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Wpływ temperatury gruntu oraz cieczy na proces
przesiąkania wybranych płynów eksploatacyjnych
stosowanych w pojazdach mechanicznych
Abstrakt

Substancje ropopochodne ze względu na właściwości fizykochemiczne blokują pory gleby,
powodując powstanie warstwy nieprzepuszczalnej, m.in. dla wody lub powietrza. Gleby
o strukturze luźniejszej wykazują niższą odporność na działanie degradującej substancji
ropopochodnej. Celem pracy było określenie wpływu temperatury gleby oraz temperatury
wybranych płynów eksploatacyjnych na stopień przesiąkania gleby. W pracy analizowano
płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach silnikowych, z którymi jednostki ochrony przeciwpożarowej mają najczęściej do czynienia podczas interwencji w zdarzeniach drogowych.
Badaniu poddano płyn chłodniczy oraz olej silnikowy. Badanie przesiąkania cieczy przez
piasek wykonano w warunkach laboratoryjnych, analizując każdorazowo 150 cm3 piasku, do
którego wprowadzano dwukrotnie 100 ml badanej cieczy, co umożliwiło określenie przepuszczalności gleby w funkcji stopnia jej wilgotności. Ciecze były analizowane w trzech temperaturach: 7°C, 23°C i 85°C, natomiast piasek w dwóch temperaturach: 10°C i 25°C.
Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, iż czas przesiąkania cieczy przez
grunt maleje wraz ze wzrostem temperatury cieczy. Co więcej, wraz ze wzrostem temperatury
gruntu czas przesiąkania cieczy przez grunt ulega skróceniu. Jest to związane ze spadkiem
lepkości cieczy oraz wzrostem współczynnika filtracji.
Słowa kluczowe: przepuszczalność gruntu, płyny eksploatacyjne

The Influence of Soil and Liquid Temperature
on the Process of Permeability of Selected
Operating Fluids Used in Motor Vehicles
Abstract

Petroleum substances block the pores of the soil causing an impermeable layer, e.g. for water or
air. Soils with a looser structure show lower resistance to the degrading oil-derivative substance.

8

Andrzej Polańczyk

The purpose of the work was to determine the effect of soil temperature and temperature of
selected exploitation fluids on the degree of soil permeability.
Permeability of the liquid through the sand was carried out in the laboratory conditions. Each
time to 150 cm3 of sand two volumes of 100 cm3 tested liquid were added. Cooling fluid and
engine oil were tested. The liquids were analyzed at three temperatures: 7°C, 23°C and 8°C, and
sand was analyzed at two temperatures: 10°C and 25°C.
On the basis of the conducted tests, it was observed that the time of liquid permeability
through the soil decreased with the increasing temperature of the liquid. Moreover, as the soil
temperature raised, the time the liquid seeped through the ground was reduced. This was related
to the decrease in viscosity of the liquid and the increase in the filtration coefficient.
Keywords: soil permeability, operating fluids

1. Wstęp

W 2016 r. Państwowa Straż Pożarna (PSP) podjęła 24 586 działań związanych z wypadkami w transporcie drogowym, które wymagały m.in. neutralizacji, a także sorpcji
substancji chemicznych. Według statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Policji w 2016 r. odnotowano 440 000 wypadków i kolizji z udziałem środków transportu.
Wynika z tego, że w co 16 zdarzeniu dochodziło do wycieku substancji niebezpiecznej
dla środowiska, powodując tym samym lokalne skażenie środowiska [1].
Grunt to wielofazowy, drobny ośrodek porowaty, powstający w warunkach naturalnych lub poprzez działalność człowieka [2, 3]. Jednym z typów gruntów jest piasek,
czyli grunt składający się z ziaren stanowiących rozdrobniony i pokruszony materiał
skalny o średnicy ziaren od 0,25 mm do 2 mm. Oddziaływanie substancji ropopochodnych na środowisko naturalne jest różne i zależne przede wszystkim od właściwości substancji oraz ich stopnia zanieczyszczenia [4, 5]. Najgorsze pod względem
zanieczyszczeń są przepracowane oleje silnikowe, gdyż w swojej strukturze posiadają
bardzo dużo zanieczyszczeń wynikających z eksploatacji silnika [6]. Olej ze względu
na właściwości fizykochemiczne blokuje pory gleby, powodując powstanie warstwy
nieprzepuszczalnej dla podstawowych substancji, np. wody lub powietrza, niezbędnych do życia mikroorganizmów [7]. Co więcej, wyciek substancji ropopochodnych
do gruntu powoduje obniżenie zawartości ważnych substancji, np. fosforu, azotu czy
też tlenu. Grunty o strukturze luźniejszej wykazują niższą odporność na działanie
degradującej substancji ropopochodnej. Do takich gleb zaliczamy gleby piaszczyste.
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Piasek posiada określoną porowatość, uzależnioną od rozmiaru (średnicy) kanalików i ich kształtów [8]. Ciała porowate posiadają drugą specyficzną cechę, tj. zdolność
do magazynowania i transportowania płynów w wyniku działania sił wewnętrznych
oraz zewnętrznych. Przepływ płynu jest powiązany z budową geometryczną ośrodka
porowatego i zależy od ułożenia oraz rozmiarów kanalików, a także od ich kształtu
oraz krętości [9].
Celem niniejszego opracowania było określenie wpływu temperatury gleby oraz
temperatury wybranych płynów eksploatacyjnych na stopień przesiąkania gleby. W pracy analizowano płyny eksploatacyjne stosowane w silnikach spalinowych pojazdów
samochodowych, z którymi jednostki ochrony przeciwpożarowej mają najczęściej do
czynienia podczas interwencji w zdarzeniach drogowych.
2. Metodyka badań

Badanie przesiąkania cieczy przez piasek wykonano w warunkach laboratoryjnych.
Analizowano każdorazowo 150 cm3 piasku, do którego dwukrotnie wprowadzano
100 ml badanej cieczy, co umożliwiło określenie przepuszczalności gleby w zależności
od stopnia jej wilgotności. Badaniu poddano płyn chłodniczy oraz olej silnikowy (ELF
EVOLUTION SXR 5W30). Ciecze były analizowane w trzech temperaturach: 7°C, 23°C
i 85°C, natomiast piasek w dwóch temperaturach: 10°C i 25°C.
Badania prowadzono dla stałych warunków otoczenia, tj. w temperaturze otoczenia
23°C, ciśnienia 1010 hPa oraz względnej wilgotności powietrza 60%.
Do obliczeń przesiąkliwości piasku zastosowano następujący wzór:
P= V
S∙t
gdzie:
P – przepuszczalność, [cm/s]
V – objętość przesiąkniętej cieczy, [cm3]
S – powierzchnia wsiąkania, [cm2]
T – czas wsiąkania, [s]
Uzyskane wyniki przedstawiono jako średnie ± odchylenie standardowe i porównano je z wynikami przesiąkliwości dla płynu referencyjnego (wody).
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3. Wyniki

Uzyskane wyniki przesiąkliwości oleju napędowego przez piasek w różnych temperaturach przedstawiono na rys. 1–3. Analiza rys. 1 wskazuje, że najdłuższy czas przesiąkania
zaobserwowano dla oleju silnikowego w temperaturze 7°C przez grunt o temperaturze 10°C. Wynosił on 12 000 s. Zwiększenie temperatury oleju napędowego do 23°C
skróciło czas przesiąkania o około 1 000 s (rys. 2) w porównaniu do oleju silnikowego
w temperaturze 7°C (rys. 1). Przesiąkanie oleju silnikowego w temperaturze 85°C przez
grunt o temperaturze 22°C skracało czas procesu o 8 000 s.
Objętość przesiąkniętego oleju silnikowego o temperaturze 23°C dla temperatury
gruntu 10°C wynosiła 55 ml i jest o 10 ml większa w porównaniu z objętością oleju
silnikowego przesiąkającego przez grunt o temperaturze 10°C. Natomiast podczas
dodania kolejnej objętości oleju silnikowego, objętość przesiąkniętego oleju była na
podobnym poziomie i wynosiła około 90 ml (dla dwóch temperatur oleju silnikowego,
tj. 7°C i 23°C). Podczas tego badania zaobserwowano mocne nagrzewanie piasku przez
gorący olej. Wyniki wskazują, że wraz ze wzrostem temperatury oleju silnikowego,
zmniejsza się czas przesiąkania przez piasek.

Rys. 1. Wykres przedstawia objętość przesiąkniętego oleju (w temperaturze 7°C) w funkcji
czasu dla dwóch temperatur gruntu. Oś X przedstawia czas mierzony w sekundach. Oś Y przedstawia objętość przesiąkniętej cieczy wyrażoną w mililitrach. Kolorem niebieskim oznaczono
piasek w temperaturze 10°C. Kolorem czerwonym oznaczono piasek w temperaturze 22°C.
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Rys. 2. Wykres przedstawia objętość przesiąkniętego oleju (w temperaturze 22°C) w funkcji
czasu przesiąkania dla dwóch temperatur gruntu. Oś X przedstawia czas mierzony w sekundach. Oś Y przedstawia objętość przesiąkniętej cieczy wyrażoną w mililitrach. Kolorem
niebieskim oznaczono piasek w temperaturze 10°C. Kolorem czerwonym oznaczono piasek
w temperaturze 22°C.

Rys. 3. Wykres przedstawia objętość przesiąkniętego oleju (w temperaturze 85°C) w funkcji
czasu dla dwóch temperatur gruntu. Oś X przedstawia czas mierzony w sekundach. Oś Y
przedstawia objętość wyrażoną w mililitrach. Oznaczono kolorem niebieskim piasek w temperaturze 10°C. Kolorem czerwonym oznaczono piasek w temperaturze 22°C.
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Wraz ze wzrostem temperatury płynu chłodniczego zmniejszał się czas przesiąkania
substancji przez piasek. Widoczny na rys. 4 czas przesiąkania płynu chłodniczego przez
piasek wynosi niecałe 200 s. Jest to najdłuższy czas przesiąkania dla analizowanych
dwóch zakresów temperatur. Zauważyć również można, że zmiana temperatury piasku
o 15°C zmniejsza o około 40 s czas potrzebny do przesiąknięcia. Ilość przesiąkniętego
płynu jest na podobnym poziomie dla każdej z dwóch prób i wynosi około 45 ml dla
próby pierwszej i 93 ml dla drugiej dodanej objętości (dla dwóch zakresów temperatur gruntu). Na rys. 5 zaobserwować można skrócenie czasu przesiąkania płynu
chłodniczego o około 20 s dla każdej analizowanej temperatury w porównaniu z wartościami na rys. 4. Poziom przesiąkniętej cieczy w temperaturze 22°C wzrósł o około
5 ml w porównaniu z temperaturą cieczy w 7°C. Z danych przedstawionych na rys. 6
można wnioskować, że czas potrzebny do przesiąknięcia płynu o temperaturze 85°C
przez piasek o temperaturze 10°C wynosi 80 s.

Rys. 4 Wykres przedstawia objętość przesiąkniętego płynu chłodniczego (w temperaturze
7°C) w funkcji czasu dla dwóch temperatur gruntu. Oś X przedstawia czas mierzony w sekundach. Oś Y przedstawia objętość wyrażoną w mililitrach. Kolorem niebieskim oznaczono
piasek w temperaturze 10°C. Kolorem czerwonym oznaczono piasek w temperaturze 22°C.

Wpływ temperatury gruntu oraz cieczy na proces przesiąkania wybranych płynów…
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Rys. 5. Wykres przedstawia objętość przesiąkniętego płynu chłodniczego (w temperaturze
22°C) w funkcji czasu dla dwóch temperatur gruntu. Oś X przedstawia czas mierzony w sekundach. Oś Y przedstawia objętość wyrażoną w mililitrach. Kolorem niebieskim oznaczono
piasek w temperaturze 10°C. Kolorem czerwonym oznaczono piasek w temperaturze 22°C.

Rys. 6. Wykres przedstawia objętość przesiąkniętego płynu chłodniczego (w temperaturze
85°C) w funkcji czasu dla dwóch temperatur gruntu. Oś X przedstawia czas mierzony w sekundach. Oś Y przedstawia objętość wyrażoną w mililitrach. Kolorem niebieskim oznaczono
piasek w temperaturze 10°C. Kolorem czerwonym oznaczono piasek w temperaturze 22°C.
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Olej napędowy, jako ciecz o znacznie większej gęstości niż płyn chłodniczy, znacznie
dłużej przesiąka przez piasek. Różnica w czasie wynosi ponad 10 000 s. Największe
skrócenie czasu można zaobserwować dla oleju między temperaturą 22°C a 85°C.
Skrócenie czasu wynosi około 6 000 s. Wraz ze wzrostem temperatury cieczy przesiąkliwość wzrasta. Przesiąkliwość płynu chłodniczego w stosunku do oleju w temperaturach
7°C i 22°C jest około 60-krotnie większa. Natomiast w temperaturze 85°C przesiąkliwość jest 35-krotnie większa dla płynu chłodniczego w porównaniu do oleju (tabela 1).
Tabela 1. Średnia wartość przesiąkania oleju oraz płynu chłodniczego w temperaturach 7°C,
22°C i 85°C dla dwóch temperatur ziemi 10°C i 22°C.

Płyn

Piasek w 10°C

Piasek w 22°C

olej w 7°C

0,001074

0,001292

płyn chłodniczy 7°C

0,061618

0,084170

olej w 22°C

0,001194

0,001459

płyn chłodniczy 22°C

0,078489

0,100704

olej w 85°C

0,002734

0,003664

płyn chłodniczy 85°C

0,093325

0,130094

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, iż czas przesiąkania cieczy
przez piasek maleje wraz ze wzrostem temperatury cieczy. Co więcej, wraz ze wzrostem temperatury piasku, czas przesiąkania cieczy ulega skróceniu. Jest to związane
ze spadkiem lepkości cieczy oraz wzrostem współczynnika filtracji piasku.
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Studies on the Influence of Sorbate Temperature
on the Selected Sorbents Sorption Intensity
Abstract

Demand for energy resources such as oil is constantly growingF. There is still a problem of
the impact of the developing automotive industry on the natural environment. Potential hazard
is contamination of soils and waters by petroleum products transported by the tankers or used
as fuel or operating fluids. The aim of the study was to analyze how the sorbate temperature
will affect the sorption intensity of selected sorbents used by chemical and ecological rescue
units. Greater absorption was demonstrated during the tests performed at a higher initial
temperature of the sorbate. The changes in the absorbency varied within the limits: for peat
12–23%, Compakt 6–16% and Damsorb 5–8%.
Key words: influence of sorbate temperature on the intensity of sorption

Badania wpływu temperatury sorbatu
na intensywność sorpcji wybranych sorbentów
Abstrakt

Zapotrzebowanie na surowce energetyczne, jak ropa naftowa, stale rośnie. Ciągle więc istnieje
problem wpływu rozwijającego się przemysłu motoryzacyjnego na środowisko naturalne. Potencjalne zagrożenie to skażenie gleb i wód przez substancje ropopochodne przewożone cysternami
lub stosowane jako paliwo czy płyny eksploatacyjne. Celem badań było przeanalizowanie jak
temperatura sorbatu wpłynie na intensywność sorpcji wybranych sorbentów używanych przez
jednostki ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Większą chłonność wykazano podczas
prób wykonywanych przy wyższej temperaturze początkowej sorbatu. Zmiany chłonności
wahały się w granicach: dla torfu 12–23%, Compaktu 6–16% i Damsorbu 5–8%.
Słowa kluczowe: sorpcja, temperatura sorbatu, intensywność sorpcji
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Introduction
The progressive development of industry is associated with threats to the natural
environment. It is connected with leaks of petroleum substances as a result of car accidents involving tanks or unsealed pipelines. Potential hazards are contamination of
soils and waters [9]. Most often these are random events and the chemical emergency
units called in are to reduce the leakage, prevent its spreading and collect as much of
the released liquid as possible. The sorption capacity of the means used for this purpose
allows for the quick and effective collection of hazardous substances [10, 12]. Whether
the appropriate sorbent will be used significantly simplifies and shortens the time of
rescue operations. Absorptivity is the most important feature of any sorbent [8, 13].
It affects the ability of maximum absorption the substance through the sorbent and
thus also affects its effectiveness. Absorptivity of the sorbent depends on its porosity,
the higher the porosity of the material, the greater its absorbency [2, 7]. The pores in
the porous material can be divided into macropores - pores with a diameter larger than
50 nm, in adsorbents are used to transport the absorbed substance from the grain
surface to the pores with a smaller diameter, mesopores (transitional seasons) - pores
with diameters: less than 50 nm to 2 nm, determine the catalytic and sorption properties of porous materials, micropores – pores with a diameter of less than 2 nm,
the basic carrier of sorption properties [1, 11].
Sorbents used for testing
Sorbent Compakt

It is one of the most frequently used sorbents by fire protection units. First of all, it is
universal, it works well for sorption of petroleum substances as well as other chemical
compounds such as acids or bases. It is a mineral sorbent and is sold as a heavy and
hard granular sorbent. It is used on hard surfaces [2, 5].
Fig. 1 shows the structure and granulation of the Compakt.
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Fig. 1 Sorbent Compakt [3]

Sorbent Damsorb

This sorbent is often used by fire protection units. It is a universal sorbent of mineral
origin. It is used to combat the effects of leakages of various substances (except hydrofluoric acid) from hardened surfaces [5, 11].
Fig. 2 shows the structure and granulation of the sorbent.

Fig. 2 Sorbent Damsorb [3]
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Sorbent Peat

Peat is a sedimentary rock formed as a result of transformations of dead plant remains
in the conditions of prolonged decaying of the topsoil. It contains less than 60% carbon.
It was once used as an energy raw material, and currently used on a small scale as fuel.
He found a wider application in horticulture as an organic fertilizer.
Fig. 3 shows the Peat structure.

