¹ emi sji ato mo wej
(GC-AED)

Roz dzia³y chro mato grafi cz ne wy ko ny wa no za po moc¹ chro ma to gra fu ga zo -
we go fi r my Hew lett -Pa c kard HP 6890 (Avon da le, PA, USA) sprzê ¿o ne go z de tek -
to rem emi sji ato mo wej HP 2350A [11]. Do ste ro wa nia prac¹ przyrz¹du oraz do
re je stra cji chro ma to gra mów pie r wia stko wych i ob ró b ki wy ni ków sto so wa no
pro gram Che m Sta tion HP 35920A. 

Do roz dzie la nia sk³ad ni ków ana li zo wa nych pró bek u¿y wa no ko lu m ny ka pi -
la r nej HP-5, 30 m x 0,32 mm, po kry tej faz¹ 5% di fe ny lo- i 95% dimety lopoli silo k -
sa nu o gru bo œci fi l mu 0,25 mm. Ob jê toœæ pró b ki wy no si³a 1 ml z po dzia³em
stru mie nia w sto sun ku 20:1 lub 60:1. Jako gaz no œ ny sto so wa no hel. Na tê ¿e nie
przep³ywu gazu no œ ne go by³o sta³e i wy no si³o 2 ml/min. Jako gazy re a kcy j ne sto -
so wa no tlen, wo dór i mie sza ni nê me ta nu z azo tem (1:9, V/V). Tem pe ra tu ra do zo -
w ni ka wy no si³a 320°C; tem pe ra tu ra li nii trans fe ro wej miê dzy ko lumn¹
a de te kto rem – 280°C; tem pe ra tu ra ko lu m ny by³a pro gra mo wa na od 40°C
(3 min) z szy b ko œci¹ wzro stu 10°C/min do 280°C (30 min).

3.4. Chro ma to gra fia ga zo wa ze spe ktro me trem ma so wym
(GC-MS)

Wi d ma ma so we ana li zo wa nych zwi¹zków mie rzo no za po moc¹ spe ktro me -
tru ma so we go w uk³ad zie jo ni za cji ele ktro no wej (EI) [12]. Ene r gia ele ktro nów
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wy no si³a 70 eV, na tê ¿e nie pr¹du emi sji – 400 mA, a tem pe ra tu ra Ÿród³a jo nów
– 215°C. Jony ba da nych zwi¹zków wy kry wa no w za kre sie od 40 do 400 amu
przy szy b ko œci ska nin go wa nia 0,7 s/scan. Czas opó Ÿ nie nia w³¹cze nia Ÿród³a jo -
nów wy no si³ 200 s.

3.5. Sta pian ie adam sytu z siark¹

Pro ces sta pia nia ada m sy tu z siark¹ kry sta liczn¹ pro wa dzo no w her me ty cz -
nym na czy niu za opa trzo nym w mie szad³o me cha ni cz ne i te r mo metr [13–15].
Sto su nek ma so wy ada m sy tu do siar ki wy no si³ od 1:4 do 1:5. Pocz¹tko wo re a kcjê
sta pia nia pro wa dzo no w tem pe ra tu rze 160oC przez 2 go dzi ny, a na stê p nie
w tem pe ra tu rze oko³o 200oC przez 1 go dzi nê. Oz na cze nia po wsta³ych ana li tów
wy ko ny wa no po œred nio przez ekstra kcjê pró bek w uk³ad zie cia³o sta³e–ciecz.
Efe kty w noœæ pro ce su ni sz cze nia ada m sy tu ba da no za po moc¹ chro ma to gra fii
ga zo wej ze spe ktro me tri¹ emi sji ato mo wej. Do oce ny wymy wa l no œci nie bez pie -
cz nych sk³ad ni ków ze sto pio nych pró bek sto so wa no ame ry kañsk¹ pro ce du rê
TCLP (ang. To xi ci ty Cha rac te ri stic Le a ching Pro ce du re) [16]. 

4. Wy niki po mia rów i ich dys kus ja

W wy ni ku prze pro wa dzo nych roz dzia³ów chro mato grafi cz nych w pró b kach
wy³owio ne go ipe ry tu wy kry to ponad 36 sk³ad ni ków [17]. Dok³adne ba da nia
tych sk³ad ni ków wy ka za³y, ¿e w przy pa d ku hy dro lity czne go rozk³adu ipe ry tu
w wo dzie mo r skiej, oprócz sub stan cji nie to ksy cz nych lub ma³o to ksy cz nych, po -
wstaj¹ pe w ne ilo œci sub stan cji o wy ¿szej to ksy cz no œci ni¿ to ksy cz noœæ sa me go
ipe ry tu, a ich rozk³ad w œro do wi sku na stê pu je bar dzo po wo li [6]. Wy ni ki ba dañ
bry³y ipe ry tu przy u¿y ciu chro ma to gra fii cien kowa r stwo wej i ga zo wej sprzê ¿o -
nej z de te kto rem emi sji ato mo wej (GC-AED) przed sta wio no na rys. 3 i 4.
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Iden ty fi ka cjê sk³ad ni ków chro mato grafo wa nych pró bek wy ko na no przez po -
rów na nie ich widm ma so wych z wi d ma mi zwi¹zków siar ki, któ re zna j do wa³y
siê w bi b lio te ce widm spe ktro me tru ma so we go. Bi b lio te ka za wie ra³a zwiê kszon¹ 
li cz bê widm zwi¹zków siar ki w sto sun ku do zwy kle umie sz cza nych w bi b lio te -
kach spe ktro me trów. Na rys. 5 przed sta wio no chro ma to gram wy bra ne go ekstrak -
tu otrzy ma ny w uk³ad zie GC-MS. Na chro ma to gra mie naj wiê kszy pik o cza sie
re ten cji 614 s od po wia da ipe ry to wi siar ko we mu. Oprócz piku ipe ry tu obe c ne s¹
inne piki, któ rych li cz ba by³a ró ¿ na w za le ¿ no œci od ro dza ju ba da nych pró bek.

Wœród zwi¹zków siar ki wy kry to ta k ¿e chloro difeny loar sy nê (po ka zan¹ na
rys. 5), któ ra by³a za ta pia na w Ba³tyku. Zwra ca uwa gê to, ¿e nie uleg³a ona hy -
dro li zie. Je ¿e li zwi¹zki ar se nu ule gaj¹ hy dro li zie, to wy two rzo ne pro du kty hy -
dro li zy zwi¹zków ar se nu za wie raj¹ ar sen (III) i dla te go za cho wuj¹ to ksy cz noœæ,
cho cia¿ mo¿e ona byæ ni ¿ sza ni¿ to ksy cz noœæ sub stan cji wyj œcio wych. Zwi¹zki te
mog¹ siê aku mu lo waæ w or ga ni z mach ¿y wych i wywo³ywaæ ich zmia ny ge ne-
 ty cz ne i no wo two ro we. Wspó³czyn nik bio ku mu la cji BCF mo¿e na wet osi¹gn¹æ
wa r toœæ 260 [18]. Wy ni ki nie któ rych ana liz che mi cz nych wska zuj¹, ¿e za wa r toœæ

Miêdzynarodowe aspekty ochrony œrodowiska Morza Ba³tyckiego w odniesieniu do zatopionej amunicji...  175

Rys. 3. Chro ma to gra my dwu kie run ko we pró b ki bry³y ipe ry tu roz wi ja ne za po moc¹
zwyk³ej (a) i (b) oraz ci œ nie nio wej chro ma to gra fii cien kowa r stwo wej (c). Faza

sta cjo na r na: (a) zwyk³y ¿el krze mion ko wy; (b) i (c) wyso ko spra w ny ¿el krze mion ko wy
60F254; faza ru cho ma: (S1) to lu en – di chlo ro me tan – n-pro pa nol – n-he ksan (25+25+1+50, 

V/V); (S2) - eter dii zo pro pylo wy – chlo ro form – n-he ksan (1+1+3, V/V); punkt sta r tu:
1 cm od li nii za nu rze nia (do pro wa dze nia) fazy ru cho mej; dro ga roz wi ja nia: 8 cm; ³¹czny 

czas roz wi ja nia: (a) ok. 47 min; (b) 56 min; (c) 18 min.
Oz na cze nia: HD – ipe ryt siar ko wy 

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Rys. 4. Chro ma to gra my pie r wia stko we wie losk³ad ni ko wej pró b ki bry³y ipe ry tu
otrzy ma nych za po moc¹ GC-AED na ka na le: (a) wê gla C-193 nm, (b) siar ki S-181 nm

i (c) chlo ru Cl-479 nm
îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 5. Chro ma to gram pie r wia stko wy chloro difeny loar sy ny (Clark I) wy kry tej w pró b ce 
bry³y ipe ry tu otrzy ma ny za po moc¹ GC-AED na ka na le ar se nu (As-189 nm). Po zo sta³e

piki po chodz¹ od za nie czy sz czeñ œro do wi sko wych
îród³o: opra co wa nie w³asne.



ar se nu w Ba³tyku jest ju¿ obe c nie wy ¿sza ni¿ prze ciê t nie w wo dzie mo r skiej.
Wœród ziden tyfi ko wa nych zwi¹zków wy kry to ta k ¿e dwa zwi¹zki, któ re dot¹d
pra wdo podo b nie nie by³y zna ne. S¹ to zwi¹zki na le¿¹ce do gru py ipe ry tów tle -
no wych.

Do jed nych z trud nie j szych dzia³añ wy ma gaj¹cych roz wi¹za nia za li cza siê
pro ces ni sz cze nia amu ni cji che mi cz nej. W pra cy za pro pono wa no ni sz cze nie jed -
ne go ze sk³ad ni ków amu ni cji – ada m sy tu w pro ce sie sta pia nia z siark¹. Obe cnoœæ 
sub stan cji po wsta³ych w re a kto rze i sto pieñ de stru kcji zwi¹zku okre œla no za po -
moc¹ chro ma to gra fii ga zo wej (rys. 6). Jako ekstra hen ty sto so wa no ace ton, to lu en
i kwas so l ny (do pro wa dzaj¹c ba da ny roz twór do pH 5,0). 

Pocz¹tko wo, w tem pe ra tu rze 119oC siar ka ule ga³a sto pie niu, przy j muj¹c ja s no -
¿ó³ty ko lor i tworz¹c cz¹ste cz ki sk³adaj¹ce siê g³ów nie z pie r œcie ni za wie raj¹cych
8 ato mów siar ki (S8). W tych wa run kach ada m syt nie ule ga³ roz pu sz cze niu, za -
cho dzi³o je dy nie oklu do wa nie gru dek ada m sy tu p³ynn¹ siark¹. Pocz¹wszy od
tem pe ra tu ry 159oC bar dzo szy b ko wzra sta³a le p koœæ siar ki, spo wo do wa na ³¹cze -
niem siê cz¹ste czek siar ki S8 w d³ugie ³añ cu chy po li me ru, za wie raj¹ce do 100 000
i wiê cej ato mów siar ki. Przy czyn¹ tego zja wi ska by³a obe cnoœæ wo l nych rod ni -
ków siar ki, zna j duj¹cych siê na za ko ñ cze niach ³añ cu cha S8. Dla wy ¿szych te m pe -
ra tur (do 200oC) mo ¿ li we by³o od dzia³ywa nie miê dzy fa zo we rod ni ków siar ki
z pie r œcie niem ada m sy tu. Pra wdo podo b nie za cho dzi³a tu taj re a k cja przy³¹cza nia 
d³ugich w³ókien po li me rów siar ki do cz¹ste czek ada m sy tu. W efe kcie pro wa -
dzi³o to do po wsta nia bar dzo du ¿ych na prê ¿eñ pie r œcie nia fena rsa zyno we go
z je go roze rwa niem w³¹cz nie. Pra wdo podo b ny me cha nizm re a kcji sta pia nia
ada m sy tu z siark¹ przed sta wio no na rys. 7.
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Rys. 6. Chro ma to gram pie r wia stko wy (a) i wi d mo ma so we (b) wzo r ca ada m sy tu
otrzy ma ne za po moc¹ uk³adu GC-AED i GC-MS

Oz na cze nia: gwia z d ka mi za zna czo no zanie czy sz cze nia
îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Rys. 7. Pra wdo podo b ny sche mat re a kcji sta pia nia ada m sy tu z siark¹
Oz na cze nia: R = H lub al kil, X = S, N, As lub C6H5.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 8. Chro ma to gram pie r wia stko wy ekstra ktu pro du ktu sta pia nia ada m sy tu z siark¹
otrzy ma ny za po moc¹ GC-AED

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Po wsta³y pro dukt sta pia nia ada m sy tu z siark¹ ma po staæ ze sta lo nej masy po -
li me ru, ko lo ru cza r ne go. Jest doœæ kru chy i niehi gro skopi j ny. Nie roz pu sz cza siê
w wo dzie i w wiê kszo œci zna nych rozpu szcza l ni ków. W ba da nych ekstra ktach
nie stwier dzo no obe cno œci wo l ne go ada m sy tu i po chod nych ar se nu. Przyk³ado -
wy chro ma to gram pie r wia stko wy ba da ne go ekstra ktu pro du ktu sta pia nia adam -
sy tu z siark¹ – po ka za ny na rys. 8 – otrzy ma no za po moc¹ GC-AED na ka na le
ar se nu (As-189 nm). Oz na cza nie œla dów ar se nu pro wa dzo no na po zio mie naj -
wy ¿szej czu³oœci przyrz¹du, tj. 50 pg/s.

5. Pod su mo wa nie i wnio ski

Amu ni cja che mi cz na za to pio na w Mo rzu Ba³ty c kim jest wci¹¿ nie bez pie cz na
dla œro do wi ska Mo rza Ba³ty c kie go. Ska la tego za gro ¿e nia jest jed nak trud na do
dok³ad nej oce ny. Na le ¿y za tem podj¹æ miê dzy na ro dow¹ wspó³pra cê na rzecz
po pra wy sta nu œro do wi ska mo r skie go i do ko naæ bar dziej wni kli wych ana liz
wie l ko œci jej ryzyka. 

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ i uzy ska nych wy ni ków po mia rów
stwier dzo no, ¿e wy ko na ne ana li zy po zwa laj¹ le piej po znaæ za chodz¹ce pro ce sy
de gra da cji BST w œro do wi sku Mo rza Ba³ty c kie go. Ich po zna nie przy czy nia siê do 
le p sze go zro zu mie nia me cha ni z mów za cho wa nia siê BST w wo dzie mo r skiej,
a ta k ¿e daje od po wiedŸ na py ta nie, dla cze go sub stan cje te s¹ wci¹¿ nie bez pie cz -
ne dla or ga ni z mów ¿y wych po ponad szeœ æ dzie siê tu la tach pozostawania na
dnie morza.

Wiê kszoœæ eks per tów s¹dzi, ¿e nie jest ko nie cz ne wy do by wa nie amu ni cji che -
mi cz nej z mo rza i prze wo ¿e nie jej na l¹d w celu zni sz cze nia. Ope ra cja taka jest
trud na te ch ni cz nie i bar dzo ko szto w na. Oce nia siê, ¿e koszt zni sz cze nia amu ni cji
che mi cz nej wy nie sie ponad 100 mld euro [19]. Dla te go prze wa ¿a pogl¹d, ¿e za to -
pion¹ amu ni cjê na le ¿y po zo sta wiæ w mo rzu. Nie któ rzy uwa ¿aj¹, ¿e amu ni cjê tê
po win no siê odi zo lo waæ od ota czaj¹cej wody. Roz wa ¿a na jest rów nie¿ mo ¿ li -
woœæ zni sz cze nia amu ni cji in situ w spe cja l nie do tego celu przy sto so wa nych
pod wod nych urz¹dze niach lub przy kry cia sk³ado wisk amu ni cji che mi cz nej
warstw¹ be to nu albo trwa³ego po li me ru.

Za pro pono wa ny w tej pra cy pro sty spo sób ni sz cze nia ada m sy tu z siark¹ jest
sto sun ko wo tani i mo ¿ li wy do wy ko na nia. Po wsta³y pro dukt nie za wie ra
zwi¹zków ³atwo wy my wa l nych w wo dzie i w wiê kszo œci rozpu szcza l ni ków.
Jako trwa³y po li mer móg³by byæ sk³ado wa ny w wyeks ploa to wa nych ko pa l niach. 
Jed nak pe w nym utrud nie niem w re a li za cji ta kie go roz wi¹za nia jest brak w Pol -
sce od po wied nich prze pi sów no r muj¹cych i umo ¿ li wiaj¹cych ta kie po stê po wa -
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nie [20]. Dla te go zain tere so wa ne pa ñ stwa po win ny podj¹æ dalsz¹ wspó³pra cê
miê dzy na ro dow¹ w tym zakresie.
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S U M M A R Y

dr in¿. Ma riusz MA ZU REK

INTERNATIONAL ASPECTS OF THE BALTIC ENVIRONMENT
PROTECTION IN REFERENCE TO DUMPED CHEMICAL

MUNITIONS

This pa per di s cus ses the re sults of en vi ron men tal in ve sti ga tions car ried out on 
the su l p hur mu stard re ma ins of the che mi cal mu ni tion du m ped in the Ba l tic Sea.
The fra c tions of the ype ri te lump fi s hed up were ana ly sed in detail by se ve ral
chro mato gra p hic te ch ni qu es co m bi ned with che mi cal visu a li za tion, mass
spe c tro me try and ato mic e mi ssions de te c tion. The re sults in di ca te the pre sen ce
of a la r ge nu m ber of dan ge ro us co m po unds; some of them were more to xic than
su l p hur mu stard. The re also was fo und ar se nic (III), which oc curs as a per si stent
con sti tu ent of many che mi cal mu ni tions. Due to this the de stru c tion po ssi bi li ty
of the aban don ada m si te in the pro cess of the ir me l ting with gra nu la ted su l p hur
was pro po sed.
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dr. ing. Eva MRAÈKOVÁ
Te ch ni cal Uni ve r si ty in Zvo len 
Fa cu l ty of Wood Scien ces and Te ch no lo gy
De pa r t ment of Fire Pro te c tion

SELECTED ALIPHATIC ALCOHOLS

AS FLAMMABLE LIQUIDS AND THE

DETERMINATION OF THEIR LOWER EXPLOSIVE

LIMITS

The re are spe ci fied the vo lu mes of flam ma b le
li qu ids (me t ha nol, et ha nol, 1-bu ta nol) by ca l cu la tion
and the ir ex pe ri men tal dete r mi na tion of lo wer
ex p lo sion li mits was in ve sti ga ted in this pa per.
We co m pa red them then with the te ch ni cal
cha rac te ri stics of fire sa fe ty data she ets. The
re lia bi li ty of te ch ni cal equ i p ment VK 100 was
con fi r med by methodology.

