
szkoła główna służby pożarniczej

NR 61 (TOM 1)/1/2017

zeszyty naukowe  
sgsp

warszawa  
2017



Rada Programowa
bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP – Redaktor Naczelny

dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP (przewodniczący) 
prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

mł bryg. dr inż. Adam Krasuski
kpt. dr inż. Paweł Gromek

mgr Agnieszka Wójcik (sekretarz)

Rada Naukowa
st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP – Przewodniczący

prof. dr hab. Jerzy Wolanin
bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP

Prof. Ing. Karol Balog, PhD. (Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie)
Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. (VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie)

Prof. Bogdan Długogórski (Murdoch University, Perth)
Prof. Dr Aleksandar Jovanovic (Steinbeis Instytut Transferowy Zaawansowanych  

Technologii Ryzyka w Stuttgarcie)
Prof. Simo Hostikka (Uniwersytet Techniczny w Aalto, Finlandia)

Dr Elisabeth Banchard (CSTB – Francuskie Centrum Badań Naukowo-Technicznych)

Redaktor wydania
mł. bryg. dr inż. Bernard Król

Zespół redakcyjny
Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego

mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz

dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

st. bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski

Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego
dr hab. Aneta Majkowska

mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

Redakcja językowa
mgr Agnieszka Wójcik (język polski)

tłumacz przysięgły mgr Ewa Hadyniak (język angielski)

Redakcja statystyczna
dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

ISSN 0239‒5223

Wydawca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. J. Słowackiego 52/54, 01‒629 Warszawa
tel. 22 561 73 83, faks 22 833 07 24
e-mail: wydawnictwo@sgsp.edu.pl

www.sgsp.edu.pl, www.sgsp.edu.pl/zeszyty

Skład
Kamil Gorlicki

Druk i oprawa
Mazowieckie Centrum Poligrafii

Wszystkie artykuły zamieszczone w „Zeszytach Naukowych SGSP”  
poddane zostały procedurze recenzyjnej.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna, dostępna na stronie: www.sgsp.edu.pl/zeszyty



spis treści

Inżynieria bezpieczeństwa

Jarosław Kończak, Marcin Mieteń, Marcin Zwierzyński  
Problematyka badania ergonomii specjalnych pojazdów pożarniczych i wojskowych  .........  7

Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Adam Dorsz  
Zastosowanie metod numerycznych w ocenie bezpieczeństwa ewakuacji –  
w przykładowym garażu podziemnym  .......................................................................................  23

Eryk Szwarc, Marian Kopczewski  
Informatyczne wsparcie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych  .........  37

Dominika Gancarczyk, Jakub Jakubiec, Mirosław Sobolewski  
Wpływ rodzaju sorbentu na skuteczność usuwania zanieczyszczeń olejowych  
z powierzchni dróg  ........................................................................................................................  53

Agata Walczak, Daniel Pieniak, Wiktor Gawroński, Monika Blukacz, Andrzej Niewczas 
Analiza wybranych parametrów niezawodnościowych urządzeń  
podsystemu pożarniczego średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych  ...........................  65

Grzegorz Kotulek, Grzegorz Ogrodnik 
Zagrożenia pożarowo-wybuchowe i zasady bezpieczeństwa  
podczas pokazów edukacyjnych z wykorzystaniem palącego się alkoholu  ...........................  75

Renata Dobrzyńska  
Dobór materiałów wyposażenia wnętrz a bezpieczeństwo pożarowe obiektów  ...................  91

Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz, Adam Szelągowski  
Zastosowanie czynnika chłodniczego R290 (propan)  
w instalacjach klimatyzacyjnych typu split  
w aspekcie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego ..................................................................  107

Daniel Pieniak, Agata Walczak 
Wstępne badania degradacji mechanicznej materiałów wkładek  
absorbujących energię uderzenia wykorzystywanych w hełmach strażackich  ....................  121

Małgorzata Majder-Łopatka, Tomasz Węsierski, Wiktor Wąsik, Łukasz Binio 
Wpływ ciśnienia zasilania spiralnej dyszy wirowej na kąt rozpylenia  
i gęstość zroszenia strumienia wody  .........................................................................................  137



Tomasz Drzymała, Jerzy Gałaj, Michał Wójcik 
Analiza wpływu wydatku i ustawienia głowicy prądownicy Turbojet 52  
na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym  ............................................  151

Aneta Łukaszek-Chmielewska, Michał Bednarek, Anna Zielicz,  
Zbigniew Czech, Krzysztof Bujnowicz, Krzysztof Andrzej Isajenko 
Wpływ wybranych antypirenów fosforowo-azotowych  
na właściwości pożarowe i użytkowe poliakrylanowego kleju rozpuszczalnikowego  ........  171



Inżynieria bezpieczeństwa





mgr inż. Jarosław Kończak
mgr inż. Marcin Mieteń
mgr inż. Marcin Zwierzyński
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Problematyka badania ergonomii  
specjalnych pojazdów pożarniczych i wojskowych

Streszczenie
Autorzy artykułu skupili się na zagadnieniu związanym z badaniem i oceną er-

gonomii pojazdów specjalnych zarówno wojskowych, jak i pożarniczych. Komfort 
pracy i przemieszczania się jest bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ wpływa na 
efektywność działania załogi podczas wykonywania konkretniej misji. Dlatego 
przed dopuszczeniem pojazdu do użytkowania jest on poddawany ocenie pod wzglę-
dem ergonomii i BHP. Podczas tego badania sprawdza się system: człowiek – pojazd – 
otoczenie. W szerokim pojęciu ergonomii jest szereg cech, które wymagają oceny. 
Głównym problemem podczas badania jest ocena cech niemierzalnych. Autorzy 
w ramach pracy przybliżyli, jak w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Sa-
mochodowej poddaje się badaniom ergonomii zarówno wojskowe, jak i pożarnicze 
kołowe pojazdy specjalne. W artykule pokazano, jak złożone i skomplikowane jest 
ocenianie ergonomii w pojazdach specjalnych. Autorzy poruszyli również temat 
niejednoznacznych wymagań stawianych pojazdom kołowym.

Słowa kluczowe: ergonomia pojazdów specjalnych, komfort pracy .

Problems of Ergonomics Study  
of Special Fire and Military Vehicles

Abstract
The authors focused on the testing and evaluation of the ergonomics of special 

vehicle both, the military and fire trucks. Working comfort and movement is very 

Zeszyty Naukowe SGSP 2017, Nr 61 (tom 1)/1/2017



8 Jarosław Kończak, Marcin Mieteń, Marcin Zwierzyński

important because it affects the efficiency of the crew during the missions. Therefore 
before admission a vehicle to use, it is assessed in terms of ergonomics and safety. The 
system: human – vehicle – environment is checked in this study. In the wider under-
standing of the ergonomics there are many features that require the assessment. The 
main problem of the study is to evaluate immeasurable features. The article presents 
how complicated the terms of ergonomics of military and firefighting vehicles are. 
The authors also discuss the ambiguous requirements for wheeled vehicles.

Keywords: special vehicles ergonomics, comfort of work

Wstęp 

W dobie modernizacji i wdrażania nowych pojazdów wojskowych i pożar-
niczych, jednymi z ważniejszych cech środków transportowych są: bez-
pieczeństwo, ergonomia i komfort pracy kierowców, żołnierzy lub załogi. 
Szczególnym zadaniem jest ocena stopnia narażenia kierowcy oraz załogi 
na zagrożenia w środowisku pracy, którym jest pojazd. Ważnym aspektem 
jest ocena wnętrza pojazdu pod względem przestronności, komfortu oraz 
rozmieszczenia i funkcjonalności wyposażenia. Oprócz wnętrza, trzeba też 
zadbać o inne czynniki wpływające na ergonomię. Są nimi: izolacja kierowcy 
oraz pasażerów od źródeł: ciepła, drgań i hałasu [8, 9]. Zapewniając wysoki 
poziom estetyki technicznej oraz komfortu załogi, zwiększamy efektywność 
jej pracy (rys. 1). A to skutkuje większym prawdopodobieństwem pomyślnego 
wykonania misji bądź złożonego zadania. Nowe pojazdy wdrażane do służb 
mundurowych przechodzą szereg testów związanych z wymaganymi gestora 
dla konkretnego produktu. Na ergonomię i komfort pojazdów składa się 
zespół cech, które zazwyczaj są zawarte w kilku punkach rozbudowanych 
wymagań.

Celem artykułu jest przybliżenie metod badań i oceny ergonomii w po-
jazdach specjalnych stosowanych w służbach mundurowych. Autorzy skupili 
się również na niejasnościach w dokumentach normatywnych.
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Rys. 1. Schemat wpływu ergonomii i komfortu
Źródło: Opracowanie własne

1. Dokumenty normatywne

Badania ergonomii są problematyczne, ponieważ nie istnieje jeden kon-
kretny dokument normujący weryfikację ergonomii pojazdów specjalnych. 
Oceniając zagadnienia ergonomiczne, trzeba zapoznać się i korzystać z kilku 
polskojęzycznych dokumentów, między innymi z takimi, jak:

• Norma Obronna NO -06 -A104:2005, pkt. 2.14,
• Norma PN -91 N -08018 Strefy pracy kończyn górnych,
• Norma PN -80 N -08001 Granice zasięgu rąk,
• Norma PN -81 N -08002 Granice ruchu stopy,
• Norma PN -83 N -08015 Ergonomia,
• Norma PN -90 S -04052 Samochody – Dopuszczalny poziom hałasu we-

wnątrz pojazdu – Wymagania i badania,
• Norma PN -91 S -04100 Drgania – metody badań i oceny drgań mecha-

nicznych na stanowiskach pracy w pojazdach.
Brak jednoznacznego dokumentu normującego ergonomię w pojazdach 

specjalnych jest dużym utrudnieniem zarówno dla producenta – wytwórcy 

 

Efektywność 
działania 
człowieka

Komfort

Ergonomia
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sprzętu, gestora – określającego wymagania, jak i instytucji badawczej – ba-
dających, ze względu na to, że w niektórych przypadkach przenosi się wymogi 
stawiane pojazdom cywilnym, przeznaczonym tylko do przemieszczania się 
po drogach utwardzonych na pojazdy specjalne, w większości przypadków 
terenowe o różnorakim przeznaczeniu. 

Podczas badań ergonomii sprawdza się dostosowanie obiektów tech-
nicznych do wymiarów i masy ciała ludzkiego lub jego części w układzie 
statycznym i dynamicznym dla zapewniania optymalnej pozycji pracy. Pod-
czas sprawdzeń ocenia się takie cechy, jak [1 ‒7]:

• dostęp do elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych,
• możliwość aktywizacji / dezaktywacji (obsługi) elementów sterowniczych 

i sygnalizacyjnych,
• kolorystykę elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych,
• zobrazowanie informacji,
• oświetlenie miejsca pracy,
• możliwość zajmowania miejsc, wchodzenie i wychodzenie z pojazdu lub 

z kabiny pojazdu,
• wymiary kątowe i liniowe stanowisk roboczych, miejsc siedzących,
• widoczność z miejsca kierowcy, m.in. wyznacza się strefy martwe,
• powierzchnie antypoślizgowe,
• rozmieszczenie wyposażenia w pojeździe,
• drgania na fotelu kierowcy,
• drgania na fotelach dowódcy (dysponenta) oraz załogi,
• poziom hałasu wewnątrz i na zewnątrz przestrzeni roboczej pojazdu,
• miejsce na wyposażenie indywidualne załogi. 

2. Manekin do badań ergonomii  
    a sprawdzenia funkcjonalne

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej dysponuje maneki-
nem do pomiarów związanych z ergonomią. Za pomocą manekina (rys. 2) 
można w łatwy sposób zobrazować i ocenić podstawowe wymiary liniowe 
i kątowe dla konkretnych wymiarów antropologicznych wybranego centyla 
populacji [2 ‒5]. 

Mimo zastosowania manekina, nic nie może zastąpić rzeczywistego 
sprawdzenia z doświadczonymi żołnierzami bądź strażakami (rys. 3). Pod-
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czas prób funkcjonalnych, osoby biorące udział w badaniu potrafią łatwo 
i dokładnie pokazać działanie systemu: człowiek – pojazd. W trakcie takich 
prób żołnierze posiadają całe wyposażenie osobiste lub zespołowe, w tym 
broń, którego używają podczas zadań bojowych oraz specjalnych. Prawi-
dłowo skonstruowany pojazd powinien uwzględniać to, że pewne wymiary 
ludzkiego działa zmieniają się ze względu na wyposażenie, jakie nosi człowiek. 
Przykładem jest obwód torsu żołnierza, który znacząco się zmienia w wa-
runkach zimowych, kiedy żołnierz ubrany jest w kamizelkę kuloodporną 
oraz kurtkę zimową wraz z podpinką. W takiej sytuacji przykładowe fotele 
typu kubełkowego mogą być za ciasne nawet dla żołnierza średniej postury.

Rys. 2. Widok manekina – wizualizacja komputerowa 3D oraz fragment rzeczywi-
stego manekina
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 3. Przykład prób funkcjonalnych z żołnierzami
Źródło: Opracowanie własne

Jednym z ważniejszych badań funkcjonalnych jest sprawdzenie „łatwości 
wchodzenia i wychodzenie z kabiny oraz zajmowania miejsc” (rys. 4). Pozor-
nie proste, często obrazuje ono, gdzie brakuje uchwytów do przytrzymania 
się albo pokazuje nielogiczne zamocowanie i ułożenie na pojeździe stopni 
ułatwiających wchodzenie i wychodzenie. Tego sprawdzenia nie da się bez-
pośrednio przenieść do wirtualnej rzeczywistości.
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Rys. 4. Przykład badań funkcjonalnych pojazdu specjalnego
Źródło: Opracowanie własne

3. Przestrzeń pracy kierowcy i załogi

Odpowiednio zaprojektowana i wykonana przestrzeń wewnątrz kabiny po-
jazdu specjalnego jest konieczna do prawidłowego współdziałania systemu 
człowiek – pojazd. Przestrzeń robocza kierowcy powinna być dostosowana 
do określonej populacji oraz uwzględniać wyposażenie indywidualne lub 
zespołowe konkretnej służby mundurowej. Kabina powinna spełniać wyma-
gania BHP oraz estetyki technicznej [1]. Tego typu badania przeprowadza się 
poprzez oględziny oraz pomiary liniowe, jednak nowe technologie pozwa-
lają na zastosowanie inżynierii odwrotnej (skaner 3D widoczny na rys. 5), 
która w pewien sposób eliminuje subiektywne odczucia badacza. Skanując 
badany obiekt, odtwarzamy przestrzeń kabiny (rys. 6) w technologii 3D do 
zeskanowanej kabiny możemy zaimplementować wirtualnego manekina 
3D, dzięki któremu można sprawdzić:

• widoczność z miejsca pracy użytkownika pojazdu, 
• zasięg pracy użytkownika pojazdu (nóg i rąk), 
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• widoczność z miejsca kierowcy,
• widoczność w lusterkach wstecznych,
• siły w układzie szkieletowym użytkownika pojazdu w zależności od wyko-

nywanej czynności (np. zmiana biegów, otwieranie schowka, podnoszenie 
osprzętu wspomagającego działanie danej sekcji, grupy).

Rys. 5. Widok skanera 3D
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 6. Widok zeskanowanej kabiny pojazdu
Źródło: Opracowanie własne
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Na podstawie skanu 3D kabiny wykonano pomiary wybranych odległości 
charakteryzujących przestrzeń wewnętrzną w kabinie samochodu badanego 
(rys. 7) oraz we wcześniejszym wariancie modernizowanego samochodu Star 
266M2 z 2011 roku. Zmierzone wymiary odniesiono do wartości wynikają-
cych z danych ergonomicznych, zawartych w dokumentach normatywnych 
(m.in. PN -90/K1101, PN -90/N -08000), które należy uwzględniać w procesie 
projektowania przestrzeni roboczych.

Rys. 7. Podstawowe wymiary pomiędzy siedziskami a powierzchniami wewnętrz-
nymi w kabinie (wymiary: A, B – poziome, C, D, E – pionowe)
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1. Wymiary w kabinie – porównanie z wartościami zalecanymi

Wymiar jm A B C D E

Zmierzony w badanym 
samochodzie [mm] 225 270 1013 965 460*

Zmierzony w Star 266M2  
z 2011 r. [mm] 255 380** 990 961 475

Wartość zalecana dla 95 
centyla populacji męskiej [mm] 200 300 931*** 931*** 460

* wysokość fotela kierowcy regulowana w płaszczyźnie pionowej,
** odległość od krawędzi styku podnóżka pasażera środkowego, odległość do deski 
rozdzielczej jest większa od 380 mm,

*** wysokość dla człowieka, bez uwzględnienia hełmu żołnierza.
Źródło: Opracowanie własne
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4. Widoczność

Badania widoczności w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samo-
chodowej przeprowadzane są dwoma metodami – za pomocą tachimetru 
i manekina oraz poprzez inżynierię odwrotną. Przykładowym badaniem jest 
sprawdzenie widoczności drogi przy maksymalnie opuszczonej przesłonie. 
W badaniu wykorzystano tachimetr z punktem pomiarowym symulującym 
położenie oczu kierowcy dla 50 -centylowego manekina (rys. 8). Przykładowe 
wyniki przedstawiono na rys. 9 i 10.

Rys. 8. Tachimetr TOPCON GPT -3107N, S/N:8W0190
Źródło: Opracowanie własne



Rys. 9. Widok z góry kabiny pojazdu STAR266M2, przedstawiający kąty i pola 
widoczności w płaszczyźnie poziomej drogi.
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 10. Widok z boku kabiny pojazdu STAR266M2, przedstawiający kąty widocz-
ności przez przednią szybę w płaszczyźnie pionowej stanowiska kierowcy
Źródło: Opracowanie własne
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5. Hałas wewnątrz kabiny

Komfort jazdy uzależniony od izolacji akustycznej samego pojazdu od ota-
czającego go otoczenia. Hałas, w zależności od swojego poziomu, może 
skutkować różnymi zaburzeniami, takimi jak: zaburzenia układu krążenia, 
układu nerwowego, zmysłu równowagi, a także niemożnością zrozumienia 
mowy z odległości 0,5 metra. Długotrwałe przebywanie w kabinie pojaz-
du, generującego znaczną ilość efektów akustycznych o dużym nasileniu, 
wywołuje u kierowcy lub dysponenta pojazdu i członków załogi zmęczenie 
psychiczne, ogranicza percepcję odbioru bodźców z zewnętrz, co w konse-
kwencji może doprowadzić do ograniczenia panowania nad pojazdem lub 
niewłaściwego wykonywania zadań przez załogę po etapie transportu do 
miejsca działania.

Rys. 11. Przyrząd do pomiaru hałasu
Źródło: Opracowanie własne
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Pomiary hałasu wewnątrz kabiny pojazdu wykonuje się przy jego masie 
własnej podczas jazdy ze stałymi prędkościami 50 km/h, 70 km/h, 90 km/h 
oraz podczas przyspieszania. Pomiar przeprowadza się w miejscu siedziska 
kierowcy, zgodnie z normą PN -90/S -04052. Podczas badań mikrofon pomia-
rowy (rys. 11) ustawia się w pobliżu prawego ucha kierowcy. Wszystkie włazy 
pojazdu podczas pomiaru są zamknięte, wyłączone wszelkie urządzenia 
klimatyzacyjne i wentylacyjne. Tego tupu badania wykonywane na lotnisku, 
ze względu na wyeliminowanie hałasu powstałego podczas poruszania się 
po nawierzchni o słabym stanie technicznym. Podczas pomiarów rejestruje 
się następujące warunki otoczenia:

• temperatura otoczenia,
• prędkość wiatru,
• poziom hałasu otoczenia wewnątrz pojazdu.

Przykładowe wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Pomiar hałasu wewnątrz kabiny pojazdu KPWM III

Lp. Warunki badań Poziom hałasu [dB (A)]

1.
Stałe prędkości 
jazdy [km/h] 

50 83,9 ± 0,4

2. 70 84,9 ± 0,6

3. 90 86,9 ± 0,8

4. Poziom hałasu podczas przyspieszania 87,4 ± 0,7

Źródło: Opracowanie własne

6. Odziaływanie drgań na człowieka

Komfort jazdy kierowców oraz pasażerów pojazdów jest również oceniany 
poprzez pomiary przyspieszeń drgań na siedziskach [6]. Osoby prowadzą-
ce pojazdy zawodowo są narażone na drgania, które mogą niekorzystnie 
wpływać na ciało człowieka, powodując uczucie dyskomfortu, zaburzenia 
w funkcjonowaniu organizmu lub nieodwracalne zmiany chorobowe. Poziom 
drgań wywoływanych przez układ droga – pojazd jest zależny od rodzaju 
nawierzchni (rys. 12), ukształtowania profilu nawierzchni, budowy pojazdu 
oraz prędkości jazdy. Do oceny poziomu drgań służą charakterystyki i wskaź-
niki porównawcze komfortu wyznaczane podczas badań eksperymentalnych.
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Badania są wykonywane metodą oceny widmowej dla stałej prędkości 
jazdy. W tej metodzie mierzy się przyspieszenia w kierunku wzdłużnym, po-
przecznym i pionowym w miejscu siedziska kierowcy lub pasażera. Przyspie-
szenia są mierzone za pomocą trójosiowego przetwornika drgań. Komfort 
jazdy pojazdu za pomocą tej metody jest oceniany poprzez charakterystyki 
przyspieszeń skutecznych drgań w funkcji częstotliwości środkowych pasm 
tercjowych (rys. 13).

Rys. 12. Widok pojazdu KPWMIII na podczas jazdy po terenowym torze badawczym
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 13. Widok przykładowej charakterystyki przyspieszeń skutecznych drgań 
w funkcji częstotliwości środkowych pasm tercjowych
Źródło: Opracowanie własne
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Wnioski 

Brak sprecyzowanych parametrów w dokumentach normatywnych gene-
ruje problemy w badaniach ergonomii ze względu na brak jednoznacznych 
kryteriów oceny. Drugim znaczącym problemem jest brak konkretnych 
wartości ocenianych parametrów oraz metod badań cech niemierzalnych, 
które są istotne ze względu na ergonomię projektowanego/badanego pojazdu. 

Wykorzystanie klasycznego manekina, technologii 3D wraz z wirtual-
nym manekinem umożliwia wyeliminowanie subiektywnej oceny badaczy. 
Umożliwia przeprowadzanie testów i eliminację bledów konfiguracji wnętrza 
pojazdu, rozmieszczenia urządzeń i osprzętu na zewnątrz pojazdu a także 
podatności obsługowej czy operowania elementami sterowniczymi (wyko-
nawczymi). Jednak nie można pominąć prób funkcjonalnych z udziałem 
personelu roboczego (załogi pojazdów wojskowych, zastępy pożarnicze itp.), 
ponieważ sugestie, spostrzeżenia przyszłych użytkowników są najważniejsze 
podczas doskonalenia ocenianego prototypu lub demonstratora pojazdu. 

Podsumowując, dla pojazdów specjalnych powinna powstać oddzielna 
norma, która w jednoznacznym układzie przedstawi kryteria oceny. Pożądane 
byłoby wyprowadzenie współczynnika lub wskaźnika komfortu/ergonomii 
odnoszącego się do całego wyrobu. Taki wskaźnik ułatwiałby zamawiające-
mu pojazd określenie jednoznacznych wymagań i wyeliminowałoby często 
przytaczane sloganowe stwierdzenia, np. „siedzenia pojazdu powinny być 
wygodne” albo „łatwy sposób montażu wyposażenia”. Ten wskaźnik (współ-
czynnik) na etapie prowadzenia procedury pozyskania (przetargu) mógłby 
być jednym z kryteriów oceny złożonych ofert od potencjalnych wykonawców.
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Zastosowanie metod numerycznych  
w ocenie bezpieczeństwa ewakuacji –  
w przykładowym garażu podziemnym

Streszczenie: 
W większości nowobudowanych blokach mieszkalnych na najniższych kondy-

gnacjach znajdują się garaże, które, zgodnie z obowiązującym prawem, podlegają 
rozporządzeniom dotyczącym ochrony przeciwpożarowej. W artykule przed-
stawiono wyniki symulacji numerycznej garażu w trakcie pożaru. Zobrazowane 
zostało działanie wentylacji oddymiającej oraz mechanizm rozchodzenia się pożaru 
w garażu podziemnym.

Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, wentylacja, symulacja numeryczna.

Application of the Numerical Methods  
in the Evaluation of Safety Evacuation –  
the Example of Underground Garage

Abstract: 
In the majority of the new built blocks of flats on the lower floors there are 

garages. The garages, according to the law in force are subjects to fire protection 
regulations. The article presents the results of numerical simulation of the garage 
during a fire. The smoke ventilation activity and the mechanism of fire spreading 
in the underground garage were presented.

Keywords: fire protection, ventilation, numerical simulation.
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1. Wstęp

Obcowanie człowieka z naturą od zawsze wiązało się z wyzwaniami tech-
nicznymi stanowiącymi podwaliny szeroko rozumianej inżynierii. Już  
V w. p.n.e. grecki filozof Empedokles z Akragas wysnuł koncepcję czterech 
nieprzemijających żywiołów, z których jednym jest ogień, odgrywający od 
zarania dziejów istotne znaczenie dla cywilizacji jako źródło światła i ciepła, 
ale także niosący zagrożenie wynikające z jego nieprzewidywalności [1]. 
Obecnie w czasach, kiedy w obiektach budowlanych zagrożenie powsta-
wania niekontrolowanego spalania jest wysokie, z uwagi na zmieniające się 
wyposażenie obiektów budowlanych, które z dekady na dekadę zwiększa 
gęstość obciążenia ogniowego [2]. Istotne staje się zapewnienie odpowiednich 
warunków panujących w obiekcie podczas pożaru oraz kontrolowanie jego 
rozwoju tak, aby eksploatacja obiektu była bezpieczna. W artykule poruszono 
istotne, z punktu widzenia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, zagad-
nienie związane z bezpieczeństwem ewakuacji osób w obiekcie, w którym 
występuje pożar. Dynamiczny rozwój techniki w ostatnich dziesięcioleciach, 
zwłaszcza w zakresie elektroniki i automatyki umożliwił wykorzystanie 
opanowanych technologii do poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytko-
wania obiektów budowlanych poprzez stworzenie zaawansowanych syste-
mów dostosowujących swoją pracę do zagrożeń w nich powstających. Do 
takich systemów należy zaliczyć systemy wentylacji pożarowej, które obecnie 
stanowią złożone instalacje wykorzystujące sterowanie poszczególnymi 
elementami systemu w zależności od realizowanego scenariusza pożaro-
wego. Istotą działania systemu wentylacji pożarowej, jest usuwanie dymu 
i kontrolowanie rozprzestrzeniania się ognia tak, aby umożliwić ewakuację 
i ochronę ludzi przebywających w obiekcie w trakcie pożaru do momentu 
przyjazdu służb ratowniczych [3, 4]. W myśl rozumienia polskich przepisów, 
za zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji odpowiadają systemy wentylacji 
pożarowej, które są w stanie zapewnić, że: „… w czasie potrzebnym do ewa-
kuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi 
zadymienie lub temperatura uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację” [5]. 
Szczególne znaczenie nabiera ochrona dróg ewakuacyjnych podczas pożaru 
na kondygnacjach budynku, których zagrożenie wystąpieniem pożaru jest 
duże [6]. Do takich kondygnacji zalicza się m.in. kondygnacje podziemne 
w szczególności garaże podziemne. 
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Wentylacja pożarowa jest szczególnie trudnym zagadnieniem z punktu 
widzenia złożonych zjawisk fizycznych towarzyszących podczas jej pracy 
[7, 8] oraz legislacji krajowej – z uwagi na sformułowane wobec wentylacji 
pożarowej wymagania funkcjonalne, a nie formalne, pozostawiające udo-
wodnienie skuteczności daleko nieokreślone [5]. W artykule zaproponowano 
sposób oceny skuteczności działania wentylacji pożarowej w garażu pod-
ziemnym pod budynkiem mieszkalnym, jako reprezentatywnym przypadku 
wraz z jej oceną na podstawie modelu numerycznego.

Na potrzeby analizy skuteczności pracy wentylacji pożarowej w garażu 
podziemnym zostały wykonane obliczenia numeryczne odwzorowujące jej 
pracę i parametry otoczenia oddziaływujące na warunki panujące podczas 
pożaru. 

2. Cel pracy

Praca stanowi próbę analizy rozprzestrzeniania się dymu i ciepła od mo-
delowego pożaru w garażu podziemnym. Z racji ograniczonej zawartości 
artykułu, sprowadzono analizę do pojedynczej strefy dymowej rozważa-
nej w garażu. W opracowaniu posłużono się specjalistycznym oprogra-
mowaniem do analizy zagadnień związanych z inżynierią bezpieczeństwa 
pożarowego, jakim jest program Fire Dynamics Simulator (FDS) w wersji 
6.1.1. Fire Dynamics Simulator jest oprogramowaniem, opracowanym przez 
amerykański instytut naukowo -badawczy NIST (ang. National Institute of 
Standards and Technology) przy współpracy fińskiego instytutu VTT Tech-
nical Research Centre of Finland [9, 10]. Program FDS korzysta z modeli 
obliczeniowej mechaniki płynów (CFD z ang. Computational Fluid Dynamic) 
do rozwiązania zagadnień cieplno -przepływowych [9, 10, 11]. Model obli-
czeniowy zastosowany w programie FDS bazuje na rozwiązaniach równania 
Naviera -Stokesa zoptymalizowanego dla przepływów o małych prędkościach 
wraz z uwzględnieniem zjawiska spalania i przepływu ciepła. W skład rów-
nań Naviera -Stokesa wchodzą równania wyrażające zasadę zachowania 
masy, zasadę zachowania energii oraz zasadę zachowania pędu. Rozwiązanie 
równań Naviera -Stokesa stanowi pole temperatury, ciśnienia, gęstości oraz 
trzy składowe wektora prędkości. Wykorzystany model obliczeniowy pro-
gramu oparty jest na modelu turbulencji typu LES (ang. Large Eddy Simula-
tion). Wielkowirowy model turbulencji umożliwia odwzorowywanie wirów  



wielkości porównywalnej z wymiarami pojedynczej komórki obliczeniowej 
[12]. W celu oceny skuteczności pracy wentylacji pożarowej ocenia się stan 
środowiska wewnętrznego w rozważanym obiekcie podczas pożaru. Oceny 
stanu środowiska wewnętrznego podczas pożaru dokonuje się przy wyko-
rzystaniu analizy rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Rozprzestrzenianie 
się dymu i ciepła ocenia się podczas określonego obliczeniowego czasu 
niezbędnego na ewakuację ludzi z obszaru objętego pożarem [3, 4].

3. Metodyka

3.1. Modelowany obiekt

Niniejsze opracowanie dotyczy garażu podziemnego zamkniętego w wielo-
rodzinnym budynku mieszkalnym. Garaż obejmuje kondygnację podziemną 
i stanowi dwie strefy pożarowe oddzielone od siebie przegrodą pożarową oraz 
bramą pożarową. W każdej ze stref można wyszczególnić dwie strefy detek-
cji dymu, dla których przewidziano odrębny scenariusz pożarowy. Garaż 
przeznaczony jest dla samochodów osobowych o łącznej liczbie dostępnych 
miejsc parkingowych wynoszących 198 miejsc. Wysokość garażu wynosi od 
ok. 2,49 m do ok. 3,75 m. W garażu przewidziano bezkanałowy mechaniczny 
system wentylacji pożarowej wykorzystujący wentylatory strumieniowe do 
transportu gazów i dymów pożarowych od punktów nawiewnych do punk-
tów wyciągowych powodując jednoczesne mieszanie dymu z powietrzem 
oraz wentylatory wyciągowe do usuwania produktów spalania na zewnątrz 
budynku. Z przestrzeni garażowej istnieje możliwość ewakuacji przez 10 
wyjść ewakuacyjnych, po 5 wyjść ewakuacyjnych z każdej strefy pożarowej. 
Schemat instalacji w rozważanym garażu oraz rzut modelu zostały przed-
stawione na rys. 1. Użytkownikami garażu są przede wszystkim mieszkańcy, 
osoby zaznajomione z planem garażu. Dostęp do wyjść ewakuacyjnych nie 
jest ograniczony. Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego dla strefy 
dymowej A wynosi ok. 39,2 m, która na rys. 1 została zaznaczona kolorem 
zielonym. 
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Rys. 1. Schematyczne przedstawienie analizowanego garażu z podziałem na strefy 
detekcji dymu. Źródło: opracowanie własne.
PNG – punkt napływu naturalnego powietrza do przestrzeni garażu,  
PNM – punkt napływu mechanicznego, PW – punkt wyciągowy,  
WE – wyjście ewakuacyjne, JET – wentylator strumieniowy,  
BP – brama pożarowa, SD – strefa dymowa, SP – strefa pożarowa.

Symulację przeprowadzono w oparciu o założenia warunkujące powsta-
nie modelu obliczeniowego. Do najważniejszych z nich należą:

• Model przestrzeni obliczeniowej został podzielony za pomocą sześciennej 
strukturalnej siatki obliczeniowej o rozdzielczości 0,2 m (aspect ratio =1). 