Fig. 3 Sorbent Peat [3]

Characteristics of sorbates used for testing
Engine oil

Engine oil used for the lubrication of moving parts in internal combustion engines. Its
basic components are petroleum distillation fractions boiling at 350°C to 500°C or their
synthetic counterparts. Its task is to create a permanent lubricating film that reduces
the coefficient of friction, thus preventing the seizure of moving parts. Through the use
of additives, increasing the number of alkaline oil protects the engine from corrosion.
Additionally, thanks to washing and dispersing additives, it prevents the accumulation
of impurities. A mineral engine oil SAE 15W-40 was used for laboratory tests, intended
for use in diesel engines of lorries [6].
The fluid for the radiators of internal combustion engines

The fluid for the radiators of internal combustion engines dissipates the heat generated by the engine, which affects the proper operation of the engine. The fluid must be
stable so that no deposits will precipitate during operation as they can build up on the
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internal components of the cooling system, making it difficult to exchange heat. As
a result, overheating may occur, followed by engine damage. The fluid used for testing
meets the requirements of product certification, and thus meets the requirements of
the PN-C40007 standard, based on the ethylene glycol base, which is a harmful and
toxic substance. It acts depressively on the central nervous system and irritates the
nasal and conjunctival mucous membranes. It can get into the human body through
the respiratory tract, the skin and by swallowing from the digestive tract. Many glycol
poisonings end in death. Poisoning is caused by the products of its metabolism that
occur in the liver. It causes metabolic acidosis, which leads to kidney failure. In the
case of ethyl glycol poisoning, the cause of death is the toxic shock [4, 14].
Research methodology and test stand

The research consisted in calculating the bulk density of the sorbents used and their
sorption. The sorbents used during the tests were Compakt, Damsorb and Peat, while
sorbents used automotive fluids that change the temperature during operation of the
engine (engine oil and radiator fluid) with the characteristics described above.
In the first series of tests, the initial temperature of the sorbates was 22 ± 1°C and
in the second series 50 ± 1°C.
Fig. 4 presents a research stand.

Fig. 4 Research stand
Source: own study
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Findings

Figures 5 to 9 show graphs of sorbates dependence at 22°C and 50°C for selected three
sorbents.

Fig. 5 A graph of engine oil sorption at 22 and 50°C by sorbent Compakt as a function of time
Source: own study

Fig. 6 A graph of radiator fluid sorption at 22 and 50°C by sorbent Compakt as a function
of time
Source: own study
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Fig. 7 A graph of engine oil sorption at 22 and 50°C by sorbent Damsorb as a function of time
Source: own study

Fig. 8 A graph of radiator fluid sorption at 22 and 50°C by sorbent Damsorb as a function of time
Source: own study
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Fig. 9 A graph of engine oil sorption at 22 and 50°C by sorbent Peat as a function of time
Source: own study

Fig. 10 A graph of radiator fluid sorption at 22 and 50°C by sorbent Peat as a function of time
Source: own study
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Analysis of the results obtained

Figure 11 compares the bulk densities of the sorbents tested.

Fig. 11 Comparison of bulk densities of the sorbents tested
Source: ownRys,11
study

Compakt and Damsorb are universal sorbents of mineral origin, their bulk densities are similar, there are also similarities in structure of grains figures 1 and 2.
Peat, on the other hand, has a much lower bulk density than the other two sorbents,
it results from the variation in the structure of grains and peat blocks and the loose
spaces between them after pouring into the measuring syringe.

Fig. 12 Comparison of absorbed masses of engine oil and radiator fluid
Source: own study
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Each of the sorbents absorbed a larger mass of sorbate at higher initial temperature.
Compakt and peat absorbed much more refrigerant fluid than engine oil. Damsorb
absorbed a similar mass for both liquids.

Fig. 13 Comparison of sorption of engine oil and coolant fluid at 22 and 50°C for three
selected sorbents
Source: own study

Peat after him Compakt and then Damsorb showed the greatest sorption. The last
two showed similar sorption of engine oil. Nevertheless Compakt showed a higher
sorption than Damsorb for radiator fluid. Each of the tested sorbents absorbed less
mass of engine oil than radiator fluid. Compakt and Damsorb sorbents in the tests
showed sorption lower than declared by the manufacturer. It is connected with the
fact that the sorbent is immersed in the liquid only on 1–2mm and absorbs liquid
only through small holes in the test vessel instead of the entire volume as it is in the
conditions of use. Also, immersing the syringe when it is too deep can lead to rapid
absorption of the sorbate and early interruption of the sorption process.
Summary and conclusions

Three sorbents were used in the research: Compakt, Damsorb and Peat, and two operating fluids: engine oil and radiator fluid, which during the experiments had different
initial temperatures, ie: 22°C or 50°C.
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It was shown that the highest sorption in relation to both liquids was found in
peat, which has the lowest specific gravity. Its use, taking into account its natural origin and availability, can significantly reduce the cost of shares. The next is Compakt,
followed by Damsorb. Both of these sorbents absorbed similar masses of engine oil
at both lower and higher temperatures. Whereas during the sorption of radiator fluid,
Compakt absorbed much more mass from Damsorb.
All sorbents showed greater absorbency during tests performed at a higher initial
temperature of the sorbate. Changes in absorbency parameter for a higher temperature
ranged: for Peat 12–23%, Compakt 6–16% and Damsorb 5–8%. Changes in the absorbency parameter were mainly caused by a change in viscosity as a result of heating
the sorbate to a higher temperature. In the case of liquids, the viscosity decreases with
increasing temperature, this relationship is easily observed for viscous liquids, e.g.
engine oil. Increasing the temperature also reduces the surface tension of the liquid,
which has a decisive influence on the saturation of the capillary space of the sorbent
with liquid. The lower surface tension at the solid-liquid interface is the better wetting
of the capillary wall absorbed by the liquid and absorbing its greater mass.
During chemical and ecological rescue actions, first of all, one should identify
a dangerous substance and determine what properties it has, then use a sorbent with
appropriate operational parameters. This will affect the effectiveness of the activities
carried out.
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Is it Possible to Identify a Polymer Easily?
Abstract

Plastics are raw materials that play a very important role in our lives. We can find them in
medical devices, cell phones, clothes, cars, furniture, cutlery, plates, toys, bottles etc. Their
diversity and quantity mean that we have no awareness of which substances we use. The
aim of the research was to develop a scheme allowing the simple identification of the most
commonly used synthetic polymers. Hazards occurring during their use and burning under
uncontrolled conditions were also determined.
Keywords: tests for the identification of plastics

Czy można w prosty sposób zidentyfikować polimer?
Abstrakt

Tworzywa sztuczne to surowce odgrywające bardzo istotną rolę w naszym życiu. Możemy
je znaleźć w wyrobach medycznych, telefonach komórkowych, ubraniach, samochodach,
meblach, sztućcach, talerzach, zabawkach, butelkach itp. Ich różnorodność i ilość sprawia,
że nie mamy świadomości z jakich substancji korzystamy. Celem badań było opracowanie
schematu pozwalającego na prostą identyfikację najczęściej stosowanych polimerów syntetycznych. Określono także zagrożenia występujące podczas ich użytkowania i spalania
w niekontrolowanych warunkach.
Słowa kluczowe: testy na identyfikację tworzyw sztucznych, rodzaje i właściwości tworzyw

sztucznych
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Introduction

The most commonly used plastics are: PVC-polyvinyl chloride, PET - polyteraphtalane
ethylene, PE - polyethylene, PS – polystyrene and PU – polyurethane. These polymers
represent about 75% of the European demand for all plastics and are the largest group of
plastics deposited on landfills. Polymers, in spite of many advantages, also have defects
that can often pose a threat to people and the environment around them [3, 8]. That is
why it is important to be aware of what materials we use and what hazards they may
cause. The big plastic problem turned out to be plastic packages of various products
which constitute about 30% of the total amount of polymers produced [10, 11].
Termodegradation of polymers usually occurs at a temperature exceeding the flow
temperature in the amphoric polymers or the melting point in crystalline polymers.
During these processes, quite significant amounts of small-molecule polymer breakdown products are released. These substances depend on the chemical structure of
the material and can be: carbon monoxide, carbon dioxide, water, hydrogen chloride,
hydrogen cyanide, hydrocarbons such as propylene, methane, butadiene, propane,
acetylene, benzene, ethylene, ethane. Toxic products of thermal decomposition of
polymers also include: phenols, dioxins, phosgene, amines, hydrogen chloride, aldehydes, ammonia [4, 5]. Disadvantages of plastics are low heat resistance and low
temperature of decomposition compared to other materials. These undesirable features of polymers cause that they create a high fire hazard. Thermal characteristics
of polymers determine heat resistance and thermostability. Thermal resistance is the
maximum temperature of the polymer in which the material retains its mechanical
properties. Thermostability is the temperature at which the chemical destruction
begins in the polymer [9, 15].
In table 1 presents an examples of the temperature of ignition and melting of the
most commonly used polymers.
Tab. 1. The temperatures of ignition and melting of plastics

Polymer

Ignition temperature [°C]

Melting temperature [°C]

432–488

220–268

Polyethylene ld

349

107–124

Polyethylene hd

349

122–137

Poliester
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Polypropylene
Polystyrene
Polyurethane
Polychloric vinyle
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570

158–168

488–496

100–120

416

85–121

435–557

75–110

Source: study based on [15]

For plastics, a general three-stage combustion mechanism is assumed. In the first
stage, taking place at a temperature between 100°C ÷ 250°C, the supplied energy is
consumed to remove hydrogen halides or water. In the second stage, taking place in
the temperature range 250°C ÷ 500°C, the supplied energy leads to the break of the
main polymer chains bonds (degradation or depolymerization) as a result of which
flammable monomers or other compounds are formed. It is also possible to create
aromatic condensed rings that remain stable within these temperatures. In the third
stage, taking place at a temperature exceeding 500°C, the aromatic compounds formed
in the earlier stage are subject to further condensation. A charred layer is formed,
which is characterized by insulating properties and is flame retardant under ordinary
atmospheric conditions. Initially, the layer has a thick liquid consistency and the
gaseous combustion products that are released cause foaming. As a consequence, this
step leads to the formation of a fire-resistant foamed coating [12, 16]. The formation of
a charring layer during the combustion of a polymeric material has a significant effect
on the energy release only in the case of samples with a high thickness. Plastics in the
form of thin elements burn quickly and intensively basically regardless of the material
they are made of. Nowadays, materials made on the basis of polymers have to meet
many of requirements. In this way, their useful properties are determined, as well as the
flammable properties and fire characteristics. A fire feature is a numerical value that is
a function of the system parameters in which it was designated. Fire features are also:
Heat Release Rate – HRR; Smoke Extinction Area – SEA; toxicity of gaseous combustion products; Char Yield – CY; ignitability of the material [6, 17].
The conducted research has shown that the most important feature is HRR, because this parameter has a major impact on the rate of fire spreading and the time
in which human life can still be saved. It has been proven that the two-fold increase
in the toxic potential of the material and its flammability did not significantly affect
the survival time of the victims. On the other hand, a two-fold increase in HRR has
shortened this time more than three times. In addition, the rate of heat release also
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affects the temperature of the fire, which directly affects the speed of its development.
The occurrence of a fire is always characterized by the emission of smoke. It makes
it difficult to carry out rescue and firefighting operations and limits visibility, which
results in an increase in the number of victims. Poisonous substances that arise from
the combustion of polymer materials penetrate the human body with all possible
ways: absorption through the skin, respiratory tract, gastrointestinal tract. The most
dangerous and most common product of burning plastics is carbon monoxide. During
the combustion of polymer materials in an increased concentration there is also carbon
dioxide and other products of combustion depending on the type of polymers burned
[1, 15]. These may be gases such as: phosgene, hydrogen chloride, sulfur oxides, hydrogen cyanide and others. The parameter describing the flammability of a given material
is the oxygen index. It determines the lowest oxygen content in the nitrogen-oxygen
mixture, expressed as a percentage by volume, at which the combustion process is
possible. The lower value of the oxygen index translates into higher flammability of
the material. Plastics with an oxygen index < 21% are classified as flammable [2, 13].
Tab. 2. Values of the oxygen index of selected plastics

Polymer

Oxygen index (% O2)

Polyethylene

17,4

Polypropylene

17,4

Polystyrene

18,3

Polycarbonate

26,0

Silicone rubber

30,0

Polychloride vinylin

45,0

Polytetrafluoroethylene

95,0

Source: study based on [15]

Thus, plastics from the fire point of view are safer to use, the lower the value of
heat release rate (HRR) and smoke formation rate (SEA) and the higher oxygen index
(OI) and the degree of charring after combustion (CY) [5].
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Research methodology and test stand

The research aimed at determining the polymer being the main component of the
tested plastic included: organoleptic observations, roasting of the material in a glass
tube, testing the material with an open flame, behavior of the material against organic
solvents and water, calculation of the specific gravity of the material, identification of
plastics and marking pH of pyrolysis gases. In addition, the smell of the generated
fumes, the appearance of the flame and its characteristics and the ability of the material
to support the combustion process were determined. Figure 1 shows the schematic of
the laboratory stand.

Fig. 1 Research equipment
Source: own study

Organoleptic observations

The external appearance and certain characteristics are often very strongly related to
a particular plastic or a group of materials to which a given polymer belongs. On the
basis of organoleptic observations, we can largely narrow the identification of a given
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polymeric material to a relatively small amount. The most important features of plastics that facilitate their identification include: color; transparency; translucency (few
plastics); shape of the material, for example by extrusion, it is possible to form only
a few polymers and from thermosetting molds we will not get large, bulky moldings.
Some plastics can be identified unambiguously. An example of such a polymer may
be celluloid, which rubbed with the hand or clothing exudes a specific camphor smell
only for it. On the other hand, polystyrene thrown onto a solid surface will be characterized by a humming glass-metallic sound while other materials give a deaf sound.
Polypropylene and polystyrene give the illusion of paraffin.
Tab. 3. Identification of materials based on appearance and properties

Form, appearance and properties
of the material

Probable material or group of materials

Transparent, colorless, colored material

Polystyrene, polyvinyl chloride,
polyethylene (only very thin foils)

Translucent material, opaque completely

Polystyrene, polyvinyl chloride,
polyethylene (only very thin foils)

Plastic films

Polyethylene, polyvinyl chloride.
Less often polystyrene

Fibers

Polyesters (PET), polyurethanes

Stiff foam

Cross-linked polyurethanes

Flexible foams

Foamed poly (vinyl chloride),
polyurethanes, polystyrene (snow white)

Chemical resistant kits

Polyester resins. Less often polyurethane resins

Soft profiles, tubes, lines

Softened poly (vinyl chloride), polyethylene,
polypropylene

Rigid profiles, long pipes

Unplasticized poly (vinyl chloride). They
can not be all thermosetting and chemosecure plastics as well as very plastic materials
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Sewage fittings

Unplasticized poly (vinyl chloride),
polypropylene

Laminates reinforced with fiberglass

Epoxy-glass laminates, polyester-glass
laminates

Colorless and transparent plates

Polymethyl methacrylate

Source: own study

Roasting in a glass tube

During these tests a test tube was used, which limited air access to the tested material
and allowed for comfortable observation and testing of gases, vapors and fumes. The
tube was filled with the fragmented plastic in the height from 1 cm to 2 cm. Then it
was placed in the pliers and inserted into the flame of the gas burner. At the same time,
reactions inside the test tube were observed. During this test, the smell and the reaction
of the thermal decomposition products formed were also registered.

Fig. 2. Roasting polyethylene in a glass tube
Source: own study based on [7]

In tab. 4, the results of roasting polymers in a glass tube are provided
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Tab. 4 Roasting polyethylene in a glass tube

Polymer

Observations noted during roasting polymer in a glass tube

Poly (ethylene
terephthalate)

It melts and then breaks down. It produces white fumes during
roasting.

Polypropylene

It melts very easily and loses turbidity.

Polystyrene

It melts and evaporates and turns yellow during decomposition.

Polyethylene

It melts very easily and loses turbidity.

Polyvinyl chloride)

Decomposes to form a dark brown residue.

Polyurethane

It melts and then breaks down.

Source: own study

Examination using an open flame

The polymer sample was collected with tweezers and placed in the burner flame. It was
observed what happened to it during direct contact with the flame, then the sample
was removed from the flame. It was checked whether the polymer extinguishes after
moving away from the flame, whether it supports the combustion process or the flame is
luminous or causes smoke. The shape and color of the flame was observed and whether
it melts, drips or pulls in the form of threads, whether it forms blisters or delaminates.
The smell after extinguishing was also examined.

Fig. 3. Flame analysis of polyethylene
Source: own study based on [7]
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Tab. 4. Polymer testing using an open flame

Polymer

Observations recorded during testing using
an open flame

Poly (ethylene terephthalate)

Maintains the combustion process. The material softens,
melts and then drips. Flame and slightly burning flame.

Polypropylene

Maintains the combustion process. The material melts and
drips with drops. Flame, yellow flame with blue core.

Polystyrene

Maintains the combustion process. The material softens.
Flame yellow-orange, strongly moistening.

Polyethylene

Maintains the combustion process. The material melts and
drips with drops. Flame, yellow flame with blue core.

Polyvinyl chloride

It does not support the combustion process. He burns in
a flame. The material softens and then decomposes to form
a brown or black residue. Flame yellow, sparkling with
a green rim. Produces white fumes.

Polyurethane

Maintains the combustion process. A bluish flame with
a yellow edge. The material drips and threads are drawn.

Source: own study

Behavior towards organic solvents and in water

A feature that facilitates the identification of a given material is its solubility in water
and organic solvents. During the test, a small amount of the sample of the particulate
material was poured in a defined solvent and the following changes were observed,
i.e. swelling, gelation, dissolution. This test was performed cold and after heating the
sample in the flame of the burner.
In tab. 5 present polymers behave in organic solvents.
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Tab. 5. Behavior of materials in organic solvents and in water

Polymer

Observations during the study of the behavior
of the material in organic solvents and in water

Poly (ethylene terephthalate)

Dissolves in: phenol, strong acids and bases.
It is hydrolyzed in boiling water.

Polypropylene

It dissolves in boiling toluene. After cooling, it precipitates.

Polystyrene

Dissolves in: benzene, acetone, styrene, toluene.

Polyethylene

It dissolves in boiling toluene.

Polyvinyl chloride)

Dissolves in: cyclohexane, tetrahydrofuran.

Polyurethane

It dissolves in dimethylformamide. Besides,
almost insoluble

Source: own study

Calculation of loose plastic material density

The density of a material is the ratio of the weight of a given substance to its volume or
as the weight of a unit of the volume of material without the use of voids, determined
in g/cm3. During the test, a measuring cylinder with 2 cm3 water was weighed, made
up 1 cm of ground plastics in and weighed again to obtain the weight of the sample.
The next step was to determine the specific weight from the formula:
γ=

P
V2 – V1

where:
V1 – water volume, [cm3];
V2 – volume of water with sample, [cm3];
P – sample mass, [g].
In table 6 compiled the densities of selected polymers.