Key words: ex p lo si ve cha m ber, lo wer exp lo si ve ness li mit, flam ma b le li qu ids
va po urs, ali p ha tic al co hols, al co hol fuels

1. In tro du c tion

Al t ho ugh fos sil fu els have be co me the do mi nant ene r gy re so u r ce for the
mo dern world, al co hol has been used as a fuel thro u g ho ut hi sto ry. The ali p ha tic
al co hols,  me t ha nol, et ha nol, and 1-bu ta nol  are of in te rest as fu els be ca u se they
can be syn the si zed che mi cal ly or bio lo gi cal ly, and they have cha rac te ri stics
which al low them to be used in cur rent en gi nes.  One ad van ta ge sha red by all
three al co hols is the ir high oc ta ne rating. 



Dete r mi na tion of the lo wer exp lo si ve ness li mit (LEL) has an ex tra ordi na ry
im po r tan ce for the as ses s ment of ex p lo sion dan ger in si de tech no lo gi cal sy stems,
whe re an ex p lo si ve at mo sp he re is pre sent fo r med by flam ma b le li qu id va po urs
as are me t ha nol, et ha nol and 1-bu ta nol, and air oxy gen. Kno w le d ge of the LEL
va lue is di re c t ly used to de te r mi ne the at mo sp he re with re spect to fire dan ger or
flam ma b le li qu id va po urs ex p lo sion ac cor ding to te ch ni cal stan dard STN EN
1127-1 Explosive atmospheres.

2. Kno w le d ge abo ut an ex p lo sion

An ex p lo sion can oc cur un der a con di tion if in a clo sed area a fi ne ly di spe r sed
flam ma b le ma te rial in suf fi cient con cen tra tion is blen ded with an oxi di zing
agent. In ad di tion, a suf fi cien t ly strong so u r ce of ini tia tion must be pre sent.
Flam ma b le ma te rial may be flam ma b le gas, flam ma b le liquid’s va po ur or mist,
stir red flam ma b le dust or a co m bi na tion of the se ma te rials cal led hybrid
blend [1].

The me a su re ment me t hod for de te r mi ning the lo wer exp lo si ve ness li mit is
ba sed on the abi li ty of flam ma b le li qu id va po urs to burn exp lo si ve ly with oxy gen 
af ter they have been ig ni ted by a so u r ce of ig ni tion. The lo wer exp lo si ve ness li mit
is the mi ni mum con cen tra tion of the flam ma b le li qu id va po urs with an oxi di zer,
which ena b les the spre ad of the ex p lo si ve bu r ning. It forms the bo un da ry
be twe en an ex p lo si ve and non-ex p lo si ve mi x tu re. It is a nu m ber de te r mi ning the
mi ni mum amo unt of homo gene ou s ly di spe r sed com bu sti b le mat ter in an
oxi di zing at mo sp he re (air) that af ter ini tia ting by a suf fi cien t ly po wer ful
ini tia tion is able to de ve lop a tem pe ra tu re high eno ugh to ig ni te next, not yet
reacting layers of the mix [1].

3. The amount of the ex p lo si ve mi x tu re

The de nsi ty of flam ma b le li qu id va po urs with air is gi ven by the pres su re of
liquid’s va po urs, which de pend on tem pe ra tu re. Va po urs of a li qu id me t ha nol,
et ha nol and 1-bu ta nol with lo wer de nsi ty than the air rise fa ster the lo wer is the ir
de nsi ty. Du ring this pro cess they gra du al ly mix with air. The co ef fi cient of
dif fu sion de te r mi nes the amo unt of an ex p lo si ve mi x tu re in clo sed spa ce only if in 
this spa ce the re is no air flow. In the case of air flow the amount is influenced
especially by convection.
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The fo r ma tion of an ex p lo si ve at mo sp he re is in flu en ced by ope ra ting
con di tions, if the ma te rial is in clo sed spa ce and if the re is an ou t flow po ssi bi li ty
also any ae ra ting and the spa tial di stri bu tion. For exa m p le, we must take into
ac co unt the pre sen ce of flam ma b le ma te rials and mi x tu res in spa ces which are
not ven ti la ted eno ugh like ho les, se wers and shafts. In the case of ga ses and
va po urs even small air ven ti la tion (a na tu ral dra ught, mo ve ment of a per son) can
ca u se air to mix with com bu sti b le [2]. 

In the case of li qu ids as are me t ha nol, et ha nol and 1-bu ta nol, the su r fa ce area
of va po ri za tion and the wor king tem pe ra tu re have also in flu en ce on the
fo r ma tion of an ex p lo si ve at mo sp he re.

4. Li qu ids vapo u ri za tion into a sta g nant en vi ron ment

Va po ri za tion of flam ma b le li qu id as are me t ha nol, et ha nol and 1-bu ta nol into
a sta g nant en vi ron ment is cal led mo le cu lar dif fu sion. It is a re la ti ve ly slow
pro cess, which una b les the liquid’s va po urs to spre ad to la r ge di stan ces. On the
con tra ry, it ena b les the va po ur to con cen tra te at its so u r ce and hen ce it le ads to
cre a tion of lo cal ex p lo si ve con cen tra tions.

The con cen tra tion chan ge abo ve the su r fa ce can be de scri bed by the fo r mu la: 

c a y bn= × +                                                              (1)

whe re: 
c – va po ur con cen tra tion at the con si de red po int over the flam ma b le li qu id
su r fa ce [vo lu me %],
y – di stan ce of the con si de red po int from the ori gin of the co or di na te sy stem [m],
a, b – con stants, which can be de fi ned from the bo un da ry con di tions [-].

5. La bo ra to ry Part

5.1. Ex pe ri men tal equ i p ment VK 100

Ex p lo si ve Cha m ber VK 100 is a cu bic. Its length l is less or equ al to two
dia me ters d : 1 £ 2.d. With the in cre a sing ca pa ci ty of the ves sel de cre a ses the
ra pi di ty of ex p lo si ve pressure’s gro wing. This cha rac te ri stic is in the case of cu bic
ves sels de scri bed by the so-called cubic relation:

Selected aliphatic alcohols as flammable liquids and the determination of their lower explosive limits  185



dp

dt
V konst K resp KG St

æ

è
ç

ö

ø
÷ × = =

max

/ . , .1 3                                 (2)

where: 

dp

dt

æ

è
ç

ö

ø
÷

max

– the ma xi mum spe ed of the ex p lo si ve pressure’s growth [ ]MPa s× -1

     or [bar.s-1] ,
V – ca pa ci ty of the ves sel [m3],
K(G), K(St) – cu bic con stant for ga ses or dusts [MPa.m.s-1] or [bar.s-1].

This cu bic con stant can be a te ch ni cal ly sa fe ty pa ra me ter if the fol lo wing
con di tions are sa ti s fied – the op ti mal con cen tra tion of ex p lo si ve mi x tu re, the
same sha pe of the ves sel, the same rate of mixture’s tur bu len ce, the same kind
and ene r gy of the ini tia ting so u r ce as re a li sed in the VK 100. Va li di ty of the cu bic
re la tion ac cor ding to [3] in the case of flam ma b le li qu ids va po ur mi x tu res be gins
from vessel’s ca pa ci ty 5 l and in the case of dust-air mixtures from capacity 40 l.

5.2. De scri p tion of the te ch ni cal ap pa ra tus
for me a su ring the lo wer exp lo si ve ness li mit

and in the exp lo si ve ness ex tent

The te ch ni cal ap pa ra tus for the lo wer exp lo si ve ness li mit me a su ring –
ex p lo sion cha m ber VK 100 – is la bo ra to ry equ i p ment for the dete r mi na tion
of exp lo si ve ness li mits of flam ma b le li qu id va po urs. The equ i p ment has a fra me
con stru c tion, the cha m ber it self is on the up per part of the fra me, on the bot tom
part the re are the pne u ma tic va l ves, the stir ring equ i p ment, the ex p lo sion so u r ce,
the fire ex tin gui s hing equ i p ment and the ad di tio nal electrical.

In si de the cha m ber the re is a he a ting pla te which can be ta ken out and which
se r ves the eva po ra tion of the te sted li qu id. This pla te is po we red by 24 VAC, the
tem pe ra tu re is scan ned by a ther moco u p le and re gu la ted by a HT60B re gu la tor
(Fig. 1, 2).

Two high vo l ta ge ele c tro de le ads ai med at ini tia tion are in se r ted to the
chamber’s s in ner spa ce. The cha m ber has fu r t her a gas in put, an ele c trova l ve for
flam ma b le li qu id ga ses stir ring, an ele c trova l ve for cha m ber cle a ning and an
ele c trova l ve of the fire ex tin gui s hing equ i p ment. In si de the cha m ber an in ten si ve
stre a ming can be car ried out by the use of a blen der with va ria b le ro ta tion spe ed.
The de vi ce con trol is pro vi ded by an ex te r nal desk, whe re the ope ra ting ele ments
are pla ced in ve r ti cal pla ne. The ir fun c tions are mu tu al ly loc ke d -o ut in the
particular modes. This allows safe operation and forecloses an accidental
hanging.
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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]. 

Ta b le 1. Ba sic cha rac te ri stics of me t ha nol [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

density at 20°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, %

flash temperature
12°C

self-ignition
temperature

464°C
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Ta b le 2. Ba sic cha rac te ri stics of et ha nol [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

density at 20°C 789,42 kg.m-3 vaporization heat 836,99 kJ.kg-1

heat of formation –277,6 kJ.mol-1 combustion heat 29,67 MJ.kg-1

LEL 3,5 volume, % UEL 15 volume, %

flash temperature
13°C

self-ignition
temperature

363°C

Formula of 1 mol fuel complete combustion is:

           C2H5OH+3O2+11,28N2
     -1366,83 kJ         2CO2+3H2O+11,28N2              (3)

Ta b le 3. Ba sic cha rac te ri stics of 1-bu ta nol [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

density at 20°C 809,8 kg.m-3 vaporization heat 584,05 kJ.kg-1

heat of formation –327,3 kJ.mol-1 combustion heat 36,1 MJ.kg-1

LEL 1,4 volume, % UEL 11,2 volume, %

flash temperature
29°C

self-ignition
temperature

343°C

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 LEL c k UELB skut B1 2× < < ×                                   (4)

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).
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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

c
p

p
skut

n

o

= ×100% (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:

V V
T

T

p

p
t o

PRAC

o

o

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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m Vkvap kvap= ×r (9)

Through the combination of formulas (11) and (12) we get the final form of the
formula for liquid’s volume calculation:

V
V M p

R T
kvap

plyn
=

× ×

× ×r
          (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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Ta b le 4. Ne e ded amo unt Vkvap for as ses s ment of me t ha nol 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

Ta b le 5. Ex pe ri men tal as ses s ment of low exp lo si ve ness li mit

Measuring 
number

Flammable liquid
ethanol amount

[ml]

LEL
[volume, %]

Test results
P – positive, N – negative

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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Ta b le 6. Ne e ded amo unt Vkvap for as ses s ment of et ha nol 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

Ta b le 7. Ex pe ri men tal as ses s ment of low exp lo si ve ness li mit

Measuring
number

Flammable
liquid

ethanol
amount

[ml]

LEL
[volume, %]

Test results
P – positive, N – negative

Number of the experiment

1 2 3 4 5

1. 8,98 3,7 P P P P P

2. 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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Ta b le 8. Ne e ded amo unt Vkvap for as ses s ment of  1-bu ta nol 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

Ta b le 9. Ex pe ri men tal as ses s ment of low exp lo si ve ness li mit

Measuring
number

Flammable
liquid ethanol

amount
[ml]

LEL
[volume, %]

Test results
P – positive, N – negative

Number of the experiment

1 2 3 4 5

1. 5,71 1,5 P P P P P

2. 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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S U M M A R Y

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.
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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



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.

Ta b le 1

Year Type of studies
General courses,

%

Professionally
applicable
courses, %

Vocational
courses, %

I

All (tech.
business…)

9 81 10

II 7 45 48

III 14 86

Average: 5.33 46.67 48.00

 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.

Ta b le 2

No. Code Courses Term
Classes
in total

ECTS
credits

FIRST YEAR

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

Total number of classes of active teaching   37+A

 Total of ECTS   60
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Ta b le 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

Ta b le 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 41

Total of ECTS 60
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Ta b le 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

Ta b le 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.
Theory and methodology of education in civil
protection 

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

Total number of classes of active teaching 41

Total of ECTS 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: 
– Re s cue from all ty pes of fire,
– Re s cue in win ter and mo un ta in con di tions,
– Re s cue un der and abo ve wa ter,
– Re s cue from he ight and depth,
– Su r vi ving in the na tu re, 
– Re s cue from ru ins, 
– Pro te c tion aga inst ra dio lo gi cal, che mi cal and bio lo gi cal 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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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. 
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bryg. prof. dr hab. Ja nusz RYBIÑSKI
Zak³ad Fi zy ki i Che mii, SGSP

ZA STO SO WA NIA TE R MO WI ZJI W IN ̄ Y NIE RII
BEZ PIE CZE Ñ STWA

W ar ty ku le opi sa no spo so by wy ko rzy sta nia ka mer
ter mowi zy j nych w dzia³aniach ratow niczo- gaœ ni -
czych jed no stek Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.
Przed sta wio no wy bra ne za sto so wa nia te r mo wi zji
w in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa.

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 klu czo we: ka me ra te r ma l na, po ¿ar, ga sze nie po ¿a ru

Ke y  words: the r mal ca me ra, fire, fire fi g h ting

1. Wstêp

W wy po sa ¿e niu Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Pol sce zna j du je siê ponad sto
ka mer te r ma l nych. Wiê kszoœæ z nich s³u¿y do pro wa dze nia akcji ratow niczo- gaœ -
ni czych. S¹ na wy po sa ¿e niu jed no stek PSP w du ¿ych mia stach oraz w Szko le
G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie. W wiê kszo œci s¹ to ka me ry obse rwa -
cy j ne spe cja l nie skon stru o wa ne do pro wa dze nia akcji ratow niczo- gaœ ni czych
(Ta li s man, Ho r net). Spe³niaj¹ one ostre wy ma ga nia od po rno œcio we na za bru dze -
nia, wstrz¹sy, wi l goæ i wy sok¹ tem pe ra tu rê. S¹ bar dzo pro ste w obs³udze. Ope -
ru je siê nimi za po moc¹ dwóch lub trzech przy ci sków, któ re mo ¿ na w³¹czaæ
w rê ka wicach.



Ko pa l nie, zak³ady pe tro che micz ne, wy twó r nie na wo zów sztu cz nych i inne
du¿e zak³ady prze mys³owe maj¹ rów nie¿ ka me ry ter mowi zy j ne, któ re mog¹
wspo móc dzia³ania ratownicze.

W wy po sa ¿e niu jed no stek PSP zna j duj¹ siê rów nie¿ ka me ry te r ma l ne prze -
zna czo ne do pro fi la kty ki po ¿a ro wej. S¹ to zwy cza j ne ka me ry po mia ro we lub
obse rwa cy j ne, sto so wa ne w prze my œle i w pla ców kach nauko wo-ba da w czych,
któ re nie musz¹ spe³niaæ wy ma gañ od po rno œcio wych. W sto sun ku do pañstw
z na sze go s¹sie dz twa, ta kich jak Cze chy, Ser bia, S³owa cja, Wê gry, Ukra i na,
Bia³oruœ i Li twa, liczba ka mer ter mowi zy j nych bêd¹cych w dys po zy cji stra ¿y po -
¿a r nej jest im po nuj¹co du¿a.

W 1997 r. Ko men da G³ówna PSP za ku pi³a 13 ka mer ter mowi zy j nych typu Ta -
li s man i prze ka za³a je jed no stkom te re no wym. W na stê p nych la tach ku po wa no
ka me ry ró ¿ nych ty pów, w za le ¿ no œci od po trzeb i od po sia da nych œro d ków.
Ta li s man ISG jest prost¹ ka mer¹ ob se r wa cyjn¹, skon stru o wan¹ spe cja l nie dla
dzia³añ ope ra cy j nych stra ¿y po ¿a r nej. Dzia³a w za kre sie spe ktra l nym 8–14 mm.
Jest od po r na na za bru dze nia i wstrz¹sy, wa¿y 2,7 kg z ba te ria mi. Ka me ra jest
wy po sa ¿o na w sy stem chro ni¹cy de te ktor przed prze ci¹¿e niem. Obs³uga ka -
me ry nie przy spa rza stra ¿a kom ¿ad nych k³opo tów. Obe c nie ka me ra ta jest ju¿
prze sta rza³a, g³ów nie ze wzglê du na du¿e roz mia ry oraz ciê ¿ar i jest za stê po -
wa na przez ka me ry mnie j sze, l¿e j sze, porê cz nie j sze i nowo czeœ nie j sze, ta kie jak
np. Ho r net.

