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Badanie wpływu metody oczyszczania
zaolejonej powierzchni na współczynnik tarcia

Abstrakt

Zanieczyszczenia nawierzchni drogi rozlanym paliwem węglowodorowym
i związane z tym zmniejszenie przyczepności kół pojazdów jest jedną z przyczyn
wypadków komunikacyjnych. Obecnie nie istnieją żadne uregulowana pozwalające
ocenić, czy zastosowana metoda usuwania zanieczyszczeń olejowych w wystarczającym stopniu pozwoliła na przywrócenie pierwotnego współczynnika tarcia
nawierzchni. Wybór metody usuwania zanieczyszczeń olejowych z dróg powinien
uwzględniać także jej wpływ na środowisko przyrodnicze.
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności likwidowania śliskości
nawierzchni za pomocą najczęściej stosowanych metod usuwania zanieczyszczeń
olejowych z powierzchni dróg – zastosowanie sorbentu, zmywanie dyspergentem,
zmywanie roztworem pożarniczego środka pianotwórczego. Zastosowano różne
nawierzchnie występujące na ciągach komunikacyjnych: nawierzchnię asfaltową,
przemysłową epoksydową, oraz nawierzchnię z płyt gresowych. Do badania współczynnika tarcia wykorzystano metodę pomiaru najmniejszego kąta nachylenia
płaszczyzny przy którym próbnik o określonej masie zaczyna się zsuwać. Wykazano, że żadna z badanych metod nie pozwoliła na przywrócenie pierwotnego
współczynnika tarcia. Najlepszy efekt usuwania śliskości nawierzchni uzyskano po
zastosowaniu sorbentu uniwersalnego i zebraniu zużytego sorbentu z wchłoniętą
cieczą. Dobre własności przywracania przyczepności nawierzchni uzyskano również
po zastosowaniu dyspergentu.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenia olejowe, własności przeciwpoślizgowe, sorbent,
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Effects of Diesel Spillages Clean-Up Procedures
on Road Surface Grip
Abstract

Road surface skid resistance is one of the key elements required for ensuring road
users safety. Reduction of vehicle wheel grip caused by diesel spillages is one of the
causes of traffic accidents. There are currently no guidelines and procedures to assess
the effectiveness of applied clean-up procedures of restoring the original friction
coefficient of road surface. Selection of the method of removing oil contaminants
from roads should also take into account its impact on the natural environment.
This article presents the results of the studies of effect of diesel spillages cleanup procedures on road surface friction coefficient – the use of sorbent, dispenser
and foam concentrate. Different types of the communication lines surfaces were
tested: asphalt surface, epoxy industrial surface, and ceramic tiles surface. The
coefficient of friction was determined by measuring the angle of inclination of the
plane at which the specimen of the specified mass begins to slide. It was shown that
none of the tested clean-up procedures allowed for the restoration of the original
coefficient of friction. The best effect of reducing slipperiness of the surface was
obtained after use of sorbent and collected waste sorbent with absorbed liquid.
The use of a dispersant also gives the good properties of restoring the original
friction coefficient of road surface.
Keywords: diesel spillages, sorbent, clean-up procedures, environmental protection

Wstęp

Własności przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych są istotnym parametrem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Definiuje się
je jako zdolność do wytworzenia siły tarcia pomiędzy nawierzchnią drogową, a kołami pojazdów w warunkach wzajemnego poślizgu. Odpowiednia
szorstkość nawierzchni zapewnia zarówno poruszanie się pojazdu, jak również wpływa na długość drogi hamowania. Własności przeciwpoślizgowe są
również jednym z wymagań stawianym nawierzchniom drogowym w Polsce.
Wymagania te, w zależności od rodzaju drogi, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów
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techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych [1] oraz w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [2]. W Polsce
własności przeciwpoślizgowe ocenia się na podstawie współczynnika tarcia.
Parametry szorstkości nawierzchni bada się za pomocą urządzenia SRT-3
(Skid Resistance Test), które pozwala na pomiar współczynnika tarcia przy
100% poślizgu koła pomiarowego [3, 4].
Zmiana parametrów szorstkości nawierzchni spowodowana zarówno
mokrą nawierzchnią, jak i innymi zanieczyszczeniami, takimi jak błoto,
rozlane paliwo węglowodorowe lub inne samochodowe płyny eksploatacyjne,
wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wycieki oleju napędowego
na nawierzchnię drogową mogą zmniejszyć odporność na poślizg oraz prowadzić do długotrwałego uszkodzenia struktury drogi [5, 6, 7].
Wpływ własności przeciwpoślizgowych na liczbę wypadków na mokrych
nawierzchniach był przedmiotem badań już w latach 70. XX wieku. Wykazano pewną krytyczną wartość współczynnika tarcia, po przekroczeniu
której wypadkowość wzrasta. Podobne wnioski wynikają z badań prowadzonych w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Czechach czy Francji.
Określenie dokładnej zależności pomiędzy wypadkiem na skutek poślizgu,
a własnościami przeciwpoślizgowymi jest bardzo trudne ze względu na dużą
liczbę zmiennych oraz niewystarczające dane w oficjalnych statystykach
wypadków komunikacyjnych. Jednakże dotychczasowe badania wskazują
na korelację pomiędzy spadkiem liczby zdarzeń drogowych, a poprawą
parametrów szorstkości nawierzchni [7, 8, 9].
Śliskość nawierzchni spowodowana zanieczyszczeniem jej paliwem
węglowodorowym, w wyniku wypadu komunikacyjnego czy wycieku
z uszkodzonego zbiornika samochodu była omawiana w aspekcie bezpieczeństwa ruchu pojazdów jako jedna z częstych przyczyn wypadków samochodowych [5, 10, 11].
W Wielkiej Brytanii badano skuteczność metod stosowanych do usuwania rozlewiska paliwa węglowodorowego z jezdni w przywracaniu parametrów szorstkości nawierzchni. Po analizie zdarzeń wytypowano najczęściej
stosowane procedury usuwania plam olejowych. Działania służb ratowniczych i innych służb porządkowych najczęściej polegały na zbieraniu
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rozlewiska olejowego za pomocą piasku, profesjonalnego sorbentu oraz
zmywaniu plamy za pomocą wody z detergentem. Wykazano, że żadna
z wytypowanych metod nie usunęła w całości oleju napędowego z porów
oraz nie przywróciła pierwotnych parametrów szorstkości. W badaniach
najbardziej efektywne okazało się zastosowanie roztworu detergentu. W pracy zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczenia i zebrania odpadów
stałych oraz ciekłych powstałych w trakcie działań z użyciem dyspergentów.
Badania własności przeciwpoślizgowych wykonano za pomocą tzw. „wahadła angielskiego” [12]. Podobne wnioski wynikają z testów laboratorium
TRL (Transport Research Laboratory UK), w których badano zdolność do
przywracania szorstkości nawierzchni za pomocą piasku i profesjonalnego
sorbentu. Pomiary przeprowadzono w rzeczywistej skali, na powierzchni
asfaltowej i betonowej przy użyciu dwóch samochodów poślizgowych oraz
urządzenia SRT-3. Najlepszy efekt przywracania pierwotnego współczynnika
tarcia uzyskano po zastosowaniu sorbentu, a następnie zebraniu sorbentu
z wchłoniętą cieczą z nawierzchni. W badaniach potwierdzono nieskuteczność stosowania piasku do usuwania rozlewiska olejowego z nawierzchni
drogowej [10]. Również wyniki badań efektywności przywracania współczynnika tarcia przeprowadzone w Zakładzie Środków Gaśniczych SGSP
wykazały największą skuteczność w usuwaniu śliskości nawierzchni po
zastosowaniu sorbentu mineralnego i całkowitym sprzątnięciu sorbentu
z wchłoniętą cieczą z powierzchni drogi [13].
Inne badania sprawdzające efektywność stosowania dostępnych na rynku dyspergentów w usuwaniu plam olejowych z nawierzchni asfaltowej
przeprowadzono w Danii. Ocenie poddano 20 różnych preparatów, biorąc
pod uwagę ich skuteczność, wpływ na środowisko, uszkodzenia struktury
warstwy bitumicznej drogi oraz koszt produktu. W badaniach zwrócono
uwagę, że ze względu na teksturę nawierzchni drogowych występujących
w kraju, paliwo węglowodorowe z łatwością wnika w pory, w związku z tym
stosowanie granulowanych sorbentów jest mniej efektywne w porównaniu
do zastosowania roztworów odtłuszczaczy [12].
W Polsce nie obowiązują żadne procedury pozwalające ocenić, czy podjęte działania przez jednostki ratownicze, ale też inne służby porządkowe,
w zadowalającym stopniu przywróciły szorstkość nawierzchni. Brak jest
również tego typu uregulowań w Europie. Wyjątkiem jest norma AFNOR
NF P98-190:2002 obowiązująca we Francji [14], która opisuje procedurę ba-
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dania wpływu stosowanych sorbentów na współczynnik tarcia nawierzchni.
Badania przeprowadza się za pomocą tzw. „wahadła angielskiego”. Współczynnik tarcia wyznaczany jest dla czystej nawierzchni, a następnie dla
nawierzchni po usunięciu plamy olejowej za pomocą sorbentu. Norma dopuszcza obniżenie pierwotnego współczynnika tarcia czystej nawierzchni
o maksymalnie 10%. Podobna procedura badania opisana jest również w norweskiej normie DD CEN/TS 15366:2009 [15]. Norma wprowadza dwie klasy
sorbentów, w zależności od stopnia przywracania szorstkości nawierzchni.
I klasa dopuszcza zmniejszenie współczynnika tarcia czystej nawierzchni
maksymalnie o 10%, natomiast II klasa dopuszcza zmniejszenie współczynnika tarcia o 20%. Współczynnik tarcia wyznaczany jest najpierw dla
czystej nawierzchni, a następnie dla nawierzchni pokrytej olejem napędowych i posypanej sorbentem oraz dla nawierzchni po zebraniu sorbentu
z wchłoniętą cieczą. Do badań również wykorzystywane jest tzw. „wahadło
angielskie”.
W Zakładzie Środków Gaśniczych i Neutralizujących podjęto próbę
oceny najczęściej stosowanych metod usuwania rozlewiska paliwa węglowodorowego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz inne
służby porządkowe pod względem skuteczności likwidowania śliskości
nawierzchni. Przeprowadzono pomiary współczynnika tarcia dla kilku
wybranych nawierzchni – asfaltowej, przemysłowej epoksydowej oraz nawierzchni z płyt gresowych. Pomiary objęły nawierzchnie suche, pokryte
olejem napędowym oraz nawierzchnie oczyszczone badanymi metodami.
1. Badanie własności antypoślizgowych

1.1. Metodyka pomiaru
Szorstkość nawierzchni jest istotnym parametrem z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu zbadania wpływu zastosowanej metody
oczyszczania zaolejonej jezdni na własności antypoślizgowe nawierzchni
przeprowadzono szereg pomiarów współczynnika tarcia. Do pomiarów
szorstkości nawierzchni zdecydowano się zastosować metodę pomiaru kąta
nachylenia płaszczyzny, przy którym umieszczone na niej ciało zacznie się
zsuwać. Siła tarcia FT osiąga wtedy wartość maksymalną FTS, a współczynnik
tarcia równy jest tangensowi kąta nachylenia płaszczyzny [16]:
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µS =

FTS
= tgα
FN

(1)

gdzie:
µS – współczynnik tarcia statycznego,
FTS – maksymalna wartość siły tarcia,
FN – siła nacisku,
α – najmniejszy kąt nachylenia równi, przy którym próbnik zaczyna się
zsuwać.
Schemat stanowiska badawczego, na którym wykonywane były pomiary
współczynnika tarcia przedstawiono na rys.1.

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego służącego do pomiaru współczynnika tarcia
Źródło: opracowanie własne

Badania przeprowadzono dla trzech różnych nawierzchni – asfaltowej,
przemysłowej epoksydowej oraz nawierzchni z gresu technicznego, po których zsuwany był próbnik imitujący bieżnik opony samochodowej o masie
9 kg. Próbnik został wykonany z prostopadłościennego stalowego obciążnika
o wymiarach 20 × 10 × 10 cm, do którego przymocowano fragment bieżnika
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opony samochodowej. Powierzchnia styku próbnika z badaną nawierzchnią
wynosiła 200 cm2. Każdy pomiar rozpoczynano od opuszczenia pochylni
oraz dokładnego oczyszczenia badanej nawierzchni przez odkurzanie, następnie przy pomocy pędzla badaną powierzchnię zaolejano olejem napędowym. W zależności od rodzaju nawierzchni zużywano do tego od 20 ml dla
nawierzchni z płyt gresowych do 50 ml dla nawierzchni asfaltowej, w taki
sposób, żeby uzyskać warstewkę oleju widoczną na nawierzchni. Różnice
wynikały z charakteru badanych nawierzchni. Próbnik układano na nawierzchni w tym samym miejscu tak, aby nierówność powierzchni próbki
nie miała wpływu na wyniki pomiarów. Kolejnym krokiem było podnoszenie
pochylni za pomocą pręta gwintowanego do momentu zsunięcia próbnika.
Dla tak wyznaczonego kąta, mierzono długość boku przyprostokątnego.
Długość przeciwprostokątnej nie zmieniała się i wynosiła 375 mm. Kąt, przy
którym próbnik zaczął się zsuwać, obliczano z zależności: [17]
a 180
α = arcos c * π [°]

(2)

gdzie:
α – kąt przy którym próbnik zsuwa się z pochylni,
a – bok przyprostokątny wyznaczony w badaniach,
c – bok przeciwprostokątny wynoszący 375 mm.
Pierwszy etap badań polegał na wyznaczeniu współczynnika tarcia suchej
nawierzchni oraz nawierzchni zanieczyszczonej olejem napędowym. Następnie zbadano wpływ najczęściej stosowanych metod usuwania rozlewiska olejowego na przywrócenie szorstkości nawierzchni, dla każdej metody
wykonano po pięć pomiarów współczynnika tarcia.
I METODA – usuwanie plamy olejowej za pomocą sorbentu mineralnego
oraz pozostawienie sorbentu z wchłoniętą cieczą.
W badaniach zastosowano uniwersalny sorbent mineralny DAMSORB,
o granulacji 0,5 mm – 1,0 mm, gęstości nasypowej ok. 500 g/m3 i zdolności
sorpcyjnej ok. 100% [18]. Biorąc pod uwagę nominalną zdolność chłonącą,
początkowa dawka sorbentu była równa masie oleju który naniesiono na
nawierzchnię. Po rozprowadzeniu sorbentu za pomocą szczoty, oceniano
wizualnie efekt doczyszczania i jeżeli była taka potrzeba dosypywano sorbentu.
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Procedurę taką stosowano, wzorując się na działaniach ratowniczych prowadzonych w praktyce. Przyjętą zasadą jest zastosowanie takiej ilości sorbentu, aby
cała rozlana ciecz została zebrana. W tej metodzie sorbent z wchłoniętą cieczą
pozostawiono na nawierzchni. Zastosowanie sorbentów jest jedną z najczęściej
stosowanych metod usuwania zanieczyszczenia jezdni. Sorbent po wchłonięciu
cieczy powinien być zebrany z powierzchni drogi i oddany do utylizacji. Jednak
podczas rzeczywistych zdarzeń, zwłaszcza gdy plama olejowa rozciąga się na
kilkadziesiąt metrów, sorbent często pozostaje na nawierzchni drogi.
II METODA – usuwanie plamy olejowej za pomocą sorbentu mineralnego
oraz zebranie użytego sorbentu.
Stosowano procedurę taką jak w metodzie I, ale w tym przypadku zbierano mechanicznie (przez zmiatanie) sorbent z wchłoniętą cieczą. W pomiarach wykorzystano również sorbent mineralny DAMSORB o właściwościach
opisanych powyżej.
III METODA – usuwanie plamy olejowej za pomocą odtłuszczacza SINTAN.
Dyspergent natryskiwano na zaolejoną powierzchnię, która była nachylona pod kątem 30°, co umożliwiało spływanie nadmiaru detergentu.
Dyspergent stosowano zgodnie z zaleceniami producenta. Po spryskaniu
pierwszą dawką preparatu nawierzchni oceniano wizualnie efekty stosowania oraz w razie potrzeby powtarzano procedurę. Następnie tak przygotowaną powierzchnię pozostawiano na 3 minuty i badano współczynnik
tarcia. Nie stosowano dodatkowego zmycia wodą. Krok ten celowo został
pominięty ze względu na stosowanie takiej praktyki przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej podczas rzeczywistych działań [19].
IV METODA – usuwanie plamy olejowej za pomocą wodnego roztworu
środka pianotwórczego Protektol SAT 10.
Jednostki interwencyjne PSP do zmywania plam olejowych z nawierzchni drogowych stosują również syntetyczne środki pianotwórcze, będące na
wyposażeniu samochodów specjalnych. Procedura zmywania przebiegała
identycznie jak w metodzie III. Do badań zastosowano roztwór środka
pianotwórczego o stężeniu równym 2%. Zastosowano środek pianotwórczy
syntetyczny, który zgodnie z kartą charakterystyki może być stosowany jako
dyspergent w stężeniu 1–2% [20].
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1.2. Charakterystyka wykorzystanych próbek nawierzchni
Nawierzchnie utwardzone to wierzchnie warstwy szlaków komunikacyjnych,
zarówno drogowych jak i tych znajdujących się wewnątrz obiektów przemysłowych i magazynowych. Wybór nawierzchni związany jest bezpośrednio
z przeznaczeniem drogi, planowanym natężeniem ruchu, obciążeniami na
jakie może być narażona, a także z warunkami atmosferycznymi.
W badaniach wykorzystano trzy różne rodzaje nawierzchni:
a) Nawierzchnia asfaltowa – wykorzystana próbka nawierzchni wykonana
została z mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno QPR 2000 o uziarnieniu 0–10 mm. Jest to mieszanina modyfikowanego lepiszcza bitumicznego oraz kruszywa łamanego, które otoczone jest upłynnionym asfaltem
modyfikowanym. Mieszanka ta stosowana jest m.in. do przeprowadzania
napraw częściowych nawierzchni wykonanych z materiałów bitumicznych i betonu cementowego. Próbka nawierzchni została wykonana
w formie prostopadłościanu o wymiarach 350 × 350 × 45 mm. Gotową
masę umieszczano we wcześniej przygotowanej i wyczyszczonej formie
warstwami o grubości 1–2 cm, a następnie zagęszczano mechanicznie za
pomocą ręcznej zagęszczarki. Po wypełnieniu całej formy masę ponownie
zagęszczono przy pomocy zagęszczarki budowlanej oraz pozostawiono
w formie przez 14 dni.
b) Nawierzchnia przemysłowa epoksydowa – wykorzystana próbka nawierzchni wykonana została z samo rozlewnej masy posadzkowej marki
Bautech – Bautech SL System. Nawierzchnia ta stosowana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych, które są
narażone na średnie i duże obciążenia spowodowane ruchem kołowych
oraz intensywny ruch pieszy. Próbka nawierzchni została wykonana na
podstawie z płyty chodnikowej o wymiarach 350 × 350 × 50. Zastosowana płyta chodnikowa została wykonana z betonu klasy C25/30, metodą
wibroprasowania. Następnie postępowano zgodnie z instrukcją użycia
systemu Bautech SL. Najpierw płyta została zagruntowana, następnie
za pomocą ząbkowanej pacy stalowej nałożono warstwę zasadniczą. Po
wykonaniu wszystkich czynności, próbka nawierzchni epoksydowej sezonowana była przez 14 dni.
c) Nawierzchnia z gresu technicznego – próbka nawierzchni została wykonana z płytki gresu technicznego OPOCZNO. Gres to jeden z najczęściej
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stosowanych okładzin posadzki. Gres powstaje z mieszanki surowców
takich jak glina, kaloin, piasek kwarcowy czy barwniki naturalne. Mieszankę umieszcza się w formach, a następnie wypala w specjalnych piecach
w temperaturze powyżej 1200°C. Płytka gresu została przymocowana do
płyty OSB o wymiarach 350 × 350 × 50 mm za pomocą silikonowego kleju
montażowego oraz zabezpieczona 8 wkrętami budowlanymi przewierconymi do podstawy płyty. Wymiary płytki gresu to 300 × 300 × 7,2 mm.
2. Wyniki badań

Wpływ metody oczyszczania na przywrócenie współczynnika tarcia badanych powierzchni przedstawiono na rys. 2, 3 i 4. Zanieczyszczenie nawierzchni asfaltowej olejem napędowym spowodowało obniżenie współczynnika
tarcia o ponad połowę. Żadna z zastosowanych metod nie pozwoliła na
przywrócenie pierwotnego współczynnika tarcia suchej nawierzchni. Najlepszy efekt uzyskano po zastosowaniu sorbentu i zebraniu zużytego sorbentu
z wchłoniętą cieczą. Jest to jedna z najczęstszych metod stosowanych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej i służby porządkowe. Dobre własności
w likwidowaniu śliskości jezdni zaobserwowano również w przypadku zastosowania odtłuszczacza SINTAC, pomimo pominięcia zalecanego przez
producenta dodatkowego zmycia powierzchni wodą.

Rys. 2. Wpływ metody oczyszczania na przywrócenie współczynnika tarcia
zaolejonej powierzchni asfaltowej
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Wpływ metody oczyszczania na przywrócenie współczynnika tarcia
zaolejonej powierzchni przemysłowej
Źródło: opracowanie własne

Pokrycie powierzchni przemysłowej olejem napędowym spowodowało
obniżenie współczynnika tarcia o ok. 20%, zdecydowanie mniej niż dla powierzchni asfaltowej. Największą skuteczność przywracania przyczepności
nawierzchni, podobnie jak w przypadku nawierzchni asfaltowej, zaobserwowano po zebraniu rozlewiska sorbentem mineralnym i usunięciu zużytego
sorbentu z nawierzchni oraz po zastosowaniu dyspergentu Sintac. Najniższy
współczynnik tarcia uzyskano po posypaniu plamy olejowej sorbentem
i pozostawieniu na nawierzchni, co można wytłumaczyć tym, że ziarenka
sorbentu działają jak łożysko na gładkiej powierzchni epoksydowej powodując szybsze zsuwanie próbnika.
W przypadku powierzchni z płytek gresowych olej napędowy spowodował obniżenie współczynnika tarcia o niecałe 50%. Najlepszy efekt
likwidowania śliskości nawierzchni został uzyskany również po całkowitym
sprzątnięciu sorbentu z wchłoniętą cieczą. Zastosowanie roztworu środka
pianotwórczego wykazało większą skuteczność w przywracaniu współczynnika jezdni w porównaniu do odtłuszczacza Sintac. Zależność ta nie
została zaobserwowana przy pozostałych badanych nawierzchniach. Wpływ
zastosowanych metod na skuteczność przywracania współczynnika tarcia
dla nawierzchni z gresu pokazano na rys. 4.
Spośród badanych nawierzchni najwyższy współczynnik tarcia uzyskano
dla nawierzchni przemysłowej epoksydowej, a najmniejszy dla nawierzchni
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z płyt gresowych. Rozlewisko olejowe w każdym przypadku spowodowało
pogorszenie własności antypoślizgowych. Niezależnie od badanej nawierzchni największą skuteczność przywracania współczynnika tarcia, ok. 90%
uzyskano po usunięciu sorbentu z wchłoniętą cieczą. Stosunkowo dobre
własności przywracania szorstkości nawierzchni, ok. 80% uzyskano również
po zastosowaniu odtłuszczacza Sintac.

Rys. 4. Wpływ metody oczyszczania na przywrócenie współczynnika tarcia
zaolejonej powierzchni z gresu
Źródło: opracowanie własne
Tabela 1. Stopień przywracania szorstkości nawierzchni po zastosowaniu badanych
metod oczyszczania

Powierzchnia
asfaltowa

Powierzchnia
przemysłowa
epoksydowa

Powierzchnia
z gresu

Współczynnik tarcia
suchej nawierzchni
(µS1)

0,88

0,96

0,63

Współczynnik tarcia
nawierzchni po
posypaniu sorbentem
(µS2)

0,54

0,60

0,44
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cd. Tabeli 1.

Powierzchnia
asfaltowa

Powierzchnia
przemysłowa
epoksydowa

Powierzchnia
z gresu

Współczynnik tarcia
nawierzchni po
zebraniu sorbentu
(µS3)

0,72

0,88

0,59

Współczynnik tarcia
nawierzchni po
zastosowaniu Sintac
(µS4)

0,63

0,81

0,46

Współczynnik tarcia
nawierzchni po
zastosowaniu Protektol
SAT 10
(µS5)

0,44

0,68

0,57

µS2 / µS1

61%

63%

70%

µS3 / µS1

82%

92%

94%

µS4 / µS1

72%

84%

73%

µS5 / µS1

50%

71%

90%

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie

Własności antypoślizgowe są ważnym parametrem nawierzchni drogowych.
Rozlewiska cieczy ropopochodnych jak i innych płynów eksploatacyjnych
towarzyszące wypadkom drogowym powodują śliskość nawierzchni. Częstym problemem z jakim spotykają się jednostki ochrony przeciwpożarowej
jak i inne służby porządkowe jest ocena czy podjęte działania skutecznie
przywróciły szorstkość nawierzchni.
Spośród badanych powierzchni największym współczynnikiem tarcia
charakteryzowała się powierzchnia przemysłowa epoksydowa, a najmniejszym powierzchnia z płyt gresowych. Rozlewisko paliwa węglowodorowego
w każdym przypadku spowodowało pogorszenie własności przeciwpoślizgowych. Najmniejszy wpływ zanieczyszczenia jezdni na zmniejszenie współczynnika tarcia uzyskano dla nawierzchni przemysłowej. Żadna z badanych
metod oczyszczania nie przywróciła pierwotnego współczynnika tarcia. Jednak największą skuteczność w przywracaniu własności przeciwpoślizgowych
nawierzchni uzyskano po zastosowaniu i dokładnym zebraniu sorbentu
z wchłoniętą cieczą. Takie działania pozwalały na przywrócenie w ok. 90%
początkowego współczynnika tarcia. Pozostawienie sorbentu na jezdni oraz
użycie środka pianotwórczego do zmycia plamy olejowej nie pozwoliło na
uzyskanie zadowalających wyników poprawy przyczepności nawierzchni.
Stosunkowo dobre własności oczyszczające wykazał również odtłuszczacz
Sintan, dodatkowe zmycie wodą preparatu z jezdni, zgodnie z instrukcją
użycia zapewne zwiększyłoby zdolności do przywracania własności przeciwpoślizgowych. W przypadku zastosowania metod polegających na zmywaniu
nawierzchni jednak trzeba wziąć pod uwagę skutki wprowadzania emulsji
olejowych do środowiska.
Opracowanie regulacji prawnych dotyczących stosowania metod oczyszczania nawierzchni drogowych z rozlewów olejowych pozwoliłoby na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawiło efektywność działań
ratowniczych oraz pozwoliło na lepszy dobór metody oczyszczania do zaistniałej sytuacji. Należy więc kontynuować badania nad wpływem metody
usuwania rozlewisk olejowych z różnych powierzchni utwardzonych na
współczynnik tarcia nawierzchni.
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Zakład Taktyki i Dowodzenia
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Mobilne stanowiska dowodzenia
na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym
Abstrakt

Artykuł jest analizą problematyki prawnej stanowisk dowodzenia, dokonanej
pod kątem obowiązujących przepisów prawnych oraz przedstawieniem praktycznej
postaci ich stosowania. W materiale szczególny nacisk położono na identyfikację
roli kierującego działaniem ratowniczym w trakcie zdarzeń, w których uczestniczą
jednostki ochrony przeciwpożarowej. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z podziałem na poziomy kierowania działaniem ratowniczym. Wspomniano
o aspektach związanych z prawidłowym oznakowaniem kierującego działaniem
ratowniczym. Przedstawiono analizę podstaw normatywnych i teoretycznych organizacji stanowisk dowodzenia. Następnie wskazano, w jakiej postaci występują
stanowiska dowodzenia.
Słowa kluczowe: stanowisko dowodzenia, kierowanie działaniem ratowniczym,

poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Mobile Command Posts for Rescue Operations
Abstract

The article is an analysis of the legal issues of the command post, following the
legal regulations and the practical form of their application. The next part of the
paper is about identifying the role of the rescue action commander during the
firefighting incident. Next, the basis issues related to the levels of the management
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during the rescue actions are discussed and the aspects related to the proper labeling
of the rescue action commander are mentioned. An analysis of the normative and
theoretical basis of the organization of command posts is presented. At the end of
paper the different kinds of typically used command posts are presented.
Keywords: command post, command of rescue actions, levels of command of
rescue actions