• Liczba komórek obliczeniowych w siatce wynosi 2 031 744 szt.
• Model przepływu turbulentnego przyjmowany w symulacji to modelu 

turbulencji LES (Large Eddy Simulation). 
• Zastosowany model SGS to model Deardorffa.
• Modelowym źródłem pożaru jest powierzchniowe źródło o wymiarach  

5 × 5 m i zmiennej mocy w czasie wg holenderskiej normy NEN 6098:2010 
[10].
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• Moc maksymalna modelowanego pożaru wynosi 9,4 MW.
• Wartość przyjętego współczynnika generacji sadzy wynosi Ys = 0,1 kg/kg.
• W modelu pożaru przyjęto wartość ciepła spalania, uśrednioną dla sa-

mochodu osobowego wynoszącą 25 MJ/kg. 
• Udział ciepła wymienianego na drodze konwekcji wynosi 70% a na drodze 

promieniowania 30%.
• Wentylatory strumieniowe zostają uruchomione w 300 s. 
• Uruchomienie wentylatorów wyciągowych następuje bezzwłocznie po 

wykryciu pożaru w 60 s.
• Czas do osiągnięcia wydajności znamionowej wentylatorów strumienio-

wych wynosi 10 s.
• Czas do osiągnięcia wydajności znamionowej wentylatorów wyciągowych 

wynosi 60 s.
• Łączna wydajność wentylatorów oddymiających wynosi 180 000 m3/h, 
• Parametry początkowe otoczenia:

a)  temperatura otoczenia +20°C,
b)  ciśnienie otoczenia 1,01325 bar,
c)  wilgotność względna 40%,
d)  współczynnik widzialności – 3,
e)  przyciąganie ziemskie 9,81 m/s2,

Na potrzeby analizy skuteczności pracy systemu przeciwpożarowego 
w garażu podziemnym konieczne staje się określenie długości wymagane-
go czasu bezpiecznej ewakuacji, na podstawie którego dokonuje się oceny 
parametrów panujących na przejściach ewakuacyjnych. Garaż podziemny, 
zwłaszcza pod budynkiem mieszkalnym, jest traktowany jako obszar o ma-
łym zagęszczeniu osób. Długość trwania wymaganego czasu bezpiecznej 
ewakuacji szacowana jest na podstawie zależności (1):

t WCBE = ∆tdet + ∆ta + (∆tpre(99%) + ∆tpre(1%) + ∆ttra )                    (1)

gdzie:
∆tdet – czas detekcji [s],
∆ta – czas alarmowania [s],
∆tpre(1%) – czas reakcji pierwszych osób [s],
∆tpre(99%) – czas reakcji ostatnich osób [s],
∆ttra – czas przejścia [s].
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Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE) oraz dostępny czas ewa-
kuacji (DCBE) zostały porównane na diagramie przedstawionym na rys. 2.

Rys. 2. Składowe wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji wg [4]

Na podstawie zapisów przedstawionych w PD 7974 ‒6:2004 [4], poszczegól-
ne składowe wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji wyniosły: czas detekcji 
∆tdet = 60 s, czas alarmowania ∆ta = 0 s, czas reakcji pierwszych osób ∆tpre(1%) 
= 60 s, czas reakcji ostatnich osób ∆tpre(99%) = 120 s, czas przejścia ∆ttra = 60 s.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji dla rozważanej strefy detekcji 
dymu A, będący sumą powyższych czasów wyniósł: tWCBE = 300 s.

Wskutek rozwoju pożaru, w obiekcie zmieniają się warunki środowisko-
we w nim panujące, oddziaływujące na przebywające w przestrzeni obiektu 
osoby zarówno fizycznie, jak i psychologicznie [13]. Oddziaływania fizyczne 
są efektem powstałych w wyniku spalania toksycznych gazów, uwalniane-
go ciepła i dymu ograniczającego zasięg widoczności, które bezpośrednio 
wpływają na funkcjonowanie układu oddechowego człowieka najczęściej 
prowadząc do uduszenia, bólu skóry, bólu oczu, oparzeń, hipotermii. U pod-
staw oddziaływań psychologicznych leży strach przed ogniem, zadymieniem, 
ciepłem, a także ciekawość i próba obserwacji ognia, które mogą mieć wpływ 
na czas rozpoczęcia ewakuacji oraz wybór jej kierunku. Do zaproponowa-
nych w pracy warunków krytyczne środowiska będące podstawą do oceny 
warunków bezpiecznej ewakuacji należą [13, 14]:

• Temperatura powietrza w przestrzeni dróg ewakuacyjnych do wysokości 
1,8 m nie powinna być wyższa niż 60°C.

• Zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
budynku na wysokości 1,8 m od poziomu posadzki drogi ewakuacyjnej 
nie powinien być mniejszy niż 10 m.
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4. Wyniki badań

Modelowy pożar, zgodnie z założeniami analizy, odpowiada pożarowi trzech 
samochodów osobowych. Miejsce pożaru zostało dobrane, jako prawdopo-
dobnie najtrudniejszy z możliwych scenariuszy pożarowych dla strefy A. 
Pożar jest zlokalizowany na granicy stref dymowych, strefy A i strefy B 
w najodleglejszym miejscu od punktu wyciągowego. Na rys. 3 przedstawiono 
rozkłady widzialności dla strefy dymowej A. Kolor niebieski i jasnoniebieski 
odnosi się do widzialności poniżej 10 m, kolor czarny oznacza widzialność 
równą 10 m, kolor zielony, żółty i czerwony odpowiednio widzialność po-
wyżej 10 m zgodnie z przedstawioną poniżej skalą. 

a)

b)
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c)

d)

e)

Rys. 3. Rozkład widzialności w czasie modelowego pożaru na wysokości 1,8 m  
od posadzki po: a – 1 min., b – 2 min., c – 3 min., d – 4 min., e – 5 min.
Źródło: opracowanie własne
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Rozkład temperatury na wysokości 1,8 m od posadzki podczas modelo-
wego pożaru w strefie dymowej A przedstawiono na rys. 4. Kolor niebieski 
i zielono -niebieski odnosi się do temperatury poniżej 60oC, kolor czarny 
oznacza temperaturę równą 60oC, kolor zielony, żółty i czerwony odpowied-
nio do temperatury powyżej 60oC – zgodnie z przedstawioną skalą. 

a)

b)

c)
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d)

e)

Rys. 4. Rozkład temperatury w czasie pożaru na wysokości 1,8 m od podłogi po:  
a – 1 min., b – 3 min., c – 5 min., d – 7 min., e – 9 min., f – 11 min., g – 13 min.,  
h – 15 min. 
Źródło: opracowanie własne

5. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej numerycznej analizy skuteczności pracy wen-
tylacji pożarowej garażu podziemnego otrzymano wyniki przedstawiające 
rozkłady parametrów podlegających ocenie dla strefy dymowej A. Skutecz-
ność działania wentylacji pożarowej polega na zapewnieniu odpowiednich 
warunków panujących na przejściach ewakuacyjnych z przestrzeni garażu 
podziemnego. Zapewnienie odpowiednich warunków panujących na przej-
ściach ewakuacyjnych umożliwia bezpieczną ewakuację w określonym czasie 
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podczas pożaru. Analizy warunków panujących na przejściach ewakuacyj-
nych dokonano dla strefy dymowej A. 

Na podstawie wyznaczonego czasu bezpiecznej ewakuacji, który wyniósł 
300 s oraz określonych krytycznych warunków środowiskowych panujących 
w garażu dokonano analizy dostępności przejść oraz wyjść ewakuacyjnych. 
W strefie dymowej A występują 2 dostępne wyjścia ewakuacyjne WE2 oraz 
WE3 które prowadzą bezpośrednio do klatek schodowych stanowiących 
wyjście ewakuacyjne, w bramach pożarowych BP1 i BP2 zaprojektowane są 
drzwi stanowiące transfer do sąsiedniej strefy pożarowej SP1 umożliwiające 
przejście strefy nie objętej pożarem. Dodatkowo istnieje możliwość ewakuacji 
osób do sąsiedniej strefy dymowej SD2 poprzez ciąg komunikacyjny.

Na podstawie kryterium widzialności, podczas pożaru w jego pierwszej 
minucie, dym rozprzestrzenia się od miejsca pożaru do granicy strefy dymowej, 
na której zostaje zatrzymany przez kurtynę dymową, jednocześnie można 
zaobserwować, że śladowe ilości dymu dostają się do sąsiedniej strefy poża-
rowej poprzez otwartą jeszcze w tym czasie bramę pożarową BP2. W drugiej 
minucie zostaje odcięty dostęp do możliwości ewakuacji przez drzwi w bramie 
pożarowej BP2. Kolejna minuta rozwoju pożaru prowadzi do zadymienia 
większej części strefy dymowej SD1 przez co częściowo ograniczony jest dostęp 
do wyjść ewakuacyjnych WE2 i WE3 poprzez gromadzący się przy klatkach 
schodowych dym. W pełni dostępne pozostają drzwi w bramie pożarowej BP1 
oraz ciąg komunikacyjny prowadzący do sąsiedniej strefy SD2. W dalszym 
czasie nastąpiło zadymienie klatek schodowych z wyjściami ewakuacyjnymi 
WE2 i WE3 oraz drzwi w bramie pożarowej BP1 pozostawiając możliwość 
ucieczki ciągiem komunikacyjnym do sąsiedniej strefy SD2. Przy tak zloka-
lizowanym pożarze w strefie dymowej A za niepokojące należy uznać szybkie 
rozprzestrzenianie się dymu w całej strefie jednakże z uwagi na małe rozmiary 
strefy (powierzchnia ok 1750 m2) czas przejścia do sąsiedniej strefy pożarowej 
lub dymowej z każdego miejsca w strefie jest bardzo krótki. Wydostanie się 
użytkowników garażu do sąsiedniej strefy pożarowej lub dymowej gwarantuje 
im bezpieczną ewakuację. Dym w wymaganym czasie bezpiecznej ewakuacji 
nie przedostaje się do sąsiedniej strefy dymowej umożliwiając ewakuację 
przez zaprojektowane w niej wyjścia ewakuacyjne: WE4, WE5, WE6. Ocena 
możliwości ewakuacji na podstawie przewidywanego rozkładu widzialności 
znaków ewakuacyjnych oraz przegród budowlanych w trakcie przemieszcza-
nia się osób do wyjść ewakuacyjnych zostaje określona, jako wystarczająca. 
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W przypadku kryterium temperaturowego możliwość ewakuacji ludzi 
zostaje określona na podstawie rozkładu temperatury gazów podczas pożaru 
na wysokości 1,8 m. Analizując zmiany temperatury podczas pożaru w strefie 
dymowej A, zauważono, że w trzeciej minucie trwania pożaru zostają przekro-
czone w stopniu zagrażającym bezpiecznej ewakuacji przez drzwi znajdujące 
się w bramie pożarowej BP2. Na przejściach ewakuacyjnych prowadzących do 
pozostałych wyjść ewakuacyjnych nie zauważa się temperatury przekracza-
jącej wartość krytyczną. Obserwuje się natomiast podniesioną temperaturę 
na drodze przepływu dymu do punktu wyciągowego. Przyrost temperatury 
przy takich wydatkach systemu wentylacji pożarowej jest stopniowy i prze-
widywalny nie zagrażający ewakuującym się użytkownikom garażu. 

Wykorzystanie metod obliczeniowych mechaniki płynów (CFD) do ana-
lizy warunków środowiskowych panujących podczas modelowego pożaru 
w rozważanym obiekcie może prowadzić do głębokiej analizy inżynierskiej, 
której wstęp został przedstawiony w powyższym artykule, jednakże należy 
mieć na uwadze, że są to metody bardzo wrażliwe na poczynione założe-
nia w modelu, dlatego trzeba dokonywać wszelkich starań, aby model jak 
najwierniej odzwierciedlał rzeczywiste zjawiska fizyczne. Niejednokrotnie 
analizy z wykorzystaniem metod obliczeniowej mechaniki płynów mogą się 
przełożyć na poprawę bezpieczeństwa nie tylko ewakuacji ludzi z zagrożo-
nych powstawaniem pożar obiektów, a także bezpieczeństwa konstrukcji 
i użytkowania. 
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Informatyczne wsparcie bezpieczeństwa  
w transporcie materiałów niebezpiecznych

Streszczenie
Przewóz materiałów niebezpiecznych jest dziedziną bardzo ważną ze względu 

na ryzyko wypadku, a tym samym zagrożenia dla ludzi i środowiska. W aspekcie 
zabezpieczenia ładunku tego typu, poruszane są zagadnienia, począwszy od aktów 
prawnych obowiązujących podczas tych specyficznych przewozów, po kontrolę, 
opakowanie, oznakowanie, zasady bezpieczeństwa, jak i postępowanie w przypad-
ku wystąpienia awarii. Nieliczne publikacje przedstawiają rozwiązania z dziedziny 
teleinformatyki, które mogą służyć znacznej poprawie bezpieczeństwa w transporcie 
materiałów niebezpiecznych. W artykule przybliżono technologię systemów mo-
nitorujących stan ładunków i pojazdów samochodowych, która nie tylko pozwala 
określać i zagwarantować dostarczenie ładunku w określonym czasie, ale przede 
wszystkim zapobiega wystąpieniu awarii pojazdu lub uszkodzeniu wrażliwego ła-
dunku. Ponadto porównano wybrane systemy monitoringu i nawigacji pojazdów 
transportowych dostępne na polskim rynku. Spośród wybranego zbioru komercyjnie 
dostępnych rozwiązań dokonano wielokryterialnego wyboru systemu, zapewnia-
jącego najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie transportu materiałów niebez-
piecznych. W tym celu wykorzystano metodę AHP.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, materiały niebezpieczne, transport, monitoring 
pojazdów, AHP
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Information Security Support  
in Transport of Hazardous Materials

Abstract
Transport of hazardous materials is very important because of the risk of an 

accident and therefore the danger to humans and the environment. The control, 
packaging, labeling, safety rules and procedures in case of failure are discussed in 
the literature. Few publications focus on solutions in the field of ICT, which can serve 
significantly improved safety in the transport of hazardous materials. The article 
brought closer the technology systems monitoring the condition of materials and 
vehicles. The selected Polish software for monitoring and navigation of transport 
vehicles is compared. To ensure the highest level of safety during the transport of 
hazardous materials multiple -choice of the selected commercially available solutions 
is proposed. For this an AHP method is used.

Keywords: safety, hazardous materials, transport, vehicles monitoring, AHP method

1. Wstęp

Nie podlega wątpliwości, że zagadnienie transportu materiałów niebezpiecz-
nych jest wciąż aktualne i wymaga ciągłej uwagi. Świadczyć może o tym sza-
cowana liczba 6 mln ton przewożonych materiałów niebezpiecznych w Polsce, 
głównie paliwa płynnego, gazowego w postaci ciekłej, chloru, amoniaku oraz 
wielu innych o charakterze toksycznym lub wybuchowym [6]. Stanowi to 
około 15% wszystkich krajowych przewozów. Omawiane towary transpor-
towane w specjalnie do tego celu przystosowanych pojazdach. Nietrudno 
jest je rozpoznać, ponieważ są oznaczone charakterystycznymi tablicami 
i naklejkami ostrzegającymi oraz informującymi, o jakich właściwościach 
niebezpiecznych materiał jest przewożony [5]. Przewożony ładunek zagraża 
życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. Zagrożenie to wynika 
z jego właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych. Lekcewa-
żenie zasad bezpieczeństwa podczas przewozu i kontaktu z materiałami 
niebezpiecznymi może spowodować wypadki takie jak wybuchy, pożary, 
skażenia środowiska naturalnego. W celu uniknięcia bądź zminimalizowa-
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nia możliwości wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, transport materiałów 
niebezpiecznych szczegółowo regulowany jest przepisami krajowego i mię-
dzynarodowego prawa. W Polsce obowiązują akty prawne, takie jak:

• Prawo przewozowe,
• Prawo o ruchu drogowym,
• Rozporządzenie ministrów komunikacji i spraw wewnętrznych,
• Ustawa o dozorze technicznym,
• Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych,
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej,

które w szczegółach opisano w literaturze przedmiotu [4, 9, 14]. Nato-
miast przepisy obejmujące międzynarodowy transport ładunków niebez-
piecznych podzielone są według typu: drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, 
wodny śródlądowy, i obejmują transport:

• drogowy objęty Europejską Umową dotyczącą Międzynarodowego Trans-
portu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR) – określa stosunki 
prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawie-
rają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszcze-
gólnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie 
samochodowym [2, 3, 7],

• kolejowy objęty Regulaminem o Międzynarodowym Transporcie Koleja-
mi Towarów Niebezpiecznych (RID), stanowiący Dodatek „C” do Kon-
wencji o Międzynarodowych Przewozach Kolejami (COTIF) [5],

• morski regulowany przez Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebez-
piecznych (IMDG) i jest realizacją przepisów części A rozdziału VII Mię-
dzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS) [5],

• powietrzny regulowany przez instrukcję techniczną opracowaną przez 
Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) [5],

• wodny śródlądowy objęty Europejskim Porozumieniem w Sprawie Mię-
dzynarodowych Przewozów Materiałów Niebezpiecznych Śródlądowymi 
Drogami Wodnymi (ADN) [5].
Unormowania prawne zawarte we wszelkich dokumentach obejmują cały 

proces przewozu od nadawcy do odbiorcy i ich celem jest wykluczenie bądź 
zawężenie ryzyka związanego z przewozem materiałów niebezpiecznych. 
Celem artykuł nie jest jednak przybliżanie szczegółów powyższych aktów 
prawnych, które szczegółowo omawiają prace [3, 7, 15]. Przyjmuje się, że są 
one respektowane i stosowane przez osoby odpowiedzialne za transport.



Rys. 1. Schemat uregulowań prawnych z zakresu transportu ładunków niebez-
piecznych
Źródło: Opracowanie na podstawie [1]

Należy jednak mieć na uwadze, że same przepisy nie są w stanie zagwa-
rantować bezpieczeństwa w zdarzeniu losowym takim jak usterka techniczna 
środka transportu, zaśnięcie kierowcy lub atak terrorystyczny skierowany 
na pojazdy transportujące materiały tego typu, itp. W związku z tym, do 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa służą różnego rodzaju rozwiązania 
telemetryczne z dziedziny telekomunikacji i informatyki. Celem artykułu jest 
ich przedstawienie oraz porównanie wybranych systemów monitorowania 
i lokalizacji pojazdów/ładunków. Postarano się odpowiedzieć na pytanie: 
czy ich funkcjonalność wspiera bezpieczeństwo w transporcie materiałów 
niebezpiecznych? W dalszych rozważaniach skoncentrowano się na rozwią-
zanych dotyczących transportu drogowego.

Struktura pracy obejmuje trzy ważne zagadnienia. W pierwszym omó-
wiono stosowaną obecnie technologię pozwalającą na lokalizację i moni-
torowanie pojazdu oraz stanu technicznego transportowanych ładunków.  
W kolejnej części artykułu przybliżono wybrane komercyjne rozwiązania słu-
żące do śledzenia pojazdu, by w części trzeciej zaprezentować wykorzystanie 
wielokryterialnej metody podejmowania decyzji AHP (Analytic Hierarchy 
Process) [11, 12] do utworzenia rankingu systemów monitorowania pojazdu 
w transporcie drogowym. Wnioski, czyli wskazanie dalszych kierunków prac, 
zawarto w ostatnim rozdziale. 

2. Monitorowanie pojazdu i ładunku

W dzisiejszych czasach nikogo już nie dziwi wykorzystanie satelitarnego 
systemu śledzenia pojazdów, bazującego na połączeniu technologii GPS 
(Global Positioning System), czyli systemu lokalizacji wykorzystującego 
31 satelitów krążących po średniej orbicie okołoziemskiej oraz technologii 
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GSM (Global System for Mobile Communication), czyli systemu telefonii 
komórkowej (rys. 2). 

Rys. 2. Schemat działania satelitarnego śledzenia pojazdu
Źródło: [13]  

Obecnie, poza oczywistą funkcjonalnością lokalizowania danego pojazdu, 
możliwe ponadto jest:

• pozyskiwanie danych eksploatacyjnych pojazdu, a zarazem sprawniejsze 
zarządzanie flotą transportową w firmach przewozowych, co ma bezpo-
średni wpływ na zmniejszenie kosztów przewozowych,

• monitorowanie czasu pracy kierowców, a tym samym zapobieganie ich 
przemęczeniu,

• pozyskiwanie danych meteorologicznych panujących na trasie poruszania 
się pojazdu,

• definiowanie tras przejazdu i maksymalnego od niej odchylenia ze wzglę-
dów bezpieczeństwa tj. natężenia ruchu, warunków atmosferycznych 
oraz stanu nawierzchni.
Powyższe możliwości częściowo mają wpływ na bezpieczeństwo transpor-

towanego ładunku. Jednak istnieją również inne potrzeby w zakresie zmniej-
szania zagrożeń, takie jak:
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• zdalne unieruchomienie pojazdu, np. w przypadku kradzieży,
• utrzymywanie stałej łączności pojazd – baza, w tym przesyłanie wiadomości,
• w przypadku awarii lub katastrofy automatyczne powiadomienie służb 

ratowniczych oraz centrum zarządzania kryzysowego,
• monitorowanie ładunku, jego stanu fizycznego i chemicznego, co wpływa 

w zasadniczy sposób na bezpieczeństwo osób zaangażowanych w trans-
port jak i postronnych oraz pojazdu transportującego ładunek i innych 
pojazdów poruszających się po drodze,

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zagrożeń związanych z transportem 
materiałów niebezpiecznych, oprócz nadzorowania poruszającego się pojaz-
du, najważniejszym zadaniem jest wykorzystanie rozwiązań pozwalających 
na kontrolowanie stanu technicznego przewożonego ładunku [2], np.:

• użycie czujnika obecności kontenera pozwala stwierdzić jego fizyczną 
obecność na pojeździe. Fale odbijające się od powierzchni kontenera po-
twierdzają jego obecność. Czujnik pełni funkcję kontrolną i aktywującą 
w stosunku do czytnika RFID (Radio Frequency -Identyfication, czyli 
technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz 
zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę 
obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu). Stwierdzenie obec-
ności kontenera uaktywnia czytnik transponderowy RFID umieszczany 
z tyłu kabiny pojazdu. W zależności od sposobu ładowania, każdy kon-
tener zostaje wyposażony w jeden lub dwa transpondery RFID. Czytnik 
identyfikuje unikalny kod przypisany każdemu z nich. Zebrane informacje 
o obecności (z czujnika obecności) oraz unikalnym kodzie (czytnik trans-
ponderów) kontenera przekazywane są do sterownika pojazdowego, skąd 
wraz z informacją o pozycji geograficznej pojazdu trafiają do dyspozytora,

• czujnik stabilności ładunku (może być ich zamontowanych kilka) pozwala 
na stwierdzenie czy ładunek znajduje się w takim położeniu, w jakim 
został ułożony podczas załadunku. Podobnie jak w czujniku obecności 
kontenera, fale odbijające się od powierzchni opakowania potwierdzają 
jego obecność oraz dodatkowo kontrolują odległość od krawędzi skrzy-
ni ładunkowej lub ścian kontenera. Dalsze działanie czujnika wygląda 
identycznie jak powyżej,

• zastosowanie czytnika autoryzacji pomaga sprawdzić, czy pojazd jest 
użytkowany przez uprawnione osoby. Autoryzacja może być stosowana na 
wielu poziomach: przed i po wejściu do pojazdu, przed dostępem do prze-
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strzeni ładunkowej oraz przed uruchomieniem silnika. Sterownik GPS 
wyposażony jest w odpowiednie wejścia, do których można podłączyć 
różnego rodzaju czytniki. Za ich pomocą realizowana jest autoryzacja. 
Powszechnie stosuje się czytniki dotykowe „Dallas” oraz transponderowe 
czytniki zbliżeniowe oparte na technologii RFID,

• czujnik wypadku wysyła do systemu GPS/GSM sygnał alarmowy o wy-
padku, podając współrzędne pojazdu. Przez wypadek należy rozumieć 
zderzenie lub przewrócenie się pojazdu. Natychmiast po jednym z wy-
mienionych zdarzeń przesyłany jest sygnał alarmowy do CEM (Central 
Electronic Module – centralny moduł elektroniczny, zamontowany w po-
jeździe), który wysyła komunikat do dyspozytora i na numer alarmowy 112,

• czujnik otwarcia korka wlewu paliwa służy do kontroli otwarcia wlewu 
zbiornika (można go też instalować w cysternach na zaworach wlewu i spu-
stu). Działa on na zasadzie kontroli położenia transpondera. Jeżeli w polu 
odczytu anteny czytnika znajduje się transponder o unikalnym, znanym 
czytnikowi numerze, czytnik przesyła tą informację poprzez koncentrator 
do sterownika – sterownik nie reaguje, w przypadku, gdy transponder 
zostanie usunięty z pola odczytu, informacja o tym zdarzeniu zostanie 
przesłana do sterownika, który odnotowuje to zdarzenie. Zebrane infor-
macje o bieżącej pozycji geograficznej pojazdu, przebytej trasie, kierunku 
i prędkości poruszania się oraz stanie czujnika otwarcia wlewu paliwa 
przesyłane są do komputerów dyspozytora.
Stosowanie powyższych rozwiązań zmniejsza prawdopodobieństwo wy-

stąpienia katastrofy przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Na rynku 
istnieją komercyjne produkty informatyczne oferujące satelitarne systemy 
monitorowania floty transportowej, np. SMOK GPS, Automonitoring, Satis 
GPS, Globtrak, Navira [16, 18, 25, 26, 27]. Należy zatem postawić pytanie: 
czy ich funkcjonalność wspiera bezpieczeństwo w transporcie materiałów 
niebezpiecznych? W kolejnym rozdziale porównano kilka systemów moni-
torowania pojazdów oraz podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytanie. 

3. Porównanie wybranych systemów monitorowania  
i lokalizacji pojazdów

Przez ostatnie lata rynek systemów szeroko rozumianego lokalizowania pojaz-
dów uległ znacznemu rozrostowi. Świadczyć o tym może liczba rezultatów po 
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wpisaniu w wyszukiwarkę Google hasła „system monitorowania pojazdów”. 
Do dalszych rozważań przyjęto kilka systemów, które są najwyżej pozycjo-
nowane w wyszukiwarce. Natomiast pozyskane informacje o poszczególnych 
rozwiązaniach pochodzą ze stron internetowych producentów.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dostawcy systemów oferują szereg 
rozmaitych funkcji, takich jak:

• śledzenie pojazdu w czasie rzeczywistym oraz wizualizację na mapie,
• rejestracja poziomu paliwa w zestawieniu z przebyta trasą,
• monitorowanie dynamiki jazdy kierowcy w celu obniżenia kosztów eks-

ploatacyjnych pojazdu,
• wyznaczania tras pojazdów,
• kontrola efektywności pracy pracowników,
• weryfikacja właściwego użytkowania pojazdu oraz zbiorników paliwa 

w pojeździe (w tym kradzież paliwa),
• monitoring parametrów technicznych pojazdu, urządzeń dodatkowych 

oraz stanu przewożonego ładunku,
• przeciwdziałanie napadom na kierowcę przebywającego w kabinie,
• komunikacja dyspozytora z pojazdem.

Dostępne systemy śledzenia pojazdów wspierają przewoźników głównie 
w celach ekonomicznych (kradzież paliwa, optymalizacja przejazdów). Jed-
nak, aby określić przydatność tychże systemów do zwiększenia bezpieczeń-
stwa transportowanego materiału niebezpiecznego postanowiono sprawdzić 
czy dany system posiada następujące funkcje (dalej nazywane kryteriami):

• określanie aktualnej lokalizacji pojazdu,
• kontrola wydajności – ekonomii jazdy,
• zwiększania wydajności pracy kierowców poprzez weryfikację wykony-

wanych zadań,
• zabezpieczenie korka wlewu paliwa,
• ochrona antynapadowa,
• monitorowanie otwarcia naczepy,
• możliwość identyfikacji naczepy,
• możliwość pomiaru temperatury w ładowni,
• wykorzystanie systemu eCall – czyli szybkiego powiadamiania o wy-

padkach.
W efekcie uzyskano zbiorcze zestawienie przedstawione w poniższej 

tabeli (x – oznacza spełnienie danego kryterium w systemie).
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wpisaniu w wyszukiwarkę Google hasła „system monitorowania pojazdów”. 
Do dalszych rozważań przyjęto kilka systemów, które są najwyżej pozycjo-
nowane w wyszukiwarce. Natomiast pozyskane informacje o poszczególnych 
rozwiązaniach pochodzą ze stron internetowych producentów.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dostawcy systemów oferują szereg 
rozmaitych funkcji, takich jak:

• śledzenie pojazdu w czasie rzeczywistym oraz wizualizację na mapie,
• rejestracja poziomu paliwa w zestawieniu z przebyta trasą,
• monitorowanie dynamiki jazdy kierowcy w celu obniżenia kosztów eks-

ploatacyjnych pojazdu,
• wyznaczania tras pojazdów,
• kontrola efektywności pracy pracowników,
• weryfikacja właściwego użytkowania pojazdu oraz zbiorników paliwa 

w pojeździe (w tym kradzież paliwa),
• monitoring parametrów technicznych pojazdu, urządzeń dodatkowych 

oraz stanu przewożonego ładunku,
• przeciwdziałanie napadom na kierowcę przebywającego w kabinie,
• komunikacja dyspozytora z pojazdem.

Dostępne systemy śledzenia pojazdów wspierają przewoźników głównie 
w celach ekonomicznych (kradzież paliwa, optymalizacja przejazdów). Jed-
nak, aby określić przydatność tychże systemów do zwiększenia bezpieczeń-
stwa transportowanego materiału niebezpiecznego postanowiono sprawdzić 
czy dany system posiada następujące funkcje (dalej nazywane kryteriami):

• określanie aktualnej lokalizacji pojazdu,
• kontrola wydajności – ekonomii jazdy,
• zwiększania wydajności pracy kierowców poprzez weryfikację wykony-

wanych zadań,
• zabezpieczenie korka wlewu paliwa,
• ochrona antynapadowa,
• monitorowanie otwarcia naczepy,
• możliwość identyfikacji naczepy,
• możliwość pomiaru temperatury w ładowni,
• wykorzystanie systemu eCall – czyli szybkiego powiadamiania o wy-

padkach.
W efekcie uzyskano zbiorcze zestawienie przedstawione w poniższej 

tabeli (x – oznacza spełnienie danego kryterium w systemie).
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Należy pamiętać, że niekiedy różni producenci w odmienny sposób 
nazywają podobne funkcje. Poza tym informacje bywają nieprecyzyjne,  
np. „ochrona ładunku”, „ochrona kierowcy”. Dodatkowo producenci zastrze-
gają, że posiadają również inne dodatkowe rozwiązania, o których nie piszą 
wprost, nakłaniając do kontaktu w celu omówienia szczegółów. W związku 
z powyższym, trudno jest porównać wybrane oferty. Mimo tego, wyraźnie 
widać, że żaden spośród przedstawionych systemów nie spełnia wszystkich 
kryteriów, a kilka z nich spełnia jednakową ilość kryteriów, np. systemy 
wymienione poniżej posiadają po 5 funkcji, w różnych konfiguracjach:

• Automonitoring (k1, k2, k3, k6, k7);
• iCar (k1, k2, k3, k4, k6);
• Tekom (k1, k2, k3, k6, k8);
• Globtrak (k1, k2, k3, k4, k5);
• GPS Mitel (k1, k2, k3, k5, k6);
• Trucnonline (k1, k2, k3, k7, k8).

Ponadto należy wziąć pod uwagę różną wagę kryteriów, tzn. przy trans-
porcie materiałów niebezpiecznych zabezpieczenie korka może być mniej 
istotne od funkcji antynapadowej, zastosowanie funkcji eCall może być 
ważniejsze od pomiaru temperatury w ładowni, itd. W związku z powyż-
szym, który z wybranych systemów jest najbliższy wykorzystaniu w prze-
wozie materiałów niebezpiecznych? Z uwagi na wielokryterialny charakter 
podejmowanej decyzji, oraz różne wagi ocenianych funkcji systemu, do 
odpowiedzi na powyższe pytanie wykorzystano popularną metodę AHP. 

4. Analiza ahp

Z tabeli 1 wynika, że kryteria k1, k2 i k3 zostały spełnione dla wszystkich 
systemów (alternatyw), zatem zostały one pominięte w dalszych rozważa-
niach, gdyż nie mają wpływu na wynik. Dla pozostałych kryteriów (k4 -k9) 
dokonano porównania parami, każdej z każdą, nadając im wagi preferencji 
według skali liczbowej Saaty’ego (od 1 do 9, gdzie 1 oznacza równe preferencje; 
3 słabą preferencję jednego kryterium; 5 silną preferencję jednego kryterium; 
7 bardzo silną preferencję jednego kryterium; 9 bezwzględną preferencję 
jednego kryterium; natomiast 2, 4, 6, 8 oznaczają międzywartości). Wagi 
nadawane są przez ekspertów. Efektem powyższego działania jest macierz 
porównania parami kryteriów (tabela 2). 



Informatyczne wsparcie bezpieczeństwa w transporcie… 47

Tabela 2. Macierz porównania parami kryteriów

K k4 k5 k6 k7 k8 k9

k4 1 0,33 0,25 0,25 0,25 0,25

k5 3 1 5 4 3 2

k6 4 0,2 1 2 4 2

k7 4 0,25 0,5 1 3 2

k8 4 0,33 0,25 0,33 1 0,25

k9 4 0,5 0,5 0,5 4 1

Źródło: Opracowanie własne

Dla przykładu, kryterium k5 jest preferowane względem k4 przyjmując 
wartość 3 (pozycja K2,1), kryterium k6 jest preferowane względem k8 przyj-
mując wartość 4 (pozycja K3,5) itd.

