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Zagrożenie pożarowe autokarów powodowane
przez materiały wyposażenia
Abstrakt

Według danych statystycznych [1], pożary środków transportu drogowego stanowią ok. 7% udziału liczby wszystkich pożarów w Polsce i zajmują drugie miejsce
po pożarach obiektów mieszkalnych. Najczęściej dochodzi do pożaru samochodów
ciężarowych i osobowych, ale istotnym problemem są także pożary autokarów,
ze względu na liczbę przewożonych ludzi. Na przebieg ewakuacji i skuteczność
akcji gaśniczej mają wpływ zastosowane wewnątrz pojazdu materiały. Najczęściej
pożar rozwija się bardzo szybko i nawet, jeśli pasażerom uda się opuścić pojazd
bez uszczerbku dla zdrowia, to autokar ulega doszczętnemu spaleniu. Zdarzają
się jednak także takie przypadki, w których dochodzi do śmierci pasażerów, bo
płomienie są tak silne, że dotarcie do pozostałych w pojeździe osób jest niemożliwe.
Na zagrożenie pożarowe i przebieg pożaru autokaru mają wpływ zastosowane materiały wyposażenia. Przeprowadzono badania materiałów stanowiących elementy
foteli autokarowych, określono ich topliwość oraz szybkość spalania pionowego.
Od tych właściwości zależy przebieg pożaru autokaru i skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych.
Słowa kluczowe: zagrożenie pożarowe, właściwości palne materiałów, badania

ogniowe materiałów, kryteria doboru materiałów

Coaches Fire Hazard Caused by the Equipment Materials
Abstract

According to the statistics [1], the fires of road transport vehicles account for
around 7% of the total number of fires in Poland and are the second most common
after the fires of residential buildings. Most often, the fire occurs in the trucks
and passenger cars, but the fire of coaches is also a significant issue because of
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the number of people being transported. The course of the evacuation and the
effectiveness of fire extinguishing are influenced by the materials used inside the
vehicle. Predominantly, the fire develops very quickly , and, even if passengers are
able to leave the vehicle without compromising their health, the bus is completely
burned down. Nevertheless, the cases of passenger casualties do happen, as the
flames are so strong that it is impossible to reach the people remaining in the vehicle.
The materials used in the interior have crucial impact on the fire. The coach seat
materials have been investigated in order to establish their fusibility and vertical
burning rate. These characteristics of materials affect the course of the coach fire
and the effectiveness of rescue and firefighting activities.
Keywords: fire safety, the properties of flammable materials, materials fire testing,
criteria for materials selection

1. Wstęp

Pożary środków transportu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia
i życia człowieka, powodować szkody w środowisku naturalnym oraz poważne
straty ekonomiczne. Niestety od lat ich liczba utrzymuje się niemal na stałym
poziomie – 6–7% w stosunku do ogólnej liczby pożarów. W tabeli 1 zestawiono
liczbę wszystkich pożarów w Polsce w latach 2010–2016 oraz liczbę pożarów
środków transportu ogółem i w transporcie drogowym.
Tabela 1. Liczba pożarów w Polsce w latach 2010–2016 z uwzględnieniem liczby
pożarów wszystkich środków transportu i pojazdów drogowych

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba pożarów
w Polsce
135 554 171 830 183 888 126 426 145 237 184 817 126 228
OGÓŁEM
Liczba pożarów
środków
8879
8640
8328
7815
8246
8463
8996
transportu
OGÓŁEM
Liczba pożarów
pojazdów
8671
8436
8126
7665
8106
8328
8857
drogowych
Źródło: opracowanie na podstawie [1]
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Co roku w Polsce dochodzi do ponad ośmiu tysięcy pożarów środków
transportu. Największy udział mają pożary pojazdów drogowych (ok. 98%).
W tabeli 2 podano liczbę pożarów środków transportu, do których doszło
w Polsce w 2016 roku. Zestawienie wyraźnie wskazuje dominujący udział
pożarów samochodów ciężarowych, cystern i samochodów osobowych. Nie
można jednak bagatelizować liczby pożarów autobusów, które zajmują trzecią
lokatę w tych niechlubnych statystykach.
Tabela 2. Liczba pożarów środków transportu w Polsce w 2016 roku

Środki
transportu

Drogowe

Kolejowe

Lotnicze

Rodzaj
Motocykle, jednoślady

109

Autobusy, trolejbusy

165

Samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny,
przyczepy do samochodów ciężarowych

1058

Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych

7525

Ruchu pasażerskiego, np. wagony pasażerskie, typu
pasażerskiego, socjalne

28

Ruchu towarowego, np. wagony towarowe, cysterny

42

Ruchu pasażerskiego, np. samoloty pasażerskie

0

Ruchu towarowego np. samoloty przystosowane tylko
do przewozu towarów

0

Samoloty turystyczne, rolnicze, sportowe, sanitarne
w tym śmigłowce, szybowce, lotnie

4

Statki transportowe
Morskie

Statki pasażerskie, promy
Inne obiekty pływające, w tym jachty, łodzie rybackie,
kutry
Statki transportowe, pchacze, barki

Śródlądowe Statki pasażerskie, promy
Obiekty pływające, w tym jachty, żaglówki, łodzie
Szynowe środki komunikacji miejskiej
Pozostałe

Liczba
pożarów

Pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne
Szynowe pojazdy metra
Pożary środków transportu RAZEM

Źródło: opracowanie na podstawie [1]

10
2
10
0
0
10
9
23
1
8996
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Na rys.1 przedstawiono liczbę pożarów w Polsce w autobusach i trolejbusach w latach 2010–2016. Optymizmem napawa fakt występowania tendencji
malejącej, niemniej skutki pożaru każdego autobusu mogą być tragiczne.
Według doniesień medialnych, najtragiczniejszym wypadkiem w 2017 roku
był pożar autokaru na autostradzie A9 w Bawarii, na południu Niemiec. Autokar,
w którym znajdowało się 48 osób, najechał na jadącą przed nim ciężarówkę
i stanął w płomieniach. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zwarcie
instalacji elektrycznej powstałe wskutek uderzenia. 18 osób zginęło, a 30 odniosło obrażenia. Autokar spłonął doszczętnie [2]. W Polsce w tym samym
roku również doszło do pożarów autokarów. W Fajsławicach 9 maja 2017 roku
na drodze krajowej nr 17 (Piaski-Krasnystaw) zapalił się autobus przewożący
28-osobową wycieczkę z Radomia na Roztocze. Nikomu nic poważnego się nie
stało, do szpitala przewieziony został jedynie kierowca pojazdu, który doznał
poparzeń w wyniku podjęcia próby gaszenia pożaru. Autokar jednak spłonął
całkowicie. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się podczas jazdy
tylnego koła, następnie ogień rozprzestrzenił się na cały pojazd [3].

Rys. 1. Liczba pożarów autobusów i trolejbusów w Polsce w latach 2010–2016
Źródło: opracowanie na podstawie [1]

Kolejny wypadek zdarzył się 18 maja 2017 roku. Jadący z Przytoku autokar
niespodziewanie zaczął się palić w Zielonej Górze. W środku znajdowało

Zagrożenie pożarowe autokarów powodowane przez materiały wyposażenia

11

się 42 dzieci i 6 opiekunów. Kierowca od razu po zauważeniu płomieni zatrzymał autokar na poboczu drogi, tuż koło lasu, i otworzył drzwi. Wszyscy
pasażerowie zdołali opuścić pojazd, jednak pożar rozprzestrzeniał się bardzo
szybko i istniało ryzyko, że ogniem zajmą się drzewa i krzewy pobliskiego
lasu. Przybyli na miejsce strażacy gasili pojazd i jednocześnie polewali wodą
las, by płomienie nie przeniosły się na drzewa. Autobus spłonął całkowicie
(rys. 2). Pożar rozpoczął się najprawdopodobniej w komorze silnika [4].

Rys. 2. Autokar po pożarze, do którego doszło w Zielonej Górze 18 maja 2017 r.
Źródło: fot. Piotr Jędzura [4]

Do pożaru autokaru doszło również 3 sierpnia 2017 r. na autostradzie A4
w okolicy Przeworska. Pojazd zapalił się podczas jazdy. Było w nim 47 pasażerów, którym nic się nie stało, ale cały autokar stanął w płomieniach. Ugasili go
przybyli na miejsce strażacy. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie
instalacji elektrycznej [5].
Przytoczone przykłady pożarów autokarów, które zdarzyły się w Polsce,
miały podobny przebieg: źródłem zapłonu była awaria techniczna (zapalenie koła, zwarcie instalacji elektrycznej itp.), na skutek której dochodziło niemal błyskawicznie do pożaru całego pojazdu. O szybkości rozwoju
pożaru decydowały w dużej mierze właściwości materiałów wyposażenia.
Wymagania w zakresie palności materiałów stanowiących wyposażenie autokarów – pojazdów zaliczanych do kategorii M3, tzn. pojazdów o masie
maksymalnej przekraczającej 5 ton, przewożących więcej niż 22 pasażerów
i nieprzeznaczonych do przewozu pasażerów stojących oraz do użytkowania
w mieście (autobusy miejskie) są określone w Regulaminie nr 118 Europejskiej
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Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych [6]. Wymagania
te zestawiono w tabeli 3. Stanowią one jedyne kryteria oceny przydatności
materiałów wyposażenia pojazdów drogowych uwzgledniające ich palność
i mają zastosowanie tylko w odniesieniu do pojazdów kategorii M3. Dla pozostałych kategorii pojazdów (M1, M2 – do przewozu osób, N1, N2, N3 – do
przewozu ładunków i O1, O2, O3, O4 – przyczep) nie ma żadnych wymagań
dotyczących właściwości palnych materiałów wyposażenia [7].
Tabela 3. Wymagania w zakresie palności materiałów stosowanych w pojazdach
kategorii M3

Rodzaj materiału

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

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

Metoda
badawcza

Regulamin nr
118 EKG ONZ,
Załącznik 6

Regulamin nr
118 EKG ONZ,
Załącznik 7

Mierzony
parametr

Kryteria oceny

szybkość
spalania
poziomego
B

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

topliwość

wynik
zadowalający, gdy
nie utworzyła się
kropla zapalająca
watę bawełnianą
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cd. Tabeli 3.