Wstęp

Charakter współczesnych zagrożeń wymusza konieczność kształtowania rozwiązań systematyzujących funkcjonowanie ratownictwa. W naszym kraju
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ma miejsce ewolucja w podejściu do
organizowania ratownictwa. Naturalną potrzebą stało się integrowanie ratowników i podmiotów ratowniczych różnych specjalności dla możliwości ich
efektywnego wspólnego działania. Na terenie Polski działalność prowadzi kilka
systemów ratowniczych, między innymi Państwowe Ratownictwo Medyczne
(PRM) i krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg), w którym najbardziej
rozległy zakres zadań realizowany jest przez Państwową Straż Pożarną (PSP).
Zgodnie z ustawą1 Państwowa Straż Pożarna jest zdefiniowana jako
zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, która została powołana i przeznaczona do walki z pożarami, klęskami
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. O ile pojęcie walki
z pożarami jest jednoznaczne i każdemu obywatelowi znane, to pojęcie
miejscowego zagrożenia niekoniecznie. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej2 miejscowym zagrożeniem jest zdarzenie wynikające z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską
żywiołową, które stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieganie lub którego usunięcie skutków nie wymaga
zastosowania nadzwyczajnych środków.
1 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 1991 Nr 88
poz. 400 z późn. zm.) (dalej jako Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej).
2 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351
z późn. zm.) (dalej jako Ustawa o ochronie przeciwpożarowej).
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Pożar czy inne miejscowe zagrożenie to niejednokrotnie żywioł, który rokrocznie nieodwracalnie niszczy różnego rodzaju obiekty, powstaje
i rozprzestrzenia się niezmiernie szybko, dlatego wymaga równie szybkiego
podjęcia decyzji, co do sposobu jego zwalczenia przez wyznaczone do działań ratowniczych siły i środki. W ramach przeciwdziałania tego rodzaju
zdarzeniom funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg), który
jako integralna cześć organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym PSP i ochotnicze straże pożarne (OSP) oraz inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz
podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły
się współdziałać w działaniach ratowniczych.
Zastępy ratownicze funkcjonujące w ramach ksrg w trakcie działań
ratowniczych są kierowane przez uprawnioną osobę, zwaną kierującym
działaniem ratowniczym (KDR). Tu wspomnieć należy, że do 1991 roku tę
funkcję określano mianem – „dowodzący akcją ratowniczą” (DAR), po czym
wprowadzono zmianę znaczenia pojęć. Na dzień dzisiejszy w nomenklaturze
pojęć ochrony przeciwpożarowej „dowodzenie” jest formą sprawowania
zwierzchnictwa, właściwą dla relacji przełożony-podwładny w jednostkach
ochrony przeciwpożarowej oraz oddziałach i pododdziałach ratowniczych
ksrg, funkcjonujących etatowo i doraźnie na potrzeby działań ratowniczych.
W przypadku bardziej skomplikowanych działań ratowniczych z użyciem większej liczby sił i środków, skala obowiązków do wypełnienia przez
KDR poszerza się, zwiększając bezpośrednio trudność w prawidłowym
realizowaniu zadań. W ramach swojej funkcji KDR powinien wypełniać
swoje obowiązki zasadniczo przez podejmowanie prawidłowych decyzji
co do metod i sposobów działania taktycznego, poprzez wydawanie odpowiednich decyzji – rozkazów i poleceń. W celu zapewnienia niezbędnych
warunków dla możliwości wypełnienia wszystkich obowiązków przez KDR,
podczas zdarzeń o większym stopniu skomplikowania powinna być stworzona właściwa struktura zarządzania. Ma ona zapewnić kierowaniu i dowodzeniu właściwą efektywność, a tę podnieść może wsparcie zapewnione
przez odpowiednio przygotowane stanowisko dowodzenia.
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1. Kierowanie działaniem ratowniczym

Istota kierowania działaniem ratowniczym
Zagadnienia kierowania działaniami ratowniczymi wiążą z koniecznością
kształtowania realizacji zadań, których swoboda przeprowadzania determinowana jest ograniczeniami wymogów przepisów prawa. Stan literatury na
ten temat nie daje komfortu uzyskania odpowiedzi na wiele pojawiających
się pytań co do sposobu przeprowadzania zadań ratowniczych i kierowania nimi. Każdorazowo pojawia się niepewność, co do poziomu akceptowalności podejmowanych ryzyk, odnoszących się do skuteczności działań,
ekonomiczności i bezpieczeństwa realizujących zadania ratowników. Stąd
nieodzownym jest stałe poszukiwanie rozwiązań na gruncie interpretacji
wykładni obowiązujących przepisów prawnych.
W celu zgłębienia istoty kierowania działaniami ratowniczymi należy
przywołać definicję pojęcia działań ratowniczych, które definiuje się jako
„każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska,
a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej
lub innego miejscowego zagrożenia”3. Przedstawiona w ustawie o ochronie
przeciwpożarowej definicja odnosi się do czynności wykonywanych przez
ratowników z jednostki ochrony przeciwpożarowej, tj. m.in. z PSP, Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowe (WOP) czy OSP.
Drugim ważnym pojęciem jest określenie akcja ratownicza, zdefiniowana w Ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, jako „… działania ratownicze
organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną”4.
Należy tu podkreślić, iż w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej zdefiniowano jednostki ochrony przeciwpożarowej jako „jednostki umundurowane
i wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczone do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami”5. Do przedmiotowych jednostek, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej6 zalicza się:
• jednostki organizacyjne PSP,
• jednostki organizacyjne WOP,
3
4
5
6

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.
Art. 16a.1. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Ibidem.
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zakładowe straże pożarne,
zakładowe służby ratownicze,
gminne zawodowe straże pożarne,
powiatowe (miejskie) zawodowe straże pożarne,
terenowe służby ratownicze,
ochotnicze straże pożarne,
związek ochotniczych straży pożarnych,
inne jednostki ratownicze.

W efekcie należy wyjaśnić, czym różnią się sformułowania – działanie
ratownicze i akcja ratownicza. W myśl powyższych przepisów przytoczona
definicja akcji ratowniczej odnosi się tylko i wyłącznie do PSP, zaś definicja
działań ratowniczych jest znaczeniowo obszerniejsza i służy określeniu różnorodnych przedsięwzięciach ratowniczych podczas zdarzeń, prowadzonych
nie tylko przez jednostki ze środowiska ochrony przeciwpożarowej. Konsekwencją faktu wprowadzenia dwóch podobnych pojęć jest potrzeba określenia ich odrębności i wzajemnej współzależności, co w praktyce przynosi
odmienne, następujące interpretacje:
1) Akcją ratowniczą można określać te działania ratownicze jednostek Państwowej Straży Pożarnej, które zostały przez nią samodzielnie podjęte
i prowadzone. Brak jest tu pewności, czy przystąpienie do działań innych
niż PSP uczestników zmienia status akcji ratowniczej.
2) Można przyjąć uporządkowanie wzajemnego zawieranie się pojęć tak, jak
przedstawiono to w formie obrazowej na rys. 1.

DZIAŁANIA RATOWNICZE

AKCJE RATOWNICZE

Rys. 1. Zakres znaczeniowy pojęć działanie ratownicze i akcja ratownicza
Źródło: opracowanie własne
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Podstawą takiego zestawienia jest stwierdzenie, że definicja działań
ratowniczych odnosząc się do wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej (w tym do PSP) jest definicją szerszą znaczeniowo i siłą rzeczy
zawiera w sobie zakres znaczeniowy tego co określa definicja akcji ratowniczej.
3) W sytuacji kiedy działania ratownicze zainicjowane zostały przez dowolną
jednostkę ochrony przeciwpożarowej można uznać, że stają się one akcją
ratowniczą z chwilą przejęcia kierowania działaniem ratowniczej przez
strażaka PSP, bo strażak ten w imieniu PSP jest organizującym i kierującym przedsięwzięciem ratowniczym.
W organizacji działań ratowniczych szczególną rolę odgrywa kierowanie
działaniem ratowniczym. W celu utrzymania prawidłowego przebiegu, na
miejscu działań ratowniczych powinna być osoba, która będzie kierować
i jest odpowiednio wykwalifikowana i uprawniona. Taka osoba nazywana
jest kierującym działaniem ratowniczym i jest nią „pierwszy przybyły na
miejsce zdarzenia dowódca z jednostki ochrony przeciwpożarowej, do czasu
przybycia osoby posiadającej uprawnienia do przejęcia kierowania”7. Od
podjętych decyzji tej osoby będzie zależeć przebieg i powodzenie przeprowadzonych działań.
Kolejną definicją określającą kierowanie działaniem ratowniczym jest bardzo ogólnikowe sformułowanie wyrażone w rozporządzeniu: „planowanie,
organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych”8. Jak
widać przytoczona definicja ma charakter nieprecyzyjny. Określenia w niej
wykorzystane nie ukazują istoty kierowania działaniem ratowniczym, którą
jest „decydowanie”. Najważniejszym wymaganiem wobec kierującego jest
sprawne i skuteczne podejmowanie decyzji, które bezpośrednio wpływają na
efektywny przebieg działań. Powodzenie działań zależeć będzie od decyzji
i poleceń KDR, wdrażających założony i zaplanowany zamiar taktyczny.
7 Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U. z 2013 r. poz. 709)(dalej jako
Rozporządzenie o kierowaniu i współdziałaniu).
8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2017
poz. 1319 rozdz. 2 par. 42 ust.1)(dalej jako Rozporządzenie o ksrg).
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Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział
w działaniu ratowniczym9, kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna
się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił z jednostki. Powyższe rozporządzenie zostało sporządzone na podstawie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, dzięki temu przytoczona definicja rozpoczęcia kierowania
działaniem ratowniczym odnosi się do wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej (włączonych oraz niewłączonych do ksrg). Natomiast w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg 10 odnoszącym się do
zasobów włączonych w strukturę ksrg doprecyzowano początek kierowania
działaniem ratowniczym jako – „… rozpoczyna się z chwilą przybycia na
miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków podmiotów z ksrg oraz stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonego na miejscu zdarzenia rozpoznania sytuacji,
zasadności podjęcia działań”11. W powyższej bardziej szczegółowej definicji
przewidziano sytuacje, w których dysponowane są siły i środki do zdarzenia
na podstawie informacji od osoby zgłaszającej lub systemu sygnalizacji pożarowej. Natomiast po przybyciu do wskazanego miejsca zdarzenia okazuje się,
że nie jest wymagane podejmowanie żadnych działań ratowniczych. Sytuacją
taką jest przykładowo zainicjowanie czujki dymu w garażu podziemnych, czego powodem jest uruchomienie silników jednocześnie w wielu samochodach.
Po zdefiniowaniu początku kierowania działaniem ratowniczym, należy wyjaśnić w jakich sytuacjach kończy się (ustaje) kierowanie działaniem
ratowniczym. Przytaczane wielokrotnie rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym12 nie definiuje tego momentu,
natomiast rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg13
definiuje ten moment dosyć precyzyjne. Kierowanie działaniem ratowniczych
kończy się z chwilą wykonania działań ratowniczych, w tym:
• udzielenia medycznych działań ratowniczych osobom poszkodowanym
na miejscu zdarzenia oraz przekazania ich jednostkom systemu
9
10
11
12
13

Rozporządzenie o kierowaniu i współdziałaniu.
Rozporządzenie o ksrg.
Ibidem.
Rozporządzenie o kierowaniu i współdziałaniu.
Rozporządzenie o ksrg.
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Państwowego Ratownictwa Medycznego albo osobie wykonującej zawód
medyczny w podmiocie leczniczym;
• przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym
właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi lub przedstawicielowi organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo Policji lub straży
gminnej (miejskiej), a w przypadku braku możliwości ich ustalenia lub
nieobecności na miejscu zdarzenia – zgłoszenia tego faktu do właściwego
terytorialnie stanowiska kierowania.

Poziomy kierowania działaniem ratowniczym
W zależności od wielkości zdarzenia do działań ratowniczych jest dysponowana adekwatna ilość sił i środków podmiotów ratowniczych. Dla potrzeb
działań ratowniczych wprowadzono trzy poziomy kierowania:
• interwencyjny,
• taktyczny,
• strategiczny.
W celu pełniejszego scharakteryzowania poziomów kierowania należy
wcześniej wskazać struktury (pododdziały i oddziały), które mogą być tworzone z podmiotów ksrg z jednostek ochrony przeciwpożarowej na potrzeby
działania ratowniczego14:
• rota – dwuosobowy zespół ratowników wchodzący w skład zastępu lub
specjalistycznej grupy ratowniczej;
• zastęp – pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego;
• sekcja – pododdział w składzie 2 zastępów, w tym dowódca,
• pluton – pododdział w składzie od 3 do 4 zastępów, w tym dowódca;
• kompania – pododdział w składzie od 8 do 16 zastępów oraz dowódca;
• batalion – oddział w skaldzie od 3 do 5 kompanii oraz dowódca i sztab;
• brygada – związek pododdziałów i oddziałów oraz dowódca i sztab;
• specjalistyczna grupa ratownicza (SGR) – pododdział przeznaczony do
realizacji specjalistycznych czynności ratowniczych.

14 Ibidem.
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Należy również dodać, iż w ramach plutonów mogą być wydzielone
sekcje, a w ramach kompanii mogą być wydzielone sekcje lub plutony.
Trzy poziomy kierowania są ściśle ze sobą powiązane i zależne od wielkości zdarzenia, występujących zagrożeń, długotrwałości działań, trudności w prowadzeniu działań. W rzeczywistości w momencie przyjazdu do
zdarzenia pierwszych sił i środków, z których uprawniony dowódca jest
pierwszym KDR i kieruje działaniami do momentu przybycia uprawionego
dowódcy wyższego szczebla. Im zdarzenie będzie większe, a co za tym idzie
bardziej skomplikowane organizacyjnie, tym wzywane będą większe ilości
sił i środków ratowniczych na miejsce zdarzenia wraz z dowódcami uprawionymi do przejmowania kierowania na wyższych poziomach. W ogólnym
rozumowaniu można stwierdzić, iż poziom kierowania wzrasta wraz ze
stopniem organizacyjnego skomplikowania działań ratowniczych.
Najniższy poziom kierowania, który występuje podczas każdych działań
ratowniczych to interwencyjny – „… realizowany jest w strefie zagrożenia
lub strefie działań ratowniczych, w celu realizowania czynności ratowniczych
oraz zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom; kierowaniu interwencyjnemu
podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednej kompanii”15. Na poziomie
interwencyjnym kierowanie działaniem ratowniczym przejmują ratownicy
z jednostek ochrony przeciwpożarowej, posiadający kwalifikacje do kierowania działaniem ratowniczym.
Drugi poziom kierowania to taktyczny – „… realizowany na granicy
strefy zagrożenia lub poza nią w celu wykonania przyjętych taktyk lub określonej strategii oraz nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu
taktycznemu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednego batalionu
lub siły, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze”16.
Ponadto kierowanie działaniem ratowniczym na poziomie taktycznym
„jest realizowane ze stałego lub ruchomego stanowiska dowodzenia, usytuowanego w miejscu umożliwiającym ocenę rozwoju sytuacji”17. W myśl literatury przedmiotu18 stanowiskiem dowodzenia w ramach działań ratowniczych nazywane jest miejsce pracy dowódcy, który kieruje działaniami
15
16
17
18

Rozporządzenie o ksrg.
Ibidem.
Ibidem.
Gierski E., Efektywność dowodzenia, Firex, Warszawa 1997.
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ratowniczymi, ewentualnie też pracy jego sztabu, jeżeli został powołany,
w czasie większych zdarzeń. Miejscem typowanym na stanowisko dowodzenia może być pomieszczenie, część budynku lub budynek zajęty w tym
celu w ramach przysługujących uprawnień, pojazd operacyjny lub namiot,
z którego kieruje się działaniami ratowniczymi.
Najwyższy poziom kierowania, poziom strategiczny – „… realizowany
w celu określenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia
oraz nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły odwodów operacyjnych na obszarze województwa, siły centralnego
odwodu operacyjnego lub siły przekraczające wielkością jeden batalion”19.
Kierowanie działaniami na poziomie strategicznym jest realizowane ze stałego
lub ruchomego stanowiska dowodzenia, które powinno być usytuowane poza
strefą kierowania taktycznego lub ze stanowisk kierowania komendantów PSP.
Na rys. 2 przedstawiono podział poziomów kierowania z przydziałem
osób uprawnionych do przejmowania kierowania na poszczególnych poziomach kierowania działaniem ratowniczym.

Rys. 2. Osoby uprawnione do kierowania działaniem ratowniczym
Źródło: opracowanie własne
19 Ibidem.
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Przejęcie kierowania działaniami powinno odbywać się sprawnie, w sposób jasny, zrozumiały i konkretny, być poprzedzone oceną sytuacji, zapoznaniu się z realizowanym zamiarem taktycznym oraz wielkością zasobów
ratowniczych dostępnych na terenie akcji. Dowódcy przejmujący kierowanie
interwencyjne, taktyczne lub strategiczne muszą zgłosić fakt przejęcia do
właściwego terytorialnie stanowiska kierowania PSP. Natomiast każdy przypadek braku możliwości kierowania działaniami ratowniczymi przez KDR
wymaga przejęcia kierowania działaniami ratowniczymi przez inną osobę20.
Na rys. 3 został przedstawiony sposób oznakowania kierujących działaniem ratowniczym na różnych poziomach kierowania.

Rys. 3. Oznakowanie osób uprawnionych do kierowania działaniem ratowniczym
na poszczególnych poziomach kierowania
Źródło: opracowanie własne

Dla wyróżnienia z grona ratowników uczestniczących w zdarzeniu osoby
kierującej działaniem ratowniczym, rozporządzenie21 nakłada obowiązek
oznakowania tej osoby w sposób widoczny dla innych uczestników działań
ratowniczych. W ramach funkcjonowania ksrg wprowadzono odpowiednie
oznakowanie w postaci dwubarwnych kamizelek w kształcie bezrękawnika:
20 Zasady organizowania działań ratowniczych, Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej, marzec 2013 (dalej jako Zasady organizowania działań ratowniczych).
21 Rozporządzenie o ksrg.
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• góra biała dół niebieski – dla kierującego działaniem ratowniczym na
poziomie interwencyjnym;
• góra biała dół zielony – dla kierującego działaniem ratowniczym na poziomie taktycznym;
• góra biała dół brązowy – dla kierującego działaniem ratowniczym na
poziomie strategicznym.

2. Stanowiska dowodzenia na potrzeby kierowania
działaniem ratowniczym

Identyfikacja podstaw normatywnych i teoretycznych stanowisk dowodzenia
W celu wypełnienia wszystkich obowiązków kierującego działaniem ratowniczym w działaniach ratowniczych o większym stopniu skomplikowania, powinna być stworzona właściwa struktura organów kierowania
i dowodzenia, a więc organizacja odpowiedniego stanowiska dowodzenia,
które pozwoliłoby odpowiednio wspierać dowódcę w kierowaniu działaniem
ratowniczym i dowodzeniu jednostkami na miejscu zdarzenia.
W obowiązujących aktach normatywnych, literaturze przedmiotu, zasadach organizacji i wytycznych wewnętrznych PSP można odnaleźć tylko
szczątkowe informacje na temat stanowisk dowodzenia tworzonych i wykorzystywanych w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. W żadnym
z tych podstawowych dokumentów nie został wyjaśniony proces tworzenia
oraz organizacji funkcjonowania stanowisk dowodzenia.
W § 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego odnaleźć można stwierdzenie, iż
„kierowanie taktyczne jest realizowane ze stałego lub ruchomego stanowiska
dowodzenia, usytuowanego w miejscu umożliwiającym ocenę rozwoju sytuacji”22. Nie ma w tym dokumencie definicji lub bliższych informacji, które
mogłyby naszkicować obraz organizacji i wyposażenia stanowiska dowodzenia. W ramach tych przepisów nie odniesiono się, czy przy kierowaniu
na poziomie interwencyjnym można wyznaczyć i korzystać ze stanowiska
dowodzenia.
22 Rozporządzenie o ksrg.
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Dodatkowo w ramach tego samego rozporządzenia w § 26 ust. 2 wskazano, iż „kierowanie strategiczne jest realizowane ze stałego lub ruchomego
stanowiska dowodzenia, usytuowanego poza strefą kierowania taktycznego
lub ze stanowisk kierowania, o których mowa w § 52”23. W myśl tego stanowiskami kierowania są:
• na obszarze powiatu – stanowisko kierowania komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (SKKP PSP)/SKKM PSP);
• na obszarze województwa – stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (SKKW PSP);
• na obszarze kraju – stanowisko kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (SKKG PSP).
Innymi słowy stanowiska kierowania są to elementy składowe poszczególnych komend PSP właściwych dla miejsca powstania i wielkości zdarzenia. Z jego miejsca zapewniona jest możliwość dysponowania jednostkami
taktycznymi, prowadzenie działalności operacyjno-technicznej oraz współdziałania z innymi podmiotami ratowniczymi24. Ich głównymi zadaniami są:
• przyjmowanie, kwalifikowanie oraz w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń alarmowych;
• dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;
• wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;
• informacja przełożonych i organów administracji o rodzaju zagrożenia;
• przechowywanie i korzystanie z dokumentacji i danych w trakcie przebiegu działań ratowniczych.
Z powyższego opisu jednoznacznie wynika jakie są zadania oraz gdzie
występują stanowiska kierowania.
Odmienna sytuacja występuje w przypadku próby zdefiniowania stanowisk dowodzenia. Zarys informacji na ten temat można odnaleźć w literaturze
przedmiotu. W cytowanych z tych źródeł opisach zamieszczanych poniżej
korygowano określenia, które współcześnie uległy zmianom. W myśl literatury przedmiotu25 stanowiskiem dowodzenia w ramach działań ratowniczych

23 Ibidem.
24 Lipiński S., Organizacja walki z pożarami i prowadzenie działań ratowniczych, [w:]
Lipiński S., Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2005–2017 (dalej jako Lipiński S., Skuteczne ratownictwo).
25 Gierski E., Efektywność dowodzenia, Firex, Warszawa 1997.
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nazywamy miejsce pracy KDR (zwanego pierwotnie dowódcą akcji ratowniczej – przyd. autorów), który jednoosobowo kieruje działaniami ratowniczymi
przy zdarzeniu, ewentualnie też jest to miejsce pracy jego sztabu – jeżeli ten
został powołany w czasie większych zdarzeń. Przy zdarzeniach na wielką skalę
kierujący odcinkami bojowymi (gdzie zaangażowano kompanię lub batalion,
zasadniczo sił odwodowych) powinni mieć przygotowane własne stanowiska
dowodzenia. „Wybór stanowiska dowodzenia uzależniony jest od sytuacji
pożarowej i terenowej, przy czym zasadą jest, że powinno być ono usytuowane:
• w miejscu, przy przewidywanym kierunku rozprzestrzeniania się pożaru,
nie stwarzającym jednocześnie zagrożenia dla dowódców (obecnie KDR –
przyd. autorów) i sztabu;
• tak, aby dowódca (obecnie KDR – przyd. autorów) miał możliwie najlepszy
wgląd w teren pożaru lub odcinek, na którym wykonuje zadania, a zwłaszcza rejonu głównego kierunku natarcia”.
Ustalenie stanowiska dowodzenia nie oznacza, że dowódcy (chodzi o:
KDR poziomu nadrzędnego, KDR poziomu podległego, dowódcę odcinka
bojowego niebędącego KDR i dowódcę pododdziału/oddziału – przyd. autorów), kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą (akcją ratowniczą lub działaniem
ratowniczym – przyd autorów), odcinka bojowego lub poszczególnych pododdziałów nie mogą go opuścić. Wręcz przeciwnie, dowódca winien osobiście
prowadzić rozpoznanie sytuacji pożarowej i wyników działań ratowniczych.
Na stanowisku pozostaje łącznik dowódcy (KDR – przyd. autorów), a przy
działaniach ratowniczo-gaśniczych (ratowniczych… – przyd. autorów) prowadzonych na dużą skalę, sztab. […] Usytuowanie stanowiska dowodzenia
kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą (KDR – przyd. autorów) powinno być
znane wszystkim dowódcom odcinków i ich łącznikom, a jeżeli teren pożaru
nie jest podzielony na odcinki, to stanowisko dowódcy kierującego działaniami
ratowniczymi (KDR – przyd. autorów) muszą znać dowódcy pododdziałów
i ich łącznicy”26.
Przedstawiona ogólna charakterystyka stanowiska dowodzenia z 1997 r.
opiera się o wiedzę sprzed 20 lat. W ramach cytowanych opisów autor odnosi
się tylko do działań zwalczających pożary. W okresie, w którym powyższa
literatura powstawała istniała już Państwowa Straż Pożarna, ale nadal jeszcze
służyła głównie do gaszenia pożarów.
26 Ibidem.
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Na przestrzeni minionego czasu, w statystykach rocznych ogólnej liczby
obsługiwanych zdarzeń udział ilości pożarów (P) zmalał na rzecz wzrostu
miejscowych zagrożeń (MZ), który to trend ilustrują dane zamieszczone
na rys. 4.
Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w latach
1993-2016
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Rys. 4. Liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w latach 1993–2016
Źródło: opracowanie na podstawie Biuletynów informacyjnych PSP z lat 2005–2016

Kolejnym nielicznym źródłem nawiązującym do tematyki stanowisk
dowodzenia są czasopisma branżowe, których możemy odnaleźć pewne
informacje na ten temat. „Kierujący powinien wyznaczyć na miejscu akcji ratowniczej punkt dowodzenia (kierowania), zapewniający mu ogólny
przegląd sytuacji i odpowiednio oznakowany. Takie postępowanie świadczy
o zorganizowanym kierowaniu. W pierwszej fazie akcji może to być samochód
operacyjny lub wybrane miejsce na terenie działań. Stąd dowódca kieruje
akcją ratowniczą, tu organizuje spotkania z dowódcami odcinków bojowych,
przedstawicielami władz, zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i innych
instytucji. Dotyczy to rzecz jasna pierwszej fazy akcji, ponieważ później powinien zostać utworzony sztab działań ratowniczych, w skład którego weszliby
przedstawiciele instytucji, o których mowa powyżej”27.
27 Ranecki J., Podstawowy kurs dowodzenia, Przegląd Pożarniczy 2012, nr 11, s. 22–24.
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W przedstawionym tekście autor posługuje się pojęciem „punktu dowodzenia”, którego nie odnajdziemy w żadnym akcie prawnym odnoszącym
się do ochrony przeciwpożarowej. Zapewne intencją było odniesienie się do
pojęcia stanowisk dowodzenia, które jest zawarte w rozporządzeniu o ksrg28.
W myśl autora miejscem na stanowisko dowodzenia może być pomieszczenie,
część budynku, lub budynek zajęty w tym celu w ramach przysługujących
uprawnień, pojazd operacyjny lub namiot, z którego kieruje działaniami
ratowniczymi.
Z powyższych źródeł wynika, iż w celu prawidłowego prowadzenia
kierowania działaniem ratowniczym siłami i środkami w większej ilości lub
gdy w działaniach ratowniczych udział biorą specjalistyczne grupy ratownicze niezbędnym jest organizowanie stanowiska dowodzenia na potrzeby
KDR. W ramach analizy dokumentów w zakresie wytycznych, procedur
czy zasad organizacji funkcjonujących w ramach PSP i ksrg stwierdzono, iż
brakuje wytycznych i koncepcji odnoszących się do organizacji stanowiska
dowodzenia KDR.
Stanowiska dowodzenia stosowane do działań
w zdarzeniach na drogach publicznych
W wyniku rozpoznania problematyki stwierdzono, iż w ramach PSP oraz
ksrg standardowym narzędziem pracy każdego przybyłego na miejsce zdarzenia dowódcy wchodzącego w rolę KDR jest środek łączności w postaci
radiotelefonu przenośnego (nasobnego). Radiotelefony zgodnie ze swoją
funkcją stosuje się jako narzędzia przekazywania informacji w ramach dowodzenia i współdziałania w trakcie zdarzenia.
Kolejnym elementem charakterystycznym w trakcie rozwijających się
działań jest wykorzystanie przez KDR-a samochodu operacyjnego typu
SLOp (w myśl oznaczenia pożarniczego – samochód specjalny, lekki, operacyjny). Tego typu samochodem operacyjnym na bazie samochodu osobowego jest pojazd, którym przybył na miejsce zdarzenie odpowiedni dowódca
(dowódca JRG lub komendant powiatowy/miejski PSP).
Natomiast w przypadku zdarzeń o bardzo dużym stopniu skomplikowania oraz wykorzystaniu dużej ilości sił i środków (w przypadku wyko28 Rozporządzenie o ksrg.
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rzystania pododdziałów w formie kompanii, lub oddziałów batalionowych),
są dysponowane na miejsce zdarzenia specjalne samochody dowodzenia
i łączności (SDiŁ – samochód specjalny, średni, dowodzenia i łączności),
które są przydatnym narzędziem wspomagającym KDR.