Ka me ra ter mowi zy j na sta³a siê sprzê tem, któ ry na sta³e wszed³ w wy po sa ¿e -
nie stra ¿y po ¿a r nej. Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni -
stra cji z dnia 22 wrze œ nia 2000 r., w spra wie szcze gó³owych za sad wy po sa ¿e nia
jed no stek orga niza cy j nych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, okre œla mi ni ma l ne wy -
po sa ¿e nie na ob sza rze dzia³ania ko men dy PSP. Ka ¿ da komen da woje wó dz ka
i powia to wa (w po wia tach o li cz bie lud no œci prze kra czaj¹cej 200 000 mie sz ka ñ -
ców) po win na po sia daæ prze noœn¹ ka me rê termowizyjn¹. 

Ka me ry ter mowi zy j ne sta no wi¹ pod sta wo we wy po sa ¿e nie spe cjali sty cz -
nych grup po szu kiwa w czych, dzia³aj¹cych w œwia to wym sy ste mie ra tow ni c -
twa pod nazw¹ USAR (Ur ban Se arch and Re s cue). Ucze st ni czy³y one w akcjach
prze szu ki wa nia gru zo wisk po ka ta stro fach bu do w la nych i trzê sie niach zie -
mi (Tu r cja, Ha i ti). W tych przy pa d kach ka me ry oka za³y siê ma³o przy da t ne.
Spra w dzi³y siê na to miast psy po szu kiwa w cze i ge o fo ny. Z re la cji ra to w ni ków
wy ni ka, ¿e pod czas roz biór ki gru zo wisk, po trzê sie niu zie mi, roz grza ne na po -
wie rz ch ni przez s³oñce fra g men ty gru zu wpa da³y do szcze lin i w ka me rze ter -
mowi zy j nej by³ ob raz mnó stwa œwiec¹cych pun któw, któ re unie mo ¿ li wia³y
ob se r wa cjê.
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2. Wy ko rzy sta nie ka mer ter mowi zy j nych w akcjach
ratow niczo- gaœ ni czych

W pro gra mie me l dun ko wym SWD ST nie od no to wu je siê fa ktu u¿y cia ka me -
ry ter mowi zy j nej. Dla te go bar dzo trud no jest sporz¹dziæ sta ty sty kê wy ko rzy sta -
nia ka mer ter mowi zy j nych w akcjach ratow niczo- gaœ ni czych. Przy zbie ra niu
in fo r ma cji ko rzy sta no z po mo cy aspi ran tów, stu den tów SGSP w sy ste mie nie sta -
cjo nar nym. Z ana li zy do ku men ta cji two rzo nej przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹,
a ta k ¿e z re la cji stra ¿a ków wy ni ka, ¿e ka me ry te r mi cz ne s¹ wyko rzy sty wa ne na
wie le spo so bów w za le ¿ no œci od sy tu a cji. Wyko rzy sty wa ne s¹ g³ów nie do:
– prze szu ki wa nia za dy mio nych po mie sz czeñ,
– lo ka li za cji Ÿró de³ og nia w zsy pach,
– lo ka li za cji Ÿró de³ og nia w wo l nych prze strze niach miê dzy stro pa mi lub œcia -

na mi,
– kon tro li tem pe ra tu ry sch³ad za nych ele men tów bu dyn ku,
– poszu ki wa nia osób za gi nio nych w te re nie.

Prze szu ki wa nie za dy mio nych po mie sz czeñ na le ¿y do wa ¿ nych i wyj¹tko wo
nie bez pie cz nych za dañ. Od efe kty w no œci tego dzia³ania za le ¿y, czy uda siê ura -
to waæ po szko do wa nych przez po ¿ar. Do tego celu po mo c ne s¹ ka me ry te r ma l ne. 
Ka me ry sto su je siê do po szu ki wa nia Ÿró de³ og nia, jak rów nie¿ do po szu ki wa nia
ofiar po ¿a ru. Ofiar po szu ku je siê w po mie sz cze niu ob jê tym po ¿a rem i w po mie -
sz cze niach s¹sied nich. To ksy cz ne pro du kty spa la nia, szcze gó l nie tle nek wê gla,
mog¹ spo wo do waæ za tru cie osób zna j duj¹cych siê w stre fie za dy mie nia. Zda rza
siê, ¿e oso by te zna laz³y siê w ob sza rze po ¿a ru pod czas snu. W ta kich przy pa d -
kach ka me ra ra tu je ¿y cie, bo umo ¿ li wia dok³ad nie jsze i szy b sze prze szu ka nie po -
mie sz cze nia. W za dy mio nych po mie sz cze niach wi do cz noœæ jest bar dzo ogra ni-
czo na. Stra ¿a cy po ru szaj¹ siê po oma c ku. Po po la niu og nia wod¹ po wstaj¹ k³êby
pary wod nej i wi dzia l noœæ spa da do zera. Ka me ra w tych wa run kach za pe w nia
wi do cz noœæ. Umo ¿ li wia zlo kali zo wa nie Ÿró de³ og nia i od szu ka nie za cza dzo nych 
osób. Bez ka me ry prze szu ka nie po mie sz czeñ i od na le zie nie ofiar po ¿a ru jest bar -
dzo trud ne i nie bez pie cz ne. Wi do cz noœæ zo sta je przy wró co na 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.

Bar dzo nie bez pie cz ne dla stra ¿a ków jest prze szu ki wa nie pi w nic. Lo ka to rzy
trzy maj¹ w nich naj ró¿ nie j sze przed mio ty i ma te ria³y. Prze cho wuj¹ w pi w ni cy
tu ry sty cz ne bu t le z ga zem p³yn nym, roz pusz czal ni ki, kar bid i inne ³atwo pa l ne
sub stan cje. Pi w ni ce by waj¹ za gra co ne i za kra to wa ne. Lo ka to rzy wsta wiaj¹ do-
da t ko we drzwi z prze my œl ny mi za mka mi, za mu ro wuj¹ okien ka. Przez pi w ni cê
prze chodz¹ rury ciep³ow ni cze i ga zo we. Pi w ni ce s¹ ni skie, co po wo du je, ¿e stre fa 
za dy mie nia siê ga pod³ogi. Po ru sza nie siê w tych wa run kach i szu ka nie le¿¹cych
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gdzieœ w za ka mar kach nie przy to mnych osób wy ma ga wie l kiej wpra wy i od wa -
gi. Stra ¿ak, wchodz¹c do pi w ni cy, ma œwia do moœæ, ¿e mo¿e z niej nie wyjœæ.
W nie któ rych pi w ni cach brak jest okie nek, co bar dzo utrud nia od dy mia nie i jego
czas wyd³u¿a siê. Szanse na prze ¿y cie lu dzi zna j duj¹cych siê w ob rê bie po ¿a ru s¹
mniejsze. W ta kich przy pa d kach ka me ra jest bar dzo po mo c na, po nie wa¿ po szu -
ki wa nie ofiar mo¿e byæ efe kty w nie prze pro wa dzo ne przed od dy mie niem po -
mie sz czeñ. To daje cen ne mi nu ty le ka rzom ra tuj¹cym ¿y cie.

W wie l kich mia stach stra ¿a cy wyj¹tko wo czê sto wy je ¿ d¿aj¹ do po ¿a rów
œmie t ni ków i zsy pów. Wy ko rzy sta nie ka me ry ter mowi zy j nej do okre œla nia
ciep³ych miejsc na ka na le zsy po wym jest bar dzo u¿y te cz ne. Po szu ku je siê
ciep³ych miejsc na œcia nie przy leg³ej do zsy pu. Wy ko nu je siê ob rys ciep³ego ob -
sza ru. Na stê p nie wie r ci siê otwo ry nad górn¹ po wie rz ch ni¹ ob ry su i wy bi ja
otwór w œcia nie. Przez otwór wpo m po wu je siê roz pro szo ny stru mieñ wody do
kana³u. Po od cze ka niu ki l ku na stu mi nut stra ¿a cy spra w dzaj¹, czy œcia na uleg³a
sch³od ze niu. Je œli po zo sta je ciep³a, trze ba da lej szu kaæ og nia, wy ko ny waæ otwo ry 
i wpo m po wy waæ wodê do kana³u. Im pre cy zy j niej zlo kali zu je my Ÿród³o og nia,
tym mniej zu ¿y je my wody i stra ty spo wo do wa ne za la niem bêd¹ mnie j sze. Do
tego celu naj bar dziej przy da t na jest ka me ra.

Cza sa mi bar dzo trud no jest uga siæ po ¿ar usy tu o wa ny w nie do stê p nych mie j -
s cach. Zna j duj¹ce siê miê dzy stro pa mi lub œcia na mi ma te ria³y pa l ne, ta kie jak
p³yty pi l œ nio we, sty ro pian, na gro ma dzo ne œmie ci, po za pa le niu tl¹ siê po wo li
z po wo du utru d nio ne go do stê pu po wie trza. W osta t nich la tach w Wa r sza wie
by³o ki l ka zda rzeñ, w któ rych ten sam po ¿ar gasi³y trzy zmia ny. Trze ba by³o a¿
trzech dni, aby upo raæ siê z nie wie l kim po ¿a rem, ukry tym w prze strze niach miê -
dzy œcia na mi bu dyn ków. Uda³o siê to do pie ro po za sto so wa niu ka mer te r mo wi -
zyjnych. Nie wszy stkie jednostki ratowniczo-gaœnicze by³y wyposa¿one
w ka me ry, wiêc wypo¿yczano je sobie.

Ka me ry ter mowi zy j ne sto so wa ne s¹ w fa zie ko ñ co wej akcji ga œ ni czej: w do ga -
sza niu i kon tro li po go rze li ska. Bada siê tem pe ra tu rê sch³ad za nych ele men tów
bu dyn ków. Spra w dza siê, czy gdzieœ nie po zo sta³y za rze wia po ¿a ru. W tej fa zie
nie ma ju¿ tak wie l kie go na piê cia i po œpie chu, wiêc jest czas na eks pe ry men ty ze
sprzê tem uzu pe³niaj¹cym, ja kim s¹ ka me ry ter mowi zy j ne. Dla te go stra ¿a cy bar -
dzo czê sto wy ko rzy stuj¹ ka me rê w tej fa zie po ¿a ru. Jest ona przy da t na w tych
dzia³aniach.

W mnie j szym sto p niu ka me ry te r ma l ne wyko rzy sty wa no do po szu ki wa nia
za gi nio nych w te re nie osób, szcze gó l nie dzie ci. PSP nie po sia da œmig³ow ców,
tote¿ tego ro dza ju dzia³ania s¹ ma³o sku te cz ne. Œmig³owce lub inne œro d ki po -
wie trz ne (rów nie¿ bez za³ogo we) umo ¿ li wi³yby efe kty w ne wy ko rzy sta nie ka mer 
pod czas po ¿a rów la sów i to r fo wisk.
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3. Zasto so wa nie ka mer te r ma l nych i pi ro me trów
pod cze r wie ni w pro fi la kty ce po ¿a ro wej

Ka me ry te r ma l ne, bêd¹ce w wy po sa ¿e niu PSP, wyko rzy sty wa no rów nie¿ do
in nych ce lów ni¿ dzia³ania ra to w ni cze. Wyko rzy sty wa no je do ba da nia izo la cji
cie p l nej bu dyn ków, do kon tro li in sta la cji ele ktry cz nych, do kon tro li wa³ów prze -
ciwpo wo dzio wych, do lo ka li za cji nie kon trolo wa nych wy cie ków ga zów, do
okre œla nia po zio mu cie czy w zbio r ni kach, do po mia ru tem pe ra tu ry ka ro se rii
podczas testów po¿aru samochodu osobowego w pe³nej skali i innych. 

Nie któ re jed no stki PSP maj¹ w wy po sa ¿e niu pi ro me try pod cze r wie ni. Mo ¿ na 
z nich ko rzy staæ pod czas po szu ki wa nia ukry tych Ÿró de³ og nia w dy la ta cjach,
kana³ach zsy po wych, w po mie sz cze niach za dy mio nych. Stra ¿a cy do syæ sce p ty -
cz nie od nosz¹ siê do tych przyrz¹dów, w prze ciw ie ñ stwie do ka mer te r ma l nych,
któ re s¹ bar dzo ce nio ne. Ka me ry daj¹ ob raz przed mio tu i ewen tu a l nie mierz¹
tem pe ra tu rê w wy bra nym pun kcie (tak¹ opcjê maj¹ ka me ry za ku pio ne w osta t -
nich la tach, np. ka me ra Ho r net). Pi ro metr wy œwie t la je dy nie œred ni¹ wa r toœæ
tem pe ra tu ry z nie zbyt dok³ad nie okre œlo ne go ob sza ru po wie rz ch ni. Pod czas
akcji stra ¿ak pra cu je w eks tre ma l nych wa run kach: w za gro ¿e niu, stre sie, po œpie -
chu, obci¹¿e niu wielo kilo gra mo wym sprzê tem. S¹ to wa run ki da le kie od labo -
rato ry j nych, gdzie mo ¿ na pi ro metr dok³ad nie usta wiæ i pre cy zy j nie wy ce lo waæ
na ba da ny obiekt. Stra ¿a cy nie chê t nie ko rzy staj¹ z pi ro me trów w tych
dzia³aniach. Na to miast pi ro me try wyko rzy sty wa ne s¹ w pro fi la kty ce po ¿a ro wej
i ba da niach labo rato ry j nych. Pi ro me try pod cze r wie ni wy ko rzy sta no do po mia ru 
tem pe ra tu ry ka ro se rii pod czas te sto we go po ¿a ru sa mo cho du oso bo we go [1]. Ba -
da nia prze pro wa dzo no w ra mach prac ma gi ste r skich na stu diach nie sta cjona r -
nych w SGSP. W eks pe ry men cie spa lo no 5 sa mo cho dów wraz z kom p le t nym
wy po sa ¿e niem. Tem pe ra tu rê mie rzo no za po moc¹ te r mo par, ka me ry te r ma l nej
i pi ro me tru podczerwieni. 

Ze wzglê du na du¿e na gro ma dze nie ma te ria³u pa l ne go w ma³ej prze strze ni
roz wój po ¿a ru sa mo cho du oso bo we go uwa run ko wa ny jest we nty lacj¹. W szczel -
nie za mkniê tym sa mo cho dzie do syæ trud no roz nie ciæ po ¿ar. Po za ini cjo wa niu
po ¿a ru za po moc¹ nie wie l kiej ilo œci ma te ria³u pa l ne go ogieñ zo sta je zdu szo ny
lub przyt³umio ny na wet na ki l ka dzie si¹t mi nut. Do pie ro po otwa r ciu drzwi lub
roz szcze l nie niu szyb po ¿ar roz wi ja siê z wielk¹ dy na mik¹ i w ci¹gu ki l ku mi nut
tem pe ra tu ra wewn¹trz ka bi ny wzra sta do oko³o 1000°C.

Pod czas te sto we go po ¿a ru sa mo cho du mar ki Po lo nez FSO zaob ser wo wa no
eks plo zjê si³ow ni ków kla py ba ga ¿ ni ka. Po prze j œciu og nia do ko mo ry ba ga ¿ ni ka
i sa mo rzu t nym otwa r ciu kla py, z hu kiem roze rwa³y siê si³ow ni ki. Jest to ostrze -
¿e nie dla osób prze by waj¹cych w pobli¿u pal¹cego siê samochodu. 
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Ba da nia roz wo ju po ¿a ru sa mo cho du oso bo we go z u¿y ciem ka me ry te r ma l nej 
prze pro wa dzo no rów nie¿ w ¯yli nie (S³owa cja) [2, 3]. By³y one spon so ro wa ne
przez fa bry kê sa mo cho dów oso bo wych KIA, któ ra do sta r czy³a do te stów sa mo -
cho dy (rów nie¿ fa bry cz nie nowe). Ich ce lem by³o spra w dze nie, jak za cho wuj¹ siê 
w po ¿a rze niektóre materia³y stosowane w produkcji samochodów. 

Wy ni ki po mia ru tem pe ra tu ry za po moc¹ pi ro me tru s¹ za ni ¿o ne. W li te ra tu -
rze brak jest dok³ad nych da nych do tycz¹cych wa r to œci wspó³czyn ni ka emi sy j -
no œci po wie rz ch ni pola kie ro wa nej bla chy sa mo cho do wej zna j duj¹cej siê
w wy so kiej tem pe ra tu rze, o wa r to œci ki l ku set sto p ni Ce l sju sza [4]. Pi ro me try
wy po sa ¿o ne s¹ w la se ro we ce lo w ni ki wska zuj¹ce œro dek ko³a po mia ro we go.
Pi ro metr usta wio ny w od leg³oœci 20 m mie rzy³ œred ni¹ tem pe ra tu rê po wie rz ch -
ni ko³a o œred ni cy oko³o 20 cm. Pod czas po ¿a ru wy dzie la³a siê du¿a iloœæ dymu.
Dym poch³ania i roz pra sza pro mie nio wa nie pod cze r wo ne. Jego obe cnoœæ
po wo du je za ni ¿a nie wska zañ pi ro me tru. To samo od no si siê do po mia ru tem -
pe ra tu ry za po moc¹ ka me ry te r ma l nej. Trud no jest okre œliæ wa r toœæ wspó³czyn -
ni ka emi sy j no œci nie jed no rod nej i zmie niaj¹cej siê w tra kcie po ¿a ru
po wie rz ch ni ka ro se rii. Sa mo chód po kry wa siê sadz¹ w tra kcie trwa nia po ¿a ru.
Bar dzo trud no jest prze pro wa dziæ se riê eks pe ry men tów, w któ rych za dy mie -
nie wokó³ sa mo cho du i oko pce nie blach i szyb jest po wta rza l ne. Dla te go po mia -
ry tem pe ra tu ry za pomoc¹ ka me ry te r ma l nej na le ¿y tra kto waæ ty l ko jako
po mo c ni cze. Ka me ra jest bar dzo do bra do okre œla nia ró ¿ nic tem pe ra tu ry, ale
jest chy ba ma³o wia ry god nym na rzê dziem do okre œla nia wa r to œci tem pe ra tu ry
w po ¿a rze. Wia ry god ne s¹ wy ni ki po mia rów tem pe ra tu ry wewn¹trz po ja z du,
otrzy ma ne za po moc¹ te r mo par.