(1)
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Tab. 6. Comparison of polymers density

Polymer

Density [g/cm3]

Poly (ethylene terephthalate)

1.38–1.41

Polypropylene

0.89–0.91

Polystyrene

1.04–1.08

Polyethylene

0.91–1.00

Polychloride vinyl

1.19–1.41

Polyurethane

1.20–1.26

Source: own study

Identification marks of plastics

Plastic products are often marked with a polymer symbol from which they were created. This allows you to predict what hazards can be encountered during their use or
combustion.
Table 7 shows the symbols of some of the most commonly used polymers determined according to the international standard.
Tab. 7. Symbols of polymers according to ISO

Polymer

Symbol of a polimer

Polyamide

PA

Plybutylene

PB

Polycarbonate

PC

Polychlorotrifluoroethylene

PCTFE
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Polymer

Symbol of a polimer

Low density polyethylene

PE-LD

High density polyethylene

PE-HD

Polyethylene terephthalate

PET

Polyethylene ethoxylate

PMMA

Polyformaldehyde (polyoxymethylene)

POM

Polypropylene

PP

Polystyrene

PS

High impact polystyrene

PS-HI

Polyurethane

PUR

Polychloride vinyl

PVC

Plasticized polyvinyl chloride

PVC-P

Source: own study based on PN-EN ISO 1043: 2011-1

Determination of the pH of pyrolysis gases

Also the pH of gases generated as a result of thermal decomposition of plastics is their
characteristic feature. During the gas test, a lightly moistened strip of universal paper
was applied to the outlet of the polymer-containing tube. The pH of the strip was determined by the reaction of pyrolysis gases: blue – gases are alkaline; red – gases are
acidic; it will not change color – gases are inert. Table 8 shows the reaction and odor
of pyrolytic gases, while fig. 4 shows the course of the test.
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Fig. 4. Read the pH of pyrolytic polychloride vinyl gases
Source: own study based on [7]
Tab. 8. pH and smell of pyrolysis gases

Polymer

PH and smell of pyrolysis gases

Poly (ethylene
terephthalate)

Slightly acid. The smell is sweet, aromatic, biting.

Polypropylene

Inert. The smell is weak, burned paraffin.

Polystyrene

Inert. Sweet-floral fragrance, hyacinths, styrenes.

Polyethylene

Inert. The smell is weak, burned paraffin.

Polychloride vinyl

Strongly acidic. The aroma is, biting, tart, such as hydrochloric acid.

Polyurethane

Alkaline. Odor characteristic, unpleasant.

Source: own study

List of received results

Table 9 presents the summed up results of all performed tests. It illustrates the behavior
of selected polymers during individual tests. By performing all of the above activities
systematically, it is possible to identify the material relatively easily.

It dissolves in boiling
toluene

Maintains the combustion process.
Flame yellow with
blue core

It does not support
the combustion
process. He burns in
It dissolves in cyclohexa flame. Flame yelane and tetrahydrofuran
low, sparkling with
a green rim. Produces
white smoke
Maintains the combustion process.
A bluish flame with
a yellow edge

It melts and drips
with drops

Softens and then
decomposes to
form a residue
of black

Drops and
threads are
created

It melts then

It evaporates
and turns yellow
during decomposition

It melts very easily
and loses turbidity

Decomposes to
form a residue

PS

PE

PVC

PU

Source: own study

1.20–1.26

It dissolves in benzene,
acetone, styrene, toluene

Maintains the combustion process.
Flame yellow-orange,
strongly smoke

It melts and
soften

PP

It dissolves in dimethylformamide. Besides,
almost insoluble

Strongly
1.19–1.41
sour

It dissolves in boiling
toluene. After cooling, it
precipitates

Maintains the combustion process.
Flame yellow with
blue core

It melts and drips
with drops

It melts very easily
and loses turbidity

Basic

0.91–1.00 Inert

1.04–1.08 Inert

0.89–0.91 Inert

Slightly
sour

PET

1.38–1.41

Dissolves in: phenol,
strong acids and bases.
It is hydrolyzed in boiling water

pH of
gases

Maintains the combustion process.
Flame luminous and
slightly smoke

Density
[g/cm3]

Softens, melts
and drips

Behavior of the polymer in organic solvents
and in water

It melts and then
breaks down. It
produces white
fumes during
roasting

The appearance
of the flame

Roasting the
Behavior of polypolymer in a glass
mer in a flame
tube

Polymer

Tab. 9 . List of research results

Characteristic,
unpleasant

Sharp, biting,
tart, such as
hydrochloric
acid

Weak, roasted
paraffin

Sweet-floral,
hyacinths,
styren

Weak, roasted
paraffin

Sweet, aromatic,
biting

Smell of pyrolytic gases
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Summary and conclusions

Plastics can be classified as materials whose importance will grow. Properly used, they
will reconcile the needs of people with environmental problems. In 2017, the Polish
industry used approx 3.5 million tons of plastics. This tendency is of increasing nature,
more and more objects with which we come into contact will be made of various polymers. The analysis of simple identification methods has shown that using them can
determine the type of polymer. The following conclusions were made on the basis of
the conducted research:
1. The identification of polymers should start with the search for appropriate markings on their surface.
2. Polyethylene and polypropylene, in contrast to other polymers tested, have a density lower than water. If we throw the sample into the water and find that it is not
sinking, we can almost be sure that we are dealing with PE or PP.
3. A similar relationship can be used for polystyrene. Mixing 140 g of table salt and
860 g of water together gives a solution with a density of 1.1 g/cm3. PS having
a density of about 1.07 g/cm3, unlike other polymers, should float on the surface.
4. Polyolefins (PE, PP) differ only slightly in density, so it is difficult to clearly determine the type of material. They can be distinguished during dissolution in boiling
toluene. After cooling, the polypropylene will precipitate and polyethylene will
still be dissolved.
5. The identification of plastics based on the smell of pyrolysis gases may be unreliable
due to the difficulty in describing them. During this test, it is worth performing
a trial test with a sample of a known material.
6. Research on the behavior of the material in organic solvents and in water in some
cases, it is quite long-lasting and cumbersome. This method should be used if other
samples do not provide an unambiguous answer.
7. When identifying polymers in the event of not obtaining the expected results, the
only solution may be to carry out additional chemical tests requiring the use of
specialized equipment and a high level of knowledge of chemical issues.
8. In order to limit losses resulting from fires involving plastics, it is necessary to aim at
reducing the rate of heat release in polymers. This parameter has a major impact on
the rate at which the fire spreads and time in which it is possible to save human life.
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Wytyczne realizacji audytu instalacji przemysłowej
na przykładzie wytwarzania emulsji azotanu(V) amonu
Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych wytycznych realizacji audytu instalacji przemysłowej, zagrożonej procesami egzotermicznymi i determinującymi samonagrzewanie, akumulację ciepła, samoprzyśpieszający się proces rozkładu termicznego i w konsekwencji wybuch
cieplny, na przykładzie wytwarzania emulsji azotanu(V) amonu – emulsyjnych materiałów
wybuchowych (EMW). Podstawą oceny ryzyka wybuchu cieplnego są badania kalorymetryczne
stabilności termicznej metodami dynamicznymi i izotermicznymi. Na podstawie badań kalorymetrycznych wyznacza się parametry kinetyczne i cieplne procesu rozkładu termicznego.
Po uzyskaniu parametrów kinetycznych wyznacza się parametry krytyczne stosując postulat
Frank-Kamenetski’ego. Uzyskane wielkości kinetyczne i krytyczne, stosowane są podczas realizacji audytu instalacji przemysłowej, rozruchu, modyfikacji, realizacji procesu, zatrzymania
oraz sytuacji katastroficznych – dla potrzeb opiniowania sądowego.
Słowa kluczowe: azotan(V) amonu, matryca, emulsyjne materiały wybuchowe, samonagrze-

wanie, wybuch cieplny, kalorymetria, analiza procesów technologicznych, audyt techniczny

Guidelines for Auditing of an Industrial (chemical)
Installation on the Example of Ammonium Nitrate(V)
Emulsion Production
Abstract

The aim of the article is to present general guidelines for the audit of an chemical installations threatened by exothermic reaction and determining self-heating, heat accumulation,
self-accelerating thermal decomposition and, as a consequence, thermal explosion. Problems
are discussed on the example of explosive emulsion of ammonium nitrate(V). The paper presents the basics of technology of production of ammonium nitrate(V) emulsion. In the next
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step the risk of a thermal explosion was estimated by the calorimetry research of thermal
stability using dynamic and isothermal methods. On the basis of the calorimetry research,
the kinetic and thermal parameters of the thermal decomposition process were determined.
After determining the kinetic parameters, critical parameters were calculated using the
Frank-Kamenetsky postulate. For the forensic opinion, the obtained kinetic and critical values
are used, in the audit of the chemical installation during its start-up, modification, chemical
process implementation, stopping and after emergency accident.
Keywords: ammonium nitrate(V), matrix, emulsion explosives, self-heating, thermal explosion,

calorimetry, analysis of technological processes, technical audit

1. Wprowadzenie

Realizacja procesów technologicznych w przemyśle chemicznym zawsze wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii, wynikającym m.in. z reaktywności własnej i wspólnej surowców
stosowanych podczas realizacji procesów produkcyjnych. W praktyce przemysłowej,
w myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Tytuł IV Poważne awarie (Dz.U. 2001
nr 62 poz. 627 z 20 czerwca 2001 r.; tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 799 z 13 kwietnia
2018 r., z późn. zm.) istotne jest wypracowanie metod realizacji audytu z uwzględnieniem procesów egzotermicznych mogących generować poważne awarie przemysłowe.
Wypracowane metody realizacji audytów, a szczególności ich wyników i opracowań,
stanowią doskonałą bazę wiedzy dla zakładów przemysłowych oraz jednostek ochrony
przeciwpożarowej, podczas realizacji czynności rozpoznawania zagrożeń oraz realizacji
działań ratowniczo-gaśniczych w trakcie wystąpienia niekontrolowanego, egzotermicznego procesu rozkładu termicznego i/lub wybuchu cieplnego na instalacji produkcyjnej.
1.1 Właściwości fizykochemiczne azotanu(V) amonu

Azotan(V) amonu nie występuje naturalnie w przyrodzie. Uzyskał go w 1659 r. alchemik, aptekarz i technolog Johann Rudolf Glauber, nazwany przez niego jako „nitrum
flammans” (łac. flaming nitre) – ze względu na tendencje do wybuchu po podgrzaniu.
Występuje w postaci ciała stałego, krystalicznego, bardzo dobrze rozpuszczalnego w wodzie (proces silnie endotermiczny). Jest higroskopijny, silnie reaktywny chemicznie,
zawiera 35% azotu związanego, co determinuje jego podstawowe zastosowanie jako
doskonały nawóz sztuczny. Reaktywność chemiczna determinuje produkcję materiałów
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wybuchowych stosowanych powszechnie w górnictwie oraz aktach terroru – np. zamach w Oklahoma City1.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] klasyfikowany jest jako: Ox. Sol. 3, H272, zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG [DSD]: O; R8, R9,
Numer CAS: 6484-52-2, Numer WE: 229-347-8.
Obecnie azotan(V) amonu otrzymuje się w skali przemysłowej w wyniku reakcji
zobojętniania 50% roztworu kwasu azotowego(V) amoniakiem:
HNO3 + NH3 → NH4NO3

∆H = – 27 kcal/mol

1.1-a

Analizując zagrożenia procesowe oraz jego reaktywność chemiczną, rozkład
azotanu(V) amonu przebiega zgodnie z następującymi przemianami [27]:
NH4NO3 → N2 + 2H2O + ½ O2 + 346,3 kcal/kg

1.1-b

4NH4NO3 → 3N2 + 2NO2 + 3H2O + 300 kcal/kg

1.1-c

NH4NO3 → ½N2 + NO + 2H2O + 140 kcal/kg

1.1-d

NH4NO3 → N2O + 2H2O + 133,6 kcal/kg

1.1-e

8NH4NO3 → 5N2 + 4NO + 2NO2 + 16H2O + 132,6 kcal/kg

1.1-f

Najczęściej rozkład azotanu(V) amonu przebiega na drodze wybuchu. Do czynników inicjujących wybuch zaliczyć można:
• rozkład termiczny „czystego” NH4NO3,
• wprowadzenie detonatorów,
• rozkład termiczny spowodowany obecnością związków organicznych,
• wpływ nieorganicznych domieszek, takich jak np. NaCl, w szczególności obecność
jonów Cl – oraz metali – pyły stopów glinu.

1 Oklahoma Historical Society, https://www.okhistory.org/publications/enc/entry.php?entry=OK026,
[dostęp: 06.09.2019 r.].
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1.2 Katastrofy z udziałem azotanu(V) amonu

Reaktywność azotanu(V) amonu oraz jego właściwości fizykochemiczne determinują
wiele zagrożeń podczas procesu wytwarzania, magazynowania i transportu jako surowca oraz jego emulsji jako półproduktu EMW. Do wybranych katastrof chemicznych
zaliczono:
• Oppau (Niemcy), 21 września 1921 r.
Podczas magazynowania, ze względu na właściwości higroskopijne, nastąpiło
zbrylenie całej masy azotanu(V) amonu. Podjęto decyzję o rozkruszeniu hałdy dynamitem. W wyniku wybuchu nastąpiło przeniesienie detonacji na zawartość hałdy
i propagacja detonacji w całej masie. W wyniku wybuchu powstał lej o średnicy 90 m
i głębokości 15 m, w promieniu około 6,5 km zostały zburzone wszystkie budynki,
śmierć poniosło 561 osób.
• Texas City (USA), 16 kwietnia 1947 r.
Podczas załadunku azotanu(V) amonu został wywołany pożar. Azotan(V) amonu pakowany był w worki papierowe impregnowane, w ilości około 1% obj. olejem
mineralnym w celu ochrony przed zbrylaniem. Bezpośrednią przyczyną pożaru było
palenie tytoniu przez pracowników podczas załadunku. W wyniku pożaru doszło do
eksplozji około 7500 t. Śmierć poniosło 581 osób, a rany odniosło 5000.
• Tuluza (Francja) 21 września 2001 r.
Podczas magazynowania doszło do procesu samonagrzewania, samoprzyśpieszającego się procesu rozkładu termicznego i w konsekwencji do wybuchu cieplnego około
300–400 Mg azotanu(V) amonu. Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było magazynowanie azotanu(V) amonu niespełniającego warunków jakości oraz poważne problemy
z magazynowaniem azotanu(V) amonu porowatego. Śmierć poniosło 29 osób.
2. Technologia wytwarzania emulsyjnych materiałów wybuchowych (EMW)

Produkcja emulsyjnych materiałów wybuchowych (EMW) w pierwszej fazie polega
na wytworzeniu wysokozdyspergowanego układu emulsyjnego: azotan(V) amonu –
woda – olej mineralny. Uzyskany układ – „półproduktowa matryca” – poddawany
jest kolejnym modyfikacjom mającym na celu zwiększenie właściwości użytkowych,
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takich jak prędkość detonacji (m/s) czy koncentrację energii (kJ/dm3). W wyniku
kolejnych modyfikacji uzyskuje się gotowy produkt – „matrycę”. Wprowadzenie dodatków usprawniających produkt końcowy nie może wpływać negatywnie na stabilność
termiczną, wrażliwość na tarcie (N) i uderzenie (J), a tym samym na bezpieczeństwo
użytkowania EMW. Ostatnim etapem jest uczulenie matrycy, uzyskując gotowy do
stosowania EMW. Uogólniony proces produkcyjny przedstawiono na rys. 2-a.

Rys. 2-a. Uogólniony schemat ideowy procesu produkcyjnego emulsyjnych materiałów
wybuchowych (EMW)
Źródło: opracowanie własne
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Realizację produkcji EMW rozpoczyna się w periodycznym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem (E-7), gdzie w pojedynczej szarży wprowadza się zatężony
roztwór wodny azotanu(V) amonu (E-1), olej mineralny (E-3) oraz roztwór surfaktantów (E-5). Stężenie roztworu wodnego azotanu(V) amonu zawiera się w granicach
od 84% do 98% obj. Wzrost stężenia azotanu(V) amonu wpływa bezpośrednio na
właściwości użytkowe EMW. Dodatek surfaktantów ma na celu uzyskanie wysoce
zemulgowanego układu azotan(V) amonu – woda – olej mineralny (matryca). Jako
olej mineralny stosuje się powszechnie dostępne na rynku oleje typu silnikowego
czy też olej parafinowy.
W kolejnym etapie, w periodycznym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem (E-12),
w pojedynczej szarży wprowadza się wcześniej uzyskaną półproduktową matrycę
(E-7), roztwór buforujący (E-8) oraz dodatki podnoszące bilans tlenowy (E-10). Dodatek roztworu buforującego ma na celu zwiększenie stabilności układu ze względu
na postępujący proces starzenia. Podczas starzenia następuje częściowy rozkład
azotanu(V) amonu z uwolnieniem wolnego kwasu azotowego(V), co w głównej mierze przyczynia się do stabilności uzyskanego produktu. Dodatki podnoszące bilans
tlenowy mają na celu całkowitą przemianę EMW podczas wybuchu do produktów
finalnych, takich jak: NO2, H2O, SO2, CO2 itd. Podczas tej operacji jednostkowej
uzyskuje się gotowy produkt – matrycę – wysoko zdyspergowany układ emulsyjny:
azotan(V) amonu – woda – olej mineralny.
Podczas finalizacji wytwarzania EMW, w periodycznym reaktorze zbiornikowym
z mieszadłem (E-21), w pojedynczej szarży wprowadza się wcześniej uzyskaną matrycę
(E-15, E-16), dodatki zwiększające ciepło wybuchu (E-19) oraz mikrosfery szklane.
Jako dodatki zwiększające ciepło wybuchu stosuje się powszechnie pył aluminium.
Jako uczulenie stosowane są mikrosfery szklane – uczulenie mechaniczne [34] lub
generowanie pęcherzyków gazu – uczulenie chemiczne [52]. Uczulenie ma na celu
wytworzenia tzw. gorących punktów, które podczas detonacji warunkują jej kontynuacje poprzez mechanizm sprężania adiabatycznego.
Proces produkcyjny realizowany jest metodą periodyczną. Metoda ta pozwala
na dokładne zachowanie proporcji stężeń surowców, co w procesach ciągłych może
zostać zaburzone problemami procesowymi, takim jak np. akumulowanie reagenta w reaktorze. Akumulacja reagenta może przyczynić się do lokalnej zmiany stężeń surowców względem siebie oraz wygenerowanie reakcji równoległych, co może
przyczynić się do gwałtownych reakcji egzotermicznych, mogących doprowadzić do
tzw. wybuchu cieplnego.
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3. Ocena ryzyka wybuchu cieplnego