Następnie, porównano parami alternatywy względem każdego kryte-
rium. Przykładowo, macierz dla kryterium k4 przedstawiono w tabeli 3. 
Podobnie jak w macierzy z tabeli 2, preferencje nadano według skali Saaty’ego. 
Z uwagi na binarny charakter zestawienia tabeli 1, przyjęto, że alternatywa 
spełniająca dane kryterium, względem alternatywy nie posiadającej owego 
kryterium, posiada preferencję bezwzględną (wartość 9). Dla przykładu, 
kryterium k4 spełnione jest dla czterech systemów (alternatywy a2, a8, a12, 
a14), które względem systemów niespełniających danego kryterium po-
siadają bezwzględną preferencję, np. pozycje A2,1, A8,3, A12,6, itd. Natomiast 
para alternatyw spełniających kryterium jest preferowana równorzędnie 
(wartość 1), np. pozycje A2,8, A8,12, A14,8 itd.
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Tabela 3. Macierz porównania parami alternatyw względem kryterium k4
 A a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15

a1 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a2 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00

a3 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a4 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a5 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a6 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a7 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a8 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00

a9 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a10 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a11 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a12 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00

a13 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

a14 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00

a15 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 1,00 1,00 0,11 1,00 0,11 1,00

Źródło: Opracowanie własne

W analogiczny sposób otrzymano 6 macierzy (dla każdego kryterium). 
Ze względu na swoje rozmiary nie zostały one przedstawione w pracy.

Kolejnym krokiem było znormalizowanie powyższych macierzy, a na-
stępnie wyznaczenie tzw. wag alternatyw wykorzystując macierz 15×6  
(15 alternatyw, 6 kryteriów). Ostatecznie otrzymano kolumnowy wektor wag 
alternatyw (tabela 4), gdzie ai oznacza wynik uzyskany dla danej alternatywy. 
Im wartość wyższa, tym lepszy stopień spełnienia preferencji.

W  omawianym przykładzie okazało się, że alternatywa a3 (system 
Transmobil -GPS) uzyskała wynik najwyższy. Podsumowując, spośród przed-
stawionych komercyjnych rozwiązań do monitorowania pojazdów, wyko-
rzystanie tego systemu zapewnia najwyższe bezpieczeństwo w transporcie 
materiałów niebezpiecznych.
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Tabela 4. Wektor wag alternatyw

Alternatywa Końcowy wynik
a1 0,02
a2 0,04
a3 0,14
a4 0,03
a5 0,08
a6 0,07
a7 0,03
a8 0,06
a9 0,11

a10 0,03
a11 0,06
a12 0,08
a13 0,1
a14 0,09
a15 0,06

Źródło: Opracowanie własne

5. Wnioski

Bezpieczeństwo podczas transportu materiałów niebezpiecznych zapewniają 
nie tylko respektowane akty prawne, ale również kontrola w czasie rzeczy-
wistym środka transportowego. W tym celu wykorzystuje się rozwiązania 
teleinformatyczne służące do śledzenia pojazdów (systemy GPS). Porównano 
wybrane systemy monitoringu i nawigacji pojazdów transportowych dostęp-
ne na polskim rynku. Spośród wybranego zbioru komercyjnie dostępnych 
rozwiązań dokonano wielokryterialnego wyboru systemu, zapewniającego 
najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie transportu materiałów niebez-
piecznych. W tym celu wykorzystano metodę AHP. Zaproponowane podejście 
pozwala na podjęcie decyzji związanej z wyborem aktualnie dostępnych 
systemów monitorowania ładunku i pojazdów transportowych. Ponadto 
z przeprowadzonego przeglądu wynika, że żaden z przedstawionych systemów 
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nie jest stricte dedykowany dla transportu materiałów niebezpiecznych. Warto 
zatem wypracować narzędzie przeznaczone dla tego specyficznego rodzaju 
transportu.
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Wpływ rodzaju sorbentu na skuteczność  
usuwania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni dróg 

Streszczenie
Usuwanie rozlewisk cieczy ropopochodnych z powierzchni utwardzonych, akwe-

nów i cieków wodnych należy do obowiązków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 
oraz innych służb. Do zbierania dużych ilości rozlanego paliwa stosuje się specjali-
styczny sprzęt odpompowujący, w tym pompy i skimmery olejowe. Doczyszczenie 
jezdni po odpompowaniu cieczy, zbieranie plam olejowych czy niewielkich wycie-
ków płynów eksploatacyjnych prowadzi się przy użyciu rożnego typu sorbentów. 

Warunki techniczno -użytkowe, jakie muszą spełniać sorbenty stosowane przez 
jednostki ochrony przeciwpożarowej określają między innymi wymagania w za-
kresie chłonności, pływalności (dla sorbentów stosowanych na wodzie), reaktyw-
ności, uziarnienia, gęstości nasypowej. Nie przedstawia się natomiast wymagań 
dotyczących stopnia przywrócenia szorstkości jezdni przez zastosowany sorbent. 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zastosowanych sorbentów 
na współczynnik tarcia na zaolejonych powierzchniach. Współczynnik tarcia sta-
tycznego wyznaczano poprzez pomiar kąta nachylenia powierzchni płaskiej, przy 
którym następuje zsuwanie próbnika o określonej masie. Zastosowano powierzch-
nię betonową pokrytą olejem napędowym oraz próbnik z powierzchnią gumową. 

Słowa kluczowe: sorbent, zanieczyszczenia olejowe, współczynnik tarcia

Effect of Sorbent Type on Efficiency  
of Oil Pollution Removal from Road Surface 

Abstract
Removal of oil spills from roads, water bodies and watercourses is the respon-

sibility of the State Fire Service and other services. To collect large amounts of 
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spilled fuel, the specialized equipment, including oil pumps and skimmers, is used. 
Cleaning the road after pumping out the liquid, oil -spot collection or small fluid 
leak are carried out using various types of sorbents.

The sorbents used by Fire Rescue Services must meet technical and utility re-
quirements for, inter alia absorbency, buoyancy (for sorbents used in water), reac-
tivity, particle size and bulk density. However the requirements for the degree of 
restoration of the roughness of the road by the used sorbent have not been described.

This article presents the results of the research concerning the sorbents effect 
on the coefficient of friction on oily surfaces. The coefficient of a static friction was 
determined by measuring the angle of inclination of the surface at which the specific 
mass probe slipped. Concrete plate covered with the diesel fuel and the probe with 
rubber surface have been used.

Keywords: sorbent, oil spills, coefficient of friction

Wstęp

Działania ratownicze prowadzone przez jednostki interwencyjne PSP na 
drogach obejmują głównie usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych. 
Bardzo często następstwem tych zdarzeń jest wyciek płynów eksploatacyj-
nych z uszkodzonych pojazdów. Usuwanie wycieków tych substancji należy 
do podstawowych obowiązków PSP i innych służb. W 2015 r. wyjazdy tego 
typu stanowiły ok. 5% wszystkich działań podejmowanych przez PSP [8]. 
Wyciek paliwa węglowodorowego powoduje śliskość nawierzchni, która może 
być przyczyną wypadków komunikacyjnych i dalszego skażenia środowi-
ska. Przykładem jest wypadek na drodze krajowej nr 1 w Czechowicach-

-Dziedzicach we wrześniu 2016 r., gdy samochody dojeżdżające do sygnali-
zacji świetlnej, wjeżdżając na plamę olejową traciły przyczepność i wpadały 
w poślizg. W zdarzeniu wzięło udział 10 samochodów [5].

Dużym wyzwaniem dla zastępów PSP jest usuwanie plam cieczy wę-
glowodorowych o długości od kilkuset metrów do nawet kilku kilome-
trów. Priorytetem podczas tego typu działań jest przywrócenie szorstkości 
nawierzchni. Wiąże się to z użyciem dużych ilości sorbentów, dlatego też 
w wielu przypadkach do tego typu zdarzeń, oprócz profesjonalnego sorbentu, 
stosowane są również zastępcze materiały sorpcyjne, takie jak piasek lub 
trociny. 
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Sorbenty stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej należą do 
wyrobów objętych Rozporządzeniem MSWiA z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia, życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszcze-
nia tych wyrobów do użytkowania. Warunki techniczno -użytkowe, jakie 
powinny spełniać sorbenty określają wymagania dotyczące minimalnej 
zdolności sorpcyjnej, uziarnienia, reaktywności, pływalności czy gęstości 
nasypowej [10]. Nie przedstawia się natomiast żadnych wymagań dotyczą-
cych stopnia przywrócenia szorstkości jezdni przez zastosowany sorbent [11]. 
W Zakładzie Środków Gaśniczych i Neutralizujących Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej podjęto więc próbę zbadania wpływu rodzaju użytego sorbetu 
na współczynnik tarcia na zaolejonej powierzchni.

Efekt zastosowania sorbentów na współczynnik tarcia zaolejonej po-
wierzchni pozwalają ocenić na przykład procedury opisane we francuskiej 
normie AFNOR NF P98 ‒190:2002 [1]. Do badań szorstkości jezdni wykorzy-
stywane jest tak zwane wahadło angielskie. Pomiary wykonuje się najpierw 
dla powierzchni pokrytej olejem napędowym, a następnie na powierzchni 
po zastosowaniu sorbentu. Nie prowadzi się badań po usunięciu nasyconego 
sorbentu. Minimalna wymagana wartość współczynnika tarcia zaolejonej 
nawierzchni posypanej sorbentem powinna być większa bądź równa 0,90 
wartości współczynnika tarcia dla czystej nawierzchni. Dopuszczalne jest 
więc zmniejszenie współczynnika tarcia maksymalnie o 10%. [2]. 

Inne procedury badania opisującego wpływ stosowanych sorbentów 
na szorstkość nawierzchni przedstawione zostały w norweskiej normie 
DD CEN/TS 15366:2009 [4]. Wprowadzono w niej klasyfikację sorbentów, 
w zależności od stopnia przywrócenia szorstkości jezdni – jeśli współczynnik 
szorstkości jezdni po zastosowaniu sorbentu jest większy bądź równy 80% 
początkowego współczynnika tarcia, sorbent zaliczamy do II klasy, jeżeli 
natomiast jest większy bądź równy 90% – zaliczamy go do I klasy. Przewiduje 
się również badanie współczynnika tarcia powierzchni po zebraniu wycieku 
oleju napędowego sorbentem. Dla obydwóch klas dopuszczalne zmniejszenie 
współczynnika tarcia wynosi co najwyżej 15%. [9].

Badania współczynnika tarcia zanieczyszczonej powierzchni w rze-
czywistej skali zostały przedstawione w raporcie z projektu Friction test on 
contaminated road surfaces brytyjskiego laboratorium Transport Reasearch 
Laboratory. Testy przeprowadzono dla nawierzchni asfaltowej i nawierzchni 
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betonowej pokrytej przepalonym olejem silnikowym, olejem napędowym 
oraz błotem. Współczynnik tarcia badany był za pomocą dwóch pojazdów 
poślizgowych oraz testera szorstkości nawierzchni drogi. Do zebrania plamy 
olejowej użyto piasku i sorbentu mineralnego. Współczynnik tarcia zaole-
jonej powierzchni zmniejszył się dwukrotnie zarówno dla powierzchni 
asfaltowej, jak i betonowej. Zastosowanie piasku do zabezpieczenia wycieku 
nie przywróciło szorstkości jezdni. Sorbent mineralny pozwolił na zwięk-
szenie współczynnika tarcia, jednakże dopiero zebranie użytego sorbentu 
z wchłoniętą cieczą pozwoliło na całkowite przywrócenie szorstkości na-
wierzchni [6].

1. Wyznaczanie współczynnika tarcia

1.1. Metodyka badań

Tarcie to między innymi zjawisko powstawania oporów podczas ruchu dwóch 
stykających się ze sobą ciał. Wraz ze wzrostem siły dążącej do wprawienia 
ciała w ruch FN, rośnie także siła tarcia FT, aż do uzyskania maksymalnej 
wartości FTS przy, której ciało zacznie się poruszać. Współczynnik tarcia 
statycznego określany jest przez maksymalną wartość siły tarcia statyczne-
go FTS. Opisuje to zależność (1):

(1)

gdzie: 
µS – współczynnik tarcia statycznego,
FTS – maksymalna wartość siły tarcia,
FN – siła nacisku. 

Stanowisko badawcze do pomiaru wpływu zastosowanych sorbentów 
na współczynnik tarcia wykorzystuje metodę wyznaczenia najmniejszego 
nachylenia kąta płaszczyzny, dla którego ciało zaczyna się zsuwać [3]. Dla tak 
wyznaczonego kąta siła tarcia FT osiąga wartość maksymalną FTS, a współ-
czynnik tarcia jest równy [10]:

(2)

µS = 
FTS

FN

µS = 
FTS

FN
tgα=
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gdzie:
α – najmniejszy kąt nachylenia równi, przy którym próbnik zaczyna się 
zsuwać.

Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 1. Pomiary prze-
prowadzono dla powierzchni betonowej, po której zsuwany był próbnik 
z bieżnikiem opony samochodowej o masie 9 kg. Do podnoszenia równi 
zastosowano pręt gwintowany, który umożliwił stopniowe i precyzyjne uno-
szenie płyty badawczej. Przed każdą próbą pochylnia była opuszczana oraz 
dokładnie czyszczona i zamiatana. Próbnik układno w tym samym miejscu 
na pochylni, następnie za pomocą drążka podnoszono pochylnię aż do mo-
mentu zsunięcia kostki. Dla tak ustalonego kąta nachylenia równi mierzono 
długość boku przyprostokątnego. Długość boku przeciwprostokątnej dla 
wszystkich prób była stała i wynosiła 375 mm. Kąt tarcia α wyznaczano 
z zależności:

(3)

gdzie:
α – kąt przy którym próbnik zsuwa się z pochylni,
a – bok przyprostokątny wyznaczony w badaniach,
c – bok przeciwprostokątny wynoszący 375 mm. 

Współczynnik tarcia wyznaczony został najpierw dla suchej powierzchni 
betonowej oraz dla powierzchni pokrytej olejem napędowym. Następnie 
zaolejoną powierzchnię posypywano sorbentem i przemieszano szczot-
ką. Sorbenty mineralne pod wpływem ciężaru, kruszą się, dzięki czemu 
dokładnie doczyszczają powierzchnie oraz zwiększają szorstkość jezdni. 
Współczynnik tarcia wyznaczony został zarówno dla powierzchni świeżo 
posypanej sorbentem, jak również dla powierzchni z sorbentem „rozjeżdżo-
nym”. Ostatnim punktem było całkowite zebranie sorbentu z wchłoniętą 
cieczą. Dla każdego etapu wykonano po trzy pomiary współczynnika tar-
cia, a następnie uśredniono wynik. Współczynnik tarcia obliczany był na 
podstawie zależności (1).

Do badań wytypowano dwa sorbenty o różnej granulacji, posiadające 
świadectwo dopuszczenia do użytkowania: Compact i ECO DRY COM 

α = arcos (   )a
c



oraz dwa zastępcze materiały sorpcyjne: suchy piasek o średnicy ziaren do 
1 mm i trociny sosnowe (miejsce pozyskania – tartak w Przewrotnym, woj. 
podkarpackie). W tabeli 1 przedstawiono podstawowe własności zastoso-
wanych sorbentów.

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego służącego do pomiaru współczynnika 
tarcia
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 1. Własności badanych sorbentów i materiałów zastępczych

Lp. Nazwa handlowa Producent Zdolność 
sorpcyjna Uziarnienie Gęstość  

nasypowa

1. Compakt Sintac 117% 0,3–0,7 mm 0,532 kg/l

2. ECO DRY COM REO AMOS 67% 1,0–3,0 mm 0,512 kg/l

3. piasek – 10% ok. 1 mm 1,56 kg/l

4. trociny – 352% 0,6–3,8 mm 0,16 kg/l

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6, 7] oraz badań własnych

1.2. Wyniki badań

Wpływ zastosowanych sorbentów na współczynnik tarcia na zaolejonej 
powierzchni przedstawiono na rys. 2. Spośród badanych materiałów najniż-
szą zdolność sorpcyjną wyznaczoną metodą Westinghousa posiada piasek. 
Związane jest to z budową ziarenek piasku, które nie mają struktury poro-
watej, a zbierana ciecz jest tylko adsorbowana na powierzchni. Tak niska 
zdolność sorpcyjna ma przełożenie na realne działania ratownicze. Stosując 
zastępczy materiał sorpcyjny jakim jest piasek do usunięcia plamy olejowej 
należy zabezpieczyć duże ilości materiału ale również przewidzieć powstanie 
dużych ilości odpadu, który po zebraniu z jezdni należy oddać do utylizacji.

Zgodnie z przewidywaniami plama oleju napędowego spowodowała ob-
niżenie współczynnika tarcia nawierzchni. Posypanie rozlewiska sorbentem 
nie przywróciło jednak szorstkości powierzchni. Współczynniki tarcia dla 
zaolejonej powierzchni posypanej sorbentem są prawie dwukrotnie mniejsze 
od współczynników tarcia dla powierzchni pokrytej paliwem, można wytłu-
maczyć to tym, że ziarenka sorbentu działają jak łożysko powodując szybsze 
zsuwanie próbnika. Taką zależność zaobserwowano zarówno dla dwóch 
badanych sorbentów oraz piasku. Zastosowanie trocin do usunięcia plamy 
olejowej nie spowodowało znacznego obniżenia współczynnika tarcia, który 
utrzymywał się na podobnym poziomie dla wszystkich badanych wariantów. 
Rozkruszenie sorbentu przez bieżnik opony samochodowej spowodowało 
zwiększenie szorstkości powierzchni. 
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Rys. 2. Wpływ zastosowanych sorbentów na współczynnik tarcia na zaolejonej 
powierzchni betonowej
Źródło: Opracowanie własne

Najlepszy efekt przywrócenia szorstkości jezdni został uzyskany po 
całkowitym sprzątnięciu sorbentu z wchłoniętą cieczą. Zastosowanie pro-
fesjonalnych sorbentów pozwoliło na dokładne doczyszczenie powierzchni 
z rozlanej cieczy (powierzchnia była sucha) oraz przywrócenie pierwotnego 
współczynnika tarcia. Zastępcze materiały sorpcyjne, zwłaszcza piasek nie 
uzyskały podobnego efektu. Do zebrania podobnej plamy olejowej potrzebne 
było użycie ponad dwukrotnie większej ilości piasku, a powierzchnia po 
zebraniu paliwa nadal pozostawała mokra. 

Wyniki badań wskazują, że lepsze zdolności do usuwania śliskości jezdni 
mają sorbenty o mniejszej granulacji. Spośród badanych materiałów najlepsze 
zdolności przywracania współczynnika tarcia wykazał sorbent mineralny 
Compakt, a najgorsze piasek.

W tabeli 2 zestawiono wyniki współczynnika tarcia suchej nawierzchni 
oraz zaolejonej nawierzchni posypanej sorbentem oraz poddano ocenie 
wpływ zastosowanego materiału sorpcyjnego na współczynnik tarcia po-
wierzchni. Do oceny przywracania szorstkości jezdni posypanej sorbentem 
bez zebrania nasyconego sorbentu zdecydowano na zastosowanie wymagań 
francuskiej normy AFNOR NF P98 ‒190:2002 [1], chociaż opisywane badania 
współczynnika tarcie przeprowadzono inną metodą niż normatywna. 

sorpcyjna nasypowa 

1. Compakt Sintac 117% 0,3 – 0,7 mm 0,532 kg/l 

2. ECO DRY COM REO AMOS 67% 1,0 -3,0 mm 0,512 kg/l 

3. piasek - 10% ok. 1 mm 1,56 kg/l 

4. trociny - 352% 0,6 – 3,8 mm 0,16 kg/l 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6, 7] oraz badań własnych 

 

1.2. Wyniki badań 

Wpływ zastosowanych sorbentów na współczynnik tarcia na zaolejonej powierzchni 

przedstawiono na rys. 2. Spośród badanych materiałów najniższą zdolność sorpcyjną 

wyznaczoną metodą Westinghousa posiada piasek. Związane jest to z budową ziarenek 

piasku, które nie mają struktury porowatej, a zbierana ciecz jest tylko adsorbowana na 

powierzchni. Tak niska zdolność sorpcyjna ma przełożenie na realne działania ratownicze. 

Stosując zastępczy materiał sorpcyjny jakim jest piasek do usunięcia plamy olejowej należy 

zabezpieczyć duże ilości materiału ale również przewidzieć powstanie dużych ilości odpadu, 

który po zebraniu z jezdni należy oddać do utylizacji. 
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Tabela 2. Współczynnik tarcia suchej nawierzchni oraz zaolejonej powierzchni 
zabezpieczonej sorbentem

Materiał

Współczynnik 
tarcia suchej 
nawierzchni 

(µS1)

Współczynnik 
tarcia 

nawierzchni po 
zastosowaniu 
sorbentu (µS2)

Współczynnik 
tarcia 

nawierzchni 
po zebraniu 

sorbentu (µS3)

µS2 / µS1 µS3 / µS1

COMPACT

0,69

0,58 0,68 0,84 0,99

ECO DRY 0,43 0,68 0,62 0,99

PIACH 0,25 0,51 0,36 0,74

TROCINY 0,49 0,55 0,71 0,80

Źródło: Opracowanie własne

Żaden z badanych materiałów sorpcyjnych nie spełnił założonych wy-
magań, zakładających dopuszczalne zmniejszenie współczynnika tarcia 
o 10% (µS2/µS1 ≥ 0,9). Sorbent mineralny o drobnej granulacji COMPACT 
przywrócił ponad 80% pierwotnego współczynnika tarcia. Najgorsze własno-
ści przywracania szorstkości jezdni wykazuje zastępczy materiał sorpcyjny, 
piasek wartość µS2/µS1 jest ponad 2 -krotnie niższa od wymaganej. 

Oceniając zdolność przywracania współczynnika tarcia po zebraniu 
oleju sorbentem, wykorzystano wymagania norweskiej normy DD CEN/TS 
15366:2009 [4]. Z badanych materiałów sorpcyjnych tylko sorbent Compact 
spełnił wymagania dla II klasy, przywrócenie co najmniej 80% współczyn-
nika tarcia dla powierzchni posypanej sorbentem oraz przywrócenie co 
najmniej 85% współczynnika tarcia jezdni po usunięciu plamy olejowej 
i sorbentu.

Należy podkreślić, że często stosowane w praktyce piasek i trociny nie 
spełniły wymagań cytowanych norm. 

Podsumowanie

Wymagania techniczno -użytkowe [10] podają szereg wymagań, jakie powin-
ny spełniać sorbenty stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, 
w tym minimalną zdolność sorpcyjną wyznaczoną metodą Westinghouse. 
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Wymagania stawiane sorbentom nie uwzględniają jednak problemu przy-
wracania szorstkości jezdni. 

Otrzymane wyniki badań potwierdziły słabe zdolności przywracania 
szorstkości jezdni w przypadku zastosowania piasku. Jezdnia po zebraniu 
piasku z paliwem nadal była zanieczyszczona. Pozostawienie rozsypane-
go sorbentu na jezdni również nie pozwoliło na uzyskanie zadowalających 
wyników poprawy przyczepności nawierzchni. Przywrócenie pierwotnego 
współczynnika tarcia i dokładne doczyszczenie powierzchni zostało uzyskane 
dopiero po zebraniu sorbentu z wchłoniętą cieczą. Na przywrócenie szorstko-
ści jezdni miało wpływ również uziarnienie zastosowanego sorbentu – lepsze 
zdolności zaobserwowano dla sorbentu o drobnej granulacji. 

Wprowadzenie w Polsce do zakresu wymagań dla sorbentów także ich 
zdolności do przywracania współczynnika tarcia na zaolejonych powierzch-
niach pozwoliłoby na lepszy dobór materiałów do takich zastosowań. Do 
oceny zdolności do przywracania szorstkości jezdni przez sorbenty można by 
zastosować na przykład wymagania przedstawione w cytowanych normach 
francuskich i norweskich.
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Analiza wybranych parametrów niezawodnościowych 
urządzeń podsystemu pożarniczego  
średnich samochodów ratowniczo ‑gaśniczych

Streszczenie
W artykule przeanalizowano niezawodność specjalistycznych zabudów samocho-

dów pożarniczych użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP). Badania 
zostały przeprowadzone na próbie 22 średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych 
będących na wyposażeniu jednostek PSP na terenie m.st. Warszawa. Dane do analizy 
niezawodności zostały pozyskane z Systemu Wspomagania Decyzji – ST Komendy 
Miejskiej PSP m. st. Warszawa i obejmowały przedział czasu od stycznia 2012 r. do 
maja 2015 r.

Wyniki badań przedstawiają liczbę i czas odnowy niezdatności oraz wartości 
wskaźników niezawodności podsystemu pożarniczego samochodów ratowniczo-

-gaśniczych. Wykazano, że jedną z głównych przyczyn niezdatności zabudów spe-
cjalistycznych analizowanych samochodów pożarniczych jest uszkodzenie układu 
wodno -pianowego. Ponadto wykazano niską gotowość techniczną zabudów spe-
cjalistycznych średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych przeznaczonych do 
użytkowania podczas w działaniach ratowniczych.

Słowa kluczowe: średnie samochody ratowniczo -gaśnicze (GBA), niezawodność, 
gotowość
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Analysis of the Selected Reliability Parameters  
of the Fire Subsystem in Medium Rescue  
and Firefighting Vehicles 

Abstract
The aim of the study was to analyse the reliability of specialized vehicle bodies 

of firefighting vehicles used in fire and rescue operations. The study was conducted 
on a sample of 22 medium rescue and firefighting vehicles used by the State Fire 
Service in Warsaw. In the studies the data obtained from Decision Support System 
(DSS) of Warsaw State Fire Service were applied. Studies included time period from 
January 2012 to May 2015. The results show the number and time needed to restore 
the vehicles’ unavailability as well as the values of reliability factors of the specialized 
subsystem of firefighting vehicles. The results indicate that one of the main causes 
of unavailability of specialized vehicle bodies is the unavailability of a foam -water 
system. In addition, it was demonstrated that specialized vehicle bodies of medium 
rescue and firefighting vehicles used in fire and rescue operations are characterized 
by a low technical availability.

Keywords: medium rescue and firefighting vehicles, reliability, availability

Wstęp

Współczesne środki techniki pożarniczej wykorzystywane w działaniach 
ratowniczych są złożone, charakteryzują się wielością współpracujących 
mechanizmów, urządzeń i przyrządów. Średnie samochody ratowniczo-

-gaśnicze (GBA), przeznaczone do pracy w warunkach prowadzonych działań 
ratowniczych, budowane są najczęściej w oparciu o podwozia produkowane 
seryjnie, często dwuosiowe o podwyższonej mobilności. 

Z punktu widzenia niezawodności, istotna jest struktura techniczna 
średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, w której można wyodrębnić 
podsystem podwozia oraz podsystem pożarniczej zabudowy specjalistycznej. 
Podwozie jest specjalistyczną maszyną transportu interwencyjnego. Do zadań 
układów i zespołów podwozia można zaliczyć: transport sprzętu i/lub ludzi 
do miejsca akcji, zasilenie odbiorników energii mechanicznej (np. poprzez 
przystawki odbioru mocy) [3]. Układy, zespoły i podzespoły podwozia, tworzą 
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podsystem podwozia. Zabudowę specjalistyczną można natomiast traktować 
jako oddzielny podsystem. Do głównych elementów tego podsystemu można 
zaliczyć maszyny energetyczne, np. pompy, agregaty pożarnicze napędzane 
od przystawek odbioru mocy, urządzenia, np. zbiornik na środki gaśnicze, 
wytwornica piany, urządzenia i narzędzia przenośne np. bosaki, tłumnice, 
inopur. Zabudowa specjalistyczna składa się zazwyczaj ze szkieletu wykonane-
go z kształtowników stalowych, poszycia wykonanego z blach aluminiowych 
oraz przedziałów zamykanych żaluzjami pyło – i wodoszczelnymi. Sprzęt 
wchodzący w skład zabudowy, umieszczony jest na wysuwanych paletach 
i w szufladach aluminiowych, mocowany jest za pomocą specjalnych dedyko-
wanych uchwytów. Innym ważnym zespołem podsystemu pożarniczego jest 
układ wodno -pianowy. Składa się on ze zbiornika na wodę o pojemności ok. 
2 –3 tys. litrów, zbiornika pianotwórczego, autopompy o wydajności ok. 2 tys. 
l/min, dozownika/zasysacza środka pianotwórczego, linii szybkiego natarcia 
z wężem i prądownicą. Często średnie samochody wyposażone są również 
w maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, szperacz pogorzeliskowy i inne 
urządzenia pożarnicze. 

Rozpatrując strukturę średniego pojazdu ratowniczo -gaśniczego jako zło-
żoną z podsystemów głównych – podwozia i zabudowy pożarniczej w sensie 
niezawodnościowym, obiekt złożony ma strukturę szeregową. Podsystem pod-
wozia pełni rolę nadrzędną, obiekt znajduje się w stanie zdatności, gdy zdatne 
jest podwozie. Jednakże rozpatrując strukturę niezawodnościową wewnątrz 
podsystemów, wygląda ona inaczej, ma charakter mieszany. 

W praktyce eksploatacja samochodów ratowniczo -gaśniczych w PSP 
związana jest z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej awaryjności. Dane 
rejestrowane są w informatycznym Systemie Wspomagania Decyzji (SWD-

-ST) oraz w karcie awarii pojazdu [3]. Wycofanie pojazdu z SWD -ST – przej-
ście w stan niedostępności, skutkuje niezdatnością operacyjną pojazdu. Stan 
ten powodowany jest uszkodzeniami rozumianymi jako zdarzenie losowe. 
W ocenie oddziaływania i istotności uszkodzenia stosuje się uproszczoną ja-
kościową klasyfikację dwustanową. Przejście do stanu niezdatności operacyj-
nej może być również powodowane np. obsługami profilaktycznymi lub nie-
uzupełnieniem środków gaśniczych. Ponadto na zdatność pojazdu wpływa 
także wykorzystanie rezerwy sprzętowej. Rezerwowanie w podsystemie 
pożarniczym polega zazwyczaj na wykorzystaniu nieuszkodzonego sprzętu, 
znajdującego się na wyposażeniu jednostki lub innego pojazdu.
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Do najważniejszych wskaźników niezawodnościowych średnich samo-
chodów ratowniczo -gaśniczych, które mają znaczenie praktyczne, zalicza się 
zaliczyć: średni czas pomiędzy uszkodzeniami (MTBF – mean time between 
failure), średni czas naprawy – odnowy (MTTR – mean time to repair), 
wskaźnik intensywności uszkodzeń (λ) oraz wskaźnik gotowości (Kg). Ocena 
wskaźników niezawodności może mieć utylitarne znaczenie dla realizacji 
zapotrzebowania sprzętowego PSP i polityki eksploatacji. Przykładowo, 
analiza empirycznego rozkładu intensywności uszkodzeń w rozpatrywa-
nym przedziale czasowym, może wykazać intensywność uszkodzeń, jest 
funkcją rosnącą. Może to oznaczać większy udział uszkodzeń starzeniowo-

-zużyciowych, co często powoduje zmianę strategii eksploatacji lub podjęcie 
decyzji o wycofaniu sprzętu z eksploatacji. 

1. Obiekt i metoda badań

Badania zostały przeprowadzone na próbie 22 średnich samochodów 
ratowniczo -gaśniczych będących na wyposażeniu 18 jednostek ratowniczo-

-gaśniczych PSP na terenie m. st. Warszawa. Na rys. 1 przedstawiono jeden 
z analizowanych średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych. Do analizy 
parametrów niezawodnościowych wykorzystano dane pozyskane z SWD -ST 
Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawa. Dane dotyczące zabudów specjali-
stycznych obejmują przedział czasu od stycznia 2012 r. do maja 2015 r.

Rys. 1. Średni samochód ratowniczo -gaśniczy GBA 2,5/30/2,5 marki Renault Mi-
dlum użytkowany w Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożar-
niczej w Warszawie
Źródło: Opracowanie własne



Analiza wybranych parametrów niezawodnościowych urządzeń… 69

2. Analiza wyników badań

Wyniki badań niezawodnościowych zestawiono w tabelach i na rysunkach. 
Wykonano obliczenia wybranych wskaźników niezawodności, które wydają 
się być odpowiednie w ocenie podsystemu zabudowy specjalistycznej pojaz-
dów ratowniczo -gaśniczych. 

Jako wskaźnik związany z trwałością, obliczono średni czas pomiędzy 
uszkodzeniami (MTBF) wg równania (1) [4, 5]:

 (1)

gdzie:
TZ – łączny czas poprawnej pracy, 
N – liczba uszkodzeń.

Gotowość techniczną (Kg) określono z ilorazu czasu zdatności i sumy 
czasów zdatności i niezdatności (2) [1]:

 (2)

gdzie:
TZ – łączny czas poprawnej pracy,
TN – łączny czas niezdatności.

Jako wskaźnik związany z obsługiwalnością, obliczono czas odnowy 
(MTTR) z równania (3):

 (3)

gdzie:
N – liczba niezdatności zabudowy pożarniczej (uszkodzeń, awarii, itd.),
tN – czasy trwania kolejnych niezdatności (czas odnowy).

Jako wskaźnik związany z nieuszkadzalnością, obliczono intensywność 
strumienia uszkodzeń (z) z równania (4) [4]:

MTBF = 
TZ

N

Kg = 
TZ

TZ + TN

MTTR = 1N ∑N
i=1tN 
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 (4)

gdzie:
N(∆t) – liczba uszkodzeń w przedziale czasu ∆t,
NO – liczba obiektów (pojazdów) z zabudową pożarniczą,
∆t – jednostkowy przedział czasu.