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

Metoda
badawcza

Regulamin nr
118 EKG ONZ,
Załącznik 8

Mierzony
parametr

Kryteria oceny

szybkość
spalania
pionowego
Vi

Vi < 100 mm/min
lub gdy płomień
zgaśnie przed
zniszczeniem
jednej
z pierwszych nici
znacznikowych

Źródło: opracowanie na podstawie [6]

Jednoczesne spełnienie wymagań załączników 6, 7 i 8 Regulaminu jest
warunkiem udzielenia homologacji danemu typowi pojazdu lub homologacji
części instalowanej w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym. Wymagania dotyczące materiałów,
zawarte w Regulaminie nr 118 EKG ONZ nie są wygórowane w porównaniu
z wymogami dla materiałów wyposażenia stosowanego w budownictwie czy
kolejnictwie. Zapisy przytoczonego regulaminu mają wyeliminować z użytku materiały, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia i życia osób
znajdujących się w płonącym pojeździe. Nie oznacza to jednak, że materiały
spełniające te wymagania nie będą się paliły w czasie pożaru. Oczywiście
będą, ale ich spalanie powinno być na tyle powolne, aby wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili autokar, zanim ewakuację uniemożliwią płomienie
albo toksyczne produkty rozkładu termicznego i spalania materiałów [8–9].
2. Badania właściwości palnych wybranych materiałów
wyposażenia wnętrz stosowanych w autokarach

Do badań właściwości palnych wybrano materiały dostępne na polskim
rynku, które ze względu na swoje właściwości mogłyby być przydatne do
wyprodukowania foteli autokarowych. To właśnie fotele stanowią główne

14

Renata Dobrzyńska

wyposażenie pojazdu. Badaniom poddano zatem układy tapicerskie składające się z pianki poliuretanowej i tkaniny oraz tworzywa, które ewentualnie
mogłyby służyć jako osłony foteli. Ze względu na tajemnicę handlową, nazwy
wyrobów oraz ich skład zostały utajnione. Ujawniono jedynie rodzaj badanego materiału, przy czym np. kod próbki: „PP + tkanina 1” oznacza, że do
płyty z polipropylenu została przyklejona tkanina o innym składzie niż tkanina 2 i tkanina 3, próbkę „PP + filc” stanowi płyta polipropylenowa oklejona
jednostronnie filcem, natomiast próbki „ABS 1” i „ABS 2” są z kopolimeru
akrylonitrylo-butadieno-styrenowego, ale różnią się dodatkami. Określono
topliwość i szybkość spalania pionowego badanych materiałów. Badania szybkości spalania poziomego pominięto, ze względu zapis Regulaminu nr 118
stwierdzający, że jeżeli materiały spełniają wymagania w zakresie szybkości spalania pionowego, to spełniają również wymogi dotyczące szybkości
spalania poziomego. Na podstawie otrzymanych wyników badań dokonano
oceny zgodności właściwości palnych badanych materiałów z wymaganiami
Regulaminu nr 118 EKG ONZ decydującej o możliwości zastosowania tych
materiałów w autokarze jako element wyposażenia.
2.1. Badanie topliwości materiałów

Topliwość materiałów jest istotną właściwością, która wpływa na możliwość
rozprzestrzeniania się płomieni. Powstający opad kroplisty może zapalić
inne materiały sąsiadujące lub dotkliwie poparzyć ludzi, np. spadając na
odsłoniętą skórę.
Metodyka badań jest określona w załączniku 7 Regulaminu nr 118 EKG
ONZ. Badanie polega na poddaniu materiału działaniu promiennika elektrycznego oddalonego od próbki o 30 mm (rys. 3). Ciepło oddziałujące na
próbkę powinno wynosić 30 kW/m2. Próbkę o wymiarach 70 mm × 70 mm
i grubości do 13 mm oraz masie co najmniej 2 g umieszcza się na wsporniku
z rusztem z siatki ze stalowego drutu. Pod nim, w odległości 300 mm, należy
ustawić tackę z watą bawełnianą.
Próbkę wprowadza się w pole działania promiennika. Jeśli materiał zapali
się, po 3 s należy odsunąć promiennik. Gdy płomień zgaśnie, ponownie wprowadza się próbkę pod promiennik. Procedurę powtarza się przez 5 min [6].
Podczas badań obserwuje się, czy wystąpi opad zapalający watę bawełnianą
(rys. 4).
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Rys. 3. Próbka podczas badań topliwości przed zapaleniem
Źródło: fot. Renata Dobrzyńska

Rys. 4. Próbka podczas badań topliwości – po zapaleniu waty bawełnianej
Źródło: fot. Renata Dobrzyńska
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Wyniki badań topliwości wybranych materiałów zestawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Wyniki badań topliwości wybranych materiałów

Opad kroplisty

Spełnienie wymagań
załącznika 7 Regulaminu nr 118 EKG
ONZ

PP + tkanina 1

TAK

NIE

PP + tkanina 2

NIE

TAK

PP + filc

TAK

NIE

ABS 1

NIE

TAK

ABS 2

NIE

TAK

układ tapicerski 1

NIE

TAK

układ tapicerski 2

NIE

TAK

tkanina 3

NIE

TAK

Badany materiał

Źródło: opracowanie własne

Z przeprowadzonych badań wynika, że dwa z badanych materiałów nie
spełniają wymagań i ze względu na bezpieczeństwo pożarowe nie mogą być
zastosowane w autokarach.
2.2. Badanie szybkości spalania pionowego materiałów

Od szybkości spalania pionowego zależy, jak długo będą się palić materiały
zainstalowane w pionie. W autokarze są to głównie oparcia foteli. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego najlepiej byłoby, gdyby fotele zbudowane
zostały z materiałów samogasnących lub wolno rozprzestrzeniających ogień.
Badania szybkości spalania pionowego materiałów przeprowadza się
zgodnie z procedurą opisaną w załączniku 8 Regulaminu nr 118 EKG ONZ.
Polegają one na wystawieniu pionowo umieszczonej próbki na działanie
płomienia o określonej wysokości. Palnik może być zasilany propanem lub
butanem. Powinien być tak ustawiony, aby oś wzdłużna była nachylona
w górę pod kątem 30° do pionu, a jego wierzchołek znajdował się w odległości
20 mm od dolnej krawędzi próbki. Po umieszczeniu próbek na kołkach ramy,
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z przodu zakłada się trzy nici znacznikowe na wysokości 240 mm, 390 mm
i 540 mm od dolnej krawędzi próbki. Płomień przykłada się do krawędzi
próbki na 5 s. Jeśli próbka się nie zapali, to czas oddziaływania płomienia
na kolejną próbkę wynosi 15 s. Podczas badań mierzy się trzy czasy – od
przyłożenia płomienia do przepalenia kolejnych nici znacznikowych. Na ich
podstawie wyznacza się szybkość spalania pionowego materiałów [6]. Wyniki
badań wybranych materiałów zestawiono w tabeli 5. Na rys. 5–6 przedstawiono widok podczas badań próbki z ABS 2. Czas oddziaływania płomienia na
próbkę wynosił 5 s. Próbka spaliła się całkowicie w ciągu 4 min.

PP + tkanina 2

PP + filc

ABS 1

ABS 2

Układ
tapicerski 1

Układ
tapicerski 2

Tkanina 3

Czas
oddziaływania
palnika, s

15

15

15

5

5

15

15

15

Czas osiągnięcia
przez czoło
płomienia
pierwszego punktu
pomiarowego t1, s

255

259

239

165

130

59

119

–

Czas osiągnięcia
przez czoło
płomienia
drugiego punktu
pomiarowego t2, s

380

264

369

224

141

93

146

–

Czas osiągnięcia
przez czoło
płomienia
trzeciego punktu
pomiarowego t3, s

447

278

514

225

157

106

157

–

Czas palenia się
próbki
płomieniem, s

600

575

725

> 400

245

245

270

16

Badany
materiał

PP + tkanina 1

Tabela 5. Wyniki badań szybkości spalania pionowego wybranych materiałów
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Badany
materiał

PP + tkanina 1

PP + tkanina 2

PP + filc

ABS 1

ABS 2

Układ
tapicerski 1

Układ
tapicerski 2

Tkanina 3

cd. Tabeli 5.