Przeprowadzając ocenę ryzyka wybuchem cieplnym emulsji azotanu(V) amonu, należy
uwzględnić wpływ innych czynników mogących pojawić się podczas realizacji procesu
technologicznego, takich jak:
• zmiany składu mieszaniny – w szczególności należy uwzględnić „czystość” surowca
oraz wpływ na zmiany w udziale wagowym poszczególnych składników,
• pojemność cieplna – a dokładnie wartość masowej właściwej pojemności cieplnej,
• polimorficzne przemiany fazowe układu reakcyjnego w funkcji temperatury wraz
z jego odpowiedzią cieplną,
• reaktywności układu – w szczególności szybkość wzajemnych reakcji pomiędzy
składnikami mieszaniny, tworzenie półproduktów w cyklu wzajemnych reakcji,
szybkość rozkładu,
• mechanizmu procesu rozkładu termicznego – najczęściej determinowany kinetyką
następczo-równoległą, w niektórych przypadkach z możliwością procesu autokatalitycznego na drodze wolnorodnikowej,
• wpływu dodatków – w szczególności substancji mogących pojawić się podczas prawidłowego procesu technologicznego (zanieczyszczenia surowców, półprodukty)
i sytuacji awaryjnej, stali konstrukcyjnej, szczeliwa, itd.
3.1 Badania i analiza stabilności termicznej

Badania stabilności termicznej realizuje się techniką kalorymetryczną – metodami
dynamiczną i izotermiczną. W badaniach zastosowano kalorymetr C80D typu heat
flow, wyprodukowany przez firmę SETARAM (Francja). Aparatura składa się z modułu
kalorymetrycznego, interfejsu sterowanego za pomocą komputera i czujnika ciśnienia
wraz z przetwornikiem.
3.1.1 Badania kalorymetryczne – metoda dynamiczna

Metoda dynamiczna w badaniach kalorymetrycznych polega na stałym nagrzewaniu
próbki (np. ΔT = 2 K/min), w zadanym zakresie temperatur (np. 303–573 K). W przypadku realizacji audytu technicznego lub badań nad bezpieczeństwem procesowym
metoda ta może symulować warunki magazynowe, ze wzrastającą temperaturą zewnętrzną, np. w wyniku pożaru.
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Rys. 3.1.1-a. Termogram dynamiczny matrycy – emulsji azotanu(V) amonu
Przebieg funkcji: T, Q, P = f (t), cały zakres pomiarowy: 303–533 K
Źródło: badania i opracowanie własne [49–50, 52–53]

Na rysunku 3.1.1-a przedstawiono przykładowy termogram badań kalorymetrycznych emulsji azotanu(V) amonu metodą dynamiczną. W temperaturze 515 K obserwuje
się rozpoczęcie procesu rozkładu termicznego na drodze egzotermicznej. Następuje
gwałtowny wzrost generowanego ciepła i ciśnienia. Rozkład egzotermiczny przebiega
na drodze wybuchowej. Przebieg funkcji Q = f(t), w tym przypadku nie pozwala jej
całkować, co w ostateczności uniemożliwia wyznaczenie całkowitego bezwzględnego
ciepła generowanej przemiany egzotermicznej.
Realizując badania kalorymetryczne metodą dynamiczną i wskazując na temperaturę rozpoczęcia przemiany egzotermicznej, można odnieść jej wartość do pośrednich
warunków zdarzenia technicznego. W przypadku zdarzenia technicznego, po uderzeniu
w zbiornik magazynowy czy transportowy, na ścianie następuje kinetyczne rozproszenie
energii. Zjawisko to może wygenerować na ścianie zbiornika i po jego wewnętrznej
stronie lokalny wzrost ciśnienia i temperatury. Sytuacja ta może zainicjować w masie
proces rozkładu egzotermicznego oraz doprowadzić do samonagrzewania, samoprzyśpieszającego się procesu rozkładu termicznego i w konsekwencji do wybuchu cieplnego.
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3.1.2 Badania kalorymetryczne – metoda izotermiczna

Metoda izotermiczna w badaniach kalorymetrycznych polega na szybkim nagrzaniu
próbki (np. ΔT = 0,5 K/min) do zadanej temperatury i utrzymywanie jej w określonym
warunkami eksperymentu okresie (np. 80 000 s). W przypadku realizacji audytu technicznego lub badań nad bezpieczeństwem procesowym, metoda ta może symulować
warunki magazynowe z określoną, stałą temperaturą zewnętrzną.

Rys. 3.1.2-a. Termogram izotermiczny matrycy – emulsji azotanu(V) amonu
Przebieg funkcji: T, Q = f (t), cały zakres pomiarowy, stabilizacja temperatury w zakresie: 443–498 K
odpowiednio dla ∆T = 10 K, 9 K i 10 K
Źródło: badania i opracowanie własne [49–50, 52–53]

Na rysunku 3.1.2-a przedstawiono przykładowy termogram badań kalorymetrycznych emulsji azotanu(V) amonu metodą izotermiczną. Podczas stabilizacji dla różnych
temperatur zaobserwowano, że w temperaturze 498 K, po czasie 45 250 s, rozpoczyna
się proces rozkładu termicznego na drodze egzotermicznej. Podobnie jak w metodzie
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dynamicznej, następuje gwałtowny wzrost generowanego ciepła i po czasie 53 000 s
uzyskuje się maksymalny strumień generowanego ciepła wynoszący 350 W. Całkowanie
powierzchni efektu cieplnego wyznacza bezwzględną wartość generowanego ciepła,
co w dalszych obliczeniach pozwala na wyznaczenie stałych równania kinetycznego
procesu rozkładu termicznego.

Rys. 3.1.2-b. Termogram izotermiczny matrycy – emulsji azotanu(V) amonu
Przebieg funkcji: T, Q = f (t), cały zakres pomiarowy, badanie wpływu dodatków w temperaturze 498 K
Źródło: badania i opracowanie własne [49–50, 52–53]

Na rysunku 3.1.2-b przedstawiono przykładowy termogram badań wpływu dodatków na stabilność termiczną emulsji azotanu(V) amonu. Jako dodatki modyfikujące
zastosowano odpowiednio: Al – stop aluminium stosowany do budowy cystern dla
klasy 5.1 ADR, Cl – dodatek jonów Cl – pojawiających się w emulsji azotanu(V) amonu
podczas tzw. „brudnej” produkcji, SS – stal kwasoodporna jako materiał konstrukcji instalacji produkcyjnej oraz Ti – stop tytanu podobnie jak SS, jako materiał konstrukcyjny
instalacji produkcyjnej. Podczas badań wykazano, że wpływ jonów Cl – determinuje
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szybki rozkład termiczny z wygenerowaniem gwałtownego efektu cieplnego zdolnego
do zainicjowania przemiany wybuchowej. We wcześniejszych badaniach Kołaczkowski
i zespół wykazali istotny wpływ dodatków Cl – na rozkład egzotermiczny azotanu(V)
amonu [27-28, 38]. W badanych układach najbardziej stabilny wydaje się układ z dodatkiem Cl + Ti. Należy tutaj zauważyć, że po czasie 65 000 s następuje rozkład termiczny,
co w przypadku instalacji produkcyjnej lub/i magazynowania, w zadanej temperaturze,
może doprowadzić do indukowanego2, samoprzyśpieszajacego się procesu rozkładu
termicznego i w konsekwencji do „odroczonego” wybuchu cieplnego.
3.1.3 Badania uzupełniające

Badania uzupełniające mają na celu opis reagującego układu z czynnikami mogącymi
dodatkowo wpływać na przebieg reakcji chemicznej. W przypadku emulsji azotanu(V)
amonu należy zastanowić się nad Elektronowym Rezonansem Paramagnetycznym
(EPR), w celu określenia, czy w układzie reakcyjnym pojawiają się reakcje wolnorodnikowe oraz wykonanie analiz chemicznych w stronę wolnego kwasu azotowego(V) –
katalizującego rozkład azotanu(V) amonu.
Dodatkowo, dla uzyskania informacji w skali technicznej, zaleca się zrealizować
testy poligonowe, np. USA Vented Pipe Test. Metoda USA Vented Pipe Test polega
na wypełnieniu naczynia badawczego wykonanego ze stopu aluminium (rys. 3.1.3-a)
testowanym materiałem. Następnie, po obłożeniu go materiałem palnym (drewnem)
i dodaniu cieczy palnej (mieszanina benzyny i oleju napędowego), jego podpaleniem.
W badaniu mierzy się czas do przemiany wybuchowej oraz parametry, takie jak ciśnienie oraz temperaturę. Metoda ta jest dedykowana dla emulsji azotanu(V) amonu,
żelów, saletroli i innych, pochodnych materiałów wybuchowych i ma na celu określenie
wpływu pożaru oraz ograniczonej wentylacji na zdolność do zainicjowania detonacji.
W metodzie tej przeprowadza się symulację pożaru obejmującego zbiornik magazynowy, środek transportu czy reaktor procesowy o doświadczalnych parametrach
konstrukcyjnych przedstawionych na rysunku 3.1.3-a. Właściwy test zaprezentowano –
fotografią poklatkową – na rysunku rys. 3.1.3-b.
2 Czas indukcji – w bezpieczeństwie procesów technologicznych, czas od zainicjowania przemiany
egzotermicznej podczas którego nie obserwuje się zmian cieplnych (termicznych) i/lub ciśnieniowych układu do czasu wygenerowania odpowiedzi (zmian) cieplnych (termicznych) i/lub
ciśnieniowych.
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Rys. 3.1.3-a. Naczynie badawcze dla testu poligonowego USA Vented Pipe Test
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.unece.org oraz https://www.etusersgroup.
org/vented-pipe-test/ [dostęp: 12.09.2016]

Rys. 3.1.3-b. Test poligonowy USA Vented Pipe Test dla wybranego układu matrycy
UNECE: ST/SG/AC.10/C.3/2005/11, 8 kwietnia 2005 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.unece.org, [dostęp: 12.09.2016]
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3.1.4 Wyznaczanie parametrów kinetycznych procesu rozkładu termicznego

Stałe kinetyczne
W celu wyznaczenia parametrów kinetycznych zastosowano równanie mechanizmu
autokatalitycznego postaci [49–50, 52]:
dξ
= kξx (1–ξ)y
dt

3.1.4-a

gdzie:
ξ – postęp rozkładu termicznego,
x, y – parametry w równaniu kinetycznym,
t – czas rozkładu termicznego, s,
k – stała szybkości rozkładu termicznego, s-1.
Po zlogarytmowaniu i przekształceniach równania 3.1.4-a uzyskano równanie
w postaci:
log

x
dξ
= logk + y log[(1–ξ)ξ y ]
dt

3.1.4-b

Parametry kinetyczne procesu rozkładu termicznego wyznacza się z równania
3.1.4-b, stosując metodę kolejnych przybliżeń (iteracji), gdzie w kolejnych krokach
podstawia się wartości x/y oraz wykreśla funkcję. Wynikiem obliczeń są wartości log
k, x, y. Rząd procesu rozkładu termicznego zdefiniowany jest jak suma wykładników
x i y równania autokatalitycznego.
Na rysunku 3.1.4-a zaprezentowano graficzną reprezentację wyniku iteracji, a w tabeli 3.1.4-a przedstawiono wyniki kolejnych iteracji podczas poszukiwania wartości
kinetycznych procesu rozkładu termicznego.
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Rys. 3.1.4-a. Reprezentacja graficzna poszukiwania parametrów kinetycznych rozkładu termicznego matrycy – emulsji azotanu(V) amonu
Źródło: badania i opracowanie własne [49–50, 52–53]

Tab. 3.1.4-a. Zestawienie kolejnych iteracji podczas wyznaczania wartości stałych kinetycznych rozkładu termicznego emulsji azotanu(V) amonu
N = 58, P<0.0001, krok iteracji: x/y = 0,05

Źródło: badania i opracowanie własne [49–50, 52–53]

Wytyczne realizacji audytu instalacji przemysłowej na przykładzie wytwarzania emulsji…

61

Pozorna energia aktywacji
Pozorną energię aktywacji można wyznaczyć z równania Arrheniusa:

( RTE )
a

3.1.4-c

0,434Ea 1
R T

3.1.4-d

k = A exp –

gdzie:
k – stała szybkości, s-1,
A – czynnik przedwykładniczy, s-1,
R – stała gazowa, 8,314 J/(mol∙K),
Ea – pozorna energia aktywacji, J/mol,
T – temperatura, K,

które po zlogarytmowaniu przyjmuje postać:
logk = logA –

Po wykreśleniu funkcji log k = f (T-1) można wyznaczyć wartości czynnika przedwykładniczego A oraz pozornej energii aktywacji Ea, co zaprezentowano na rysunku 3.1.4-b.

Rys. 3.1.4-b. Reprezentacja graficzna wyznaczania pozornej energii aktywacji rozkładu
termicznego matrycy – emulsji azotanu(V) amonu
Źródło: badania i opracowanie własne [49–50, 52–53]
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3.1.5 Wyznaczanie parametru krytycznego procesu rozkładu termicznego

Klasyczne równanie opisujące zjawisko rozkładu termicznego na drodze samonagrzewania reagującego układu jest postaci [28–30, 49–52]:
ρCp

∂T = k∆ 2T + Q
∂t

3.1.5-a

oraz uwzględniając relację ciepła wygenerowanego podczas rozkładu termicznego na
drodze zjawiska samonagrzewania wyprowadzone w stosunku co do masy reagującego
układu sprowadza się do równania postaci:

( RTE )

Q = Q’ρAexp –

3.1.5-b

a

gdzie:
Q’ – ciepło emitowane podczas rozkładu termicznego na drodze samonagrzewania
  odniesione do objętości, J/m3,
Q – ciepło emitowane podczas rozkładu termicznego na drodze samonagrzewania
odniesione do masy, J/kg.
Po przekształceniu równania 3.1.5-a z uwzględnieniem geometrii reagującego
układu uzyskano równanie postaci:
ρCp

(

)

( )

∂T = k ∂2T + j ∂T + Q’ρAexp – Ea
∂x x ∂x
RT
∂t

3.1.5-c

gdzie:
x – odległość od centrum reagującego układu, m,
j = 0 – nieskończona płyta,
j = 1 – walec,
j = 2 – kula.
Dodatkowo w celu określenia ryzyka wystąpienia rozkładu termicznego reagującego układu wprowadzono bezwymiarowy, krytyczny współczynnik samonagrzewania
postaci [28–30, 49–52]:
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( )

Ea r2
E
Q’ρAexp – a
RT
RT λ
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3.1.5-d

gdzie:
r – promień reagującego układu, m,
λ – przewodnictwo cieple reagującego układu, J/(msK),
δ = 0,88 – nieskończona płyta,
δ = 2,00 – walec,
δ = 3,32 – kula.
Po przekształceniu równania 3.1.5-d względem r uzyskano wyrażenie opisujące
wartość promienia reagującego układu w funkcji temperatury postaci [49–50, 52]:
r=

√

RT 2δλ

( )

E
EQ’ρAexp – a
RT

3.1.5-e

Parametr r opisuje jaki jest minimalny promień kuli wpisanej w reagujący układ, po
przekroczeniu którego zostanie zainicjowane zjawisko samonagrzewania, akumulacji
ciepła w układzie reakcyjnym, samoprzyśpieszajacego się procesu rozkładu termicznego
i w konsekwencji do wybuchu cieplnego.
Ocenę reagującego układu przeprowadzano w zakresie temperatur 303–573 K,
z przyrostem 1 K/min. Dodatkowo wyznaczono zależności promienia krytycznego
w funkcji temperatury dla różnych układów modyfikujących przedstawionych w rozdziale 3.1.2.
Na rysunku 3.1.5-a. przedstawiono wpływ dodatków modyfikujących na zmianę
wartości promienia krytycznego w funkcji temperatury. Najbardziej niestabilny okazał się układ z dodatkiem Cl + Al, który przy temperaturze 303 K wykazał promień
krytyczny o wartości 1,6 m, a przy temperaturze 573 K o wartości 0,75 m. W przypadku cystern wykonanych ze stopu aluminium dla klasy 5.1 ADR oraz napełnionej
zanieczyszczoną emulsją azotanu(V) amonu jonami Cl–, można oczekiwać podczas
transportu wystąpienia ryzyka spontanicznego samonagrzewania się układu reakcyjnego, a w przypadku podgrzania cysterny, np. w środowisku pożaru, istnieje realne
ryzyko samoprzyśpieszającego się procesu rozkładu termicznego i w konsekwencji
wybuchu cieplnego.
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Rys. 3.1.5-a. Reprezentacja graficzna zmian promienia krytycznego w funkcji temperatury
reagującego układu
Przebieg funkcji: rkryt = f (T), zakres: 303–573 K, badanie wpływu dodatków
Źródło: badania i opracowanie własne [49–50, 52–53]