4. Ba da nia w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej
w Wa r sza wie

W Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie pro wa dzo ne s¹ ba da nia
nad za sto sowa nia mi te r mo wi zji w in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa. Do tycz¹ one wy -
kry wa nia w t³umie osób maj¹cych pod wy ¿szon¹ tem pe ra tu rê (prze ciw dzia³anie
roz prze strze nia niu siê pan de mii cho rób za ka Ÿ nych) [5], wy kry wa nia podpo -
wierz ch nio wych de fe któw me tod¹ te r mo gra fii akty w nej [6], ob se r wa cji w dy mie
[7], ba da nia emi sji ciep³a przez nie bie skie la se ry na ba zie GaN [8, 9]. Prze pro wa -
dzo no rów nie¿ pró by za sto so wa nia ka me ry ter mowi zy j nej do wy kry wa nia
k³amstw, w za stê p stwie wa rio gra fu.

Pró by wy ko rzy sta nia ka mer ter mowi zy j nych do wy kry wa nia osób za ra ¿o -
nych cho ro ba mi wywo³uj¹cymi gor¹czkê prze pro wa dzo no w 2003 r. pod czas
pan de mii SARS w Azji Po³udnio wo- Ws chod niej i w Ka na dzie. Po no wio no je
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w Ja po nii i Chi nach w 2009 r. pod czas pan de mii œwi ñ skiej gry py (wi ru sa
A/H1N1). Pró by te nie da³y jed noz na cz nych wy ni ków. Pod sta wo wym pro ble -
mem, któ ry sta³ na prze szko dzie, by³ brak stan da ry za cji ba dañ. Bra ko wa³o opra -
co wa nych me tod prze pro wa dza nia po mia rów i ana li zy wy ni ków. Obe c nie pra ce 
nad opra co wa niem stan da ry za cji ba dañ pro wa dzi wie le oœro d ków na uko wych
na œwie cie.

W Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej zba da no wp³yw ró ¿ ne go ro dza ju czyn -
ni ków na wy ni ki po mia ru tem pe ra tu ry skó ry cz³owie ka za po moc¹ ka me ry ter -
mowi zy j nej i okre œlo no wa run ki wia ry god ne go po mia ru [5]. Ba da nia
obe j mo wa³y: akli ma ty za cjê ba da nej oso by przed roz po czê ciem po mia rów,
wp³yw od leg³oœci ka me ry od oso by ba da nej, wp³yw wysi³ku fi zy cz ne go, po rów -
na nie wy ni ków uzy ski wa nych z ka mer ró ¿ nej kla sy (z gó r nej i do lnej pó³ki),
wp³yw sta nu po wie rz ch ni skó ry (ma ki ja¿) na mie rzaln¹ tem pe ra tu rê. Sta no wi -
sko po mia ro we zna j do wa³o siê w po mie sz cze niu wy po sa ¿o nym w sta³y sy stem
kli maty zacy j ny, za pe w niaj¹cy w tra kcie ba dañ sta bi l noœæ tem pe ra tu ry w gra ni -
cach od 18°C do 25°C, przy wa ha niach nie prze kra czaj¹cych 1°C/h. 

Stwier dzo no, ¿e pe³na akli ma ty za cja cz³owie ka na stê pu je do pie ro po 40 mi -
nu tach od roz po czê cia ba dañ. Tem pe ra tu ra w k¹ci kach oczu pra kty cz nie nie
zmie nia siê w cza sie trwa nia ca³ej pró by. K¹ciki oczu s¹ ob sza rem szcze gó l nie
wa ¿ nym do ba dañ. Ze wzglê du na ich nie wielk¹ po wie rz ch niê trze ba za pe w niæ
od po wie d nio wy sok¹ roz dzie l czoœæ prze strzenn¹ apa ra tu ry. Wy ka za no, ¿e je œli
chce my ba daæ ten ob szar, to przy sto so wa niu ka me ry o roz dzie l czo œci 640 na 480
pi kse li z ne u tra l nym obie kty wem, ba dana oso ba po win na zna j do waæ w od -
leg³oœci nie wiê kszej ni¿ je den metr. Nie stwier dzo no, aby wysi³ek fi zy cz ny po -
wo do wa³ pod no sze nie mie rzo nej ka mer¹ tem pe ra tu ry po wie rz ch ni skó ry.
Rów nie¿ ma ki ja¿ kre mem po cza sie ki l ku mi nut nie zmie nia znacz¹co tej tem pe -
ra tu ry. Za uwa ¿o no, ¿e pe w ne go ro dza ju scho rze nia (ano r ma l na bu do wa prze -
gro dy no so wej, zmia ny cho ro bo we w ob rê bie za tok) wp³ywaj¹ na ob ser wo wa ny
rozk³ad temperatury twarzy, nie s¹ jednak zwi¹zane z podwy¿szeniem ogólnej
temperatury cia³a.

Oprócz te r mo gra fii pa sy w nej, któ ra po le ga na re je stra cji i ana li zie pro mie nio -
wa nia pod czer wo ne go sa mo rzu t nie emi to wa ne go przez obiekt, roz wi ja na jest ter -
mo gra fia akty w na. Te r mo gra fia akty w na po le ga na po bu dze niu cie p l nym lub
aku sty cz nym ba da ne go obie ktu i na stê p nie bez kon ta kto wym po mia rze tem pe -
ra tu ry jego po wie rz ch ni [10]. Rozk³ad tem pe ra tu ry po wie rz ch ni wy ni ka z do star -
czo nej ene r gii oraz pa ra me trów stru ktu ry, w tym g³ów nie lo ka l nych wa r to œci
prze wod no œci cie p l nej, gê sto œci i ciep³a w³aœci we go. In fo r ma cja o w³aœci wo œciach 
obie ktu za wa r ta jest za rów no w am p li tu dzie sy g na³u, jak i jego fa zie.

Te r mo gra fia akty w na sto so wa na jest do ba da nia ja ko œci po³¹czeñ me cha ni cz -
nych: spa wów, zgrze wów, po³¹czeñ ni to wych pra so wa nych i skrê ca nych. Mo -
ment ob ro to wy skrê ca nia ma wp³yw na fazê prze bie gu cza so we go tem pe ra tu ry.
Ter mo gra ficz ne me to dy ba da w cze sto su je siê rów nie¿ do ba dañ ma te ria³ów
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w³ókien ni czych. Me to dy ter mo gra ficz ne s¹ sto so wa ne do ba dañ jed no rod no œci
tych pow³ok oraz ich sta nu i ja ko œci. Za let¹ me tod termo gra fi cz nych jest mo ¿ li -
woœæ szy b kie go po mia ru na du ¿ej po wie rz ch ni w sposób bezkontaktowy. Tymi
metodami mo¿na np. wykrywaæ korozjê na p³atach samolotu.

5. Podsumowanie

Ka me ra te r ma l na jest przyrz¹dem bar dzo ce nio nym przez stra ¿a ków. Sy ste -
maty cz nie wzra sta li cz ba ka mer w jed no stkach PSP. Pre fe ro wa ne s¹ ka me ry
obse r wa cy j ne, wy ma gaj¹ce pro stej obs³ugi i mog¹ce dzia³aæ w trud nych wa run -
kach akcji ratow niczo- gaœ ni czej. Ka me ry u³atwiaj¹ pro wa dze nie akcji ga œ ni czej,
po zwa laj¹ szy b ciej i pre cy zy j niej zlo ka li zo waæ Ÿród³o og nia oraz szy b ciej i bez -
pie cz niej prze szu kaæ ob szar do tkniê ty po ¿a rem. Cza sem de cy duj¹ o ura to wa niu
¿y cia ofia rom po ¿a ru. Pre cyzy jnie j sze, dziê ki u¿y ciu ka me ry, okre œle nie mie j s ca
Ÿród³a og nia po zwa la na ogra ni cze nie zu ¿y cia œro d ków ga œ ni czych, a za tem na
zmini mali zo wa nie strat spo wo do wa nych za la niem. 

Nie któ re pró by za sto so wa nia te r mo wi zji oka za³y siê nie tra fio ne. Mo ¿ na do
nich za li czyæ sto so wa nie ka mer na gru zo wi skach, przy po szu ki wa niu osób za gi -
nio nych w te re nie (bez u¿y cia œro d ków po wie trz nych), do kon tro li wa³ów prze -
ciwpo wo dzio wych. Od da nie do dys po zy cji PSP œmig³ow ców otwo rzy³oby nowe 
mo¿liwoœci zastosowañ termowizji po¿arnictwie.

Z prze pro wa dzo nych ba dañ wy ni ka, ¿e ko rzy sta nie z ka me ry do po mia ru
tem pe ra tu ry w wa run kach po ¿a ru jest trud ne. Wy ni ka to z nie zna jo mo œci
wspó³czyn ni ka emi sy j no œci, któ ry zmie nia siê w tra kcie po ¿a ru oraz
niestabilnego zadymienia.

W prze ciw ie ñ stwie do ka me ry stra ¿a cy nie s¹ prze ko na ni do pi ro me trów
pod cze r wie ni. Nie ko rzy staj¹ z nich w akcjach ratow niczo- gaœ ni czych, cho cia¿ s¹ 
do stê p ne, bo ich cena jest niewielka.
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S U M M A R Y

bryg. prof. dr hab. Janusz RYBIÑSKI

USING OF THERMOVISION IN SAFETY ENGINEERING

The do cu ment pre sents the ty pes of the r mal ima gers in which units in the
Sta te Fire Se r vi ce are equ ip ped. It was di s cus sed how to use them in re s cue and
fire fi g h ting ope ra tions. The po ssi bi li ties of using in fra red ca me ras to eme r gen cy
me a su res, in fe c tio us di se a se epi de mic were also discussed. It pre sents the re sults
of re se arch into the pre ven tion of fire using in fra red ca me ras and also the re sults
of in ve sti ga tions of a fire car, which was used to me a su re the  eme r gen cy of the
in fra red py ro me ter and in fra red camera.
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dr in¿. Anna SZAJEWSKA

Zak³ad Hy dro me cha ni ki i Prze ciwpo ¿aro we go Za opa trze nia w Wodê, SGSP

WY KO RZY STA NIE MO DE LU KO MÓR KO WE GO
W OPRO GRA MO WA NIU SY MU LA CJI

ROZ PRZE STRZE NIA NIA SIÊ PO ̄ A RU LASU

W ar ty ku le prze d sta wio no za³o¿e nia do mo -
de lu au to ma tu ko mór ko we go po ¿a ru lasu.
Opi sa no ele men ty sy ste mu sy mu la cji kom pu -
te ro wej w aspe kcie roz prze strze nia nia siê
og nia. 

In the ar ti c le the as su m p tions for the cel lu lar
mo del si mu la tion of fo rest fire were pre sen ted. 
The ele ments of the co m pu ter si mu la tion
sy stem in terms of fire spre a ding were
de scri bed.

1. Wpro wa dze nie

Mo ¿ li woœæ pro gno zo wa nia ob sza ru po wie rz ch ni spa lo nej pod czas po ¿a ru
lasu oraz wy zna cze nia mie j s ca i cza su jego wyst¹pie nia sta no wi³aby na rzê dzie
wspo ma gaj¹ce dla le œ ni ków i s³u¿b jed no stek ga œ ni czych. Pro ble mu tego nie
mo ¿ na roz wi¹zaæ, sto suj¹c nu me ry cz ne te ch ni ki kom pu te ro we. Na pod sta wie
co ro cz nych da nych sta ty sty cz nych mo ¿ na stwier dziæ, ¿e za le ¿ no œci cza su trwa -
nia po ¿a ru do pola po wie rz ch ni spa lo nej s¹ z na tu ry cha o ty cz ne i pro gno zo wa -
nie ich na d³u¿sz¹ ska lê nie jest mo ¿ li we. Ist nie je jed nak mo ¿ li woœæ
pro gno zo wa nia prze bie gu po ¿a ru i ob sza ru po wie rz ch ni spa lo nej w opa r ciu
o punkt za pa l ny i aktu a l ne dane.



2. Me to dy ka

Do opra co wa nia sy mu la cji kom pu te ro wej wy ko rzy sta no cy fro we mapy la -
sów oraz pro gno zê po go dy w po sta ci numerycznej (rys. 1). 

2.1. Prê dkoœæ roz przes trzeni ania siê ognia

W jed no rod nym œro do wi sku, w wa run kach, gdy nie ma wia tru, przy j mu je
siê, ¿e front po ¿a ru ma kszta³t okrê gu. Na to miast gdy wie je jed no li ty wiatr, przy -
bie ra kszta³t eli p sy [1, 2, 3, 4] (rys. 2, 3). Pro sta in ter pre ta cja mate ma ty cz na
i ³atwoœæ obs³ugi w za kre sie da nych wej œcio wych przy czy ni³y siê do ogó l ne go
przy jê cia ta kie go kszta³tu dla kom pu te ro wych mo de li sy mu la cji roz prze strze nia -
nia siê po ¿a rów la sów. Przy jê ty mo del zgod ny z za sad¹ Hu y gen sa naj le piej od -
zwie rcie d la rze czy wi stoœæ przy za³o¿e niu nie zmien nych wa run ków. Mimo ¿e
kie ru nek wia tru w rze czy wi sto œci mo¿e siê zmie niaæ, to przy od po wie d nio
ma³ym in ter wa le cza so wym kro ku sy mu la cji zmien noœæ wia tru ma mar gi na l ne
zna cze nie. Prze j œcie z wa run ków bez wie trz nych do wa run ków z czyn ni kiem
wia tru przed sta wio no na rys. 2. 

Punkt P jest Ÿród³em og nia dla wa run ków bez wie trz nych, punkt K jest mie j s -
cem doj œcia og nia dla za da ne go cza su Dt. K¹t F jest za wa r ty po miê dzy kie run -
kiem wia tru a prost¹ PK. Aby uw z glêd niæ wiatr, w mo de lu roz prze strze nia nia
na le ¿y do ko naæ trans fo r ma cji po³o¿e nia pun ktu K le¿¹cego na okrê gu na punkt
po³o¿o ny na ob wo dzie eli p sy. Punkt ten bê dzie le¿a³ na prze ciê ciu pro stej usy tu -
o wa nej pod k¹tem q do kie run ku wia tru. îród³o og nia P ma te same wspó³rzêd ne 
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rze czy wi ste, co punkt I. Od ci nek DBt jest od leg³oœci¹, jak¹ ogieñ po ko na w prze -
ciw nym kie run ku do wia tru. Wy zna cze nie k¹ta F umo ¿ li wia za sto so wa nie wzo -
ru [1]. 
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œci roz prze strze nia nia og nia umo ¿ li wia za sto so wa nie wzo ru [2].
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2.2. Za sto so wa nie mo de lu au to ma tu ko mór ko we go

Do wy ko na nia pro gra mu sy mu la cji po ¿a ru lasu wy ko rzy sta no mo del au to -
ma tu ko mór ko we go. Prze zna cze niem mo de lu au to ma tu ko mór ko we go jest œro -
do wi sko hete roge ni cz ne. Las w mo de lu mate ma ty cz nym przed sta wio ny jest
w po sta ci dwu wy mia ro wej sia t ki he ksa gona l nych kla strów. Ka ¿ dy kla ster za j -
muj¹ drze wa i œció³ka le œ na, któ re z pun ktu wi dze nia mo de lu s¹ pa li wem. Fa kty -
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Rys. 2. Trans fo r ma cja prê d ko œci roz prze strze nia nia siê og nia w za le ¿ no œci od we kto ra
prê d ko œci wia tru do uk³adu prze strzen ne go

îród³o: opra co wa nie w³asne.



cz na iloœæ pa li wa jest od wzo ro wa niem ro dza ju lasu i pod³o¿a wy stê puj¹cego na
ob sza rze kla stra po bra ne go z cy fro wej mapy lasów. Ka¿dy klaster przylega
bokami w przestrzeni dwuwymiarowej do szeœciu s¹sia dów.

W ka ¿ dym kro ku sy mu la cji ua ktua l nia ne s¹ dane po go do we, w któ rych naj -
wa¿ nie j szym czyn ni kiem jest prê d koœæ i kie ru nek wia tru. 