Zasięg płomienia, mm

560

560

560

560

560

560

560
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Opad kroplisty

TAK TAK TAK TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Szybkość spalania
V1, mm/min

56

56

60

87

111

244

121

–

Szybkość spalania
V2, mm/min

62

89

63

104

166

252

160

–

Szybkość spalania
V3 mm/min

72

117

64

144

206

306

206

–

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

Spełnienie wymagań
Załącznika 8
Regulaminu nr 118
EKG ONZ

TAK

NIE TAK

Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Próbka ABS 2 podczas badań po odsunięciu płomienia
Źródło: fot. Renata Dobrzyńska
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Rys. 6. Próbka ABS 2 podczas badań, po przepaleniu trzeciej nici znacznikowej
Źródło: fot. Renata Dobrzyńska

Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że większość
badanych materiałów nie spełnia wymagań stawianych wyrobom stanowiącym
wyposażenie autokarów. Próbki z polipropylenu nie zapalały się przy oddziaływaniu płomienia przez 5 s, ale po przystawieniu palnika na 15 s, próbka z PP +
tkanina 2 paliła się dosyć szybko, podczas gdy szybkość spalania pionowego
dwóch pozostałych próbek nie przekroczyła 100 mm/min. Prawdopodobną
przyczyną różnic w zachowaniu się próbek na bazie polipropylenu mogą być
różnice w składzie samego tworzywa oraz właściwości palne tkanin pokryciowych. Osłony z ABS już po 5-sekundowym oddziaływaniu płomienia paliły się
bardzo intensywnie. Szybkość spalania pionowego jednej z nich przekroczyła
200 mm/min. Oznacza to, że gdyby z takiego materiału została wykonana
osłona oparcia fotela o standardowej wysokości, to w rzeczywistych warunkach
pożaru spaliłaby się w ciągu 3,5 min. Warto wspomnieć, że tak intensywnie
palący się materiał wydziela bardzo dużo ciepła, co może powodować rozkład
termiczny materiałów sąsiednich.
Tylko próbka z tkaniny 3 zgasła przed osiągnięciem przez czoło płomienia
pierwszego punktu pomiarowego i tylko ona spełniła jednocześnie wymagania
załączników 6, 7 i 8, i mogłaby być zastosowana jako element wyposażenia
autokaru (tabela 6).
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Tabela 6. Zestawienie spełnienia wymagań przez badane materiały

Badany
materiał

Spełnienie
wymagań
załącznika 6
Regulaminu
nr 118 EKG
ONZ

Spełnienie
wymagań
załącznika 7
Regulaminu
nr 118 EKG
ONZ

Spełnienie
wymagań
załącznika 8
Regulaminu
nr 118

Możliwość
zastosowania
w autokarze
jako materiał
wyposażenia

PP + tkanina 1

TAK

NIE

TAK

NIE

PP + tkanina 2

NIE

TAK

NIE

NIE

PP + filc

TAK

NIE

TAK

NIE

ABS 1

NIE

TAK

NIE

NIE

ABS 2

NIE

TAK

NIE

NIE

układ
tapicerski 1

NIE

TAK

NIE

NIE

układ
tapicerski 2

NIE

TAK

NIE

NIE

tkanina 3

TAK

TAK

TAK

TAK

3. Wnioski

Dane statystyczne wskazują na znaczną liczbę pożarów środków transportu
drogowego. Poważny problem stanowią pożary autokarów. Materiały stanowiące elementy foteli autokarowych – pianki poliuretanowe, tkaniny, osłony
z tworzyw sztucznych mogą podczas pożaru przyczyniać się do błyskawicznego ogarnięcia płomieniami całego pojazdu, powodując zagrożenie dla
zdrowia i życia pasażerów oraz duże straty materialne. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa pożarowego, materiały te powinny spełniać wymagania Regulaminu nr 118 EK ONZ w zakresie szybkości spalania poziomego, topliwości
i szybkości spalania pionowego. Im niższe wartości szybkości spalania, tym
dłuższy czas potrzebny na ewakuację ludzi z ogarniętego pożarem autokaru
i na przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej.
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Automatyczne systemy przeciwpożarowe
w wojskowych pojazdach bojowych1
Abstrakt

W artykule zaprezentowano przegląd automatycznych systemów przeciwpożarowych stosowanych w aktualnie eksploatowanych przez Wojska Lądowe Sił
Zbrojnych RP pojazdach bojowych. Zwrócono uwagę na odmienność architektury
automatycznych systemów przeciwpożarowych wojskowych pojazdów bojowych
„starej” i „nowej” generacji, w ujęciu ochrony przeciwpożarowej jednoobszarowej
(przedział napędowy), jak i ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej całej
przestrzeni wewnętrznej pojazdu (przedział bojowy, desantowy i napędowy). Wskazano również problematykę stosowania środków gaśniczych w tych systemach oraz
aspekt rozwojowy w odniesieniu do modernizacji wojskowych pojazdów bojowych.
Wspomniano również, ze względów historycznych, o pierwszych zastosowaniach
wymienionych systemów w czołgach serii T-55.
Słowa kluczowe: automatyczne systemy przeciwpożarowe, wojskowe pojazdy bojowe

Automatic Fire Protection Systems for Military
Combat Vehicles
Abstract

An overview of the automatic fire protection systems used in the currently used
combat military vehicles of the Polish Armed Forces have been presented. The attention

1 Artykuł opracowany w ramach projektu nr 91-WZA-57-DzS finansowanego w ramach
działalności statutowej AWL pod tytułem: „Zarządzanie cyklem życia pojazdów wojsk
lądowych”.
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was paid to the different design of the automatic fire protection systems of the ‘old’ and ‘new’
generation of military vehicles. It deals with a single firefighting, one-space system (drive
compartment) as well as with an anti-explosive protection and firefighting of the entire
interior space of the vehicle (combat compartment and crew compartment). The issue of
the use of extinguishing agents in these systems and the developmental aspect of combat
military vehicles upgrading has also been mentioned. For the historical reasons, the first
applications of the above mentioned systems in the T-55 tanks have also been mentioned.
Keywords: automatic fire protection systems, combat military vehicles

1. Wstęp

Automatyczne systemy przeciwpożarowe w wojskowych pojazdach bojowych2 zostały wprowadzono na szeroką skalę po drugiej wojnie światowej
(dotyczyło to zarówno państw „zachodnich”, jak i „wschodnich”3).
Jako pierwsze w te systemy zostały wyposażone czołgi bojowe4 i bojowe
wozy piechoty5. Ich głównym zadaniem, wbrew pozorom, nie było ratowanie

2 Wojskowe pojazdy bojowe stanowią grupę pojazdów wojskowych zaprojektowanych
do realizacji specjalnych funkcji bojowych. Mogą być opancerzone lub nieopancerzone.
Przy czym opancerzenie lub montowanie uzbrojenia jako uzupełniającego na pojazdach
niebojowych nie powoduje zmiany ich klasyfikacji na pojazdy bojowe. (za: http://www.
military-dictionary.org/combat_vehicle). W odróżnieniu od innych formacji np. straży
pożarnej, w której również występują „pojazdy bojowe”, dodajemy przymiotnik – wojskowe.
3 Pojęcie państwa „zachodnie” oznacza – państwa członkowskie NATO, zaś pojęcie państwa „wschodnie” – oznacza państwa będące członkami byłego Układu Warszawskiego.
4 Czołg bojowy oznacza samobieżny opancerzony pojazd bojowy o dużej sile ognia, przede
wszystkim z głównej armaty strzelającej ogniem bezpośrednim i pociskami o dużej prędkości początkowej, niezbędnej do rażenia celów opancerzonych i innych, odznaczający
się dużą mobilnością podczas jazdy w trudnym terenie oraz posiadający wysoki poziom
samoochrony, i który nie jest skonstruowany i wyposażony głównie do transportu wojsk.
Czołgi bojowe są to gąsienicowe, opancerzone pojazdy bojowe o wadze nie mniejszej
niż 16,5 tony w stanie nie załadowanym, które są uzbrojone w armatę o obrocie 360°
i kalibrze co najmniej 75 mm. Ponadto wszelkie kołowe opancerzone pojazdy bojowe
wchodzące na wyposażenie, które spełniają wszystkie wyżej podane kryteria, będą także
uważane za czołgi bojowe. (za: Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie,
http://grocjusz.edu.pl/Materials/_archiwum/archiwum2009/pd_sem_2510_A.pdf.).
5 Bojowy wóz piechoty oznacza opancerzony pojazd bojowy, zaprojektowany i wyposażony przede wszystkim do transportu drużyny piechoty, który zwykle umożliwia
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załogi, lecz zasadniczych elementów przedziału napędowego przed całkowitym zniszczeniem spowodowanym wysoką temperaturą palącego się paliwa
i olejów smarujących. Jak pokazały doświadczenia drugiej wojny światowej,
głównym źródłem uzupełniania pododdziałów w pojazdy bojowe były ich
naprawy (przywracanie zdatności funkcjonalnej). Spośród ogólnej liczby
uszkodzonych czołgów i dział pancernych 75–80% pojazdów nadawało się
do naprawy [2].
Z powyższego faktu wynikał dalszy rozwój systemów umożliwiających
zmniejszenie uszkodzeń bitewnych układów, podzespołów i elementów pojazdów bojowych umożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Takimi
systemami były i są – systemy przeciwpożarowe, które zastosowano, po raz
pierwszy w czołgach „zachodnich”: M60A1, Chieftain, AMX-30, Leopard 1
i czołgach „wschodnich” (właściwie – ZSRR): T-54, T-55.
Warto nadmienić, że większość silników napędowych czołgów tuż przed
drugą wojną światową i w jej trakcie miała rodowód z silników lotniczych [13,
s. 322] i (poza kilkoma wyjątkami, np. 7TP) były zasilane benzyną. Zasilanie
silników napędowych czołgów benzyną powodowało, że w wyniku pożaru
czołgu na skutek np. trafienia pociskiem, praktycznie większość wyposażenia
kadłuba i wieży czołgu ulegało całkowitemu zniszczeniu i nie nadawało się
do ponownego wykorzystania jako części wymienne.
Jak wynika z doświadczeń z minionych konfliktów zbrojnych, większość
zniszczeń w czołgach spowodowanych zostało pożarami zainicjowanymi
w przedziale napędowym. Z tego to powodu, pierwsze rozwiązania automatycznych systemów przeciwpożarowych w wojskowych pojazdach bojowych
miały na celu gaszenie ognia w tych przedziałach. Przedziały napędowe czołgów zarówno z okresu drugiej wojny światowej, jak i współczesne, stanowią
oddzielone (zamknięte) przestrzenie od pozostałych obszarów funkcjonalnych (przedziałów) pojazdu. Takie rozwiązanie, wymuszone względami bezpiecznego sterowania pojazdem przez załogę, sprzyjało stosowaniu środków
gaśniczych, które cechowały bardzo dobre właściwości tłumienia pożaru, ale
będące zarazem szkodliwe dla zdrowia załogi.
prowadzenie ognia z wnętrza pojazdu pod osłoną opancerzenia, jest uzbrojony w będącą
jego organiczną lub integralną częścią armatę o kalibrze co najmniej 20 mm, a niekiedy
posiada wyrzutnie przeciwpancernych pocisków rakietowych. (za: Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, http://grocjusz.edu.pl/Materials/_archiwum/
archiwum2009/pd_sem_2510_A.pdf.).
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W latach 80. XX wieku, oprócz automatycznych systemów gaśniczych
przedziałów napędowych, w wojskowych pojazdach bojowych wprowadzono
automatyczne systemy przeciwpożarowe chroniące załogę w przedziale bojowym i desantowym. Rozwiązanie to możliwe było dzięki dalszemu rozwojowi
środków gaśniczych minimalizujących ich szkodliwy wpływ w przypadku
użycia, na organizm ludzki.
Rozwój automatycznych systemów przeciwpożarowych stosowanych
w wojskowych pojazdach bojowych został wymuszony również poprzez
zmieniające się prawo,6 w wyniku czego nastąpiła wymiana środków gaśniczych mających znaczący wpływ na zubożanie warstwy ozonowej, na środki
gaśnicze o zerowym potencjale zubożania ozonu zwanymi czystymi środkami gaśniczymi. Ze względu na inne właściwości fizykochemiczne nowych
środków gaśniczych, automatyczne systemy przeciwpożarowe wojskowych
pojazdów bojowych musiały ulec modyfikacjom.
2. Automatyczne systemy przeciwpożarowe w czołgach