4. Wytyczne realizacji audytu technicznego instalacji przemysłowej

Realizacja audytu technicznego instalacji przemysłowej ma za zadanie w głównej
mierze poprawić funkcjonujący lub nowy układ techniczny, z wyszczególnieniem
bezpośrednich i pośrednich problemów procesowych, mogących przyczynić się do
strat ekonomicznych i środowiskowych, w wyniku awaryjnego lub katastroficznego
uwolnienia energii i/lub masy.
W przypadku instalacji zagrożonych procesami egzotermicznymi, które mogą
wygenerować samonagrzewanie wskutek wspólnych reakcji własnych reagentów, doprowadzając do samoprzyśpieszającego się procesu rozkładu termicznego, a w konsekwencji do wybuchu cieplnego w pierwszej fazie, należy rozpatrzyć energetykę procesu
wytwórczego. W tym przypadku jako dominujące zagrożenie należy traktować właśnie
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ciepło generowane podczas reakcji chemicznej z dodatnim bilansem wymiany ciepła
z otoczeniem. Badania należy przeprowadzić techniką kalorymetryczną (metodami:
dynamiczną i izotermiczną) dla pełnej oceny i analizy fizykochemii reakcji chemicznych występujących podczas procesu samonagrzewania. Podczas badań uzyskuje się
wartości parametrów cieplnych w czasie rozkładu termicznego, takie jak: wielkość
generowanego ciepła w czasie przemiany egzotermicznej Q, czas indukcji tind, maksymalny strumień ciepła Фmax oraz temperaturę inicjowania rozkładu termicznego Tp.
Należy tutaj wskazać, że ze względu na dynamikę układu i wytworzenie dwóch różnych
środowisk badawczych (metoda dynamiczna i izotermiczna) wielkości uzyskanych
parametrów będą różniły się w obu metodach.
W kolejnym etapie należy zbadać wpływ materiału konstrukcyjnego na układ reakcyjny analizowanego procesu technologicznego. Badania należy wykonać dla każdego,
potencjalnie różniącego się od siebie składem chemicznym stopu stali, w wariantach:
surowiec, półprodukt, produkt końcowy – materiał konstrukcyjny. Dodatkowo należy
ocenić wpływ szczeliwa połączeń kołnierzowych i/lub dławic aparatów i urządzeń
chemicznych na stabilność termiczną.
Po wyznaczeniu podstawowych parametrów termodynamicznych należy wyznaczyć
parametry kinetyczne reagującego układu ze szczególnym uwzględnieniem reakcji
następczo-równoległych podczas rozkładu termicznego. Do wyznaczanych parametrów
kinetycznych należą: stała szybkości k, pozorna energia aktywacji E, rząd procesu n oraz
czynnik przedwykładniczy w równaniu Arrheniusa A. Wyznaczone parametry pozwalają
opisać proces odpowiednimi równaniami kinetycznymi. Uzyskane równia kinetyczne
oraz parametry termiczne pozwolą w kolejnym etapie wyznaczyć parametry krytyczne
determinujące rozkład termiczny, takie jak: maksymalna temperatura uzyskana przez
reagujący układ MTSR, czas do wybuchu cieplnego po uzyskaniu przez układ warunków
krytycznych tekspl oraz czas do maksymalnego rozkładu termicznego TMR.
Analizując zagrożenia samonagrzewaniem i wybuchem cieplnym należy rozwiązać
numerycznie równania Frank-Kamenetski’ego – dla nieustalonego przepływu ciepła
[9–14] i Semenova – dla ustalonego przepływu ciepła [39-47]. W rozwinięciu Frank-Kamenetski’ego należy zdefiniować warunki środowiska reakcyjnego, takie jak: opis
geometrii reagującego układu – kształt: kula, nieskończony walec lub płyta, promień r,
powierzchnia P, objętość V, temperatura układu w normalnych warunkach pracy T,
temperatura otoczenia Totocz, szybkość wzrostu temperatury układu dT/dt i jego otoczenia dTotocz/dt. Na podstawie zdefiniowanych warunków, rozwiązując równanie uzyskuje
się istotny pod względem bezpieczeństwa procesowego parametr krytyczny układu
reakcyjnego – promień krytyczny rkryt. Jest to wielkość, która opisuje obiekt, np. kulę
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wpisaną w reagujący układ. Po przekroczeniu tego parametru, np. podczas procesów
jednostkowych jak reakcja w reaktorze zbiornikowym z mieszaniem, magazynowanie lub transport, istnieje realne ryzyko zainicjowania reakcji liniowych i następczo-równoległych, które doprowadzą do zjawiska samonagrzewania, samoprzyśpieszajacego się procesu rozkładu termicznego i w konsekwencji wybuchu cieplnego.
Uzyskane powyżej parametry w doskonały sposób opisują stan termodynamiczny
układu reakcyjnego w funkcji temperatury oraz są niezbędne podczas realizacji audytu
instalacji przemysłowej lub badań nad bezpieczeństwem procesów technologicznych
zagrożonych reakcjami egzotermicznymi.
Po uzyskaniu wielkości parametrów termodynamicznych procesu chemicznego,
należy przeprowadzić analizę techniczną i ruchową instalacji przemysłowej z uwzględnieniem oceny zagrożeń podczas realizowanego procesu technologicznego. Do badanych zagrożeń zalicza się bilans energetyczny i masowy operacji jednostkowych oraz
współoddziaływanie operacji jednostkowych (akumulacja reagentów i energii).
Podczas realizacji analizy technicznej i ruchowej dużym udogodnieniem jest publikacja “Loss Prevention in the Process Industries – Hazard Identification, Assessment
and Control” [30].
W kolejnym etapie, po zbilansowaniu operacji jednostkowych, należy przeprowadzić analizę ryzyka. Jedną z najlepszych metod jest Analiza Zagrożeń i Zdolności
Operacyjnych HAZOP (ang. Hazard and Operability Study). Metoda ta polega na
systematycznym przeglądzie założeń projektowych i procesu technologicznego pod
kątem mogących się pojawić odchyleń parametrów, mając na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń występujących w procesach przemysłowych.
Realizując procedurę rozruchową instalacji przemysłowej, należy dokonać oceny
dokumentacji procesowej, w tym instrukcji stanowiskowych, projektu (konstrukcji)
oraz rzeczywistej realizacji technicznej (konstrukcyjnej) instalacji procesowej. Rozruch
instalacji należy bezwzględnie realizować etapami.
Analizując rozruch etapami instalacji procesowej, należy zwrócić szczególną uwagę
na pojawiające się problemy podczas operacji jednostkowych. Na rys. 4-a przedstawiono przykładową dokumentację fotograficzną instalacji procesowej, która była
audytowana przez autora publikacji. Instalacja zgodnie ze stanowiskiem wykonawcy
technicznego jest „w pełni hermetyczna”. Podczas jej rozruchu pojawiły się istotne
problemy procesowe, które przedstawiono na rysunku 4-a, mianowicie od lewej strony:
• emisja pyłu – zgodnie ze standardem wykonawcy niemożliwa, po wizji lokalnej
okazało się, że emisja jest znacząca z podanymi błędnymi parametrami, takimi jak:
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dolna granica wybuchowości obłoku pyłu, minimalne stężenie wybuchowe pyłu,
minimalna temperatura zapłonu, maksymalne ciśnienie wybuchu oraz maksymalna
szybkość przyrostu ciśnienia wybuchu,
• emisja roztworu reakcyjnego – zgodnie ze standardem wykonawcy niemożliwa,
surowiec o bardzo dużym stężeniu jonów Hg2+ oraz Escherichii coli,
• emisja gazu wchodzącego w reakcję ze składnikiem powietrza – parą wodną, podobnie jak wyżej niemożliwa zgodnie ze standardem wykonawcy. W tym przypadku
emisja amoniaku (NH3) wchodzącego w reakcję z parą wodną z wytworzeniem
mgły wodorotlenku amonu - mgły wody amoniakalnej (NH3·H2O).

Rys. 4-a. Dokumentacja fotograficzna instalacji procesowej.
Realizacja audytu instalacji przemysłowej
Źródło: fotografia i opracowanie własne

Przedstawione podczas realizacji audytu instalacji przemysłowej na rys. 4-a problemy, są wystarczające do wygenerowania w czasie pracy instalacji sytuacji niebezpiecznej,
mogącej spowodować uwodnienie materiału i/lub energii do otoczenia.
Kończąc audyt należy oszacować skalę zagrożenia dla zadanych warunków pracy
z uwzględnieniem błędu ludzkiego, skalę prawdopodobnych zagrożeń w czasie zdarzeń
nieoczekiwanych, mogących zaistnieć w czasie prowadzenia procesu, takich jak akt
sabotażu, pożar hali produkcyjnej, katastrofy naturalne, strefy oddziaływania wybuchu
oraz możliwych strat stosując funkcje probitowe.
W przypadku zdarzenia technicznego (katastrofy), należy przeprowadzić ocenę zebranych dowodów, w tym zlecić dodatkowe badania fizykochemiczne, elektrostatyczne,
mechaniczne lub inne organom ścigania i/lub sądowniczym poprzez wnioskowanie
dowodowe. Wnioskowanie dowodowe do organu ścigania i/lub sądowniczego w celu
przeprowadzenia dodatkowo wizji lokalnych, przesłuchań świadków, poszkodowanych,
pracowników, innych osób – przesłuchania można zrealizować tylko w obecności
organów procesowych. Dodatkowo może się okazać niezbędne przeprowadzenie
eksperymentu procesowo-kryminalistycznego symulującego sytuację niebezpieczną.
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5. Podsumowanie i wnioski końcowe

Realizacja audytu technicznego instalacji przemysłowej powinna polegać na dokładnej analizie wszystkich zjawisk fizykochemicznych, mogących wystąpić w układzie
technicznym oraz ich wzajemnego oddziaływania na elementy instalacji przemysłowej
podczas realizacji procesu technologicznego. Dodatkowo należy uwzględnić wzajemną
korelację jednostkowych operacji procesowych w kierunku przepływu masy, pędu
i energii ze szczególnym określeniem miejsc akumulacji reagenta czy też surowców
mogących przyczynić się do niekontrolowanego, lokalnego wzrostu temperatury i/lub
ciśnienia, co w przypadku układów niestabilnych lub wrażliwych termicznie skutkować
może procesem samoprzyśpieszajacego się rozkładu termicznego i w konsekwencji
wybuchem cieplnym. Audyt powinien być realizowany przez zespół specjalistów/
ekspertów w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i procesowego, bezpieczeństwa
pożarowego, BHP oraz ochrony środowiska. W niektórych przypadkach należy również
uwzględnić aspekt ergonomiczny.
Celowym jest powtarzanie czynności audytujących w przypadku zmian w procesach technologicznych na poziomie operacji jednostkowych, a tym bardziej w obrębie
całej instalacji. Szczególnym problemem może być zmiana jakościowa surowców
stosowanych w procesie technologicznym. Wiele zanieczyszczeń jest w stanie wygenerować szereg reakcji następczo-równoległych, które mogą przyczynić się do zjawisk
niepożądanych podczas procesu chemicznego i doprowadzić do poważnej awarii
przemysłowej. Podobne zjawiska mogą wygenerować wymienne elementy instalacji
przemysłowej, w szczególności, gdy są wykonane z innych materiałów konstrukcyjnych
niż stosowane wcześniej.
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Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni wyzwaniem
naszych czasów.
System cyberbezpieczeństwa w Polsce
(w świetle obowiązującego prawa)
Abstrakt

Nie jest pustym sloganem stwierdzenie, że funkcjonowanie współczesnych państw zależy
od informacji i jej niezakłóconego przesyłu. Przesył informacji może być także wykorzystany
w celach przestępczych, terrorystycznych, a nawet militarnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo
informacji przesyłanych sieciami teleinfomatycznymi, przestrzeń tego przesyłu nazywana
cyberprzestrzenią, musi być odpowiednio zabezpieczona przed różnymi nieuprawnionymi
dostępami. Państwa tworzą tzw. systemy cyberbezpieczeństwa. Artykuł poświęcony jest
omówieniu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa opartego o ustawę z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Artykuł jest materiałem analityczno-przeglądowym
funkcjonowania cyberprzestrzeni w obecnym okresie powszechnej globalizacji.
Słowa kluczowe: Internet, cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwa, incydent zakłócający funk-

cjonowanie sieci teleinformatycznych w cyberprzestrzeni, krajowy system cyberprzestrzeni

Cyberspace Security – a Challenge of our Times.
The System of Cybersafety in Poland
(according to the binding law)
Abstract

It is not an idle platitude that functioning of contemporary countries depends on information and its smooth transfer. The transfer can be also used for the criminal, terroristic and
even military purposes. To ensure the information security transferred by the IT networks,
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the space of the transfer called cyberspace must be properly protected against various unauthorized accesses. The countries build so called cybersecurity systems. The article discusses
the state cybersecurity system based on the Law from 5 July 2018 about the state system of
cybersafety. The paper is an analytical review material presenting the functioning of cyberspace in contemporary common globalization.
Keywords: Internet, cyber space, cyber security, incident disrupting functioning of IT network

in cyber space, state system of cyber space

Wprowadzenie

Informacja, jej przekaz i wykorzystanie, jest nieodzownym elementem postępu technicznego, jak i rozwoju cywilizacyjnego. Rozwój gospodarczo-społeczny państwa, aby
był efektywny, wymaga szybkiego i niczym niezakłóconego dostępu do informacji
i jej odpowiedniego wykorzystania w zarządzaniu państwem na każdym szczeblu
(rządowym i samorządowym), zarządzaniu gospodarką i usługami, transporcie towarów i osób, zapewnieniu społeczeństwu jego niezbędnych potrzeb do normalnego
funkcjonowania, a więc dostępu do źródeł energii, wody, żywności itp. potrzeb, jak
zapewnienie społeczeństwu podstawowych warunków bezpieczeństwa zdrowotnego,
żywnościowego, ekonomicznego, bezpieczeństwa w środowisku publicznym, środowisku naturalnym, zapewnienie społeczeństwu ochrony i ratownictwa w sytuacji
wystąpienia zagrożeń i ich skutków ze strony katastrof naturalnych i technicznych.
Jak czytamy we wstępie do Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata
2017-2022, informacje pozwalają tworzyć i kształtować w cyberprzestrzeni relacje społeczne, a Internet stał się narzędziem do wpływania na zachowania grup społecznych,
a także oddziaływania na funkcjonowanie sfery politycznej1. Ta informacja przesyłana
jest w tzw. cyberprzestrzeni, nazywanej powszechnie Internetem. To właśnie Internet
stał się w obecnych czasach swoistego rodzaju medium, które zrewolucjonizowało
współczesny świat. Bez Internetu powszechna globalizacja świata byłaby niemożliwa. Cyberprzestrzeń, a więc Internet, we współczesnym świecie odgrywa znaczącą
rolę w kompleksowym systemie bezpieczeństwa państwa. Jak piszą M. Adamczuk
i K. Liedel: bezpieczeństwo państwa zarówno w sferze militarnej, jak i pozamilitarnej,
a także zewnętrznej, jak i wewnętrznej zyskało dodatkowy wymiar jakim poza lądem,
1 Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2017–2022. Ministerstwo Cyfryzacji 2017, www.gov.pl [dostęp: 30.07.2019 r.].

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni wyzwaniem naszych czasów… 

77

powietrzem, wodą i przestrzenią kosmiczną jest cyberprzestrzeń2. Sytuacja taka spowodowała powstanie nowych nieznanych dotychczas zagrożeń konfliktami międzynarodowymi, jak np. cyberwojna czy zagrożenia terrorystyczne określane jako tzw.
cyberterroryzm. Cyberprzestrzeń, będąca elementem globalnego bezpieczeństwa
w obecnej dobie, jest wyzwaniem dla całej społeczności międzynarodowej.
Jak podkreślają M. Adamczak i K. Liedel, potrzeba bezpiecznego i prawidłowego
funkcjonowania cyberprzestrzeni wymaga od państwa, aby obszar funkcjonowania
cyberprzestrzeni był priorytetem w krajowej polityce bezpieczeństwa, a państwo podejmowało próby efektywnego tworzenia systemów przeciwdziałania zagrożeniom na
poziomach strategicznym, prawnym i instytucjonalnym3. W ostatnich latach w Polsce
podjęto takie próby, jak chociażby opracowanie pierwszego dokumentu, jakim była
Doktryna cyberbezpieczeństwa RP. Do podjęcia działań państw członków Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zobowiązują zapisy Strategii
bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona
cyberprzestrzeń4. Dokument ten zobowiązuje kraje Unii Europejskiej do przyjęcia
krajowych strategii w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji. Polska, biorąc pod
uwagę fakt, że dopiero w roku ubiegłym (2018) kwestie cyberbezpieczeństwa zostały
uregulowane ustawą, może być początkiem budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
Dostępność do Internetu

Aby współczesne państwa mogły funkcjonować w globalnym świecie nazywanym
często globalną wioską położoną w nowej przestrzeni o wirtualnym, transgranicznym,
aterytorialnym i ponadnarodowym charakterze, musi być zapewniona dostępność do
Internetu5. W tabeli nr 1 przedstawiono dostępność do Internetu w skali całego świata.
2 M. Adamczuk K. Liedel, Doktryna cyberbezpieczeństwa, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
2015, nr 12/7, s. 279, www.abw.gov./dokumenty i sprawozdania [dostęp: 30.07.2019].
3 Tamże, s. 1.
4 Wspólny Komunikat Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej:
otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001) [dostęp: 30.07.2019].
5 J. Worona, Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe, status quo i perspektywy, Uniwersytet w Białymstoku,
rozprawa doktorska (https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5875) [dostęp: 27.07.2019].
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Tabela nr 1. Dostępność do Internetu w skali świata, opracowanie na podstawie www.inernetworldstat.com/stats.htm [dostęp: 28.07.2019 r.]
Wzrost
Region
świata

Populacja

Populacja Użytkownicy
(% świata)

Internetu

Penetracja

w latach

Internet

(% Internetu ) 2000 – 30.06.2019 (% świata)
%

Afryka

1 320 038 716 17,1

525 148 631

Azja

4 241 972 790 55,0

2 200 658 148 51,9

1,82

49,8

Europa

829 173 007

10,7

719 413 014

86,8

585,6

16,3

658 345 826

8,5

447 495 130

68,8

2,3

10,1

258 356 867

3,3

173 576 793

67,2

5,1

3,9

366 496 802

4,7

327 568 628

89,4

203,0

7,4

41 839 201

0,5

28 634 278

68,4

276,0

0,6

11,0

100,0

Ameryka
Łacińska
Bliski
Wschód
Ameryka
Północna
Australia
i Oceania
Razem
świat

7 716 223 209 100,0

39,8

4 422 494 622 57,3

11,53

11,9

Na rys. 1 przedstawiono użytkowanie (penetracja) Internetu na świecie.

Rys. 1. Użytkowanie (penetracja) Internetu na świecie
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Rys. 2. Liczba użytkowników Internetu wg regionów świata

Rys. 3. Nasycenie (penetracja) Internetem poszczególnych regionów świata
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Stan dostępności i nasycenia Internetu w Europie ilustrują wykresy na rysunkach 4 i 5.

Rys. 4. Nasycenie usługami Internetu stacjonarnego w Unii Europejskiej
Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r., Urząd Komunikacji
Elektronicznej, Warszawa, czerwiec, 2019, s. 13, https://www.uke.gov.pl/.../raport_o_stanie_
runku_telekomunikacyjnego [dostęp: 05.08.2019 r.]