Ponadto obliczono średnią intensywność strumienia uszkodzeń (z*) 
w rozpatrywanym przedziale czasu t (5) [5]:

 (5)

gdzie:
N(∆t) – liczba uszkodzeń w rozpatrywanym przedziale czasu t (41 miesięcy),
NO – liczba obiektów (pojazdów) z zabudową pożarniczą,
t – rozpatrywany przedział czasu. 

2.1. Uszkodzenia podsystemu pożarniczego średnich samochodów 
ratowniczo -gaśniczych

Na rys. 2 i 3 przedstawiono rodzaje niezdatności nadwozi specjalistycznych 
średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych. Uwzględniono liczbę oraz 
czas niezdatności.

Główną przyczyną niezdatności zabudów był przegląd serwisowy/gwa-
rancyjny. Wartość średnia czasu trwania tej niezdatności wynosiła 72 godz. 
(3 dni). Przyczyny inne stanowiły ok. 20% wszystkich niezdatności anali-
zowanego podsystemu pożarniczego. Wartość średnia czasu ich trwania 
wynosiła 21 godz. Często dochodziło również do uszkodzenia nadwozi 
specjalistycznych. Dla tego typu uszkodzenia zanotowano jednak krótki czas 
odnowy (6,5 godz.). Na uwagę zasługują awarie autopomp, które występo-
wały dość często w rozpatrywanym przedziale czasu (37 razy), a średni czas 
ich odnowy wynosił aż 96 godz. (4 dni). Ponadto 15 razy w rozpatrywanym 
czasie doszło do uszkodzenia układu wodno -pianowego (w SWD -ST auto-
pompy rozpatrywane są oddzielnie) a średni czas odnowy tej niezdatności 
wynosił 48 godzin (2 dni). Wynika z tego, że jeden z najważniejszych ukła-
dów w średnim samochodzie ratowniczo -gaśniczym, układ wodno -pianowy 

z = N(∆t)
NO ∙ ∆t

z* = N(∆t)
NO ∙ t
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wraz z autopompą, w 22 rozpatrywanych samochodach był niezdatny 52 
razy w ciągu 41 miesięcy.

Rys. 2. Liczba poszczególnych niezdatności podsystemu pożarniczego średnich 
samochodów ratowniczo -gaśniczych 
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 3. Czas odnowy podsystemu pożarniczego średnich samochodów 
ratowniczo -gaśniczych 
Źródło: Opracowanie własne
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Na rys. 4 przedstawiono wartość intensywności strumienia uszkodzeń 
przypadającą na każdy rozpatrywany miesiąc eksploatacji samochodów 
ratowniczo -gaśniczych.

Rys. 4. Intensywność strumienia uszkodzeń przypadającej na każdy miesiąc roz-
patrywanego przedziału czasu eksploatacji 
Źródło: Opracowanie własne

Nie zauważono żadnej prawidłowości dotyczącej występowania okre-
ślonej wartości intensywności strumienia uszkodzeń w danym miesiącu. 
Zauważono jednak, że wartość średnia oraz dominanty wyniosła 0,26, co 
odpowiada 6 uszkodzeniom w miesiącu. Na podstawie wykresu można 
stwierdzić, że funkcja intensywności uszkodzeń przyjmuje wartości zbliżone. 
Świadczy to o okresie normalnej eksploatacji, niezdatności występujące w za-
budowach specjalistycznych związane są z różnymi czynnikami losowymi.

2.2. Wskaźniki niezawodności podsystemu pożarniczego  
średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych

W tabeli 1 przedstawiono wartości obliczonych wskaźników niezawodności 
zabudów specjalistycznych średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych. 
Uwzględniono: MTBF – średni czas pomiędzy uszkodzeniami, MTTR – śred-
ni czas odnowy, σ 2

MTTR – wariancję czasu odnowy, σMTTR – odchylenie standar-
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dowe czasu odnowy, Kg – gotowość techniczną, z* – średnią intensywność 
strumienia uszkodzeń. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że czas pomiędzy uszkodzeniami 
zabudów wynosił niecałe 94 dni. Natomiast średni czas odnowy zabudowy 
specjalistycznej prawie 5 dni. Należy jednak zauważyć, że wynik ten został 
znacznie zawyżony przez czas trwania remontu po kolizji, która zdarzyła 
się dwukrotnie w rozpatrywanym przedziale czasu. Wartość odchylenia 
standardowego oraz wariancji czasu odnowy potwierdzają występowanie 
rozrzutu wartości czasu odnowy. Wartość gotowości technicznej na poziomie 
0,95 wskazuje na niską gotowość zabudów specjalistycznych. Przykładowo 
gotowość techniczna rozdrabniarki MJS -2,5 DTG wynosi 0,9755 [4].

Tab. 1. Zestawienie wskaźników niezawodności

Wskaźnik niezawodności Jednostka Wartość

MTBF dni 93,85

MTTR dni 4,68

σ2
MTTR godz. 33792,84

σMTTR godz. 183,83

Kg – 0,95

z* [Liczba uszkodzeń/miesiąc] 0,31

Źródło: Opracowanie własne

3. Wnioski

Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że uszkodzenie układu 
wodno -pianowego jest jedną z głównych przyczyn niezdatności zabudów spe-
cjalistycznych średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych. W ciągu roku 
prawie 70% analizowanej populacji samochodów była w stanie niezdatności 
w związku z uszkodzeniem układu wodno -pianowego. 

Przebieg funkcji intensywności uszkodzeń nie wskazuje na występowanie 
uszkodzeń starzeniowo -zmęczeniowych. 



Wykazano niską gotowość techniczną zabudów specjalistycznych. Ozna-
cza to, że gotowość techniczna średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych, 
będąca jednym z najważniejszych wskaźników niezawodności pojazdów 
użytkowanych akcyjnie, jest na jeszcze niższym poziomie. 
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1. Wprowadzenie

Przechowywanie i manipulowanie cieczami palnymi niesie ze sobą szeroki 
wachlarz zagrożeń różnorakiej natury – od toksycznych po pożarowe i wy-
buchowe, od zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi do zagrożeń dla środowiska. 
Zagrożenia te wynikają głównie z właściwości fizykochemicznych tych cieczy, 
a także z warunków ich stosowania. Istnieje szereg regulacji prawnych ukie-
runkowanych na ograniczenie zagrożeń i zapewnienie właściwego poziomu 
bezpieczeństwa podczas stosowania cieczy palnych. Do podstawowych z nich 
należą przepisy ochrony środowiska, przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
przepisy bhp, przepisy techniczno -budowlane. Ze względu na szeroki zakres 
ich zastosowania mają one dość ogólny charakter i z reguły nie zawierają 
szczegółowych rozwiązań dotyczących konkretnych aplikacji. W przypad-
ku stosowania dużych ilości cieczy palnych zagrożenia z nimi związane 
są „intuicyjnie” wyczuwalne. Dla wielu podmiotów odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, budynku lub terenu 
oczywistym jest konieczność analizy sytuacji w celu pełnego wypełnienia 
spoczywających na nich obowiązków. Jednak w przypadku występowania 
i stosowania względnie małych ilości cieczy palnych, np. typowo od poniżej 
1 dm3 do kilku dm3 zagrożenia z nimi związane mogą wydawać się znikome, 
wręcz pomijalne, a więc mogą być lekceważone. Do przypadków takich moż-
na zaliczyć stosowanie alkoholi, typowo etanolu, metanolu i izopropanolu, 
w doświadczeniach laboratoryjnych i pokazach edukacyjnych z udziałem 
uczniów, studentów i osób postronnych (obserwatorów). Popularnymi do-
świadczeniami prezentowanymi podczas takich pokazów są tzw. „kolorowe 
płomienie” oraz „ogniste tornado”.

W artykule przedstawiono typowe zagrożenia pożarowo -wybuchowe 
związane z użyciem alkoholi podczas ww. pokazów oraz określono podsta-
wowe zasady bezpiecznego ich przeprowadzania.

2. Ogólny opis przebiegu wybranych pokazów

Jednym z dość często prezentowanych i zarazem widowiskowych doświadczeń 
jest tzw. pokaz „kolorowych płomieni”. W doświadczeniu tym wykorzystuje 
się rozpuszczalnik organiczny w postaci alkoholu np. etylowego (dokładnie 
alkohol etylowy skażony, tj. denaturat o zawartości alkoholu ok. 92 % obj.) 
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oraz różne odczynniki chemiczne. Eksperyment polega na podpaleniu alko-
holu znajdującego się w metalowym naczyniu i dodaniu właściwego związ-
ku chemicznego w celu uzyskania określonej barwy płomienia. W pokazie 
stosowane są z reguły niewielkie naczynia w kształcie talerza, tacy, misy lub 
kubka o pojemnościach rzędu kilkuset cm3 – pojemność porównywalna 
z pojemnością typowej szklanki lub kubka. Przykładowe stanowisko poka-
zano na rys. 1. Po wypaleniu się rozpuszczalnika w naczyniu uzupełniane 
jest ono nową porcją. W celach kilkukrotnego powtórzenia eksperymentu 
w oddzielnym naczyniu utrzymywany jest jego zapas. Przechowywany jest 
on najczęściej w opakowaniach jednostkowych o pojemnościach rzędu 4 do 
5 dm3. Są to typowe opakowania stosowane w handlu detalicznym – ogól-
nodostępne w sklepach z artykułami chemii gospodarczej.

Rys. 1. Eksperyment „Kolorowe płomienie”
Źródło: [7]

Innym doświadczeniem jest tzw. „ogniste tornado”. Podobnie jak w po-
kazie „kolorowych płomieni”, w doświadczeniu tym wykorzystuje się roz-
puszczalnik palny. Stosowanym często rozpuszczalnikiem jest alkohol, np. 
metylowy lub izopropylowy. Alkohol spalany jest w płaskim naczyniu (tacka) 
umieszczonym w koszu siatkowym na obracającej się, w trakcie pokazu, 
platformie. Efektem tych czynności jest uzyskanie „wirującego płomie-
nia” obrazującego zjawisko powstawania tornada, jakie ma miejsce podczas 
dużych pożarów w warunkach naturalnych. Przykładowe stanowisko do 
przeprowadzania tego doświadczenia pokazano na rys. 2. 



Rys. 2. Eksperyment „Ogniste tornado”
Źródło: [8]

Przeprowadzane są także pokazy, które łączą oba opisane eksperymenty 
(rys. 3.).

Rys. 3. Eksperyment „Ogniste tornado” ze zmianą barwy płomienia
Źródło: [9]
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3. Zagrożenia pożarowo-wybuchowe  
związane ze stosowaniem alkoholi podczas pokazów

W warunkach prowadzenia opisywanych pokazów wykorzystanie w do-
świadczeniach alkoholi może przede wszystkim skutkować wystąpieniem 
pożaru. Zagrożenie wybuchowe może być także brane pod uwagę (rozwa-
żane). Są to główne i typowe zagrożenia związane z użyciem cieczy palnych. 
W klasycznym ujęciu tematu możliwość wystąpienia ww. zjawisk uzależniona 
jest od jednoczesnej obecności trzech składników:
1) paliwa (w tym przypadku cieczy palnej zwykle w postaci alkoholu),
2) źródła zapłonu (w ww. pokazach typowo w postaci otwartego płomienia),
3) utleniacza (powietrza – tlenu zawartego w powietrzu).

Paliwo i jego właściwości

Warunek pierwszy – obecność paliwa – w trakcie pokazów jest zawsze speł-
niony. Typowym stosowanym paliwem są alkohole: etylowy, metylowy i izo-
propylowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia [1] alkohole te 
zaliczane są do grupy produktów wysoce łatwopalnych. Podstawowe ich 
właściwości i parametry pożarowo -wybuchowe przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawowe właściwości stosowanych wybranych alkoholi

LP Nazwa wzór
M Twrz Tzapł. Ts.zapł. MIE Pmax DGW Cst GGW PS (20)

[g/mol] [oC] [oC] [oC] mJ bar % (V) % (V) % (V) [hPa]

1 Etanol C2H6O 46,07 78 12 400 0,23 8,4 3,10 6,44** 27,70 58,0

2 Izopropanol C3H8O 60,10 82 12 425 0,21 – 2,00 4,39** 13,40 42,6

3 Metanol CH4OH 32,04 65 9 440 0,14 8,5 6,00 12,11** 50,00 129,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4, 10]
** wartości obliczeniowe – obliczenia wykonano zgodnie z wytycznymi Rozporzą-
dzenia MSWiA [2]
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Ze względu na ich temperaturę zapłonu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [2] zaliczane są także do 
materiałów niebezpiecznych pożarowo. Ich temperatury zapłonu nie prze-
kraczają 20oC. Powyższe dotyczy także postaci handlowej alkoholu etylowego 
skażonego, tj. denaturatu o zawartość alkoholu etylowego około 92% obj. 
W temperaturze otoczenia rzędu 20oC rozlewiska alkoholi łatwo ulegają 
zapaleniu od wysoce energetycznych punktowych źródeł zapłonu. Tempe-
ratury samozapłonu alkoholi są stosunkowo wysokie, co wpływa korzystnie 
na ograniczenie zagrożenia związanego z możliwością zapłonu od gorących 
powierzchni. Z kolei minimalne energie zapłonu alkoholi wynoszą dziesiąte 
części mJ, co czyni je podatnymi na zapłon od wyładowań elektrostatycznych.

Istotnym czynnikiem wpływającym na zagrożenie pożarowo -wybuchowe 
jest fakt, że w temperaturach otoczenia w przestrzeniach parowo -powietrznych 
zbiorników (opakowań) stężenia par alkoholi mogą oscylować w zakresie stę-
żeń stechiometrycznych, a więc optymalnych z punktu widzenia podatności 
na zapłon.

Źródło zapłonu

Warunek drugi – obecność źródła zapłonu. W przypadku czynnika drugiego, 
tj. źródła zapłonu w trakcie pokazów typowo występują lub mogą wystąpić 
następujące potencjalne źródła zapłonu, z typowo rozważanych źródeł zgod-
nie z koncepcją określoną w normie PN -EN -1127 ‒1 [3]:

• otwarty ogień,
• gorące powierzchnie,
• elektryczność statyczna.

Inne rodzaje źródeł zapłonu w omawianych pokazach typowo nie wystę-
pują, lecz należy podkreślić, iż mogą wystąpić wyjątki wynikające z lokalnych 
warunków i rozwiązań przyjętych przez organizatora lub prowadzącego takie 
doświadczenia.

Ze względu na wysoką temperaturę samozapłonu alkoholi, wystąpienie 
zapłonu od gorących powierzchni jest mało prawdopodobne (przy uwzględ-
nieniu specyfiki i przebiegu pokazu).

Zapłon od wyładowań elektrostatycznych w warunkach prowadzenia 
pokazów jest możliwy, jednak należy go ocenić jako mało prawdopodobny. 
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Najbardziej efektywnym źródłem zapłonu jest otwarty płomień, który 
w omawianych pokazach jest ich inherentną częścią. 

Utleniacz

Utleniacz – warunek trzeci – występuje zawsze i jest nim tlen zawarty w ota-
czającej atmosferze.

Możliwość wystąpienia wybuchu

Pary alkoholi w mieszaninie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybu-
chowe. W sprzyjających okolicznościach, w obecności efektywnego źródła 
zapłonu, istnieje możliwość zainicjowania wybuchu. Jednakże w opisywa-
nych eksperymentach wykorzystywane są stosunkowo niewielkie ilości 
alkoholu we względnie dużych przestrzeniach (przestrzenie pomieszczeń 
lub przestrzenie całkowicie otwarte), co praktycznie wyklucza możliwość 
powstania wybuchu. Z tego względu zagrożenie wybuchowe i ryzyka z nim 
związane, z punktu widzenia prowadzonych eksperymentów, można uznać 
za znikome.

Możliwość wystąpienia pożaru

Podczas pokazów istnieje potencjalna możliwość zainicjowania spalania 
i wystąpienia pożaru w wyniku samozapłonu lub zapłonu par alkoholu.

Samozapłon alkoholu

W trakcie trwania doświadczenia alkohol zwykle jest spalany w metalowym 
naczyniu. W wyniku spalania dochodzi do jego ogrzewania (naczynia). 
Aby doszło do zapalenia wlewanej nowej partii alkoholu od rozgrzanych 
ścianek naczynia, konieczne jest osiągnięcie przez to naczynie co najmniej 
temperatury samozapłonu danego alkoholu. W przypadku alkoholu etylo-
wego, np. pod postacią denaturatu fioletowego, wartość ta wynosi 425oC [5], 
a w przypadku alkoholu metylowego wartość 464oC [6]. W celu określenia 
stopnia nagrzewania metalowego naczynia, przeprowadzono eksperyment 
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polegający na pomiarze temperatury ścianek naczynia po wcześniejszym 
spalaniu w nim alkoholu etylowego pod postacią denaturatu. W trakcie 
końcowej fazy badania zgaszono płomień i dokonano pomiaru temperatury 
naczynia przy pomocy pirometru. Wartość zmierzonej temperatury wy-
nosiła 95,9oC. Jest to zbyt niska wartość, aby mogło dojść do samozapłonu 
par alkoholu wlewanego do gorącego naczynia. Uwzględniając powyższe, 
można pominąć zagrożenia wynikające z obecności źródeł zapłonu w postaci 
gorących powierzchni.

Zapłon alkoholu

Zarówno alkohol etylowy, jak i alkohol metylowy posiadają stosunkowo niskie 
temperatury zapłonu. Wynoszą one dla obu alkoholi 12oC [5, 6]. W typowych 
warunkach prowadzenia pokazów (okres wiosenno -letni) występujące tem-
peratury powietrza przekraczają te wartości, co powoduje że temperatura 
przechowywanej i stosowanej cieczy przekracza jej temperaturę zapłonu. Wa-
runki te zapewniają, a także zwiększają jej podatność na zapłon. Dodatkowym 
czynnikiem zwiększającym zagrożenie jest kolor płomieni (blado -niebieski) 
powodujący słabą ich widoczność, głównie w warunkach dobrego poziomu 
oświetlenia dziennego (słonecznego). Płomienie obu spalanych alkoholi mogą 
nie zostać zauważone przez obserwatorów oraz przeprowadzających pokazy, 
co w konsekwencji może prowadzić do błędnego przeświadczenia, że alkohol 
w naczyniu się wypalił i konieczne jest jego uzupełnienie. W takim przypadku 
próba dolania (uzupełnienia) alkoholu, szczególnie z większego i zamkniętego 
wcześniej naczynia, może w efekcie skutkować zapłonem oraz gwałtownym 
wyrzutem par alkoholu z pojemnika. W konsekwencji może to doprowadzić 
do powstania poważnych oparzeń u uczestników pokazów, a w szczególnie 
niekorzystnych sytuacjach doprowadzić do zgonu.

4. Skutki i efekty nieprawidłowo  
przeprowadzonych pokazów

W przypadku niewłaściwie przeprowadzonych pokazów istnieje ryzyko po-
ważnego poparzenia uczestników pokazów. Zdarzenia takie miały miejsce 
w przeszłości. Na rys. 4. przedstawiono przykłady poparzeń odniesionych 
przez obserwatorów podczas opisywanych powyżej przypadków pokazów.
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Rys. 4. Przykłady poparzeń odniesionych przez obserwatorów pokazów edukacyjnych
Źródło: [11].

W celu oceny skali zagrożenia związanego z niezamierzonym zapłonem 
par alkoholu podczas pokazu przeprowadzono eksperyment. Polegał on na 
odtworzeniu warunków prowadzenia pokazu z użyciem alkoholu. Na palącą 
się tackę wylewano alkohol z kanistra, co miało na celu zasymulowanie 
uzupełniania alkoholu podczas trwającego pokazu. Na podstawie przepro-
wadzonych eksperymentów stwierdzono, że:

• płomień spalanego alkoholu może być niewidoczny dla prowadzących 
pokaz, zwłaszcza w końcowej fazie wypalania się alkoholu, spalania się 
resztek alkoholu w naczyniu (rys. 5.).
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a)                                                                b) 

c)                                                                d) 

Rys. 5. Wypalanie się resztek alkoholu etylowego (denaturatu) – brak widocznych 
płomieni: na powierzchni terenu (a), w naczyniu (b) i (c), widoczne oznaki od-
działywania płomienia (d)
Źródło: opracowanie własne

• istnieje możliwość zapalenia wylewanego alkoholu, utworzenia się palą-
cego się rozlewiska i laminarnego wypalania alkoholu,

• istnieje także możliwość zapalenia się wylewanego alkoholu, rozprze-
strzenienia się płomienia do wnętrza kanistra oraz gwałtownego wyrzutu 
palących się par wraz z częścią cieczy – zasięg płomienia do kilku metrów 
(rys. 6. i 7.). Dotyczy to głównie, ale nie tylko, sytuacji, w których w na-
czyniu (kanistrze) pozostaje niewielka ilość cieczy i istnieje konieczność 
znacznego przechylenia kanistra w celu wylania (dolania) alkoholu.
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               a)

               b)

               c)

               d)

Rys. 6. Zapalenie się wylewanego alkoholu (kanister 5 dm3), rozprzestrzenienie 
się płomienia do wnętrza kanistra oraz gwałtowny wyrzut palących się par wraz 
z częścią cieczy – zasięg płomienia powyżej 3 metrów.
Źródło: opracowanie własne
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               a)

               b)

               c)

               d)

Rys. 7. Zapalenie się wylewanego alkoholu (kanister 10 dm3), rozprzestrzenienie 
się płomienia do wnętrza kanistra oraz gwałtowny wyrzut palących się par  
wraz z częścią cieczy – zasięg płomienia ok. 5 metrów
Źródło: opracowanie własne
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Z uwagi na znaczny zasięg płomienia spalanego alkoholu powyższe 
przypadki można uznać za najbardziej niekorzystne i niebezpieczne zarówno 
dla uczestników jak i prowadzących pokaz. 

Przeprowadzona analiza zagrożeń i wykonany eksperyment pozwala na 
sformułowanie kluczowych zasad bezpiecznego wykonywania wymienio-
nych powyżej doświadczeń z wykorzystaniem alkoholi.

5. Zasady bezpiecznego prowadzenia pokazów

W celu ograniczenia zagrożenia oraz zapewnienia właściwego poziomu bez-
pieczeństwa podczas omawianych powyżej pokazów edukacyjnych należy 
przestrzegać kilku podstawowych reguł:
a)  osoby prowadzące pokazy powinny być świadome zagrożeń (szkolenie),
b)  miejsce prowadzenia pokazów powinno być oddalone lub oddzielone od 

obserwatorów,
c)  należy wyposażyć miejsce pokazów w odpowiedni sprzęt gaśniczy (od-

powiednia gaśnica dobrana pod kątem występujących w miejscu pokazu 
materiałów palnych, w tym cieczy palnych; zalecane jest także uzupeł-
nienie zabezpieczenia miejsca pokazów kocem gaśniczym),

d)  osoby prowadzące pokaz powinny umieć posługiwać się ww. sprzęt ga-
śniczym (szkolenie),

e)  zapas alkoholu nie powinien być przechowywany bezpośrednio przy 
stanowisku pokazowym,

f)  nie należy przechowywać innych materiałów palnych w bezpośredniej 
bliskości stanowiska pokazowego,

g)  zalecane jest aby w pokazach wykorzystywać pojemniki i naczynia me-
talowe,

h)  nie należy uzupełniać naczyń pokazowych alkoholem bezpośrednio 
z opakowań handlowych typu kanister, butelka itp.,

i)  należy upewnić się, że w naczyniu wypaliła się poprzednia porcja alkoholu 
(sprawdzenie przy wykorzystaniu różnych zmysłów wzrok, słuch, dotyk), 

j)  nie należy przeprowadzać kolejnego eksperymentu bezpośrednio po 
zakończeniu poprzedniego,

k)  należy uzupełniać alkohol posługując się małymi, otwartymi naczyniami 
(np. zlewki laboratoryjne).
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Podsumowanie i wnioski

Manipulowanie cieczami palnymi niesie ze sobą szeroki wachlarz zagrożeń 
różnorakiej natury – od toksycznych po pożarowe i wybuchowe. Zagrożenia 
te wynikają głównie z właściwości fizykochemicznych tych cieczy, a także 
z warunków ich stosowania. W przypadku stosowania małych ilości cieczy, 
zagrożenia z nimi związane mogą wydawać się znikome. Do przypadków 
takich można zaliczyć stosowanie alkoholi w doświadczeniach laboratoryj-
nych i pokazach edukacyjnych, takich jak pokazy „kolorowych płomieni” czy 

„ogniste tornado”. Pomimo stosowania w ww. pokazach względnie małych 
ilości cieczy palnych, skutki ich niewłaściwego przeprowadzenia, tj. skutki 
zapłonu par alokoholi mogą być poważne zarówno dla osób prowadzących 
pokaz, jak i dla pozostałych jego uczestników.

W artykule zidentyfikowano i przeanalizowano typowe zagrożenia 
pożarowo -wybuchowe związane z wykorzystaniem palącego się alkoho-
lu podczas wybranych doświadczeń i pokazów edukacyjnych z udziałem 
publiczności. W oparciu o znajomość przebiegu pokazów oraz przeprowa-
dzoną analizę zagrożeń sformułowano podstawowe zasady bezpiecznego 
przeprowadzania opisywanych eksperymentów. Uwzględnienie podczas 
pokazów przedstawionych powyżej zasad powinno ograniczyć zagrożenia 
oraz zmniejszyć ryzyko z nimi związane i tym samym zapewnić właściwy 
poziom bezpieczeństwa jego uczestnikom.
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Dobór materiałów wyposażenia wnętrz 
a bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Streszczenie
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zależy w dużej mierze od właściwości ma-

teriałów stanowiących elementy wyposażenia pomieszczeń. Do właściwości tych 
zalicza się między innymi: zapalność, dymotwórczość, toksyczność produktów 
rozkładu termicznego i spalania tych materiałów, intensywność wydzielania ciepła, 
rozprzestrzenianie płomienia po powierzchni. Od tych cech materiałów zależy za-
równo przebieg pożaru, jak i bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie nim 
objętym. Na rynku dostępne są materiały, które mogą spowolnić przebieg pożaru 
albo spowodować jego rozwój, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi. W Polsce kryteria doboru materiałów określone są odpowiednimi 
przepisami, np. dla materiałów stosowanych w budownictwie jest to Rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dla materiałów stosowanych w kolejnic-
twie – norma PN -EN 45545 ‒2, natomiast w okrętownictwie – Kodeks procedur 
prób ogniowych (FTP Code). Kryteria te stanowią jednak wymagania minimalne, 
nie zawsze gwarantujące bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Ponadto wymagania 
stawiane materiałom wyposażenia wnętrz nie dotyczą tych, które stosowane są 
w budynkach mieszkalnych zaliczanych do stref pożarowych ZL IV. Tymczasem 
statystyki pożarowe wskazują, że do pożarów dochodzi najczęściej w budynkach 
mieszkalnych i środkach transportu. Wyniki badań laboratoryjnych właściwości 
palnych różnego rodzaju materiałów wskazują, że możliwy jest taki dobór materia-
łów wyposażenia wnętrz, które w przypadku pożaru obiektu, nie będą stanowiły 
śmiertelnego zagrożenia dla ludzi się w nim znajdujących.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, właściwości palne materiałów, badania 
ogniowe materiałów, kryteria doboru materiałów
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The Selections of Materials  
for Indoor Application and Fire Safety of Buildings

Abstract:
The fire safety of buildings depends mostly on the properties of the materials that 

comprise the room equipment . These properties include, among others: flammabil-
ity, smoke generation, toxicity of product of thermal decomposition and combustion 
of these materials, the heat release rate, the flame spreading on the surface. These 
material properties are responsible for both, the course of fire, as well as the safety 
of people in the building . There are commercially available materials which can 
slow the spread of fire, or can result in the development of posing a direct threat 
to human life and health. In Poland, the criteria for the selection of materials are 
specified by the relevant regulations, eg. for the materials used in any construction 
there is the Regulation of the Minister of Infrastructure, for the technical conditions 
to be met by buildings and their location, materials used in the railway – there is 
the EN 45545 ‒2 standard, and for the shipbuilding – there is the International 
Code for Application of Fire Test Procedures (FTP Code). These criteria are the 
minimum requirements which however, do not always ensure the safety in case of 
fire. In addition, the requirements for interior materials do not apply to those that 
are used in residential buildings in fire zones ZL 4. Meanwhile, the fire statistics 
indicate that fires occur generally in domestic buildings and transport. The results 
of laboratory tests of flammable properties of various materials indicate that there 
is a possibility to select materials, which in case of fire, will not pose a mortal threat 
to people in the building.

Keywords: fire safety, the properties of flammable materials, materials fire testing, 
criteria for selection of materials

1. Wstęp

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zależy w dużej mierze od właściwości 
palnych materiałów, które są w danym obiekcie zgromadzone. Już na etapie 
projektowania obiektu znane są wymagania stawiane materiałom pod kątem 
bezpieczeństwa pożarowego. Wymagania te zależą od tego, z jakim obiektem 
technicznym mamy do czynienia, gdzie ma być zastosowany dany materiał, 
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jaka jest jego funkcja. Inne są zatem wymagania dla materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych, a inne dla tych stosowanych na statkach czy w po-
ciągach. Innymi właściwościami palnymi powinny wykazywać się materiały 
konstrukcyjne, a innymi wykończeniowe i wyposażenia wnętrz. Oznacza to, 
że materiał spełniający wymagania dla obiektów budowlanych niekoniecz-
nie będzie mógł być zastosowany na statku, natomiast wyrób, który spełnia 
wymagania dla materiałów podłogowych prawdopodobnie nie będzie mógł 
być przyklejony do ścian. 

Wymagania te są w dużej mierze uwarunkowane specyfiką danego obiek-
tu: jego przeznaczeniem, lokalizacją, wielkością, możliwością bezpiecznej 
ewakuacji w przypadku zaistnienia zagrożenia, jakim jest pożar. Jak istotny 
jest odpowiedni dobór materiałów w kontekście zagrożenia pożarowego 
ludzi, można ocenić na podstawie danych statystycznych, które wskazują, 
że wciąż dużym problemem są pożary obiektów budowlanych i środków 
transportu [1]. Na rys. 1 przedstawiono udział pożarów w różnego rodzaju 
obiektach budowlanych oraz środkach transportu w ogólnej liczbie pożarów 
w Polsce w latach 2010 ‒2015. Należy zwrócić uwagę na wysoką liczbę pożarów 
w obiektach mieszkalnych. 

Rys. 1. Liczba pożarów w Polsce w latach 2010–2015 ze szczególnym uwzględnie-
niem pożarów obiektów budowlanych i środków transportu
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]



Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że dobór materiałów wy-
posażenia wnętrz w obiektach mieszkalnych stanowiących strefę pożarową 
ZL IV nie podlega tym samym wymaganiom, jak dla obiektów użyteczności 
publicznej, czyli stref ZL I (pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego 
przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, 
a  nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o  ograniczonej 
zdolności poruszania się), ZL II (przeznaczone przede wszystkim do użytku 
ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się tj. szpitale, żłobki, przedszkola, 
domy dla osób starszych), ZL III (użyteczności publicznej, ale nie ZL I i nie 
ZL II), ZL V (zamieszkania zbiorowego, ale nie ZL I i nie ZL II) [2]. Materiały 
stosowane w strefach ZL IV są wyłączone z tych wymagań. Oznacza to, że 
materiały stosowane w domach i mieszkaniach mogą stanowić podczas 
pożaru śmiertelne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Biorąc pod uwagę, 
że wśród najczęstszych przyczyn pożarów w Polsce podaje się nieostrożność 
osób oraz umyślne podpalenia (rys. 2), wydaje się, że ograniczenie stosowania 
w mieszkaniach materiałów łatwopalnych oraz wydzielających dużo dymu 
i bardzo toksycznych produktów spalania, mogłoby znacząco wpłynąć na 
bezpieczeństwo ludzi podczas pożaru tego typu obiektów.

Rys. 2. Główne przyczyny pożarów w Polsce w latach 2010–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]
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2. Analiza porównawcza wymagań  
w zakresie właściwości palnych materiałów  
wyposażenia wnętrz stosowanych  
w obiektach budowlanych, statkach  
i środkach transportu lądowego

Wymagania dla materiałów (wyrobów) stosowanych w budynkach okre-
ślone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (przy-
woływanego w dalszej części jako „Rozporządzenie”), którego Dział VI jest 
poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu. Do właściwości pożarowych 
materiałów zalicza się tu m.in. [2]: 

• reakcję na ogień materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz (ma-
teriały niepalne, niezapalne, trudno zapalne, łatwo zapalne, materiały 
samogasnące, materiały niekapiące),

• dymotwórczość materiałów budowlanych (materiały intensywnie dymiące),
• toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów bu-

dowlanych (produkty rozkładu termicznego bardzo toksyczne, toksyczne, 
umiarkowanie toksyczne.
Określeniom stosowanym w Rozporządzeniu (niepalny, niezapalny, trud-

no zapalny, itd.) w odniesieniu do: wyrobów budowlanych, z wyjątkiem 
podłóg i liniowych wyrobów do izolacji cieplnej rur, podłóg i materiałów 
liniowych wyrobów do izolacji cieplnej rur odpowiadają klasy reakcji na 
ogień zgodne z PN -EN 13501 ‒1 +A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobów 
budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
wyników badań reakcji na ogień. Norma ta wskazuje metody zgodne z Polski-
mi Normami, według których należy zbadać materiały oraz określa kryteria 
ich klasyfikacji.