Automatyczne systemy przeciwpożarowe w wojskowych pojazdach bojowych jako pierwsze znalazły zastosowanie w czołgach. W konstrukcjach
czołgów eksploatowanych w Wojsku Polskim systemy przeciwpożarowe
zostały zastosowane po raz pierwszy w licencyjnym czołgu T-54. Od tego
typu czołgu we wszystkich kolejnych, poprzez T-55, T-72, PT-91 Twardy,
Leopard 2A4 i Leopard 2A5, następował rozwój systemów przeciwpożarowych od półautomatycznych do w pełni automatycznych i od gaszących
pożary tylko w przedziale napędowym do kompleksowej ochrony całego
pojazdu wraz z załogą.
2.1. Półautomatyczny system przeciwpożarowy w czołgach T-54 i T-55

Seryjną produkcję czołgu T-54 w Polsce rozpoczęto w 1958 r. (zakup licencji –
1955, konstrukcja, prototyp – 1946) w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach.
Czołg został wyposażony w półautomatyczny system przeciwpożarowy
gaszący pożar w przedziale napędowym [3].
6 Zob. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.
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Seryjną produkcję czołgu T-55 w Polsce rozpoczęto w 1968 r. (zakup
licencji – 1964, modernizacja T-54, prototyp – 1956) w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach.
Czołg posiadał półautomatyczny system przeciwpożarowy typu „Rosa” [4].
Warto wspomnieć o polskiej modernizacji czołgu T-55A identyfikowanym jako T-55AM „Merida”. W tej modernizacji zastosowano wewnętrzny
automatyczny, trzykrotnego działania, system przeciwpożarowy. System
składał się z trzech butli ze środkiem gaśniczym oraz z ośmiu czujników
termoelektrycznych rozmieszczonych w przedziale napędowym i umożliwiał
gaszenie pożaru w przedziale napędowym.
Na podkreślenie zasługuje zaproponowana, ulepszona w tym czołgu, osłona przeciwnapalmowa7. Polegała ona na wprowadzeniu wielu dodatkowych
elementów konstrukcyjnych umożliwiających wydłużenie, do kilkunastu
minut, czasu palenia się napalmu na osłanianych elementach czołgu, przy
zachowaniu ich zdatności funkcjonalnej, do czasu ugaszenia pożaru. System
osłony przeciwnapalmowej składał się z:
• dwóch daszków nad optycznymi częściami peryskopów mechanika –
kierowcy,
• daszka nad częścią optyczną peryskopu ładowniczego,
• daszka nad częścią optyczną peryskopu działonowego,
• daszków nad optyką peryskopów, wieżyczki obserwacyjnej dowódcy,
• osłony dziennego lub nocnego, przyrządu obserwacyjnego dowódcy,
• osłony głowicy optycznej celownika głównego,
• osłony okna karabinu sprzężonego z armatą,
• osłony okna celownika TSz2B – 32P,
• zamontowanych nad wlotami powietrza do chłodnicy, siatek metalowych
z otworami o niewielkiej średnicy, wykonanych z drutu ze stali żaroodpornej,
• osłon azbestowo-metalowych chroniących złącza gumowe, zewnętrznych
zbiorników paliwa,

7 Napalm – jeden z rodzajów bojowych środków zapalających będący produktem pochodzenia naftowego oraz soli kwasów organicznych. Stosowany jest do zagęszczania
lekkich paliw ciekłych. Cechuje się zwiększoną przyczepnością do podpalanych powierzchni i temperaturą spalania od 800oC do 1200oC.
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• osłon z metalowych rurek i drutu sprężynowego, chroniących wiązki przewodów elektrycznych,
• pokryw metalowych, na wyrzutniach granatów i pocisków dymnych,
• metalowych obudów świateł obrysowych,
• dwóch gaśnic proszkowych, umieszczonych w pojemniku, znajdującym
się na prawej burcie wieży,
• jednej gaśnicy proszkowej, umieszczonej w przedziale bojowym czołgu.
Zastosowanie wymienionych elementów poprzedzone było eksperymentem przeprowadzonym na poligonie Wojskowego Instytutu Techniki
Pancernej i Samochodowej w oparciu o stanowisko badawcze opracowane
przy współudziale specjalistów z Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. Stanowisko badawcze wyposażone zostało w worki z napalmem
zawieszone na wysokości wystarczającej do tego, aby zmieścił się pod nimi
badany czołg. Gdy ten wjechał w odpowiedni rejon stanowiska badawczego, zdetonowano palny ładunek, powodując powstanie pożaru na górnych
powierzchniach czołgu, w którym znajdował się kpt. J. Fret, obserwujący
eksperyment z wnętrza T-55AM. Pożar trwał ok. 15 minut, po upłynięciu
których został ugaszony, a wnioski z eksperymentu wykorzystano do ulepszenia osłony przeciwnapalmowej [15].
2.2. Automatyczny system przeciwpożarowy w czołgu T-72 i pochodnych

Seryjną produkcję czołgu T-72 rozpoczęto w Polsce w 1981 r. (zakup licencji –
1964 r., modernizacja T-54, prototyp – 1956 r.) w Zakładach Mechanicznych
„Bumar-Łabędy” w Gliwicach.
W czołgu zastosowano automatyczny system przeciwpożarowy przedziału
bojowego i napędowego, trzykrotnego działania (rys. 1).
Jako środek gaśniczy zastosowano freon zgromadzony w trzech butlach
gaśniczych. Jako detektory ognia (przekroczenia krytycznej temperatury)
zastosowano dziewięć czujników termicznych rozmieszczonych w przedziale
napędowym i bojowym (rys. 2). System uruchamia się automatycznie z możliwością załączenia ręcznego. Dodatkowo, w czołgu przewożona jest jedna
gaśnica ręczna – OU-2. Na uwagę zasługuje fakt, że podzespoły sterujące
automatycznego systemu przeciwpożarowego są współdzielone z systemem
ochrony przed bronią masowego rażenia.
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Rys. 1. Schemat rozmieszczenia czujników termicznych i króćców wylotowych
w przedziale bojowym i napędowym automatycznego systemu przeciwpożarowego czołgu T-72M, gdzie: 6 – króćce wylotowe przedziału bojowego, 11 – czujniki termiczne przedziału bojowego (4 szt.), 17 – króćce wylotowe przedziału napędowego, 16 – czujniki termiczne przedziału bojowego (5 szt.), 10 i 19 – butle
z środkiem gaśniczym, 3, 8, 20 – zbiorniki paliwa, 15 – przegroda przedziału
napędowego, 12, 13 – przewody rurowe przedziału napędowego, bojowego
Źródło: [5]