Rys. 5. Nasycenie usługami Internetu mobilnego w Unii Europejskiej
Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r., Urząd Komunikacji
Elektronicznej, Warszawa, czerwiec 2019, s. 13, https:www.uke.gov.pl/…raport_o_stanie_
rynku_telekomunikacyjnego [dostęp: 05.08.2019 r.]
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Jeżeli chodzi o Europę, to dostępność do Internetu na kontynencie ilustrują dane
statystyczne dotyczące państw Unii Europejskiej6. Największą penetrację dostępu
do Internetu stacjonarnego w 2018 r. zanotowano w Dani, która wyniosła 44% i była
wyższa od średniej w UE o 10%. Jeżeli natomiast w przypadku dostępu do Internetu
mobilnego penetracja ta wyniosła w 2018 r. 163% i była najwyższa spośród wszystkich
państw Unii Europejskiej i była wyższa od średniej unijnej wynoszącej 96%, czyli polska dostępność do Internetu mobilnego była wyższa o 69% od średniej unijnej. Warto
podkreślić, że dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych wynosił 82% (z czego
68% nie odczuwało takiej potrzeby, a 54% nie odczuwało potrzeby posiadania dostępności do Internetu – co ciekawe stan taki nie zmienił się od trzech lat) przy średniej
unijnej 87%, a w przedsiębiorstwach 95% przy średniej unijnej 97%7.
Podstawowe definicje

Do podstawowych definicji charakteryzujących problematykę bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa zawartych w tej przestrzeni danych, systemów,
zadań realizowanych przez różne systemy należą przede wszystkim:
Cyberprzestrzeń: termin „cyberprzestrzeń” pojawił się w obiegu publicznym
w 1984 r. Jak podaje Tomasz R. Aleksandrowicz terminu „cyberprzestrzeń” użył po raz
pierwszy William Gibson w swojej kultowej powieści cyberpunkowej „Neuromancer”8.
Ta literacka wizja „cyberprzestrzeń” określała jako „konsensualna halucynacja, doświadczana każdego dnia przez miliardy uprawnionych użytkowników (…), jako
graficzne odwzorowanie danych z banków wszystkich komputerów świata. Niewyobrażalna złożoność”9. W literaturze przedmiotu, jak podaje Tomasz R. Aleksandrowicz, cyberprzestrzeń określana jest także jako „całość powiązań ludzkiej działalności
z udziałem ICT (ang. Information and Communication Technology)10. Niektórzy autorzy
6 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r., Urząd Komunikacji Elektronicznej,
Warszawa 2019 (https://uke.gov.pl/akt/raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-polsce-w-2018-r-,223.html)
7 https://antyweb.pl/gus… [dostęp: 28.07.2019].
8 T.R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego,
www.abw.gov.pl/download/1/2170 [dostęp: 25.07.2019].
9 Dosłowny cytat, patrz Tomasz R. Aleksandrowicz, op. cit.
10 Tamże za: A. Bógdoł-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa
informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003.
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zajmujący się problematyką cyberbezpieczeństwa „cyberprzestrzeń” określają jako
ogół powiązań o charakterze wirtualnym (nie przestrzennym w sensie fizycznym,
niematerialnym) powstałych i istniejących dzięki ich fizycznym manifestacjom (postać występowania) takie jak komputery czy cała infrastruktura telekomunikacyjna11.
Bardziej dokładną, precyzyjną definicję cyberprzestrzeni podają P. Tekielska i Ł. Czekaj12, w której „mianem cyberprzestrzeni określa się sieć łączącą systemy komputerowe obejmujące jednostki centralne i ich oprogramowanie, ale także dane, sposoby
i środki ich przesyłania. Cyberprzestrzeń obejmuje systemy powiązań internetowych,
usługi teleinformatyczne oraz systemy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie kraju,
tj. systemy transportu, łączności, systemy infrastruktury energetycznej, wodociągowej,
gazowej czy ochrony zdrowia”.
Jeżeli chodzi o obowiązujące w Polsce akty normatywne (ustawy, rozporządzenia),
programy, itp. dokumenty odnoszące się do cyberprzestrzeni i zapewnienia w niej
bezpieczeństwa, to należy tu wymienić przede wszystkim Ustawę o stanie wojennym
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przez „cyberprzestrzeń”
rozumie przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy
teleinformatyczne wraz z powiązanymi pomiędzy nimi relacjami z użytkownikami13.
Identycznie „cyberprzestrzeń” definiowana jest w dokumencie rządowym, jakim są
Krajowe Ramy Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–202214.
Warto w tym miejscu podkreślić, jak podaje Tomasz R. Aleksandrowicz, podobną
definicję cyberprzestrzeni stosują Amerykanie15. Użyte w definicji „cyberprzestrzeń”
określenie „sieci i systemy teleinformatyczne” oznacza:
11 M. Madej, Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa
państw i systemu międzynarodowego [w:] M. Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo informatyczne państwa, Warszawa 2003.
12 P. Tekielska, Ł. Czekaj, Działania służb w Unii Europejskiej realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego [w:] M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego
państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Warszawa 2014.
13 Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2014
poz.1815 z późn. zm.)
14 Mc.gov. pl Krajowe ramy cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017 [dostęp: 31.07.2019].
15 T.R. Aleksandrowicz, op. cit., s. 11.
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• sieci łączności elektronicznej w rozumieniu art. 2 lit. a Dyrektywy 2002/11/WE16,
• wszystkie urządzenia lub grupy wzajemnie połączonych lub powiązanych urządzeń,
z których jedno lub większa ich liczba, wykonując program, dokonuje automatycznego przetwarzania danych cyfrowych,
• dane cyfrowe przechowywane, przetwarzane, odzyskiwane lub przekazywane przez
elementy systemów teleinformatycznych, w celu ich eksploatacji, użycia, ochrony
i utrzymania.
Konstatując przytoczone definicje, można zgodzić się z autorami opracowań, raportów itp. dokumentów, że „cyberprzestrzeń” jest działalnością człowieka, ale nie
w sferze przestrzeni fizycznej17. Jest niezależna od miejsca przebywania człowieka,
pozwala na daleko idącą anonimowość, itp.
Cyberprzestrzeń można charakteryzować różnymi cechami, spośród których najistotniejsze, to18:
• występuje niezależnie od miejsca,
• jest niezależna od odległości,
• czas nie ma żadnego znaczenia,
• nie jest określona granicami,
• zawiera znaczną swobodę anonimowości,
• istnieje możliwość ustalenia sprzętu, nigdy osoby.
W obecnym świecie cyberprzestrzeń jest swoistego rodzaju systemem nerwowym
państwa, stąd tyle uwagi i podejmowanych działań państw, aby w cyberprzestrzeni
można było zapewnić względne bezpieczeństwo. Tak, by cyberprzestrzeń nie stanowiła płaszczyzny, platformy, narzędzia czy też środka do występowania przeciwko
powszechnym dobrom, jakie współczesne społeczeństwa wypracowały dla dalszego
rozwoju i zabezpieczenia bytu przyszłym pokoleniom.
Kolejnym terminem charakteryzującym przedmiot rozważań w niniejszym artykule
jest „cyberbezpieczeństwo”.
16 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z marca 2002 r. w sprawie wspólnych
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dyrektywa Ramowa) (Dz.U. UE. L.20011.
94.35 z póź. zm.)
17 Zob. M. Madej, Rewolucja informatyczna, op. cit.; T. R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni; J. Kowalewski, M. Kowalewski, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, „Telekomunikacja i Techniki Informatyczne” 2014, nr 1–2.
18 Zob. T.R. Aleksandrowicz, op. cit., s. 12.
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Czym zatem jest cyberbezpieczeństwo, jak należy rozumieć to pojęcie i jakie zawiera
w sobie informacje, cechy i inne elementy stanowiące o jego istocie tak przedmiotowej,
a także i podmiotowej?
Problem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wynika z faktu jej znaczenia dla funkcjonowania państwa, zarówno jako podmiotu geopolitycznego, podmiotu stosunków
międzynarodowych, funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, administracji
rządowej, samorządowej, gospodarczej i wszystkich innych uczestników życia społeczno-polityczno-gospodarczego.
Cyberprzestrzeń w obecnych czasach odpowiedzialna jest za niemal wszystkie
funkcje państwa tak w stosunkach międzynarodowych, jak i działaniach wewnątrz
państwa, mająca na celu zapewnienie obywatelom niezbędnych dóbr w postaci usług,
informacji itp. elementów warunkujących funkcjonowanie państwa. Bezpieczeństwo
w cyberprzestrzeni, a inaczej cyberbezpieczeństwo, odnosi się wprost do bezpieczeństwa informacji, bez której trudno sobie wyobrazić dzisiejszą rzeczywistość.
W Krajowych Ramach Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
„cyberbezpieczeństwo” to „bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych” albo
„bezpieczeństwo teleinformatyczne” oznacza odporność systemów teleinformatycznych przy danym poziomie zaufania, na wszelkie działania naruszające dostępność,
autentyczność, integralność lub poufność przechowywanych lub przekazywanych
lub przetwarzanych lub związanych z nimi usług oferowanych lub dostępnych poprzez te sieci i systemy informatyczne19. Podobną definicję „cyberbezpieczeństwa”
zawiera ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa20. Według
ustawy „cyberbezpieczeństwo” jest odpornością systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych
danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Nieco inną definicję „cyberbezpieczeństwa” podają J. Kowalewski i M. Kowalewski. Odnoszą oni
cyberbezpieczeństwo do ochrony cyberprzestrzeni, którą jest „zespół przedsięwzięć
organizacyjno-prawnych, technicznych, fizycznych i edukacyjnych mających na celu
niezakłócone funkcjonowanie i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni”21. Jak wynika z przytoczonych definicji, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni czy też cyberbezpieczeństwo
19 Zob. Krajowe Ramy Polityki…, s. 11.
20 Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 13 sierpnia 2018 r.
poz. 1560)
21 J. Kowalewski, M. Kowalewski, op. cit., s. 25.
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odnosi się do bezpieczeństwa informacji. To właśnie informacja traktowana jest jako
przedmiot bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, bowiem informacja jest takim zasobem
społeczeństwa który jest nieodzownym elementem postępu i cywilizacyjnego rozwoju22.
Charakteryzując cyberbezpieczeństwo niektórzy analitycy twierdzą, że bezpieczeństwo
cyberprzestrzeni można określić brakiem ryzyka utraty danych informacyjnych23, czyli
że zasobem, który chroni się w cyberprzestrzeni jest właśnie informacja. Mówi się
o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni w kategoriach walki czy też wojny informacyjnej,
co, jak podkreśla T.M. Aleksandrowicz, sytuuje bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni jako integralnej części bezpieczeństwa narodowego przed zagrożeniami
informacyjnymi. Informacja zdaniem T.M. Aleksandrowicza jest zarówno celem ataku
jak i bronią, tarczą ale i mieczem, zasobem, który obejmuje fizyczne niszczenie infrastruktury przeciwnika, niszczenie zasobów informacyjnych przeciwnika i zapewnienia
jednocześnie własne zasoby informacyjne24. Bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni zapewnia ochronę podstawowych zasobów społeczeństwa informacyjnego, bez
których niemożliwy byłby postęp i rozwój cywilizacyjny.
Dlatego cyberbezpieczeństwo musi być tak zbudowane i musi tak funkcjonować,
aby cyberprzestrzeń była odporna na różnego rodzaju zagrożenia.
Co to są zagrożenia cyberprzestrzeni, jakie są ich rodzaje i jaki mają charakter oraz
jakie mogą powodować skutki?
Według ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa25, zagrożeniem cyberbezpieczeństwa jest potencjalna przyczyna wystąpienia incydentu. Ustawa jako incydent
uznaje zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo.
Wspomniana ustawa rozróżnia pięć rodzajów incydentu, który może być zagrożeniem
dla cyberbezpieczeństwa, a mianowicie:
• incydent krytyczny, którym jest zagrożenie skutkujące znaczną szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów międzynarodowych, interesów
gospodarczych, działania instytucji publicznych, prawa i wolności obywatelskich
lub życia i zdrowia ludzi, klasyfikowany przez właściwy Zespół Reagowania na
Incydenty Komputerowe, działający na poziomie krajowym przez Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV) albo Zespół Reagowania na Incydenty
22 Tamże, s. 24.
23 B. Pacek, R. Hoffman, Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni, Warszawa 2013.
24 T.M. Aleksandrowicz, op. cit., s. 15.
25 Ustawa z dnia 5 lipca o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, op. cit.
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Bezpieczeństwa Komputerowego, działający na poziomie krajowym, prowadzony
przez Ministra Obrony Narodowej (CSIRT MON), albo Zespół Reagowania na
Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (CSIRT NASK)26,
• incydent poważny – incydent, który powoduje lub może spowodować poważne
obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości świadczenia usługi kluczowej27,
• incydent istotny – incydent, który ma istotny wpływ na świadczenie usługi cyfrowej w rozumieniu art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/15
z 30 stycznia 2018 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148, w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych,
w zakresie zarządzania istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz parametrów służących do określenia, czy incydent ma
istotny wpływ28,
• incydent w podmiocie publicznym – incydent, który powoduje lub może powodować obniżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania publicznego realizowanego
przez podmiot publiczny29.
Wymienione wyżej incydenty mogą mieć różną formę. Mogą być także spowodowane
różnym działaniem oraz mogą również powodować różne skutki zarówno materialne
jaki i niematerialne, stwarzające zagrożenia dla funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności państwa, stwarzające zagrożenia dla zbiorowości, grup społecznych
jak i jednostek.
Statystyki za 2018 r. pokazują skalę tych incydentów.
26 Każdy z tych zespołów ma ustawowo przypisane działy gospodarki narodowej, instytucje i inne
podmioty państwowe do ochrony bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (szczegółowo będzie o tym
w dalszej części artykułu).
27 Wykaz usług kluczowych zawiera wspomniana ustawa. Zasady zaliczania (uznawania ) incydentu
za poważny określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 października 2018 r. w sprawie progów
uznania incydentu za poważny (Dz.U. 2018 poz. 2180).
28 Dz.Urz. UE L. 26 z 31.01.2018 (w dalszej treści artykułu będzie określane jako „rozporządzenie
wykonawcze 2018/151”).
29 Ustawa z 5 lipca o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, op. cit., w art. 4 pkt. 7–15 wymienia te
podmioty publiczne, które objęte są bezpieczeństwem przed zagrożeniem cyberprzestrzeni.
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Według raportu o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2018 r.30 przygotowanego przez Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w roku 2018 zanotowano 31 865 zgłoszeń
incydentów z czego faktyczne naruszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego instytucji miało miejsce w 6236 przypadkach, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem
2017, w którym faktycznych incydentów zanotowano 581931. W latach ta statystyka
zgłoszeń i faktycznych incydentów przedstawiała się następująco:
• rok 2016: zgłoszeń – 19 954, faktycznych incydentów 9288,
• rok 2017: zgłoszeń – 28 281, faktycznych incydentów 5819,
• rok 2018: zgłoszeń – 31865, faktycznych incydentów 6236.
Jak wynika z tego zestawienia, tendencja zgłoszeń o potencjalnym wystąpieniu
incydentów komputerowych jest stale rosnąca. Jak podają autorzy raportu przyczyną
takiego stanu rzeczy może być m.in. wzrost zainteresowania potencjalnych atakujących
rządowymi sieciami w Polsce32.
Raport za 2018 r. opracowany przez Zespół CERT Polska33 wskazuje, że CSIRT
NASK odnotował 19 439 incydentów, z czego po szczegółowej analizie uznano zaistnienie 5675 incydentów faktycznych, co w stosunku do 2017 r. stanowi wzrost o 17,5%.
W zeszłym roku najczęściej występującym rodzajem incydentu był phishing34, który
stanowił 44% wszystkich incydentów. Na drugim miejscu 23% były incydenty związane z dystrybucją złośliwego oprogramowania, a na trzecim miejscu, ok. 11,2%, to
incydenty o charakterze spamu. W 2018 r. odnotowano trzykrotny wzrost w stosunku
30 Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2018; www.csirt.gov.pl [dostęp:
05.08.2018].
31 Wg CSIRT GOV różnica pomiędzy incydentami zgłoszonymi a incydentami faktycznymi wynika
z faktu weryfikacji zgłoszeń, podczas której porównuje się czy zgłoszona informacja nosi znamiona
incydentu faktycznego czy jest to tylko tzw. false positive. Ponadto w wielu przypadkach ta sama
złośliwa wiadomość trafia do szerokiego grona odbiorców, co generuje wiele zgłoszeń jednego
incydentu.
32 Patrz: Raport CSIRT GOV, który obsługuje takie podmioty, jak wszystkie instytucje rządowe,
Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, operatorzy infrastruktury krytycznej
33 Zespół CERT Polska podlega CSIRT NASK, któremu podlegają takie podmioty, jak administracja
samorządowa, dostawcy usług cyfrowych, większość tzw. dostawców usług kluczowych (dostawców
usług kluczowych wymienia ustawa z 5 lipca 2018 r. opt. cit.).
34 Phisihing jako incydent komputerowy oznacza tworzenie fałszywych stron w celu pozyskania
danych uwierzytelniających (loginu i hasła) do wykorzystania w bankach i innych serwisach.
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do 2017 r. incydenty związane z fałszywymi sklepami internetowymi. W porównaniu
z 2017 r. incydenty o charakterze spamu w 2018 r. podwoiły swoja liczbę. Według
Raportu35 CSIRT NASK „obsłużył”36 następującą liczbę poszczególnych incydentów
(zagrożeń) cyberprzestrzeni:
Tabela 2. Incydenty obsłużone przez CSIRT NASK w 2018 r.

Nazwa incydentu

Liczba incydentów

%

Obraźliwe i nielegalne treści

431

11,53

Złośliwe oprogramowanie

862

23,05

Gromadzenie informacji

101

2,70

Próby włamań

153

4,09

Włamania

125

3,34

Dostępność zasobów

49

1,31

Atak na bezpieczeństwo informacji

46

1,23

Oszustwa komputerowe

1878

50,23

Podatne usługi

171

1,85

Inne

25

0,67

Opr. własne na podstawie Raportu za 2018 r.37

Natomiast zestawienie incydentów, które zaistniały w 2018 r. i zostały „obsłużone”
przez Zespół CSIRT NASK w podziale na poszczególne sektory gospodarki ilustruje
tabela 3.
Tabela 3. Incydenty komputerowe zaistniałe w 2018 r., obsłużone przez CSIRT NASK w podziale
na poszczególne sektory gospodarki.

Sektor gospodarki

Liczba incydentów

%

Infrastruktura cyfrowa

29

0,78

Służba zdrowia

13

0,35

35 Patrz: Raport CERT POLSKA za 2018 rok.
36 Nazwa działań Zespołu CSIRT NASK
37 Raport CERT Polska, op. cit.
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Bankowość

643

17,20

Finanse

62

1,66

Energetyka

20

0,53

Transport

51

1,36

Sektor publiczny

85

2,27

Wodociągi

2

0,05

Inne

2 834

75,80

Razem

3739

75,80

Raport przedstawiony przez CSIRT NASK zawiera także zestawienie incydentów
komputerowych, jakie zaistniały na przestrzeni ponad 20 lat, które były przedmiotem
ingerencji Zespołu CERT Polska. Zestawienie to ilustruje tabela 4.
Tabela 4. Liczba incydentów na przestrzeni lat 1996–2018, w stosunku do których Zespół
CERT podjął działania

Rok
Liczba
incydentów

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
50

75

100

105

126

741 1013 1196 1222 2516 2427 2108

Rok

2008 2009 2010 2011 1012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba
incydentów

1796 1292

674

605

1082 1219 1282 1456 1926 3182 3739

Opracowanie na podstawie Raportu CSIRT NASK za 2018 r.