W tabeli 1 zestawiono wymagania Rozporządzenia oraz metody badaw-
cze, które są stosowane do potwierdzenia zgodności z tymi wymaganiami 
oraz kryteria dopuszczające wybrane materiały budowlane do stosowania 
w budynkach, natomiast w tabeli 2 podano przykładowe wymagania rozpo-
rządzenia dla materiałów wyposażenia wnętrz w budynkach.

W przypadku statków lub innych obiektów znajdujących na morzu wy-
magania dla materiałów na nich stosowanych określają m.in. Międzynaro-
dowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS [4] i Dyrektywa 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE [5] zwana w skrócie dyrektywą 
MED, która ma zastosowanie do wyposażenia morskiego wymienionego 
w załączniku A1 dyrektywy 2015/559 [6], umieszczanego na nowych lub 
istniejących statkach konwencyjnych, noszących banderę państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, gdy wyposażenie to jest umieszczane po raz 
pierwszy lub wymieniane na nowe. Wymagania tych dokumentów dla mate-
riałów wyposażenia stosowanych na statkach wraz z metodami badawczymi 
i kryteriami oceny zestawiono w tabeli 3. Metody badawcze oraz kryteria 
oceny są opisane w Międzynarodowym kodeksie stosowania procedur prób 
ogniowych (FTP Code) [7].

Tabela 1. Wymagania dla wybranych materiałów budowlanych  
oraz kryteria oceny zgodności z wymaganiami

Rodzaj materiału/ 
przykładowe 
zastosowanie 

materiału

Wymaganie 
Rozporządzenia

Klasa wg 
PN-

-EN13501 ‒1

Metoda/
metody 
badania

Kryteria oceny 
zgodności 

z wymaganiami

ściany i stropy 
elementów 
oddzieleń 

przeciwpożarowych

niepalne (§232.1) A1; PN -EN 
ISO 1182

i

ΔT≤ 30°C;
Δm ≤ 50%;
tf = 0 (nie występuje 
ustabilizowane
spalanie 
płomieniowe)

PN -EN 
ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJ/kg 
a, b, c, e, 

PCS ≤ 1,4 MJ/m2 d, 
A2 -s1,-

s2,-s3, d0;
PN -EN 

ISO 1182

lub

ΔT ≤ 50°C 
Δm ≤ 50% 
tf ≤ 20 s

PN -EN 
ISO 1716

i

PCS ≤ 3,0 MJ/kg a, e, 
PCS ≤ 4,0 MJ/kg b, 
PCS ≤ 4,0 MJ/m2 d

PN -EN 

13823

FIGRA ≤ 120 W/s, i
LFS < krawędzi 
próbki, i
THR600s ≤ 7,5 MJ
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cd. Tabeli 1. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2 –3]

Rodzaj materiału/ 
przykładowe 
zastosowanie 

materiału

Wymaganie 
Rozporządzenia

Klasa wg 
PN-

-EN13501 ‒1

Metoda/
metody 
badania

Kryteria oceny 
zgodności 

z wymaganiami

okładziny sufitów 
oraz sufity 

podwieszane

niezapalne
(§262.1)

niekapiące 
(§262.1)

B -s1, – s2, 
– s3

d0
 

EN 13823

i

FIGRA ≤ 120 W/s, i
LFS < krawędzi 
próbki, i
THR600s ≤ 7,5 MJ

PN -EN 
ISO 11925 
‒2 i Eks-

pozycja = 
30 s

Fs ≤ 150 mm w cza-
sie 60 s

ΔT – przyrost temperatury; Δm – ubytek masy; tf – czas ustabilizowanego spalania pło-
mieniowego; PCS – całkowite ciepło spalania; FIGRA – wskaźnik szybkości wzrostu 
pożaru; LFS – boczne rozprzestrzenienie płomienia; THR600s – całkowita ilość ciepła 
wydzielonego w ciągu 600 s; Fs – rozprzestrzenianie płomienia 

a Dla wyrobów homogenicznych i składników zasadniczych wyrobów niehomogenicz-
nych
b Dla wszystkich składników drugorzędnych zewnętrznych wyrobów niehomogenicznych
c Alternatywnie, jakikolwiek składnik drugorzędny zewnętrzny o PCS ≤ 2,0 MJ/m2 pod 
warunkiem, że wyrób spełnia kryteria EN 13823: FIGRA ≤ 20 W/s, LFS < krawędzi prób-
ki i THR600s ≤ 4,0 MJ, i s1, i d0; 
d Dla dowolnego składnika drugorzędnego wewnętrznego wyrobów niehomogenicznych; 
e Dla całego wyrobu; 
f s1 = SMOGRA ≤ 30 m2/s2 i TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2/s2 i TSP600s ≤ 200 m2; s3 
= nie s1 ani nie s2; 
g d0 = nie występują płonące krople/cząstki w badaniu wg EN 13823 w ciągu 600 s; d1 = nie 
występują płonące krople/cząstki palące się dłużej niż 10 s w badaniu wg EN 13823 w ciągu 
600 s; d2 = nie d0 ani nie d1;Zapalenie papieru w badaniu wg PN -EN ISO 11925 ‒2 powo-
duje klasyfikację d2 
h Brak zapalenia się papieru (bez klasyfikacji); Zapalenie papieru = d2; 
i W warunkach powierzchniowego oddziaływania płomienia i – w przypadku właści-
wym ze względu na końcowe zastosowanie wyrobu – krawędziowego oddziaływanie 
płomienia



98 Renata Dobrzyńska

Tabela 2. Wymagania dla wybranych materiałów wyposażenia wnętrz  
w budynkach oraz kryteria oceny zgodności z wymaganiami

Rodzaj 
materiału/ 

przykładowe 
zastosowanie 

materiału

Wymaganie 
Rozporządzenia

Klasa 
wg 
PN-

-EN13501 ‒1

Metoda/
metody 
badania

Kryteria oceny 
zgodności 

z wymaganiami

wykładziny 
podłogowe

trudno zapalne
(§258.1, §260.1)

co najmniej 
Cfl -s1

PN -EN 
ISO 

9239 ‒1

i

– krytyczny strumień 
promieniowania
KSP ≥ 4,5 kW/m2

s1=dym≤750 % • min

PN -EN 
ISO 11925 
‒2 Ekspo-
zycja = 15s

– rozprzestrzenianie 
płomienia Fs ≤ 150 
mm w czasie 20 s

materiały 
luźno 

zwisające: 
kurtyny, 
zasłony, 

draperie, 
żaluzje

trudno zapalne
(§258.1a)

– PN -EN 
ISO 6940
PN -EN 

ISO 6941

– czas zapalenia ≥ 4s
– czas palenia ≤ 30s
– nie następuje 
przepalenie trzeciej 
nitki,

– nie występują 
płonące krople.

meble 
tapicerowane

trudno zapalne
(§261.1)

– PN -EN 
1021 ‒1

PN -EN 
1021 ‒2

– tli się nie dłużej niż 
1 godzinę, nie dalej 
niż 100 mm od źródła 
zapłonu, 

– nie następuje 
niebezpiecznie 
narastające spalanie,

– nie pali się dłużej niż 
120 s, 

– nie następuje 
spalanie na wskroś 
grubości i do krawędzi

niewydzielające 
bardzo 

toksycznych 
produktów 

spalania 
(§261.1)

– PN -B-
-02855

wskaźnik 
toksykometryczny 
WLC50SM > 15

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2 ‒3]
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Tabela 3. Wymagania dla wybranych materiałów wyposażenia na statkach oraz 
kryteria oceny zgodności z wymaganiami 

Rodzaj materiałów Normy dotyczące 
badań Kryteria oceny

1 2 3

Materiały 
wykończeniowe
powierzchni oraz
pokrycia podłogowe
o właściwościach
wolnego 
rozprzestrzeniania
płomieni:
a) okleiny 
dekoracyjne,
b) zestawy farb,
c) pokrycia 
podłogowe,
d) pokrycia izolacji
rurociągów,
e) kleje stosowane
w konstrukcji
przegród klasy

„A”, „B” i „C”,
f) membrana 
kanałów palnych

IMO Res. 
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code), 
Załącznik 1, część 2 

Toksyczność
– nie mogą być przekroczone stężenia 
referencyjne:
CO – 1450 ppm
HCl – 600 ppm
HF – 600 ppm
NOx – 350 ppm
HBr – 600 ppm
HCN – 140 ppm
SO2 – 120 ppm (200 ppm dla podłóg)

Dymotwórczość
– Dm < 200 dla materiałów powierzchni 
przegród, okładzin i sufitów;

– Dm < 400 dla materiałów pierwszych 
pokryć pokładów;

– Dm < 500 dla materiałów 
podłogowych

– Dm < 400 dla rur z tworzyw 
sztucznych

IMO Res. 
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code), 
Załącznik 1, część 5

materiały podłogowe
CFE ≥7 kW/m

2

Qsb ≥ 0,25 MJ/m
2

Qp ≤ 10 kW
Qt ≤ 2 MJ

materiały inne niż podłogowe
CFE ≥ 20 kW/m

2

Qsb ≥ 1,5 MJ/m
2

Qp ≤ 4 kW
Qt ≤ 0,7 MJ

ISO 1716 powierzchniowy potencjał cieplny 
brutto nie powinien przekraczać 
45 MJ/m2
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cd. Tabeli 3.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4 –7]

Warto zwrócić uwagę, że materiały stanowiące wyposażenie pomiesz-
czeń mieszkalnych i służbowych na statkach: zawieszone firany, zasłony, 
meble tapicerowane, materace i składniki pościeli muszą spełniać jedynie 
wymagania w zakresie odporności na małe źródła podpalania, takie jak pło-

Rodzaj materiałów Normy dotyczące 
badań Kryteria oceny

1 2 3

Draperie, zasłony 
oraz inne zawieszane 
materiały tekstylne 
i folie

IMO Res. 
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code), 
Załącznik 1, część 7

– czas podtrzymania palenia – nie 
dłuższy niż 5 s,
– brak przepalenia którejkolwiek 
krawędzi
– brak opadu kroplistego,
– średnia długość zwęglenia mniejsza 
niż 150 mm, 
– opalenie powierzchniowe mniej 
niż 100 mm od punktu zapalenia ze 
zwęgleniem lub bez zwęglenia podłoża 
tkaniny

Meble tapicerowane IMO Res. 
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code), 
Załącznik 1, część 8

– tli się nie dłużej niż 1 godzinę, nie 
dalej niż 100 mm od źródła zapłonu, 
– nie następuje niebezpiecznie 
narastające spalanie,
– nie pali się dłużej niż 120 s, 
– nie następuje spalanie na wskroś 
grubości i do krawędzi

Składniki pościeli IMO Res. 
MSC.307(88)-
(2010 FTP Code), 
Załącznik 1, część 9

– tli się nie dłużej niż 1 godzinę, nie 
dalej niż 100 mm od źródła zapłonu, 
– nie następuje niebezpiecznie 
narastające spalanie,
– nie pali się dłużej niż 120 s, 
– nie następuje spalanie na wskroś 
grubości i do krawędzi

Dm – gęstość optyczna właściwa; CFE – krytyczny strumień promieniowania; Qsb – ciepło 
podtrzymujące płomieniowe spalanie; Qp – maks. intensywność wydzielania ciepła;  
Qt – ciepło wydzielone prze próbkę; 
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mień palnika lub papieros. Nie poddaje się ich zatem badaniom pod kątem 
wydzielania toksycznych produktów spalania czy dymotwórczości. A to te 
czynniki głównie decydują o zagrożeniu życia ludzi znajdujących się strefie 
objętej pożarem i o skuteczności ewakuacji. Badania własne wykazały, że 
podczas spalania układów tapicerowanych, składających się z tkanin i pianek 
poliuretanowych wydzielane są nadmierne ilości tlenku węgla, cyjanowodoru 
i chlorowodoru, których stężenia znacznie przekraczają stężenia graniczne 
i mogą powodować utratę zdrowia i życia ludzi, którzy znajdą się w ich po-
bliżu podczas pożaru [8 ‒9].

Wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym i wyposażeniowym 
stosowanym w kolejnictwie określa norma PN -EN 45545 ‒2+A1:2015 ‒12 [10]. 
Wskazuje ona metody badawcze, zgodnie z którymi należy przeprowadzić 
testy ogniowe oraz kryteria ich oceny. Wymagania stawiane wybranym 
rodzajom materiałów wyposażeniowych wagonów kolejowych zestawiono 
w tabeli 4. Kryteria te odnoszą się do poziomu zagrożenia, gdzie HL1 oznacza 
najmniejsze zagrożenie, a HL3 – największe.

Z wymienionych kryteriów doboru materiałów, te dla wyposażenia 
wagonów kolejowych wydają się najostrzejsze. Obejmują jednocześnie kilka 
właściwości pożarowych materiałów, w tym dymotwórczość i toksyczność 
produktów spalania. Jednak materiały spełniające wymagania normy nie 
muszą gwarantować bezpieczeństwo pożarowe. Badania toksyczności prze-
prowadza się w komorze o określonej objętości. Komora jest układem całku-
jącym. Na podstawie wartości stężeń zmierzonych w komorze pomiarowej 
nie można określić toksycznego zagrożenia pożarowego, ponieważ stężenia 
mierzone w komorze pomiarowej nie odnoszą się ani do powierzchni, ani 
do masy badanego materiału. W związku z tym emisja spalin będzie różna 
nawet dla próbek o tym samym składzie, ale o innych grubościach, a tym 
samym o innej masie. Wyniki takich badań są w związku z tym nieprzydatne 
w ocenie ilościowej zagrożenia toksycznego podczas rozkładu termicznego 
i spalania materiałów stanowiących wyposażenie pomieszczeń. 

Środki transportu lądowego to nie tylko kolej, nie można zapomnieć 
również o pojazdach drogowych. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego 
wymagania stawiane materiałom wyposażenia są dosyć skromne. Określa 
je Regulamin nr 118 EKG ONZ w załącznikach 6 ‒8. Wykonanie badań wg 
tych trzech załączników (6, 7 i 8) Regulaminu 118 jest obowiązkowe dla celów 
homologacji pojazdów kategorii M3, tzn. pojazdów o masie maksymalnej 
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przekraczającej 5 ton, przewożących więcej niż 22 pasażerów i nie przezna-
czonych do przewozu pasażerów stojących i do użytkowania w mieście (au-
tobusy miejskie). Podczas badań wyznacza się szybkość spalania poziomego 
materiałów, topliwość materiałów oraz szybkość spalania pionowego mate-
riałów. Wymagania Regulaminu nr 118 EKG ONZ zestawiono w tabeli 5.

Tabela 4. Wymagania dla wybranych materiałów wyposażenia wagonów kolejo-
wych oraz kryteria oceny zgodności z wymaganiami

Rodzaj 
materiału Wymóg Metody  

badawcze

Parametr 
i jed-

nostka

Kryteria
Maksy-

malna czy 
minimalna

HL1 HL2 HL3

Zasłony 
i markizy 
w obszarach 
pasażer-
skich oraz 
służbowych, 
przedziałach 
służbowych;

Stoły, dolne 
powierzch-
nie stolików 
składanych

R1 ISO 5658 ‒2 CFE
kWm -2 Minimal-

na

20

a

20

a

20

a

ISO 5660 ‒1: 
50 kWm -2

MARHE
kWm -2

Maksy-
malna

a
- 90 60

EN ISO 5659 ‒2: 
50 kWm -2

Ds(4)
bezwy-

miarowe

Maksy-
malna 600 300 150

EN ISO 5659 ‒2: 
50 kWm -2

VOF4
min

Maksy-
malna 1200 600 300

EN ISO 5659 ‒2: 
50 kWm -2

CITG
bezwy-

miarowe
Maksy-
malna 1,2 0,9 0,75

Kompletne 
fotele pasa-
żerskie

R18 ISO 9705 ‒2 MARHE
kW

Maksy-
malna 75 50 20

ISO 9705 ‒2 Szczyt
RHR
kW

Maksy-
malna 350 350 350

Pościel łóżek 
i kuszetek 
(poduszki, 
koce, po-
duszeczki, 
kołdry, 
prześciera-
dła itp.)

R20 EN ISO 12952 ‒2 Czas po
paleniu s

Maksy-
malna 10 10 10

ISO 5660 ‒1: 
25 kWm -2

MARHE
kWm -2

Maksy-
malna 50 50 50

EN ISO 5659 ‒2:
25 kWm -2

Ds max.
bezwy-

miarowe

Maksy-
malna 200 200 200

EN ISO 5659 ‒2:
25 kWm -2

CITG
bezwy-

miarowe

Maksy-
malna 0,75 0,75 0,75
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cd. Tabeli 4.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Tabela 5. Wymagania dla materiałów stosowanych w pojazdach kategorii M3 

Rodzaj materiału Metoda 
badawcza

Mierzony 
parametr Kryteria oceny

a) materiały i materiały złożone 
instalowane w pozycji poziomej 
w pomieszczeniu wewnętrznym; 
oraz
b) materiały izolacyjne instalowane 
w pozycji poziomej w komorze 
silnika lub w każdym oddzielnym
przedziale grzewczym

Regulamin  
nr 118 EKG 
ONZ, 
Załącznik 6 

szybkość
spalania 
poziomego 
B

B < 100 mm/minutę 
lub gdy płomień 
zgaśnie przed 
osiągnięciem
ostatniego punktu 
pomiarowego

Rodzaj  
materiału Wymóg Metody  

badawcze

Parametr 
i jed-

nostka

Kryteria
Maksy-

malna czy 
minimalna

HL1 HL2 HL3

Tapicerka 
foteli pa-
sażerskich 
i zagłów-
ków;

Materace

R21 ISO 5660 ‒1: 
25 kWm -2

MARHE
kWm -2 Maksy-

malna 75 50 50

EN ISO 5659 ‒2:
25 kWm -2

Ds max.
bezwy-

miarowe

Maksy-
malna 300 300 200

EN ISO 5659 ‒2:
25 kWm -2

CITG
bezwy-

miarowe

Maksy-
malna 1,2 0,9 0,75

CFE – krytyczny strumień promieniowania; MARHE – maksymalna średnia całkowa 
intensywność wydzielania ciepła; Ds(4) – gęstość optyczna właściwa po 4 min. badania; 
VOF4 – pole powierzchni pod krzywą gęstości optycznej właściwej po 4 min. badania; 
CITG – konwencjonalny indeks toksyczności; RHR – maksymalna intensywność wydziela-
nia ciepła; Ds max. – maksymalna wartość gęstości optycznej właściwej;
 

Jeśli zaobserwowane zostaną palące się krople/cząsteczki zgodne z 5.3.7 podczas badania 
według ISO 5658 ‒2, lub dla szczególnego przypadku materiałów, które nie zapalają się te-
ście wg ISO 5658 ‒2, i są dodatkowo uznane za nieklasyfikowane, należy dodać następujące 
wymogi:
Badanie pod kątem wymogów EN ISO 11925 ‒2 przy przyłożeniu płomienia 30 s. Wyma-
gania akceptujące to:
– rozprzestrzenienie płomienia < 150 mm w ciągu 60 s;
– brak palących się kropli/cząsteczek.
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cd. Tabeli 5.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

3. Wnioski

Właściwości palne materiałów stanowiących wyposażenie wnętrz w obiek-
tach budowlanych, morskich i środkach transportu mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi przebywających w nich podczas pożaru tych obiek-
tów. Istnieją określone wymagania oraz kryteria ich doboru, jednak są to 
w zasadzie kryteria jakościowe. Wyniki badań materiałów wykonanych 
zalecanymi metodami pozwalają na określenie właściwości pożarowych 
materiałów, np. na określenie czy są to materiały łatwo zapalne, czy trudno 
zapalne, czy szybko rozprzestrzeniają płomienie po powierzchni, czy wolno 
rozprzestrzeniają płomień, czy nie wydzielają bardzo toksycznych produktów 
spalania itp. Nie mają jednak one odniesienia do konkretnego obiektu – jego 
kubatury, warunków wentylacyjnych itd. Nie są zatem miarodajne przy 
określeniu zagrożenia pożarowego obiektu. Mogą nawet wprowadzać w błąd 
przeciętnego użytkownika, który materiały trudno zapalne będzie traktował 
jako bezpieczne. Tymczasem określenie materiału jako „trudno zapalny” 
nie oznacza, że będzie on odporny na działanie pożaru. Oznacza tylko, że 
w ustalonych warunkach badania spełnia umowne kryteria. Oczywiście 

Rodzaj materiału Metoda 
badawcza

Mierzony 
parametr Kryteria oceny

a) materiały i materiały złożone 
instalowane na wysokości większej 
niż 500 mm nad poduszką siedzenia
oraz w dachu pojazdu;
b) materiały izolacyjne instalowane 
w komorze silnika lub w każdym 
oddzielnym przedziale grzewczym

Regulamin 
nr 118 EKG 
ONZ, 
Załącznik 7

topliwość wynik zadowalający, 
gdy nie utworzyła 
się kropla zapalająca 
watę bawełnianą

a) materiały i materiały złożone 
instalowane w pozycji pionowej 
w pomieszczeniu wewnętrznymi;
b) materiały izolacyjne instalowane 
w pozycji pionowej w komorze 
silnika lub w każdym oddzielnym
przedziale grzewczym.

Regulamin 
nr 118 EKG 
ONZ, 
Załącznik 8

szybkość
spalania 
pionowego 
Vi

Vi < 100 mm/minutę 
lub gdy płomień 
zgaśnie przed 
zniszczeniem
jednej z pierwszych 
nici znacznikowych
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wymagania norm i aktów prawnych stawiane materiałom są wymaganiami 
minimalnymi, nie oznaczają, że producenci nie mogą wytwarzać swoich 
wyrobów o właściwościach dużo lepszych. Wiąże się to jednak najczęściej 
z wyższymi kosztami produkcji. 

 Dobór materiałów będzie wpływał na bezpieczeństwo pożarowe obiek-
tów wtedy, gdy do oceny zagrożenia pomieszczeń podczas pożaru będą brane 
pod uwagę nie tylko kryteria jakościowe, ale też ilościowe wyznaczone dla 
konkretnych obiektów i warunków w nich panujących. Bezpieczeństwo 
pożarowe powinno być zapewnione również w obiektach mieszkalnych 
zaliczanych do strefy pożarowej ZL IV. Należałoby wprowadzić wymagania 
dla materiałów stanowiących wyposażenie tego typu pomieszczeń.
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Zastosowanie czynnika chłodniczego R290 (propan) 
w instalacjach klimatyzacyjnych typu split  
w aspekcie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Streszczenie:
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych 
i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, zakres czynników chłodniczych, 
które do tej pory były powszechnie stosowane, został mocno ograniczony. Wszystkie 
preferowane czynniki chłodnicze są w większości palne i wybuchowe, a zaliczają się 
do nich R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R717 (amoniak). 
Jednak należy zwrócić uwagę, że czynniki, takie jak R32, R1234yf oraz R1234ze 
zaliczane są do związków umiarkowanie palnych i została dla nich stworzona, 
zgodnie z normą ISO 817, specjalna grupa o nazwie A2L. Warto także dodać, że 
dzięki nowemu podziałowi amoniak trafił do grupy B2L, czyli związków toksycz-
nych, ale umiarkowanie palnych. W artykule skupiono się na określeniu, w jakich 
warunkach można bezpiecznie budować instalacje typu split, w których czynnikiem 
chłodniczym jest propan. Okazuje się, że w przypadku małych urządzeń, jakimi 
są splity, można bezpiecznie stosować czynnik R290 w większości przypadków.

Słowa kluczowe: chłodnictwo, czynnik chłodniczy, propan, R290.

The Use of the R290 Refrigerant (Propane) in  
Air Conditioning Split Units in Terms of Explosion Safety

Abstract:
According to the Regulation (EU) no 517/2014 of the European Parliament and 

the Council, which came into force on 16 April 2014 concerning the fluorinated 
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greenhouse gasses as well as the repealing regulation (EC) no 842/2006,the scope of 
the refrigerants, which have so far been commonly used is very limited. All preferred 
refrigerants are mostly flammable and explosive, and they include R32, R1234yf, 
R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R717 (ammonia). However, it should 
be noted that refrigerants such as R32, R1234yf R1234ze are classified as mildly 
flammable and a special group called the A2L, has been created for them, which is 
in accordance with the 817 ISO standard. It is also worth noting that the new classi-
fication has moved the ammonia to the group B2L – which means toxic and mildly 
flammable compounds. The article focuses on defining the conditions in which it 
is possible to build the split installations, in which the refrigerant is propane, safely. 
It turns out that the small splits are the devices where in most cases the R290 agent 
can be used safely.

Keywords: refrigeration, refrigerant, propane, R290

1. Wstęp

W 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczące czynników chłodniczych z grupy nazwanej f -gazy – nie-
które fluorowane gazy cieplarniane [20]. Po raz kolejny ograniczono wyko-
rzystywanie obecnie stosowanych czynników chłodniczych [13]. Rozporzą-
dzenie to związane jest z kierunkiem rozwoju działań klimatycznych Unii 
Europejskiej, który zmierza do ciągłego zmniejszania emisji CO2 oraz innych 
gazów cieplarnianych [1]. Jako parametr określający potencjał tworzenia 
efektu cieplarnianego przyjęto współczynnik GWP (ang. Global Warming 
Potential)1. W tabeli 1 zostały wymienione współczynniki GWP dla obecnie 
stosowanych i perspektywicznych czynników chłodniczych.

Tabela 1. Współczynnik GWP dla wybranych czynników chłodniczych

Czynnik chłodniczy GWP

R1234ze 7
R1234yf 4

1 GWP – wypuszczenie do atmosfery 1 kg czynnika o GWP = 1430 znaczy tyle samo co 
wypuszczenie 1430 kg dwutlenku węgla.
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cd. Tabeli 1.

Z danych zawartych w tabeli 1 wyraźnie wynika, że obecnie stosowane 
czynniki chłodnicze charakteryzują się wysokim współczynnikiem GWP. Pro-
wadzi to do sytuacji, w której w najbliższych latach zostaną wycofane kolejne 
czynniki chłodnicze powszechnie stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, 
pompach ciepła i urządzeniach chłodniczych. Komisja Europejska zmierza 
w kierunku wykorzystywania czynników naturalnych [7]. W najbliższych 
latach dopuszczone do użytku będą jedynie czynniki, takie jak: amoniak, 
dwutlenek węgla, propan, izobutan, z syntetycznych pozostaną jedynie czyn-
niki z grupy hydrofluoroolefin R1234ze, R1234yf [12]. Wszystkie wymienione 
czynniki naturalne znane są w chłodnictwie od ponad 100 lat, jednak ze 
względu na palność i wybuchowość przegrały konkurencję z czynnikami syn-
tetycznymi, takimi jak R12 czy R22, które nie są ani palne, ani toksyczne [2,3] 
oraz nie powodują korozji instalacji [18]. Czynniki chłodnicze R32, R1234ze, 
R1234yf znalazły się w nowo utworzonej grupie A2L, czyli nietoksycznych 
i umiarkowanie palnych substancjach [15, 17, 25]. Na rys. 1 zaprezentowano 
minimalną energię zapłonu oraz dolną granicę wybuchowości w powietrzu 
dla perspektywicznych czynników chłodniczych.

Czynnik chłodniczy GWP

R134a 1430

R22 1810

R290 (propan) 3

R32 675

R404A 3922

R407C 1770

R410A 2018

R600a (izobutan) 3,3

R717 (amoniak) 0

R744 (dwutlenek węgla) 1



Rys. 1. Minimalna energia zapłonu w funkcji dolnej granica wybuchowości (LFL) 
dla palnych czynników chłodniczych

Na rys. 1 pokazano, że czynniki z grupy A2L stwarzają zagrożenie wybu-
chem, gdy ich stężenie jest kilkukrotnie większe niż w przypadku propanu, 
metanu czy izobutanu, a w większości wypadków wymagają także o wiele 
większej energii do zapłonu. Należy także dodać, że czynnik R1234ze jest 
niepalny w temperaturze poniżej 30°C [24]. Kolejnymi parametrami istot-
nymi z punktu widzenia zagrożenia wybuchem są prędkość spalania i ciepło 
spalania – określają one, jakie potencjalne zniszczenia może nieść za sobą 
zapłon gazu po wycieku z instalacji. Wartości te, dla czynników chłodniczych 
zostały zaprezentowane na rys. 2. W tym wypadku także zdecydowanie lepiej 
wypadają czynniki z grupy A2L. Potencjalny wyciek oraz zapłon nie spowo-
duje tak dużych szkód jak wyciek i zapłon propanu czy izobutanu

Jedynym bezpiecznym czynnikiem chłodniczym pod względem zagro-
żenia wybuchowego jest R744 – dwutlenek węgla CO2, jednak posiada on 
inne ograniczenia:

• niska temperatura punktu krytycznego (30,4°C) – ogranicza znacznie 
stosowanie dwutlenku węgla w typowych instalacjach chłodniczych i kli-
matyzacyjnych,

• wysokie ciśnienia pracy (po stronie skraplacza ponad 100 bar).
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Rys. 2. Ciepło spalania w funkcji prędkości spalania czynników chłodniczych.

Czynniki chłodnicze z grupy węglowodorów nie są rozwiązaniem niespo-
tykanym obecnie w technice. Izobutan od lat 90. jest głównym czynnikiem 
wykorzystywanym w lodówkach na terenie Unii Europejskiej (ponad 90% 
rynku) [7,8]. Propan jest często spotykany w dużych instalacjach przemy-
słowych. Amoniak natomiast często można spotkać w dużych instalacjach 
przemysłu spożywczego.

Nowe regulacje sprzyjają rozwojowi innych technologii związanych ze 
zmniejszeniem zużycia energii [6, 9, 11], mniejszą emisją pyłów [10, 19] czy 
budową urządzeń chłodniczych innych niż sprężarkowe. W ostatnich latach 
powstaje wiele instalacji chłodzenia absorpcyjnego, adsorpcyjnego [5] czy 
z wykorzystaniem strumienic [16].

2. Akty prawne oraz normy regulujące wykorzystanie 
propanu w instalacjach klimatyzacyjnych typu split

Wymienia się dziewięć dokumentów (aktów prawnych i norm), które należy 
brać pod uwagę w aspekcie budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji zawie-
rających propan [22,23]. Dokumenty te zostały wymienione w tabeli 2. Po 
dokładnej analizie dokumentów okazuje się, że w większości przypadków, 
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ze względu na niewielką ilość czynnika chłodniczego, jakim jest propan, 
w urządzeniach typu split, ograniczenia ich nie dotyczą. Najważniejszym 
okazuje się norma PN -EN 378.

Tabela 2. Akty prawne i normy dotyczące materiałów łatwopalnych

Dokument Opis

ISO 817:2014 Czynniki chłodnicze – Oznaczenie i klasyfikacja 
bezpieczeństwa

PN -EN 378 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

PN -EN 60079 Atmosfery wybuchowe

PN -EN 60335 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podob-
nego – – Bezpieczeństwo użytkowania

ADR Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego 
przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych

Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kole-
jowym

Dz.U. 2010 nr 138 poz. 
931.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 
2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych 
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmos-
fery wybuchowej.

Dz.U. 2015 poz. 881
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo-
żających warstwę ozonową oraz niektórych fluoro-
wanych gazach cieplarnianych

Rozporządzenie 517/2014

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w spra-
wie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Norma PN -EN 378, mówi, że urządzenia o napełnieniu poniżej 150 gram 
można użytkować gdziekolwiek. Natomiast w większych instalacjach norma 
określa pojęcie maksymalnego napełnienia czynnikiem roboczym, które 
oblicza się zgodnie ze wzorem (1):
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M = 2,5 ∙ LFL1,25 ∙ h ∙ A0,5                                                                (1)

gdzie:
M – maksymalne napełnienie instalacji czynnikiem roboczym, kg;
LFL – dolna granica wybuchowości, kg/m3; dla propanu LFL wynosi  
0,038 kg/m3;
h – wysokość zamontowania jednostki, m (0,6 -jednostka podłogowa,  
1,0 – jednostka okienna; 1,8 – jednostka ścienna; 2,2 – jednostka sufitowa);
A – powierzchnia podłogi, m2.

Ograniczenia te dotyczą jedynie urządzeń znajdujących się w strefie 
ciągłego przebywania ludzi. Jeśli chodzi o instalacje przemysłowe, stosuje 
się również pozostałe przepisy wymienione w tabeli 2.

3. Propan w instalacjach klimatyzacyjnych

W technice spotyka się trzy rodzaje systemów klimatyzacyjnych:
• Systemy typu split – jeden parownik znajduje się wewnątrz pomieszczenia, 

jeden skraplacz wraz ze sprężarką znajduje się na zewnątrz budynku.
• Systemy typu multisplit, VRV 2, VRF 3 – na zewnątrz budynku znajduje 

się jednostka centralna, gdzie znajduje się skraplacz/skraplacze oraz 
sprężarka/sprężarki, do budynku czynnik chłodniczy doprowadzony jest 
jedną parą rur, a następnie jest on rozprowadzany do poszczególnych 
parowników.

• Systemy z czynnikiem pośredniczącym – właściwy układ chłodniczy – 
tak zwana wytwornica wody lodowej (chiller wody lodowej) znajduje 
się na zewnątrz budynku – natomiast do chłodnic (klimakonwektorów) 
znajdujących się wewnątrz pomieszczeń doprowadzana jest jedynie woda 
lodowa.
W przypadku systemów typu VRV ilość czynnika chłodniczego jest na 

tyle duża, że nie ma praktycznej możliwości zachować bezpieczeństwo w kli-
matyzowanych pomieszczeniach – stąd też w przypadku tych rozwiązań nie 
ma możliwości zastosowania węglowodorów jako czynników chłodniczych.