Rys. 5. Przykładowy samochód operacyjny
Źródło: opracowanie własne

W celu realizacji wytycznych zawartych w rozporządzeniu w sprawie
szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej29, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wprowadziła nowe standardy samochodów typu dowodzenia i łączności (SDiŁ).
Wprowadzony podział w rozporządzeniu wyszczególniał 2 typu samochodów dowodzenia i łączności:
• kompanijny samochód dowodzenia i łączności,
• batalionowy samochód dowodzenia i łączności.
29 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1793) (dalej jako Rozporządzenie o wyposażeniu jednostek PSP).
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W ramach przepisów zawartych w rozporządzeniu30 zdefiniowano minimalną liczbę takich pojazdów oraz ich podział na terenie kraju. W myśl
powyższych przepisów rozmieszczenie i liczba kompanijnych samochodów
dowodzenia i łączności powinny umożliwić dojazd w czasie do 60 minut
w każde miejsce województwa, przy zachowaniu możliwości wykorzystania
zasobów sąsiedniego województwa. „Kompanijne samochody dowodzenia
i łączności wykorzystywane są do wsparcia działań na poziomie taktycznym.
Stacjonują w komendach powiatowych lub miejskich, gdzie stopień skomplikowania ich obsługi powinien możliwie być najmniejszy, przy zachowaniu
wymaganej funkcjonalności”31. W zabudowie tego typu samochodów zorganizowano 2 miejsca pracy dla dyspozytorów oraz 4 miejsca dla dowódcy
i członków sztabu. Możliwe jest też zorganizowanie pracy członków sztabu
poza samochodem, np. pod markizą samochodu lub w namiocie.

Rys. 6. Przykładowy kompanijny samochód dowodzenia i łączności
Źródło: opracowanie własne

30 Rozporządzenie o wyposażeniu jednostek PSP.
31 Kucharski M., Kompanijny samochód dowodzenia i łączności, Przegląd Pożarniczy 2016,
nr 6, s. 28–31.
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Drugi zaś typ samochodu dowodzenia i łączności to batalionowy. W myśl
przepisów32 batalionowy samochód dowodzenia i łączności powinien przypadać jeden na każde województwo. „Samochód ma połączyć kilka elementów służących do sprawnego dowodzenia. Pierwszym jest łączność radiowa,
będąca podstawowym środkiem komunikacji podczas działań ratowniczych.
Obecnie istotną potrzebą jest integracja łączności radiowej z innymi służbami
lub innymi systemami, w tym cyfrowymi. Drugim elementem poprawiającym
organizację działań ratowniczych jest dostęp do łączności telefonicznej. Trzecim natomiast – dostęp do aktualnych danych operacyjnych, gromadzonych
najczęściej w zasobach jednostek macierzystych. Dowodzący na poziomie
strategicznym może widzieć i słyszeć to, co dzieje się podczas zdarzenia, a dodatkowo analizować zapisane dane systemów rejestracji głosu i obrazu.”33.

Rys. 7. Przykładowy batalionowy samochód dowodzenia i łączności
Źródło: opracowanie własne

Samochody dowodzenia i łączności batalionowe przeznaczone są do
wykorzystywania podczas kierowania dużymi związkami taktycznymi,
np. batalionu, w skład którego wchodzą trzy do pięciu kompanii, a także
32 Rozporządzenie o wyposażeniu jednostek PSP.
33 Kucharski M., Batalionowe samochody dowodzenia i łączności, Przegląd Pożarniczy
2016, nr 7, s. 34–37.
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podczas pracy sztabu akcji. Analiza dysponowania do zdarzeń tego typu
samochodów wykazuje małą częstość ich wykorzystywania, niezależnie od
faktu, że w skali kraju jest ich niewiele, tyle ile komend wojewódzkich PSP.
Są to pojazdy batalionowe, więc tak jak rzadkie jest występowanie rozległych
zdarzeń, uruchamianie tego związku taktycznego z zapleczem środków
wsparcia również jest sporadyczne.
Nadmienić tu należy, że z uwagi na dość rzadkie działania prowadzone
na większą skalę brak jest danych statystycznych zapewniających możliwość
dokonania pełniejszej analizy funkcjonowania w praktyce omawianych
samochodów.
W dalszej części rozważań autorzy wyrażają opinie swoje czerpane z doświadczeń wyniesionych z uczestnictwa w ćwiczeniach i szkoleniach doskonalących oraz pozyskane podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej od funkcjonariuszy PSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i obsługujących omawiane pojazdy podczas ćwiczeń.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż batalionowe samochody
dowodzenia i łączności są rzadko wykorzystywane podczas rutynowych
działań ratowniczych, lecz w przypadku dużych zdarzeń odgrywają i oczekiwać należy, iż w przyszłości odgrywać mogą istotną rolę w sprawnym
przebiegu procesu dowodzenia.
W skład wyposażenia tego typu samochodów wchodzi głównie sprzęt
służący:
• łączności radiowej i telefonicznej z zakresu łączności dowodzenia i współdziałania z innymi służbami,
• dostępowi do baz danych zasobów jednostek macierzystych,
• monitoring (kamery) sytuacji i rejestrację przebiegu działań.
Zdaniem autorów samochody te mogą być doposażone w odpowiednie
narzędzia, które wpłynęłyby na zwiększenie efektywności prowadzenia
działań. Celowym byłoby doposażenie tych samochodów w sprzęt i oprogramowanie komputerowe zapewniające rozwinięcie możliwości zakresu
realizacji zadań wspomagających proces decyzyjny KDR, właściwych dla
pracy sztabowych zespołów analiz i logistyki, tj.:
• prognozowania rozwoju zagrożeń,
• kalkulacji sił i środków,
• weryfikacji rozwinięć układów zaopatrzenia wodnego podczas działań
gaśniczych,
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• nadzoru uczestnictwa i czasu pracy w strefach zagrożenia ratowników,
• rejestrowania rozbioru środków z zasobów logistycznych.
Wyrazić tu należy dygresję, iż najczęściej w trakcie przeprowadzanych
działań ratowniczych, w których stosuje się samochód dowodzenia i łączności, KDR jest wspomagany tylko sprzętem łączności, a sam pojazd wykorzystuje się na potrzeby odpraw dowódców.
Podsumowanie i wnioski

1. Analiza przeglądowa stanu regulacji normujących tryb organizacji i prowadzenia działań ratowniczych wskazuje na istnienie rozwiązań wspomagających pracę KDR-a w skali adekwatnej do wzrostu zasięgu zarządzania
na coraz wyższych poziomach kierowania.
2. Struktury organizacji PSP i ksrg przewidują zabezpieczenie wydolności
procesu kierowania rozległymi przedsięwzięciami ratowniczymi poprzez
rozwiązania wspomagające pracę KDR-a za pomocą stanowisk kierowania
komendantów PSP, sztaby akcji ratowniczych, sztaby oddziałów odwodowych oraz stałe i mobilne stanowiska dowodzenia.
3. Przeprowadzona analiza aktów normatywnych i praktyki operacyjnej wykazała zakres powoływania mobilnych stanowisk dowodzenia na potrzeby
działań ratowniczych, w tym dedykowanych dla działań przy zdarzeniach
na drogach publicznych.
4. W znacznym zakresie mobilne stanowiska dowodzenia są przewidziane
przepisami na potrzeby organizacji doraźnych działań ratowniczych oraz
w strukturach szeroko rozumianych odwodów operacyjnych.
5. Na podstawie doświadczenia autorów oraz analizy literatury przedmiotu
zasadne jest doskonalenie rozwiązań dotychczas przyjętych, a dotyczących
przygotowania, szkolenia załóg, dysponowania i udziału mobilnych stanowisk
dowodzenia dla zadań realizowanych na niższych poziomach kierowania.
6. Przeprowadzona analiza stanu unormowań w obszarze problematyki
prawnej stanowisk dowodzenia wykazała brak standaryzacji co do organizacji, funkcjonowania i wyposażenia mobilnych stanowisk dowodzenia.
7. Celowym wydaje się uzupełnienie stanu przygotowania mobilnych stanowisk dowodzenia o dokumentację instruktarzową dedykowaną poszczególnym pojazdom, usprawniającą możliwość sprawnego przysposobienia do
obsługi urządzeń stanowisk przez osoby ze zmieniających się składów załóg.

8. Rozważyć możliwość doposażenia pojazdów SLOp dla możliwości pełnienia funkcji mobilnych stanowisk dowodzenia na większą niż aktualnie
skalę dla działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach publicznych.
9. Opracować metodykę przeprowadzania szkoleń i ćwiczeń wariantowych
dla doskonalenia zawodowego pracy załóg mobilnych stanowisk dowodzenia realizujących zadania wsparcia decyzyjnego dla KDR.
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Ocena wpływu algorytmu dupleksowego systemu
transmisji danych na szybkość transmisji
Abstrakt

W artykule dokonano porównania dwu algorytmów dupleksowych systemów
transmisji danych (z transmisją ciągłą i z oczekiwaniem) i ich wpływu na zredukowaną szybkość transmisji.
Słowa kluczowe: transmisja danych, szybkość transmisji danych, algorytmy sys-

temów transmisji danych

Evaluation of the Duplex Data Transmission System
Algorithm Effectiveness on the Transmission Rate
Abstract

The comparison of two algorithms for duplex data transmission systems (with
the continuous and delayed transmissions) and their effects to the reduced transmission rate has been done in the article.
Keywords: data transmission, speed data transmission, data transmission algorithm

Wprowadzenie

W artykule [1] przedstawiono wpływ kanału transmisyjnego na parametry dupleksowego systemu transmisji danych z transmisją ciągłą (takich
jak np. optymalna długość bloku) oraz rozważono, jaki wpływ na średnią
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szybkość transmisji w takim systemie, opartym na algorytmie TOR (ang.
Teleprinting Over the Radio), miałoby zastosowanie kodów korekcyjnych.
Pojawił się również problem wpływu algorytmu systemu transmisji danych
TD na szybkość transmisji. Próbę wyjaśnienia go podjęto w tym opracowaniu.
Problem wpływu doboru wielkości przeplotu i parametrów kodu, czyli
algorytmu zabezpieczenia przed błędami, przedstawiony został między
innymi w pracy [4].
1. Zasada pracy systemu z selekcją blokowo-czasową

Rozważmy dupleksowy system transmisji danych z blokowo-czasową selekcją
sygnałów informacyjnych i decyzyjnych. W czasowo-blokowej metodzie
realizacji kanału zwrotnego sygnały decyzyjne przesyła się jako bloki elementów wstawionych pomiędzy kombinacjami informacyjnymi, tj. elementy
sygnałów zwrotnych różnią się od elementów informacji w cyklu transmisyjnym. Z zasady metodę tę stosuje się w systemach z jednoblokowym
cyklem retransmisji. System oparty zostanie na przykładzie 9.2.4 z pracy
J. Seidlera [2]. Algorytm pracy systemu nazywanego dalej DX0 przedstawiono na rys. 1.
W przypadku niewystępowania błędów, w obu kierunkach stacja A wysyła ciąg n-elementowy o numerze „1”. Po odebraniu tego ciągu przez stację
B wysyła ona blok niosący decyzję o bloku „1” o znaczeniu „akceptuję ciąg”
i zaraz za nim ciąg informacyjny o numerze „a”. Po odebraniu tego ciągu
przez stację A wysyła ona blok niosący decyzję o bloku „a” i zaraz za nim
ciąg informacyjny o nr „2” itd.
W przypadku wystąpienia błędów w którymkolwiek kierunku stacje
zamiast wysyłania kolejnego ciągu informacyjnego wysyłają zakwestionowany blok.
Jak wynika z rys. 1 w tym systemie obie korespondujące stacje mają
okresy „oczekiwania” na informację. Przy takim algorytmie pracy systemu
obydwa kierunki transmisji są od siebie niezależne. W systemie rozpatrywanym w pracy [1], który dla potrzeb niniejszego opracowania nazwano DX1,
błąd w przekazywaniu informacji w jednym kierunku wywołuje natomiast
powtórne wysyłanie informacji w obydwu kierunkach.
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Rys. 1. Algorytm pracy systemu DX0
a) transmisja bez błędów
b) transmisja z błędami
Źródło: opracowanie własne

2. Określenie średniej szybkości transmisji w systemie DX0

System DX0 jest systemem o niezależnych kierunkach transmisji, tzn. błędy
w jednym kierunku nie mają wpływu na szybkość transmisji w kierunku
przeciwnym. Stąd do określenia średniej liczby powtórzeń w każdym kierunku można posłużyć się zależnością wyprowadzoną przez Seidlera [2]:
		

Ls =

1
1 − α − (1 − α − β)Pw

(1)

1
1 − Pw (1 − β)

(2)

ponieważ α ≈ 0
			

Ls =
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gdzie:
Ls – średnia liczba powtórzeń,
Pw = P(Co ∉ Q1) – prawdopodobieństwo, że ciąg losowy, reprezentujący ciągi
odebrane z kanału, nie należy do zbioru ciągów kodowych,
a, b – współczynniki uwzględniające wpływ kanału zwrotnego.
W celu określenia średniej szybkości transmisji w każdym z kierunków
można posłużyć się zależnością podaną przez R. Rykaczewskiego [3]:
			

Vs =

i
(Ls + 1)(n + k)

(3)

gdzie:
Vs – średnia szybkość transmisji w każdym z kierunków,
i – liczba elementów informacyjnych w ciągu kodowym n-elementowym,
n – długość ciągu kodowego,
k – liczba sygnałów elementarnych, które mogłyby być przesłane w czasie
równym czasowi „oczekiwania”.
Ponieważ ww. zależności odpowiadają ściśle systemowi półdupleksowemu (w naszym przypadku jednemu kierunkowi transmisji) przy założeniu,
że kanały teletransmisyjne odpowiadają modelowi KBS (stacjonarne, bezpamięciowe, symetryczne), a tego założenia system DX0 nie spełnia w pełni,
to wyniki byłyby obarczone pewnym błędem.
Aby tego uniknąć, postąpiono inaczej, a mianowicie algorytm pracy systemu zasymulowano w programie komputerowym, podkładając jako dane
te same zarejestrowane ciągi błędów, których użyto do określenia szybkości
transmisji w systemie DX1 (patrz [1]).
Program analizuje dwa zbiory ciągów błędów reprezentujących oba
kierunki transmisji. Analizie poddawane są dane o dowolnej długości jednak nie większej niż 8800 znaków dla każdego kierunku. Dane dzieli się
na bloki N-bitowe, gdzie N = 28, 56, 112, 224, 448, 896 w ten sposób, że
każde dwa bloki N-bitowe przedziela jeden blok 21-bitowy (blok decyzyjny –
5 bitów służbowych i 16 bitów kontrolnych). Bloki analizuje się na przemian
rozpoczynając od pierwszego zbioru. Analiza polega na badaniu, czy w da-
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nym bloku jest co najmniej jeden błąd. Ostateczny wynik analizy zależy od
zawartości pary znaków: N-bitowego z jednego zbioru i leżącego bezpośrednio za nim 21-bitowego z drugiego zbioru. Wyniki analizy umieszczone są
w odpowiednich licznikach:
L01 – liczba przypadków takich, że blok N-bitowy ze zbioru pierwszego i następujący po nim 21-bitowy blok decyzyjny ze zbioru drugiego nie zawierały
ani jednej jedynki;
L02 – jw. dla bloków N-bitowego zbioru drugiego i 21-bitowego zbioru pierwszego;
LB1 – liczba przypadków pozostałych po uwzględnieniu L01;
LB2 – liczba przypadków pozostałych po uwzględnieniu L02;
LB1, 21 – liczba przypadków takich, że wystąpiły jedynki w blokach 21-bitowych dla zbioru pierwszego;
LB2, 21 – jw. dla zbioru drugiego;
LB1, N – liczba przypadków takich, że wystąpiły jedynki w znakach N-bitowych
dla zbioru pierwszego;
LB2, N – jw. dla zbioru drugiego.
Następnie program wykonuje obliczenie wg wzoru:
		

K=

L0
i
∙
N + 21 + Δ L0 + LB

(4)

gdzie:
K – wskaźnik charakteryzujący system,
N – długość błędu w bitach,
„i” przyjmuje wartości (zależnie od N): i = 8, 36, 204, 428, 876, gdy odpowiednio „N” = 28, 56, 112, 224, 448, 896 zaś Δ jest parametrem (czas opóźnienia
informacji w kanale i czas oczekiwania) i przyjmuje wartości Δ = 0, 7, 14,
28, 56.
Wyniki działania programu dla wybranych seansów pomiarowych
przedstawiono w tabeli 1, zaś wynik porównania systemów DX1 i DX0,
z punktu widzenia szybkości transmisji, pokazano na rys. 2.

50

Andrzej Lubański, Jacek Chrzęstek

Tabela 1. Wyniki działania programu dla wybranych seansów pomiarowych

N
D

28

56

112

224

448

896

0,15057 0,41978 0,52070 0,63694 0,60589 0,49305
0
0,04451 0,11625 0,12159 0,14233 0,09742 0,03082

0,13175 0,38479 0,49466 0,61925 0,59698 0,48932
7
0,03895 0,10657 0,11551 0,13838 0,09581 0,03058

0,11710 0,35519 0,97711 0,60252 0,58833 0,48564
14
0,03462 0,09837 0,11001 0,13464 0,09442 0,03035

0,09582 0,30783 0,43014 0,57162 0,57176 0,47844
28
0,02833 0,08525 0,10045 0,12774 0,09176 0,02990

0,07026 0,24303 0,36642 0,51844 0,54126 0,46468
56
0,02077 0,06730 0,08556 0,11585 0,08687 0,02904
Źródło: opracowanie własne
p – prawdopodobieństwo błędu elementarnego:
pAB – dla kierunku A-B,
pBA – dla kierunku B-A.

p
pAB=0,0075
pBA=0,0027
pAB= 0,129
pBA=0,168
pAB=0,0075
pBA=0,0027
pAB=0,129
pBA=0,168
pAB=0,0075
pBA=0,0027
pAB=0,129
pBA=0,168
pAB=0,0075
pBA=0,0027
pAB=0.129
pBA=0,168
pAB=0,0075
pBA=0,0027
pAB=0,129
pBA=0,168
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Rys. 2 Zestawienie zredukowanej szybkości transmisji Vsz dla systemów DX1 i DX0
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Z tabeli 1 oraz z rys. 2 wynika, że dla kanałów o dużej elementowej stopie
błędów przewagę (gdy stosuje się kryterium szybkości transmisji) ma system DX0, w przypadku kanałów przeciętnych (ESB około 10-2) systemy te
są porównywalne. Z porównania samych algorytmów pracy omawianych
systemów wynika, że w przypadku kanałów „idealnych” (charakteryzujących
się bardzo małą elementową stopą błędów) przewagę wykazuje system DX1.
Z drugiej strony optymalne długości bloku w systemie DX1 zawierają się
w granicach od 56 do 112 bitów [1], zaś w systemie DX0 w granicach od 224
do 448 bitów, co w przypadku realizacji technicznej może powodować problemy (konieczność rozbudowywania układów pamięci do zapamiętywania
długich bloków, kłopoty z synchronizacją). Z tego względu oraz z faktu, iż
w przypadku kanałów z błędami przewaga systemu DX0 jest niezbyt duża
(wzrost szybkości rzędu 10%) słuszniejszym wydaje się rekomendować do
realizacji technicznej systemy stosujące algorytmy z transmisją ciągłą.
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Wody pogaśnicze – potencjalne zagrożenie
podczas długotrwałych działań gaśniczych.
Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę awarii przemysłowych związanych
z wodami pogaśniczymi, wskazano kierunki rozwoju w przeciwdziałaniu tego
typu zdarzeniom oraz oceniono możliwość wystąpienia takich zdarzeń w Polsce.
W pierwszej części przedstawiono podstawowe informacje na temat poważnych awarii przemysłowych. Następnie przytoczono krótką charakterystykę najważniejszego
zdarzenia związanego z wodami pogaśniczymi w Europie, tzw. incydentu Sandoz.
W dalszej części artykułu przedstawiono wykaz awarii związanych z wodami
pogaśniczymi w Europie. Następnie wykonano podstawową analizę możliwości
wystąpienia takiego zdarzenia na terenie województwa mazowieckiego. Przedstawiono również listę zdarzeń, w których w wyniku działań gaśniczych doszło do
zanieczyszczenia cieków i zbiorników wodnych w Polsce.
Słowa kluczowe: wody pogaśnicze, awaria przemysłowa, skażenie wód, działania

gaśnicze

Fire-Waters – Hazards, Prevention
Abstract

The paper presents the problems of industrial accidents associated with fire-waters,
indicates directions of development to counteract such incidents and assesses the
possibility of its occurrence in Poland. The first part presents the basic information
about major industrial accidents. Then it presents a brief description of the most
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important accident related to the fire-waters in the history of Europe, so called the
Sandoz incident. In the next part of the paper a list of industrial accidents associated
with fire-waters in Europe is presented and the paper presents the basic analysis of
the possibility of such incident occurrence in the Mazowieckie province. At the end
of the paper the list of the incidents ,where the pollution of watercourses and water
reservoirs was a result of firefighting activities in Poland, was presented.
Key words: fire-waters, guidelines, industrial accident

1. Wstęp

W związku z gwałtownym rozwojem przemysłu, wzrostem stopnia urbanizacji i rozwojem infrastruktury technicznej, w ostatnich latach coraz częściej
spotkać można w mediach informacje o awariach przemysłowych, katastrofach budowlanych i pożarach. Spowodowane są one zarówno czynnikami
ludzkimi (podpalenia, wybuchy gazu, akty terrorystyczne), jak również
klęskami żywiołowymi (trzęsienia ziemi, powodzie, susze). Zdarzenia tego
typu, niemalże zawsze niosą ze sobą straty – w postaci strat ludzkich, jak
też strat w środowisku naturalnymo. O ile katastrofy budowlane wywołane
przez tzw. „czynnik ludzki” mają zwykle charakter miejscowy (od jednego
do kilkunastu obiektów), przy relatywnie niskiej liczbie ofiar lub ich braku,
o tyle zasięg awarii przemysłowych może być bardzo szeroki, wywołując
dużą liczbę negatywnych skutków – w zależności od rodzaju i zasięgu oddziaływania (lokalny, krajowy lub transgraniczny).
Do niedawna pożary w obiektach przemysłowych, z punktu widzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej, kojarzone były w zasadzie tylko
z problematyką prowadzenia działań gaśniczych na dużą skalę, a znacznie
mniej uwagi zwracano na problem wód pogaśniczych. Dopiero ostatnie
lata, które przyniosły poważne awarie przemysłowe skutkujące znacznymi
negatywnymi skutkami dla środowiska, zmieniły sytuację w tym zakresie.
2. Zagrożenia awariami przemysłowymi

Jednym z istotnych zagrożeń, występujących szczególnie w państwach
uprzemysłowionych, są zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi,
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które mogą mieć katastroficzne skutki dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz
środowiska. Pod pojęciem poważnej awarii przemysłowej, ustawa Prawo
Ochrony Środowiska [1] rozumie zdarzenie na terenie zakładu, które powstało w wyniku niekontrolowanego przebiegu jakiejkolwiek działalności
z udziałem substancji niebezpiecznych. Może być to zdarzenie związane
zarówno z emisją, pożarem lub eksplozją w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania czy też transportu, które prowadzi do natychmiastowego
powstania zagrożenia dla życia bądź zdrowia ludzi lub środowiska albo
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Do najbardziej znanych na świecie awarii przemysłowych, co jest związane przede wszystkim z ich skutkami, należą:
a) awaria w zakładach chemicznych Nypro Ltd, we Flixborough w Wielkiej
Brytani (1 czerwca 1974 roku);
b) katastrofa w zakładach ICMESA znajdujących się w Meda, na przedmieściach Seveso we Włoszech (10 lipca 1976 roku);
c) pożar w magazynach z środkami ochrony roślin, zakłady Sandoz, Szwajcaria (1 listopada 1986 roku);
d) katastrofa w Bhopalu w zakładach Union Carbide, w Indiach (3 grudnia
1984 roku);
e) wybuch w reaktorze w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie
(26 kwietnia 1986 roku).
Zdarzeniem przełomowym z punktu widzenia prawodawstwa europejskiego w zakresie kontroli nad zakładami przemysłowymi była awaria w miejscowości Seveso oddalonej około 20 km od Mediolanu, w której 9 lipca 1976 roku
doszło do wybuchu w zakładach ICMESA (Industrie Chimiche Meda Società
Azionaria), wytwarzających ok. 150 ton 2,4,5-trichlorofenolu rocznie. W wyniku zdarzenia wiele osób doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu, w tym
kilkaset osób zamieszkałych w promieniu kilku kilometrów doznało oparzeń
skóry, 193 osoby doznały zatrucia, a 170 dzieci ucierpiało z powodu trądziku
chlorowego. Oprócz wymienionego wpływu na społeczność ludzką, doszło też
to masowego wymierania zwierząt domowych. Powierzchnia, która została
skażona w wyniku awarii wyniosła 17,1 km2 i była zamieszkana przez 220 tys.
ludzi. Likwidacja zakładu wraz z dekontaminacją skażonych terenów trwała
kilkanaście lat i wymagała ogromnego wkładu finansowego.
Zdarzenie to uświadomiło społeczeństwo międzynarodowe o potencjalnych skutkach awarii przemysłowych, w związku z czym na terenie Unii
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Europejskiej wprowadzona została dyrektywa Rady Europejskiej nr 82/501/
EWG z 24 czerwca 1982 roku w sprawie zagrożenia poważnymi awariami
przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej [2], znana także jako Dyrektywa Seveso I. Obecnie obowiązuje trzecia wersja dokumentu – dyrektywa
Parlamentu Europejskiego 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 roku[3], zwana
potocznie Dyrektywą Seveso III.

Rys. 1. Obraz masowego wymarcia zwierząt w wyniku awarii przemysłowej w Seveso
Źródło: https://www.corriere.it (dostęp 30.10.2017 r.)

Pomimo upływu lat, kwestia wymiarowania odpowiedniej pojemności
zbiorników przeznaczonych na wodę pogaśniczą nie została zdefiniowana
i pozostaje kwestią będącą pod odpowiedzialnością prowadzącego zakład.
W związku z tym oraz pamiętając skutki incydentu Sandoz, niektóre z krajów
członkowskich Unii Europejskiej i spoza niej, organizacje międzynarodowe,
a także firmy ubezpieczeniowe, opracowały lub opracowują szczegółowe
wytyczne w przedmiotowym zakresie. Do najważniejszych należy zaliczyć:
a) wytyczne niemieckich firm ubezpieczeniowych (VdS 2557: 2013-03 (01)
Planning and Installation of Facilities for Retention of Extinguishing
Water”. Guidelines for Loss Prevention by the German Insurers) [5];
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b) opracowanie tworzone przez połączoną grupę specjalistów Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (draft UNECE Safety
Guidelines and Good Practices for Fire-water Retention, draft as of
19 October 2017) [7];
c) wytyczne biura do spraw strat wody, energii i powietrza w Zurychu (AWEL,
Löschwasser-Rückhaltung Leitfaden für die Praxis, Zurich, Switzerland,
2015.) [6];
d) wytyczne Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (Guidance Note To Industry On The Requirements For Fire-Water Retention
Facilities – draft) [4].
3. „Incydent Sandoz”

Jedną z najgorszych w skutkach dla środowiska naturalnego awarią przemysłową jest tzw. „incydent Sandoz”, której określenie powstało od nazwy
zakładu, w którym awaria wystąpiła. Zakład został wybudowany w 1977 roku,
a głównym przeznaczeniem budynków zakładu było magazynowanie maszyn
przemysłowych. W przeciągu kilku lat przeznaczenie budynków zakładu
zmieniono na magazyny substancji chemicznych, w tym środki ochrony
roślin, przy czym budynków nie dostosowano do nowego rodzaju zagrożenia.
np. poprzez brak instalacji wodnych urządzeń gaśniczych. Fakt ten został
wyszczególniony w analizie ryzyka wykonanej przez firmę ubezpieczeniową
podczas kontroli budynków przeprowadzonej na początku 1981 roku. Kontrola wskazała również, iż ewentualny pożar w magazynie spowodowałby nie
tylko zanieczyszczenie powietrza, ale także poważne zanieczyszczenia wód.
W październiku 1986 roku w zakładzie wybuchł pożar, w wyniku którego
około 1350 ton pestycydów i innych chemikaliów składowanych w magazynach zakładu zostało objętych pożarem. W ramach tego zdarzenia doszło do
ogromnego zniszczenia środowiska. Okazało się jednak, że poważne skutki
środowiskowe nie zostały wywołane bezpośrednio przez pożar, lecz przez
wodę, będącą pozostałością po wodzie używanej przez strażaków do gaszenia
pożaru, która zanieczyszczona składowanymi w budynkach substancjami
chemicznymi spływała do płynącej nieopodal rzeki Ren.
W wyniku pożaru powstała toksyczna plama o długości 70 km, która
zmieniła kolor rzeki Ren na czerwony. Następnie wraz z nurtem rzeki zanieczyszczenia przepłynęły przez Szwajcarię, Francję i Niemcy by w Holandii
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znaleźć ujście do Morza Północnego. Powstałe skażenie wyrządziło ogromne
transgraniczne zanieczyszczenie, zagrażając dostawom wodny pitnej oraz
wyniszczając zasoby ryb, których szacuje się, że zdechło nawet pół miliona.