Jak wynika z przedstawionych zestawień, w podmiotach wobec których CSIRT
NASK jest zobowiązany do podjęcia ingerencji systematycznie rośnie. Znaczny wzrost
zanotowano zwłaszcza w ostatnich dwóch latach.
Nie można przedstawić zakresu incydentów, wobec których umocowanym ustawowo podmiotem jest CSIRT, MON, ze względu na charakter działalności podmiotów
podlegających Ministrowi Obrony Narodowej. Są to dane zastrzeżone i nie są publikowane. Zadaniem CSIRT MON jest obsługa wszystkich incydentów związanych
z obronnością kraju.
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W podsumowaniu statystyk incydentów internetowych warto przytoczyć dane podane przez Instytut Kościuszki38. W 2017 r. w wyniku cyberataków gospodarka światowa
straciła ponad 600 mld dolarów39. Analitycy podają, że w 2030 r. straty w wyniku cyberataków mogą sięgnąć 1,2 bln dolarów, czyli około 0,9% światowego PKB40. Cyberatak
może sparaliżować niemal wszystkie sektory gospodarki, jak to miało miejsce w wyniku
ataku NotPetya w 2017 r., kiedy znane firmy o światowym zasięgu poniosły straty rzędu
10 mld dolarów. Jak podaje CERT Polska w naszym kraju występuje także tendencja do
ponoszenia strat przez rodzimą gospodarkę w wyniku cyberataków. W 2018 r. w stosunku do 2017 r. zanotowano o 17,5% wzrost incydentów, które spowodowały zakłócenia
i przestoje w funkcjonowaniu. Według danych raportu o stanie cyberbezpieczeństwa
polskie podmioty gospodarcze narażone są na straty rzędu 4 999,72 euro rocznie41.
Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej

Cyberprzestrzeń, która w obecnych czasach spełnia swoistego rodzaju system nerwowy
państwa, jak i stosunków międzynarodowych w skali globalnej, wymaga odpowiedniej
ochrony przed różnego rodzaju zagrożeniami o różnej skali, charakterze i celu, jeżeli chodzi
o osiągnięcie skutków ataku. Każde państwo stara się zapewnić „swojej” cyberprzestrzeni
skuteczne warunki w zakresie jej ochrony przed incydentami zakłócającymi funkcjonalność sieci teleinformatycznej, wykorzystania usług informatycznych przez przestępców
(pojawił się nowy rodzaj przestępczości jakim jest „cyberprzestępczość”), wykorzystania
cyberprzestrzeni do prowadzenia swoistego rodzaju wojny cybernetycznej – wiele państw
posiada w składzie swoich armii specjalne oddziały do prowadzenia takich wojen itd.
Polska także stara się budować bezpieczeństwo dla swojej cybeprzestrzeni.
Aktualnie polski system cyberbezpieczeństwa opiera się o ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa42, która uwzględnia Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
38 Wyzwania w cyberprzestrzeni, przykłady rozwiązań, zagrożenia , regulacje, Instytut Kościuszki,
Kraków 2019, www.ik.org.pl [dostęp: 08.08.2019].
39 Statystyki cyberbezpieczeństwa w Wyzwania…, , op. cit., s. 24.
40 Tamże.
41 Wyzwania w cyberprzesrzeni…, op. cit., s. 24.
42 Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. RP z 13 sierpnia 2018 r.
poz. 1560); należy nadmienić że ustawa w całości uwzględnia Dyrektywę Rady 2008/114/WE
w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb
w zakresie poprawy jej ochrony, a także ustawę o ochronie danych osobowych RODO.
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i Rady (UE)43. Polski system cyberbeczeństwa zbudowany w oparciu o ustawę44 w pełni
spełnia warunki określone w dokumencie rządowym, jakim są Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–202045.
Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej kierują się zasadą
poszanowania praw i wolności w cyberprzestrzeni, reprezentują kompleksowe podejście
do bezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwo traktują jako istotny element polityki państwa.
Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa określają kontekst strategiczny cyberbezpieczeństwa, zakres polityki państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, określają wizję,
cel główny oraz cele strategiczne tej polityki. Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
RP na lata 2017–2022 są kontynuacją działań rządu określonych w 2013 r. jako Polityka
Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowe Ramy Polityki na lata
2017–2022 określają ramowe działania mające na celu uzyskanie wysokiego poziomu
odporności krajowych systemów teleinformatycznych i wszystkich podmiotów korzystających z tych systemów.
Wizja Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej jest
następująca: „w roku 2022 Polska będzie krajem bardziej odpornym na ataki i zagrożenia
płynące z cyberprzestrzeni. Dzięki synergii działań wewnętrznych i międzynarodowych,
cyberprzestrzeń RP będzie stanowić bezpieczne środowisko umożliwiające realizowanie
wszystkich funkcji państwa i pozwalać na pełne wykorzystywanie potencjału gospodarki
cyfrowej, przy równoczesnym poszanowaniu praw i wolności obywateli”46.
Celem głównym polityki państwa w cyberprzestrzeni jest „zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli
w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych”47.
Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa określają cztery cele szczegółowe
których realizacja warunkuje osiągnięcie celu głównego i zrealizowania wizji w zakresie
cyberbezpieczeństwa, a mianowicie:
43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków
na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa w sieci i systemach informatycznych na
terytorium UE (Dz.U. UE L 194 z 19.07.2016).
44 Tamże; ustawa z 5 lipca 2018 r.
45 Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2020, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017, https://www.gov.pl/...cyfryzacja/krajowe-ramy-polityki-cyberbezpieczeństwa… [dostęp: 28.07.2019].
46 Krajowe Ramy…, op. cit., s. 8.
47 Tamże.
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• osiągnięcie zdolności do skoordynowanych w skali kraju działań służących zapobieganiu, wykrywaniu, zwalczaniu oraz minimalizacji skutków incydentów
naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych istotnych dla funkcjonowania państwa,
• wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania cyberzagrożeniom,
• zwiększenie potencjału narodowego oraz kompetencji w zakresie bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni,
• zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej RP w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Każdy z tych czterech celów szczegółowych zawiera szczegółowe wytyczne ich
realizacji, co stwarza warunki do osiągnięcia zamierzonych efektów.
Ponadto dokument jakim są Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej zawiera niezbędne informacje dotyczące wdrażania postanowień
tego dokumentu oraz zasady raportowania Radzie Ministrów o wdrażaniu tych zasad
polityki państwa.
Na podstawie postanowień, realizacji ramowych ram polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa powołana została pierwsza w Polsce ustawa ustanawiająca krajowy
system cyberbezpieczeństwa.
Krajowy system cyberbezpieczeństwa

Krajowy system cyberbezpieczeństwa powstał w oparciu o ustawę z dnia 5 lipca 2018
r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie 28 sierpnia 2018 r.48.
Ustawa zdefiniowała system poprzez określenie jego celu, jakim jest „zapewnienie
cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia
usług kluczowych i usług cyfrowych, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług oraz
zapewnienia obsługi incydentów”49. Użyte w ustawie określenie „usługa kluczowa”
oznacza usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności
społecznej lub gospodarczej50.
48 Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. RP z 13 sierpnia 208 r.
poz. 1560).
49 Tamże, art. 3.
50 Rodzaje usług kluczowych zawiera załącznik nr 1 do ustawy poprzez przyporządkowanie usługi kluczowej do danego sektora, podsektora i rodzaju podmiotu realizującego taką usługę i jej
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Natomiast „usługą cyfrową” jest usługa świadczona drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną. Wykaz usług cyfrowych
zawiera załącznik nr 2 do ustawy51, w którym wymieniono następujące rodzaje tych
usług cyfrowych:
• intensywna platforma cyfrowa: usługa, która umożliwia konsumentom lub przedsiębiorcom zawieranie umów drogą elektroniczną z przedsiębiorcami na stronie
internetowej platformy handlowej albo na stronie internetowej przedsiębiorcy, który
korzysta z usług świadczonych przez internetową platformę handlową,
• usługa przetwarzana w chmurze: usługa umożliwiająca dostęp do skalowalnego
i elastycznego zbioru zasobów obliczeniowych do wspólnego wykorzystania przez
wielu użytkowników,
• wyszukiwarka internetowa: usługa, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie
wszystkich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innego elementu,
przedstawiająca w wyniku odnośniki, odnoszące się do informacji związanych
z zapytaniem.
Usługi kluczowe realizuje tzw. operator usługi kluczowej, którym zgodnie z art. 5
ustawy, jest podmiot posiadający jednostkę organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec którego właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa wydał decyzję
o uznaniu za operatora usługi kluczowej52.
Dostawcami usług cyfrowych są osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę organizacyjną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej53.
znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej i gospodarczej, (art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r.), Rada Ministrów określiła w rozporządzeniu z 11 września 2018 r. wykaz
usług kluczowych oraz progi istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług
kluczowych (Dz.U. RP z 11 września 2018 r., poz. 1806).
51 Ustawa z 5 lipca, op. cit.
52 Tamże; natomiast organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa ustawo określa w art. 41. Organami takimi
są np. dla sektora energii – minister właściwy ds. energii, dla sektora transportu – minister właściwy ds.
transportu, dla sektora finansowego – Komisja Nadzoru Finansowego, dla sektora ochrony zdrowia –
minister właściwy ds. zdrowia, dla dostawców usług cyfrowych – minister właściwy ds. informatyzacji.
Tymi operatorami usług kluczowych są najwięksi przedsiębiorcy z poszczególnych sektorów gospodarki.
53 Tamże, art. 17 ust. 1.
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Ustawa określa szczegółowe zakresy działań i obowiązków zarówno dla operatorów
usług kluczowych, jak i dostawców usług cyfrowych54.
Spośród wielu obowiązków operatora usługi kluczowej można wymienić między
innymi takie, jak:
• wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym
służącym do świadczenia usługi kluczowej, wyznacza osobę odpowiedzialną za
utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym przede wszystkim z właściwym Zespołem Reagowania na Incydenty
Bezpieczeństwa Komputerowego ABW, MON lub NASK w zależności od tego
w czyjej gestii jest dana usługa kluczowa. Operator usługi kluczowej opracowuje,
stosuje i aktualizuje wymaganą dokumentację cyberbezpieczeństwa dla systemu
informacyjnego obsługującą daną usługę kluczową, a raz na dwa lata przeprowadza
audyt tego systemu. Ponadto operator usługi kluczowej zobowiązany jest do wykonywania wielu innych obowiązków w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa
w sieciach informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia przez siebie danych
usług kluczowych.
Również dostawca usługi cyfrowej ma w ustawie określone zadania w zakresie
cyberbezpieczeństwa, spośród których można wymienić m.in.:
• stosuje właściwe i proporcjonalne, zarówno techniczne jak i organizacyjne, środki
w zakresie zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są systemy informacyjne służące
do wykonywania usługi cyfrowej55,
• dostawca usługi cyfrowej przeprowadza czynności w zakresie wykrywania, rejestrowania, analizowania oraz klasyfikowania incydentów w sieciach teleinformatycznych
stosowanych w dostawie danej usługi.
Bardzo istotnym elementem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa są jego podmioty, którymi wg ustawy z 5 lipca 2018 r., są:
• operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych,
• Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego:
54 Tamże; przepisy rozdziału 3 określają szczegółowe obowiązki dla operatora usługi kluczowej,
a w rozdziale 4 dla dostawcy usługi cyfrowej.
55 Zasady zarządzania ryzykiem w systemach informacyjnych określa rozporządzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2016/1148 z 30 stycznia 2018 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148, w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów,
jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania istniejącymi
ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz parametrów służących do
określania, czy incydent ma istotny wpływ (Dz.U. L. z 19.7.2016).
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a. CSIRT GOV, działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
b. CSIRT MON, działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej,
c. CSIRT NASK, działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy.
Zadania CSIRT GOV, CSIRT MON oraz CSIRT NASK szczegółowo określa ustawa
w art. 26 ust. 5–756:
• sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa57,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• instytuty badawcze,
• Narodowy Bank Polski,
• inne wymienione w art. 4 ustawy58.
W Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa funkcjonują ponadto inne podmioty
i organy państwa, które wymienia ustawa i określa dla nich szczegółowe zadania59.
Bardzo istotnym elementem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa jest pełnomocnik rządu do spraw koordynowania działań i realizowania polityki państwa
w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto
przy Radzie Ministrów działa kolegium jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach
cyberbezpieczeństwa60.
Należy także podkreślić, że ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
zawiera wykaz sankcji w postaci kar pieniężnych w stosunku do podmiotów, organów
i instytucji nierealizujących zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Wydaje się, że można zaryzykować stwierdzenie, iż krajowy system cyberbezpieczeństwa zbudowany w oparciu o przepisy ustawy z 5 lipca 2018 r., jest systemem optymalnym,
56 Ustawa z 5 lipca, op. cit.
57 Sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa funkcjonują w sektorach wymienionych w załączniku 1
do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
58 Ustawa z 5 lipca, op. cit.
59 Patrz: rozdział 5 „Obowiązki podmiotów publicznych”; rozdział 7 „Zasady udostępniania informacji
i przetwarzania danych osobowych, organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa”; rozdział 9
„Zadania dla ministra właściwego do spraw informatyzacji”; rozdział 10 „Zadania Ministra Obrony
narodowej”; rozdział 11 „Zasady nadzoru i kontroli nad operatorami usług kluczowych i dostawców
usług cyfrowych”.
60 Zadania i zasady funkcjonowania pełnomocnika oraz skład kolegium określa ustawa w rozdziale 12.
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gwarantującym w miarę pełną ochronę cyberprzestrzeni przed różnego rodzaju zagrożeniami w postaci incydentów zakłócających funkcjonowanie systemów teleinformatycznych stosowanych w zarządzaniu państwem, sterowaniu jego gospodarką, usługami
zapewniającymi zaspokojenie podstawowych potrzeb funkcjonowania społeczeństwa
w XXI w. Ustawa tworzy ramy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce.
Strukturę organizacyjno-funkcjonalną tego systemu ilustruje schemat na rys. 6.

Rys. 6. Architektura Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w Polsce.
Źródło: Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa, s. 8

Podsumowanie

Cyberprzestrzeń tworzą technologie, rozwiązania oraz systemy, które stoją na pierwszej
linii zagrożeń płynących z sieci. Technologie te są kluczowym ogniwem bezpieczeństwa. Cyberprzestrzeń stała się jeszcze jedną po lądzie, powietrzu, wodzie i kosmosie
domeną działań militarnych61.
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji przesyłanych w cyberprzestrzeni jest
wyzwaniem współczesnych czasów, rządów każdego państwa.
Polski Krajowy System Cyberbezpieczeństwa oparty jest o szereg podmiotów, zarówno państwowych, administracji publicznej, jak i gospodarczych.
61 Cyberprzestrzeń uznana została przez NATO jako kolejna domena działań operacyjnych na szczycie
w Warszawie w 2016 r.

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni wyzwaniem naszych czasów… 

97

Powiązanie tego systemu poprzez współpracę międzynarodową w ramach takich
organizacji, których Polska jest aktywnym uczestnikiem UE, NATO, ONZ, OBWE
i innych, stwarza warunki do w miarę skutecznego zapewnienia cyberbezpieczeństwa
i niedopuszczenia do penetracji polskiej cyberprzestrzeni przez incydenty, prowadzące
zarówno do strat materialnych, jak i wizerunkowych.
Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni nabiera znaczenia wobec gwałtownie rozwijającej się sztucznej inteligencji (ang. artifical intelligece) AI, która jest działem
informatyki zajmującym się systemami inteligentnymi wspomagającymi, bądź będącymi
substytutem pracy umysłowej człowieka62. Jak piszą autorzy raportu63 „Wyzwania w cyberprzestrzeni”, obecnie rozpoczyna się era sztucznej inteligencji, która przekształca dotychczasowy świat cyfrowy, co z pewnością nasili liczby cyberataków i ich jakościowej zmiany.
Jak pisze Richard Baldwin: „sztuczna inteligencja i globalizacja wstrząsną rynkiem
pracy ludzkiej, bowiem zastąpienie pracowników klonami ludzkiej inteligencji będzie
dużo skuteczniejsze od zdalnej obsługi z call center”64. To temat na odrębne opracowanie.
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Innowacyjna technologia dla infrastruktury drogowej
w warunkach szczególnych
Abstrakt

Transport to ważna gałąź gospodarki. Zapotrzebowanie na usługi transportowe ma charakter trwały i nieograniczony. Transport samochodowy w Polsce stanowi ważny sektor
gospodarki krajowej, dla którego funkcjonowania niezbędna jest właściwa infrastruktura.
Niejednokrotnie potrzeby i zlecenia transportowe wykraczają poza obszar infrastruktury
drogowej. Niekiedy w wyniku katastrofy naturalnej czy awarii technicznej zostaje uszkodzona
lub zniszczona infrastruktura drogowa. W takich przypadkach można stosować rozwiązania tymczasowe i prowizoryczne. Celem artykułu jest wykazanie, iż tradycyjne metody
budowania czasowych dróg lądowych oparte są o płyty betonowe i żelbetowe. Mogą one być
zastąpione efektywniejszymi płytami z zagęszczonego tworzywa polietylenowego, które są
lżejsze, trwalsze i mniej podatne na uszkodzenia, co ułatwia ich składowanie, przechowywanie,
transport, załadunek i rozładunek. Wielokrotne układanie płyt kompozytowych odbywa się
bez szczególnego wyrównania powierzchni, co skraca czas i koszty ich montażu. Na potrzeby
artykułu dokonano analizy publikacji, informacji ze stron internetowych i wyników badań
laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zarządzanie, infrastruktura drogowa, ekologistyka, płyty

drogowe

Innovative Technology for Road Infrastructure
in Special Conditions
Abstract

Transport belongs to important economic categories. The demand for transport services
is permanent and unlimited. Road transport in Poland is an important sector of the national economy. The proper infrastructure is necessary for the smooth functioning of road
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transport. Often the needs and transport orders go beyond the area of road infrastructure.
Sometimes as a result of a natural disaster or technical failure road infrastructure is damaged
or destroyed. In such cases temporary and provisional solutions may be used. The purpose
of the article is to indicate that traditional methods of building the temporary land roads are
based on concrete and reinforced concrete slabs that can be replaced by more effective plates
of compacted polyethylene, which are lighter, more durable and less susceptible to damage,
which facilitates their storage, transport, loading and unloading. Repeatedly, laying composite panels happens without particular leveling of the surface, which reduces time and costs
of their installation. For the purposes of the article, publications, website information and
laboratory results were analyzed.
Keywords: safety, management, road infrastructure, ecologistics, road slabs