Rys. 2. Przedział napędowy czołgu T-72M z widocznym czujnikiem termicznym
Źródło: archiwum autora
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Zasada działania automatycznego systemu przeciwpożarowego polega na
automatycznym dozowaniu środka gaśniczego z butli na wskutek zadziałania
„pironaboju” w zaworach butli. Zadziałanie pironaboju spowodowane jest
sygnałem sterującym z czujników termicznych (powstanie siły elektromotorycznej, w tym przypadku zwanej siłą termoelektryczną, na termoparach
czujników). Powstanie sygnału sterującego w czujniku termicznym spowodowane jest przekroczeniem temperatury granicznej otoczenia czujnika.
W przypadku pożaru (przekroczenia temperatury granicznej) w przedziale bojowym następuje unieruchomienie dmuchawy, zamknięcie zaworu
wentylacji i wyzwolenie pironaboju (z opóźnieniem czasowym 30–50 s).
W przypadku pożaru w przedziale napędowym wyzwolenie pironaboju następuje po wyłączeniu silnika napędowego czołgu, unieruchomieniu dmuchawy
i zamknięciu zaworu wentylacji (z opóźnieniem czasowym 30–50 s).
Jeżeli pożar został ugaszony w pierwszym cyklu gaszenia uruchamia
się dmuchawa i otwiera zawór wentylacji oraz zanika sygnał sterujący mechanizmem unieruchamiania silnika (silnik można ponownie uruchomić).
W przypadku dalszego powstawania sygnału na czujnikach termicznych cykl
gaszenia powtarza się (do trzech razy).
Dalszym rozwojowym następcą czołgu T-72M produkowanym w Polsce
w latach 1994–2002 (łącznie 233 szt.) jest czołg PT-91 Twardy. W czołgu tym
(jak i późniejszej wersji eksportowej PT-91M „Pendekar” dla Malezji) zastosowano automatyczny system przeciwpożarowy KIDDE DEUGRA, który
szczegółowo opisano w podrozdziale 2.3.
Warto również nadmienić o innej wersji rozwojowej czołgu T-72 (którego
nie ma na wyposażeniu Wojska Polskiego), jakim jest czołg T-90. Zastosowano w nim automatyczny system przeciwpożarowy dwukrotnego działania
3ETs13 Inej. W tym czołgu do gaszenia ognisk pożaru wykorzystywane są
cztery zbiorniki z mieszanką „halon 114W2” i „13W1”, 10 optycznych i pięć
termicznych czujników (w przedziale napędowym) oraz szybko działający
system gaśniczy, które zapewniają wykrycie pożaru i użycie 90% środków
gaśniczych w czasie nie dłuższym niż 150 ms od zainicjowania wypływu
środka gaśniczego. System przeciwpożarowy może działać w trybie automatycznym lub ręcznym – wtedy uruchamia się go przyciskiem na pulpicie
dowódcy lub mechanika-kierowcy. Poza tym w czołgu przewożone są dwie
gaśnice proszkowe [16].
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2.3. Automatyczny system przeciwpożarowy w czołgu Leopard 2

Pierwsze czołgi Leopard 2A4 pojawiły się w uzbrojeniu Wojska Polskiego
w latach 2002–2003 (łącznie 128 szt.) oraz w 2015 r. (Leopard 2A4 – 14 szt.
i Leopard 2A5 – 105 szt.).
W czołgu Leopard 2A4 zastosowano ochronę przeciwpożarową w dwóch
różnych przedziałach czołgu: napędowym i bojowym. W celu likwidowania
pożarów powstałych w przedziale napędowym zastosowano automatyczną
(z możliwością ręcznej aktywacji) instalację ostrzegania i gaszenia pożaru
(rys. 3).

Rys. 3. Rozmieszczenie podstawowych elementów składowych automatycznego
systemu ostrzegania i gaszenia pożaru w przedziale napędowym czołgu Leopard
2A4, gdzie: 1 – skrzynka przełączników, 2 – butle z halonem 1211 (4 szt.),
3 – przewody doprowadzające środek gaśniczy, 4 – przewodowy czujnik
termiczny, 5 – przewody rozpylające
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Automatyczna instalacja ostrzegania i gaszenia pożaru uaktywniana jest sygnałem sterującym z przewodowych czujników termicznych, rozmieszczonych
w przedziale napędowym, po przekroczeniu temperatury ich otoczenia powyżej 180°C. Instalacja umożliwia przeprowadzenie maksymalnie trzech cykli
(pracy) gaszenia pożaru. Dwa cykle realizowane są w trybie automatycznym
(drugi cykl – wówczas gdy po pierwszym cyklu gaszenia nadal temperatura
w obszarze przewodowych czujników termicznych jest wyższa niż 180°C),
powodując opróżnienie kolejno pierwszej i drugiej butli z halonem 1211.
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W przypadku dalszej sygnalizacji pożaru przeprowadza się trzeci ręczny
cykl gaszenia poprzez uruchomienie przełącznika przechylnego w skrzynce
przełączników (1 – rys. 3) „Wyzwalanie ręczne”, który jest chroniony osłoną
zabezpieczającą przed niezamierzonym uruchomieniem. Przy pomocy tego
przełącznika jednocześnie zostają wyzwolone ręcznie butle nr 3 i 4 z halonem
1211. Istnieje również możliwość wyzwolenia ręcznego instalacji gaśniczej,
nawet jeśli poprzednio nie było żadnego automatycznego cyklu gaszącego.
W celu ochrony załogi przed skutkami eksplozji, zastosowano instalację
przeciwwybuchową (BUA – Brandunterdrückungsanlage). Instalacja ta składa się z urządzenia kontrolnego, instalacji sygnalizującej oraz z pojemników
ze środkiem gaszącym (halon 1301) – rys. 4.

Rys. 4. Rozmieszczenie podstawowych elementów składowych instalacji przeciwwybuchowej w przedziale bojowym czołgu Leopard 2A4, gdzie: 1 – czujnik
nr 1; 2 – urządzenie kontrolne; 3 – czujnik nr 2; 4 – czujnik nr 3; 5 – butle z halonem 1301 nr 3; 6 – butle z halonem 1301 nr 1; 7 – butle z halonem 1301 nr 2;
8 – butle z halonem 1301 nr 4; 9 – czujnik nr 3
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

W czasie „pokoju” instalacja jest wyłączona z użytkowania, a przełącznik
obrotowy na urządzeniu kontrolnym zaplombowany. Instalacja ta może
być włączona do użytkowania jedynie na podstawie specjalnego rozkazu.
Wszystkie czołgi Leopard 2A4, które pozyskała Polska, nie były wyposażone
w instalację przeciwwybuchową (były jej fizycznie pozbawione).
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Instalacja BUA działa tylko w trybie automatycznym. Zainicjowanie jej
pracy jest spowodowane sygnałem sterującym z jednego z czterech detektorów optycznych IR rozmieszczonych w przedziale bojowym czołgu w taki
sposób, że swoim zasięgiem obserwacji obejmuje cały przedział bojowy. Każdy
detektor jest wyposażony w dwa reagujące w podczerwieni czujniki. Czujniki
te reagują na padające promienie świetlne o określonej długości fal oraz ich
intensywność. Sygnał z czujnika (czujników) jest przekazywany do skrzynki
kontrolnej. W dalszym etapie następuje uruchomienie zbiornika ze środkiem
gaśniczym 1 i 2 po zadziałaniu sygnalizatora (pierwsze uruchomienie) i automatyczne przełączenie w ciągu 5 ± 1 s na zbiornik ze środkiem gaśniczym
3 i 4 (drugie uruchomienie), co pokazano na rys. 5.

Rys. 5. Schemat działania automatycznej instalacji przeciwwybuchowej (BUA)
czołgu Leopard 2A4, gdzie: 1, 2, 3, 4 – butle ze środkiem gaśniczym
Źródło: [10]

Charakterystyki opisanych dwóch instalacji przedstawiono w tabeli 1.
Ten dwutorowy system, zarówno dla załogi, jak i całego czołgu, zapewnia:
• większe szanse na przetrwanie na polu walki,
• dodatkową ochronę w przypadku ataku tzw. „koktajlami Mołotowa”,
• ochronę przeciwpożarową podczas transportu i przechowywania.
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W aktualnie eksploatowanych czołgach Leopard 2 środek gaśniczy halon 1301 i halon 1211 został zastąpiony gazem obojętnym – azotem, (N2)
cechującym się zerowym ODP8 (halon 1211 – 4 ODP, halon 1301 – 10 ODP).
W Polsce odbywa się modernizacja czołgów Leopard 2A4 do standardu
Leopard 2PL, dzięki umowie podpisanej 28 grudnia 2015 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a konsorcjum firm z Zakładami Mechanicznymi
Bumar-Łabędy S.A. i Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Umowę zawarto na
modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu nazywanego Leopard 2PL.
Kontrakt obejmuje modernizację 128 pojazdów do 2020 r.
Tabela 1. Charakterystyka automatycznego systemu przeciwpożarowego czołgu
Leopard 2A4

Przeciwpożarowa
instalacja ostrzegawcza
i gaśnicza

Instalacja
przeciwwybuchowa

Zdarzenie

ogień w przedziale
napędowym

eksplozja w przedziale
bojowym

Chroniony obszar

przedział napędowy

przedział bojowy

Typ detektora ognia

przewodowy czujnik
termiczny

detektor optyczny,
IR (4 szt.)