Rys. 2. Woda pogaśnicza po pożarze w zakładzie Sandoz
Źródło: https://www.blick.ch/news/schweiz/basel/30-jahre-nach-der-sandozkatastrophe-das-gift-ist-noch-da-id5688726.html (dostęp 30.10.2017 r.)

4. Zapobieganie i przeciwdziałanie incydentom związanym
z wodami pogaśniczymi

Europejska Agencja Środowiska (EEA), w swoim raporcie z 2010 roku „Mapowanie wpływu zagrożeń naturalnych i awarii przemysłowych w Europie.
Przegląd ostatniej dekady” [9], wskazała, że można byłoby oczekiwać na
poziomie europejskim znacznie większego zrozumienia w odniesieniu do
konieczności zapewnienia odpowiedniej pojemności zbiorników przeznaczonych do retencjonowania wód pogaśniczych. W ramach raportu przeanalizowano skutki poważnych awarii w różnego rodzaju zakładach. Przedstawiona
w raporcie lista poważnych awarii pokazuje, iż jedynie kilka z nich miało
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wpływ na środowisko (22 w latach 2003–2009). Większość poważnych awarii przemysłowych stanowiły wybuchy, które zwykle mają mały wpływ na
środowisko naturalne. W tego typu zdarzeniach obłoki dymu przyciągają
uwagę, lecz mają ograniczony wpływ na ekosystem.
W ramach problematyki tematu należy odpowiedzieć na pytanie, czy
zdarzenie o podobnej skali i skutkach jest nadal możliwe? Okazuje się, że tak.
Podobne zdarzenie miało miejsce 1 lipca 2005 roku w zakładach chemicznych produkujących płyty drukowane w regionie Black Forest w Niemczech.
W wyniku powstałego w zakładach pożaru, w ramach prowadzonych działań
gaśniczych przez straż pożarną, powstały ogromne objętości wód pogaśniczych. Należy podkreślić, iż w tym przypadku zakład posiadał zbiorniki
do odprowadzania wód pogaśniczych, jednak w trakcie zdarzenia okazało
się, że są one za małe. Zgodnie z prawem niemieckim do obliczeń objętości
wód pogaśniczych, wzięto pod uwagę jedynie magazynowane substancje,
bez uwzględnienia substancji obecnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego cała woda powstająca podczas działań gaśniczych nie mogła
być retencjonowana. Dodatkowo podczas gaszenia prognozowano obfite
odpady deszczu, w związku z czym istniało zwiększone ryzyko, że 400 ton
chemikaliów dostanie się do przepływającej nieopodal rzeki Kinzig, stanowiącej dopływ Renu. W porównaniu w zdarzeniu w Sandoz, do rzeki Ren
dostało się pomiędzy 10 a 30 ton chemikaliów. W celu przeciwdziałania
niebezpieczeństwu sprowadzono 70 cystern drogowych, niektóre z odległości nawet 500 km, przeznaczonych do zabezpieczenia wód pogaśniczych
i zneutralizowania ich w oczyszczalniach zgodnie z ustalonym na wypadek
awarii planem awaryjnym.
Zdarzenie w Sandoz uświadomiło społeczeństwu w Europie i na świecie
o skali zagrożeń tego typu zdarzeń dla ekosystemu. Pomimo tego iż nastąpiło wiele udoskonaleń w sferze bezpieczeństwa przemysłowego w krajach
Europejskich, kwestia wód pogaśniczych nadal nie została dostatecznie
wyjaśniona. W wielu krajach, włączając w to kraje z wysokim poziomem
bezpieczeństwa przemysłowego, jak np. Niemcy, nadal występują luki w krajowym prawodawstwie, w związku z czym wymagania dotyczące pojemności
zbiorników do celów gromadzenia wód pogaśniczych pozostają niewystarczające. Jak pokazuje poniższe zestawienie (tabela 1) zdarzenia związane
z wodami pogaśniczymi zdarzają się regularnie i powodują znaczne straty.
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Tabela 1. Zestawienie zdarzeń związanych z wodami pogaśniczymi

Lp.

Rok
wystąpienia

Kraj

Nazwa
zakładu/
lokalizacja

1

1986

Szwajcaria

Sandoz

Straty
wywołane
Powierzchnia
Objętość
wodami
strefy
wody użytej
pogaśniczymi
pożarowej
do gaszenia
w milionach
euro

4500 m²
(pożaru)

20000 m3

90

2775 m²
(pożaru)

3500 m³

1
(dotyczy
jedynie
utylizacji
wód
pogaśniczych)

2

2005

Niemcy

Schweizer
AG /
Schramberg
(produkcja
płyt
drukowanych)

3

2009

Finlandia

Abloy

180 m2

2200 m3

nieustalony,
lecz większe
niż 1

Holandia

Chemie-Park
magazyny
w obszarze
Moerdijk

6500 m2

38000 m3

13

Czechy

Remiva ltd. /
Chropyně

4

5

2011

2011

150 m2
6350 m3 wody;
(zwiększony 38 m3 piany
później
ciężkiej
do 5000 m2)
(26 ton)

10

Źródło: Draft UNECE Safety Guidelines and Good Practices for Fire-water Retention
(draft as of 19 October 2017)
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5. Zagrożenie związane z wodami pogaśniczymi w Polsce

Problem zagrożeń związanych z wodami pogaśniczymi nie jest w Polsce
zauważany, a na temat retencjonowania wód pogaśniczych nie istnieją żadne
opracowania. Fakt ten może prowadzić do postawienia następujących hipotez:
a) w Polsce nie występuje zagrożenie związane z wodami pogaśniczymi;
b) w Polsce nie wystąpiło zdarzenie związane z wodami pogaśniczymi.
Zagrożenia dotyczące wód pogaśniczych są bezpośrednio związane z występowaniem zakładów przemysłowych. W ramach przepisów zakłady produkcyjne stwarzające ryzyko wystąpienia awarii dzieli się na:
a) zakłady dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
którym stawia się maksymalne wymagania w zakresie ich nadzoru;
b) zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o mniejszych wymaganiach w zakresie ich nadzoru niż zakłady
dużego ryzyka;
c) zakłady podprogowe (tzw. niesevesowskie), w których znajduje się 5%
ilości substancji niebezpiecznych kwalifikujących do kategorii zakładów
dużego ryzyka.
O zaliczeniu konkretnych obiektów do którejś z dwóch głównych kategorii decyduje rodzaj oraz liczbę niebezpiecznych substancji chemicznych,
które należy odnosić zarówno do maksymalnych ilości znajdujących się
lub mogących się znaleźć w dowolnym czasie w zakładzie w warunkach
normalnej pracy zakładu, jak i takich, w których przewiduje się możliwość
wystąpienia substancji niebezpiecznej podczas poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska na początku 2017 roku w Polsce funkcjonowało:
a) 179 zakładów dużego ryzyka;
b) 236 zakładów zwiększonego ryzyka;
c) 773 zakładów podprogowych.
W ramach analizy położenia ww. zakładów, stwierdzono, iż nie istnieje ogólnodostępne, zbiorcze zestawienie wskazujące na ich lokalizację.
Natomiast w związku z dostępnością takiego zestawienia zrealizowanego
przez mazowiecką komendę Państwowej Straży Pożarnej przeanalizowano
lokalizację zakładów dużego i zwiększonego ryzyka na terenie województwa mazowieckiego, z uwzględnieniem blisko położonych cieków wodnych,
zbiorników naturalnych lub warstw wodonośnych. Na podstawie analizy
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ustalono dwa zakłady zwiększonego ryzyka oraz pięć zakładów dużego
ryzyka w bliskiej odległości rzeki Wisła. Jako kryterium odległościowe
przyjęto 500 metrów. Na tej podstawie stwierdza się, że zagrożenie wodami
pogaśniczymi na terenie województwa mazowieckiego istnieje.

Rys. 3. Lokalizacja Zakładów Dużego i Zwiększonego Ryzyka w woj. mazowieckim
Źródło: opracowanie własne

Następnie, na podstawie raportów Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska z lat 1998–2013 oraz danych dostępnych w internecie, ustalono siedem zdarzeń o znamionach awarii przemysłowej, podczas których
stwierdzono przedostanie się wód pogaśniczych do cieków lub zbiorników
wodnych, co zostało przedstawione w tabeli 2.
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Tabela 2. Zdarzenia związane z wodami pogaśniczymi w Polsce w latach 1999–2016

Lp.

Data

Lokalizacja / rzeka

Wpływ środowisko

1

I 1999 r.

Chybie / Wisła

Niewielkie
zanieczyszczenie

2

V 2003 r.

Szczyglice / Rudawa

Źródła wody pitnej zostały
okresowo wyłączone

3

VIII 2008 r.

Miłostów / Kajka

Zniszczone środowisko
wodne (niewielka
powierzchnia)

4

IV 2012 r.

Niepołomice /
potok Drwinka

Brak stwierdzonych
zanieczyszczeń

5

VII 2012 r.

Lubań / Kwisa

Brak stwierdzonych
zanieczyszczeń

6

IX 2012 r

Warszawa / kanał Żerański

Brak stwierdzonych
zanieczyszczeń

7

VI 2016 r.

Gdynia / Kacza

Stwierdzono silne
zanieczyszczenie, brak
dokładnych danych

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie powyższych danych stwierdzono, iż w Polsce występowały
zdarzenia awaryjne związane z przedostaniem się wód pogaśniczych do cieków lub zbiorników wodnych, jednak ich skala oraz wpływ na środowisko
naturalne w porównaniu ze zdarzeniami w innych krajach były marginalne.
Brak krajowych wytycznych i jakichkolwiek opracowań dotyczących wód
pogaśniczych związany jest z faktem, że żadne z tych zdarzeń nie miało skali,
która wymusiłaby podjęcie natychmiastowych działań. Można jednak domniemywać, iż w przypadku wystąpienia podobnej sytuacji, jak w Szwajcarii
lub w Niemczech, w Polsce również podjętoby natychmiastowe działania.
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Podsumowanie

W artykule przedstawiono zagrożenie związane z wodami pogaśniczymi
jako jeden z elementów związanych z awariami przemysłowymi. W tym celu
przytoczono krótką charakterystykę najważniejszego zdarzenia tego typu
w Europie, tzw. incydentu Sandoz. W dalszej części artykułu przedstawiono
wykaz awarii związanych z wodami pogaśniczymi w Europie oraz wykonano
prostą analizę możliwości wystąpienia takiego zdarzenia na terenie województwa mazowieckiego, a także przedstawiono wykaz zdarzeń, w których doszło
do zanieczyszczenia cieków zbiorników wodnych w Polsce. Na tej podstawie
stwierdzono możliwość wystąpienia takiego zdarzenia w Polsce oraz stwierdzono, że braki w wytycznych dotyczących przeciwdziałaniu skażeniu wodami pogaśniczymi wód wynika z faktu, iż żadne z dotychczasowych zdarzeń
nie miało skali powodującej konieczność podjęcia natychmiastowych działań.
W czasie powstawania artykułu opracowywane są wytyczne pod roboczą
nazwą „Dobre praktyki i zasady bezpieczeństwa dotyczące retencjonowania
wód pogaśniczych”, które tworzone są przez międzynarodową grupę ekspertów działającą w ramach Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Po opublikowaniu dokumentu, prawdopodobnie pod koniec
2017 roku, planowane jest przetłumaczenie i rozpowszechnianie dokumentu
wśród zainteresowanych stron celem podniesienia świadomości o zagrożeniach związanych z wodami pogaśniczymi.
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Wprowadzenie do analizy termicznej polimerów
Abstrakt

W artykule przedstawiono wprowadzenie do procesów spalania polimerów
i materiałów polimerowych wraz z krótką charakterystyką pod względem termochemicznym. Opisano również najczęściej stosowane metody analizy termicznej
polimerów, wykorzystywane przez laboratoria na całym świecie. Celem artykułu
jest zatem przybliżenie czytelnikowi wiedzy technicznej w zakresie możliwości
badawczych analizy termicznej polimerów.
Słowa kluczowe: analiza termiczna, polimery, spalanie polimerów

Introduction to Thermal Analysis of Polymers
Abstract

In this paper it was shown some introduction to combustion processes of polymers and polymer-based materials including short characteristics in the area of
thermochemistry. This paper also represents a description of wide-used thermal
analysis methods which are used by many laboratories all over the world. The aim
of this paper is give an overview of technical knowledge on possibilities of thermal
analysis methods for polymers.
Keywords: thermal analysis, polymers, combustion of polymers
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Wprowadzenie

Zjawisko spalania nieodłącznie towarzyszy człowiekowi w życiu codziennym.
Ze spalaniem człowiek styka się bezpośrednio, zapalając papierosa, włączając
kuchenkę gazową, przekręcając kluczyk w stacyjce samochodu. Włączając
żarówkę, radio czy telewizor, korzysta się z energii elektrycznej, która najczęściej jest przetworzoną energią spalania; jest to zatem pośredni kontakt
z procesem spalania. Biorąc powyższe pod uwagę, należałoby oczekiwać, że
jest ono dobrze poznane. W rzeczywistości mechanizm tego zjawiska nie
jest do tej pory wyjaśniony w sposób zadowalający, co niewątpliwie wiąże
się z jego ogromną złożonością. W zjawisku spalania uczestniczy wiele
procesów chemicznych oraz fizycznych, powiązanych wzajemnie skomplikowanymi zależnościami. W artykule opisano procesy związane ze spalaniem
polimerów.
Istnieje ogromna liczba materiałów organicznych, które umownie dzieli
się na substancje małocząsteczkowe, oligomery oraz polimery. Do pierwszej
grupy zalicza się substancje o masie cząsteczkowej nie większej niż 500 g/mol,
a do ostatniej – nie mniejszej niż 10 000 g/mol [1]. Substancje o pośredniej
masie cząsteczkowej są oligomerami. Obecnie polimery syntetyczne są wykorzystywane do wyrobu przedmiotów codziennego użytku, a wielkość
ich produkcji często jest brana pod uwagę jako wskaźnik rozwoju nowoczesnego przemysłu chemicznego w każdym państwie. Wielkie cząsteczki, zwane makrocząsteczkami lub polimerami, są zbudowane z ogromnej
liczby powtarzających się ugrupowań strukturalnych, zwanych merami [1].
Ich liczba nosi nazwę stopnia polimeryzacji. Związki wielkocząsteczkowe otrzymuje się metodą syntezy chemicznej ze związków małocząsteczkowych, zwanych monomerami. Polimery są substancjami powstającymi
w wyniku polireakcji, czyli reakcji łączenia się monomerów w makrocząsteczki. Podziału polimerów można dokonać na podstawie różnych kryteriów, których podstawę stanowią właściwości fizyczne lub chemiczne.
Zasadniczym kryterium jest ich pochodzenie. Do polimerów naturalnych
zalicza się związki makrocząsteczkowe występujące w organizmach zwierzęcych i roślinnych, a więc: celulozę, kauczuk naturalny, chitynę, kolagen,
kreatynę, białka, kwasy nukleinowe. Polimery syntetyczne są produktem
reakcji chemicznych przeprowadzanych przez człowieka. W odróżnieniu
od biopolimerów (naturalnych polimerów), łańcuchy polimerów synte-
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tycznych są zbudowane z najwyżej trzech chemicznie różnych merów.
Polimery o dużej stabilności termicznej wyróżniają się tym, że pod wpływem działania wysokiej temperatury nie następuje zmiana ich właściwości
fizycznych i chemicznych. Znane są sposoby zwiększania termo stabilności
polimerów. Jednym z nich jest podwyższenie ich temperatury topnienia.
Można to uzyskać przez zwiększenie stopnia krystaliczności oraz poprawę
stanu uporządkowania kryształów. Polietylen, o masie cząsteczkowej rzędu
106 g/mol, pod wysokim ciśnieniem krystalizuje w formie monokryształów
z wyprostowanymi łańcuchami. Ich temperatura topnienia nie przekracza
155°C. Ten sam polimer krystalizowany pod normalnym ciśnieniem topi
się w temperaturze 130–140°C. Podobnie zwiększenie masy cząsteczkowej
polimeru może się przyczynić do wzrostu temperatury topnienia jego fazy
krystalicznej o 10–20 stopni. Polimery krystaliczne charakteryzują się znacznie większą stabilnością w porównaniu z polimerami amorficznymi. Wynika
to z silniejszych oddziaływań międzycząsteczkowych. Krystalizację ułatwia
też regularna budowa łańcucha makrocząsteczki. Polimery izo-taktyczne
krystalizują znacznie łatwiej niż pozostałe. Również polimery o strukturze
trans krystalizują łatwiej niż polimery o strukturze cis.
1. Spalanie polimerów

W podstawowych badaniach procesów spalania polimerów główny nacisk
został położony na wyznaczanie wielkości makroskopowych, charakterystycznych dla danego procesu, a zatem przede wszystkim szybkości spalania
i propagacji płomieni, granic stabilności płomienia, struktury płomienia, temperatury produktów spalania i ich składu, właściwości hydrodynamicznych
strumieni lotnych reagentów oraz ich stężeń. Kolejnym etapem jest ustalenie
związku otrzymanych danych z właściwościami fizycznymi i chemicznymi
materiału. Wszechstronne podejście do badań umożliwia poznanie kinetyki
reakcji chemicznej oraz mechanizmów spalania polimerów, jak również
działania wprowadzonych do nich dodatków, np. związków zmniejszających
palność, czyli antypirenów. Spalanie polimeru rozpoczyna się od zapłonu,
czyli zapalenia się materiału. Pary i lotne produkty rozkładu termicznego
polimeru spalają się świecącym płomieniem. Spalanie w fazie stałej, któremu
towarzyszy świecenie, nosi nazwę żarzenia. Płomień pojawia się nagle, natomiast żarzenie rozwija się powoli i na ogół trudno uchwycić jego początek.
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Na wyniki badania palności i bezpieczeństwa materiałów polimerowych
wpływa wiele czynników. Urządzenia do badań w skali laboratoryjnej powinny być odizolowane od wpływów zewnętrznych. Celem badania jest
określenie wielkości charakteryzujących badaną próbkę i źródło zapłonu.
Istotny wpływ na wyniki wywiera kształt i wielkość próbki. Preferowane
są oczywiście próbki o kształcie płytki lub zestawy płytek o takiej grubości,
jaką ma materiał używany w praktyce. Kształt próbki w dużej mierze zależy od rodzaju wyrobu i dziedziny jego użytkowania. Istotne znaczenie ma
również sposób umieszczenia próbki w przyrządzie. Podatność polimerów
na zapalenie się, czyli zapłon materiału, można ocenić na podstawie takich
wielkości, jak temperatura zapłonu czy samozapłonu, indeks tlenowy, czas
oddziaływania źródła energii o różnej mocy, masy tlenu potrzebnego do
zapalenia próbki w ustalonych warunkach lub czasu upływającego do pojawienia się płomienia w danej temperaturze i przy danym stężeniu tlenu
w atmosferze.
Dym często towarzyszy spalaniu polimerów. Na dymotwórczość, czyli
ilość produkowanego dymu przez jednostkową masę materiału, poddanego
działaniu wysokiej temperatury, w ciągu jednostkowego czasu, wpływa
wiele czynników, a mianowicie: rodzaj i masa polimeru, rozmiary i kształt
próbki, szybkość emisji ciepła i rozprzestrzeniania się ognia, temperatura
i wilgotność powietrza, dostępność tlenu, wentylacja itp. Duży wpływ na tworzenie się dymu wywierają zachodzące podczas spalania przemiany fizyczne
i chemiczne. Zjawisko dymotwórczości jest bardzo złożone i w warunkach
naturalnych – niepowtarzalne. Utrudnia to wybór techniki pomiarowej
i ilościowy opis zjawiska. Zaznacza się wyraźna tendencja do opracowania
metod pomiarowych gęstości dymu, możliwie jak najbardziej podobnych
do sposobu percepcji ludzkiego oka. Uzyskane tą drogą dane ilościowe mają
duże znaczenie w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba szybkiego opuszczania
zadymionego pomieszczenia. Zagadnienie opóźniania spalania polimerów
ma długą historię. Grecki historyk Herodot zanotował, że Egipcjanie uodporniali drewno i bawełnę na zapalenie przez zanurzenie ich na pewien
czas w wodnym roztworze ałunu glinowo-potasowego. W IV wieku p.n.e.
mieszaninę uniepalniającą wzbogacono o trzeci składnik, którym był ocet [2].
Spalanie jest bardzo złożonym zjawiskiem, przebiegającym w wyniku wzajemnie nakładających się oraz powiązanych ze sobą etapów. Zmniejszenie
szybkości spalania lub zahamowanie tego procesu jest w zasadzie możliwe
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przez aktywne oddziaływanie środkami fizycznymi lub chemicznymi bądź
jednymi i drugimi, na jeden lub kilka etapów. Do fizycznych sposobów
zmniejszania szybkości spalania zalicza się [1]:
• ograniczenie dopływu ciepła do płonącego polimeru przez utworzenie
ekranu termicznego, oddzielającego miejsce spalania od jego bezpośredniego otoczenia;
• ochłodzenie strefy spalania przez zwiększenie odpływu ciepła do otoczenia;
• utrudnienie dopływu reagentów do frontu spalania w płomieniu;
• wprowadzenie do materiału polimerowego antypirenów, które w procesie
pirolizy lub spalania powodują endotermiczne reakcje chemiczne;
• wprowadzenie do materiału polimerowego substancji obojętnych;
• zastosowanie pokryć ognioodpornych na powierzchni materiałów polimerowych, których zadaniem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa
zapalenia się wyrobu z danego polimeru przy zetknięciu ze źródłem ognia;
• modyfikację powierzchni materiałów polimerowych za pomocą związków
zmniejszających palność, również w wyniku ich migracji na powierzchnię;
• zmianę sposobu uporządkowania makrocząsteczek w polimerze, z którego
wyprodukowano materiał.
Na przebieg spalania materiałów polimerowych można wpływać przez
oddziaływania chemiczne. Obejmują one wiele sposobów postępowania, od
stosowania śródków reaktywnych wpływających na przebieg reakcji chemicznych podczas spalania, aż do znacznej modyfikacji budowy łańcucha
polimeru. Stosowane w tym celu środki opóźniające spalanie, zwane też
inhibitorami spalania lub antypirynami, mają zwiększyć ognioodporność
materiałów polimerowych lub korzystnie zmodyfikować ich zachowanie
w płomieniu. Mogą także służyć jednocześnie do obydwu celów. Najbardziej
pożądane jest przerwanie procesu spalania. Jak już wspomniano, palność
materiałów polimerowych jest funkcją wielu zmiennych. Termin palność,
używany w praktyce, jest umownym, określonym przez odpowiednie normy.
Ryzyko powstania pożaru materiałów polimerowych stosowanych w praktyce można zmniejszyć przez utrudnianie procesów pirolizy i zmianę składu
produktów destrukcji, w wyniku wzrostu stężenia składników nielotnych
kosztem lotnych i palnych. Uboga mieszanka palna nie może się zapalić
samorzutnie, nie będzie też w wystarczającym stopniu podtrzymywać spalania w płomieniu. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów
zmierzających do osiągnięcia tego celu jest wprowadzenie antypirenów.
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Inhibitory spalania (antypireny) można ogólnie podzielić na dwie grupy:
addytywne i reaktywne. Do antypirenów reaktywnych zalicza się odpowiednie fragmenty molekularne, np. grupy funkcyjne, chemiczne wbudowane
do łańcucha polimerowego w procesie polireakcji. Taka metoda wprowadzania antypirenów zapobiega ich ulatnianiu z materiału polimerowego.
Nie działają one plastykująco ani też w widoczny sposób nie wpływają na
stabilność termiczną polimeru. Antypireny reaktywne są powszechnie
stosowane w polimerach chemoutwardzalnych, zwłaszcza w poliestrach
mogą być stosunkowo łatwo wprowadzane [2]. Wytwarzanie ich wymaga
zaawansowanej technologii, w związku z tym ich cena jest wyższa od ceny
antypirenów addytywnych. Antypireny addytywne mogą być dodawane
do tworzywa polimerowego przed rozpoczęciem polireakcji lub w czasie jej
trwania, a najczęściej już po zakończeniu. Zdarza się, że przejawiają one tendencję do ulatniania się i wówczas ich antypalne działanie stopniowo słabnie
z upływem czasu. Rozwój technologii wytwarzania oligomerycznych i polimerycznych inhibitorów eliminuje zjawisko ich wypacania na powierzchnię
materiału. Jednoczesne zastosowanie antypirenów różnego rodzaju może
doprowadzić do wystąpienia efektów addytywnych, antagonistycznych lub
synergetycznych. Efekty addytywne stanowią sumę działań pojedynczych
inhibitorów spalania. Efekty synergetyczne, bardzo ważne z praktycznego
punktu widzenia, oraz antagonistyczne są, odpowiednio, większe lub mniejsze od tej sumy. Wspomniane efekty występują wtedy, kiedy poszczególne
dodatki działają wspólnie w matrycy polimerowej. W przypadku efektu
synergetycznego stężenie drugiego składnika może być w znacznym stopniu zmniejszone bez widocznego pogorszenia ognioodporności materiału
polimerowego. Oddziaływanie antypirenów na przebieg spalania polimerów
oraz materiałów polimerowych jest procesem bardzo złożonym i odbywa się
według kilku mechanizmów jednocześnie, spośród których na ogół jeden
wywiera wpływ dominujący, ale z upływem czasu jego rolę może przejąć
inny. Utrudnia to precyzyjne ustalenie mechanizmu działania antypirenu.
Na złożoność zjawiska wpływa wiele czynników, takich jak budowa chemiczna polimeru i antypirenu, rodzaj wyrobu i jego właściwości fizyczne,
obecność innych domieszek oraz warunki eksploatacji. W znaczeniu ogólnym, modyfikacja polimeru polega na zmianie budowy chemicznej makrocząsteczek w celu otrzymania polimeru o pożądanych właściwościach.
Modyfikacja może spowodować poprawę stabilności, zmniejszenie szybkości
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termo-destrukcji, wydajności powstawania gazów palnych, toksyczności,
produktów rozkładu termicznego i spalania, jak również zwiększenie tendencji do tworzenia reszty karbonizowanej, zwanej koksem, w warunkach
spalania.
Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wybuchowi pożarów materiałów polimerowych jest stosowanie polimerów niepalnych lub polimerów
o dużej stabilności termicznej. Polimery o zwiększonej stabilności termicznej
nie ulegają bowiem natychmiastowemu rozkładowi termicznemu wskutek
krótkotrwałego działania wysokiej temperatury. Polimery termoodporne
zawierają często dodatek antypirenów, co powoduje, że produkty ich rozkładu termicznego zmieszane z powietrzem, spalają się z małą szybkością
nawet podczas działania stosunkowo intensywnego strumienia ciepła. Polimery niepalne również ulegają rozkładowi w odpowiednich warunkach,
ale powstające produkty są niepalne. Głównym parametrem warunkującym
stabilność termiczną polimeru jest energia wiązań chemicznych między atomami w łańcuchu makrocząsteczki. Na stabilność termiczną istotny wpływ
wywiera również energia rezonansu w strukturach cyklicznych, energia
oddziaływań międzycząsteczkowych, konformacja łańcucha, związana ze
stanem fazowym polimeru, oraz usieciowanie i budowa sieci przestrzennej.
W przemyśle są powszechnie stosowane materiały polimerowe, wytwarzane zarówno z polimerów syntetycznych, jak i naturalnych. Materiały
te są na ogół palne, co oznacza, że łatwo ulegają zapaleniu pod wpływem
podwyższonej temperatury lub źródła ognia. Źródłem energii potrzebnej
do zapłonu mogą być niedopałki, płomyk zapałki, zapalniczki lub świecy,
a także pochodnie, petardy, strumienie ciepła wychodzące od kuchenek
pieców gazowych i elektrycznych oraz iskry powstające na skutek spięcia
w obwodach elektrycznych. Gdyby te źródła zapłonu udało się wyeliminować,
to materiały polimerowe nie ulegałyby zapaleniu i w ten sposób można by
je uznać za niepalne. Jest to jednak niemożliwe; ponadto w dużej mierze
zjawiskami tymi rządzi przypadek. Wyeliminowanie wspomnianych źródeł
zapłonu pozostaje wciąż jednym z istotnych sposobów ograniczenia palności
i uchronienia się przed powstaniem pożaru. Antypiren może wykazywać
działanie w procesach chemicznych lub fizycznych, zachodzących podczas
spalania polimerów. Antypireny, które opóźniają proces spalania przez
działanie chemiczne głównie w fazie gazowej, są na ogół bardziej efektywne
niż te, które wykazują działanie fizyczne w fazie skondensowanej [3].
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Produkcja polimerów z dodatkiem antypirenów jest złożonym procesem
technologicznym, zależnym od wielu czynników, takich jak wymagane
właściwości końcowe, zapewnienie bezpieczeństwa pracy podczas realizacji
procesu technologicznego, uwzględnienie wymogów ekologicznych, a także
dymotwórczość, emisja lotnych produktów rozkładu termicznego i spalania,
konieczność badania palności i innych właściwości polimerów zawierających
antypireny. Do całkowicie przyjaznych ekologicznie inhibitorów spalania,
spoza grupy związków halogenowych, zaliczane są takie antypireny, które
podczas spalania polimeru sprzyjają tworzeniu się produktu karbonizowanego, zwanego koksem. Antypireny katalizujące powstawanie koksu w procesie
spalania (antypireny koksujące) stanowią dobrą alternatywę stosowanych
nadal w znacznych ilościach związków halogenowych. Biorąc pod uwagę
występowanie wyraźnej korelacji między wydajnością karbonizacji, a ognioodpornością materiału, istotnym zagadnieniem jest opracowanie sposobu
intensyfikacji przemiany polimerów w koks podczas procesów spalania.
Powstająca warstwa zwęglona stanowi barierę izolacyjną spalonego materiału.
Znaczna większość polimerów organicznych, zarówno naturalnych, jak
i syntetycznych, jest palna. Ich zastosowanie determinuje stan zagrożenia
pożarowego. Pod wpływem działania dostatecznej ilości energii ulegają one
termo destrukcji na produkty palne i wysokotoksyczne [3]. Palność oznacza
podatność materiału na spalanie płomieniowe, które przebiega w gazowej
mieszance palnej. W polimerach występują także inne odmiany spalania,
a mianowicie żarzenie lub tlenie oraz dymienie.
2. Metody analizy termicznej