2 VRV – ang. Variable Refrigerant Volume – zmienna objętość czynnika chłodniczego.
3 VRF – ang. Variable Refrigerant Flow – zmienny przepływ czynnika chłodniczego.
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W przypadku systemów z wytwornicami wody lodowej, pomimo tego, że 
właściwy system chłodniczy nie ma połączenia z klimatyzowaną przestrzenią 
norma PN EN 378 [21], w przypadku klimatyzacji komfortu ludzi nakazuje 
stosować takie same limity, jak w przypadku instalacji tak zwanego bezpo-
średniego odparowania. Instalacje z wytwornicami wody lodowej zazwyczaj 
są dużymi systemami – powoduje to, że w tych instalacjach także nie da się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosować czynnika chłodniczych 
w postaci węglowodorów.

Z tego też powodu, w dalszej części pracy zostanie przeanalizowany układ 
typu split, wykorzystywany do klimatyzowania pomieszczenia. Urządze-
nie tego typu zostało przedstawione na rys. 3. Do analizy posłuży typowe 
urządzenie typu split służące do chłodzenia mieszkań czy powierzchni 
biurowych. Analizie zostanie poddana wymiana czynnika roboczego na 
propan [14]. W typowej instalacji typu split o mocy 2,7 kW znajduje się około 
700 gram czynnika R410A. Moc chłodnicza na poziomie 2,7 kW wystarcza 
do klimatyzowania pomieszczeń o powierzchni około 20 m2, gdy okna są 
skierowane na południe lub zachód, a gdy okna są skierowane na wschód czy 
północ – powierzchnia pomieszczeń może sięgać nawet 40 m2. Obliczenia 
zostaną przeprowadzone dla pomieszczeń o mniejszej powierzchni – 20 m2. 
Urządzenia typu split są najczęściej montowane w trybie ściennym, bądź 
sufitowym – wynika to z korzystnej cyrkulacji powietrza. Zatem zakładając 
umiejscowienie ścienne, uzyskuje się maksymalne napełnienie na poziomie:

M = 2,5 ∙ 0,0381,25 ∙ 1,8 ∙ 200,5 = 0,338 kg

W celu porównania, jaka będzie różnica w napełnieniu tego samego 
układu czynnikiem R410A, a czynnikiem R290, sporządzono wykresy 
ln p -h dla obu tych czynników (rys. 4 i 5).W punktach charakterystycznych 
propan, w porównaniu z R410A posiada gęstość średnio mniejszą 2,59 
razy, co powoduje, że można oszacować, że w urządzeniu, w którym było 
700 gram R410A, będzie 271 gram propanu. Przedstawiony szacunek jest 
orientacyjny, gdyż dla każdego układu należałoby określić tę ilość ekspery-
mentalnie, gdyż zależy ona od wielkości wymienników, wielkości płaszcza 
sprężarki oraz długości rurociągów pomiędzy parownikiem a jednostką 
zewnętrzną.
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Rys. 3. Urządzenie klimatyzacyjne typu split ze ścienną jednostką wewnętrzną

Rys. 4. Obieg lnp -h czynnika R410A dla rozpatrywanego przypadku
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Rys. 5. Obieg lnp -h czynnika R290 (propan) dla rozpatrywanego przypadku

Eksperymentalne badania dla takich czynników, jak R22, R404A, R407C 
pokazują, że ilość propanu w porównaniu z oryginalnym czynnikiem zmniej-
sza się od 4 do 5 razy [4]. Pozwala to przypuszczać, że w układzie, w którym 
zamieniono czynnik R410A na propan, jego ilość będzie jeszcze mniejsza 
niż oszacowane 271 gram. 

Urządzenie z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy chłodniczej na 
poziomie 2,7 kW charakteryzuje się objętościową wydajnością sprężarki na 
poziomie 1,6066 m3/h. Jeśli planowana jest wymiana czynnika chłodniczego 
w działającej instalacji na R290, wydajność objętościowa sprężarki pozosta-
nie taka sama – wynika to z konstrukcji sprężarki. Jednak dla takiej samej 
wydajności objętościowej sprężarki, w układzie z R290, uda się uzyskać 
jedynie 1,601 kW mocy chłodniczej. W przypadku układu z propanem na-
leży wymienić sprężarkę na taką, która będzie się charakteryzować większą 
wydajnością objętościową, aby uzyskać tę samą moc chłodniczą. Rozmiary 
wymienników mogą pozostać niezmienione. Wynika to z faktu, że współ-
czynnik przewodzenia ciepła dla propanu jest większy niż dla R410A. Fakt 
ten spowoduje, że także ilość czynnika po wymianie sprężarki może pozostać 
na niezmienionym poziomie 271 gram.
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4. Wnioski

Przeprowadzona analiza pokazuje, że w małych instalacjach klimatyzacyjnych 
typu split, można bezpiecznie stosować czynnik chłodniczy, jakim jest propan, 
gdyż nawet wyciek całej ilości gazu nie stwarza zagrożenia wybuchowego. Ist-
nieje zawsze jednak ryzyko, że w czasie prac serwisowych lub podczas utylizacji 
urządzenia dojdzie do miejscowego zapłonu gazu, więc należy te czynności 
wykonywać jedynie wykwalifikowany personel. Ilość czynnika chłodniczego 
w instalacji, w porównaniu z czynnikami obecnie stosowanymi, zmniejsza 
się od 2 do 5 razy. W przypadku analizowanej instalacji 700 gram R410A 
z powodzeniem może zastąpić 271 gram propanu. Prosta wymiana czynnika 
jeden na drugi w działającej instalacji powoduje jednak, że uzyskiwana moc 
chłodnicza spada o 41%. Zjawisko to sprawia, że moc chłodnicza może nie być 
wystarczająca do utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Ze wzglę-
du na duże współczynniki przewodzenia ciepła propanu, wymienniki ciepła 
są wystarczającej wielkości. Wymiany wymaga jedynie sprężarka na jednostkę 
o większej wydajności objętościowej. Kolejnym istotnym zjawiskiem, na jakie 
należy zwrócić uwagę po wymianie czynnika chłodniczego na propan, jest fakt, 
że propan posiada gęstość niższą od gęstości oleju. Powoduje to, że transport 
oleju będzie przebiegał inaczej niż w standardowych układach z czynnikami 
syntetycznymi. W dużych instalacjach wymagałoby to przebudowy rurocią-
gów i wymienników, w przypadku urządzeń typu split nie ma takiej potrzeby.
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Wstępne badania degradacji mechanicznej 
materiałów wkładek absorbujących energię uderzenia 
wykorzystywanych w hełmach strażackich

Streszczenie
Do podstawowych funkcji hełmu strażackiego należy przechwycenie energii 

obciążenia zewnętrznego i jej rozproszenie w sposób bezpieczny dla strażaka ra-
townika. Wkładka absorpcyjna to drugi element, po skorupie, absorbujący energię 
uderzenia. Wykonana jest zwykle ze sztywnych materiałów porowatych, np. pianki 
poliuretanowej lub styropianowej. Wkładka często oddzielona jest od głowy wyłącz-
nie cienką siatką, przez co podczas cyklicznego wkładania hełmu na głowę, w wy-
niku kontaktu, powstają cykliczne obciążenia eksploatacyjne. Ponadto w trakcie 
działań ratowniczo -gaśniczych, często dochodzi do niskoenergetycznych uderzeń 
hełmem, np. w przeszkodę w zadymionym pomieszczeniu. Cykliczne naprężenia 
ściskające, powstające w materiale wkładki, mogą powodować lokalne zmiany 
w strukturze materiału, np. lokalne zagęszczenie pianki w wyniku deformacji. 
W wyniku deformacji może zmienić się zdolność materiału wkładki do przeno-
szenia obciążeń krytycznych.

W odniesieniu do materiału absorbera stawiane jest wymaganie, aby naprężenie 
przy uderzeniu nie przekraczało wartości granicznej, przy jednoczesnym uzyskaniu 
jak największej wartości pochłoniętej energii (jak największego pola pod wykresem 
naprężenie – odkształcenie). W obecnie wytwarzanych hełmach właściwość ta może 
być odmienna od charakteryzującej struktury hełmów użytkowanych przez kilka lat. 

Degradacja mechaniczna struktury materiału wkładki amortyzującej może 
prowadzić do pogorszenia właściwości absorpcyjnych. Dotychczas prowadzi się 
niewiele badań w tym kierunku. Jednakże jest to istotny problem, choćby z tego 
powodu, że uszkodzenia wkładki amortyzującej są trudne do wykrycia i zazwyczaj 
nie są podstawą do wycofania hełmu z eksploatacji.

Słowa kluczowe: hełm strażacki, próba ściskania
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Preliminary Studies of Mechanical Degradation  
of Materials Used for Inserts Absorbing Impact Energy 
in Firefighters’ Helmets

Abstract: 
A basic function of firefighter’s helmet is to absorb the energy of external load 

and disperse it in a safe manner for a firefighter. The absorptive insert is a second 
component after helmet’s shell absorbing impact energy. It is usually made of a rigid 
porous material such as for example polyurethane or polystyrene foam. The insert 
is often separated from the firefighter’s head only with a thin mesh, thus due to 
a repeated insertion of the helmet, the cyclic operational loads occur. Additionally, 
during the rescue and firefighting operations, the low energy impacts with helmet 
occurs e.g. hitting an obstacle in a smoky room. The cyclic compressive stresses 
taking place in the insert material can cause local changes in the material structure 
e.g. local foam compaction due to deformation. As a result of the deformation, an 
ability of the insert material to transfer critical loads can be changed. 

With regards to the absorber’s material, it is required that tension on impact does 
not exceed critical value reaching at the same time the highest value of absorbed 
energy (the largest area under stress – strain graph). In nowadays produced helmets 
this property can differ from the structure of the older helmets in use.

Mechanical degradation of insert material structure can lead to the deterioration 
of absorptive properties. So far, there are not many studies concerning that problem. 
However, it is a crucial problem even if by the reason of the fact that the damages 
of the insert are difficult to detect and usually are not the basis for the withdrawal 
of the helmets from the operational use.

 
Keywords: firefighter’s helmet, compression test

1. Wstęp

Główne zagrożenia występujące podczas prowadzenia działań ratowniczo-
-gaśniczych, w szczególności podczas pożarów wewnętrznych, pochodzą 
od czynników cieplnych i mechanicznych. Na zagrożenia mechaniczne 
w szczególności narażona jest głowa strażaka, chroniona przez hełm stra-
żacki. Zadaniem hełmu jest m.in. absorbowanie części energii mechanicz-
nej uderzenia działającej w kierunku ratownika. Ochrony indywidualne 
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chronią głowę przed obciążeniem udarowym jednokrotnym, pochodzącym 
od np.: oderwanego elementu konstrukcji [1], uderzeniem w wystające 
pręty zbrojeniowe, w niewidoczną przeszkodę czy też, co zdarza się rzadko, 
uderzeniem odłamków w trakcie wybuchu. Dynamiczny sposób obciążenia 
charakteryzuje krótkotrwałe, impulsowe działanie o dużej amplitudzie. 
Minimalizacja niekorzystnych skutków udarowych tego działania jest 
ważnym problemem. 

Do podstawowych elementów konstrukcji hełmu zalicza się skorupę, 
wkładkę absorbującą, więźbę, wizjer oraz kołnierz. Skorupa hełmu strażac-
kiego, jako element zewnętrznym konstrukcji, przyjmuje uderzenie, pochła-
niając część energii. Chroni również przed penetracją ostrych elementów 
w kierunku głowy. Zadaniem wkładki amortyzującej (rys. 2) jest absorpcja 
zewnętrznych obciążeń dynamicznych i dyssypacja energii uderzenia. Proces 
ten polega na zamianie energii kinetycznej na inną postać energii, w stabilny 
i kontrolowany sposób. Materiał wkładki, pochłania większą część energii 
udaru mechanicznego niż skorupa, głównie dzięki powolnej, stosunkowo 
długotrwającej deformacji [6]. Taki mechanizm sprzyja zwiększonej pra-
cy odkształcenia i skutecznej dyssypacji energii udaru. Poza podstawową 
funkcją, absorber – wkładka amortyzująca, powinien ulegać deformacji 
w stopniu zapewniającym „przestrzeń przeżycia” chronionej osobie. Ponadto 
powinien ograniczać przyspieszenia [3] i redystrybucję sił w kierunku ciała 
ratownika [2,7]. Ze względu na mechanizm działania, absorber zastosowany 
w hełmie strażackim, jest pasywnym absorberem wielokrotnego działania, 
jeżeli energia kolejnego wymuszenia nie osiąga wartości krytycznych. Ab-
sorber, oprócz funkcji dyssypacji energii uderzenia, ma również służyć do 
częściowego przenoszenia obciążeń eksploatacyjnych.

Wkładka amortyzująca wykonana jest zwykle ze sztywnych materia-
łów porowatych, zazwyczaj pianek polimerowych. Materiały te mają wiele 
korzystnych cech, charakteryzują się niską masą, wysoką gęstością dyssy-
powanej energii, niskim modułem sprężystości zapewniającym sztywność 
zbliżoną do ludzkich tkanek [7]. Pianki stosowane w hełmach strażackich, ze 
względu na swoją budową, cechy wytrzymałościowe i cykliczny stan obcią-
żenia, mogą ulegać stopniowemu niszczeniu w wyniku uszkodzeń struktury. 

Obciążenia absorberów powstające w warunkach działań o charakte-
rze rutynowym, mają zazwyczaj charakter quasi -statyczny. Związane są 
z osadzeniem hełmu na głowie i ruchami strażaka w kierunku pionowym. 
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W trakcie działań ratowniczo -gaśniczych, w kierunku hełmu działają ob-
ciążenia dynamiczne o stosunkowo niewielkiej energii (podkrytycznej),  
np. pochodzące od uderzenia w niewidoczną przeszkodę lub upuszcze-
nia hełmu z niewielkiej wysokości podczas przenoszenia lub zdejmowania. 
Rozwój i kumulacja uszkodzeń, związane są z cyklicznym użytkowaniem 
hełmu. Pośród uszkodzeń eksploatacyjnych podkrytycznych dominują lo-
kalne deformacje i pęknięcia (rys. 1).

W związku z powyższym, przyjęto założenie: materiał wkładki amortyzu-
jącej nie powinien ulec pęknięciu niszczącemu – naprężenia nie powinny prze-
kroczyć wytrzymałości, jednocześnie materiał powinien zaabsorbować i dy-
ssypować jak najwięcej energii uderzenia. Co w praktyce może być ocenione 
na podstawie pola powierzchni pod wykresem naprężenie – odkształcenie [3], 
tzw. „plateau” oraz rozmiaru i kształtu pętli histerezy w próbie ściskania jed-
noosiowego. Uszkodzenia mechaniczne struktury materiału wkładki amorty-
zującej, powodowane obciążeniami eksploatacyjnymi podkrytycznymi, mogą 
prowadzić do częściowej utraty zdolności do absorbowania energii (m.in. 
zmniejszenia pola powierzchni pod wykresem naprężenie – odkształcenie).

Rys. 1. Uszkodzenia eksploatacyjne pianek amortyzujących
Źródło: Opracowanie własne
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2. Metoda badań materiału wkładki  
absorbującej energię uderzenia

Próbki do badań wycinano z wkładek amortyzujących montowanych w naj-
popularniejszych w naszym kraju hełmach strażackich użytkowanych przez 
ratowników Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Ze względu na możliwość 
porównania, wykorzystano taki sam model hełmu krajowego producenta. 
Jako referencyjne użyto próbki bez historii obciążenia, pozyskane z nowych 
hełmów. Następnie badano próbki pobrane z hełmów użytkowanych przez 
4 lata w jednostce ratowniczo-gaśniczej (JRG) Szkoły Głównej Służby Pożar-
niczej (SGSP) w Warszawie. Próbki do badań wykonano w kształcie prosto-
padłościanów o wymiarach 16 mm × 10 mm × 10 mm [6].
 

          a)

          b)

Rys. 2. Wkładki amortyzujące uderzenie stosowane w hełmach strażackich:  
a) nowa – bez historii obciążenia, b) używana przez okres 4 lat w JRG SGSP
Źródło: Opracowanie własne
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Badanie wytrzymałości, w warunkach obciążenia quasi -statycznego, wy-
konano na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell (rys. 3). Wykorzystano 
głowicę siły o zakresie nominalnym 500 N. Próbę ściskania wykonano wg 
normy technicznej ISO 844 [9]. Obciążenie realizowano ze stałą prędkością, 
która wynosiła 10%ε/min.

Rys. 3. Próba ściskania materiału absorbera
Źródło: Opracowanie własne

Próbę obciążenia dynamicznego zrealizowano na tym samym stanowi-
sku badawczym. Przyjęto następujące prędkość badania: do siły wstępnej  
50 mm/min, w trakcie obciążania w cyklu – 100 mm/min, w trakcie odcią-
żania w cyklu 50 mm/min (ze względu na retardację). Spośród parametrów 
cykli ściskania wpływających na przebieg niszczenia materiału wkładki, 
największe znaczenie ma amplituda obciążenia. Dla celów porównawczych 
wykonano program obciążenia uwzględniający 10 cykli o rosnącej mono-



tonicznie amplitudzie obciążenia. Obciążenie początkowe wynosiło 50 kPa, 
w każdym kolejnym cyklu amplituda obciążenia wzrastała o 50 kPa. Mak-
symalną amplitudę odniesiono do poziomiu „plateau” materiałów wkładek, 
wyznaczonego w próbie statycznej. Na podstawie uzyskanych histerez obli-
czono wartości energii mechanicznej (odkształcenia) rozproszonej w każdym 
cyklu. Zależność uzyskuje się za pomocą całkowania numerycznego pola 
pod wykresem w części „obciążenia” – WiBel, „odciążenia” – WiEnt i pola 
powierzchni pętli histerezy – ∆W (energia dyssypacji). Ponadto obliczono 
całkowitą energię odkształcenia podczas obciążenia cyklicznego – W(Fmax). 
Dodatkowym celem próby było wykazanie różnic w sztywności dynamicznej 
obu badanych struktur, która może być traktowana jako miara uszkodzenia.

3. Wyniki badań doświadczalnych

W tabeli 1 i 2 przedstawiono wyniki badań próby ściskania wykonanej 
w warunkach obciążenia quasi -statycznego. Uwzględniono następujące 
wielkości: σ(10%Fmax) – naprężenie odpowiadające 10% siły maksymalnej Fmax, 
W(10%Fmax) – pracę odkształcenia odpowiadającą 10% siły maksymalnej Fmax, 
Fmax – siłę maksymalną, εmax – odkształcenie maksymalne, W(Fmax) – pracę 
odkształcenia do siły maksymalnej, Ed – moduł sprężystości, F(ε 10%) – siłę 
przy odkształceniu 10% oraz σ(ε 10%) – naprężenie przy odkształceniu 10%. 

Tab. 1. Wyniki badań uzyskane w próbie ściskania w warunkach obciążenia quasi-
-statycznego próbek wykonanych z wkładek amortyzujących uderzenia hełmu 
strażackiego bez historii obciążenia

Parametr 
statystyczny

σ(10%Fmax)
[kPa]

W(10%Fmax)
[mJ]

Fmax
[N]

εmax
[mm]

W(Fmax)
[mJ]

Ed
[MPa]

F(ε 10%)
[N]

σ(ε 10%)
[kPa]

Średnia 186,50 42,53 197,05 12,12 799,95 6,57 50,1 480

Odchylenie 
standardowe 

s
15,3 7,81 18,29 0,21 83,33 0,919 3,21 48,6

Wsp. 
zmienności 

ν [%]
8,2 18,36 9,28 1,71 10,42 13,99 6,40 10,13

Źródło: Opracowanie własne
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Tab. 2. Wyniki badań uzyskane w próbie ściskania w warunkach obciążenia quasi-
-statycznego próbek wykonanych z wkładek amortyzujących uderzenia hełmu 
strażackiego użytkowanych przez 4 lata w JRG

Parametr 
statystyczny

σ(10%Fmax)
[kPa]

W(10%Fmax)
[mJ]

Fmax
[N]

εmax
[mm]

W(Fmax)
[mJ]

Ed
[MPa]

F(ε 10%)
[N]

σ(ε 10%)
[kPa]

Średnia 107,69 23,9 109,54 12,78 524,86 4,27 25,8 252

Odchylenie 
standardowe s 19,15 6,06 19,12 0,06 72,94 1,26 3,59 37,9

Wsp. 
zmienności 

ν [%]
17,78 25,37 17,46 0,44 13,9 26,7 13,91 15,03

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki próby ściskania w warunkach obciążenia quasi-statycznego 
wskazują wpływ struktury i eksploatacji na właściwości mechaniczne ma-
teriału wkładek. Obserwowano niższe wartości parametrów mechanicznych 
materiału wkładek używanych. Pod wpływem eksploatacji spadkowi uległa 
wytrzymałość, sztywność oraz zdolność do pochłaniania energii mate-
riału. Przykładowo, siła maksymalna była niższa o 87,51 N (44%), moduł 
sprężystości o 2,3 MPa (35%) a praca odkształcenia do siły maksymalnej 
o 275,09 mJ (34%). Ponadto należy zauważyć, że większość analizowanych 
wielkości materiału z historią obciążenia, charakteryzowało się wyższymi 
wartościami współczynnika zmienności w stosunku do materiału bez hi-
storii obciążenia. Może to świadczyć o występowaniu większej ilości wad 
(np. pustek) w materiale z historią obciążenia (rys. 4). 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki badań próby ściskania w warunkach 
obciążeń dynamicznych, cyklicznych. Uwzględniono następujące parametry: 
numer cyklu, WiBel – pracę odkształcenia do obciążenia, WiEnt – pracę od-
kształcenia do odciążenia, ∆Wi – energię dyssypacji, Fmax – siłę maksymalną, 
dL(Fmax) – wydłużenie przy sile maksymalnej, W(Fmax) – pracę odkształcenia 
do siły maksymalnej, tbadania – czas trwania badania.
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Tab. 3. Wyniki próby ściskania w warunkach obciążeń dynamicznych tętniących 
monotonicznie rosnących

Nr cyklu WiBel
[mJ]

WiEnt
[mJ]

∆Wi
[mJ]

Fmax
[N]

dL(Fmax)
[mm]

W(Fmax)
[mJ]

tbadania
[s]

Nowy

 1 0,38 0,36 0,01

54,5 1,5 66,34 200,56

 2 1,38 1,13 0,25

 3 2,57 2,12 0,46

 4 4,05 3,31 0,73

 5 5,92 4,70 1,23

 6 8,24 6,38 1,86

 7 11,22 8,25 2,97

 8 15,12 10,36 4,76

 9 21,52 12,52 9,00

10 44,86 14,74 30,13

4 lata użytkowania

 1 0,38 0,38 0,001

51,4 8,1 363,25 329,11

 2 1,41 1,27 0,13

 3 2,93 2,54 0,38

 4 5,16 4,28 0,88

 5 8,36 6,64 1,72

 6 13,07 9,73 3,34

 7 26,45 14,13 12,32

 8 153,71 26,68 127,04

 9 134,63 31,68 102,95

10 113,84 35,89 77,95

Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 4. Uszkodzenia wewnętrzne wkładki użytkowanej przez 4 lata
Źródło: Opracowanie własne

Na rys. 5 przedstawiono zdjęcia z mikroskopu skaningowego struktury 
badanych materiałów.  

                     a)

                     b)
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                c)

                d)

Rys. 5. Obrazy SEM i obraz optyczny struktury badanych próbek: a) struktura 
próbki bez historii obciążenia eksploatacyjnego, b) struktura próbki materiału 
eksploatowanego, obraz z kamery optycznej (c) i SEM próbki pozyskanej z hełmu 
eksploatowanego przez 4 lata (d)
Źródło: Opracowanie własne

Na rys. 6 i 7 przedstawiono charakterystyki σ -ε próby ściskania w warun-
kach obciążenia quasi -statycznego wkładek amortyzujących uderzenia hełmu 
strażackiego. Na rys. 8 przedstawiono pętle histerezy uzyskane w próbie 
ściskania w warunkach dynamicznych i cyklicznych. 

Wykresy naprężenie -odkształcenie materiałów wkładek amortyzujących 
otrzymane w próbie ściskania w warunkach obciążenia quasi -statycznego 
mają podobny przebieg. Główna różnica między przebiegami wykresów 
polega na nachyleniu oraz wysokość plateau. Wzrost naprężenia powoduje 
wzrost odkształcenia aż do ok. 10% (w przypadku materiału bez historii 
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obciążenia) i ok. 8% (w przypadku materiału z historią obciążenia). W ma-
teriale nowym naprężenia są wyższe niż w używanym. W nowym materiale, 
następuje znaczne zwiększenie odkształcenia przy prawie stałym obciążeniu. 
W przypadku używanego jest podobnie, widoczny jest wzrost odkształcenia, 
jednak następuje ono przy niższym obciążeniu. Po przekroczeniu poziomu 
odkształcenia, wynoszącego dla materiałów nowego ok. 60% i 70% dla uży-
wanego, dochodzi do znacznego zwiększenia obciążenia, przy jednoczesnym, 
stosunkowo niewielkim wzroście odkształcenia. 

Kształt i rozmiary pętli histerezy różnią sie istotnie. Dla obu testowanych 
materiałów odkształcenia rosną w funkcji obciążenia. Jednakże, efekt dzia-
łania podkrytycznego obciążenia mechanicznego jest bardziej zauważalny 
w przypadku materiału eksploatowanego przez 4 lata. Wyraźna jest granica 
powstawania dużej retardacji odkształcenia po 7 cyklu.

Rys. 6. Charakterystyka σ -ε nowych wkładek amortyzujących obciążenia z próby 
ściskania w warunkach obciążenia quasi -statycznego
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 7. Charakterystyka σ-ε używanych wkładek amortyzujących z próby ściska-
nia w warunkach obciążenia quasi-statycznego
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 8. Pętle histerezy uzyskane w kolejnych cyklach narastającego obciążenia 
tętniącego próbek pianek pobranych z absorberów nowych (bez historii obciąże-
nia – kolor czerwony) i użytkowanych przez 4 lata (kolor zielony)
Źródło: Opracowanie własne
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4. Wnioski

Podczas prac nad wkładkami amortyzującymi sformułowano następujące 
wnioski:
1. Uzyskane w badaniach krzywe odkształcenie -naprężenie są zgodne z opi-

sywanymi w literaturze. Charakterystyki zawierają strefę nieliniową-
-sprężystą (z małymi deformacjami plastycznymi), strefę quasi -liniową 
plateau oraz nieliniową strefę zagęszczania materiału [4]. Strefa plateau 
jest wyraźniej zaznaczona w próbkach bez historii obciążenia. Koniec 
tej strefy wyznacza najczęściej granicę efektywnego wykorzystania mate-
riału [3]. W przypadku obydwu grup próbek wyraźne przejście do strefy 
zagęszczenia materiału następuje przy odkształceniu na poziomie 60%. 

2. Zakłada się, że obciążenia eksploatacyjne materiałów porowatych nie po-
winny przekraczać 10% obciążeń niszczących – krytycznych [6]. W bada-
niach wykazano, że próbki pozyskane z nowych hełmów cechuje wyższy 
poziom obciążeń dopuszczalnych. 

3. Wyniki badań quasi -statycznych wykazały wyższy rozrzut właściwości 
materiałów porowatych użytkowanych przez 4 lata, może on być wyni-
kiem nierównomiernego starzenia materiału w objętości wkładki oraz 
związany z występowaniem lokalnych imperfekcji struktury. 

4. Próbki pianki bez historii obciążenia wykazywały wyższą wartość siły 
maksymalnej, przy tej samej wartości odkształcenia, co może przekładać 
się na wyższą wartość przenoszonego przyspieszenia opóźniającego [5]. 

5. Materiał nowy cechuje się wyższą sztywności. Wyższa sztywność powo-
duje większą niezgodność z tkankami ludzkimi. 

6. W badaniach dynamicznych, obydwa badane materiały zaabsorbowały 
energię wymuszenia, materiał hełmu używanego podczas cykli obcią-
żenia o największej amplitudzie nie powrócił (od 8 cyklu) do wymiarów 
zbliżonych do początkowych po impulsie obciążenia, chociaż zakres 
obciążenia został dobrany w zakresie plateau.

7. W kolejnych etapach, planuje się prowadzenie przedmiotowych badań 
pod działaniem obciążeń udarowych.
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Wpływ ciśnienia zasilania spiralnej dyszy wirowej  
na kąt rozpylenia i gęstość zroszenia strumienia wody

Streszczenie
Rozpylone ciecze stosuje się w wielu gałęziach gospodarki. Mgłę wodną wykorzy-

stuje się między innymi w ochronie przeciwpożarowej w aktywnych systemach zabez-
pieczeń oraz do absorpcji substancji niebezpiecznych. W zależności od przeznaczenia, 
producenci dysz rozpylających dążą do uzyskania odpowiedniej makrostruktury 
i mikrostruktury rozproszonej cieczy. Parametry zewnętrzne strumienia cieczy, takie 
jak kąt rozpylenia i gęstość zroszenia określają równomierność rozkładu cieczy w stru-
dze kropel i zależą od typu dyszy rozpylającej oraz parametrów przepływu cieczy.

W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ ciśnienia zasilania 
na rozkład cieczy w strudze kropel i kąt rozproszenia. W badaniach wykorzystano 
dyszę wirową spiralną TF -6, dla której wyznaczono charakterystykę przepływową 
p = f(Q). Badania przeprowadzono w sześciennej komorze o wymiarach 1200 mm. 
Pomiary kąta rozproszenia i gęstości zroszenia dokonano przy ciśnieniu zasilania: 
2 bary, 4 bary i 6 barów. Rozkład cieczy w strudze kropel określono dla dwóch 
odległości od wylotu dyszy: 600 mm i 1000 mm.

Przeprowadzone badania wskazują, że ciśnienie zasilania jest istotnym para-
metrem wpływającym na rozkład cieczy i zasięg strugi kropel. Dla badanej dyszy 
spiralnej o współczynniku przepływu K = 3,082 [dm3/min·bar0,5] największy kąt 
rozpylenia wynoszący 610 uzyskano przy ciśnieniu p = 6 bar. Wraz ze wzrostem 
ciśnienia zasilania i odległości od wylotu dyszy pole powierzchni zraszania ulega-
ło zwiększeniu. Uzyskane rozkłady gęstości zroszenia wskazują, że badana dysza 
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tworzy strugę w kształcie stożka o nierównomiernym rozkładzie kropel. Wraz ze 
wzrostem ciśnienia zasilania odnotowano większe różnice między średnią wartością 
gęstości zroszenia a wartością maksymalną. 

Słowa kluczowe: rozpylanie, dysze spiralne, parametry makrostruktury, kąt roz-
pylenia, gęstość strumienia cieczy

Effects of the Supply Pressure in a Spiral Vortex Nozzle 
on a Dispersion Angle and the Sprinkling Density  
of Water Jet

Abstract 
Sprays are widely used in many industries. A water mist is used for instance in active 

fire protection systems and to absorb hazardous substances. Manufacturers of spraying 
nozzles try to obtain appropriate macro- and microstructure of a spray, which depends 
on specific nozzle applications. External parameters of sprays, such as a dispersion angle 
or a sprinkling density specify, whether the  liquid in a stream is equally distributed. 
These parameters depend also on a spray nozzle type and the flow parameters. 

In this paper ,the authors show the impact of supply pressure on the distribution of 
the liquid and the spray angle. In this study the spiral vortex nozzle type TF-6 was used. 
For this nozzle, flow characteristics p = f(Q) was established The study was conducted 
in a cubic chamber. The size of the chamber was 1200 mm. Both, the dispersion angle 
and the sprinkling density were measured using the supply pressure of 2, 4 and 6 bars. 
The distribution of the liquid stream was observed for two distances measured from 
the nozzle head, which were equal to 600 mm and 1000 mm.

Conducted studies show that the supply pressure has a strong impact on the liquid 
distribution and the droplet stream range. For the spiral vortex nozzle with flow pa-
rameter of K = 3,082 [dm3/min·bar0,5] the largest spray angle of 61 degrees was observed 
at the pressure p = 6 bars. Increase in both supply pressure and the distance from the 
nozzle head widen the spraying area. Obtained distribution of the spraying density 
indicates that the nozzle creates the cone-shaped stream with an uneven distribution 
of the droplets. Increase in the supply pressure leads to the larger differences between 
the average spray density and the maximum value.

Keywords: spraying, spiral whirl nozzle, macrostructure parameters, spray angle, 
sprinkling density
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1. Wstęp

Zjawisko rozpylania cieczy polega na rozpadzie cieczy na krople w skutek od-
działywania sił powierzchniowych, grawitacyjnych i aerodynamicznych [1]. 
Warunkiem wystąpienia tego procesu jest dostarczenie w odpowiedni spo-
sób energii [2]. Najczęściej do rozpraszania cieczy wykorzystuje się energię 
samej cieczy. W takim przypadku spadek ciśnienia statycznego cieczy zmie-
nia się w urządzeniu rozpylającym na ciśnienie dynamiczne, co prowadzi 
do rozpylenia cieczy [3]. Na tej zasadzie działają rozpylacze wirowe. Ciecz 
prowadzona w ruch obrotowy wewnątrz dyszy wirowej zostaje wyrzucona 
w postaci stożkowej błony, która pod wpływem sił aerodynamicznych ulega 
rozpadowi na krople [4]. 