Wia do mo [1, 2, 3, 4, 5], ¿e nie ty l ko zmia ny prê d ko œci i kie run ku wia tru, ale
rów nie¿ inne czyn ni ki, ta kie jak ro dzaj i typ pa li wa, asy me tria zmian (wa run ki
topo gra fi cz ne), wp³ywaj¹ na kszta³t roz prze strze nia nia siê og nia (rys. 4.)
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Rys. 3. Sze œciok¹tny mo del au to ma tu ko mór ko we go

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 4. Zmia ny prêd koœci ognia zale¿ne od pod³o¿a
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Sto suj¹c mo del sze œciok¹tny, od leg³oœci do s¹sied nich ko mó rek za wsze s¹ ta -
kie same, w od ró ¿ nie niu od mo de lu kwa dra to we go z funkcj¹ s¹sie dz twa
Moore’a, gdzie s¹sie dzi na przek¹tnych s¹ w wiê kszej od leg³oœci ni¿ s¹sie dzi
przy le gaj¹cy bo ka mi. W au to ma tach ko mór ko wych sto so wa ne s¹ rów nie¿ mo -
de le opa r te na sia t ce kwa dra to wej z funkcj¹ s¹sie dz twa von Ne u man na, lecz
wów czas œcie ¿ ka pro pa ga cji po ¿a ru prze bie ga³aby me tod¹ Man hat tan, co nie
przy no si do brych re zu l ta tów. Ponad to sto suj¹c mo del he ksa gona l ny, wy ko ny -
wa na jest mnie j sza li cz ba ob li czeñ, spra w dza nych jest sze œciu s¹sia dów ko mór ki
(rys. 5), pod czas gdy w mo de lu kwa dra to wym s¹sia dów jest oœmiu. 

Stan kla stra w chwi li t+1 za le ¿y od sta nu wszy stkich sze œciu s¹sia dów
w chwi li t i mo ¿ ne byæ wy ra ¿o ny wzo rem [3]:

S F S S a S b S c S d S e St t t t t t t t
0

1
0 1 2 3 4 5 6

+ = ( , ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ))f (3)

gdzie: S1...S6 – s¹sie dzi ko mór ki S0 , a...f – po szcze gó l ne boki he ksa go nu. 

He ksa go ny do mo de lo wa nia po ¿a rów la sów zo sta³y za sto so wa ne z po wo -
dze niem w mo de lu roz prze strze nia nia siê og nia Ro t he me la [6]. Jed nak w ba da -
niach zak³ada no, ¿e pro pa ga cja og nia na wszy stkich s¹sia dów na stê pu je po
za pa le niu da ne go he ksa go nu bez wzglê du na kie ru nek we kto ra prê d ko œci roz -
prze strze nia nia siê og nia. W przy jê tym syn chro ni cz nym mo de lu, zak³ada siê, ¿e
ka ¿ dy au to mat po sia da poza da ny mi o ma te ria le pa l nym, szeœæ zmien nych do
prze cho wy wa nia wa r to œci typu rze czy wi ste go. U¿y waj¹c ana lo gii, mo ¿ na
za³o¿yæ, ¿e jest to szeœæ zbio r ni ków, z któ rych ka ¿ dy przy le ga do jed ne go boku.
Je œli któ ryœ bok zo sta nie za la ny przez s¹sia da, wów czas na stê pu je nape³nia nie
po zo sta³ych piê ciu zbio r ni ków z ró¿n¹ prê d ko œci¹ za le¿n¹ od kie run ku we kto ra
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Rys. 5. Sia t ka sze œciok¹tna
îród³o: opra co wa nie w³asne.



prê d ko œci. Dany bok za czy na od dzia³ywaæ na s¹siada dopiero wtedy, gdy jego
zbiornik zostanie ca³kowicie zape³niony. Na rys. 6 przedstawiono ideê dzia³ania
funkcji przejœcia heksagonu.

Ob li cze nia wa r to œci rze czy wi s tych do ko ny wa ne s¹ w dys kre t nym cza sie z in -
ter wa³em Dt. Je œli w cza sie Dt zbio r nik zo sta nie prze pe³nio ny, wów czas w ko le j -
nej ite ra cji zgro ma dzo ny nad miar zo sta nie prze ka za ny do s¹sia da. Po
prze ka za niu nad mia ru, w ko mó r ce zapa miê ty wa ny jest ca³ko wi ty czas doj œcia
po ¿a ru do kra wê dzi ko mór ki.

2.3. Wy znac zanie mi nim alne go cza su doj œcia fron tu po¿a ru

Na pod sta wie za pa miê ta nych da nych w po szcze gó l nych kla strach mo ¿ na
wy zna czyæ naj krótsz¹ œcie ¿ kê w dzie dzi nie cza su ³¹cz¹c¹ dwa wy bra ne kla stry
umie sz czo ne na sia t ce (rys. 7). Do wy zna cze nia naj szy b szej dro gi doj œcia po ¿a ru
u¿y to pro ste go al go ry t mu Di j kstry, gdzie wie rz cho³kami gra fu s¹ kla stry, a kra -
wê dzia mi – cza sy propagacji pomiêdzy poszczególnymi bokami klastrów.

Po nie wa¿ za da niem al go ry t mu jest ob li cze nie mi ni mal ne go cza su doj œcia po -
¿a ru, a nie naj kró t szej dro gi, to fa li sty cha ra kter œcie ¿ ki dla przejœæ po miê dzy he k -
sa go na mi nie wp³ywa na wyniki obliczeñ (rys. 8). 

Pa ra me try eli p sy ae, be, ce (rys. 2) roz prze strze nia nia siê po ¿a ru lasu zo sta³y
wy zna czo ne em pi ry cz nie w od nie sie niu do wa run ków pa nuj¹cych w pol skiej
stre fie geo gra fi cz nej. Dane zo sta³y opra co wa ne dla po ¿a rów typu œció³ko we go.

222 Anna Szajewska

Rys. 6. Idea dzia³ania funk cji prze jœcia hek sag onu
îród³o: opra co wa nie w³asne.



W przy jê tym mo de lu mog¹ wy stê po waæ ró ¿ ni ce na po zio mie ró ¿ nych kla strów,
na to miast wa run ki, jak i pa li wo zna j duj¹ce siê w po je dyn czym kla strze maj¹ cha -
ra kter jed no rod ny.

Ska lo wa nie sia t ki kla strów sta no wi isto t ny krok po prze dzaj¹cy po bie ra nie
da nych z cy fro wych map la sów i pro gno zy po go dy. Pod czas ska lo wa nia roz miar 
kla stra po wi nien byæ tak do bra ny, aby w jed nym kro ku symu la cy j nym nie na stê -
po wa³o prze pe³nie nie dla nowo za pa lo nej ko mór ki. Zbyt ma³e kla stry zwiê kszaj¹ 
z³o¿o noœæ ob li cze niow¹. Wp³ywa to nie ko rzy st nie na czas wy ko na nia symulacji.
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Rys. 7. Mi nim alny czas pr zej œcia ró wny su mie cz asów cz¹st kow ych pr zej œæ po miê dzy
po szc zególnymi kla strami
îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 8. Porów nan ie najkr óts zej i naj szybs zej dro gi po¿ aru w zró ¿nicowanym
œro dowisku roz przes trzeni ania ognia

îród³o: opra co wa nie w³asne.



2.4. Pro gnoza po gody

Pro gram po sia da mo ¿ li woœæ uru cha mia nia w wa run kach te re no wych. Pro -
ble mem by³o prze sy³anie krót koter mi no wej pro gno zy po go dy w mie j s cach bez
do stê pu do in ter ne tu i za siê gu te le fo nii cy fro wej. Nie do god noœæ ta zo sta³a roz -
wi¹zana przez za sto so wa nie mo de mu sate lita r ne go Or b comm. Roz wi¹za nie jest
ko rzy st ne z uwa gi na wy klu cze nie œro d ków ³¹czno œci w¹tpli wych w przy pa d ku
klêsk ¿y wio³owych w do wo l ne mie j s ce glo bu nie za le ¿ nie od sta nu sie ci GSM i in -
nych me diów prze wo do wych. Za sto so wa nie do okó l nej an te ny prê to wej za pe w -
nia ³¹cznoœæ z sa te li ta mi or bi tal ny mi z cza sem zw³oki 0...5 mi nut na po³ud niu
i 0...10 mi nut na pó³nocy Pol ski (za le ¿ nie od aktu a l ne go usta wie nia sa te lit).

2.5. Sza cow anie za pot rzebo wan ia na wodê

W celu wy zna cze nia zapo trze bo wa nia na wodê nie zbêdn¹ do uga sze nia na le -
¿a³o po li czyæ ca³ko wit¹ liczbê za pa lo nych ko mó rek – dla ga sze nia ca³ko wi te go,
oraz liczbê za pa lo nych ko mó rek na ob wo dzie po ¿a ru dla za da nej sze ro ko œci ga -
sze nia ob rze ¿a. 

Znaj¹c aktu aln¹ lo ka li za cjê po ¿a ru, czas trwa nia, czas na do jazd jed no stek gaœ -
ni czych, mo ¿ li we jest osza co wa nie zapo trze bo wa nia na wodê w sy tu a cji za sta nej 
przez stra ¿a ków do cie raj¹cych na mie j s ce po ¿a ru (rys. 10). Sto so wa nie sy mu la cji
kom pu te ro wej mo¿e w pro sty spo sób u³atwiæ pla no wa nie akcji ga œ ni czych. 
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Rys. 9. Gra ficzne wyœ wietl enie naj szybs zej dro gi po¿ aru
îród³o: opra co wa nie w³asne.



3. Pod su mo wa nie

Przed sta wio ny mo del au to ma tu ko mór ko we go zo sta³ za sto so wa ny w opro -
gra mo wa niu kom pu te ro wym. Ap li ka cjê opra co wa no przy u¿y ciu na rzê dzia
pro grami stycz ne go RAD za wie raj¹cego pa kiet kom pi la to ra De lhi. Za po moc¹
opra co wa ne go pro gra mu mo ¿ na prze pro wa dzaæ sy mu la cje w zmien nych wa -
run kach, przy zmie niaj¹cej siê po go dzie.
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Rys. 10. Pre zen ta cja gra fi cz na zapo trze bo wa nia na wodê do ga sze nia ca³ko wi te go
i ga sze nia ob rze ¿a

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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ADAPTING CELLULAR MODEL IN COMPUTER SIMULATION
PROGRAM OF FOREST FIRE SPREADING

The pa per pre sents the o re ti cal and pra cti cal de ve lo p ment and si mu la tion
me t hod for small and me dium - si zed fo rest fi res for the Po lish geo gra p hi cal and
cli ma tic con di tions. It pre sents the as su m p tions for the cel lu lar mo del si mu la tion
of fo rest fire with data de ri ved from di gi tal maps of fo rest and sho r t - term
we at her fo re casts. Pra cti cal re a li za tion of the as su m p tions and the mat he ma ti cal
mo del are pre sen ted in the form of so f twa re, co m bi ning the in put data and
pro ces sing to form the fo re cast spre ad of fire. The si mu la tion of wa ter
con su m p tion for ex tin gu ishing the fire com p le te ly or only its rim for the ea r ly
as ses s ment of thre ats, plan ning for ex tin gui s hing the fire has been made.
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DETE R MI NA TION OF FLA ME- RE TAR DANT

EF FI CIEN CY CON SE R VA TION TERM

OF THE R MO-FO A MING FLA ME- RE TAR DANT

PA INTS

Ke y  words: en du ran ce pe riod, fire retardants, fire - re tar dant ef fi cien cy, ac ti va tion
ene r gy

Con se r va tion term of fla me- re tar dant ef fi cien cy or lon g - term strength of
flame - re tar dants is a fun da men tal pro per ty that is cha rac te ri zed by the du ra tion
of con se r va tion of fla me- re tar dant, physi cal- mecha ni cal and ae st he tic pro per ties.
Dete r mi na tion of safe se r vi ce life of the r mo-fo a ming fla me- re tar dant pa ints is
one of the most ac tu al pro blems in the as ses s ment of the ir qu a li ty in re la tion to
the ob se r ved in cre a se in the nu m ber of non- com p lian ce events of co a tings to the
warranty periods due to lower of their flame-retardant properties in time.

Mo dern fla me re tar dants are re pre sen ted by ino r ga nic co m p lex sy stems
(ba sed on si li ca tes, pho sp ha tes, etc.) and by or ga nic co m p lex sy stems
(chlo ro pa raf fins, ami des, ami di nes, ami nes, etc.) co m po nents with va ry ing
de gre es of poly me ri za tion. The co m po si tions may co m pri se swel ling agents,
film - fo r ming bin ders, so l vents, pi g ments, fil lers and ot her co m po nents. As the
bin ders ami no acids, ha lo ge na ted rub bers, or ga nic bin ders (lin se ed oil, bi tu men),
syn the tic and mo di fied na tu ral po ly mers are used. To im pro ve phy si cal
pro per ties of the film and to give it pla sti ci ty pla sti ci zers (gly ce rol,
pen ta chlor diphe nyl, chlo ro pa raf fins, tri c re syl pho sp ha te, al kyl
diphenylphosphate, etc.) are ad ded in fla me- re tar dant pa ints fo r mu la tions.
Mineral suspensions (oxides of lead, zinc, titanium, aluminum compounds, etc.)
as pigments are used.



Fla me re tar dants have a wide ran ge of co m po nents ha ving dif fe rent che mi cal
na tu re and dif fer sig nifi can t ly in pro per ties. Eve ry co m po nent that has a co m p lex
of spe ci fic pro per ties re acts dif fe ren t ly to the ac tion of va rio us ex te r nal fa c tors.
Fla me- re tar dant pa ints, as a rule, re pre sent a me cha ni cal mi x tu re, the
weat he r pro of pro per ties of which are de te r mi ned not only by in di vi du al
pro per ties of each mi x tu re co m po nent, but also by co m p lex of new pro per ties
ac qu i red by the fla me re tar dant compositions by mixing of organic and inorganic
compounds in various proportions.

The re fo re, one of the most ac tu al pro blems by as ses sing of fla me- re tar dant
ma te rials qu a li ty is to de te r mi ne the du ra tion of the ir warranty service.

The o re ti cal me t hod for de te r mi ning of the du ra bi li ty is hard to ap p ly to
exi sting fla me- re tar dant ma te rials with co m p lex co m po si tion and gi ves a big
er ror and re qu i res sop hi sti ca ted equ i p ment to de te r mi ne the co ef fi cients. The re is
a li mit on the tem pe ra tu re va lue by du ra bi li ty test of fla me re tar dants, so that
some used for swel ling co m po nents have a suf fi cien t ly low deco m po si tion
tem pe ra tu re. The re fo re, cur ren t ly ex pe ri men tal te ch ni qu es are used. The es sen ce
of the se te ch ni qu es is in re pro du c tion un der ar ti fi cial ex te r nal fa c tors con di tions
with a ce r ta in in ten si ty and du ra tion. Chan ges of the co a tings properties in these
extreme conditions make it possible to predict the durability of coatings under
natural conditions.

Our In sti tu te has de ve lo ped and te sted me t hods of ex pe ri men tal
dete r mi na tion of re si stan ce to aging of fla me- re tar dant co a tings for wood, wood
ma te rials and me tal, and has dete r mi na ted shelf life of fla me- re tar dant ef fi cien cy
of im pre g na ting co m po si tions for wood and fla me- re tar dant wood strength.
The se te ch ni qu es were in clu ded in the ba sis of stan dard STB 11.03.02-2010 “Fire
sa fe ty stan dards sy stem. Flame-retardant means. General requirements and test
methods”.

On de ve lo ped me t hods re se a r ches of the r mo-fo a ming fla me re tar dant pa ints
for wood, wood ma te rials and me tal stru c tu res were made to de te r mi ne shelf life
of fla me- re tar dant ef fi cien cy. Ob ta i ned re se arch re sults al lo wed to spre ad the
field of ap p li ca tion of fire - re tar dant the r mo-fo a ming pa ints, to im pro ve the
qu a li ty and ae st he tic le vel of de sign so lu tions, as well as cost of con stru c tion and
re pa irs.
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DETE R MI NA TION OF FLA ME- RE TAR DANT EF FI CIEN CY

CON SE R VA TION TERM

OF THE R MO-FO A MING FLA ME- RE TAR DANT PA INTS

The ar ti c le de fi nes the en du ran ce pe riod of fire pro te c tion ef fi ca cy as one of the 
most im po r tant cha rac te ri stics for qu a li ty as ses s ment of fire retardants.
Ex pe ri men tal me t hods for dete r mi na tion of en du ran ce pe riod of fire pro tection
ef fi ca cy for fire re tar dant co a tings and en du ran ce pe riod of fire pro te c tion
ef fi ca cy for im pre g na ting co m po unds as well as en du ran ce of firepro of wood are
gi ven. It is shown that mo dern fire re tar dant co m po unds repre sent com p li ca ted
sy stems of non -o r ga nic and or ga nic co m po nents and be ca u se of that the exi sting
ex press me t hods for dete r mi na tion of en du ran ce period of fire pro te c tion ef fi ca cy 
for pa int co a tings are not su i ta b le for that. En du ran ce pe riod of fire prote c tion
ef fi ca cy un der na tu ral con di tions can be pre di c ted by re pro du c tion un der
si mu la ted con di tions of ex te r nal fa c tors with ce r ta in intensity and duration.
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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. 



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. 
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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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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
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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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st. kpt. mgr in¿. To masz ZWÊGLI ÑSKI
Dzia³ Wspó³pra cy z Za gran ic¹, SGSP

WSPÓ£PRA CA MIÊ DZYNARODOWA
NA RZECZ ROZ WOJU BEZ PIE CZEÑSTWA

CY WILN EGO I PO ̄ ARO WEGO

Ar ty ku³ jest ana liz¹ przed siê w ziêæ rea li zo wa nych
w ob sza rze wspó³pra cy miê dzy naro do wej, któ rych 
pod sta wo wym ce lem jest wspa r cie roz wo ju kie run -
ku kszta³ce nia, ja kim jest bez pie cze ñ stwo. Au tor
do ko nu je przed sta wie nia ogó l nych za³o¿eñ i ce lów 
wspó³pra cy miê dzy naro do wej, m.in. przez pre zen -
ta cjê doty ch cza so wych osi¹gniêæ ucze l ni na tym
polu, pod daj¹c je jed no cze œ nie opi so wi do ko na ne -
mu przez pry z mat ich od dzia³ywa nia na sy stem
kszta³ce nia stu den tów, a ta k ¿e roz wój in sty tu cjo -
nalny SGSP. W ko ñ co wej czê œci au tor do ko nu je
syn te zy wnio sków p³yn¹cych z by³ych i obe cnych
dzia³añ SGSP w przed mio to wym ob sza rze i za ry -
so wu je mo ¿ li we przysz³oœcio we dzia³ania, nie zbêd -
ne do sze r sze go roz wo ju kie run ku i kszta³ce nia
wy ¿sze go w ob sza rze in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa
cy wi l ne go i po ¿a ro we go w sze r szym eu ro pe j skim
kon te k œcie.