Analiza termiczna definiowana jest jako zespół metod badania zmian wybranych
właściwości fizycznych substancji pod wpływem działania temperatury. W zależności od metody zmianie może ulegać również środowisko otaczające badaną
próbkę (tj. skład chemiczny atmosfery, ciśnienie), próbka może być dodatkowo
poddawana działaniu różnych czynników chemicznych (chemicznie aktywna
atmosfera) lub fizycznych (czynniki mechaniczne, działanie pól elektrycznych
czy magnetycznych itp.). Oznacza to, że metody analizy termicznej umożliwiają
określanie zmian stanu badanej substancji wraz ze zmianą temperatury w różnych warunkach pomiarowych. Metody analizy termicznej wykorzystywane są
do badania reakcji chemicznych i przemian fazowych zachodzących w czasie
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ogrzewania lub studzenia substancji. Niektóre z nich pozwalają wyznaczyć
parametry termodynamiczne oraz kinetyczne reakcji. Istnieją również takie,
które są przydatne do jakościowego i ilościowego określania składu fazowego
i chemicznego substancji. Metody analizy termicznej mogą służyć również do
określania składu fazowego oraz czystości surowców oraz do badania reakcji
wysokotemperaturowych związanych z wytwarzaniem wielu tworzyw, jak również pozwalają wyznaczyć trwałość termiczną badanych materiałów. Metody
termiczne, w zależności od sposobu ogrzewania badanej próbki w czasie pomiaru, można podzielić na metody statyczne i dynamiczne, gdzie:
• termiczna analiza statyczna: temperatura próbki zmieniana jest skokowo
i utrzymywana jest na danym poziomie aż do osiągnięcia przez składniki
próbki stanu równowagi, swoistej dla tej temperatury. Wykorzystanie metod
statycznych umożliwia badanie takich procesów jak proces krystalizacji
czy dysocjacji termicznej substancji poprzez rejestrację zmiany jej ciężaru.
Metody statyczne pozwalają również na wyznaczenie temperatury równowagi badanych procesów;
• termiczna analiza dynamiczna: temperatura próbki zmieniana jest w sposób liniowy. Metody dynamiczne są bardzo często stosowane, gdyż umożliwiają szybkie uzyskanie wyników analizy termicznej.
3. Skaningowa kalorymetria różnicowa DSC
(Differential Scanning Calorimetry)

Metoda DSC umożliwia badanie efektów cieplnych towarzyszących procesom zachodzącym podczas ogrzewania lub chłodzenia badanej substancji,
a także efektów cieplnych zachodzących w określonym czasie w warunkach
izotermicznych. Jest to metoda kalorymetryczna, tzn. polega na bezpośrednim pomiarze ciepła powstającego w wyniku reakcji chemicznych i różnych
procesów fizycznych. Kalorymetria dostarcza wielu istotnych informacji o termodynamicznym przebiegu danego procesu. Wyznaczenie ciepła przemiany
umożliwia ponadto ustalenie wartości innych wielkości termodynamicznych,
takich jak np. entalpia i entropia. Zasadę pomiaru w DSC można przedstawić
następująco: naczynka (tzw. tygle) z próbką badaną i odniesienia poddaje
się analizie w jednakowych warunkach, zgodnie z ustalonym programem
temperaturowym, mierząc różnicę temperatur dT pomiędzy tymi próbkami.
W zakresie temperatury, w której wykonuje się analizę, próbka odniesienia
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musi być stabilna termicznie. Najczęściej jako próbkę referencyjną stosuje się
pusty tygiel. Jeśli w badanej substancji w trakcie analizy nie zachodzą żadne
przemiany, to temperatura tej substancji i próbki odniesienia zmienia się
w jednakowy sposób zgodnie z ustalonymi warunkami analizy. Gdy w badanym materiale zachodzić będzie przemiana egzotermiczna to temperatura
badanej substancji będzie większa od temperatury próbki odniesienia. Natomiast, gdy temperatura próbki referencyjnej będzie wyższa od temperatury
badanej próbki to oznacza, że mamy do czynienia z przemianą endotermiczną.
Elementy grzewcze, w które wyposażony jest aparat DSC dostarczają ciepło
tak, aby utrzymać jednakową temperaturę w obu tyglach. W wyniku pomiaru otrzymuje się termogram, czyli zależność dostarczonej energii cieplnej
(mW lub W/g) od temperatury (ewentualnie czasu). Ilość ciepła dostarczona
w celu wyrównania temperatur próbki odniesienia oraz badanego materiału
rejestrowana jest w postaci piku jako efekt cieplny przebiegającego procesu,
przy czym powierzchnia pola pod pikiem równa jest entalpii tej przemiany.
Na Rysunku 1 pokazano przykładową krzywą DSC (termogram) zarejestrowaną dla substancji małocząsteczkowej, która w badanym zakresie
temperatur w trakcie ogrzewania ulegała topnieniu (proces endotermiczny),
natomiast podczas chłodzenia krystalizacji (proces egzotermiczny). Z otrzymanego termogramu wyznaczyć można temperaturę topnienia i krystalizacji
oraz entalpię tych przemian.

Rys. 1. Termogram DSC substancji o temp. topnienia ~105°C i krystalizacji w ~92°C
Źródło: [5]
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Metodę DSC wykorzystuje się również w badaniach związków wielkocząsteczkowych i tworzyw sztucznych m.in. do:
1. Wyznaczania temperatury zeszklenia Tg. Na termogramie uzyskuje się
charakterystyczne przegięcie linii pomiarowej (rys. 2).

Rys. 2. Termogram DSC polimeru zawierającego fazę amorficzną (Tg) i krystaliczną
(endotermiczne topnienie)
Źródło: [5]

2. Określenia temperatury i entalpii topnienia (rys. 2) i krystalizacji próbki
oraz wyznaczania zawartości fazy krystalicznej wc z zależności:
wc =

Δht
× 100%
Δht,100%

gdzie:
∆ht – wyznaczone z termogramu ciepło topnienia próbki polimeru w J/g,
∆ht,100% – ciepło topnienia polimeru całkowicie krystalicznego.
Wartości ciepła topnienia polimeru całkowicie krystalicznego ∆ht,c mają
charakter stałych materiałowych i są podane w literaturze. W tabeli 1 podano
wartości ∆ht, 100% dla kilku wybranych polimerów.
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Tabela 1. Wartości ciepła topnienia dla pomierów zawierających 100% fazy krystalicznej

polimer

∆ht,100% (J/g]

PE

290

PP

207

PET

140

PA 6

190

Źródło: [2]

3. Badania krystalizacji polimerów – ustala się izotermiczne warunki pomiaru. Jest więc możliwe określenie szybkości krystalizacji w różnych
temperaturach w funkcji czasu (rys. 3). Metodą tą można także badać
wpływ czynników zakłócających przebieg krystalizacji.

Rys. 3. Pomiar szybkości krystalizacji w różnych temperaturach (T1>T2>T3>T4>T5)
Źródło: [5]

4. Badania przebiegu i kinetyki reakcji polimeryzacji i reakcji utwardzania.
5. Wyznaczania diagramów fazowych stopów mieszanin polimerów.
6. Wyznaczania ciepła właściwego w obszarach bez przemiany fazowej.
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7. Określania czasu indukcji utleniania.
8. Badania wpływu modyfikatorów na właściwości polimerów.
W różnicowych kalorymetrach skaningowych możliwe są pomiary w zakresie od ok. –170°C do 750°C. Obecnie w kalorymetrach DSC najczęściej
wykorzystywane są dwie metody pomiarowe, różniące się rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Są to metody kompensacji mocy lub przepływu ciepła. W metodzie kompensacji mocy próbka badana (S) i próbka odniesienia (R) znajdują
się w identycznych, oddzielnych i izolowanych termicznie piecykach (rys. 4).

Rys. 4. Schemat komory pomiarowej DSC z kompensacją mocy
Źródło: [5]

Piecyki te są sterowane niezależnie, w taki sposób, aby temperatura obu
próbek (S i R) w czasie ustalonego pomiaru była jednakowa. Wielkością
mierzoną jest moc dostarczana do elementów grzejnych umieszczonych pod
próbką badaną lub referencyjną, która równoważy różnicę temperatur między tymi próbkami. Różnica ta powstaje, jeżeli w badanej próbce zachodzi
przemiana fizyczna lub chemiczna, czyli próbka ta pochłania lub wydziela
więcej ciepła niż próbka referencyjna. W kalorymetrach typu przepływu
ciepła próbka odniesienia oraz próbka badana są umieszczane w jednym
piecu (rys. 5). W trakcie pomiaru, próbki ustawia się na osobnych czujnikach
pomiarowych. W praktyce stosuje się jedno z dwu rozwiązań konstrukcyjnych tych czujników, stosy termopar lub płytkę grzejną. W obu przypadkach
wielkością mierzoną bezpośrednio jest różnica temperatur miedzy próbką
badaną S, a próbką referencyjną R. Różnica ta, poprzez określenie strumienia
przepływu ciepła wywołanego różnicą temperatur, jest następnie przeliczana na moc. W porównaniu z kalorymetrami z kompensacją mocy aparaty
DSC typu przepływ ciepła charakteryzują się znacznie większym piecem,
w którym umieszcza się próbki [5].
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Rys. 5. Schemat komory pomiarowej w kalorymetrze DSC typu przepływu ciepła
Źródło: [5]

Wiele czynników wpływa na wyniki DSC. Przed rozpoczęciem pomiarów priorytetem następuje kalibracja aparatury, która pozwala na sprawdzenie poprawności funkcjonowania przyrządu. Wynik analizy DSC zależy także od atmosfery, w której znajduje się próbka w czasie pomiaru
(np. powietrze, gaz obojętny, próżnia) oraz od szybkości zmiany temperatury.
Istnieją także aparaty działające w warunkach podwyższonego ciśnienia.
Najczęściej stosowanymi w badaniach DSC warunkami temperaturowymi
są nagrzewanie lub chłodzenie ze stałą szybkością. Do specjalnych celów
stosuje się programy kroków izotermicznych lub modulacje temperatury.
Metoda DSC jest wygodna w stosowaniu, dokładne wyniki otrzymuje się
dość szybko, a do analizy potrzebne są niewielkie ilość badanej substancji.
4. Metoda OIT (Oxidative Induction Time/Temperature)

Czas użytkowania tworzyw sztucznych jest znacznie krótszy niż czas ich rozkładu. OIT jest metodą korzystającą ze skaningowej kalorymetrii różnicowej
(DSC) w celu otrzymania miarodajnych wniosków dotyczących odporności
materiałów na działanie utleniania termicznego. Rozpad tworzyw sztucznych
może być opóźniony lub utrudniony poprzez dodanie stabilizatorów, czyli
chemicznych substancji kontrolujących mechanizm rozpadu i zatrzymujących
lub opóźniających reakcje chemiczne. Najważniejsze stabilizatory chronią
przed utlenianiem, ciepłem, światłem i promieniowaniem. Ich efektywność
jest oceniana poprzez testowanie różnymi odczynnikami tworzyw sztucznych
poddanych działaniu stabilizatora. OIT jest często wykorzystywana w DSC,
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ponieważ przygotowanie próbki jest proste, a sama metoda szybka. Wyniki
otrzymane w metodzie OIT nie odzwierciedlają dokładnych, długofalowych
skutków działania stabilizatorów w praktyce. Ponieważ reakcja pomiędzy
polimerami, a tlenem jest egzotermiczna, DSC jest idealną metodą do badania tego procesu. Eksperyment polega na wystawieniu próbki na działanie
tlenu w stanie gazowym o wysokiej temperaturze. Stosuje się dwa warianty:
• Metoda dynamiczna: Próbka od początku ogrzewana jest w tlenie lub
powietrzu atmosferycznym. Ta metoda jest szybka, ale mniej dokładna,
ponieważ temperatura stale rośnie, zatem nie może być używana do
wykrywania niewielkich różnic w efektywności stabilizatorów. Może być
użyta dla prawie wszystkich tworzyw sztucznych.
• Metoda statyczna: Próbka ogrzewana w obojętnej atmosferze do określonej temperatury większej niż temperatura topnienia, która następnie jest
utrzymywana. Gdy zostanie ustalona równowaga środowisko zmienia
się z obojętnego na tlenowe. Egzotermiczna rekcja zazwyczaj pojawia się
po pewnym czasie. Metoda jest bardziej dokładna, ale czasochłonna.
Używana jest głównie dla poliolefinów, ponieważ jest ustandaryzowana.
Kolejne etapy w pomiarze OIT to przygotowanie próbki, zważenie jej w otwartym naczyniu (zalecana masa co najmniej 12 mg), umieszczenie próbki
wraz z naczyniem w komorze testowej, ustawienie dopływu gazu, wybranie
odpowiedniego ogrzewania oraz zmiana na środowisko tlenowe (metoda
statyczna).

Rys. 6. Czynniki wpływające na przebieg reakcji
Źródło: [6]
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Cienka próbka
– duża powierzchnia reakcji
– dobry kontakt z dnem naczynia
Duża próbka
– mała powierzchnia reakcji w stosunku do masy
– dobra wymiana ciepła, ale większy gradient
temperatur w próbce
Dobrze rozdrobniona próbka
– bardzo duża, niepowtarzalna powierzchnia
reakcji
– niewielka wymiana ciepła między próbką
i naczyniem
– niewielka wymiana ciepła w próbce

Rys. 7. Wady i zalety różnych kształtów próbki
Źródło: [5]

W statycznej OIT próbka ogrzewana powyżej temperatury topnienia i jest
ona utrzymywana. Zmiany gęstości strumienia ciepła występują z powodu
redukcji prędkości ogrzewania z 10°C/min do warunków izotermicznych.
Po 1–3 min, gdy osiągany jest stan równowagi, środowisko zmienia się z obojętnego na utleniające. Pomiary w otwartym naczyniu pozwalają określić
szczegółowo zmiany temperatury lub entalpii.
5. Dynamiczna Analiza Mechaniczna (DMA)

Dynamiczna Analiza Mechaniczna (DMA) dostarcza informacji o właściwościach mechanicznych próbki umieszczonej w niewielkich, zwykle
sinusoidalnych, oscylacjach w funkcji czasu i temperatury poprzez poddanie
jej działaniu niewielkiej, zwykle sinusoidalnej siły. Nałożone obciążenie
mechaniczne (naprężenie) wywołuje ściśle związane z nim odkształcenie
(deformację). Stosunek amplitud naprężenia σ oraz odkształcenia ε wyraża
moduł Younga, δ – przesunięcie fazowe. Moduł Younga ma dwie składowe:
E’ – część rzeczywistą, wyrażającą moduł magazynowania, czyli jego sztywność oraz E’’ – część urojoną, wyrażającą moduł strat poprzez dyssypację
energii. Są to dynamiczne charakterystyki elastyczności i zależne są one
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od materiału. Ich znaczenie zależy głównie od częstotliwości, warunków
pomiaru oraz historii obciążania próbki.
6. Metoda pvT (pressure-volume-Temperature)

Główne techniki związane z polimerami wystawiają materiały na działanie
zmiennej temperatury, głównie poprzez ogrzewanie i następujące po nim
ochładzanie, na wielkie fluktuacje ciśnienia, które mogą przekroczyć tysiąc
barów, oraz na towarzyszące im przemiany fazowe z ciała stałego do cieczy
i w drugą stronę. Istotną ilościową zmienną jest masa właściwa ρ lub objętość
właściwa v, będąca jej odwrotnością. Wyrażają one wymiary stopionego lub
zamrożonego polimeru w funkcji ich masy. Panujące ciśnienie, temperatura,
aż w końcu związana z nimi objętość właściwa są wystarczającymi parametrami potrzebnymi do jednoznacznego scharakteryzowania polimeru
oraz są powszechnie przedstawiane na tytułowym diagramie za pomocą
metody pvT [7].
7. Analiza termomechaniczna (TMA)

Większość materiałów zmienia swoje właściwości termomechaniczne w trakcie grzania lub chłodzenia. Analiza termomechaniczna (TMA) umożliwia
charakterystykę przemian fazowych, współczynnika rozszerzalności cieplnej,
temperatury zeszklenia oraz punktów mięknięcia w warunkach obciążenia
statycznego lub dynamicznego przy narzuconym reżimie temperaturowym.
Metoda TMA dostarcza wielu cennych informacji dotyczących struktury
i właściwości materiałów, optymalizacji procesu produkcji oraz późniejszego
użytkowania materiałów. Jest to wszechstronna metoda stosowana zarówno
w kontroli jakości, jak również w działach badań i rozwoju, umożliwiająca
charakterystykę szerokiej grupy materiałów takich jak: tworzywa sztuczne,
elastomery, farby, ceramika, szkła oraz metale i kompozyty. Metoda TMA jest
uzupełnieniem tradycyjnej dylatometrii (dylatometr pionowy), gdzie analizuje się zmiany długości próbki w warunkach zaniedbywalnego obciążenia [7].
Przygotowywana próbka musi mieć równoległe w stosunku do siebie
powierzchnie kontaktowe, prostopadłe do kierunku pomiaru. Próbki mają
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najczęściej kształt cylindryczny lub podłużny z średnicą lub długością krawędzi 2–6 mm oraz wysokością 2–10 mm. Dodatkowo, próbka jest obciążona
niewielkim ciężarkiem lub elektromagnetycznie, aby zapewnić dobry styk
z podłożem lub wybiórczo naprężyć próbkę i wpłynąć na wynik pomiaru.
Zadaje się początkową temperaturę, tempo ogrzewania oraz temperaturę
końcową. Początkowa temperatura jest co najmniej 30°C niższa niż interesujący nas przedział temperaturowy. Końcowa temperatura nie może być
tak wysoka, by powodować deformację próbki. Mierzonym parametrem jest
zmiana długości próbki. Na tej podstawie można określić szukane wartości
tzn. współczynnik rozszerzalności cieplnej, temperaturę zeszklenia oraz
punkt mięknięcia w warunkach obciążenia statycznego lub dynamicznego [7].
Wyniki termomechanicznej analizy są zazwyczaj przedstawiane jako
współczynnik rozszerzalności liniowej lub długość próbki w funkcji temperatury. Przykładowe wyniki pomiarów wykonanych za pomocą metody
TMA znajdują się na poniższych wykresach.

Rys. 8. Schemat metody pomiarowej TMA
Źródło: [7]
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Rys. 9. Przykładowe wyniki pomiaru metodą TMA
Źródło: [7]

8. Termograwimetria

Jest to jedna z metod analizy termicznej w której bada się masę próbki bądź
jej zmianę w funkcji temperatury, czasu lub obydwu. Zmiana masy następuje
w procesach parowania, sublimacji, rozpadu, reakcji chemicznych lub zjawisk
elektrycznych i magnetycznych. W tej metodzie posługuje się urządzeniem
zwanym termowagą, której schemat przedstawiono na rys. 10. Wychylenie
belki bilansowej jest utrzymywane na stałym poziomie za pomocą siły równoważącej. Jest ona rejestrowana, dzięki czemu możemy określić zmianę
ciężaru próbki.
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Rys. 10. Schemat termowagi stosowanej w termograwimetrii
Źródło: [7]

Zmiana ta może być następnie naniesiona na wykres TG (zwany termogramem), który ukazuje zależność pomiędzy zmianą masy, a wzrostem
temperatury w czasie. Dzięki takiemu wykresowi można dokonać obliczeń
stechiometrycznych (i dzięki temu zbadać np. czystość danego związku) lub
też zidentyfikować próbkę. W termograwimetrii zmianę masy próbki można mierzyć albo bezpośrednio w miligramach, lub też w procentach masy
wyjściowej (wszystko w funkcji temperatury i czasu). Tworzywa sztuczne
mogą zmieniać masę w jednym lub wielu etapach. Przykładowy termogram
z jednym etapem utraty masy przedstawiono poniżej:

Rys. 11. Przykładowy termogram z metody termograwimetrycznej
Źródło: [7]
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Temperatury TA, TB i TC są ustalane i tym samym są to odpowiednio:
temperatura początkowa, końcowa oraz średnia arytmetyczna z dwóch poprzednich. Punkt A to punkt przecięcia przedłużonej prostej wyrażającej
masę początkową próbki ms ze styczną do krzywej TG w punkcie maksymalnego nachylenia. Analogicznie definiuje się punkt B, gdzie mf to masa
końcowa. Punkt C powstaje jako punkt przecięcia krzywej TG i prostej
będącej tangensem kąta nachylenia krzywej TG względem osi odciętych
w połowie odległości pomiędzy punktami A i B. Analizując ten wykres
można znaleźć interesujące wartości, np. zmianę masy pomiędzy dwoma
określonymi wartościami temperatur. Termogramy mogą być także nieco
bardziej skomplikowane (rys. 12).

Rys. 12. Przykładowy termogram z metody termograwimetrycznej
Źródło: [7]

Czynniki które należy uwzględnić w celu otrzymania poprawnych wyników:
• przygotowanie próbki – powinna być ona starannie przygotowywana,
a później usuwana, w szczególności jeżeli istnieje potrzeba określenia
w niej poziomu lotnych substancji o małej masie cząsteczkowej;
• wielkość próbki – powinna ona ważyć pomiędzy 10 a 100 miligramów;
górne ograniczenie wynika z objętości naczynia na próbki, a także z możliwego nierównomiernego wzrostu temperatury w próbce przy jej większych rozmiarach;
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• naczynie na próbki – powinno ono być wykonane z odpowiednich materiałów, np. platyna lub ceramika, przy niezbyt wysokich temperaturach (do
600°C) może być także z aluminium. Należy także pamiętać o dokładnym
czyszczeniu naczynia po każdym użyciu;
• prędkość ogrzewania – pomiary wykonuje się przy określonych prędkościach
ogrzewania wynoszących od 0,5 do 20°C/min. Dobór szybkości powinien
uwzględnić minimalizację dodatkowych efektów występujących przy ogrzewaniu;
• interpretacja – w przypadku tworzyw sztucznych praktycznie niemożliwe jest,
aby je dokładnie zidentyfikować wykorzystując jedynie termograwimetrię,
ponieważ niektóre dodatki mogą mieć duży wpływ na wygląd termogramu.
Aby poprawnie zidentyfikować tworzywo sztuczne należy wykorzystać jednocześnie inne metody analityczne (np. spektroskopię masową, podczerwieni).
9. Metoda FTIR-PCFC

Jest to nowa metoda analizy spalania polimerów takich jak np. polietylen,
polistyren, celuloza [8]. Gazy uwolnione z pirolizy i częściowego spalania
różnych polimerów bada się przy użyciu połączenia spektrometrii fourierowskiej (FTIR) oraz kalorymetrii pirolizy (PCFC). Spalanie PCFC jest przeprowadzane przy temperaturach z zakresu od 600°C do 900°C. Przy zmniejszaniu temperatury spalania następuje spalanie niezupełne z wydzielaniem
CO, natomiast przy spalaniu w jeszcze niższych temperaturach wydzielają
się także takie substancje jak: metan, acetylen, etylen. Występowanie tych
związków zależy od tego, z jakim polimerem mamy do czynienia, a także
od zastosowania inhibitora płomienia, ponieważ dzięki tej metodzie można
również badać proces wygaszania płomienia. Po wystawieniu polimeru na
działanie intensywnego źródła ciepła, materiał poddaje się ogrzewaniu do
temperatury pozwalającej na zerwanie wiązań kowalencyjnych, co prowadzi do pirolizy. Następuje uwalnianie palnych gazów dopóki nie zacznie się
spalanie. Może być ono zupełne lub niezupełne, zależnie od temperatury,
nadmiaru tlenu, rodzaju gazów palnych oraz występowania inhibitorów
płomienia. Stopień spalenie może być określony poprzez stosunek efektywnego ciepła spalania (EHC) i ciepła spalania całkowitego. Ten stosunek
jest określany mianem efektywności spalania. Efektywne ciepło spalania jest
zdefiniowane, jako ciepło z utlenienia gazów uwalnianych przy beztlenowej
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pirolizie polimeru. Im większa jest efektywność spalania, tym więcej ciepła
jest uwalniane, co wpływa na wzrost tempa pirolizy. Efektywność spalania
jest regulowana przez kilka parametrów, które mogą spowolnić przebieg
spalania bez zmiany równowagi reakcji, dlatego też, aby przewidzieć zmianę tempa pirolizy niezbędnym jest by wiedzieć, jak zmienia się wydajność
spalanie z temperaturą spalania, poziomem tlenu i obecnością inhibitorów
płomienia. Niedawno została opracowana nowa technika do badania efektywności spalania wykorzystująca PCFC [8]. Pomiary przeprowadza się na
małych próbkach rzędu 2–5 mg. Próbka jest ogrzewana w atmosferze azotu
z prędkością 1°C/s, zazwyczaj aż do 750°C. Gazy z pirolizy są przesyłane do
pieca rurowego, gdzie następuje spalanie. Ponieważ procesy pirolizy oraz
spalania są od siebie odseparowane, można kontrolować temperaturę oraz
zawartość tlenu podczas tych procesów. Wydzielanie ciepła jest mierzona za
pomocą analizatora tlenu. Zgodnie z równaniem Huggetta 1 kg tlenu zużytego
podczas spalania odpowiada 13,1 MJ uwolnionej energii. W związku z tym,
przy ściśle kontrolowanych warunkach, możliwe jest określenie efektywności
spalania. W ostatnich badaniach wykazano, że krzywa efektywności spalania
w funkcji temperatury spalania zmienia się w zależności od rodzaju polimeru
oraz obecności inhibitora płomienia [8].
Podsumowanie

Zagadnienia dotyczące spalania tworzyw sztucznych stanowią przedmiot
aktualnych badań naukowych. Mają one istotne znaczenie w kwestiach
bezpieczeństwa pożarowego budynków, jak również inżynierii środowiska.
Przykładowo, kabiny samolotu pasażerskiego zawierają kilka ton palnego
plastiku, żywicy termostatowej w bocznych panelach, suficie, siedzeniach,
dywanach itp. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zdecydowała, że
ryzyko powstania pożaru w samolocie jest nie tylko wynikową ciepła spalania materiałów, ale też szybkości, z którą ciepło wydziela się ze spalanego
materiału. Zatem dokładniejsze poznanie procesów spalania bezpośrednio przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pasażerów. Poznanie oraz
upowszechnienie właściwości termicznych materiałów będzie ułatwieniem
zarówno dla konstruktorów, producentów, jak również konsumentów w wyborze produktów. Mimo, że opanowano już wiele metod analizy termicznej,
to w dalszym ciągu istnieje duży potencjał dla rozwoju tej dziedziny wiedzy.