Czas aktywacji

–

poniżej 13 ms

Czas gaszenia

mniej niż 20 s

około 150 ms

Halon 1211 / azot

halon 1301 / azot

Ilość butli

4

4

Aktywacja

automatycznie / ręcznie

automatyczna

Temperatura aktywacji

powyżej 180°C

promieniowanie świetlne

Czas opróżnienia butli

60–100 ms

60–100 ms

System

Środek gaśniczy

Źródło opracowanie własne na podstawie [10]
8 ODP – Ozone Depletion Potential (potencjał zubożania ozonu), wskaźnik określający
potencjał niszczenia warstwy ozonowej umożliwiający ocenę ilościową wpływu poszczególnych substancji na warstwę ozonową.

Automatyczne systemy przeciwpożarowe w wojskowych pojazdach bojowych

35

Jednym z aspektów modernizacji ma być nowy automatyczny system
przeciwpożarowy KIDDE DEUGRA obejmujący układ przeciwwybuchowy
przedziału załogi i gaśniczy przedziału napędowego. System ten, podobnie
jak to przewidziano dla modernizacji czołgu Leopard 2A4 Bundeswehry do
standardu Leopard 2A7V, będzie wykorzystywał środek gaśniczy DeuGen
N FE369, dla obydwu przedziałów, który jest bezpieczniejszy niż wcześniej
stosowany środek gaśniczy bazujący na azocie. Automatyczny system przeciwpożarowy czołgu Leopard 2PL będzie podłączony do szeregowej magistrali
komunikacyjnej (CAN-BUS) łączącej wszystkie cyfrowe elementy czołgu ze
sobą [17].
3. Automatyczne systemy przeciwpożarowe
w bojowych wozach piechoty

Automatyczne systemy przeciwpożarowe w bojowych wozach piechoty eksploatowanych w Wojsku Polskim po raz pierwszy zastosowano w bojowym
wozie piechoty BWP-1. Drugim pojazdem, przeznaczonym do przewożenia
żołnierzy i wsparcia ich działania podczas walki, który został wyposażony
w automatyczny system przeciwpożarowy, jest kołowy transporter opancerzony KTO Rosomak.
3.1. Automatyczny system przeciwpożarowy BWP-1

Bojowy wóz piechoty BWP-1 do uzbrojenia Wojska Polskiego został wprowadzony w 1973 r. i pozostaje nadal w eksploatacji (jeszcze przez minimum
10 lat) – łącznie ok. 1300 szt. Jest to pojazd konstrukcji ZSRR z lat 60. ubiegłego wieku, który był pierwszą tego typu konstrukcją funkcjonalną.
Wyposażony został w automatyczny system przeciwpożarowy, dwukrotnego działania, służący do gaszenia pożaru w przedziale napędowym.
W jego skład wchodzą: skrzynka sterująca, dwie butle o pojemności 2 l każda
z środkiem gaśniczym (mieszanka „3,5” – bromek etylu i bezwodnik kwasu
węglowego – CO2), czujniki termiczne (szt. 4), głowic butli z pironabojem
9 FE-36 (nazwa produktu firmy DuPont), inne nazwy: HFC 236fa, R 236fa, Refrigerant
236fa, AG-G-68263, nazwa związku chemicznego: heksafluoropropan, symbol chemiczny: CF3CH2CF3, zero ODP, zamiennik dla halonu 1211.
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(2 szt.), zaworu zwrotnego, przewodów rozprowadzających środek gaśniczy
z rozpylaczami (rys. 6).

Rys. 6. Schemat automatycznego układu przeciwpożarowego BWP-1, gdzie: 1, 6,
7, 11 – przewody z rozpylaczami, 2 – czujnik termiczny (4 szt.), 8 – zawór zwrotny,
10 – butle z głowicami zawierające środek gaśniczy
Źródło: [1]

Zasada działania automatycznego systemu przeciwpożarowego polega na
automatycznym dozowaniu środka gaśniczego z butli na skutek zadziałania
„pironaboju” w zaworach butli (zawór zwrotny, nr 8, uniemożliwia przepływ
środka gaśniczego do opróżnionej butli). Zadziałanie pironaboju spowodowane jest sygnałem sterującym z czujników termicznych (rys. 7) (podobnych
konstrukcyjnie jak w czołgu T-72). Powstanie sygnału sterującego w czujniku termicznym spowodowane jest przekroczeniem temperatury granicznej
otoczenia czujnika.
W przypadku pożaru (przekroczenia temperatury granicznej) w przedziale napędowym następuje, poprzez skrzynkę sterującą, przesłanie sygnałów
sterujących na elektromagnesy mechanizmów wykonawczych:
• zamykania żaluzji i zasłonki eżektorów,
• unieruchamiania silnika napędowego,
• zamykania zaworów wentylatorów wyciągowych (wentylatory wyłączają się).
Następnie (z opóźnieniem czasowym 30–50 s) z następuje wyzwolenie
pironaboju butli nr 1. Jeżeli pożar został ugaszony w pierwszym cyklu gaszenia, można przystąpić do ponownego uruchomienia silnika. W przypadku
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dalszego powstawania sygnału na czujnikach termicznych cykl gaszenia
powtarza się (łącznie dwa razy). System można aktywować ręcznie, za pomocą dwóch przycisków (każdy z przycisków aktywuje działanie jednej butli)
umieszczonych na desce rozdzielczej mechanika-kierowcy.

Rys. 7. Czujnik termiczny automatycznego układu przeciwpożarowego BAP-1
Źródło: fot. archiwum autora

3.2. Automatyczny system przeciwpożarowy KTO Rosomak

Kołowy transporter opancerzony KTO Rosomak został wprowadzony
do uzbrojenia Wojska Polskiego w 2005 r. Do końca 2019 r. łączna liczba
KTO Rosomak, będących w eksploatacji Sił Zbrojnych RP, ma wynosić
ok. 1000 szt [18].
KTO Rosomak został wyposażony w automatyczny system przeciwpożarowy, KIDDE-DEUGRA, w celu ochrony załogi oraz żołnierzy desantu,

38

Kazimierz Kowalski

a także wewnętrznego wyposażenia pojazdu przed skutkami pożaru powstałego w przedziale napędowym, desantowym i bojowym. System ten składa
się z gaśniczej instalacji przeciwwybuchowej (FSS – Fire Suppression System
lub z niemieckiego: BUA – Brandunterdrückungsanlage) i przeciwpożarowej
(FFS – Fire Fighting System) – rys. 8.
W przestrzeni przedziału napędowego rozmieszczono osiem czujników,
które są podłączone do wspólnego bloku elektroniki, (2 – rys. 9), z którego
jest przekazywany sygnał do modułu sterowania automatycznym systemem
przeciwpożarowym. Czujniki umieszczono w taki sposób, aby obejmowały
swoim obszarem detekcji najbardziej zagrożone ogniowo przestrzenie przedziału napędowego.
System umożliwia dwutorowe działanie, tzn. tłumienie ognia w przedziale
bojowym i desantowym oraz gaszenie pożaru w przedziale napędowym.

Rys. 8. Schemat rozmieszczenia elementów automatycznego systemu przeciwpożarowego KTO Rosomak w przedziale bojowym i desantowym, gdzie: 1 – gaśnice ze środkiem gaśniczym przedziału silnikowego, 2 – gaśnice ze środkiem
gaśniczym przedziału bojowego (wieży), 3 – gaśnice ze środkiem gaśniczym
przedziału desantowego, 4 i 5 – czujniki optyczne przedziału desantowego,
6 – gaśnica ze środkiem gaśniczym, 7 – czujnik optyczny wieży, 8 – włącznik
ręcznego uruchamiania, 9 – moduł sterowania
Źródło: opracowano na podstawie [11]
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Rys. 9. Schemat rozmieszczenia elementów automatycznego systemu przeciwpożarowego KTO Rosomak w przedziale napędowym, gdzie: 1 – czujniki przedziału silnikowego (8 szt.), 2 – blok elektroniki
Źródło: opracowano na podstawie [11]

Działanie system tłumienia ognia (FSS / BUA) w przedziale bojowym
i desantowym przebiega następująco: w przypadku wykrycia ognia, przez
minimum jeden z trzech detektorów optycznych, moduł sterowania automatycznie uruchamia trzy gaśnice w przedziale bojowym i desantowym. Czas
reakcji systemu między wykryciem ognia, a całkowitym opróżnieniem gaśnic
jest krótszy niż 150 ms (wartość uśredniona). Istnieje również możliwość
ręcznej aktywacji systemu poprzez zewnętrzny przełącznik ręczny. Wykorzystując przełącznik „FSS wł / wył” na module sterowania, można wyłączyć /
dezaktywować system tłumienia ognia. Część z FSS modułu sterowania jest
aktywna wyłącznie, jeśli włączone jest zasilanie pokładowe. Po wyłączeniu
zasilania pokładowego, system pozostaje aktywny przez około 30 min, po
czym rozłącza się samoczynnie.
Detektory optyczne systemu FSS (trzy identyczne) przeznaczone są do
wykrywania impulsu świetlnego powstałego wskutek eksplozji pocisku wewnątrz przestrzeni przedziału bojowego i desantowego. Detektor optyczny
monitoruje zakres kąta przestrzennego 90°. Detektor optyczny składa się
z dwóch półprzewodnikowych czujników podczerwieni z przednią tarczą
filtra, które reagują w zakresie od 0,96 μm i 4,4 μm. Jeżeli oba czujniki podczerwieni zareagują, jak w przypadku pożaru węglowodoru, czujnik przekazuje sygnał alarmowy do modułu sterowania.
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Gaśnice systemu FSS (trzy identyczne) składają się ze stalowej butli, głowicy zaworu z zespołem zwalniającym oraz dyszy wylotowej. Każda gaśnica
jest wyposażona w zawór szybkodziałający (gaśnica nie jest aktywowana
przez detonację pironaboju), który w czasie ok. 10 ms otwiera gaśnicę. Bardzo
duży przekrój spustu gwarantuje prędkość opróżniania butli gaśnicy poniżej
100 ms. Dysza na wylocie zaworu zapewnia ciągłość rozpryskiwania środka
gaśniczego. Wyłącznik ciśnieniowy przekazuje informację o redukcji ciśnienia
w butli do modułu sterowania.
Gaśnice systemu FSS są zabezpieczone mechanicznie. W celu umożliwienia elektrycznego uruchomienia gaśnicy systemu FSS, należy czerwoną
śrubę bezpieczeństwa zastąpić srebrną śrubą blokującą na dyszy, co pokazano
na rys. 10.