The ar ti c le is an ana ly sis of ac ti vi ties be ing re a li zed
in the area of in ter na tio nal co o pe ra tion, the cru cial
goal of which is to sup port the de ve lo p ment
of sa fe ty as a hi g her edu ca tion field of stu dy.
The au t hor pre sents ge ne ral as su m p tions and aims
of in ter na tio nal co o pe ra tion, i.e. by de scri p tion of
ac ti vi ties that have been re a li zed till now, which
were ana ly zed due to its in flu en ce on edu ca tion
sy stem and in sti tu tio nal de ve lo p ment of SGSP.
In the con c lu sion of the ar ti c le the au t hor ma kes
a syn the sis of the ou t co mes of the past and pre sent



SGSP ac ti vi ties in the the ma tic area, an ti ci pa ting
po ssi b le fu tu re chal len ges, ne ces sa ry to be
un de r ta ken for bro a der, Eu ro pe an ap pro ach and
de ve lo p ment of the stu dy di re c tion as well as
hi g her edu ca tion in the field of civil safety and fire
safety engineering.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo cy wi l ne, bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we, wspó³-
pra ca miê dzy naro do wa, Era s mus, wy mia na stu den tów, æwi cze nia po li go no we,
sta ¿e spe cja liza cyj ne, ochro na ludnoœci

Ke y  words: ci vil sa fe ty, fire sa fe ty, in ter na tio nal co o pe ra tion, Era s mus, students’
ex chan ge, field exe r ci se, spe cia li zed in ter nships, ci vil pro te c tion

1. Wprowadzenie

Rolê wspó³pra cy miê dzy naro do wej w kszta³to wa niu i roz wo ju in ¿y nie rii bez -
pie cze ñ stwa cy wi l ne go i po ¿a ro we go mo ¿ na okre œliæ jako dzia³ania wspo ma -
gaj¹ce przed mio to wy pro ces. Wy ró ¿ niæ tu mo ¿e my dwa ogó l ne cele wspó³pra cy, 
któ re w kon se k wen cji sk³adaj¹ siê na cel g³ówny, o czym mowa po ni ¿ej.

Jak ju¿ po wie dzia no wspó³pra ca miê dzy naro do wa ma na celu wspa r cie kszta³-
ce nia przez wzbo ga ce nie ist niej¹cego w obu wy mie nio nych spe cja l no œ ciach pro -
gra mu stu diów o tre œci, do œwia d cze nia i wie dzê eks perck¹ spo za te re nu RP.
Akty w noœæ ta wp³ywa na po sze rze nie ho ry zon tów za wo do we go i oso bi ste go
roz wo ju za rów no stu den tów, jak i ka dry. W opi sa nym ob sza rze mo ¿ na wy ró ¿ niæ 
ta kie akty w no œci, jak sta ¿e spe cja liza cyj ne i wy mia ny stu den c kie, wa r szta ty
i kon fe ren cje miê dzy naro do we itp. W myœl nowo cze s ne go po dej œcia do kszta³to -
wa nia pro gra mów stu diów i okre œla nia efe któw ucze nia siê, wy ni ka j¹cych z pro -
ce su bo lo ñ skie go, po wy ¿szy ro dzaj dzia³ania mo ¿e my zde fi nio waæ jako
wspa r cie dla roz wo ju wie dzy, kwa li fi ka cji i po staw za wo do wych/spo³ecz nych
przed sta wi cie li spo³ecz no œci aka de mi c kiej, a wiêc wzmo c nie nie „ka pi ta³u lu dz -
kie go” ucze l ni np. po przez wzbo ga ce nie pro ce su dyda kty cz ne go.

Drug¹ bar dzo istotn¹ ko lumn¹ wspie ran¹ przez dzia³ania z ob sza ru
wspó³pra cy miê dzy naro do wej, szcze gó l nie Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej
(SGSP) jako jed no stki nauko wo-ba da w czej, jest wspo ma ga nie re a li za cji ba dañ
na uko wych. Temu po œwiê co ne s¹ akty w no œci ta kie jak: pro je kty ba da w cze i roz -
wo jo we fi nan so wa ne ze œro d ków za gra ni cz nych (np. UE), pra ce ba da w cze w la -
bo ra to riach ucze l ni i in sty tu tów za gra ni cz nych, se mi na ria, pre le kcje itp. W tym
przy pa d ku mamy do czy nie nia ze wspa r ciem ob sza ru na uki i ba dañ ucze l ni,
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a wiêc roz wo jem kie run ku/spe cja l no œci kszta³ce nia jako na uki, a w kon se k wen cji
– rozwojem instytucjonalnym uczelni.

Dwa po wy ¿ej przed sta wio ne pod sta wo we cele wspó³pra cy miê dzy naro do -
wej, uzu pe³nia ne przez sze reg in nych nie skla syfi kowa nych w ni nie j szym ma te -
ria le ob sza rów jej od dzia³ywa nia, sk³adaj¹ siê na cel g³ówny, któ rym jest roz wój
SGSP jako ucze l ni s³u¿b pa ñ stwo wych (rys. 1).

Z uwa gi na te mat kon fe ren cji „In ¿y nie ria Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go i Cy -
wi l ne go – przesz³oœæ, tera Ÿ nie j szoœæ, przysz³oœæ” w ma te ria le od nie sio no siê do
ka ¿ de go z wy mie nio nych w ty tu le cza so o kre sów w kon te k œcie wspó³pra cy miê -
dzy naro do wej SGSP.

2. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ

Chro no lo gia zda rzeñ w ob sza rze wspó³pra cy miê dzy naro do wej po zwa la po -
dzie liæ je na dwa okre sy: przed i po 2001 r. (rys. 2). Okres wcze œ nie j szy cha ra kte -
ryzo wa³ siê nie sy ste mowy mi i ma³o sko ordy nowa ny mi dzia³ania mi, z któ rych
jaœ nie j szy mi pun kta mi by³y wy mia ny stu den c kie z Wy dzia³em In ¿y nie rii Bez -
pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go w Uni wer sy te cie w Lund (Szwe cja) i nie li cz ny udzia³
wyk³ado w ców SGSP w kon fe ren cjach poza te re nem RP. Znacz¹ca zmia na
przysz³a wraz z re a li zacj¹ 2 pro je któw za ko ñ czo nych w 2001 r. i wspó³fi nan so -
wa nych z przed akce sy j nych œro d ków Unii Eu ro pe j skiej – pro gra mu Te m pus
Pha re. Pie r wszy z nich po zwo li³ na stwo rze nie w SGSP Wy dzia³u In ¿y nie rii Bez -
pie cze ñ stwa Cy wi l ne go, któ re go znacz¹cym ele men tem jest Pra co w nia In ¿y nie -
rii Pro ce sów De cy zy j nych umo ¿ li wiaj¹ca pro je kto wa nie i re a li za cjê æwi czeñ
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Ogólne cele wspó³pracy miêdzynarodowej
 

– Wspieranie programu 

studiów oraz zawodowego 

i osobistego rozwoju 

studentów i kadry 
(sta¿e, wymiany studenckie, 

konferencje, warsztaty itp.)

Ogólne cele wspó³pracy miêdzynarodowej

– Wspieranie realizacji badañ 

naukowych 
(projekty badawcze i rozwojowe, prace 

badawcze za granic¹, seminaria itp.)

Rozwój SGSP jako uczelni s³u¿b pañstwowych  

Wiedza, kwalifikacje, postawy

Rozwój „kapita³u ludzkiego” 

w tym dydaktyki

Nauka i badania

Rozwój kierunków kszta³cenia 

i rozwój instytucjonalny

Rys. 1. Cele wspó³pra cy miê dzy naro do wej



w œro do wi sku tzw. „wir tu a l nej rze czy wi sto œci”. Dru gi z pro je któw po le ga³ na
utwo rze niu w SGSP Biu ra Wspó³pra cy Miê dzy naro do wej, co za owo co wa³o
w pocz¹tko wej fa zie wy po sa ¿e niem ta kie go biu ra, jak rów nie¿ po je dyn czym eta -
tem po œwiê co nym wy³¹cz nie tej te ma ty ce. Wy da je siê to nie wie le, jed nak maj¹c
na uwa dze, ¿e przed 2001 r. nie by³o w SGSP ko mór ki orga niza cy j nej ani oso by
eta to wo za tru d nio nej do tego ro dza ju dzia³añ, zmia na ta sta no wi³a isto t ny krok
na przód. Do chwi li obe cnej ko mór ka wspó³pra cy miê dzy naro do wej prze ob ra -
zi³a siê w dzia³ za trud niaj¹cy 5 osób, co rów nie¿ ob ra zu je sto p nio wy i sy ste maty -
cz ny na cisk na roz wój tego ob sza ru w ucze l ni. Przed mio to wy kie ru nek roz wo ju
ucze l ni by³ dzia³aniem po dy kto wa nym oko licz no œcia mi zew nê trz ny mi, tj. otwar -
ciem gra nic, przyst¹pie niem Pol ski do UE (w tym pro ce sem bo lo ñ skim i Eu ro -
pejsk¹ Prze strze ni¹ Szko l ni c twa Wy ¿sze go) oraz wzro stem zna cze nia wspó³pra -
cy miê dzy naro do wej w ska li Eu ro py i œwia ta.

SGSP g³ówny na cisk wspó³pra cy miê dzy naro do wej k³ad zie na Uniê Eu ro -
pejsk¹ oraz ob szar s¹sia duj¹cy z UE ob jê ty jej po li tyk¹, a co za tym idzie – pro gra -
ma mi wspó³pra cy s¹sie dz kiej, jak np. Par t ne r stwo Wschod nie. Ucze l nia
wspó³pra cu je z wie lo ma in sty tu cja mi z ca³ej Eu ro py, jed nak szcze gó l ny na cisk
w UE k³ad zio ny jest na wspó³pra cê z Nie mca mi i Szwecj¹.

Wspó l ne dzia³ania z in sty tu cja mi na sze go za chod nie go s¹sia da de ter mi nu je
ki l ka aspe któw, jak cho cia ¿ by wspo mnia ne s¹sie dz two, zna cze nie Nie miec na
are nie UE czy te¿ po zy ty w ne post rze ga nie wspó l nych pol sko- nie miec kich pro-
je któw, któ re na dru gim pla nie nios¹ ze sob¹ prze³amy wa nie ist niej¹cych ste reo -
ty pów oraz zbli ¿e nie na ro dów o bar dzo bu rz li wej, pe³nej kon fli któw hi sto rii.
Aspe kty te, mimo ¿e dru go rzêd ne, maj¹ zna cze nie, szcze gó l nie w œwie t le po zy -
ski wa nia wspa r cia fi nan so we go ze Ÿró de³ ze w nê trz nych (np. UE, fun da cji itp.). 

Szwe cja, jak wia do mo, wraz z Polsk¹, by³a jed nym z ini cja to rów po li ty ki Par t -
ne r stwa Wschod nie go, co zna j du je swo je od zwier cied le nie w obe c nie po dej mo -
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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

Jak to siê zaczê³o???

Rys. 2.  Okresy roz woju wspó³pra cy miê dzynarodowej



wa nych wspó l nych dzia³aniach ukie run ko wa nych na 6 kra jów wspo mnia ne go
par t ne r stwa (Ukra i nê, Bia³oruœ, Gru zjê, Mo³da wiê, Ar me niê i Azer be j d¿an). In -
nym czyn ni kiem de te r mi nuj¹cym szcze gó l ne zain tere so wa nie SGSP wspó³prac¹
ze skan dy na wski mi par t ne ra mi jest ich do œwia d cze nie oraz swe go ro dza ju pio -
nie r stwo w wy zna cza niu kie run ków roz wo ju w ob sza rze zarz¹dza nia kry zy so -
we go i ra tow ni c twa od dzia³ywuj¹cych na ca³¹ Eu ro pê.

Wspo mnia ny ju¿ ob szar obe j muj¹cy kra je Par t ne r stwa Wschod nie go jest rów -
nie¿ jed nym z prio ry te to wych kie run ków dzia³ania SGSP w sfe rze wspó³pra cy
miê dzy naro do wej. Tu du¿y na cisk k³ad zie siê na wspó³pra cê z par t ne ra mi ukra-
iñ ski mi, z uwa gi na bli skoœæ ku l tu row¹ ale rów nie¿ rolê Pol ski jako po œred ni ka
zbli ¿e nia Ukra i ny z UE. Dzia³ania wspie raj¹ce in sty tu cje ukra i ñ skie (np. fi nan so -
wa ne z Pro gra mu Pol skiej Po mo cy Roz wo jo wej), obe j muj¹ce np. po moc szko le -
niow¹, wspa r cie sprzê to we itp., maj¹ swo je g³êbo kie zna cze nie rów nie¿ w sfe rze
po li ty ki bez pie cze ñ stwa kra ju, jako ¿e Pol ska sta no wi wschod ni¹ œcia nê UE,
z czym wi¹¿¹ siê li cz ne obo wi¹zki, jak cho cia ¿ by two rze nie do brych re la cji z kra -
ja mi s¹sia duj¹cymi czy kwe stie szczelnoœci granic zewnêtrznych UE.

Poza Eu rop¹ SGSP k³ad zie na cisk na wspó³pra cê z in sty tu cja mi ochro ny lud -
no œci ze Sta nów Zjed no czo nych. USA jako jed na z naj wiê kszych go spo da rek
œwia ta nie sie ze sob¹ ol brzy mi po ten cja³ naj no wszej wie dzy, ba dañ oraz in nych
ele men tów nie zbêd nych dla roz wo ju i utrzy ma nia wy so kie go po zio mu kszta³ce -
nia. Po przez roz wój wspó³pra cy SGSP sta ra siê sko rzy staæ z tego po ten cja³u. Na -
le ¿y rów nie¿ wspo mnieæ, ¿e be ne fi cjen tem pol skich do œwia d czeñ jest ta k ¿e
stro na ame ry ka ñ ska, o czym œwia d czyæ mog¹ li cz ne wi zy ty eks per tów z USA
w Pol sce, ich udzia³ w kon fe ren cjach oraz wspó l nych wa r szta tach.

Wy da waæ siê mo¿e, ¿e doœæ przy pa d ko wo g³ówne kie run ki wspó³pra cy miê -
dzy naro do wej po kry waj¹ siê z kie run ka mi po li ty ki za gra ni cz nej kra ju, tj. Part -
 ne r stwo Wschod nie (tu Szwe cja jako sprzy mie rze niec Pol ski), Sta ny Zjed no czo ne 
i Nie mcy (rys. 3). Tak nie jest, cho cia ¿ by z pro stej przy czy ny, jak¹ jest do stê p noœæ
pro gra mów i fun du szy wspie raj¹cych pro je kty zbie ¿ ne z po li tyk¹ pa ñ stwa i re -
gio nu. Dla te go te¿ dzia³al noœæ SGSP mo ¿ na post rze gaæ jako ele ment po twier -
dzaj¹cy efe kty w noœæ ist niej¹cych sy ste mów wspa r cia po li ty ki „wy so kie go
szcze b la”, po przez dzia³ania pro je kto we rea li zo wa ne przez in sty tu cje na ni ¿ -
szych po zio mach admi ni stra cyj nych (krajo wych, re gio na l nych i lo ka l nych).

Po ni ¿ej przed sta wio ny zo sta³ opis klu czo wych dzia³añ SGSP w ob sza rze
wspó³pra cy miê dzy naro do wej po 2001 r., któ re w swo im za³o¿e niu maj¹ spe³niaæ 
przy jê te cele wspó³pra cy miê dzy naro do wej, czy li re a li zo waæ fun kcjê wspa r cia
i do pe³nie nia pro ce su kszta³ce nia i ba dañ w uczelni.

SGSP dys po nu je sze rok¹ pa let¹ za gra ni cz nych in sty tu cji par t ne r skich
dzia³aj¹cych w sfe rze bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go i po ¿a ro we go. Naj czê œciej
dzia³ania te rea li zo wa ne s¹ w opa r ciu o fo r ma l ne po ro zu mie nia, któ rych SGSP
obecnie po sia da 10. Po ro zu mie nia sta no wi¹ pod sta wê dla dzia³añ pra co w ni ków
nauko wo-dy dakty cz nych i stu den tów w wy mia rze miê dzy naro do wym. Temu
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s³u¿yæ ma rów nie¿ fakt, ¿e SGSP jest jed nym z ki l ku na stu cz³on ków miê dzy na-
ro do wej sie ci ba da w czej ochro ny lud no œci o na zwie CIVPRO. Sieæ stwo rzo na
w tra kcie re a li za cji pro je ktu o na zwie Eu ro ba l tic – Pro jekt Ochro ny Lud no œci,
wspó³fi nan sowa ne go z Pro gra mu INTERREG IIIB Re gion Mo rza Ba³ty c kie go jest 
do sko na³¹ pla t form¹ wy mia ny wie dzy, do œwia d czeñ, ale i po mys³ów na
przysz³e projekty badawcze.