Literatura
[1] G. Janowska, W. Przygocki, A. Włochowicz, Palność polimerów i materiałów polimerowych, WNT, Warszawa 2007.
[2] G.W. Ehrenstein, G. Riedel, P. Trawiel, Thermal Analysis Of Plastics:
Theory and Practice.
[3] W. Przygocki, Metody fizyczne badań polimerów, PWN, Warszawa 1990.
[4] J. Hunt, M.J. James, Polymer characterization, Chapman & Hall, 1993.
[5] http://kckizw.ceramika.agh.edu.pl/Tresc/Dydaktyka/Zaawansowane_
Metody_Badan_IM_C/Analiza_termiczna_KOSPEKT_2011.pdf.
[6] Sonnier R., Dorez G., Vahabi H., Longuet C., Ferry L., FTIR–PCFC
coupling: A new method for studying the combustion of polymers,
Combustion and Flame, 161, issue 5, 2014.
[7] Wunderlich B., Thermal Analysis of Polymeric Materials, 2005.
[8] Walters R.N., Hackett S.M., Lyon R.E., Heats of Combustion of High
Temperature Polymers, Fire and Materials 24, 2000.

Zeszyty Naukowe SGSP 2017, Nr 64/4/2017

dr inż. Bartosz Zegardło
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. inż. Jerzy Nitychoruk
mgr inż. Monika Jarosz-Hadam
mgr inż. Daniel Tokarski
Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
st. kpt. dr inż. Paweł Ogrodnik
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Analiza wpływu zmienności podstawowych
parametrów fizycznych materiałów izolacyjnych
na przepływ ciepła przez przegrodę budowlaną
Abstrakt

Zagadnienia ochrony środowiska od lat koncentrują się na oszczędnościach
energii użytkowanej w okresach jesienno-zimowych zużywanej na ogrzewanie
budynków. Restrykcyjne wymogi przepisów prawnych wymagają od projektantów,
aby przegrody obiektów posiadały odpowiednie parametry izolacyjności termicznej,
a stosowane urządzenia grzewcze posiadały wysokie parametry wydajności. Celem
tych działań jest z jednej strony zmniejszenie zużycia ilości paliw naturalnych, których zasoby są ograniczone z drugiej zaś zmniejszenie emisji powstałych odpadów
spalania wydzielanych do atmosfery.
Stosunkowo nowym zagadnieniem, które związane jest ze zmieniającym się
klimatem są poszukiwania oszczędności energii użytkowanej na ochronę przed
gorącem w okresach letnich. Zmieniający się klimat, wzrost temperatur panujących
latem oraz podniesienie standardów życia sprawiły, że stosowanie elektrycznych
klimatyzatorów jest zjawiskiem codziennym. W skali globalnej zwiększenie zużycia
energii elektrycznej, która jest wciąż produkowana w dużej mierze w elektrociepłowniach finalnie ma identyczny wpływ na środowisko jak efekty ogrzewania.
Z powodów powyższych prowadzi się prace badawcze, których celem jest poprawa
izolacyjności termicznej przegród przed wysokimi temperaturami w okresach
letnich.
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Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule była ocena wpływu zmienności podstawowych parametrów fizycznych materiałów izolacyjnych takich jak
gęstość oraz wilgotność na możliwość przepływu ciepła przez przegrodę budowlaną
w warunkach symulujących nagrzewanie jej powierzchni w okresie letnim.
Do badań wykorzystano stanowisko badawcze zachowania się materiałów budowlanych w wysokich temperaturach. Badaniom poddano materiały budowlane
takie jak styropian, wełna mineralna, beton komórkowy oraz ceramikę porowatą.
Z wymienionych materiałów wykonano modele laboratoryjne przegród budowlanych. Symulację nagrzewania powierzchni przegrody prowadzono przy pomocy
nagrzewnicy technicznej, która nagrzewała jej powierzchnie do temperatury 1000C.
Na przeciwległej stronie przegrody obserwowano temperaturę przy pomocy termometru elektronicznego. Parametrem poddawanym ocenie była zmienność temperatury w czasie nagrzewania. Wyniki badań wskazały, jaki wpływ na przepływ ciepła
przez przegrodę mają zawilgocenie i gęstość materiałów stosowanych do jej budowy.
Słowa kluczowe: przenikanie ciepła, izolacja termiczna, przegrody budowlane

Analysis of the Influence of the Variation
of Basic Physical Parameters of Insulating Materials
on Penetrating Heat Through the Building Baffle
Abstract

Environmental issues have been focused on energy savings during the autumn
and winter months for heating buildings. Restrictive regulatory requirements require
designers to ensure that the building’s baffles have adequate thermal insulation and
that the heating appliances used have high performance parameters. On the one hand,
the aim of these measures is to reduce the consumption of the amount of natural fuels
whose resources are limited and, on the other, to reduce the emission of combustion
waste released into the atmosphere.
A relatively new issue that is related to changing climate is the search for energy
savings for heat protection in summer. The changing climate, rising temperatures in the
summer and raising standards of living have made the use of electric air conditioners
a daily phenomenon. On a global scale, increased electricity consumption, which is
still being produced on a large scale in combined heat and power plants, has the same
environmental impact as heating. For these reasons, extensive research is underway
to improve the thermal insulation of the partitions against high summer temperatures.
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The purpose of the research presented in this article was to assess the influence of
the variability of basic physical parameters of insulation materials on the possibility
of penetrating heat through the building envelope under conditions simulating the
heating of its surface in the summer. The research was carried out on the behavior
of building materials at high temperatures. Construction materials such as polystyrene, mineral wool, cellular concrete and porous ceramics were tested. These
materials were imitated laboratory of building partitions. Simulation of the heating
of the partition surface was carried out with the aid of a technical dryer, which
heated its surfaces to a temperature of 100ºC. On the opposite side of the barrier,
the temperature was measured with an electronic thermometer. The parameter
being evaluated is the temperature variation during heating. The results of the tests
indicated the physical parameters of the insulating materials, which influence the
possibility of penetrating the heat through the septum.
Keywords: heat penetration, thermal insulation, building partition

Wstęp

Naciski proekologiczne wyrażane w rozmaity sposób w różnych dziedzinach
gospodarki, nie omijają również zagadnień budowlanych [1]. Szczególną
uwagę zwraca się tu na ochronę środowiska zanieczyszczanego paliwami
spalanymi w celu ogrzewania pomieszczeń w okresach jesienno-zimowych.
Zbyt duże zużycie paliw z jednej strony wyczerpuje nadmiernie ich naturalne
zasoby, z drugiej zaś gazy powstające przy ich spalaniu powodują zanieczyszczenie atmosfery.
Jednym ze sposobów ograniczających to zjawisko jest wprowadzenie
specjalnych wymogów dotyczących stosowania przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności termicznej [2]. Przegrody budowlane spełniające
te wymagania sprawiają, że stosunkowo niewielka ilość energii cieplnej jest
potrzebna do uzyskania komfortu cieplnego wewnątrz obiektów budowlanych, co wiąże się z mniejszą ilością paliwa zużywanego na powyższe cele.
Jednym z dokumentów prawnych, które narzucają na projektantów konieczność stosowania odpowiednich przegród, jest Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2014 r. (Dz.U.
z 13 sierpnia 2014 r. poz. 926) [7]. Obliguje ono do prowadzenia kalkulacji
dla obiektów, w których oblicza się roczne zużycie energii w odniesieniu do
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jednego metra kwadratowego powierzchni obiektu. Parametr ten w sposób
ogólny określa jak skuteczne zastosowane są przegrody decydujące o zużyciu paliw niezbędnych do jej ogrzania. Wpływ na ilość zużywanej energii
mogą mieć również podstawowe parametry fizyczne, takie jak: gęstość, zawilgocenie, temperatura materiałów izolacyjnych. Mogą one różnicować
współczynnik przenikania ciepła dla materiałów budowlanych [3, 4] i co
z tym się wiąże wpływać na zmienność współczynnika obliczanej przegrody.
Stosunkowo nowym zagadnieniem, które związane jest ze zmieniającym
się klimatem są poszukiwania oszczędności energii użytkowanej na ochronę
przed gorącem w okresach letnich [5]. Zmieniający się klimat, wzrost temperatur panujących latem oraz podniesienie standardów życia sprawiły, że
stosowanie elektrycznych klimatyzatorów jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym [6]. W dużej skali zwiększenie zużycia energii elektrycznej, która
jest wciąż produkowana przede wszystkim w elektrociepłowniach finalnie ma
identyczny wpływ na środowisko jak efekty ogrzewania.
Biorąc pod uwagę powyższe, prowadzi się liczne prace badawcze, których przedmiotem są badania izolacyjności termicznej materiałów i przegród.
Głównym ich celem jest zmniejszenie zużycia energii na zapewnienie komfortu
cieplnego. Badania te obierają wiele kierunków. Z jednej strony bada się zmiany
współczynników przenikania ciepła występujące na skutek zmian zachodzących w obrębie materiału [8, 9], jak np. na skutek starzenia [8]. Z drugiej
zaś strony parametry te bada się pod kątem oceny izolacyjności materiałów
nowych, które wprowadzone mają być dopiero na rynek [12, 13, 14, 15].
Oprócz prac nad samymi materiałami bada się również wpływ ich cech
fizycznych oraz środowiska, w jakim pracują na współczynnik przenikania
ciepła przez przegrody. W pracy [16] przedstawiono analizę wpływu wilgotności sorpcyjnej na przewodność cieplną betonów komórkowych. Wyniki
badań dowiodły, że wzrost przewodności cieplnej betonów komórkowych
w wyniku sorpcji w powietrzu o wilgotności względnej do 80% jest nieduży
i nie przekracza 15%. Znaczny wzrost przewodności cieplnej, w przybliżeniu
do 45%, następował natomiast wskutek kondensacji kapilarnej przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80%. W pracy [17] podjęto badania
wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika
przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń. Wyniki badań wykazały, że przy wzroście podczas badań
średniej temperatury próbki z 10°C do 40°C zmierzono wzrost wartości λ
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o około 5% dla materiałów silikatowych i o około 9% dla lekkich betonów
komórkowych natomiast wraz ze wzrostem wilgotności próbek (sezonowanych w powietrzu o wilgotności od 0 do 90%) stwierdzono wyraźny wzrost
wartości współczynnika λ wynoszący nawet 60%.
Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule była ocena wpływu
zmienności podstawowych parametrów fizycznych materiałów izolacyjnych, takich jak gęstość oraz wilgotność na możliwość przepływu ciepła
przez przegrodę budowlaną w warunkach symulujących nagrzewanie jej
powierzchni w okresie letnim. Badaniom poddano materiały budowlane,
takie jak styropian, wełna mineralna, beton komórkowy oraz ceramika porowata. Z wymienionych materiałów wykonano modele laboratoryjne przegród
budowlanych. Prowadzono symulację nagrzewania jednej powierzchni przegrody jednocześnie obserwując wzrost temperatury na ścianie przeciwległej.
Wyniki badań umożliwiły przeprowadzenie analizy wpływu rodzaju przegród
różniących się parametrami fizycznymi na możliwość przenikania przez nie
strumienia ciepła.
2. Materiały i metodyka badań

2.1. Ogólna charakterystyka materiałów poddanych badaniu
Badaniom wpływu oceny zmienności podstawowych parametrów fizycznych
na możliwość przenikania ciepła poddano materiały izolacyjne popularnie
wykorzystywane do budowy przegród budowlanych. Pierwszą serię badań
przeprowadzono w warunkach symulujących przegrody dachowe. Badanymi
materiałami były styropian w dwóch wariantach: miękki i twardy oraz wełna
mineralna również w wariancie miękkim oraz twardym.
Styropian wg danych producenta otrzymany został poprzez spienienie
wstępnie spienionych granulek polistyrenu, zawierających porofor. Do badań
użyto zarówno styropianu nazywanego dalej twardym o gęstości 40 kg/m³
i deklarowanej przez producenta przewodności cieplnej λ = 0,032 W/(m·K)
oraz styropianu zwanego dalej miękkim o gęstości 15 kg/m³ i deklarowanej
przewodności cieplnej λ = 0,038 W/(m·K). Wartości współczynników przewodnictwa cieplnego były mierzone zgodnie z normą EN 12667.
Wełna mineralna użyta do badań wykonana była z kamienia bazaltowego.
Gęstość w zależności od wyrobu wynosiła 40 kg/m³ dla wełny mineralnej
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w postaci maty (wełna zwana dalej miękką) i 100 kg/m³ dla płyt (wełna twarda).
Deklarowany współczynnik przewodności cieplnej wynosił 0,035 W/(m·K)
dla wełny miękkiej i 0,050 W/(m·K) dla wełny twardej.
Do imitacji przegród ściennych wykorzystano beton komórkowy (ABK).
Gęstość użytego do badań betonu komórkowego wynosiła 600 kg/m3, a deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła oszacowano na λ = 0,170 W/(m·K).
Jako elementy porównawcze dla bloczków z betonu komórkowego wykorzystano ścienne pustaki ceramiczne. Gęstość objętościowa wyrobu wynosiła 740 kg/m3 deklarowany współczynnik przenikania ciepła był równy:
λ = 0,183 W/(m·K).
2.2 Metodyka badań
2.2.1 Przepływ ciepła przez przegrodę – zagadnienie teoretyczne
Przepływ ciepła jest zjawiskiem występującym, gdy wewnątrz określonego
układu lub między określonymi układami, które mogą na siebie oddziaływać
istnieje różnica temperatury [3, 4]. Według drugiej zasady termodynamiki
w układach takich dochodzi do wymiany energii, polegającej na oddaniu
energii z układu o wyższej temperaturze układowi o temperaturze niższej.
Pierwszej zasadzie termodynamiki podlegają związki ilościowe ustalające
ilość wymienianej energii. W zależności od stanu skupienia ciał, możemy
rozróżnić trzy formy przenoszenia ciepła: przewodzenie, konwekcję oraz
promieniowanie. Podział ten spowodowany jest różnorodnością mechanizmu przenoszenia energii cieplnej. W rzeczywistości rzadko spotyka się
występowanie wyżej wymienionych form w czystej postaci. Zazwyczaj są
one ze sobą powiązane.
Przewodzenie ciepła jest jednym ze sposób wymiany ciepła polegającym
na bezpośrednim przekazywaniu energii wewnętrznej drobinom o niższej
temperaturze przez stykające się z nimi drobiny takiego samego lub innego
ciała posiadającego wyższą temperaturę. Przewodzenie ciepła zachodzi we
wszystkich stanach skupienia materii. Konwekcja jest procesem przekazywania ciepła wynikającym z makroskopowego ruchu ogrzanych cząsteczek
w dowolnej substancji. Przez konwekcję należy rozumieć ruch cząsteczek
związanych z różnicami temperatur, prowadzący do przenoszenia ciepła.
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Konwekcja, jako proces przekazywania energii jest silnie zależny od substancji i warunków, w jakich zachodzi, jednakże jest wydajnym sposobem
przekazywania ciepła. Promieniowanie cieplne polega na wymianie energii
pomiędzy dwoma ciałami, przenoszone jest przez kwanty promieniowania
w formie fal elektromagnetycznych, które nie stykają się wzajemnie ze sobą.
W przeciwieństwie do konwekcji czy przewodzenia, promieniowanie nie
wymaga obecności żadnego ośrodka materialnego, w którym mógłby zachodzić transport energii. Promieniowanie może zachodzić także w próżni.
Promieniowanie elektromagnetyczne wysyłają wszystkie ciała w mniejszym
lub większym stopniu, a zależy to między innymi od rodzaju powierzchni
ciała i jego temperatury. Energia promieniowania przemieszcza się z prędkością równą prędkości światła, wynika to z elektromagnetycznego pochodzenia tej energii.
Przenikanie ciepła jest, więc w ujęciu ogólnym transportem ciepła przez
przegrodę. Dla oceny ilościowej tego zjawiska zakłada się, że odbywa się ono
przez przejmowanie ciepła z ośrodka o temperaturze wyższej ti, przewodzenia
ciepła przez przegrodę i przejmowanie ciepła przez ośrodek o temperaturze
niższej te. W wyniku przepływu strumienia cieplnego o gęstości q, na poszczególnych warstwach jednorodnych płaskiej przegrody np. wielowarstwowej
powstają spadki temperatury, będące iloczynem gęstości strumienia cieplnego
i wartości oporów cieplnych. Gęstość strumienia cieplnego q płynącego przez
przegrodę o współczynniku przenikania ciepła U, oddzielającą strefę o temperaturze obliczeniowej ti od strefy o temperaturze te określić można ze wzoru:
q = U ∙ (ti + te)

(1)

W wyniku przepływu strumienia cieplnego o gęstości q, na poszczególnych warstwach jednorodnych płaskiej przegrody wielowarstwowej powstają
spadki temperatury, będące iloczynem gęstości strumienia cieplnego i wartości oporów cieplnych. Spadek temperatury na powierzchni wewnętrznej
wynosi q⋅Rsi, stąd temperatura powierzchni wewnętrznej jest równa:

gdzie:

ϑi = ti − q ∙ Rsi= ti − U ∙ (ti − te) ∙ Rsi = ti – [(ti − te) ∙ Rsi ] / Rt
Rt = Rsi + R1 + R2 +.....+ Rn + Rse

(2)
(3)
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Opierając się na wymienionych wzorach można obliczyć temperaturę zarówno na granicy warstw w przegrodzie jak i temperaturę przy ich powierzchni.
Schemat przepływu powietrza przez przegrodę przedstawiono na rys. 1.

Rysunek 1. Schemat przepływu ciepła przez przegrodę
Źródło: [18]

2.2.2 Badanie przepływu ciepła przez przegrodę –
autorska metoda badawcza
Z wyrobów izolacyjnych: płyty wełny mineralnej o wymiarach 35 × 35 × 5 cm
oraz płyt styropianowych o wymiarach 50 × 100 × 5 cm przygotowano próbki badawcze – prostopadłościenne o wymiarach 35 × 35 × 5 cm. Z bloczków z betonu komórkowego oraz pustaków ceramicznych o wymiarach
25 × 59 × 12 cm – przygotowano próbki badawcze o wymiarach zbliżonych
do tych jakie wykonano z materiałów izolacji dachowych, tj. 35 × 25 × 12 cm.
Wymiary próbek badawczych podyktowane były wymiarami użytych wyrobów.
Założeniem było nie wykonywanie spoin w obrębie próbki badawczej, dlatego
próbki materiałów ściennych były mniejsze.
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Do badań wykorzystano stanowisko badawcze do obserwacji zachowania
się materiałów w warunkach wysokich temperatur. Stanowisko składało się
z nagrzewnicy technicznej o mocy 2500 V, statywów mocujących oraz termometru elektronicznego. Nagrzewnica została usytuowana w ten sposób, aby
strumień ciepłego powietrza kierowany był bezpośrednio na model przygotowanej przegrody. Pomiarów temperatury dokonywano przy użyciu termometru
elektronicznego. Czujnik termometru przykładano do środka powierzchni
przegrody przeciwległej do tej, na którą kierowany był strumień ciepła.
Model przegrody dachowej wykonany został z blachy dachowej, którą
przytwierdzono do ramy wykonanej z drewna sosnowego z listew o wymiarach
4 × 5 cm, stanowiących imitację łat dachowych. Wymiary ramy odpowiadały
wymiarom blachy i były one tożsame z wymiarami przygotowanych próbek
materiałów izolacyjnych. Ramę z blachą pomalowano farbą żaroodporną, po
czym przytwierdzano do niej kolejno materiały izolacyjne. Imitacja przegrody
ściennej zrealizowana została z nieosłoniętych elementów wykonanych z betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych. Widok stanowiska badawczego
podczas prób laboratoryjnych z różnymi rodzajami przegród pokazano na
rys. 2, natomiast widok termometru elektronicznego na rys. 3.

a)

b)

c)

Rys. 2. Stanowisko badawcze podczas badania
a) wełny mineralnej, b) styropianu, c) bloczka z betonu komórkowego
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Widok termometru elektronicznego zastosowanego do pomiaru temperatury
Źródło: opracowanie własne

Próby prowadzono w pomieszczeniu laboratoryjnym o temperaturze
około 14°C strumień ogrzanego powietrza posiadał temperaturę od 20°C do
100°C, co modelowało temperaturę, do której nagrzewają się nasłonecznione
powierzchnie przegród budowlanych w gorące dni.
Dla oceny wpływu zawilgocenia materiałów na przepływ przez nie ciepła wszystkie badane materiały badano zarówno w środowisku suchym jak
i poddawano je zawilgoceniu przez zamgławianie ich powierzchni wodą.
Zamgławianie wykonywane było w dwóch wariantach – przy jednokrotnym
użyciu 100 ml wody (zwane dalej średnim zwilżaniem) oraz zużyciu wody
500 ml (zwanym dalej silnym zawilgoceniem – nasączaniem).
Podczas badania mierzono temperaturę po przeciwległej od nagrzewanej
stronie przegrody bezpośrednio przy jej powierzchni. Temperatura badana
była w odstępach czasu co 5 min do 30. min podgrzewania. Odstępy pomiaru czasu oraz ostateczny czas nagrzewu podyktowane były zmianami,
jakie obserwowano podczas nagrzewów próbnych. W krótszych odstępach
czasu zmiany były znikome. Po upływie 30 min nagrzewania materiały
powierzchniowo wilgotne stawały się suche i prowadzenie dłuższych prób
nie było uzasadnione.
3. Wyniki badań i ich analiza

Wyniki badań dla kolejnych przegród oraz w warunkach różnego zawilgocenia przedstawiono w tabelach 1, 2, 3 i 4 oraz na odpowiadającym im
wykresach pokazanych na rys. 4, 5, 6 i 7.
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Tabela 1. Zarejestrowane temperatury w °C dla modelu przegrody dachowej z wełną

Czas [min]

Wełna mineralna
twarda sucha

Wełna mineralna
twarda zwilżona

Wełna mineralna
twarda mocno
wilgotna

Wełna mineralna
miękka sucha

Wełna mineralna
miękka zwilżona

Wełna mineralna
miękka mocno
wilgotna

mineralną

0

14,3

14,8

15,0

14,5

14,0

15,2

5

22,5

24,6

22,7

22,3

20,4

22,4

10

25,8

26,6

26,4

25,4

24,8

24,0

15

28,6

29,0

30,1

29,0

29,3

32,1

20

30,5

31,7

34,5

30,4

32,8

37,6

25

32,6

34,7

36,4

33,7

36,5

45,1

30

35,6

38,6

40,2

35,0

38,6

56,8

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Przebieg temperatury dla przegrody dachowej z wełną mineralną
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Zarejestrowane temperatury w °C dla modelu przegrody dachowej ze

Czas [min]

Styropian twardy
suchy

Styropian twardy
zwilżony

Styropian twardy
mocno zwilżony

Styropian miękki
suchy

Styropian miękki
zwilżony

Styropian miękki
mocno zwilżony

styropianem

0

14,3

15,2

14,3

14,8

14,8

15,6

5

20,8

25,5

22,5

21,5

20,4

24,4

10

23,6

27,9

24,5

24,0

23,4

25,4

15

28,6

28,9

29,1

27,9

28,5

29,4

20

31,4

32,2

32,4

30,8

32,4

31,8

25

33,0

35,5

35,8

32,8

35,2

34,9

30

36,5

36,8

37,0

35,9

36,6

38,5

Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Przebiegi temperatury dla przegrody dachowej ze styropianem
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Zarejestrowane temperatury w °C dla modelów przegród z betonu

Czas [min]

Beton komórkowy
suchy

Beton komórkowy
zwilżony

Beton komórkowy
nasączany wodą

Pustak ceramiczny
suchy

Pustak ceramiczny
zwilżony

Pustak ceramiczny
nasączony wodą

komórkowego i pustaków ceramicznych

0

14,3

14,9

15,9

14,8

14,8

15,8

5

20,5

22,5

23,4

20,8

20,4

19,2

10

22,8

23,1

24,5

24,0

23,5

21,4

15

28,6

30,5

29,1

27,9

28,1

25,4

20

35,8

37,8

34,2

33,1

35,3

31,4

25

40,5

42,6

38,5

38,5

39,0

35,6

30

46,4

47,5

47,1

40,7

43,6

40,0

Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Wykres wzrostów temperatury dla przegród ściennych wykonanych
z betonu komórkowego i pustaka ceramicznego
Źródło: opracowanie własne

104

Zegardło, Nitychoruk, Jarosz-Hadam, Tokarski, Ogrodnik

Tabela 4. Zestawienie temperatur po 30-minutowym nagrzewie dla różnych
materiałów o różnym stopniu zawilgocenia

Temperatura po
30 min nagrzewu

Materiał suchy

Materiał zwilżony

Materiał mocno
zwilżony

35,6

38,6

40,2

35,0

38,6

56,8

Styropian twardy

36,5

36,8

37,0

Styropian miękki

35,9

36,6

38,5

Beton komórkowy

46,4

47,5

47,1

Pustak ceramiczny

40,7

43,6

40,0

Wełna mineralna
twarda
Wełna mineralna
miękka

Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Zestawienie temperatur po 30-minutowym nagrzewie dla różnych
materiałów o różnym stopniu zawilgocenia
Źródło: opracowanie własne
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Analiza wyników badań dowiodła, że w przypadku materiału nasiąkliwego, takiego jak wełna mineralna zarówno gęstość materiału, jak i jego
wilgotność mają wpływ na przepływ ciepłego powietrza przez przegrodę.
W przypadku wełny mineralnej, zarówno twardej, jak i miękkiej wraz ze
wzrostem wilgotności temperatura zbadana po 30 min nagrzewu była wyższa. Porównanie dowodziło, że dla materiału mocno nawilżonego odczytane
wartości temperatury były odpowiednio dla wełny o wyższej gęstości – 12%
i dla wełny o niższej gęstości – 62% wyższe niż te, które odczytano dla tych
materiałów w stanie suchym. Niższą temperaturę powierzchni przegrody
odczytano dla wełny zawilgoconej w pierwszych minutach nagrzewu. Zjawisko to prawdopodobnie spowodowane było pochłanianiem ciepła przez
wodę służącą do zwilżania materiału.
Opisane różnice odczytów temperatury analogicznie obliczone dla styropianów o różnej gęstości były niewielkie. Temperatura po 30 min nagrzewu dla
styropianu o wyższej gęstości była o 1% wyższa niż dla styropianu suchego i dla
styropianu o niższej gęstości 7% wyższa niż dla styropianu suchego. Podobnie
niewielkie różnice wartości po 30 min nagrzewu wynoszące do 2% obserwowano dla porównania temperatury dla materiałów ściennych o różnej wilgotności.
Różnice w odczytanej temperaturze po 30 min nagrzewu dla materiałów
suchych, które wynikały z ich zróżnicowanej gęstości były również niewielkie. Zarówno dla styropianu jak i wełny mineralnej temperatura zbadana po
30 min była niższa dla materiałów o gęstości mniejszej. Świadczyło to o tym,
że materiał o niższej gęstości jest bardziej izolacyjny – różnice te jednak w odniesieniu do porównania temperatury były niższe niż 2%.
Przyczynę powyżej opisanych wyników badań doszukuje się w procesach
fizycznych zachodzących w materiałach izolacyjnych podczas nagrzewu.
Podczas procesu zwilżania elementu przez zamgławianie zaobserwowano,
że elementy nie nasiąkliwe tj. styropian i ceramika nie chłonęły wilgoci,
a krople wody jedynie po nich spływały. Elementy nasączone wodą – wełna
mineralna oraz beton komórkowy, w których strukturę woda wnikała – podczas nagrzewania wysychały. W przypadku wełny mineralnej zawilgocenie
powodowało jednak zmianę struktury samego materiału – jej ściśnięcie –
co nie było procesem samoistnie odwracalnym podczas suszenia i prawdopodobnie miało wpływ na zbadane temperatury.
Opisane wyniki prac badawczych porównano z wynikami symulacji obliczeniowej. W programie Excel stworzono aplikację obliczającą temperaturę
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w miejscu jej badania. Założono oddziaływanie na przegrodę stałej temperatury 100°C. Korzystano z ogólnych metod obliczania temperatury w warstwach
i na powierzchni przegrody przedstawionych w pkt. 2.2.1. Wyniki tych obliczeń
zaprezentowano w tabelach 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Temperatura przy powierzchni
przegrody, która porównywana była z temperaturą zbadaną, wyróżniona
została każdorazowo w tabeli szarym tłem.
Tabela 5. Temperatury w kolejnych warstwach przegrody z wełny mineralnej miękkiej
Warstwa/
q
λ
Ri
∆Ri
ti te ti – te ϑi-j
d [m]
ośrodek [kg/m3]
[W/(m·K)] [(m2·K)/W] [(m2·K)/W] [°C] [°C] [°C] [°C]
Rsi