Rys. 10. Widok gaśnicy systemu FSS zabezpieczonej (A) i aktywnej (B)
Źródło: opracowano na podstawie [11]

Działanie systemu gaszenia pożaru (FFS) w przedziale napędowym
przebiega następująco: w przypadku zarejestrowania przekroczenia granicznej (ustalonej temperatury, istnieje możliwość ustalenia temperatury
aktywacji w zakresie 100–200°C), przez minimum jeden z ośmiu punktowych detektorów ciepła DTF, blok elektroniki, (2 – rys. 9), przekazuje sygnał do modułu sterowania, który automatycznie aktywuje (z czterosekundowym opóźnieniem czasowym, tzn. sygnał „pożar” musi być
nadawany przez detektor przez minimum 4 s), poprzez detonację pirona-
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boju, jedną z dwóch gaśnic ze środkiem gaśniczym przedziału silnikowego (1 – rys. 8). Z gaśnic, środek gaśniczy poprzez przewody gaśnicze jest
rozprowadzany w przedziale napędowym, powodując gaszenie pożaru.
Z modułu sterowania przekazywany jest również sygnał, który jest wykorzystany do zmniejszenia przepływu powietrza w przedziale napędowym
(sygnał „stop” wentylatora). Co oznacza, że silnik pracuje bez wymuszonego przepływu powietrza przez chłodnice (należy obserwować warunki pracy silnika poprzez wskaźniki na desce rozdzielczej kierowcy – nie
przekraczając ich wartości krytycznych!). System FFS może być również
uruchomiony ręcznie (przełącznikiem na module sterowania). Wówczas
aktywowana jest druga butla ze środkiem gaśniczym przedziału silnikowego,
(1 – rys. 8). W miarę możliwości, przed ręcznym uruchomieniem systemu
FFS silnik napędowy pojazdu powinien zostać wyłączony, a dostęp paliwa
odłączony, ponieważ ręczne uruchomienie nie oddziałuje na wentylator
silnika.
W przypadku gdy wyłącznik główny zasilania pojazdu jest „wyłączony”
(„OFF”), system FFS pozostaje w trybie czuwania (stand-by) i jest aktywny.
Gaśnice systemu FFS są zamontowane w przedziale desantowym, (1 – rys. 8).
Gaśnica składa się ze stalowej butli o pojemności 4,35 l, szybkodziałającego
zaworu z zespołem zwalniającym oraz kołpaka zaworu. Gaśnica wypełniona
jest halonem 1211 lub DeuGen-N utrzymywanymi pod ciśnieniem 3,5 MPa.
W automatycznym systemie przeciwpożarowym KTO ROSOMAK
wykorzystywane mogą być następujące środki gaśnicze: DeuGen-N, halon 1301 i halon 1211. Środek gaśniczy DeuGen-N może występować pod
nazwami: FE-36, HFC-236fa, R 236fa, Refrigerant 236fa, AG-G-68263,
heksafluoropropan.
Na szczególną uwagę zasługują następujące fakty:
• wszystkie butle systemu FSS muszą być wypełnione tym samym środkiem
gaśniczym (Halon 1301 albo DeuGen-N),
• w danym pojeździe mogą być zastosowane różne środki gaśnicze (np. butle
przedziału silnikowego wypełnione – Halon 1211, a butle przedziału załogi
wypełnione – DeuGen-N),
• istnieje możliwość zastosowania różnych środków gaśniczych w butlach
systemu FFS (np. jedna butla przedziału napędowego może być wypełniona Halonem 1211, a druga środkiem gaśniczym DeuGen-N).
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Podsumowanie

Automatyczne systemy przeciwpożarowe wojskowych pojazdów bojowych,
będących na uzbrojeniu Wojska Polskiego, są rozwijane w kierunku kompleksowej ochrony przeciwpożarowej wnętrza całego pojazdu i załogi (brakuje
jeszcze wprowadzonych rozwiązań automatycznej ochrony przeciwpożarowej zewnętrznej).
Na eksploatację aktualnie będących na wyposażeniu wojska automatycznych systemów przeciwpożarowych pojazdów bojowych i ich dalszy rozwój
ma wpływ wiele czynników, do których zaliczyć można:
a) Protokół Montrealski, ratyfikowany przez Polskę w 1990 r., który zakazywał
od 1994 r. produkcji oraz importu halonu 1301 oraz 1211 na teren UE.
Na podstawie Dyrektywy Europejskiej nr 2037/2000 zakazano wykorzystywania halonów do ponownego napełniania gaśnic oraz stałych urządzeń gaśniczych oraz nakazano wycofać je do końca 2003 r. z istniejących
urządzeń. Ograniczono stosowanie halonów między innymi do urządzeń
wojskowych, co nie oznacza, że wojsko nie prowadzi badań nad możliwościami zastosowania bezpieczniejszych środków gaśniczych [8, 12, 17];
b) analizy przyszłych konfliktów zbrojnych jednoznacznie wskazują, że
przyszłe konflikty zbrojne stopniowo przenosić się będą do terenów zurbanizowanych [9]. Działania te (Urban Warfare) w znacznym stopniu
podnoszą poziom zagrożenia pożarowego pojazdów bojowych („koktajle Mołotowa”, granaty zapalające, improwizowane ładunki wybuchowe
w tym zapalające itp.). Powyższe implikuje rozwój automatycznych systemów przeciwpożarowych pojazdów bojowych o zewnętrzną ochronę
przeciwpożarową. Szczególnie jest to ważne dla kołowych pojazdów
bojowych. Bo o ile w gąsienicowych pojazdach bojowych nie ma wielkiego
zagrożenia utraty mobilności przez pożar gąsienicowego układu jezdnego,
tak w kołowych pojazdach bojowych występuje wysoki poziom ryzyka
utraty mobilności pojazdu wskutek pożaru opon. Dlatego należy rozważyć konieczność wyposażenia (w pierwszej kolejności) KTO Rosomak
w zewnętrzny automatyczny system przeciwpożarowy;
c) różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych automatycznych systemów
przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych stosowanych w pojazdach
bojowych (jest to cecha nie tylko występująca w Wojsku Polskim [6])
wymaga szczególnego nadzoru nad ich eksploatacją. W jej ramach wyko-

Automatyczne systemy przeciwpożarowe w wojskowych pojazdach bojowych

43

nywane są obsługiwania techniczne zarówno prewencyjne, jak i korekcyjne
wymagające z jednej strony wykwalifikowanego personelu obsługowego,
a z drugiej wsparcia logistycznego w niezbędne narzędzia i środki materiałowe, takie jak:
• stanowiska do rozładowywania, ładowania, obsługiwania, napraw i legalizacji butli układu przeciwpożarowego i systemu przeciwwybuchowego
KIDDE DEUGRA czołgów PT-91, Leopard 2A4 i 2A5 oraz WZT-3, które
powinno również być przystosowane do napełniania halonem 1301 lub 1211
wszystkich rodzajów butli przeciwpożarowych z wozów bojowych będących
na wyposażeniu SZ RP, tj.: butli systemów ROSA, butli BWP-1, T-72, BAZ
5937/5939, MTLB, GM-575, GM-578, KTO ROSOMAK i BRDM-2 ŻBIK,
• zestawy symulatorów do diagnozowania układu przeciwpożarowego i systemu przeciwwybuchowego KIDDE DEUGRA czołgów PT-91, Leopard 2A4
i 2A5 oraz KTO Rosomak i WZT-3, bez konieczności odpalania pironabojów
i uwalniania środków gaśniczych,
• zbiorniki ciśnieniowe z zaworem dwudrożnym do środków gaśniczych
typu halon zapewniające możliwość wykorzystania ich w zakresie napełniania, transportu, przechowywania, opróżniania środkami gaśniczymi
typu halon (1211 i 1301) o pojemności 25–30 litrów,
• różne rodzaje środków gaśniczych w tym dążenie do ujednolicenia w tym
zakresie;
d) ze względu na to, że współczesne automatyczne FSS wyposażone są w bardzo
czułe czujniki optyczne reagujące na płomień oraz na fale elektromagnetyczne, wytwarzane przez znajdujące się w bezpośredniej bliskości anteny urządzenia radiowe, aby nie dopuścić do przypadkowego zadziałania systemu,
zabrania się używania: w przedziale bojowym i desantowym otwartego płomienia, urządzeń radiowych z własnymi antenami, lamp o mocy większej niż
50 W w odległości mniejszej niż 0,2 m od czujnika;
e) temperatura w przedziale napędowym pojazdów bojowych, przy maksymalnym obciążeniu silnika, osiąga różne wartości w zależności od typu
pojazdu. Zwykle znacznie przekracza 100°C. W związku z tym zasadnym
jest aby można było, dzięki oprogramowaniu układu FFS, dostosowywać
wartość temperatury granicznej zadziałania FFS w zależności od typu
pojazdu i środowiska działania (np. klimat pustynny). W KTO Rosomak
temperatura graniczna aktywacji FFS wynosi 125°C;
f) butle gaśnicze podlegają dozorowi technicznemu (DT).
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Zbiornik wodoru w samochodzie.
Realne zagrożenie w pożarze?
Abstrakt