Na rynku dostępne są dysze wirowe o rożnej konstrukcji. Ze względu 
na prostą budowę, powszechnie wykorzystywane są dysze wirowe spiral-
ne. Dysze spiralne to nieautomatyczne dysze otwarte [5]. Umożliwiają one 
wytwarzanie mgły wodnej przy ciśnieniach wynoszących kilka bar. Cha-
rakteryzują się dużą niezawodnością. Mogą być wykonane z mosiądzu, stali 
nierdzewnej, aluminium oraz wielu tworzyw sztucznych [6]. 

Dysze spiralne używane są w wielu gałęziach gospodarki. Wynika to 
z faktu, że proces rozpylania cieczy ma bardzo duże znaczenie praktyczne. 
Mgłę wodną stosuje się między innymi w celach gaśniczych, do chłodzenia 
oraz absorpcji substancji niebezpiecznych [7 –9]. W zależności od przezna-
czenia, producenci dysz dążą do uzyskania odpowiedniej makrostruktury 
i mikrostruktury rozpylonej cieczy. Parametry zewnętrzne strumienia cieczy, 
takie jak kąt rozpylenia i gęstość zroszenia, określają zewnętrzny kształt 
strugi oraz strukturę (równomierność) rozkładu cieczy. Natomiast parame-
try wewnętrzne stopień i jednorodność rozpylenia [3]. Struktura strumieni 
rozpylonych zależy od wielu czynników m.in. od typu i konstrukcji dyszy 
rozpylającej oraz parametrów przepływu cieczy. Obecnie w wielu krajowych 
i zagranicznych ośrodkach naukowych prowadzone są badania dotyczące 
sposobów rozpylania cieczy oraz parametrów pracy rozpylaczy [10, 11]. 

Celem artykułu jest określenie wpływu ciśnienia zasilania dyszy spiralnej 
na kształt zewnętrzny oraz strukturę wewnętrzną strugi kropel. 
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2. Metodyka badań

Badanie wpływu ciśnienia zasilania dyszy na rozkład cieczy w strudze kropel 
i kąt rozpylenia przeprowadzono na stanowisku znajdującym się w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Zasadniczym elementem stanowiska jest 
sześcienna komora (1) wykonana z przezroczystego PMMA, której długość 
boku wynosi 1200 mm. W środku komory znajduje się rura (2) przeznaczo-
na do montowania dyszy rozpylającej (3). Zastosowanie rury teleskopowej 
umożliwia płynną regulację wysokości dyszy względem dna komory w za-
kresie 50 –500 mm. Pozostałe elementy stanowiska stanowią:
a)  układ zasilania wodą, składający się ze zbiornika (4) oraz pompy wyso-

kociśnieniowej CR15 ‒25 (6),
b)   zbiornik zrzutowy (5) z układem odprowadzania cieczy,
c)  układ pomiarowy z systemem rejestracji i przetwarzania danych (9 i 10).

Schemat stanowiska przedstawiono na rys. 1.
W badaniach użyto dyszy rozpylającej TF -6 firmy BETE Deutschland 

GmbH (rys. 2). Dysza TF -6 to dysza wirowa spiralna wykonana z polipropy-
lenu (PP). Nie posiada ona elementów wewnętrznych. Charakteryzuje się dużą 
przelotowością i prostotą działania. Woda wypływająca z otworu wylotowego 
dyszy pod ciśnieniem spływa po części spiralnej i za pomocą siły odśrodkowej 
jest rozpraszana.

W toku prowadzonych badań określono:
1) współczynnik przepływu K dyszy,
2) kąt rozpylenia cieczy φ,
3) gęstość zroszenia przez strumień q.

W celu wyznaczenia współczynnika przepływu K zmierzono objętości 
wypływającej cieczy odpowiednio przy ciśnieniach: 0,5, 1 , 2, 3, 4, 5, 6 bar. 
Przepływ cieczy regulowano za pomocą falownika pompy. Pomiar przy 
zadanym ciśnieniu prowadzono przez co najmniej 120 sekund. 

Współczynnik przepływu przy danej wartości ciśnienia wyznaczono 
zgodnie ze wzorem (1) [2]: 

        [dm3/min · bar0,5]                              (1)

gdzie:
Q – wydajność dyszy [dm3/min],
p – ciśnienie [bar].

K = Q
√p
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Średnik współczynnik przepływu dyszy określono jako średnią arytme-
tyczną wartości wyznaczonych przy różnych wartościach ciśnienia zasilania. 

Kąt rozpylenia φ, zdefiniowany jako kąt między dwoma stycznymi do 
zarysu strugi o wierzchołku w punkcie wylotu dyszy wyznaczono metodą 
fotograficzną (rys. 3). Podczas pracy dyszy przy ciśnieniach 2 bary, 4 bary 
i 6 bar wykonano zdjęcia strugi cieczy wypływającej z rozpylacza. 

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego
1 – komora badawcza, 2 – teleskopowa rura, 3 – dysza rozpylająca, 4 – zbiornik 
z wodą, 5 – zbiornik zrzutowy, 6 – pompa wysokociśnieniowa, 7 – przepływo-
mierz, 8 – czujnik ciśnienia, 9 – szafa sygnałowa i zasilająca, 10 – komputer.
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 2. Dysza spiralna TF -6
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 3. Kąt rozpylenia
Źródło: Opracowanie własne

Rozkład cieczy w strudze kropel scharakteryzowano za pomocą gęstości 
zroszenia. Jej badanie wykonano metodą wagową przy ciśnieniach: 2, 4, 6 bar. 
Zmierzono masę cieczy wyłapaną przez naczynie pomiarowe w ustalonym 
czasie. Pomiary przeprowadzono dla dwóch odległości od wylotu dyszy x: 
600 mm i 1000 mm. Do pomiaru gęstości zroszenia użyto 36 okrągłych 
naczyń pomiarowych o średnicy 62,5±1 mm. Masową gęstość zroszenia 
wyznaczono zgodnie ze wzorem (2) [3]:

 (2)

gdzie:
∆m – elementarny strumień masy cieczy [kg/s],
∆A – elementarna powierzchnia prostopadła do osi rozpylacza [m2] 

3. Wyniki Badań

W badaniach określono wpływ ciśnienia zasilania na wydajność dyszy. W ta-
beli 1 zamieszczono wyniki pomiarów przepływu dyszy spiralnej TF -6 oraz 
obliczone wartości współczynników K. Charakterystykę przepływową dyszy 
przedstawiono na rys. 4. Wyniki pomiarów potwierdzają dużą przepusz-
czalność dysz spiralnych. Średnie wartości parametru K dla badanej dyszy 
spiralnej wyniosła 3,082 [dm3/min ∙ bar0,5]. 

q = ∆m∙

∆A
kg/s
m2

∙



Tabela 1. Wyniki pomiarów przepływu dyszy TF -6

Zadane 
ciśnienie

Ciśnienie 
rzeczywiste

p
p odchyl. Wydajność

Q Q odchyl.
Współczynnik  

przepływu
K

bar bar bar dm3/h dm3/h dm3/(min·bar^0,5)

0,5 0,537 0,004 139,64 0,565 3,176

1,0 0,976 0,005 185,41 0,342 3,128

2,0 1,967 0,006 258,62 0,336 3,074

3,0 3,032 0,005 319,04 0,270 3,054

4,0 4,029 0,010 368,54 0,537 3,060

5,0 5,009 0,007 408,56 0,805 3,043

6,0 5,922 0,039 444,19 1,337 3,042

K średnie 3,082

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 4. Charakterystyka przepływowa dyszy TF -6
Źródło: Opracowanie własne

W tabeli 2 zamieszczono wyniki pomiarów kąta rozpylenia cieczy dla 
trzech wartości ciśnienia zasilania dyszy. Stwierdzono wzrost wartości kąta φ 
wraz ze wzrostem ciśnienia. Zmiana ciśnienia zasilania z 2 bar na 4 bary 
powodowała powiększenie kata rozwarcia stożka zraszania o 6 stopni. 
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Tabela 2. Wyniki pomiarów kąta rozwarcia stożka zraszania φ

Ciśnienie zasilania dyszy Kąt φ

bar °

2 54

4 60

6 61

Źródło: Opracowanie własne

Rozkład cieczy w strudze kropel w zależności od ciśnienia zasilania 
dyszy w odległości od wylotu dyszy 600 mm i 1000 mm został zobrazowany 
za pomocą programu SUFER 8.0 na rys. 5 –10. Barwna skala umieszczona 
przy wykresach określa masową gęstość zroszenia w           . Wartości na 
osiach x i y obrazują położenie punktów pomiarowych względem położenia 
dyszy rozpylającej. Podczas badania dysza umieszczona była w centralnym 
punkcie układu (6,6). Odległość miedzy środkami naczyń pomiarowych 
wynosiła 100 mm. 

Rys. 5. Rozkład cieczy w strudze kropel, x = 600 mm, p = 2 bary
Źródło: Opracowanie własne

kg/s
m2



Wpływ ciśnienia zasilania spiralnej dyszy wirowej na kąt rozpylenia… 145

Rys. 6. Rozkład cieczy w strudze kropel, x = 600 mm, p = 4 bary
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 7. Rozkład cieczy w strudze kropel, x = 600 mm, p = 6 bar
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 8. Rozkład cieczy w strudze kropel, x = 1000 mm, p = 2 bary
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 9. Rozkład cieczy w strudze kropel, x = 1000 mm, p = 4 bary
Źródło: Opracowanie własne



Wpływ ciśnienia zasilania spiralnej dyszy wirowej na kąt rozpylenia… 147

Rys. 10. Rozkład cieczy w strudze kropel, x = 1000 mm, p = 6 bar
Źródło: Opracowanie własne

Przedstawione na rys. 5 ‒10 rozkłady gęstości zroszenia pokazują, że 
wraz ze wzrostem ciśnienia zasilania w polu zraszania odnotowuje się więk-
sze wartości maksymalnej gęstości zroszenia (qmax). Zależność tę uzyskano 
dla obu odległości od wylotu dyszy. Największą wartość qmax wynoszącą  
0,748              odnotowano przy ciśnieniu 6 bar dla odległości od wylotu dyszy  
600 mm. Wartości maksymalnej qmax i średniej gęstości zroszenia qśr otrzy-
mane przy trzech wartościach ciśnienia zasilania w odległości od wylotu 
dyszy 600 mm i 1000 mm zamieszczono w tabeli 3. 

Uzyskane rozkłady gęstości zroszenia wskazują, że badana dysza tworzy 
strugę o nierównomiernym rozkładzie kropel. Równomierność rozkła-
du określono, wyznaczając odchylenie standardowe (Sq) dla otrzymanych 
w polu zraszania wartości gęstości zroszenia. Wyniki wskazują, że najbar-
dziej nierównomierny rozkład cieczy uzyskano przy ciśnieniu zasilania 
dyszy 6 bary i x = 600 mm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem ciśnienia 
rośnie różnica między maksymalną wartością gęstości zroszenia, a warto-
ścią średnią. Odwrotną zależność odnotowano dla odległości od wylotu 
dyszy. Przy odległości 1000 mm różnice między qmax i qśr były mniejsze 
dla tych samych ciśnień niż w przypadku odległości 600 mm. Przeprowa-
dzone badania wskazują, że wraz ze wzrostem odległości od wylotu dyszy 
rozkład kropel na powierzchni zraszania jest bardziej równomierny. Przy 

kg/s
m2
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tym samym ciśnieniu zasilania odchylenie standardowe (Sq) dla wartości 
uzyskanych w polu zraszania było ponad 2 -krotnie mniejsze w przypadku 
większej odległości od wylotu dyszy.

 
Tabela 3.Wartości maksymalnej i średniej gęstość zroszenia otrzymane  
przy ciśnieniu zasilania dyszy 2, 4, 6 bar

Odległość 
od wylotu 

dyszy
x

[mm]

Ciśnienie 
zasilenia 

dyszy [bar]

Maksymalna 
gęstość 

zroszenia
qmax

Średnia 
gęstość 

zroszenia
qśr

Odchylenie 
standardowe

Sq

Kształt 
powierzchni 

zraszania
/promień [mm]

600

2 0,557 0,082 0,152 Koło/300

4 0,655 0,170 0,210 Koło/325

6 0,748 0,196 0,244 Koło/330

1000

2 0,261 0,051 0,071 Owal/410/475 

4 0,297 0,073 0,093 Owal/ 450/505

6 0,414 0,091 0,109 Owal/495/530

Źródło: Opracowanie własne

W badaniach stwierdzono także, że kształt i powierzchnia zraszania 
zależy od drogi strumienia cieczy i ciśnienia. Podstawę stożka zraszania 
przy x = 600 mm stanowiło koło, natomiast przy x = 1000 mm owal. Po-
wierzchnia zraszania zwiększała się wraz ze wzrostem ciśnienia i odległości 
od wylotu dyszy. 

4. Wnioski 

W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ ciśnienia za-
silania dyszy na kąt rozpylenia strumienia i jego masową gęstość zrosze-
nia. W badaniu użyto dyszy spiralnej TF -6 o współczynniku przepływu  
K = 3,082 [dm3/min·bar0,5]. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
1. Kształt zewnętrzny strugi kropel jest uzależniony od parametrów prze-

pływu cieczy. Wraz ze wzrostem ciśnienia zasilania dyszy następował 

kg/s
m2

kg/s
m2

kg/s
m2
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wzrost kąta wierzchołkowego rozpylonego strumienia. Największy kąt 
rozpylenia wynoszący około 61o otrzymano dla p = 6 bar.

2. Dysza posiada pełny stożek zraszania, jednak w jego środku można 
zaobserwować znacznie mniejsze wartości gęstości zroszenia.

3. Rozkład cieczy w strudze kropel uzależniony jest zarówno od drogi stru-
mienia (odległości od wylotu dyszy), jak również od ciśnienia zasilania. 
Im mniejsze ciśnienie i większa odległość od wylotu dyszy tym rozkład 
cieczy jest bardziej równomierny. 

4. Wraz ze wzrostem ciśnienia zasilania i odległości od wylotu dyszy pole 
powierzchni zraszania ulega zwiększeniu. 

5. Wzrost ciśnienia zasilania powoduje, że w polu zraszania wzrasta różnica 
między maksymalną, a średnią wartością gęstości zroszenia.

6. Zwiększenie odległości od wylotu dyszy zmienia kształt powierzchni 
zraszania z kołowego na owalny.
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Analiza wpływu wydatku i ustawienia  
głowicy prądownicy TurboJjet 52 na rozkład 
intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym

Streszczenie
W artykule zaprezentowano badania doświadczalne dotyczące wpływu wydatku 

i ustawienia głowicy prądownicy TurboJet 52 na rozkład intensywności zraszania 
w strumieniu rozpylonym. Omówiono w nim m.in. przedmiot i metodykę badań 
i stanowisko pomiarowe oraz przebieg badań. Prądownicę TurboJet 52 badano 
przy trzech różnych ustawieniach głowicy, odpowiadających kątom rozpylenia 
strumienia: 60º, 90º i 120º. Podczas badań rejestrowano wyniki dla trzech różnych 
wydatków: 230 dm3/min, 330 dm3/min i 450 dm3/min. Badania prądownicy odby-
wały się dla wszystkich ustawień przy stabilizowanym ciśnieniu zasilania równym 
około 6 bar. Wyniki rozkładów intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym 
przedstawiono w formie graficznej.

Przeprowadzono analizę wyników oraz sformułowano wnioski, mające wymiar 
praktyczny dla strażaków operujących rozproszonymi prądami wodnymi.

Słowa kluczowe: rozpylanie, prądownica wodna, strumień wody, natężenie prze-
pływu, średnica kropli, intensywność zraszania, powierzchnia zraszania

Analysis of the Impact of the Flow Rate and Settings  
of the Nozzle TurboJet 52 on Distribution  
of the Sprinkling Intensity in Spray 

Abstract

This paper presents studies on the influence of the nozzle output and spray angle 
on the distribution of sprinkling intensity in a spray generated by the TurboJet 52 
nozzle. Among the others the following issues have been discussed in the paper: 
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study subject, study method, research stand and the course of studies. The studies 
were conducted for three different nozzle spray angles of 60°, 90° and 120° and three 
different flow rates of 230 dm3/min, 330 dm3/min and 450 dm3/min. The studies for 
all settings were carried out at the stabilized supply pressure equal to about 6 bars. 
The results of sprinkling intensity distribution are presented on the graphs. Based 
on the analysis of the  results the conclusions have been set. They are , important 
not only for the theoretical considerations but can be applied in practice, especially 
for fire-fighters operating with water stream.

Keywords: spraying, water nozzle, water stream, flow rate, water droplet diameter, 
sprinkling intensity, sprinkling area

Wprowadzenie

Dzięki rozwojowi nowych technologii w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej, powstaje coraz więcej urządzeń do skutecznego podawania dowolnych 
strumieni wodnych. Dostępny jest szeroki wachlarz strumieni, od mgłowego 
o małej wydajności i dużym rozpyleniu, do prądów zwartych o dużej wydaj-
ności i dużych kroplach. Współcześnie stosowane prądownice typu Turbo 
posiadają możliwość płynnej regulacji kąta rozpylenia oraz wydajności, 
dzięki czemu mogą być dostosowywane do różnego rodzaju prowadzonych 
działań gaśniczych w natarciu lub obronie, co pozwala na optymalny dobór 
parametrów prądu gaśniczego do rodzaju palącego się materiału. Jest to istot-
ne, gdyż nieskuteczne używanie wody może doprowadzić do zużycia środka 
i wydłużenia prowadzonej akcji gaśniczej. Ze względu na swoją uniwersal-
ność i skuteczność są one podstawowym narzędziem stosowanym przez 
Państwową Straż Pożarną (PSP). Zatem stopień rozpylenia strugi wody oraz 
intensywność zraszania to dwa parametry, które mają bardzo duży wpływ 
na skuteczność i jakość prowadzonych działań gaśniczych. 

Jedną z najistotniejszych wielkości określających jakość rozpylenia cieczy 
jest średnia średnica kropel. Dzięki Analizatorowi Widma Kropel (AWK) 
otrzymano średnią wielkość cząsteczki w rozkładzie powierzchniowym 
Dv [µm], wyliczoną indywidualnie dla każdego pomiaru. Na potrzeby badań 
przyjęto zakres dwóch badanych średnic pojedynczych kropel w przedziale 
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od 13 µm do 1000 µm. Kolejnym istotnym parametrem określającym przy-
datność strumieni rozpylonych w ochronie przeciwpożarowej jest inten-
sywność zraszania (materiału palnego) Iz [mm/min], czyli ilość wody, jaka 
pokryje daną powierzchnię w jednostce czasu. Za pomocą analizatora AWK 
można uzyskać pośrednio wartość intensywności zraszania, wykorzystując 
do tego celu rozkład średnich objętościowych średnic kropel.

  Stopień rozpylenia cieczy powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału palnego. Istotny jest również rodzaj podawanego prądu gaśniczego 
oraz charakterystyka środowiska pożaru (wielkość pomieszczeń oraz ilość 
przeszkód). W przypadku gaszenia pożarów ciał stałych ważne jest, aby 
stopień rozpylenia nie był za duży [11]. Konsekwencją zbyt małych kropel 
może być przedwczesne odparowanie w kolumnie konwekcyjnej. Wówczas 
nie jest możliwe schładzanie samego materiału palnego. Najważniejsze 
jest, aby krople jak najdłużej oddziaływały na strefę spalania [12]. Podczas 
gaszenia pożarów należy dążyć do tego, aby jak największa ilość wody zo-
stała odparowana. Strumienie zwarte mają bardzo małą skuteczność pod 
względem odbierania ciepła, ponieważ ich działanie jest miejscowe, o dużym 
natężeniu. Poprawę skuteczności gaśniczej dają strumienie rozproszone, 
które ze względu na wielkość kropel dzieli się na kropliste (od 1 mm do 
3 mm) i mgłowe (od 0,1 mm do 1 mm). Stopień rozdrobnienia pozwala na 
zwiększenie powierzchni wymiany ciepła [7 –10,13]. Dlatego najczęściej stru-
mienie rozproszone wykorzystuje się do gaszenia pożarów wewnętrznych. 
Użycie rozpylonych strumieni wodnych ma również duży wpływ na ochronę 
strażaka. Współczesne prądownice umożliwiają wytworzenie prądów wody 
o dużym kącie rozpylenia, tworząc tym samym „parasol ochronny” dla 
strażaka przed promieniowaniem cieplnym. 

 Od wielu lat prowadzone są badania mające na celu poznanie najbardziej 
efektywnego wykorzystania strumienia wodnego [15], jego odpowiednie-
go rozproszenia oraz podawania. Ich głównym celem jest optymalizacja 
parametrów strumieni wodnych. Jednym z ośrodków naukowych, gdzie 
prowadzone są prace badawcze nad efektywnością gaśniczą strumieni wod-
nych jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), w której wykonuje się 
liczne prace badawcze i rozwojowe poświęcone tej tematyce pod kierunkiem 
Jerzego Gałaja i Tomasza Drzymały [1–10]. Wyniki takich badań są również 
pomocne w rozwoju znanych i szeroko stosowanych modeli pożarów [7].
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1. Stanowisko badawcze i metodyka pomiarów

1.1. Cel i przedmiot badań

Głównym celem badań było określenie wpływu ustawienia głowicy prądow-
nicy TurboJet 52 na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylo-
nym. Przedmiotem badań była prądownica wodna TurboJet 52 firmy AWG 
z płynną regulacją wydatku oraz kąta rozpylenia do 120 stopni. Wydatek 
prądownicy można zmieniać w zakresie od 100 dm3/min do 450 dm3/min. 
Jej widok przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Przedmiot badań – prądownica TurboJet 52
Źródło: [16]

1.2. Metoda pomiarowa

Pomiary parametrów strumienia rozproszonego wody wykonano za po-
mocą analizatora widma kropel AWK, który został wyprodukowany przez 
firmę KAMIKA. Jest to przyrząd do pomiaru automatycznego wymiarów 
cząstek stałych i ciekłych, niezależnie od ich właściwości fizycznych oraz 
chemicznych. Może on zostać wykorzystany w warunkach laboratoryjnych 
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lub poligonowych. Zestaw pomiarowy AWK składa się z sondy pomiarowej, 
w której znajduje się przetwornik fotoelektryczny połączony za pomocą 
kabla o długości 20 m z układem elektronicznym przetwarzającym sygnały 
elektryczne. Sonda posiada układ optyczny składający się z nadajnika oraz 
odbiornika światła podczerwonego. Swobodnie opadające krople po dosta-
niu się do wnętrza sondy, na skutek zjawiska rozproszenia zaburzają odbiór 
podczerwieni przez fotodiodę, w układzie elektronicznym formowane są 
impulsy elektryczne proporcjonalne do średnic kropel. Układ elektronicz-
ny połączony jest przez dwa kable (sterujący i pomiarowy) do specjalnego 
interfejsu w komputerze, gdzie analizie poddany zostaje kształt i amplituda 
impulsu. Po kalibracji impulsów otrzymuje się średnicę kropli znajdującą 
się aktualnie w układzie pomiarowym. Wyniki pomiaru są zapisywane 
w pamięci komputera w jednostkach elektrycznych i można je przeliczyć 
na jednostki fizyczne. Wyniki wyświetlane są na monitorze, a sterowanie 
przyrządem odbywa się za pomocą klawiatury i myszy komputerowej. Dzięki 
współpracy urządzania z komputerem, można uzyskać charakterystyki na 
wykresach bezpośrednio po zakończeniu pomiaru. Sonda wyposażona jest 
w trzy wymienne przysłony, których używa się w zależności od koncentra-
cji kropel. Koncentracja kropel zależna jest od natężenia przepływu cieczy 
w rozpylaczu i odległości badanego rozpylacza od sondy. Dla kropel o wiel-
kości 100 μm maksymalny błąd pomiarowy systemu AWK wynosi 2,5 μm. 
Analizator AWK daje możliwość wyznaczenia średnich średnic kropel oraz 
ich rozkładu w przedziale od 13 μm do 5000 μm [14]. 

1.3. Stanowisko badawcze

Stanowisko badawcze wraz z układem pomiarowym znajduje się w SGSP 
w Laboratorium Technicznych Systemów Zabezpieczeń. Schemat stanowi-
ska badawczego przedstawiono na rys. 2. W jego skład wchodzi: komora 
pomiarowa (1), badana prądownica (3), która jest zasilana przez zestaw wy-
sokociśnieniowych pomp (6). Tuż przed prądownicą TurboJet 52 znajduje się 
tensometryczny czujnik ciśnienia CL1 (4) połączony z przetwornikiem CL300 
(11), na którym można odczytać wartość ciśnienia. Rozpylony strumień 
analizowany jest przez sondę AWK (2) o powierzchni otworu wlotowego 
F = 254 mm2. Dane z sondy przekazywane są poprzez analizator AWK (9) 
do komputera klasy PC (10) z wbudowaną kartą pomiarową systemu AWK. 
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Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego
1 – komora pomiarowa, 2 – sonda AWK, 3 – badana prądownica, 4 – czujnik ci-
śnienia, 5 – zbiornik wody, 6 – układ pomp zasilających, 7 – przepływomierz, 
8 – zawór kulowy, 9 – analizator AWK, 10 – komputer typu PC, 11 – pulpit czujni-
ka ciśnienia, 12 – zawór kulowy otwierający i zamykający układ pomiarowy, 
13 – zawór do zewnętrznego zasilania w wodę (obieg zamknięty)
Źródło: Opracowanie własne

Na rys. 3 przedstawiono przykładowy rozkład strumienia generowanego 
przez prądownicę TurboJet 52 podczas badań. 

Rys. 3. Strumień generowany przez prądownicę TurboJet 52 
Źródło: Opracowanie własne
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1.4. Omówienie procedury badawczej

Pomiary rozkładu intensywności zraszania wykonywano w ustalonych punk-
tach pomiarowych, których rozkład na płaszczyźnie podłogi pokazano na 
rys. 4. Środek okręgu leżał na przedłużeniu osi prądownicy. Punkty pomia-
rowe były położone na liniach prostych, równoległych do osi prostopadłych 
przechodzących przez środek okręgu i były oddalone od siebie o tę samą 
odległość wynoszącą 250 mm. Wszystkie punkty pomiarowe leżały we-
wnątrz koła o założonym maksymalnym promieniu równym około 1,5 m 
(przyjęto, że strumień rozpylony nie będzie wykraczał poza tę granicę). Ze 
względu na przyjęte założenia o symetrii strumienia, zaznaczono tylko 
punkty w dwóch ćwiartkach A i B. Każdy punkt oznaczono kolejną liczbą 
z dodatkiem litery a (dla punktu położonego w ćwiartce A) lub b (dla punktu 
położonego w ćwiartce B). Dla sprawdzenia symetrii w ćwiartce B badania 
przeprowadzono tylko dla punktów położonych na prostej przechodzącej 
przez środek okręgu (punkty 2b, 3b, 4b i 5b). W celu identyfikacji konkret-
nego badania w nazwie pliku, w którym zapisywano dane umieszczono 
numer punktu pomiarowego [6]. 

Rys. 4. Schemat rozkładu punktów pomiarowych na płaszczyźnie podłogi
Źródło: [6]
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Sonda pomiarowa rozpoczynała pomiar po uruchomieniu zapisu w pro-
gramie przy pomocy przycisku START i kończyła go automatycznie po 5 min 
lub po zliczeniu 50 tys. kropel (ustawiony parametr w programie). Strumień 
rozpylony generowany przez prądownicę TurboJet 52 badano przy trzech 
kątów rozpylenia strumienia: 60°, 90° i 120° oraz przy trzech wydatkach: 
230 dm3/min, 330 dm3/min i 450 dm3/min [6].

Badania zostały wykonywane według następującego algorytmu postę-
powania:

1. Włączenie komputera oraz analizatora AWK.
2. Ustawienie odpowiednich parametrów pomiaru w programie AWK.
3. Uruchomienie pomp zasilających prądownicę.
4. Ustawienie sondy w odpowiednim punkcie pomiarowym. 
5. Otworzenie zaworu kulowego zasilającego układ. 
6. Uruchomienie programu komputerowego (poprzez przycisk Start), roz-

poczęcie pomiaru.
7. Automatyczne zakończenie pomiaru i zapisanie wyników po 5 min lub 

po zliczeniu 50 tys. kropel.
8. Zamknięcie zaworu kulowego zasilającego układ. 
9. Wykonanie czynności zapisanych w punktach 5 ‒9 dla wszystkich punk-

tów pomiarowych.
10. Zakończenie badania. 

 Do przedstawienia wyników i ich analizy korzystano ze zliczanych 
przez program AWK średnich średnic objętościowych kropel Dv, które są 
najbardziej miarodajne w analizie skuteczności gaśniczej strumienia.

2. Metodyka oraz wyniki badań i ich analiza

2.1. Metodyka określania intensywności zraszania Iz

Dzięki zastosowaniu analizatora widma kropel (AWK) można było wyzna-
czyć średnią wielkość cząsteczki w rozkładzie powierzchniowym Dv [µm] 
wyliczoną indywidualnie dla każdego pomiaru według wzoru 1. Na potrzeby 
badań przyjęto zakres 2 badanych średnic pojedynczych kropel w przedziale 
od 13 µm do 1000 µm. Sposób obliczania średniej średnicy objętościowej 
kropel Dv przez system AWK wyraża poniższa zależność (1):
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 [µm]                                      (1)

gdzie:
Di – średnia średnica objętościowa dla i -tego przedziału pomiarowego [µm],
∆ni – liczba kropel, jaka została zliczona w i -tym przedziale długości średnic,
m – łączna liczba przedziałów pomiarowych, na jaki podzielony został 
całkowity zakres badanych średnic,
N – całkowita liczba kropel, jaka została zliczona podczas pomiaru.

  
 Wyniki pomiarów średnich średnic objętościowych kropel wyzna-

czonych w badanych punktach pomiarowym zamieszczono w opracowa-
niu [6, 16]. Bazując na tych wynikach wartości intensywności zraszania 
w analizowanych punktach pomiarowych wyznaczono metodą pośrednią. 
Po zakończeniu badania wśród uzyskanych wyników otrzymywano m.in. 
wartość średniej średnicy objętościowej Dv oraz czas, w którym analizator 
AWK zarejestrował 50 tys. kropel. Jako powierzchnię zraszania przyjęto 
powierzchnię otworu wlotowego sondy pomiarowej równą 254 mm2. Mając 
powyższe dane, wartość intensywności zraszania Iz [mm/min] obliczono za 
pomocą wzoru (2):

 [mm/min]                                (2)

gdzie:
F – powierzchnia otworu wlotowego sondy równa 254 mm2,
t – czas trwania pojedynczego eksperymentu [min],
Dv – średnia średnica objętościowa zmierzona przez system AWK [mm],
N – liczba kropel zliczanych podczas próby.

2.2. Rozkład promieniowy intensywności zraszania Iz

Na rysunkach 5 – 8 zamieszczono zestawienie konfiguracji w funkcji Iz = 
f(r) wzdłuż osi Ox, zwanych dalej rozkładem promieniowym Iz. Przedsta-
wiono również wyniki badań dla poszczególnych ustawień kąta rozpylenia 
[6, 16].

DV = √ N
∑ Di

3 ∙ ∆nii=1

m
3

IZ = 6 ∙ F ∙ t
π ∙ DV

3 ∙ N
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Rys. 5. Rozkłady promieniowe intensywności zraszania Iz = f(r) zmierzone  
wzdłuż osi Ox
Źródło: Opracowanie własne

Wartości dla wszystkich konfiguracji prądownicy wykazują znikome 
oddziaływanie strumienia w obszarze ograniczonym promieniem r = 25 cm. 
Powyżej tej odległości od osi prądownicy zaznacza się znaczny wzrost war-
tości intensywności zraszania. W zakresie promienia r = 0,25 m – 0,75 m 
największe wartości intensywności zraszania odnotowano dla ustawienia 
głowicy na kąt rozpylenia 60°. Wysokie wartości Iz są związane z dużym 
oddziaływaniem miejscowym strumienia w odległości około 50 cm od osi 
dyszy. Przy ustawieniu głowicy na kąt rozpylenia 90o uzyskano znacznie 
mniejsze wartości, ale obszar zraszania zwiększył się do 100 cm. Zwiększenie 
kąta rozpylenia do 120° poskutkowało wydłużeniem promienia powierzchni 
zraszania nawet do 1,5 m. Wzrost wydatku wiąże się ze wzrostem Iz. Mak-
symalne wartości dla kątów rozpylenia 90° i 120° są porównywalne. Zwięk-
szenie kąta rozpylenia w tych przypadkach skutkuje jedynie oddaleniem 
wartości maksymalnych od osi prądownicy (90o – 50 cm; 120o – od 75 cm 
do 125 cm w zależności od wydatku). Na rysunkach 6 – 8 przedstawiono 
rozkłady dla poszczególnych ustawień głowicy (kątów rozpylenia).
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Rys. 6. Rozkłady promieniowe intensywności zraszania Iz(r) dla kąta rozpylenia 60o 

Źródło: Opracowanie własne

Dla ciśnienia zasilania 6 bar i najmniejszego badanego kąta rozwarcia 
charakterystyki kształtują się podobnie. Największe wartości uzyskano 
w punktach położonych w pobliżu promienia r = 50 cm. Zwiększenie wy-
datku powoduje wzrost maksymalnej wartości intensywności zraszania. Przy 
kącie rozpylenia 60o uzyskano największe wartości Iz (nawet 92 mm/min dla 
wydatku 450 dm3/min).