–

–

–

0,1300

0,1300

100 14

86

93,01

Blacha

7500

0,006

58

0,0001

0,1301

100 14

86

93,00

Pustka
powietrzna

–

0,05

–

0,0000

0,1301

100 14

86

93,00

Wełna
mineralna
miękka

40

0,05

0,035

1,4286

1,5587

100 14

86

16,15

Rse

–

–

–

0,0400

1,5987

100 14

86

14,00

Rt
[(m2∙K)/W]

1,5987

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6. Temperatury w kolejnych warstwach przegrody z wełny mineralnej twardej
Warstwa/
q
λ
Ri
∆Ri
ti
te ti – te ϑi-j
d [m]
ośrodek [kg/m3]
[ W/(m·K)] [(m2·K)/W] [(m2·K)/W] [°C] [°C] [°C] [°C]
Rsi
Blacha

–
7500

–
0,006

–
58

0,1300
0,0001

0,1300
0,1301

100
100

14
14

86
86

90,45
90,44

Pustka
powietrzna

–

0,05

–

0,0000

0,1301

100

14

86

90,44

Wełna
mineralna
twarda

100

0,05

0,05

1,0000

1,1301

100

14

86

16,94

Rse

–

–

–

0,0400

1,1701

100

14

86

14,00

Rt
[(m2∙K)/W]

1,1701

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7. Temperatury w kolejnych warstwach przegrody ze styropianu miękkiego
Warstwa/
q
λ
Ri
∆Ri
ti te ti – te ϑi-j
d [m]
ośrodek [kg/m3]
[W/(m·K)] [(m2·K)/W] [(m2·K)/W] [°C] [°C] [°C] [°C]
Rsi

–

–

–

0,1300

0,1300

100 14

86

92,48

Blacha

7500

0,006

58

0,0001

0,1301

100 14

86

92,47

Pustka
powietrzna

–

0,05

–

0,0000

0,1301

100 14

86

92,47

Styropian
miękki

15

0,05

0,038

1,3158

1,4459

100 14

86

16,32

Rse

–

–

–

0,0400

1,4859

100 14

86

14,00

Rt
[(m2∙K)/W]

1,4859

Źródło: opracowanie własne
Tabela 8. Temperatury w kolejnych warstwach przegrody ze styropianu twardego
Warstwa/
q
λ
Ri
∆Ri
ti
te ti – te ϑi-j
d [m]
ośrodek [kg/m3]
[W/(m·K)] [(m2·K)/W] [(m2·K)/W] [°C] [°C] [°C] [°C]
Rsi

–

–

–

0,1300

0,1300

100

14

86

93,55

Blacha

7500

0,006

58

0,0001

0,1301

100

14

86

93,54

Pustka
powietrzna

–

0,05

–

0,0000

0,1301

100

14

86

93,54

Styropian
twardy

40

0,05

0,032

1,5625

1,6926

100

14

86

15,99

Rse

–

–

–

0,0400

1,7326

100

14

86

14,00

Rt
[(m2∙K)/W]

1,7326

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 9. Temperatura w kolejnych punktach przegrody z betonu komórkowego
Warstwa/
q
λ
Ri
∆Ri
ti
te ti – te ϑi-j
d [m]
ośrodek [kg/m3]
[W/(m·K)] [(m2·K)/W] [(m2·K)/W] [°C] [°C] [°C] [°C]
Rsi

–

–

–

0,1300

0,1300

100

14

86

92,93

Beton
komórkowy

600

0,24

0,17

1,4118

1,5418

100

14

86

16,17

Rse

–

–

–

0,0400

1,5818

100

14

86

14,00

Rt
[(m2·K)/W]

1,5818

Źródło: opracowanie własne

Tabela 10. Temperatura w kolejnych punktach przegrody z pustaka ceramicznego
Warstwa/
q
λ
Ri
∆Ri
ti
te ti – te ϑi-j
d [m]
ośrodek [kg/m3]
[W/(m·K)] [(m2·K)/W] [(m2·K)/W] [°C] [°C] [°C] [°C]
Rsi

–

–

–

0,1300

0,1300

100 14

86

92,45

Ścienny
pustak
ceramiczny

740

0,24

0,183

1,3115

1,4415

100 14

86

16,32

Rse

–

–

–

0,0400

1,4815

100 14

86

14,00

Rt
[(m2·K)/W]

1,4815

Źródło: opracowanie własne

Wartości temperatury obliczone przy pomocy standardowych metod
były rozbieżne z wynikami odczytanymi w warunkach laboratoryjnych
dla wszystkich modeli przegród. Temperatury obliczone teoretycznie były
niższe od tych jakie zbadano, a różnice między nimi wynosiły około 60%.
Prawdopodobnie ciepłe powietrze na skutek wymuszonego ruchu przez nagrzewnicę mogło otaczać cały model przegrody. Ten czynnik mógł wpływać
na różnice pomiędzy wartościami zbadanymi i obliczonymi.
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Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz, można wysunąć następujące wnioski:
1. Ważnym aspektem ochrony środowiska jest podejmowanie działań zmniejszających zużycie energii wykorzystywanej do ochrony obiektów przed
wysokimi temperaturami.
2. Wpływ gęstości materiału na przepływ ciepła przez przygotowaną przegrodę otwartą o niewielkich rozmiarach jest niewielki.
3. Materiały o mniejszych gęstościach badane w stanie suchym wykazały
lepszą izolacyjność termiczną niż materiały o gęstościach wyższych jednak
różnice zbadanej temperatury po 30 min nagrzewu nie były większe niż 2%.
4. Zawilgocenie materiału nagrzewanego ma wpływ na przepływ ciepła
przez przegrodę jedynie w przypadkach, w których proces zawilgocenia
zmienia strukturę fizyczną samego materiału.
5. Dla wełny mineralnej miękkiej – mokrej temperatura zbadana po 30 min
nagrzewu była o 60% wyższa niż dla wełny mineralnej miękkiej suchej.
6. Powierzchowne zawilgocenie materiałów nienasiąkliwych nie wpływa na
różnice w obserwowanej temperaturze nagrzewanej przegrody, ponieważ
podczas nagrzewania woda z powierzchni materiału odparowuje.
Przedstawione badania należy przyjąć jako badania pilotażowe w wymienionym zagadnieniu. Wykonane one zostały w oparciu o technikę badawczą – autorską umożliwiającą opracowanie wyników jedynie metodą
porównawczą. Należy kontynuować opisane badania w szerszym zakresie
przy użyciu bardziej zaawansowanego sprzętu. Wyniki tych prac mogą
wpłynąć na poprawienie jakości projektowanych materiałów izolacyjnych
co będzie miało odzwierciedlenie w oszczędności energii zużywanej na
ochronę przed wysokimi temperaturami.
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Историография возникновения
и развития пожарной безопасности в Украине
Абстрактные

В статье исследована историография возникновения и развития пожарной
безопасности в Украине, изучен и проанализирован феномен понятия «безопасность жизнедеятельности» и его трактовки разными учеными. Детально
исследован каждый этап зарождения пожарной безопасности независимой
Украины и в пределах каждого этапа показана динамика ее развития.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, пожарная безопасность,

огонь, вода

Historiography of the Emergence and Development
of Fire Safety in Ukraine
Abstract

The article investigates historiography of origin and development of fire safety
in Ukraine. The phenomenon of the concept of “life safety” and its interpretation
by different scientists are studied and analyzed. Each stage of the fire safety of
independent Ukraine has been thoroughly investigated and the dynamics of its
development is shown within each stage.
Keywords: life safety, fire safety, fire, water
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Rys historyczny powstania
i rozwoju ochrony przeciwpożarowej na Ukrainie
Abstrakt

W artykule przedstawiono rys historyczny dotyczący pochodzenia i rozwoju
ochrony przeciwpożarowej na Ukrainie. Dokonano analizy pojęcia „bezpieczeństwa życia” i jego interpretacji przez różnych naukowców. Przedstawiono każdy
etap ochrony przeciwpożarowej niepodległej Ukrainy oraz opisano dynamikę jego
rozwoju na każdym etapie.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo życia, ochrona przeciwpożarowa, pożar, woda

Постановка проблемы. Огонь – это наибольшее изобретение человека
в истории развития общества. С его появлением человеческая жизнь значительно упростилась. Однако, наряду с позитивными сторонами,
огонь имеет и негативные – способность все разрушать. И, что главнее всего, он может разрушить не только материальные ценности, но
и лишить жизни миллионов людей. Ведь в мире пожары отнесены
к числу стихийных бедствий, результатом которых являются огромные убытки, в частности, к таким как: лавины, наводнения, ураганы,
землетрясения и др.
С тех пор, как человек начал использовать огонь, большое количество пожаров осуществляется именно при его участии. Археологические открытия свидетельствуют о большом числе уничтоженных
городов путём пожара.
Понимая губительные возможности огня, в обществе каждой страны из года в год начали развивать пожарнoе дело и безопасность, главной целью которой стало предупреждение о возникновении пожаров
и борьба с ними.
Сегодня, в период развития инновационных технологий, проблема
пожарной безопасности общества чрезвычайно актуальна.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы
пожарной безопасности в Украине исследованы в трудах ведущих
отечественных научных сотрудников и ученых, в частности таких
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как: Андриенко М.В., Доманский В.А., Сидорчук О. В., Ратушный Р. Т.,
Гада О. Б., Климась Р. В., Матвийчук Д. Я., Скоробагатько Т. М.,
Якименко О. П., Томиленко А. Г, Касимов Б. Е., Колесников В. В.,
Липинский В. В., Пономаренко Г. О.
Принимая во внимание значительное количество трудов, посвящённых пожарной безопасности, актуальность приобретает комплексное и основательное изучение истории зарождения и развития пожарной безопасности в Украине.
Цель исследования. Основная цель статьи заключается в комплексном исследовании истории зарождения и развития пожарной
безопасности в Украине.
Изложение основного материала исследования. Прежде чем
исследовать историографию зарождения и развития пожарной безопасности в Украине, стоит проанализировать трактовку понятия
«пожарная безопасность» ведущими отечественными и зарубежными
учёными (табл. 1).
Таблица 1. Определение понятия «пожарная безопасность» учёными
Учёные

Трактовки

В. В. Колесников [6]

совокупность урегулированных нормативно-правовыми актами
общественных отношений, направленных на предупреждение
возможности возникновения пожара, предотвращения возможности
влияния опасных факторов пожара на людей и материальные ценности,
а также на создание условий, способствующие тушению пожаров

В. В. Липинский [7]

состояние объекта, при котором с регламентированной вероятностью
исключается возможность возникновения и развитие пожара
и влияния на людей его опасных факторов

это вид (направление) национальной безопасности, заключающаяся
в защищенности жизни и здоровья людей, имущества и других
ценностей физических и юридических лиц, окружающей
Г. О. Пономаренко [8]
естественной среды и направлена на обеспечение своевременного
предупреждения, выявления, прекращения и нейтрализацию
пожаров и их последствий

Б. Е. Касимов [5]

Система социально-экономических и организационно-правовых
мероприятий, направленных на охрану собственности, защита жизни,
здоровья и имущества граждан, народного хозяйственного комплекса,
достопримечательностей истории и культуры, а также окружающей среды
и естественных богатств от пожаров и связанных с ними опасностей

Источник: составлено автором с использованием источников [5, 6, 7, 8, 2]
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Как видим, каждый учёный трактует понятие «пожарная безопасность» по-своему. Однако, в разный период времени оно было одинаково важным. Для того, чтобы можно было сравнить, как изменилась
весомость данной проблемы для общества, необходимо исследовать
историю зарождения и развития пожарной безопасности в Украине.
Пожарная безопасность со времени провозглашения независимости Украины и до сих пор прошла три этапа развития (рис. 1).
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ

1991-2003 годы

2003-2010 годы

2012- по настоящее время

пожарная
безопасность входит в
состав МВД Украины

пожарная
безопасность входит в
состав МЧС Украины

пожарная
безопасность ГСЧС
Украины, с 25 апреля
2014 года
подчиняющееся МВД
Украины и
Министерству
обороны Украины

Рис. 1 Этапы развития пожарной безопасности в Украине
Источник: составлено автором с использованием источников [1]

Первый этап – 1991–2003 годы – характеризуется началом зарождения пожарной безопасности в независимой Украине. Это был один из
самых сложных этапов, ведь в переходный период всегда трудно что-то
начинать, развивать или реформировать. После раскола Советского Союза, Украина с огромным энтузиазмом отнеслась к проведению реформ
всех сфер жизнедеятельности. Однако, из-за хаотического подхода
руководства государства к реформированию, слабости власти и противоречивости политиков, все амбициозные планы остались позади.
Кроме этого, большим препятствием на пути к реформированию
было разбалансирование финансово-денежной системы. Ведь в то
время инфляция гривны составляла 300%.
В кризисном состоянии была и пожарная безопасность страны. Так,
в период с 1991 по 2003 годы в Украине зафиксировано свыше 600 тыс.
пожаров, из них с летальными последствиями – 30 тыс. лиц. Кроме
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этого, огонь привёл к материальным убыткам на миллиарды гривен.
Поэтому остро встал вопрос реформирования пожарной безопасности.
Ведь Украина лидировала по количеству пожаров и смертей от них.
Количество погибших от пожаров превышало в 2–8 р. по сравнению
с показателями других стран. Почти половина действующих предприятий выпускали пожароопасные вещества, а из-за устаревшего
оборудования количество пожаров в стране из года в год росло.
Ситуация в сфере пожарной безопасности, сложившаяся в первый исторический период, ухудшалась вследствие существования
в Украине ряда деструктивных причинно-следственных явлений: резкое снижение уровня ПБ на предприятиях и в населенных пунктах
в связи с дефицитом средств обеспечения пожарной безопасности;
невыполнение государственных целевых программ «Пожарная безопасность и социальная защита» из-за их неудовлетворительного финансирования; неконтролируемый ввоз в Украину пожароопасных
веществ, материалов, изделий, оборудования и т.п.; необоснованное
сокращение численности всех видов пожарной охраны (государственной, ведомственной, местной и добровольной); рост количества коммерческих предприятий, главной целью работы которых было получение прибыли без надлежащих расходов по обеспечению пожарной
безопасности и т.п. [3, 11].
Состояние пожарной безопасности с 1999 по 2003 годы в динамике
представлено на рис. 2.

Рис. 2 Пожарная безопасность в Украине за период с 1999 по 2003 годы
Источник: составлено автором с использованием источников [4, 11, 1]
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Как видим, с каждым годом количество пожаров в Украине росло,
а ещё больше росли размеры убытков из-за пожаров. В 2003 г. количество пожаров выросло на 21049 относительно 1999 года, а убытки –
на 55831 тыс. грн. и составили в 2003 г. 89546 тыс. грн.
Такая ситуация свидетельствует о том, что отечественная пожарная безопасность требовала реагирования и совершенствования со
стороны государства. Государственной программы обеспечения пожарной безопасности на 1995–2000 гг. было недостаточно. Особенного
внимания требовали вопросы нормативного, правового характера,
совершенствования системы профилактики и кадрового обеспечения.
Важным этапом в совершенствовании системы пожарной безопасности стало принятие ряда законов и нормативно-правовых актов,
в частности:
• 17 декабря 1993 года: Закона Украины «О пожарной безопасности»
и создании Украинской пожарно-страховой компании;
• приказ МВД Украины от 27 сентября 1994 г. № 521»Об утверждении Положения о добровольных пожарных дружинах (командах)
и Типового положения о пожарно-технической комиссии», которым
были определены принципы создания добровольных пожарных дружин (команд) на предприятиях, в учреждениях или организациях
с количеством работающих не менее 50 человек;
• приказ МВД Украины от 17 ноября 1994 г. № 626 «Об утверждении
Положения о сельской пожарной охране», целью которого была
оптимизация пожарной охраны в сельской местности;
• постановление КМ Украины от 7 февраля 2001 г. № 133 «О создании Института государственного управления в сфере гражданской
защиты и Всеукраинского научно-исследовательского института
гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера».
В общем, пожарной безопасности в 1991–2003 г.г. присуще было быть
самой несовершенной системой государства с огромным количеством
проблем. Вопрос сохранения человеческих жизней и материальных
ценностей у правительства того периода был далеко не на первом месте.
Неудовлетворительное состояние дел с пожарами и их последствиями, ограниченное финансирование мероприятий, предусмотренных
для повышения уровня противопожарной защиты населенных пун-

Историография возникновения и развития пожарной…

119

ктов и объектов в следствие длительного экономического кризиса
в Украине и решения вопросов относительно разрабатывания и приобретения современных 94 образцов пожарной техники, оборудования,
средств связи и индивидуальной защиты личного состава обусловило
разработку и утверждение постановлением КМ Украины от 1 июля
2002 г. «Программы обеспечения пожарной безопасности на период
до 2010 года». При этом решение проблемы обеспечения пожарной
безопасности заключалось в комплексном и поэтапном решении проблемных вопросов в сфере пожарной безопасности, гарантированной
защиты общества и окружающей естественной среды от пожаров и их
последствий, внедрения организационных принципов функционирования системы обеспечения пожарной безопасности органов власти
всех уровней, укрепления правовой, научно-технической и ресурсной
базы, дававшее возможность существенно уменьшить в государстве
количество пожаров и чрезвычайных ситуаций [10,1].
Второй период развития пожарной безопасности – 2003–2010 годы –
ознаменовался созданием Гостехногенбезопасности и Государственного
департамента пожарной безопасности. Особенностью этого периода
стало утверждение постановления КМ Украины от 27 июня в 2012 г.
№ 590 «Государственная целевая социальная программа обеспечения
пожарной безопасности на 2012–2015 годы», целью которой было поэтапное решение проблемных вопросов системы пожарной безопасности
Украины с привлечением государственной власти и органов местного
самоуправления, кроме этого обеспечить безопасность и защиту населения, окружающей естественной среды и опасных объектов от пожаров.
Кроме этого, утратил свое действие Закон Украины «О пожарной
безопасности», а вместо него был принят 2 октября 2012 года Кодекс
гражданской защиты Украины.
Важнейшим на втором этапе развития пожарной безопасности
было создание системы 112, целью которой была организация экстренной помощи населению при выявлении опасности жизни, здоровью
или имуществу граждан. С вводом этой системы количество пожаров
значительно уменьшились, и соответственно, уменьшились убытки
от них. В этот период совершенствовалось авиационное обеспечение
сферы пожарной безопасности. Авиация действовала в единой системе
поисковых и спасательных работ.
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Общее количество пожаров и убытков за период с 2003 по 2010 годы
приведено на рисунке 3.

Рис. 3 Пожарная безопасность в Украине за период с 2003 по 2010 годы
Источник: составлено автором с использованием источников [9, 10]

Как показывает рисунок, количество пожаров, начиная с 2003 по
2009 годы не увеличивалось, а наоборот, уменьшалось. Однако, принимая во внимание этот факт, динамика понесённых убытков от пожаров
с каждым годом только росла и в 2010 году составляли 666594 тыс. грн.,
то есть на 185709 тыс. грн. больше, чем в 2009 году.
Третий период развития пожарной безопасности – конец 2012 года
и поныне – ознаменовался стремительным развитием пожарной безопасности, в частности ее отнесением к Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям с подчинением МВД Украины.
Важным шагом на пути к совершенствованию пожарной безопасности Украины стала реорганизация Государственной инспекции техногенной безопасности Украины и Министерства чрезвычайных ситуаций
Украины в Государственную службу 101 Украины по чрезвычайным
ситуациям.
Относительно общего положения пожарной безопасности на третьем этапе её развития обратим внимание на существенном сокращении
количества пожаров в стране (рис. 4).
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Рис. 4 Пожарная безопасность в Украине за период с 2012 по 2015 годы
Источник: составлено автором с использованием источников [9, 10]

Как видим, число пожаров с каждым годом сокращалось, однако
в 2015 году выросло на 10704 по сравнению с 2014 годом и составляло
79583. Однако сумма убытков в 2015 году сократилась на 31445 тыс. грн.
и составляла 1458296 тыс. грн. Количество пожаров растёт, а число нанесенного ущерба сокращается. Это весомый показатель современного
состояния и развития системы пожарной безопасности. Ведь пожар
случился, он зафиксирован и отнесен к статистике. Однако, благодаря
эффективной и оперативной работе Государственной службы Украины
по чрезвычайным ситуациям, модернизированному оборудованию
и техники, пожар удается вовремя погасить, и таким образом, избежать
или минимизировать убытки.
Выводы. Из изложенного выше можем сделать выводы, что с развитием общества изменялась сущность понятия «пожарная безопасность»
и понимания населением её роли и функций. Система зарождения
и развития пожарной безопасности в Украине имеет свои особенности,
в частности:
• оценив опасность огня, общество организовало пожарное дело ещё
в древние времена Киевской Руси;
• процесс борьбы с пожарами разделялся на предупреждение возникновения пожаров и их тушение;
• формирования добровольных пожарных дружин как составной
общей системы пожарной безопасности государства.
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Следовательно, можем сказать, что на каждом этапе развития пожарная безопасность имела свои особенности. Однако на каждом из
них она была важнейшей тематикой для обсуждения в системе органов государственного управления и особенно необходимой в жизни
общества.
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ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
УСТРОЙСТВ НА ДИСПЕРСНОСТЬ КАПЕЛЬ
ВОДЫ ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ
И СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОБЪЕМАХ
ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА
В статье рассмотрены устройства для осаждения продуктов горения, снижение температуры в объеме помещения и увеличение видимости. Основное
внимание уделялось выбору способа распыления воды на мелкодисперсные
частицы, влияния скорости потока воздуха на дисперсность капель, которые
выходят из центробежной форсунки. Целью исследования является развитие
метода расчета одного из главных параметров модели – эквивалентного диаметра капель струи распыленной воды. Ранее определение этого параметра
было возможно лишь с помощью сложных экспериментальных измерений.
В данной работе для его расчета применены ранее опубликованные литературные данные. Формула, полученная в работе, позволяет выполнять расчет
эквивалентного диаметра капель на основе конструктивных параметров.
Графические зависимости, полученные с помощью формулы, позволили
определить зависимость эквивалентного диаметра капель от технических
параметров. Применение формулы к математической модели теплозащиты
позволило расширить ее возможности для практического применения. Также
предлагается методика расчёта теплопоглощения порции воды в зависимости
от диаметра монодиспергированых водяных капель и влияние дисперсности
на интенсивность подачи воды для обеспечения тушения очага пожара.
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Investigation of the Influence of Structural Elements
Devices on Dispersed Water Droplets to Precipitate
the Product of Combustion and Reduce
the Tempeature in the Volume
of the Room During a Firer
Abstract

In the article, are considered devices for depositing combustion products, reducing the temperature in the room volume and increasing visibility. The main attention
was paid to the choice of the method for atomizing water into fine particles, the
effect of air flow velocity on the dispersion of droplets that leave the centrifugal
nozzle. The purpose of the study is to develop a method for calculating one of the
main parameters of the model – the equivalent diameter of the droplets of a spray
of water. Earlier, the definition of this parameter was possible only with the help of
complex experimental measurements. In this paper, previously published literature
data are used to calculate it. The formula obtained in the work makes it possible to
calculate the equivalent droplet diameter on the basis of design parameters. Graphic
dependencies obtained with the help of the formula made it possible to determine
the dependence of the equivalent droplet diameter on technical parameters. Application of the formula to the mathematical model of heat protection has allowed
expanding its possibilities for practical application. Also, a method is proposed for
calculating the heat absorption of a portion of water as a function of the diameter
of monodispersed water droplets and the effect of dispersion on the intensity of the
water supply in order to extinguish the fire.
Keywords: hazardous fire factors, smoke and combustion products, temperature

decrease, combustion products precipitation, water droplet dispersion, visibility
increase, classification of water spraying methods, pneumo-hydraulic spraying,
centrifugal nozzles, equivalent droplet diameter
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Wpływ elementów konstrukcyjnych urządzeń
do wytwarzania rozproszonych strumieni wody
na zmniejszenie produktów spalania i redukcje
temperatury podczas pożaru
Abstrakt

W artykule opisano wpływ dysz wodnych na redukcje produktów spalania,
obniżenie temperatury w pomieszczeniu, a także poprawę widoczność w pożarze.
Główną uwagę zwrócono na wybór metody rozpylania wody na drobne cząstki
oraz wpływ prędkości przepływu powietrza na dyspersję kropel powstających
w dyszach. Celem badania było opracowanie metody obliczania jednego z głównych
parametrów modelu – równoważnej średnicy kropel rozpylanej wody. Dotychczas
definicja tego parametru była możliwa do określenia tylko przy pomocy złożonych
pomiarów doświadczalnych. W niniejszym artykule do określenia pożądanego
parametru wykorzystano dane literaturowe. Wzór uzyskany w pracy pozwala
obliczyć równoważną średnicę kropel na podstawie parametrów projektowych.
Krzywe uzyskane przy pomocy wzoru określają zależność średnicy kropel względem
parametrów technicznych urządzeń. W artykule proponuje się ponadto metodę
obliczania absorpcji ciepła w zależności od średnicy kropel oraz wpływu dyspersji
na intensywność podawania wody w trakcie pożaru.
Słowa kluczowe: produkty spalania, spadek temperatury, redukcja produktów

spalania, dyspersja kropel wody, zwiększenie widoczności, klasyfikacja metod rozpylenia wody, rozpylanie pneumo-hydrauliczne, dysze odśrodkowe, równoważna
średnica kropelek

Введение. Непрерывное развитие науки и техники, рост пожароопасных производств, усложнение технологических процессов, концентрация на производстве и в зданиях значительного количества горючих синтетических материалов значительно усложнили обстановку
и условия для выполнения оперативных задач пожарно-спасательных
подразделений ДСНС Украины по спасанию людей, эвакуации имущества, ликвидации пожаров, проведению аварийно-спасательных
работ в загазованных и задымленных средах [1, 2].
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Актуальность темы. Согласно статистическим данным за 2016 г.
произошло 69 924 пожаров из них 50158 в жилом секторе. При ликвидации пожаров в жилом секторе в большинстве случаев используют
звенья газодымозащитной службы (ГДЗС), что составляет более 20%.
При этом большинство работы звеньев ГДЗС приходится в тяжелых
условиях. Тяжелыми являются условия работы звеньев ГДЗС при пожарах в помещениях, где средняя объемная температура достигает
от 200 С° и более в зависимости от стадии пожара и визуальная видимость снижается менее 3 м. Именно такие условия являются при
тушении пожаров в подвалах, что обусловлено их конструктивными
особенностями, а именно – малым количеством отверстий. Также на
обстоятельства во время пожара большое влияние оказывает пожарная
нагрузка, она в подвалах может достигать 50 кг / м2 и более [1, 3, 6].
Для эффективного проведения аварийно-спасательных работ при
пожаре в помещении звеньям ГДЗС нужно снизить температуру до
60–80 С° и увеличить видимость от 3 м до 6 м, что позволит не только
эффективно но и безопасно работать в загазованных и задымленных
помещениях. Этого можно достичь благодаря подаче распыленных
струй воды для осаждение продуктов горения и использовать дымососы для отсоса продуктов горения или для нагнетания свежего воздуха.
На практике пожарно-спасательные подразделения Украины используют стволы распылители и стволы типа Protek но они не являются
эффективными поскольку не могут дать нужной дисперсии капель. [9]
Изложение основного материала. Согласно экспериментальным
исследованиям, указанным в работе [4] полидисперсный поток с диапазонами капель от 300 до 400 мкм обеспечивает наибольший коэффициент захвата твердых частиц, то есть максимальную эффективность
влажной очистки дымовых газов. В Украине и других высокоразвитых
странах Европы и Америки используют в таких случаях дымососы.
Анализ дымососов на пожарах показывает, что нагнетание свежего воздуха в помещение является более эффективным по сравнению
с отсосом дымовых газов [4, 5]. Как указано в работе [12] во Львовском
государственном университете безопасности жизнедеятельности была
разработана установка (рис. 1), которая сочетает одновременно подачу мелко дисперсной огнетушащего вещества и свежего воздуха [8].
Но в этой установке (рис. 1 позиция 8) не рассмотрены конструктивные
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особенности насадки-распылителя (форсунки) и ее тактико-технические характеристики, а именно давления подачи огнетушащих средств
и диаметра выходного отверстия.