In nym fo rum re a li za cji wspo mnia nych dzia³añ jest Eu ro pe j skie Sto wa rzy sze -
nie Szkó³ Po ¿a r ni czych (Eu ro pe an Fire Se r vi ce Colleges’ As so cia tion – EFSCA),
do któ re go SGSP przyst¹pi³a w roku akce sji Pol ski do UE (2004). Ucze l nia prze -
wod ni czy³a pra com sto wa rzy sze nia w la tach 2008–2009, któ re za owo co wa³y roz -
sze rze niem sto wa rzy sze nia na kra je spo za UE. Wów czas SGSP wy ko rzy sta³a
swoj¹ po zy cjê w celu prze for so wa nia po mys³u przy jê cia ucze l ni ze Lwo wa
(Ukra i na) i Mi ñ ska (Bia³oruœ) w po czet cz³on ków sto wa rzy sze nia, do ty ch czas
ogra ni czo ne go do kra jów UE. Obe c nie EFSCA zrze sza 32 szko³y/ucze l nie po ¿a r -
ni cze i/lub ochro ny lud no œci z terenu ca³ej Europy.

Otwa r cie ucze l ni na wie dzê i do œwia d cze nia za gra ni cz ne œwie t nie ob ra zu je
cy kli cz ne wy da rze nie zwa ne Miê dzyna rodo wy mi Wa r szta ta mi Rato w ni czy mi
FENIX. Od 2004 r. na ba zie æwi czeñ po li go no wych pod chor¹¿ych III roku rea li -
zo wa ne s¹ tygo dnio we æwi cze nia miê dzy naro do we z udzia³em przed sta wi cie li
(od po wied ni ków pod chor¹¿ych SGSP) z 7 kra jów Eu ro py i Sta nów Zjed no czo -
nych. Æwi cze nia s¹ do sko na³¹ okazj¹ do po zna nia spo so bów dzia³ania rato w ni -
cze go w in nych kra jach, a ta k ¿e ad ap ta cji roz wi¹zañ, któ re do ty ch czas nie by³y
zna ne w na szym kra ju. Wa r szta ty s¹ roz po zna wal nym wy da rze niem w Eu ro pie
i USA, cho cia ¿ by z uwa gi na li cz ne ar ty ku³y uka zuj¹ce siê w ma ga zy nach bran -
¿o wych in nych kra jów (np. „Fire Chief” w USA, „Bran d s chutz” w Nie mczech
czy te¿ pi s ma ukra i ñ skie).
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Strategiczne kierunki wspó³pracy
 

– w ramach UE

– Niemcy

– Szwecja

Strategiczne kierunki wspó³pracy

– poza UE

– Partnerstwo Wschodnie

– USA

Rys. 3.  Kie runki wspó³pra cy miê dzynarodowej SGSP



Wy miar wspó³pra cy z USA prze ja wia siê w dzia³aniu o na zwie IN-FIRE-NET
(In ter na tio nal Fire & Re s cue Ne twork). Jest to pro jekt rea li zo wa ny od 2005 r. umo ¿ li -
wiaj¹cy co ro cz ny wy jazd stu den tów SGSP na mie siê cz ne sta ¿e spe cja liza cyj ne
w Sta nach Zjed no czo nych. Do ty ch czas ponad 50 stu den tów sko rzy sta³o z tej mo¿ -
li wo œci, pra cuj¹c wspó l nie z ame ryka ñ ski mi stra ¿a ka mi w depa r ta men tach stra -
¿y po ¿a r nych na te re nie ca³ego USA ale ta k ¿e w Wy dzia³ach Fe de ra l nej Agen cji
Zarz¹dza nia Kry zy so we go (tzw. FEMA – Fe de ral Eme r gen cy Ma na ge ment Agen cy).
Pro jekt fi nan so wa ny jest ze œro d ków SGSP i in sty tu cji przy j muj¹cych pol skich
stu den tów. O wa r to œci przed siê w ziê cia œwia d czyæ mo¿e przyk³ad dwóch stu -
den tek SGSP, któ re pod czas swo je go sta ¿u, zbie gaj¹cego siê w cza sie z ope racj¹
ra to w nicz¹ po ude rze niu hu ra ga nu Ka tri na, pra co wa³y w jed nym z ze spo³ów
FEMA. Ich za da niem by³o za pe w nie nie tym cza so wych schro nieñ ofia rom hu ra -
ga nu, któ re w wy ni ku ka ta stro fy utra ci³y swo je do mo stwa. Stu den tki mog³y
zy skaæ wyj¹tko wo cen ne i szcze gó l ne do œwia d cze nie pra cy w œro do wi sku miê -
dzy naro do wym, w wa run kach rze czy wi s tych, w ob li czu po tê ¿ nej ka ta stro fy,
któ ra sta no wi³a wyj¹tko we wy zwa nie dla sy ste mu zarz¹dza nia kry zy so we go
tak po tê ¿ ne go kra ju, jak USA. Tego ro dza ju wa r toœæ do da na sta ¿u wy da je siê nie -
osi¹ga l na w toku re a li za cji pro gra mu stu diów. Jest to je den z ja skra wych
przyk³adów pod kre œlaj¹cy wspo ma gaj¹c¹, dope³niaj¹c¹ rolê wspó³pra cy miê -
dzy naro do wej w pro ce sie kszta³ce nia i wy cho wa nia stu den tów.

Poza sta ¿a mi w Sta nach Zjed no czo nych stu denci -po d chor¹¿o wie SGSP od
2002 r. maj¹ mo ¿ li woœæ wy ja z du na dwu tygo d nio wy sta¿ spe cja liza cyj ny rea li zo -
wa ny w Depa r ta men cie Stra ¿y Po ¿a r nej w Ha m bu r gu (Nie mcy), a od dwóch lat
bior¹ ta k ¿e udzia³ w æwi cze niach po li go no wych, któ re od by waj¹ siê na po li go nie 
Uni wer sy te tu Nauk o Bez pie cze ñ stwie w Ta lli nie (Esto nia).

Sta ¿e s¹ do sko na³¹ okazj¹ do pod no sze nia swo ich kwa li fi ka cji za wo do wych.
In nym isto t nym ele men tem, o bar dziej aka de mi c kiej, a nie za wo do wej wy mo -
wie, s¹ wy mia ny stu den c kie. Od 15 lat stu den ci SGSP ucze st nicz¹ w wy mia nach
dwu stron nych ze stu den ta mi Wy dzia³u In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go
Uni wer sy te tu w Lund (Szwe cja). Do ty ch czas kil ka kro t nie odby³y siê ta k ¿e wy -
mia ny z ta ki mi jed no stka mi, jak Wy dzia³ Ofi ce rów Po ¿ar ni c twa Aka de mii Po li -
cy j nej w Bu ka re sz cie (Ru mu nia), Aka de mia Bez pie cze ñ stwa Po ¿a ro we go
w Czer ka sach i Uni we r sy tet Bez pie cze ñ stwa ¯ycia we Lwo wie (Ukra i na).

Sfe ra nauko wo-ba da w cza wspie ra na jest po przez ta kie dzia³ania, jak udzia³
pra co w ni ków SGSP w ba da niach pro wa dzo nych w la bo ra to riach za gra ni cz -
nych. Przyk³adem mo¿e byæ pra ca ba da w cza wy ko na na w ob sza rze te ma ty ki
do cho dzeñ po ¿a ro wych przez pra co w ni ka nauko wo-dy dakty czne go SGSP w la -
bo ra to riach Uni wer sy te tu w Lund (Szwe cja). SGSP udo stê p nia rów nie¿ swo je la -
bo ra to ria ba da czom po chodz¹cym z in nych kra jów, któ rzy w ucze l ni re a li zuj¹
swo je ba da nia, na przyk³ad na po trze by prac doktorskich. 
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fot. Adriana Krzemiñska

– 10 bilateralnych porozumieñ
   + sieæ badawcza CIVPRO

– Europejskie Stowarzyszenie 
Szkó³ Po¿arniczych
(przewodniczenie, Ukraina i Bia³oruœ w EFSCA)

– 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)-

„Inwentaryzacja” wybranych kluczowych aktywnoœci 

po 2001 r.

fot. Bernard Król

Rys. 4.  Dzia³ania SGSP w wy miar ze mi êdzy narodowym

r cd.po 2001   

„Inwentaryzacja” wybranych kluczowych aktywnoœci 
 

– 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, …)

„Inwentaryzacja” wybranych kluczowych aktywnoœci 

po 2001 r.   cd.

Rys. 5. Dzia³ania SGSP w wy miar ze mi êdzy narodowym (cd.)



SGSP to ucze l nia otwa r ta na stu den tów za gra ni cz nych. Jak dot¹d stu dio wa³o
tu 15 Li twi nów na stu diach prze wi dzia nych dla stra ¿a ków w s³u¿ bie kan dy da c -
kiej, po czym otrzy ma li sto pieñ ofi ce r ski i tytu³ za wo do wy in ¿y nie ra po ¿ar ni c -
twa. In nym przyk³adem stu den tów za gra ni cz nych w SGSP s¹ przed sta wi cie le
S³owa cji kszta³c¹cy siê na stu diach pody p lo mo wych. Wy da je siê jed nak, ¿e po -
win no siê po³o¿yæ wiê kszy na cisk na ten ro dzaj dzia³ania w sfe rze miê dzy naro -
do wej, tj. stwo rze nie sze r szych mo ¿ li wo œci kszta³ce nia w SGSP stu den tów
za gra ni cz nych, np. po przez re a li za cjê za jêæ w jê zy ku ob cym. Spra wa ta zo sta³a
rów nie¿ po ru szo na w da l szej czê œci ma te ria³u.

Oprócz pe³nego cy klu stu diów rea li zo wa nych przez stu den tów za gra ni cz -
nych w SGSP, ucze l nia umo ¿ li wia stu den tom i ka drze za przy jaŸ nio nych szkó³
i ucze l ni rów nie¿ sta ¿e krót kote rmi no we. Wa r to wspo mnieæ o tygo dnio wym sta -
¿u 65 ka de tów (przysz³ych ofi ce rów) fran cu skiej na ro do wej szko³y ofi ce rów po -
¿ar ni c twa (ENSOSP), któ ry odby³ siê w 2009 r. Na uz na nie zas³ugu je rów nie¿
sta¿ ame ryka ñ skie go ofi ce ra po ¿ar ni c twa, bêd¹cego jed no cze œ nie stu den tem stu -
diów ma gi ste r skich Uni wer sy te tu w Ari zo nie. Jego dwu kro t ny po byt w SGSP
mia³ na celu prze pro wa dze nie ba dañ do pra cy ma gi ste r skiej i zo sta³ zrea li zo wa -
ny dziê ki wspó³fi nan so wa niu z Fun da cji Ful bri g h ta. Re zu l ta tem wspó³pra cy
polsko -amery ka ñ skiej jest w tym przy pa d ku pra ca ma gi ste r ska, ob ro nio na na
Uni wer sy te cie w Ari zo nie, na pi sa na w opa r ciu o ba da nia prze pro wa dzo ne
w SGSP. Pra ca jest do stê p na w Bi b lio te ce G³ów nej SGSP.

Osta t nim ze sta³ych ele men tów ¿y cia ucze l ni s¹ li cz ne kon fe ren cje miê dzy -
naro do we, któ re w ucze l ni od by waj¹ siê œred nio raz lub dwa razy w roku. Kon fe -
ren cje za wsze ciesz¹ siê du ¿ym roz ma chem orga niza cy j nym, dla te go te¿
za szczy ca ne s¹ li cz nym ucze st ni c twem spe cja li stów z in nych kra jów. Na le ¿y
wspo mnieæ kon fe ren cje o œwia to wym roz ma chu: Kon fe ren cjê Sze fów Szkó³
Ochro ny Lud no œci (2004), Kon fe ren cjê nt. Po mo cy Ra to w ni czej w Œro do wi sku
Miê dzy naro do wym (2009), czy te¿ Kon fe ren cjê EMEVAC (2011) po œwiê con¹ za -
gad nie niom ewa ku a cji in ter we ncyj nej.

Bez sprze cz ny wp³yw na roz wój wspó³pra cy za gra ni cz nej, a tym sa mym roz -
wój kie run ków in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go i cy wi l ne go, maj¹ pro gra -
my miê dzy naro do we i krajo we umo ¿ li wiaj¹ce re a li za cjê pla nów po przez
pro je kty ba da w cze, szko le nio we, roz wo jo we i inne. W g³ów nej mie rze SGSP ko -
rzy sta ze œro d ków ze w nê trz nych do stê p nych w pro gra mach Unii Eu ro pe j skiej,
jak np. ko le j ne Pro gra my Ra mo we Ba dañ i Roz wo ju Tech nolo gicz ne go UE
(w 7 Pro gra mie Ra mo wym pod pro gram Wspó³praca- Bezpie cze ñ stwo), In stru -
ment Fi nan so wy Ochro ny Lud no œci UE, ale ta k ¿e ze œro d ków krajo wych, jak np.
Program Polskiej Pomocy Roz wo jo wej czy te¿ program Fundacji Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej (rys. 6).
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3. Przysz³oœæ

Wa ¿ nym prze³omo wym mo men tem w roz wo ju wspó³pra cy miê dzy naro do -
wej w SGSP by³o roz po czê cie wspó³pra cy z Fe de ra l nym Biu rem Ochro ny Lud no -
œci, Pla no wa nia i Zarz¹dza nia Kry zy so we go Nie miec. Wów czas, w 2006 r., SGSP
po raz pie r wszy pod jê³a siê or ga ni za cji ku r sów za ma wia nych przez Ko mi sjê Eu -
ro pejsk¹ na rzecz kszta³ce nia miê dzyna ro do wych eks per tów ochro ny lud no œci,
wysy³anych na mi sje na ca³ym œwie cie w ra mach Euro pe j skie go Wspól no to we go
Me cha ni z mu Ochro ny Lud no œci. Po przez pro je kto wa nie i re a li za cjê ku r sów
SGSP zy ska³a re a l ny wp³yw na kszta³to wa nie siê miê dzyna rodo we go, euro pe j -
skie go sy ste mu ochro ny lud no œci, któ ry wci¹¿ jest doœæ no wym two rem (po wsta³ 
w 2001 r.), pod le gaj¹cym li cz nym udo sko na le niom i zmia nom. Maj¹c na uwa dze
fakt, ¿e w Me cha ni z mie sy stem tre nin go wy ku r sów po wsta³ w 2004 r., SGSP mo -
¿ na post rze gaæ jako pio nie ra miê dzyna ro do wych szko leñ eks per ckich w ob sza -
rze ochro ny lud no œci. Co cie ka we, SGSP jako cen trum tre nin go we Me cha ni z mu
od 2006 r. a¿ do dzi siaj jest jedn¹ z ki l ku szkó³ nosz¹cych to mia no w ca³ej Eu ro -
pie, co wiê cej – po dziœ dzieñ jest je dyn¹ in sty tucj¹ tego ro dza ju w kra jach tzw.
„no wej UE”, czy li pañstw przy jê tych do Unii od 2004 r. Aspi ra cje ucze l ni s¹ bar -
dzo wy so kie, o czym œwia d czyæ mo¿e roz sze rze nie wspó³pra cy o in ne go pa r t ne -
ra stra tegi cz ne go, tj. Szwedzk¹ Agen cjê Ochro ny Lud no œci (MSB), w ce lu
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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)

-Niemieckiej

– Polska, Niemcy – razem przeciwko zagro¿eniom

ponadto obecnie ze Ÿróde³ UE:

4 projekty w ocenie
5 projektów w fazie przygotowania

Wp³yw na rozwój nauki i kszta³cenia w obszarze IBC i IBP
poprzez PROJEKTY EUROPEJSKIE i inne
(obecnie realizowane)

Fundacja Wspó³pracy Polsko

Rys. 6.  Przyk³ad owe Ÿród³a ze wn êtrznego fi nans owa nia wspó³pra cy miê dzynarodowej



z³o¿e nia wnio sków do Ko mi sji Eu ro pe j skiej 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).

Ko le j nym prze³omo wym mo men tem w dzie jach ucze l ni jest rok 2010, kie dy
to zo sta je jej przy zna na Ka r ta Ucze l ni Era s mu sa. Ka r ta otwie ra drzwi do orga -
niza cyj ne go i fi nan so we go umo ¿ li wie nia stu den tom od by wa nia czê œci ich stu -
diów w ucze l niach za gra ni cz nych. Po do b nie rzecz siê ma w przy pa d ku
stu den tów za gra ni cz nych, któ rzy chcie li by stu dio waæ w SGSP. Ka r ta po zwa la
rów nie¿ na fi nan so wa nie wy ja z dów sta ¿o wych ka dry ucze l ni. Obecnie SGSP ma
za wartych 11 po ro zu mieñ „era s mu so wych” z ucze l nia mi poza gra ni ca mi RP. S¹
to g³ów nie poli te ch ni ki w ta kich kra jach, jak: Hi sz pa nia, Po rtu ga lia, Nie mcy,
Esto nia, Li twa, Cze chy i S³owa cja. Jako pie r wszy krok SGSP skie ro wa³a na se -
mestr stu diów dwóch swo ich stu den tów (do Hi sz pa nii i S³owa cji), na to miast na
okres pi sa nia pra cy ma gi ste r skiej przy jê³a dwóch in nych stu den tów (z Hi sz pa -
nii). Stu dio wa nie w ra mach Era s mu sa nie wy ma ga po wta rza nia roku stu diów w
ucze l ni ma cie rzy stej, gdy¿ osi¹gniê cia stu den ta prze no szo ne s¹ z ucze l ni przy j -
muj¹cej i za li cza ne na za sa dzie Euro pe j skie go Sy ste mu Trans fe ru Pun któw
(ECTS). 