Rys. 7. Rozkłady promieniowe intensywności zraszania Iz(r) dla kąta rozpylenia 90o 

Źródło: Opracowanie własne
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Zmiana ustawienia głowicy na większy kąt rozpylenia wpłynęła na znacz-
ne zmniejszenie maksymalnych wartości intensywności zraszania (około 
czterokrotny spadek w przypadku wydatku 450 dm3/min). Przy mniejszych 
wydatkach spadek ten jest coraz mniejszy (około dwukrotny przy wydatku 
330 dm3/min i praktycznie pomijalny przy wydatku 230 dm3/min). Maksy-
malne wartości intensywności, podobnie jak w przypadku kąta rozpylenia 
60°, otrzymano w punktach położonych na promieniu około 50 cm. W od-
ległości powyżej 75 cm od osi intensywne oddziaływanie wody widoczne 
jest tylko dla wydatku 230 dm3/min. 

Rys. 8. Rozkłady promieniowe intensywności zraszania Iz(r) dla kąta rozwarcia 120o  
Źródło: Opracowanie własne

Dla ustawienia głowicy na kąt rozpylenia 120o odnotowano wzrost in-
tensywności zraszania w odległości powyżej 50 cm od osi. Dla wydatku  
330 dm3/min wartości intensywności zraszania przekraczające 10 mm/min 
(wymagana minimalna intensywność zraszania potrzebna do ugaszenia 
średniego pożaru) uzyskano w obszarze ograniczonym promieniami 60 cm 
i 140 cm. Otrzymano wówczas dwa maksima intensywności zraszania, jedno 
odległe od osi o około 75 cm i drugie o około 125 cm. Maksymalna wartość 
intensywności zraszania przy tym wydatku wyniosła około 17 mm/min w od-
ległości około 125 cm od dyszy. Analogiczny obszar dla wydatku 450 dm3/min 
jest węższy i ograniczony promieniami 80 cm i 125 cm. W tym przypadku 
uzyskano jedno maksimum równe około 22 mm/min w odległości około  
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100 cm od osi prądownicy. Najwęższy obszar uzyskano w przypadku wydat-
ku 230 dm3/min (odpowiednio promienie 65 cm i 90 cm). Ponadto przy tym 
wydatku zasięg strumienia jest ograniczony tylko do 100 cm. 

2.3. Całkowita średnia intensywność zraszania

Średnia globalna intensywność zraszania zI została obliczona zgodnie ze 
wzorem (3) jako średnia arytmetyczna intensywności zraszania we wszyst-
kich punktach pomiarowych: 

 [mm/min]                                  (3)

gdzie:
Ii – intensywność zraszania w i -tym punkcie pomiarowym [mm/min],
n – liczba punktów pomiarowych.

Rys. 9. Wartości zI  dla wszystkich analizowanych kombinacji parametrów  
prądownicy
Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie wyników przedstawionych na rys. 9 można stwierdzić, 
że przy określonym kącie rozpylenia, na uzyskanie największej całkowitej 
średniej wartości intensywności zraszania zI  [mm/mim] ma wpływ również 
odpowiednie ustawienie na głowicy prądownicy wartości wydatku. Dla 60o 

n
∑ Iii=1

n

IZ = 
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było to 450 dm3/min (9,84 mm/min), dla 90o – 330 dm3/min (7,28 dm3/min) 
i dla 120o – 230 dm3/min (11,48 mm/min). 

2.4. Wskaźnik nierównomierności zraszania

W pracy wykonano dwa rodzaje analizy współczynnika nierównomierności 
zraszania. W pierwszym obliczono współczynnik nierównomierności zra-
szania WNZ w rozpatrywanym obszarze badań według wzoru (4). 

 [mm/min]                           (4)

Wartość wskaźnika nierównomierności zraszania WNZ jest tym mniejsza, 
im mniejszy jest rozrzut wartości intensywności zraszania kropel. Im większa 
wartość średniej intensywności zraszania, tym jest ono bardziej nierówno-
mierne. Jego wartości uzyskane dla wszystkich kombinacji parametrów ba-
danej prądownicy przedstawiono na rysunku 10. Na podstawie otrzymanych 
wyników można stwierdzić, że charakter zmian wartości wskaźnika WNZ 
jest analogiczny do zmian globalnej średniej intensywności zraszania. Naj-
większą jego wartość, równą 18,43 mm/min, uzyskano przy parametrach: kąt 
rozpylenia 120° i wydatku 230 dm3/min, a najmniejszą równą 4,14 mm/min 
przy tym samym kącie rozpylenia i wydatku 330 dm3/min. Drugi rodzaj, to 
zależność współczynników WNZ(r) liczonych osobno dla każdego promienia 
według wzoru (5). 

 [mm/min]                        (5)

gdzie:
nr – liczba punktów pomiarowych położonych na tym samym promieniu r.

Na rys. 11 – 13 pokazano przebiegi funkcji WNZ(r) dla poszczególnych 
ustawień kąta rozpylenia. 
 

WNZ = √ n
∑ (Ii − IZ  )

2

i=1

n

WNZ(r) = √ nr

∑ (Ii − IZ  )
2

i=1

nr
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Rys. 10. Wartości wskaźnika WNZ dla wszystkich kombinacji parametrów  
prądownicy
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 11. Rozkład promieniowy wskaźnika WNZ(r) dla kąta rozpylenia 60o

Źródło: Opracowanie własne

Przebiegi funkcji są bardzo zbliżone do charakterystyk Iz(r). Pogorszenie 
równomierności zraszania następuje po przekroczeniu 25 cm. Zwiększenie 
wydatku skutkuje wzrostem wartości wskaźnika WNZ w odległości 50 cm 
od osi prądownicy. Znaczne zróżnicowanie wartości intensywności zraszania 
Iz jest spowodowane miejscowym oddziaływaniem zwężonego strumienia 
wody, charakterystycznego dla kąta rozpylenia 60o.
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Rys. 12. Rozkład promieniowy wskaźnika WNZ(r) dla kąta rozpylenia 90o

Źródło: Opracowanie własne.

Przy kącie rozpylenia 90° wskaźnik nierównomierności zraszania WNZ(r) 
przyjmuje dla wszystkich badanych wydatków największe wartości w punk-
tach odległych około 50 cm od osi prądownicy. Największe różnice dochodzą-
ce do 15 mm/min pomiędzy maksymalną i minimalną wartością wskaźnika 
otrzymano dla wydatku 450 dm3/min, a najmniejsze nie przekraczające  
5 mm/min dla wydatku 330 dm3/min. 

Rys. 13. Rozkład promieniowy wskaźnika WNZ(r) dla kąta rozpylenia 120o 

Źródło: Opracowanie własne.



Dla ustawienia głowicy odpowiadającego kątowi rozpylenia 120° uzy-
skano najbardziej zróżnicowane wyniki wskaźnika nierównomierności 
zraszania. Dla każdego wydatku widoczne są obszary charakteryzujące się 
z niskimi wartościami wskaźnika WNZ(r) (ok. 2 mm/min) oraz przedziały 
w których wskaźnik WNZ(r) jest wielokrotnie większy (przykładowo około 
14 mm/min przy wydatkach 230 dm3/min i 450 dm3/min. Najmniejsze od-
chylenia wartości Iz odpowiadające największej równomierności zraszania 
uzyskano w obszarze ograniczonym promieniami 50 cm i 75 cm.

Wzrost wydatku powoduje przesunięcie obszarów o zwiększonej nie-
równomierności zraszania. 

3. Podsumowanie i wnioski końcowe

W artykule omówiono przeprowadzone badania mające na celu wyznacze-
nie intensywności zraszania i wielkości z nią związanych na płaszczyźnie 
podłogi przez strumień rozpylony generowany przez standardową prądow-
nicę TurboJet 52 zawieszoną pionowo na wysokości 2,5 m. Podczas testów 
poprzez odpowiednie ustawienia głowicy zmieniano wydatek (230 dm3/min, 
330 dm3/min i 450 dm3/min) i kąt rozpylenia prądownicy (60°, 90° i 120°). 

Na podstawie uzyskanych rozkładów średnich objętościowych średnic 
kropel wyznaczono intensywności zraszania w tych samych punktach po-
miarowych. 

Otrzymane wyniki oraz ich analiza pozwoliły na sformułowanie nastę-
pujących wniosków końcowych:
1. Największe maksymalne wartości intensywności zraszania Iz zmierzone 

wzdłuż osi Ox zaobserwowano dla kąta rozpylenia 60° i wydajności  
450 dm3/min (ponad 90 mm/min), natomiast najmniejsze dla kąta roz-
pylenia 90° i wydatku 330 dm3/min (poniżej 10 mm/min). Przy kątach 
rozpylenia 60° i 90° wystąpiły one w punktach pomiarowych oddalonych 
od osi prądownicy o około 50 cm. Na podstawie otrzymanych rozkładów 
można stwierdzić, że niezależnie od wydatku prądownicy przy tych 
kątach rozpylenia najlepsze, z punktu widzenia intensywności zraszania, 
są powierzchnie ograniczone promieniami 60 cm i 80 cm. 

2. Przy kącie rozpylenia 120º otrzymano inny kształt charakterystyki promie-
niowej intensywności zraszania. Maksymalne wartości intensywności 
zraszania dla różnych wydatków wystąpiły w różnych odległościach od 

Analiza wpływu wydatku i ustawienia głowicy prądownicy TurboJjet 52… 167



osi prądownicy i tak przy wydatku 230 dm3/min wyniosła ona około  
75 cm (około 12 mm/min), przy wydatku 330 dm3/min wynosiła ona 
około 125 cm (około 17 mm/min), a przy wydatku 450 dm3/min wynosiła 
około 100 cm (około 22 mm/min).

3. Największą globalną wartość intensywności zraszania uzyskano dla kąta 
rozpylenia 120° i wydatku 230 dm3/min, natomiast najmniejszą dla kąta 
rozpylenia 60° i wydatku 230 dm3/min.

4. Porównując wartości wskaźnika nierównomierności zraszania WNZ dla 
różnych kątów rozpylenia można dojść do wniosku, że przy kątach 60° 
i 90° wpływ ten jest znacznie mniejszy niż przy kącie 120°.

Możliwość regulacji kąta rozpylenia oraz wydatku zwiększa zakres sto-
sowania badanej prądownicy w ochronie przeciwpożarowej, co gwarantuje 
efektywne gaszenie pożarów. Jednak przy wyborze odpowiedniego ustawie-
nia głowicy prądownicy podczas gaszenia pożarów trzeba wziąć pod uwagę 
zarówno wymaganą intensywność zraszania dostosowaną do mocy pożaru 
i odległości od źródła ognia, jak i zapewnienie odpowiedniej jakości rozpyle-
nia charakteryzującej się równomiernością strumienia. Otrzymane rezultaty 
mają wymiar praktyczny i mogą być pomocne dla strażaków operujących 
rozproszonymi prądami wodnymi.
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Wpływ wybranych antypirenów fosforowo ‑azotowych 
na właściwości pożarowe i użytkowe poliakrylanowego 
kleju rozpuszczalnikowego

Streszczenie
Kleje samoprzylepne, a szczególnie rozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne 

cieszą się coraz większą popularnością, ze względu na ich unikalne właściwości, 
m.in. dobrą przyczepność do podłoży polarnych, odporność na starzenie, łatwość 
usuwania z klejonych powierzchni, niskie koszty oraz wysoką wydajność produkcji. 
Poliakrylanowe kleje samoprzylepne używane są zarówno w przemyśle, jak i w życiu 
codziennym. Zastępują one coraz częściej tradycyjne techniki łączenia, takie jak 
spawanie czy nitowanie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego posiadają 
jednak istotną wadę, są łatwopalne.

Głównym celem pracy było określenie wpływu wybranych fosforowo -azotowych 
środków ogniochronnych na parametry pożarowe otrzymanych kompozycji oraz 
określenie wpływu wprowadzonych retardantów palenia na parametry użytkowe 
kleju. Pomiary wykonano za pomocą mikrokalorymetu stożkowego oraz maszyny 
wytrzymałościowej. 
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Stwierdzono, że wprowadzenie środków ogniochronnych spowodowało obniże-
nie wartości maksymalnej szybkości wydzielania ciepła HRRmax oraz wydłużyło czas 
do jej osiągnięcia. Wprowadzone retardanty palenia w analizowanych stężeniach 
spowodowały pogorszenie przyczepności kleju samoprzylepnego. Zarówno doda-
tek środka ogniochronnego w postaci polifosforanu melaminy, jak i pirofosforanu 
melaminy przyczynił się do wzrostu adhezji kleju samoprzylepnego, o ile stężenie 
wprowadzanych antypirenów nie było zbyt wysokie.

Słowa kluczowe: poliakrylanowy klej rozpuszczalnikowy, antypireny, lepność, 
adhezja, maksymalna szybkość wydzielania ciepła

The Influence of Selected Phosphorus‑Nitrogen Flame 
Retardants on the Utility and Combustion Properties  
of Polyacrylate Solvent‑Based Adhesive

Abstract
Selfadhesive glues, in particular solvent-based adhesives, are becoming increasingly 

popular due to their unique properties. In particular they are characterised by good 
adhesivity to polar surfaces, are aging-resistant and can be easily removed from the glued 
surfaces while their production is efficient and cheap. Polyacrylate selfadhesive glues 
are being used both in the industry and in everyday situations. They are increasingly 
often used in place of the traditional joining methods such as welding or riveting. Yet,-
cosidering the fire safety, these glues have also the disadvantage of being highly flamable.

The main goal of the research was to determine the impact of selected phospho-
rus-nitrogen flame retardants on the combustion parameters of the obtained com-
posites  and on their utility parameters. Measurments were conducted using conical 
microcalorimeter and the endurance testing machine.

It could be  concluded that the introduction of flame retardants  caused a decrease 
of the maximum heat release rate HRRmax and  increased the time needed to reach 
HRRmax. Introduction of flame retardants in the considered rates of concentration 
also caused the deterioration of the adhesion properties of the selfadhesive. In case of 
both  melamine polyphosphate and  melamine pyrophosphate it  could be observed 
that they contributed to the increased adhesion provided that the concentration of 
the introduced flame retardant was not too high.

Keywords: polyacrylate solvent-based adhesive, flame retardants, viscosity, adhesion, 
maximal heat release rate
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1. Wstęp 

Rynek oraz technologia produkcji wysokojakościowych klejów samoprzy-
lepnych (PSA) rozwija się bardzo szybko, co spowodowane jest wzrostem 
możliwości ich zastosowań. Rynek światowy samoprzylepnych materiałów 
klejących poszerza się o 5,5% rocznie [1]. W 1994 roku wyprodukowano 
w Europie około 225 kiloton [5, 6], a w 2005 r. około 350 kiloton klejów 
samoprzylepnych. W 2012 roku, w skali światowej, wyprodukowano około 
1700,5 kiloton klejów samoprzylepnych [1]. Szacuje się, że do roku 2018 
nastąpi wzrost produkcji światowej do około 2200 kiloton [1]. Wynika to 
z unikatowych właściwości tych materiałów, takich jak: dobra przyczepność 
do podłoży polarnych, odporność na starzenie, łatwość usuwania z kle-
jonych podłoży oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne i termiczne  
[3, 4, 10].

2. Charakterystyka klejów samoprzylepnych 

Kleje samoprzylepne są to polimery organiczne, które tworzą na podłożu po 
odparowaniu rozpuszczalnika samoprzylepną warstwę polimeru. Głównymi 
składnikami klejów są substancje wiążące, środki zwiększające przyczepność, 
rozpuszczalniki, modyfikatory, środki sieciujące oraz stabilizatory. Do pro-
dukcji klejów samoprzylepnych najczęściej stosuje się wielkocząsteczkowe 
związki, takie jak: kauczuk naturalny i syntetyczny, kopolimery etylenu 
i kwasu akrylowego, polisiloskany, poliakrylany, liniowe poliestry, polietery 
oraz poliuretany.

Proces otrzymywania klejów samoprzylepnych składa się z następują-
cych etapów [1]:

• synteza kleju,
• modyfikacja kleju związkami sieciującymi, plastyfikatorami, stabilizato-

rami itd.,
• nanoszenie kleju na nośnik,
• suszenie, a następnie sieciowanie filmu klejowego,
• zabezpieczenie filmu klejowego poprzez naniesienie m.in. papieru dehe-

zyjnego. 
Kleje samoprzylepne, ze względu na sposób otrzymywania, można po-

dzielić na trzy charakterystyczne grupy [1]:
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• rozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne, gdzie warstwa samoprzylepna 
kleju powstaje po odparowaniu rozpuszczalnika, którym jest zazwyczaj 
aceton, toluen lub ksylen,

• bezrozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne, gdzie powlekanie kleju 
zachodzi w podwyższonej temperaturze (kleje bezrozpuszczalnikowe  
tzw. hotmelty),

• dyspersyjne kleje samoprzylepne, gdzie warstwa samoprzylepna polimeru 
powstaje po odparowaniu wody.
Najważniejszymi właściwościami klejów samoprzylepnych są: tack (lep-

ność, kleistość), adhezja (przyczepność do różnych podłoży) oraz kohezja 
(wytrzymałość wewnętrzna warstwy kleju samoprzylepnego) [1 ‒15]. 

Podstawową różnicą pomiędzy klejami samoprzylepnymi, a innymi ro-
dzajami klejów są ich niezmienne właściwości klejące w szerokim zakresie 
temperaturowym w czasie stosowania, łatwość przywierania do różnego 
rodzaju podłoży metalowych, szklanych i papierowych pod wpływem nie-
wielkiego nacisku zewnętrznego, który można osiągnąć poprzez nacisk na 
taśmę palcem lub dłonią. Poza dobrą przyczepnością do podłoży polarnych 
kleje samoprzylepne, wykazują również wysoką odporność na starzenie za-
równo w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej oraz posiadają bardzo 
dobre właściwości mechaniczne i termiczne [1,5]. Ze względu na swoje uni-
kalne właściwości kleje samoprzylepne cieszą się coraz większą popularnością 
w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: budownictwo, przemysł papierniczy 
i opakowania, meblarstwo itd. [11]. Są stosowane do wytwarzania materiałów 
samoprzylepnych w postaci taśm montażowych, etykiet, folii ochronnych, 
banerów reklamowych, plastrów, materiałów opatrunkowych oraz elektrod 
biomedycznych [8 ‒9,13 ‒15]. Ponadto kleje samoprzylepne stopniowo zastępują 
dotychczasowe tradycyjne techniki łączenia, takie jak spawanie czy nitowanie.

Do syntezy samoprzylepnych rozpuszczalnikowych poliakrylanowych 
klejów stosowane są typowe akrylany (akrylan butylu, akrylan 2 – etylohek-
sylu itp.) oraz kwas akrylowy [5]. Niemniej jednak, jak wskazują najnowsze 
badania naukowe, w obszarze technologii klejów i materiałów samoprzy-
lepnych coraz większą popularnością cieszy się nanotechnologia pozwala-
jąca uzyskiwać materiały samoprzylepne o coraz lepszych właściwościach 
klejących, do których należą absorbery UV, ochronne folie samoprzylepne 
oraz sieciowane UV hotmelty, a także nowatorskie materiały wielokrotnego 
zastosowania. W pracy [3] przeprowadzono modyfikację silikonowych kle-
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jów samoprzylepnych poprzez wprowadzenie montmorylonitu, co znacznie 
podwyższyło odporność termiczną otrzymanego materiału. Na skutek tego 
jak przedstawiają autorzy pracy, uzyskany materiał może znaleźć szersze 
zastosowanie nie tylko w gospodarstwie domowym, ale także w przemyśle 
ciężkim do łączenia ze sobą materiałów pracujących w podwyższonej tem-
peraturze, jak również w astronautyce do montowania baterii słonecznych 
na satelitach i stacjach kosmicznych [3]. 

3. Badanie meteriały

Badania przeprowadzono na następujących materiałach:
• Rozpuszczalnikowy poliakrylanowy klej samoprzylepny Durotak 1760 nie-

mieckiej firmy Henkel, stanowiący materiał wyjściowy do badań palności, 
adhezji, i lepności. Jest to tzw. klej „wiecznie żywy” z ang. Pressure Sensitive 
Adhesive (PSA). Klej ten stanowi lepko -sprężysty materiał pozostający stale 
lepki w dotyku, a po przyłożeniu lekkiego docisku, przykleja się niemal 
natychmiast do większości ciał stałych; 

• polifosforan melaminy (nazwa handlowa Ecoret MPP) – bezhalogenowy 
antypiren, stosowany głównie w poliamidzie 6, poliamidzie 6,6, żywicach 
poliestrowych, fenylowych, epoksydowych oraz poliuretanach firmy AL-
WERNIA;

• pirofosforan melaminy (nazwa handlowa Ecoret MPYP) – bezhaloge-
nowy antypiren, stosowany głównie w tworzywach termoplastycznych, 
żywicach epoksydowych i konstrukcyjnych, tkaninach przeciwogniowych 
ochronnych firmy ALWERNIA.
W celu poprawy parametrów pożarowych kleju PSA, wprowadzono do 

niego środki ogniochronne w postaci polifosforanu melaminy (Ecoret MPP) 
i pirofosforanu melaminy (Ecoret MPYP). Każda z próbek zawierała 30 g 
kleju poliakrylanowego, a dodatki ogniochronne wprowadzane były w stęże-
niach wagowych od 5% do 40% w odniesieniu do całkowitej masy polimeru. 
Całość mieszano w mieszadle mechanicznym z prędkością obrotową od 
100 obr/min do 1000 obr/min w celu uzyskania homogenicznej mieszaniny. 
Tak przygotowaną mieszaninę powlekano za pomocą półautomatycznej 
powlekarki w celu uzyskania jednakowej grubości warstwy samoprzylep-
nej kleju na całej powierzchni. Powlekaną folię z klejem suszono przez 10 
minut w kanale suszącym w temperaturze 110°C, a następnie warstwę kleju 
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zabezpieczono folią silikonową. Tak przygotowany materiał był gotowy do 
dalszych badań. 

4. Metody badawcze

Badania pożarowe zostały przeprowadzone zgodnie z „Metodą A” według 
Standard Test for Determining Flammability Characteristics of Plastics and 
Other Solid Materials Using Microscale Combustion Calorimetry. Próbki 
poddano pirolizie w atmosferze azotu, a powstałe gazy utleniane są w piecu 
w mieszaninie azotu i tlenu, których stosunek objętościowy wynosi odpo-
wiednio 8 do 2. Na podstawie ubytku tlenu w piecu wyznaczono najważ-
niejsze parametry pożarowe badanych materiałów takie, jak:

• HRRmax [W/g] – maksymalną szybkość wydzielania ciepła,
• tmax [s] – czas jaki upłynął do osiągnięcia maksymalnej szybkości wy-

dzielania ciepła.
Otrzymane wyniki stanowią średnią uzyskaną z trzech pomiarów dla 

każdego rodzaju badanego materiału.
Badania adhezji samoprzylepnych warstw kleju modyfikowanych i nie-

modyfikowanych ogniochronnie przeprowadzono zgodnie z normą AFERA 
4001 (z ang. Association des Fabricants Europeens de Rubans Autoadhesi-
fs) [7]. Dokonano pomiarów odporności taśm samoprzylepnych na odrywanie 
od stalowej płytki pod ustalonym kątem równym 180°. Horyzontalnie do 
płytki stalowej, którą umieszczono w dolnych szczękach maszyny wytrzy-
małościowej Zwick/Roell, zamocowano paski samoprzylepne modyfikowa-
ne i niemodyfikowane ogniochronnie (znajdujące się w górnych szczękach 
maszyny). Paski miały wymiary 2,5 cm × 12,7 cm. Pomiar dla każdego 
rodzaju badanego materiału przeprowadzono trzykrotnie, a wynik stanowił 
ich średnią arytmetyczną.

Do badań lepności zastosowano metodę pętli, opisaną w normie AFERA 
4015. Pomiar przeprowadzono na tej samej (jak w przypadku badań adhezji) 
maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell. Pasek jednostronnej taśmy samo-
przylepnej zamocowano w szczękach maszyny wytrzymałościowej, umiesz-
czając pionowo do stalowej płytki o szerokości 2,5 cm. Wymiary taśmy to  
2,5 cm × 17,5 cm. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu dokonano pomiaru 
siły adhezji (wyrażonej w niutonach) przypadającej na powierzchnię o wymia-
rach 2,5 cm × 2,5 cm. Pomiary przeprowadzono przy niezmiennej prędkości 
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posuwu szczęk maszyny wytrzymałościowej, a mianowicie 300 mm/min. 
W tym przypadku również badania dla każdego rodzaju badanego materiału 
przeprowadzono trzykrotnie, a wynik stanowił ich średnią arytmetyczną. 

5. Wyniki pomiarów

Na podstawie przeprowadzonych badań palności w mikrokalorymetrze 
stożkowym przy ekspozycji cieplnej 50kW/m2, dla niemodyfikowanego kleju 
poliakrylanowego PSA oraz kleju z dodatkami ogniochronnymi Ecoret MPP 
i Ecoret MPYP wprowadzanymi w różnych stężeniach wagowych, otrzymano 
następujące wyniki pomiarów:

Tabela 1. Parametry palności kleju niemodyfikowanego oraz kleju z dodatkiem 
środka ogniochronnego Ecoret MPP, wprowadzanego w różnych stężeniach  
wagowych przy ekspozycji 50 kW/m2

Badany materiał
Czas do osiągniecia 

HRRmax
[s]

Maksymalna szybkość 
wydzielania ciepła

[W/g]

PSA niemodyfikowany 327 752,14

PSA + 5% MPP 334 516,82

PSA +10% MPP 333 585,68

PSA +15% MPP 338 556,51

PSA +20% MPP 334 599,91

PSA +25% MPP 330 601,54

PSA +30% MPP 340 628,37

PSA +35% MPP 333 563,21

PSA +40% MPP 330 547,30

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Parametry palności kleju niemodyfikowanego oraz kleju z dodatkiem 
środka ogniochronnego Ecoret MPYP, wprowadzanego w różnych stężeniach 
wagowych przy ekspozycji 50 kW/m2

Badany materiał
Czas do osiągniecia 

HRRmax
[s]

Maksymalna szybkość 
wydzielania ciepła

[W/g]

PSA niemodyfikowany 327 752,14

PSA + 5% MPYP 331 560,25

PSA + 10% MPYP 339 616,66

PSA + 15% MPYP 332 651,15

PSA + 20% MPYP 336 683,90

PSA + 25% MPYP 325 562,81

PSA + 30% MPYP 340 604,31

PSA +35 % MPYP 330 526,85

PSA + 40% MPYP 333 535,22

Źródło: opracowanie własne

W wyniku wykonania badań lepności poliakrylanowego kleju dyspersyj-
nego niemodyfikowanego oraz modyfikowanego ogniochronnie otrzymano 
wyniki, które przedstawiono w postaci wykresów na rys. 1 i 2:
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Rys. 1. Lepność poliakrylanowego kleju PSA przy różnej zawartości dodatku 
ogniochronnego Ecoret MPP
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Lepność poliakrylanowego kleju PSA przy różnej zawartości dodatku 
ogniochronnego Ecoret MPYP
Źródło: opracowanie własne

Wyniki pomiarów adhezji poliakrylanowego kleju dyspersyjnego (PSA) 
wraz z dodatkami ogniochronnymi przedstawiono na rys. 3 i 4. 
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Rys. 3. Adhezja poliakrylanowego kleju PSA przy różnej zawartości dodatku 
ogniochronnego Ecoret MPP
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Adhezja poliakrylanowego kleju PSA przy różnej zawartości dodatku 
ogniochronnego Ecoret MPYP
Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie uzyskanych wyników badań palności niemodyfikowanego 
kleju poliakrylanowego oraz kleju modyfikowanego ogniochronnie po-
przez wprowadzenie w różnych stężeniach wagowych dodatków Ecoret MPP 
i Ecoret MPYP, stwierdzono wyraźną zmianę właściwości termofizycznych 
badanych materiałów. Na podstawie analizy danych zawartych w tabelach 
1 i 2 można zauważyć, że w przypadku kleju niemodyfikowanego wartość 
maksymalnej szybkości wydzielania ciepła (HRRmax) była najwyższa, a czas 
jaki upłynął od momentu rozpoczęcia pirolizy do osiągnięcia maksymalnej 
wartości szybkości wydzielania ciepła był najkrótszy w porównaniu do pró-
bek modyfikowanych ogniochronnie. 

W przypadku modyfikacji środkiem Ecoret MPP najbardziej korzystny 
efekt uniepalniający w postaci obniżenia wartości HRRmax nastąpił w przy-
padku próbki kleju z dodatkiem 5% wag. Ecoret MPP. Wówczas wartość 
HRRmax zmalała o około 31,3% w odniesieniu do niemodyfikowanego kleju 
poliakrylanowego. Najsłabszy efekt ognioodporności materiału stwierdzono 
dla próbki kleju z dodatkiem 30% wag. Ecoret MPP. Wtenczas wartość HRRmax 
zmniejszyła się o ok. 16,5% w porównaniu do próbki wyjściowej PSA. 

Analizując wyniki badań przedstawione w Tabeli 2 dla kleju modyfi-
kowanego polifosforanem melaminy (Ecoret MPYP) można zauważyć, że 
najkorzystniejszy efekt ogniochronny uzyskano dla próbki kleju z dodatkiem 
35% wag. Ecoret MPYP. Właśnie w przypadku tego dodatku stwierdzono 
największy spadek wartości HRRmax o ok. 30% w stosunku do niemodyfi-
kowanej dyspersji poliakrylanowej. Najmniej korzystny efekt zmniejszający 
palność materiału zarejestrowano dla próbki kleju z dodatkiem 20% wag. 
Ecoret MPYP, wówczas wartość HRRmax uległa obniżeniu zaledwie o 9,1% 
w odniesieniu do próbki wyjściowej PSA.

Ponadto w celu sprawdzenia czy wprowadzone dodatki ogniochronne nie 
powodują pogorszenia parametrów mechanicznych kleju przeprowadzono 
badania adhezji i lepności modyfikowanych materiałów. Można zauważyć 
analizując rys. 1. oraz rys. 2., że dodatek zarówno antypirenu w postaci piro-
fosforanu melaminy jak i polifosforanu melaminy spowodował pogorszenie 
lepności kleju PSA. Im wyższe było stężenie wagowe wprowadzanego środka 
ogniochronnego, tym mniejsza była wartość lepności kleju. Na podstawie 
analizy wyników stwierdzono, że wprowadzenie 40% wag. Ecoret MPP do 
PSA spowodowało pogorszenie lepności analizowanego materiału o ok. 54% 
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w odniesieniu do niemodyfikowanego kleju poliakrylanowego PSA. Nato-
miast w przypadku wprowadzenia 40% wag. Ecoret MPYP do PSA lepność 
obniżyła się o ok. 46 % w stosunku do wyjściowego materiału PSA.

Analizując wyniki adhezji przedstawione na rys. 3. i rys. 4., można za-
uważyć, że o ile stężenie masowe dodawanego środka ochronnego nie było 
zbyt wysokie, to zarówno dodatek polifosforanu melaminy (MPP) jak i pi-
rofosforanu melaminy (MPYP) spowodował wzrost adhezji poliakrylano-
wego kleju dyspersyjnego. W przypadku próbki kleju z domieszką 20% wag. 
Ecoret MPP stwierdzono maksymalny wzrost wartości badanego parametru 
o ok. 30% w porównaniu z próbką bazową PSA. Natomiast w przypadku 
kleju z dodatkiem 25% wag. Ecoret MPYP zaobserwowano wzrost wartość 
adhezji o ok. 15% w odniesieniu do niemodyfikowanego kleju PSA.

6. Wnioski

Analizując uzyskane wyniki pomiarów, można sformułować następujące 
wnioski: 

•  Wprowadzone dodatki, w postaci środków ogniochronnych, spowodowały 
zmianę parametrów palnościowych i mechanicznych dyspersyjnego kleju 
samoprzylepnego (PSA), takich jak lepność (tack) i przyczepność (adhezja);

•  Dodatek zarówno polifosforanu melaminy, jak i pirofosforanu melaminy 
spowodował wzrost adhezji kleju samoprzylepnego w zakresie stężeń wag. 
od 5% do 20% dla Ecoret MPP oraz od 5% do 25% w przypadku Ecoret 
MPYP;

•  Dodatek polifosforanu melaminy oraz pirofosforanu melaminy, we 
wszystkich analizowanych stężeniach wagowych, przyczynił się do po-
gorszenie przyczepności wodnej dyspersji samoprzylepnej;

•  Istnieje możliwość skutecznego zastosowania Ecoret MPP oraz Ecoret 
MPYP, jako antypirenów, podczas modyfikacji dyspersyjnych klejów 
samoprzylepnych, bez pogorszenia ich właściwości klejących, jednak 
efektywne stężenia analizowanych środków ogniochronnych powinny 
być nie większe niż 5% wagowych;

•  Dodatki ogniochronne spowodowały wydłużenie czasu do osiągnięcia 
maksymalnej szybkości wydzielania ciepła oraz zmniejszenie maksymal-
nej szybkości wydzielania ciepła, w odniesieniu do niemodyfikowanego 
kleju PSA;
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•  Najbardziej korzystne właściwości uniepalniające uzyskano w przypadku 
kleju PSA z dodatkiem 5% wag. Ecoret MPP oraz dla próbki kleju PSA 
z dodatkiem 35% wag. Ecoret MPYP.

•  Najsłabszy efekt uniepalniający stwierdzono w przypadku kleju z dodat-
kiem 30% wag. Ecoret MPP oraz dla próbki PSA z dodatkiem 20% wag. 
MPYP.
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