Рис. 1. Конструкция устройства для осаждения продуктов горения и снижения
температуры
1 – осевой пожарный дымосос; 2 – корпус устройства; 3 – муфтовая соединительная головка; 4 – фильтр воды; 5 – манометр; 6 – перекрывной кран;
7 – патрубок; 8 – насадка-распылитель; 9 – крепление устройства к дымососу.

Для эффективного подбора устройства для подачи тонкораспыленной воды рассмотрим классификацию способов распыления воды
на мелкодисперсные частицы. Согласно данной классификации ее
разделяют по следующим признакам: механическое распыление, гидравлическое, пневматическое, акустическое, электростатистическое,
ультразвуковое, пульсационное, электрогидравлическое, комбинированное и распыление с предыдущим газонасыщением [10].
Наиболее приемлемыми способами распыления воды из выше приведенных, которые используются на практике для осаждения продуктов горения, является гидравлическое и пневматическое распыление.
У гидравлического распыления основным энергетическим фактором,
который приводит к распаду воды на капли, является давление нагнетания. Проходя через распыляющее устройство, водяной поток набирает
очень высокую скорость и превращается в форму, которая обеспечивает быстрый и эффективный распад капель на части.

130

Лущ Василий, Лоик Василий, Штангрет Назар, Матушкевич Рафал

При пневматическом распылении энергия подводится к воде путем динамического ее взаимодействия с высокоскоростным потоком
воздуха. Благодаря большой скорости потока в распылителе или за его
пределами вода сначала распыляется на отдельные ниточки, которые
затем распадаются на капли.
В нашем случае мы используем комбинированный способ распыления [8]. Это сочетание двух приведенных выше способов, который позволяет получить такие характеристики распыления воды,
которые невозможно обеспечить при использовании каждого из них
в отдельности. То есть, сочетание пневматического и гидравлического
способов (пневмо-гидравлическое распыление), с помощью которого
получаем распыления с дисперсными характеристиками, которые не
устают полученным при пневматическом распылении, но при меньших
затратах энергии.
На процесс распыления капель (рис. 2) влияют физические свойства
воды в окружающей среде. Например, вязкость воды вызывает стабилизирующее действие, которое затрудняет развитие волновых явлений,
а, соответственно, и распыление воды. Также при увеличении поверхностного натяжения воды наблюдается уменьшение ее распыления.

Рис. 2. Расщепление цилиндрических струй воды при постепенном увеличении
скорости потока воздуха
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Механизм распыления капель, которые выходят из распылителя,
зависит от формы потока что вытекает и соотношения скоростей потока и окружающих газов, которые зависят от способа распыления и конструкции распыляющего устройства [10]. При постепенном увеличении
скорости нагнетания (начиная от нулевого значения) наблюдается
следующее явление: сначала вода выходит из сопла в виде отдельных
капель (рис. 2а). Увеличение скорости до 1,5 м/с приводит к превращению короткой струи и неравномерных капель (рис. 2б). После отрыва
капель образуется неравномерное расширение по длине струи. Под
действием давления в расширении меньшего диаметра вода перетекает
в расширение большего диаметра. Слияние или неслияние соседних
расширений приводят к неравномерности и к увеличению крупной
фракции полученных капель. При скорости потока воды 1,85–2,5 м/с
образуются наиболее равномерные капли (рис. 2в). При скорости потока более 2,5 м/с длина струи увеличивается почти до максимума
(рис. 1г). Число капель одинакового размера при этом уменьшается, так
как при увеличении скорости нагнетания потоком воздуха, образуются
маленькие капли.
Чаще всего комбинированный способ распыления капли применяется в центробежных форсунках. Принцип действия центробежной
форсунки заключается в закручивании воды, проходящей через нее.
Поток воды в форсунке обусловлен действиями момента количества
движения капель относительно сопла, который возникает при закручивании воды. Вода движется вдоль стенки соплового канала форсунки
в виде вращающейся пленки, а ядро п
 отока заполняет так называемый
воздушный вихревой поток. При истечении из сопла водяная пленка
распадается, образуя факел в виде конуса, частицы которого разлетаются по прямолинейным траекториям.
Рассмотрев типы форсунок (рис. 3): «Спиральные форсунки»; «Плоское распыление»; «Полный конус», было определено, что наиболее
эффективный тип форсунки является «Полный конус» (рис. 2 позиция 3). Благодаря своей конструкции форсунка типа «Полный конус»
разбивает поток воды, образуя своеобразную водную пыль (мелкие
капли). При этом твердые частицы, которые образуются в продуктах
горения (дыма) увлажняются, то есть становятся тяжелыми и оседают,
благодаря чему увеличиваются видимость. Это позволяет существенно
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охладить пораженные очагом возгорания области. При этом контактирующие с теплом капли превращаются в пар, который уменьшает
концентрацию кислорода окружающей среды и происходит профилактика повторного возникновения пожара путем нейтрализации
высокой температуры в очаге возгорания.

1

2

3
Рис. 3. Типы форсунок: 1 – «Спиральные»; 2 – «Плоское распыление»;
3 – «Полный конус»

Как указано в научной работе [7] для достижения в потоке нужной
дисперсии необходимо определить диаметр форсунки и давление
подачи огнетушащего вещества. Для расчета скорости потока воды
u0 в выходном отверстии оросителя можно воспользоваться теорией
движения жидкостей через отверстия и насадки [13–14]. В данном
случае ороситель можно рассматривать как насадок специфической
формы, характеризующийся соответствующими параметрами: коэффициентом сжатия струи εj ; коэффициентом скорости струи φj
и коэффициентом расхода жидкости μj = εj ∙ φj.
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По данным экспериментальных исследований известно, что эти
коэффициенты зависят от числа Рейнольдса Re для струи, но при достаточно больших значениях Re, превышающих ~104, их величины
выходят на постоянные уровни, зависящие от конструкции насадка.
Элементарный расчет показывает, что для типичных режимов работы
противопожарных оросителей условие Re > 104, как правило, выполняется.
Коэффициент сжатия существенно отличается от единицы для
отверстия в тонкой стенке, но для всех основных типов насадок εj = 1
[13–14]. Другие два коэффициента по определению равны:
u
φj = uo ,
j

(1)

Qnoz
,
Qj

(2)

μj =

где Qnoz – расход воды оросителя (объем воды за единицу времени),
uj и Q j – скорость потока воды и расход воды оросителя для идеальной
жидкости, которые можно определить через избыточное давление воды
в оросителе р с помощью уравнения Бернулли. Для данного случая это
уравнение имеет вид:
ρw ∙ uj2
=p ,
2
откуда:
uj =

2∙p
.
ρw

Из (3) получим:
u0 = φj ∙

2∙p
ρw .

(3)

Для определения коэффициента скорости φ j воспользуемся
тем обстоятельством, что как указано выше, εj = 1, то μj = εj ∙ φj = φj,
т.е. коэффициент скорости оросителя численно равен его коэффициенту расхода. Расход воды для идеальной жидкости:
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2∙p
ρw .

Q j = Snoz ∙

(4)

В паспорте каждого оросителя, как правило, представлена (в табличном виде) экспериментально измеренная зависимость:
(5)

Qnoz = K ∙ p ,

а также указана величина коэффициента К (K-фактор). Однако,
следует иметь в виду, что численное значение K-фактора для расчетов
необходимо перевести к единицам системы СИ и определить соответствующую величину KSI – Подставляя (6) и (7) в (4), получим:
ρw
∙ 4 .
2 π ∙ d02

μj = φj = KSI ∙

(6)

И наоборот, если для данной конструкции оросителя известно
значение коэффициента расхода μj, можно определить величину KSI
для заданного значения d0:
2
2 ∙ π ∙ d0 .
ρw
4

KSI = μj ∙

(7)

Согласно выполненным расчетам [15], при σ < 0.8 эквивалентный
диаметр капель СРВ Deq ≈ D32. Отсюда, подставляя (10) в (11), найдем
для эквивалентного диаметра капель:
σ2
2

Deq = C0 ∙ e ∙

σw
2

1
2

∙

d0
μj

2
2

∙p

1
3

(8)

Это соотношение позволяет решить важнейшую задачу конструкторского расчета системы противопожарной защиты на основе водяных завес. Она дает возможность определить экранирующие свойства
водяной завесы (с помощью математической модели [15, 37]) на основе технических параметров оросителей без выполнения трудоемких
и сложных измерений распределения капель по диаметрам.
Формула (8), однако, не позволяет в каждом случае выполнить количественный расчет эквивалентного диаметра капель СРВ до тех
пор, пока экспериментально не определен неизвестный коэффициент
С0 (параметр дисперсности), зависящий от конструкции оросителя.
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Все же эта формула дает возможность сделать грубую оценку эквивалентного диаметра капель для оросителей простейшей конструкции,
к числу которых относятся щелевые оросители для водяных завес. На основе обобщения результатов экспериментальных исследований известно,
что величина параметра дисперсности для подобных оросителей находится
в пределах 1.74 < С0 < 3.21 [38]. Если этот интервал действительно соответствует всем возможным значениям параметра дисперсности, то, выбирая
среднее из данного интервала С0 = 2,5 при расчете Deq, мы не сделаем ошибку
более 30%. При таком способе выбора параметра дисперсности С0 формула
(8) является оценочной, т.е. не требует высокой точности расчетов.
Кроме того, формула (8) дает ценную информацию о характере
зависимости эквивалентного диаметра капель СРВ от параметров d0,
p и σ и это дает возможность выработать методы оптимизации параметров СРВ в каждом случае конкретных условий теплового экранирования. Чтобы оценить численные параметры и характер этой зависимости, на рис. 4 представлены результаты расчета графиков Deq(p)
и Deq(d0), полученных с помощью формулы (8). Для расчета были заданы
значения σ = 0,5, μj = 0,7 и С0 = 2,5.
На основании теоретических исследований получена зависимость
эквивалента диаметра капель струй распыленной воды от технического
параметра насадки распылителя и давления. (Рис. 4).

Рис. 4. Зависимость эквивалента диаметра капель струй распыленной воды от
технического параметра насадки распылителя

Результаты теоретических исследований дисперсности капель воды
в зависимости от диаметра выходного отверстия и давления наведении
в таблице 1
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Таблица 1. Дисперсность капель воды в зависимости от диаметра выходного
отверстия и давления

№

Диаметр выходного
отверстия d0, мм

Давление выходного отверстия Р, бар
2

4

6

8

1

2

0,27673

0,21964

0,19187

0,17433

2

5

0,50974

0,40458

0,35344

0,32112

3

6

0,57562

0,45687

0,39911

0,36262

4

8

0,69732

0,55346

0,48349

0,43928

5

10

0,80916

0,64223

0,56104

0,50974

В научной работе [11] проведен анализ влияния дисперсности распыленной воды на теплообмен между каплями, которые двигаются и
продуктами горения (дыма). Выбор способа тушения пожара, вида и
расхода огнетушащего средства определяется классом пожара и его
характерными параметрами. При тушении способом охлаждения основным огнетушащим средством является вода или водные растворы.
В этом случае, характерным параметром для расчёта расхода воды
является площадь пожара (площадь поверхности горения). Согласно
[16] расход воды рассчитывается по формуле:
Vτ = SI ,

(9)

где Vτ ‒ расход огнетушащего средства, м3/с, (кг/с);
S ‒ площадь пожара, м2;
I ‒ требуемая интенсивность подачи воды, под которой понимают
количество огнетушащего средства, подаваемого в единицу времени
на единицу площади пожара дм3/(м2⋅с), (кг/(м2⋅с)).
Интенсивность подачи воды является справочной величиной, нормативная база которой формировалась практикой. Экспериментально
его определяют как:
v
I= τ ,

(10)
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где v ‒ фактический удельный объем воды, необходимый для прекращения горения, величина нормированная на 1 м2 горящей поверхности,
м3/м2, (кг/м2);
τ ‒ время прекращения горения, с.
Считается [16], что интенсивность подачи воды практически не
зависит от размеров площади пожара, но на нее влияют размеры пожарной нагрузки, её расположение по высоте помещения и доступность
поверхности горения для контакта с водой. В зависимости от горящих
конструкций и материалов согласно [16] интенсивность подачи воды
рекомендуется принимать от 0,06 дм3/м2⋅с (кг/м2⋅с) (административные
здания, жилые дома, деревянные сараи) до 0,45 дм3/м2⋅с (кг/м2⋅с) (пиломатериалы в штабелях при влажности 8–14%). Применение данных
норм обосновано практически, когда в качестве технических средств
подачи воды применяются стволы и насосы, обеспечивающие распыление её капель размером 500–1100 мкм. Методика оценки и анализ
эффективности такого способа распыления воды для охлаждения зоны
горения при тушении пожаров приведены в работах [17–18].
Вместе с тем в настоящее время всё более широкое применение,
особенно при тушении пожаров в городских условиях, находит тонкое
распыление воды. Однако, обоснованных норм подачи тонко распылённой воды для практического применения в научно-технической
литературе и современных инструкциях не содержится. В связи с этим
вопрос о пересмотре существующих норм интенсивности подачи воды
в зону горения применительно к новым технологиям пожаротушения
становится актуальным.
Интенсивность подачи во многом определяется эффективностью
охлаждения продуктов горения распылённой водой. Поэтому для решения данной проблемы необходимо провести исследование степени влияния дисперсности распыленной воды на теплообмен между
движущимися каплями и дымовыми газами, что и является целью
данной работы.
Теплообмену капель воды с высокотемпературной газовой средой посвящён ряд теоретических работ [19–31]. Все математические
модели, представленные в этих работах, построены с учётом тех или
иных допущений. Так, в работах [19–21, 31] при решении задачи не
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учитывались ослабляющие свойства продуктов горения. В [22–26, 29]
представлены результаты, рассчитанные без учёта времени прогрева
капель до момента их интенсивного испарения. В [30] авторы, используя феноменологический подход, исследовали процесс охлаждения
газа без учёта дисперсности капель в его потоке. Из всех перечисленных работ, только в [20], а также в [27,28] рассмотрен вопрос влияния
дисперсности капель распылённой воды на охлаждение продуктов
горения. В [20] приведены результаты исследования динамики охлаждения газов каплями воды для диапазона их диаметров 200–2000 мкм.
В отличие от [26] авторами [20] выявлено оптимальное значение диаметра капель воды 700 мкм, обеспечивающее максимальную интенсивность теплоотвода. Это слабо согласуется с практическим опытом,
реализуемым в устройствах подачи воды в современных пожарных
автомобилях, где диаметр распыляемых капель стремятся довести до
50 мкм и мельче. Хотя в целом все перечисленные модели качественно
отражают физическую сущность процесса охлаждения продуктов горения, тем не менее, этих результатов не достаточно для обоснования
норм интенсивности подачи тонкораспылённой воды. Несомненно, что
теоретические результаты должны быть скорректированы с учётом
результатов экспериментальных исследований и практического опыта.
Рассмотрим следующий случай [32]. Горение происходит в помещении размером а × b × h. Горит материал с низшей теплотой сгорания ,
МДж/кг; удельная скорость выгорания материала Ψ, кг/м2∙с, не изменяется во времени. Очаг пожара не увеличивается в размерах, и тепловой
поток в направлении ограждений помещения величина постоянная.
Помещение имеет проём для поступления воздуха не более 0,25 м2, что,
как показано в [33], приводит к тому, что среднеобъёмная температура
дымовых газов в помещении не превышает t1 = 250°С.
Охлаждение дымовых газов осуществляется распыленной водой,
капли которой падают свободно. Распределение капель по площади
a × b равномерное. Путь, проходимый падающей каплей hτ, ограничен временем нагрева капли τк от начальной температуры t0, °С до
температуры насыщения воды при атмосферном давлении tτ = 100°С.
Расход воды Vτ. м3/с, подаваемой в помещение принимаем постоянным.
Его величина может быть выражена из уравнения теплового баланса,
записанного для термодинамической системы «дымовые газы ‒ вода»:
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(11)

QB = Vτ(ρc)B(tτ – t0),

где QДГ ‒ количество теплоты, поглощаемое дымовыми газами в результате
горения, кВт;
QДГ ‒ количество теплоты, забираемое водой от дымовых газов, кВт;
(ρс)в ‒ объёмная теплоёмкость воды, кДж/(м3∙К).
Тогда, из соотношений (11) выражение для расхода воды имеет вид:
Vτ =

QHp SΨ
.
(ρc)B(tτ – t0)

(12)

Методика расчёта теплообмена между падающими каплями и дымовыми газами в закрытом объёме базируется на экспериментальных
результатах, представленных в [34–36].
Теплообмен капли с дымовыми газами является сложным и характеризуется суммарным коэффициентом теплоотдачи, Вт/(м2∙К):
α = αК + απ ,

(13)

где конвективный коэффициент теплоотдачи определяется как:
Nuλτ
,
d

(14)

qπ
,
(Tτ – TΚ)

(15)

αК =
а коэффициент излучения:
απ =

где Nu число Нуссельта;
λT ‒ теплопроводность дымовых газов при средней температуре,
Вт/(м∙К);
d ‒ диаметр капель, м;
qл ‒ плотность лучистой составляющей теплового потока, Вт/м2;
Тг‒ температура дымовых газов. К;
Tк ‒ средняя температура капли, К, которая определяется как:
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TK = TΓ – Δt ,
(16)
где Δt – среднелогарифмическая разность температур между дымовыми
газами и каплей, °С.
Δt =

(tΓ – t0) – (tΓ – tτ)
t –t
ln Γ 0
tΓ – tτ

,

(17)

где t0, t𝜏 – соответственно, температура капель в начальный и конечный
моменты падения капли, °С.
Согласно [34] для расчёта числа Нуссельта Nu между каплями
и газовым потоком использовалась формула А.В. Нестеренко:
Nu = Nu0 + ARenPr0,33Gu0,175 ,

(18)

где Nu0 = 2 – критерий Нуссельта при Re = 0 (когда Nu > 80 величиной
Nu0 можно пренебречь);
Re = ωd
VΓ – число Рейнольдса, где ω – скорость падения капли относительно скорости газа, м/с;
d – диаметр капли, м;
vг – кинематическая вязкость газа при средней температуре, м2/с;
Pr – критерий Прандтля;
T –T
Gu = T – критерий Гухмана, где Tс и Tм – температуры газа по сухому
и мокрому термометрам, К.
Численные значения А и n в зависимости от Re представлены в [34].
Скорость падения капли относительно скорости газа определяется
из соотношения:
C

M

C

ω = ωвит ± ωг ,

(19)

где ωвит, ωг, ‒ скорость витания капли и скорость газа, м/с (“+” – при
противотоке, “–” при прямотоке).
Скорость витания капли может быть определена методом ЦКТИ,
в котором уравнение равновесия подъёмной силы и силы тяжести
представлено в виде критериальной зависимости:
Fe = d

4g(ρΚ – ρΓ)
2
= (Reвит
ξ)0,33 ,
3VΓ2ρΓ

(20)
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где
Fe – критерий Федорова;
d – диаметр капель, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
ρк , ρг – плотности капли и газа, кг/м3;
vг – кинематическая вязкость газа при средней температуре, м2/с;
Reвит – число Рейнольдса при скорости витания капля;
ξ – коэффициент лобового сопротивления капли в газовом потоке.
Отсюда скорость витания капли в потоке газа:
ωвит =

ReвитvΓ
,
d

(21)

Вклад излучения газа в плотность теплового потока на поверхности
капель (15) рассчитывали по формуле:
Tf 4 Tк 4
εгεкC0
�
�,
–
qπ =
100
εг + εк(1 – εк) 100

(22)

где εг, εк = 0,95 – соответственно степени черноты газов и воды;
С0 = 5,7 – коэффициент лучеиспускания абсолютно чёрного тела, (Вт/м2∙К4).
Степень черноты газов определяли согласно методике [35, 36]:
εг = 1 – exp (–kpl) ,

(23)

где k = k гrп,
где k г – коэффициент ослабления лучей 3-атомными газами, содержащимися в продуктах сгорания, определяемый по опытной формуле:
TΓ

kг = (0,8 + 1,6rH O)(pnl)–0,5 (1 – 0,38 100 ) ,
2

(24)

Где rH O – объёмная доля водяных паров (rH O = 0,11);
2
2
рn = rn р – суммарное парциальное давление 3-атомных газов.
Для газов при атмосферном давлении р = 0,1 МПа содержание
3-атомных газов составит rn = rH O + rCO = 0,11 + 0,13 = 0,24.
2
2
Эффективная толщина излучающего газового слоя:
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l = 0,9 4

VC
,
Fn

(25)

где Vc ‒ объём излучающего слоя, м3;
Fп ‒ площадь ограждающих поверхностей, м2.
Для системы, содержащей капельки воды из формулы (25) следует:
l = 3,6VC Fn

1–φ
1+

6φ
d

VC Fn

,

(26)

где φ = V – объемная концентрация капель.
VC

Количество тепла, воспринимаемое одной каплей, составляет, Дж:
q = αΔtf ΚτΚ ,

(27)

где α – суммарный коэффициент теплоотдачи, определяемый по соотношению (13);
∆t – разность температур между дымовыми газами и каплей (17);
f Κ – πd 2 – площадь поверхности капли, м2;
d – диаметр капли, м;
τк – время нагрева капли от начальной температуры t0 до конечной tr.
Общее количество теплоты, аккумулированное всей массой распылённой воды, составит, Дж:
Q = qn = αΔtFΚτΚ ,

(28)

где число капель, образовавшихся в результате распыления объёма
воды V:
n=

6V
,
πd3

(29)

общая площадь поверхности капель (поверхность теплообмена) распыленной воды:
FΚ = fΚ n .

(30)
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Расчёт теплообмена между распылённой водой и дымовыми газами
проводился следующим образом. Первоначально ориентировочно задавались температурой tτ в конечный момент падения капли τк и затем,
варьируя этим параметром, методом последовательных приближений
вели расчёт до тех нор, пока последнее расчётное значение температуры:
tτp = t0 +

6q
,
(ρc)κπd 3

(31)

не совпадало с последним заданным tτ. Если капля испаряется, не
успев пролететь всю высоту помещения, тогда принимается параметр
tτ = 100°С, а варьируется параметр hτ до тех пор пока = 100°С.
Достоверность представленного метода подтверждается независимым решением задачи о теплопроводности капли. В данной задаче
каплю рассматривали как термически тонкое тело сферической формы.
Безразмерная температура сферической капли определялась как:
Θ = exp (–3F0 Bi) ,

(32)

4α τ

где F0 = d 2κ – число Фурье (где ак температуропроводность воды, м2/с);
αd
‒ число Био;
Bi = 2λ
κ
λк ‒ теплопроводность воды, (Вт/м∙К).
Тогда размерная температура:
tτλ = tΓ – Θ(tΓ – t0) .

(33)

Количество теплоты, аккумулированное одной каплей:
q λ = q 0(1 – Θ) ,
где q0 = ρκ

4ακτ
d2

(34)

Cκ(tΓ – t0).

Для проверки сходимости конвективной задачи с задачей о теплопроводности использовался пакет стандартной компьютерной
программы Mathcad 13. Во всем диапазоне варьируемых температур
0 < tτ < 100°С и размеров капель 0,1 < d < 1 мм расхождение решений
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q – qλ

конвективной задачи и задачи о теплопроводности ε = q 100, не
превышало 1 %.
Согласно постановке задачи, расчёт исследуемых параметров проведён для следующих исходных условий: горючий материал в помещении – штабель древесины, её нижняя теплота сгорания QHp = 16,9 МДж/кг;
удельная скорость выгорания материала Ψ = 0,0162 кг/(м2∙с); площадь
пожара S = 1 м2; среднеобъёмная температура дымовых газов в помещении tΓ = 250°С; температура воды в начальный и конечный моменты
падения капли составляла соответственно t0 = 16°С, tΓ = 99°С. Дисперсность капель варьировалась в диапазоне 0,1 < d < 1 мм. Рассматривалась
адиабатная задача.
Количество теплоты, поглощаемое дымовыми газами в результате
горения, и расход охлаждаемой воды, подаваемой в помещение, согласно формулам (11, 12) соответственно составили:
Qдг = 16,9 ∙ 106 ∙ 0,0162 = 241,1 кВт; Vτ = 0,72 дм/c.
Во всём исследуемом диапазоне параметра d разница между величинами Qдг и не превышала 1 %.
Проведём анализ влияния дисперсности распылённой воды на теплообмен между движущимися каплями и дымовыми газами. Как следует
из уравнения (28), при условии, что Δt = Δtmax – const, основными характеристиками теплообмена являются суммарный коэффициент теплоотдачи α, общая площадь поверхности капель Fк и время нагрева капли
τκ до температуры насыщения воды при атмосферном давлении tτ = 100°С.
Зависимости параметров α и τκ от дисперсности капель представлены соответственно на рисунке 5. Как видно из графика зависимости коэффициента
теплоотдачи от диаметра капель воды α-f(d) (рис. 5) снижение уровня их
дисперсности ведёт к росту коэффициента теплоотдачи. Причём темп возрастания на участке d < 0,4 мм значительно выше, чем на участке d > 0,4 мм.
Таким образом, при разработке новых технических устройств для подачи
распылённой воды необходимо закладывать конструктивные параметры, которые обеспечат дисперсность капель порядка 0,1 мм, возможно
и мельче. В численном выражении уменьшение размера капель с 1 до 0,1 мм
(в 10 раз) привело к увеличению суммарного коэффициента теплоотдачи
α в 2,4 раза (480–1154 Вт/(м2∙К)).
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Рис. 5. – Зависимость коэффициента теплоотдачи от размера капель

Исследование показало, что характер кривой α – f(d) имеет более
сложную, чем степенную зависимость. Следует также отметить о несущественном влиянии излучения на величину суммарного коэффициента теплоотдачи α. Для условий данной задачи вклад коэффициента
излучения не превышал 1 %.
В нашем случае, исходя из теплового баланса системы, зависимость
Fк ‒ f(d) обратно пропорциональна зависимости α ‒ f(d) и поэтому её
график здесь не приводится. Сокращение поверхности теплообмена
с уменьшением размеров капель обусловлено как снижением скорости
падения капель, так и сокращением времени их нагрева τк. Для исследуемого диапазона размера капель снижение скорости их падения
0,618 c
4,13м/c
составило 30,6 раза 0,135м/c
, а время нагрева сократилось в 24 раза 0,026
.
c
Выводы. Итак, проведя анализ теоретических исследований,
устройств и приборов, используемых для снижения температуры и
осаждения продуктов горения (дыма) для увеличения видимости
было определено, что наиболее эффективными являются комбинированные устройства, которые обеспечивают получение дисперсии
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капель воды и огнетушащих растворов от 300 до 400 мкм, составляет от
0,3 до 0,4 мм. Причем темп роста коэффициента теплоотдачи значительно выше при диаметре капель d ≤ 0,4 мм, по сравнению с каплями
d > 0,4 мм. Для этого подходит форсунка типа «Полный конус» с диаметром выходного отверстия 5 мм при давлении подачи на нее огнетушащего вещества от 4 до 6 бар. В дальнейшем будут продолжены
работы в данном направлении и проводиться экспериментальные
исследования в лабораторных и полигонных условиях.
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