Era s mus jest do sko na³ym na rzê dziem re a li za cji po sta no wieñ De kla ra cji Bo loñ -
skiej, któ rej jed nym z prio ry te tów jest utwo rze nie Eu ro pe j skiej Prze strze ni Szko l -
ni c twa Wy ¿sze go. Na le ¿y jed nak pa miê taæ, ¿e Ka r ta Era s mu sa, a tym sa mym
œro d ki eu ro pe j skie nie s¹ przy zna ne raz na za wsze. Aby mo ¿ na by³o z nich ko -
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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

Wp³yw na rozwój kszta³cenia i udoskonalania 
systemów miêdzynarodowych 
dzia³aj¹cych w obszarze IBC i IBP

Rys. 7. Wk³ad SGSP w sys tem tre ning owy Eu rop ejsk iego Ws pól noto wego Me chan izmu 
Ochrony Ludnoœci



rzy staæ, ucze l nia musi co roku wy ka zy waæ w Na ro do wej Agen cji Era s mu sa re a li -
za cjê po sta no wieñ ka r ty, a wiêc – kró t ko mówi¹c – kie ro waæ swo ich stu den tów
na stu dia za gra nic¹ i przy j mo waæ stu den tów za gra ni cz nych w SGSP. Aby spro -
staæ tym za da niom, ko nieczna jest re a li za cja w SGSP co naj mniej ki l ku przed mio -
tów w jê zy ku ob cym. Wy ma ga to dzia³añ orga niza cy j nych, a ta k ¿e umie jê t no œci
jê zy ko wych i od wa gi pod jê cia przed mio to we go wy zwa nia przez ka drê ucze l ni.

In nym pro ble mem w sfe rze stu diów Era s mu sa obe c nie brak mo¿ li wo œci ko -
rzy sta nia z do bro dziejstw kszta³ce nia za gra nic¹ przez stra ¿a ków w s³u¿ bie kan -
dy da c kiej, czy li tzw. „stu den tów mun du ro wych”. W tym przy pa d ku pro blem
sta no wi¹ obo wi¹zuj¹ce prze pi sy pra w ne zwi¹zane z pe³nion¹ przez wspo m -
nian¹ gru pê stu den tów s³u¿b¹, jej re gu la cja mi i rea lizo wa ny mi w tym za kre sie
przed mio ta mi za wo do wy mi na ucze l ni. To osta t nie wy ni ka z fa ktu, ¿e po ¿a r ni -
cze/ra to w ni cze szko l ni c two wy ¿sze, szcze gó l nie w Eu ro pie Za chod niej, do pie ro
siê two rzy, co oz na cza trud noœæ w zna le zie niu po kre w nej ucze l ni wy ¿szej, po -
sia daj¹cej w swo im pro gra mie za jê cia np. w za kre sie dzia³añ ra to w ni czych.
Nie mniej jed nak mo ¿ na roz wa ¿yæ prze pro wa dze nie re kon stru kcji pro gra mu
stu diów „stu den tów mun du ro wych”, tak aby stwo rzyæ tzw. „okno trans fe ro we
Era s mu sa” (je den se mestr stu diów), gdzie stu den ci bêd¹ re a li zo waæ wy³¹cz nie
przed mio ty in ¿y nie r skie (nie zwi¹zane z za gad nie nia mi s³u¿by), tak aby mo gli
ten se mestr od byæ na stu diach za gra nic¹, np. w poli te ch ni ce mieszcz¹cej siê w in -
nym kra ju (rys. 8).
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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.  Eras mus w SGSP



4. „Wolne myœli” i podsumowanie

Koñcz¹c, po zwo lê so bie na ki l ka „wo l nych my œli” zro dzo nych na prze strze ni
lat pra cy w œro do wi sku miê dzy naro do wym, któ re przy oka zji 40. ro cz ni cy po -
wsta nia po¿a r ni cze go szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce i 10. ro cz ni cy Wy dzia³u
In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa Cy wi l ne go wy daj¹ siê szcze gó l nie na miejscu.

Pie r wsza z nich do ty czy w³aœ nie in ¿y nie rii po ¿ar ni c twa. Oka zu je siê, ¿e to, co
po wsta³o w Wy ¿szej Szko le Ofi ce rów Po ¿ar ni c twa (WOSP) w 1971 r., do pie ro
obe c nie two rzy siê w szko l ni c twie po ¿a r ni czym/ra to w ni czym w kra jach Eu ro py
Za chod niej. Po do b nie jak my za cza sów pro je ktu Te m pus Pha re (1998–2001)
uczy li œmy siê od Szwe dów, Fi nów i An gli ków wspó³pra cy za gra ni cz nej, tak te raz
oni ucz¹ siê od nas, jak bu do waæ po ¿a r ni cze szko l ni c two wy ¿sze (rea li zo wa ne
prze wa ¿ nie na za sa dzie umów o wspó³pra cy miê dzy szko³ami po¿a r ni czy -
mi/rato w ni czy mi nie po sia daj¹cymi sta tu su ucze l ni wy ¿szej a poli tech ni ka mi).
Z pocz¹tkiem XXI w. na Za cho dzie do strze ¿o no, ¿e ofi cer po ¿ar ni c twa po wi nien
mieæ wy ¿sze wy kszta³ce nie (naj le piej in ¿y nie r skie), a w kon se k wen cji wie dzê,
kwa li fi ka cje i po sta wy, któ re po zwa laj¹ mu zna cz nie sku te cz niej dzia³aæ, nie za-
le ¿ nie od tego, czy jest on Kie ro w ni kiem Dzia³añ Ra to w ni czych (KDR), czy Ko -
men dan tem Stra ¿y Po ¿a r nej, na bar kach któ re go spo czy wa wie le pro ble mów
orga niza cy j nych, ka dro wych, fi nan so wych i tzw. me na d¿e r skich. Wy kszta³ce nie
wy ¿sze daje zna cz nie szersz¹ per spe kty wê my œle nia, cze go ni g dy za du¿o
w s³u¿ bach odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo oby wa te li. 

Ko lejn¹ myœl¹ jest kwe stia zwi¹zana ze stu dia mi II sto p nia, tj. ma gi strem
in ¿y nie rem po ¿ar ni c twa. Stu dia tego po zio mu na kie run kach zwi¹za nych z bez -
pie cze ñ stwem by³y czymœ zupe³nie nie spo ty ka nym w kra jach Eu ro py Za chod -
niej, pod czas gdy w Pol sce fun kcjo nuj¹ one ju¿ od kil ku dzie siê ciu lat. Mimo to
po wsta je wra ¿e nie, ¿e to nie SGSP, a ra czej nie da w no utwo rzo ne (2 lata temu)
kon so r cjum 3 po li te ch nik (ze Szwe cji, Wie l kiej Bry ta nii i Be l gii), re a li zuj¹ce stu dia 
Fire Sa fe ty Ma ster of En gi ne e ring (mgr in¿. po ¿ar ni c twa) wspó³fi nan so wa ne z Pro -
gra mu Era s mus Mun dus, do mi nu je obe c nie w tym ob sza rze, g³ów nie w „wa l ce”
o stu den ta na ryn ku eu ro pe j skim. Stu dia wspo mnia ne go kon so r cjum staj¹ siê
obe c nie szcze gó l nie roz po zna wal ne w Eu ro pie i stwa rzaj¹ wra ¿e nie pio nie r stwa
tej belgij sko-szwe dzko-an giel skiej my œli w prze strze ni eu ro pe j skiej, pod czas gdy
nam po zo sta je ty l ko myœl, czy cze goœ nie prze oczy li œmy?

Trze ci¹ i przed osta t ni¹ myœl¹, któr¹ chcia³bym tu podj¹æ, jest spra wa zwi¹za -
na ze spe cja l no œci¹ in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go. Obe c nie od doœæ d³ugie go
cza su to czy siê deba ta, czy ta spe cja l noœæ po win na byæ stu dia mi tech ni cz ny mi?
Patrz¹c na do œwia d cze nia za gra ni cz ne, tam  ochro na lud no œci (ci vil pro te c tion) ko -
ja rzy siê wy³¹cz nie z na uka mi huma ni sty czny mi, zarz¹dza niem, so cjo lo gi¹ – na -
zwi j my to nauk¹ inter dyscy p li narn¹, któ rej œro dek ciê ¿ ko œci na pe w no nie le¿y
po stro nie nauk te ch ni cz nych. Mówi¹c bar dziej do sad nie, t³uma cze nie na zwy
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Wy dzia³u In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa Cy wi l ne go (t³um. Ci vil Sa fe ty En gi ne e ring
Fa cu l ty) na Za cho dzie jest nie zro zu mia³e, co wy ni ka z fa ktu, ¿e ci vil pro te c tion nie
jest ko ja rzo ne w ¿a den spo sób z in ¿y nie ri¹. Dla te go te¿ wa r to so bie za daæ py ta -
nie, czy wa l ka o utrzy ma nie in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go jako spe cja l no -
œci te ch ni cz nej jest s³usz na, pod czas gdy wokó³ ist nie je mno goœæ kie run ków
po kre w nych o cha ra kte rze huma ni sty cz nym, jak bez pie cze ñ stwo we wnê trz ne
czy bez pie cze ñ stwo na ro do we? Czy po zo sta nie w sfe rze nauk te ch ni cz nych jest
wysi³kiem uza sa d nio nym? Uwa ¿am, ¿e tak, ale aby to po twier dziæ, na le ¿y spo j -
rzeæ w przysz³oœæ przez pry z mat tego, co obe c nie dzie je siê w sfe rze ba dañ. Otó¿
w sfe rze ba dañ po œwiê co nych za gad nie niom ochro ny lud no œci, np. w 7 Pro gra -
mie Ba da w czym Na uki i Roz wo ju Tech nolo gicz ne go UE, wy ra Ÿ nie wi daæ, ¿e
œro dek ciê ¿ ko œci za gad nieñ zwi¹za nych z ochron¹ lud no œci (a tym sa mym kszta³-
ce nia w tej spe cja l no œci) zde cy do wa nie prze su wa siê w stro nê nauk te ch ni cz -
nych. Sto so wa nie ob li cze nio wych me tod ana li zy ry zy ka, ma po wa nia za gro ¿eñ,
baz da nych oraz za sto so wa nie ro bo tów i sy ste mów sate li ta r nych, jak GPS,
w ochro nie lud no œci nie da siê okre œliæ w ¿a den inny spo sób, jak za gad nie nia
z ob sza ru nauk œcis³ych i te ch ni ki. Po stêp ten wi do cz ny jest nie ty l ko w ba da -
niach, lecz ta k ¿e pod czas æwi czeñ rea li zo wa nych w ob sza rze ochro ny lud no œci,
za rów no na szcze b lu krajo wym, jak i miê dzy naro do wym. Dla te go te¿ twier dzê,
¿e in ¿y nie ria bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go jako na uka te ch ni cz na ob ro ni siê sama.
Pozo sta je ty l ko py ta nie, czy SGSP jako pio nier tej spe cja l no œci w Eu ro pie znów
cze goœ nie prze oczy, szcze gó l nie w aspe kcie pro pa go wa nia swo ich do ko nañ
w sfe rze miê dzy naro do wej?
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„Wolne myœli”
 

„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.  „Wol ne myœ li” au tora



I ju¿ osta t nia myœl – mniej zwi¹zana z po prze dni mi, lecz od nosz¹ca siê do po -
ten cja³u, któ rym dys po nu je ucze l nia. Na ma pie szko l ni c twa euro pe j skie go SGSP
wy da je siê two rem doœæ spe cy fi cz nym, gdy¿ rza d ko œci¹ jest kszta³ce nie w ra -
mach jed nej in sty tu cji ofi ce rów po ¿ar ni c twa i ma gi strów czy te¿ in ¿y nie rów. Jak
ju¿ wspo mnia³em, tak¹ po trze bê do strze gaj¹ obe c nie pa ñ stwa za chod nie,
tworz¹c spe cy fi cz ne kon so r cja miê dzy szko³ami po¿a r ni czy mi/rato w ni czy mi
a ucze l nia mi wy ¿szy mi w ce lu kszta³ce nia kom ple t ne go, tj. ofi ce ra „pod pa r te go”
wy ¿szym wy kszta³ce niem. I tu spo strze ¿e nie z dzia³añ rea li zo wa nych w ra mach
pro gra mów ba da w czych wspó³fi nan so wa nych z UE: oka zu je siê, ¿e wiê kszoœæ
in sty tu cji dzia³aj¹cych w Eu ro pie w ob sza rze ochro ny lud no œci po sia da eks per -
tów bêd¹cych na uko w ca mi (che mi cy, bio lo dzy itp.) lub ofi ce ra mi s³u¿b ra to w ni -
czych (stra ¿a cy, ra to w ni cy), pod czas gdy w wiê kszo œci pro je któw ba da w czych
rea li zo wa nych w ochro nie lud no œci cho dzi o po³¹cze nie tych dwóch œwia tów, tj.
prze³o¿e nie na uki na pra kty kê. Czy nie jest cza sa mi tak, ¿e SGSP ma to „coœ” ist -
niej¹ce w niej od wie lu lat w spo sób na tu ra l ny – w wiê kszo œci fun kcjo na riu szy
bêd¹cych jed no cze œ nie pra cow ni ka mi nauko wo-dy dakty czny mi i stra ¿a ka mi?
Uwa ¿am, ¿e po ten cja³ ten sta wia SGSP w roli do sko na³ego kon so r cjan ta pro je k -
to we go, po tra fi¹cego spo j rzeæ na ba da ny pro blem w spo sób kom p le kso wy, co
nie jest dane wiê kszo œci in sty tu cji, dzia³aj¹cych albo wy³¹cz nie w sfe rze ba dañ,
albo wy³¹cz nie w sfe rze dzia³añ ra to w ni czych. 

Na ko niec do dam je sz cze dwa ele men ty, któ re w moim mnie ma niu wa r to
pod kre œliæ. A mia no wi cie je œli SGSP chce za cho waæ sta tus ucze l ni pre sti ¿o wej,
musi byæ œwia do ma, ¿e pre sti¿ oz na cza obe c nie sta tus ucze l ni o za siê gu eu ro pe j -
skim, a nie krajo wym, jak to by³o do ty ch czas. Dla te go te¿ nie zbêd ne jest zde cy do -
wa ne i sze ro kie otwa r cie siê na stu den tów za gra ni cz nych, cze mu s³u¿yæ ma
miê dzy in ny mi Ka r ta Ucze l ni Era s musa. Jest to je dy ny spo sób, aby staæ siê ucze l -
ni¹ roz po zna waln¹ w Eu ro pe j skiej Prze strze ni Szko l ni c twa Wy ¿sze go, a tym sa -
mym spo sób na nie po zo sta nie w tyle, gdy œwiat obok nas idzie do przo du.

Aby zre a li zo waæ ten za mys³, mo ¿ li wo œci jest wie le. Jedn¹ z nich jest uru cho -
mie nie stu diów w jê zy ku ob cym (z uw z glêd nie niem eks per tów/wyk³ado w ców
za gra ni cz nych, je œli z ja kichœ przy czyn nie jest mo ¿ li we za pe w nie nie eks per ty zy
krajo wej w da nym ob sza rze te ma ty cz nym). Stu dia w jê zy ku ob cym mog³yby byæ 
ol brzy mim kro kiem na przód w kie run ku ucze l ni eu ro pe j skiej, któ ry nie sie ze
sob¹ wie le po ni ¿ej wspo mnia nych za let (rys. 10), ale ta k ¿e du¿y wysi³ek,
w szcze gó l no œci ka dry ucze l ni.

Wiê cej in fo r ma cji na te mat wspó³pra cy miê dzy naro do wej do stê p nych jest na
stro nie ucze l ni pod wska za nym ad re sem www.sgsp.edu.pl (rys. 11). 
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Przysz³oœæ…
 

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 informacjiWiêcej informacji

Rys. 11. Stro na in tern eto wa Dzia³u Wspó³pra cy z Za gran ic¹



S U M  M A R Y

st. kpt. mgr in¿. To masz ZWÊGLIÑSKI

IN TERN ATI ONAL CO OPER ATI ON FOR CIVIL
AND FIRE SA FETY DEVE LOPMENT

The main goal of the in ter na tio nal co o pe ra tion at the SGSP is to sup port
de ve lo p ment of stu dents and aca de mic staff as pro fes sio nals, and se con d ly,
pa r t ly by the abo ve men tio ned idea, also in sti tu tio nal de ve lo p ment of the scho ol.
The idea is to im pro ve, as much as, po ssi b le the hi g her edu ca tio nal area/di re c tion
of “sa fe ty” stu dy and fu r t her down, the spe cia l ties be ing re a li zed in this area: ci vil 
sa fe ty en gi ne e ring and fire sa fe ty en gi ne e ring. The se aims are achie ved by very
bro ad ap pro ach of dif fe rent in ter na tio nal ac ti vi ties de di ca ted for stu dents and
aca de mic staff, i.e. in ter na tio nal pro jects, se mi nars, wor ks hops, pro fes sio nal
pra cti ces and in ter nships par ti ci pa tion, etc. The se events are re a li zed in dif fe rent
en vi ron ment, both in co o pe ra tion with Ea stern and Wes tern co un tries (i.e. EU
and USA), as well as wide the ma tic ap pro ach con ce r ning the two spe cia l ties.
Main paths of the SGSP in ter na tio nal de ve lo p ment and its con tri bu tion to
Eu ro pe an Hi g her Edu ca tion Area (i.e. Era s mus Cha r ter) as well as Eu ro pe an
Ci vil Pro te c tion (EU co u r ses for ci vil pro te c tion ex perts) are also de scri bed. The
ar ti c le is sum med up with some ide as of ac ti vi ties for fu r t her de ve lo p ment,
ne ces sa ry to be ta ken to ma in ta in and en la r ge the role of the SGSP in
international, European context of higher education in the field of “safety”.
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