Wstęp

Transport należy do ważnych kategorii gospodarczych. Pełni podwójną funkcję dawcy
i biorcy, polegającą na świadczeniu usług podstawowych i pomocniczych, które prowadzą do przemieszczania z punktu nadania do punktu odbioru. Żeby świadczenie
zostało zrealizowane, niezbędne są elementy, tj.: infrastruktura, środki transportu,
ludzie i konkretne zasady wykonywania usług [1, s. 532–536]. Działalność transportowa ma charakter czynnościowo-usługowy, wynikający z braku formy materialnej,
przy jedności miejsca, czasu i konsumpcji usługi transportowej bez możliwości jej
rozdzielenia [2, s. 9–12].
Planowanie tras przewozowych to ważna czynność organizacyjna, natomiast czynnością wykonawczą jest proces przewozu. Właściwości charakteryzujące usługi transportowe
uwzględniają odległość przestrzenną (dostępność sieci transportowej, bezpośredniość,
wydłużenie drogi, przepustowość), czas (szybkość, odpowiednia dostępność w czasie,
niezawodność, częstotliwość, rytmiczność, regularność, punktualność) i przedmiot
przewozu (masowość, bezpieczeństwo, wygoda pasażera, pewność, kompleksowość
w zakresie obsługi) [3, s. 27–34].
Zapotrzebowanie na usługi transportowe, przy charakterze trwałym i nieograniczonym,
dzięki postępowi technologicznemu, zyskuje coraz więcej możliwości [4, s. 51–56]. Potrzeby transportowe tworzone są w formie wynikającej z różnych przesłanek [5, s. 388–393;
6, s. 1633–1637]. Do źródeł tworzenia potrzeb transportowych należy: wielkość, struktura,
organizacja kooperacyjna produkcji i konsumpcji oraz dystrybucji [7, s. 36–42; 8, s. 30–34].
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Rozmiary transportu współczesnego wymagają regulacji prawnych. Podstawowym
źródłem prawa w ramach Unii Europejskiej jest prawo wspólnotowe, które jest zgodne
z pierwotnym prawem, ustalonym w traktatach (założycielski, adhezyjne). Wtórne
prawo to: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje i rekomendacje. Większość przepisów
ma na celu wprowadzenie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju transportu
i utrzymanie proporcji międzygałęziowych [9, s. 501–505]. Pakiet drogowy UE tworzą
trzy regulacje stanowiące zasady:
• dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego [10];
• dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych [11];
• dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych [12].
Krajowe prawo transportowe podzielono na kilka zasadniczych gałęzi, w tym
transportu drogowego [13].
1. Infrastruktura drogowa w sytuacjach szczególnych

Transport samochodowy w Polsce wykorzystuje 3,5 mln samochodów ciężarowych
i 1,7 mln ciągników balastowych i rolniczych, wykonując pracę przewozową na poziomie 303,5 mln tkm, przewożąc 1 mln 546 tys. t ładunków [14, dz. 15]. Transport, jako
sektor gospodarki krajowej, zatrudnia około 300 tys. kierowców autobusów i 550 tys.
kierowców samochodów ciężarowych, a wraz z obsługującymi go przedsiębiorstwami
(spedycja, części, materiały eksploatacyjne) około 1 mln osób, co odpowiada 7,5%
wszystkich zatrudnionych w kraju [15, s. 235].
Warunkiem koniecznym dla funkcjonowania transportu drogowego jest infrastruktura transportowa: „(…) urządzenia i obiekty stałe i trwale zlokalizowane, umożliwiające
przemieszczanie ładunków” [16, s. 23], ustawowo określone jako: „każdy wydzielony
pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych,
wraz z leżącymi u jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami, ścieżkami
rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami, krzewami, urządzeniami technicznymi
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu” [17], do wykorzystania przez
środki transportu podczas postoju i ruchu. Naturalne i sztuczne drogi wyposażone
w środki trwałe i przedmioty nietrwałe. Infrastrukturę transportu cechuje długotrwałość
użytkowania oraz mobilność funkcjonalna i przestrzenna [18, s. 114–115]. Drogowa
infrastruktura liniowa w Polsce to ok. 420 tys. km dróg kołowych, z których 291 tys. km
to drogi utwardzone. Daje to na 100 km2 ok. 93 km dróg. Długość dróg krajowych wynosiła ponad 18 tys. km, zaś 131 km/km2 to średnia ich gęstość [14, dz. 15].
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Infrastruktura liniowa wiąże się infrastrukturą punktową, z przestrzennie wyodrębnionymi obiektami służącymi stacjonarnej obsłudze środków przewozowych
transportu i ładunków [19].
Niejednokrotnie zlecenia transportowe wykraczają poza obszar infrastruktury
drogowej. Niekiedy w wyniku katastrofy naturalnej lub awarii technicznej zostaje uszkodzona lub zniszczona infrastruktura drogowa. Częste są także ograniczone
możliwości przemieszczania się spowodowane zdarzeniami incydentalnymi (kolizje,
wypadki, kontrole itp.) oraz planowymi, czasowymi wyłączeniami odcinków dróg
z eksploatacji z powodu remontu lub prowadzonych inwestycji. Przekraczalność terenu i znajdujących się na nim różnych naturalnych przeszkód była i jest odwiecznym
problemem struktur transportu i kluczową kwestią dla organizujących go operatorów.
Przy prowadzonych inwestycjach drogowych powinno się umożliwiać tymczasowe
sprawne przemieszczanie użytkowników.
Tradycyjne metody budowania tymczasowych dróg lądowych oparte są o płyty
betonowe i żelbetowe, które ze względu na dostępność i trwałość stosowane są od wielu
lat. Najczęściej używany komponent do budowania czasowych nawierzchni stanowią
płyty żelbetowe o wymiarach: 3,00 × 1,25 × 0,12 m; 3,00 × 1,00 × 0,12 m; 3,00 × 1,00 ×
0,18 m; 3,00 × 1,50 × 0,18 m [20].
Składowanie takich płyt wymaga zabezpieczenia przestrzeni, w tym dróg manipulacyjnych dla ciężkiego sprzętu, służącego do załadunku i rozładunku ze środków transportu. Dla składów wymagane są co najmniej dwie lokalizacje o zbliżonej powierzchni.
Mimo możliwości zastosowania zasady Just in Time, ze względów technologicznych
planuje się miejsce składowania dla płyt MON. Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R, transport płyt żelbetowych i betonowych można wykonywać
specjalistycznymi środkami transportu kołowego lub kolejowego.
Przed układaniem płyt żelbetowych i betonowych należy przygotować jednolite,
przepuszczalne i zabezpieczone przed skutkami przemarzania podłoże. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is³1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię
powinno być przygotowane zgodnie z określonymi wymogami [21].
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić:
• podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is³1,0;
• istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny
z dokumentacją projektową [22; 23, s. 19–21].
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Nawierzchnia z płyt żelbetowych wykonana w układzie pasowym lub płatowym
jest trwała, ale wymaga przygotowania podłoża z odpowiednią podbudową. Wymaga
ona także specjalistycznej technologii do układania, w szczególności na łukach, przy
użyciu specjalistycznego ciężkiego sprzętu. Czas jej przygotowania jest długi i pracochłonny, ponieważ wymaga zaangażowania wielu przygotowanych montażystów
i specjalistycznego sprzętu. Problem przy montowaniu płyt stanowią spoiny i szczeliny
dylatacyjne, które powinny być wypełnione odpowiednimi mastykami. Nawierzchnia
z płyt żelbetowych jest trwała przy ułożeniu jej zgodnie z reżimem technologicznym.
Z drugiej strony przy wielokrotnym użyciu ulegają uszkodzeniom, a koszt ich utylizacji jest znaczny. Kosztowna jest również rekultywacja terenu, na którym one leżały
[23, s. 19–21].
2. Innowacyjne rozwiązanie dla czasowej infrastruktury drogowej

Czasowe objazdy powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby po zakończeniu
remontów czy realizowaniu inwestycji nie powodowały degradacji środowiska. Powinny
pozwalać na jego pełne odtworzenie. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, wypadki, katastrofy i awarie), ze względu na bezpieczeństwo,
zastosowane procedury powinny umożliwić szybkie przygotowanie dróg czasowych,
zapewniających właściwy poziom zarządzania kryzysowego, w tym szybkie dotarcie
do poszkodowanych, z zachowaniem tzw. zasady złotej godziny. Płyty z zagęszczonego
tworzywa polietylenowego dostępne są w trzech formach: M-mat, L-mat i XL-mat,
różnią się wymiarami, wytrzymałością i elementami wykończenia, stanowią alternatywne rozwiązanie w stosunku do płyt betonowych i żelbetowych [24].
Od zarania natura wpływała na postęp cywilizacji. Fauna i flora zawsze stanowiły
dla człowieka źródło inspiracji. Owady, ptaki, ssaki itd. to konstruktorzy, wykorzystujący dostępne materiały i wypracowujący rozwiązania, które zapewniają im optymalne
warunki życia, w tym bezpieczeństwa, komunikacji, magazynowania, przetwarzania
itp. [23, s. 19–21].
Wzorując się na kształcie pszczelego „plastra miodu”, przygotowano z kompozytu
polietylenowego elementy (płyty) powierzchni drogi tymczasowej, do zastosowana
w każdych warunkach klimatycznych. Lekkie, odporne na zginanie, zgniatanie, rozciąganie, wytrzymałe i przenoszące duże obciążenia, ogólnodostępne i tanie. Płyty te
o trzech poziomach nośności (M-mat, L-mat, XL-mat) stanowią innowacyjny produkt
na rynku polskim [25].
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Do produkcji płyt wykorzystywany jest polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
lub polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMW), do używania w zalecanym zakresie temperatury roboczej: od –50°C do +80°C. Jest odporny na działanie
substancji chemicznych (kwasy, zasady i rozpuszczalniki), słońca, wody i wiatru – we
wszystkich warunkach pogodowych na ziemi. Płyty produkuje się w kolorze beżowym,
czarnym lub innym (na szczególne zamówienie). Kolor czarny występuje w przypadku poddania recyklingowi polietylen HD lub UHMWE (w 100% nadający się do
recyklingu). Materiał ten nie wywołuje żadnego zagrożenia dla zdrowia człowieka
i środowiska, a jego rozkład nie stanowi niebezpieczeństwa pod względem toksykologicznym i ekologicznym. Degradacja tego materiału w normalnych warunkach nie
występuje. Następuje powyżej temperatury rozkładu termicznego, powyżej 390°C, przy
temperaturze samozapłonu powyżej 360°C. W przepisach transportowych nie został
sklasyfikowany jako niebezpieczny [26, 24].
Testowana w laboratoriach instytutów badawczych Słowenii jednostka HDPE
o wymiarach 2400 × 1200 × 12 posiadała właściwości:
• mechaniczne:
– wytrzymałość na rozciąganie 23–26 MPa i zginanie 25–28 MPa;
– moduły zginania 1936–1967 MPa;
– udarność w próbie Charpy’ego 5–6 kJ/m2;
– współczynnik Poissona (teoretycznie) 0,35–0,38;
– testy kompresji (maks. wartość przed ukończeniem testu) 250 t;
• ogólne:
– gęstość 940–965 kg/m3;
– kurczliwość 2–4%;
– absorpcja wody 0,01%;
– rozszerzalność cieplna 110–130 e-6/K-1;
– przewodność cieplna 0,46–0,52 W/(m∙K);
– ciepło właściwe 1800–2700 J/(kg∙K);
– temperatura topnienia 108–134°C, użytkowa od –30 do +85°C, zeszklenia –110 °C;
– rezystywność 5e+17 – 1 e+21 Ω∙m;
– wartość napięcia przebicia 17,7–19,7 kV/mm;
– współczynniki: stratności 0,0005–0,0008; tarcia 0,25–0,30; załamania 1,52–1,53
[24].
Obciążenie powyżej 110 kg/cm2 zostało zarejestrowane w testach laboratoryjnych
[27, 28, 29, 30, 31, 32].
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Dostępne na polskim rynku płyty M-mat z polietylenu koloru czarnego odpornego na
pęknięcia, o wadze 35 kg, posiadają wymiary 2440 × 1220 × 12 mm, przy nośności 80 t/m2,
o powierzchni obustronnie profilowanej [24]. Płyta M-mat została przedstawiona na rys. 1.

Rys. 1. Płyta M-mat
Źródło: Zbiory przedsiębiorstwa Vittex Sp. z o.o.

Warunkiem prawidłowej eksploatacji drogi z płyt M-mat, której pojedynczy element
przedstawiono na rys. 1, jest odpowiednie podłoże, na którym zostanie ona rozłożona.
Transport 600 takich płyt wykonuje się przy użyciu samochodu ciężarowego o nośności 24 t. Układanie z nich drogi nie wymaga zastosowania sprzętu i może odbywać się
wyłącznie ręcznie.
Płyty L-mat z polietylenu koloru czarnego o dużej gęstości (UHMW) posiadają
wymiary 3000 × 2000 × 47 mm oraz wagę jednostkową 235 kg, obciążenie 160 t/m2
i powierzchnię obustronnie profilowaną [33]. Płyta L-mat została przedstawiona na rys. 2.

Rys. 2. Płyta L-mat
Źródło: Zbiory przedsiębiorstwa Vittex Sp. z o.o.
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Transport 100 płyt L-mat wykonuje się przy użyciu samochodu ciężarowego
o nośności 24 t, mieszczącego 20 palet po 5 płyt [33]. Układanie drogi czasowej z płyt
L-mat z użyciem sprzętu zostało przedstawione na rys. 3.

Rys. 3. Układanie drogi czasowej z płyt L-mat z użyciem sprzętu
Źródło: Zbiory Vittex sp. z o.o.

Do integrowania płyt w większe płaszczyzny stosuje się łączniki – widoczne na rys.
3 – wykonane ze stalowego płaskownika ocynkowanego i śrub odpornych na korozję
(M10 M-mat, M16 L-mat), które w trakcie eksploatacji zmniejszają drgania i likwidują możliwość ślizgania się na styku płyt [34]. Powierzchnia zapewnia optymalną
przyczepność i redukuje ryzyko przesunięcia, zapewniając bezpieczny ruch sprzętu
ciężkiego, maszyn i pojazdów. Na odwrocie płyty powierzchnia jest nisko profilowa.
Temperatura topnienia płyty wynosi 135–145°C [35], a wydajność obciążenia zależy
od warunków gruntowych, wagi i rodzaju pojazdów i maszyn [36].
Płyty XL-mat z polietylenu dużej gęstości (UHMW) posiadają wymiary 4000 ×
2000 × 94 mm, o wadze jednostkowej (modułu) 360 kg, w kolorze beżowym lub innym
na zamówienie, o nośności 415 t/m2 i powierzchni obustronnie profilowanej [37]. Płyta
XL-mat została przedstawiona na rys. 4.
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Rys. 4. Płyta XL-mat
Źródło: Zbiory przedsiębiorstwa Vittex Sp. z o.o.

Transport 56 płyt XL-mat wykonuje się samochodem ciężarowym o nośności 24 t,
a najlepsza technologia układania drogi czasowej wiąże się z użyciem sprzętu. Zestawienie zasobów procesu przygotowania inwestycji drogi czasowej przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie zasobów procesu przygotowania inwestycji drogi czasowej

Płyty drogowe betonowe i żelbetowe

Płyta XL-mat

Przygotowanie podłoża wstępnego
Wymagane i niezbędne

Nie wymagane
Składowanie

Na przestrzeni otwartej, potrzeba zabezpieczenia ze względów technologicznych
placów załadunkowych i wyładunkowych,
ograniczone stosowanie zasady Just in Time

Na przestrzeni otwartej,
przy montażu nieograniczone stosowanie
zasady Just in Time

Transport
Ciągniki siodłowe (24 t)

W zależności od zamówienia,
furgony od 2,5 t do ciągników 24 t

Załadunek i rozładunek
Specjalistyczne dźwigi i podnośniki
hydrauliczne

Ręczny lub dźwigiem
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Układanie powierzchni
Kosztowne, czasochłonne, wymagające
przygotowania podłoża

Tanie, szybkie, ograniczone przygotowanie
podłoża

Dodatkowe spoinowanie i wypełnianie mastykami
Wymagane

Niewymagane

Liczba zatrudnionych pracowników
Uzależnione od technologii, co najmniej
8 osób

4 osoby

Liczba pojazdów transportowych przy 1200 płytach
100

24
Czas wykonania 1 km drogi

15 dni

5 dni

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Vittex Sp. z o.o.

Z przeprowadzonych testów płyt betonowych i żelbetowych oraz płyt kompozytowych, a następnie po porównaniu parametrów ich rezultatów, przedstawionych w tabeli
1, wynika przewaga eksploatacyjna tych drugich w stosunku do tradycyjnych – pierwszych. Płyty z zagęszczonego tworzywa polietylenowego są lżejsze, trwalsze i mniej
podatne na uszkodzenia od płyt żelbetowych i betonowych, a to ułatwia ich składowanie,
przechowywanie, transport, załadunek i rozładunek. Nadają się one do wielokrotnego
użytku i mogą być składowane bez zadaszenia, podkładek i przekładek na dowolnym,
wyrównanym i odwodnionym podłożu z przestrzenią do manewrowania sprzętem do
ładowania i rozładowania oraz mogą być przewożone standardowymi środkami transportu. Ze względu na podatność do dostosowania się kształtem do podłoża, w wielu
przypadkach układanie płyt kompozytowych odbywa się bez wyrównania powierzchni,
co skraca czas i koszty ich montażu.
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Podsumowanie

Koszty, trwałość, czas montażu i wiele innych czynników fizycznych i chemicznych
wskazują na przewagę płyt kompozytowych nad tradycyjnymi płytami betonowymi żelbetowymi. W sytuacjach po zaistnieniu zdarzeń negatywnych – katastrof naturalnych i awarii technicznych – w stanie kryzysowym, w tym klęski żywiołowej,
w celu podniesienia efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego, a także dla
ochrony środowiska podczas przedsięwzięć plenerowych, wskazane jest stosowanie
płyt z zagęszczonego tworzywa polietylenowego w zależności od potrzeb w formie
M-mat, L-mat i XL-mat. Mając na względzie potrzebę przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę [38], w sytuacji czasowych przeszkód w budowie lub przy likwidacji
istniejących trwałych dróg pożarowych, np. podczas realizacji inwestycji w aglomeracjach (budowy metra), wykorzystanie płyt kompozytowych może być przydatne do
zorganizowania takich prowizorycznych ciągów komunikacyjnych.
Wnioski

1. Ze względu na koszty i szybkość montażu należy promować stosowanie płyt kompozytowych do budowania dróg czasowych.
2. Stosownie do występujących zagrożeń, wydziałom zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich i jednostkom administracji zespolonej właściwym do reagowania kryzysowego, należy zapewnić dostęp do płyt M-mat, L-mat i XL-mat.
3. W celu ograniczenia kosztów, użyczanie płyt kompozytowych w sytuacjach szczególnych należy zapewnić poprzez przedsiębiorstwa świadczące układanie dróg
czasowych.
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