Katastrofa sterowca LZ-129 Hindenburg podczas cumowania na lotnisku w Lakehurst, NJ (USA) 6 maja 1937 r. była nadzwyczaj spektakularnym przykładem
tragicznych skutków niezachowania warunków bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu wodoru. Obecnie wodór stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu i wraca
również do zastosowań transportowych – jako gaz roboczy w ogniwach paliwowych
zasilających w energię elektryczną silniki samochodów osobowych, autobusów,
a nawet pociągów (jak Alstom Coradia iLint). W artykule przypomniano podstawowe informacje dotyczące właściwości wodoru, przedstawiono dane statystyczne
jeżeli chodzi o zdarzenia niebezpieczne z udziałem wodoru i ich analizę. Celem
artykułu jest wskazanie zagrożeń związanych z obecnością zbiornika gazowego
wodoru w pojeździe samochodowym – zarówno w przypadku transportu tego gazu
do odbiorcy, jak i w sytuacji, gdy samochód jest napędzany energią elektryczną
pochodzącą z ogniwa paliwowego.
Słowa kluczowe: wodór, zbiornik, transport, pożar

Hydrogen Tank in the Car.
Is it a Real Threat in the Fire?
Abstract

The LZ-129 Hindenburg airship disaster during moorings at Lakehurst, NJ (USA)
on May 6, 1937 was an extremely spectacular example of the tragic consequences
of not maintaining safety conditions when using hydrogen. Currently, hydrogen is
used in many branches of industry and also returns to transport applications – as
a working gas in fuel cells that supply electricity to engine of a passenger car, bus
and even a train (such as Alstom Coradia iLint). The presented article recalls basic
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information about the properties of hydrogen, provides statistical data on dangerous events involving hydrogen as well as their analysis. The purpose of the article
is to indicate the hazards associated with the presence of a hydrogen gas tank in
a vehicle – both in case of transporting this gas to the recipient, as well as in the
situation where the car is driven by the electricity from the fuel cell.
Keywords: hydrogen, gas tank, transportation, fire

1. Wstęp

Wodór H2 jest lżejszym od powietrza (masa cząsteczkowa M=2.016 kg/kmol),
bezbarwnym i bezwonnym gazem palnym, który może tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podstawowe parametry opisujące właściwości
palno-wybuchowe wodoru, to [1, 2]:
• granice wybuchowości w powietrzu: 4,1–74,2% obj.,
• granice detonacji w powietrzu: 15–63,5% obj.,
• maksymalny przyrost ciśnienia przy wybuchu w mieszaninie z powietrzem: 625 kPa,
• temperatura samozapłonu: 580°C,
• minimalna energia zapłonu: 0.011–0.02 mJ.
Wodór zaliczany jest do klasy temperaturowej T1 i grupy wybuchowości IIC.
Zatem wodór ma względnie niską dolną granicę wybuchowości i może
spalać się w powietrzu w bardzo szerokim zakresie koncentracji. Zainicjowanie spalania wymaga niewielkiej energii. Ponadto płomień wodoru
spalającego się w powietrzu przy ciśnieniu atmosferycznym jest niewidoczny.
Kolejną istotną właściwością wodoru jest stosunkowo niska temperatura
inwersji (ok. 205 K [3]), co sprawia, że wodór wykazuje ujemny efekt Joule’a –
Thompsona: podczas rozprężania gazu (a więc np. przy wypływie z nieszczelności) temperatura wypływającej strugi gazu rośnie.
Należy również pamiętać, że stale konstrukcyjne, z których wykonywane są zbiorniki i elementy złączne mogą w środowisku zawierającym
wodór ulegać korozji wodorowej (niskotemperaturowej – poniżej 100°C
i wysokotemperaturowej – powyżej 200°C, odwęglenie stali, HTHA), co
skutkuje znacznym obniżeniem własności mechanicznych stali, w szczegól-
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ności spadkiem wytrzymałości, wzrostem plastyczności i szybkości pełzania,
i prowadzi do powstawania mikropęknięć [4, 5].
Karta charakterystyki dla wodoru (np. [6, 7]) określa go jako gaz skrajnie
łatwopalny i podaje następujące środki ostrożności: przechowywać z dala od
źródeł ciepła (ogrzanie pojemnika ciśnieniowego powyżej 50°C grozi jego
wybuchem), w dobrze wentylowanym miejscu, jeśli dojdzie do zapłonu wyciekającego gazu – nie gasić, jeśli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
Odpowiednimi środkami gaśniczymi są mgła wodna lub drobno rozproszony
strumień wody, a także suchy proszek. Nie należy natomiast stosować do
gaszenia płomienia wodorowego silnego strumienia wody.
Ponadto – w dużych stężeniach w zamkniętych pomieszczeniach wodór
może spowodować uduszenie. Charakterystycznym objawem jest utrata zdolności ruchowych i przytomności (ofiara może nie być świadoma, że się dusi).
Z kolei kontakt ze skroplonym wodorem (cieczą kriogeniczną) prowadzi do
głębokich odmrożeń [8].
Gazowy wodór stosowany jest jako surowiec w przemyśle chemicznym
(przy syntezie amoniaku, chlorowodoru, metanolu, benzyny syntetycznej).
Znajduje też zastosowanie w metalurgii, w procesach redukcji tlenków metali (również jako gaz osłonowy do procesów spawania) oraz w przemyśle
spożywczym – do utwardzania tłuszczów, a także jako chłodziwo w elektrowniach – do chłodzenia generatorów o mocy powyżej 500 MW. Gazowy
wodór jest wykorzystywany w praktyce laboratoryjnej (chromatografia, lasery
chemiczne). Jest także reagentem w coraz powszechniej stosowanych ogniwach
paliwowych generujących prąd elektryczny do napędu pojazdów. Skroplony
wodór stanowi paliwo rakietowe.
2. Zdarzenia niebezpieczne z udziałem wodoru w ujęciu statystycznym

Przedstawiony specyficzny zakres zastosowań wodoru powoduje, że do zdarzeń związanych z emisją, pożarem lub wybuchem mieszaniny wodorowo-powietrznej dochodzi głównie w instalacjach technologicznych realizujących
procesy z udziałem wodoru i – rzadziej – podczas transportu tego gazu.
Przykładowe dane pobrane ze strony „H2 Incidents” prowadzonej w imieniu
US Departament of Energy (www.h2incidents.org) [9] pokazują, że najczęstsze przyczyny takich zdarzeń, to awaria sprzętu, błędy ludzkie w trakcie eksploatacji urządzeń, błędy projektowe, nieodpowiednia konserwacja
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i utrzymanie urządzeń, zaniechanie stosowania prawidłowych procedur
eksploatacyjnych, nieprawidłowe procedury eksploatacyjne, a najsłabszymi
(najbardziej podatnymi na uszkodzenia i awarie) elementami instalacji są
rurociągi, zawory, urządzenia pomiarowe, sprężarki, a także butle i zbiorniki
ciśnieniowe. Inne amerykańskie dane dotyczące transportu samochodowego
(zarówno wodoru w butlach, jak i w cysternach), zebrane w latach 2001–
–2009 [10], obejmują 14 zdarzeń (sześć w trakcie rozładunku, osiem w trakcie
przewozu), z których cztery skutkowały pożarem. Podobne dane dotyczące
Unii Europejskiej można znaleźć w materiałach pozostałych po zakończeniu
w 2012 r. pięcioletniego projektu HySafe [11, 12].
Dane zebrane w Polsce w latach 2000–2014 i wnikliwie przeanalizowane
w [13] wskazują, że w 454 interwencjach podjętych w tym okresie ratownicy
napotkali wodór. 32% z tych interwencji miało miejsce w innych obiektach,
31% w obiektach produkcyjno-magazynowych, 20% w środkach transportu,
zaś po 7% w obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych. Wśród tych
zdarzeń 12 razy doszło do wybuchu wodoru (w tym osiem razy w obiektach produkcyjnych) – najczęściej były to wybuchy mieszaniny wodorowo-powietrznej. Wskutek tych wybuchów rannych zostało pięciu ratowników
i 17 osób postronnych.
Dobrze udokumentowanym przykładem takiego zdarzenia w obiekcie produkcyjno-magazynowym jest pożar na skutek wybuchu wodoru w instalacji
technologicznej amoniaku w zakładach w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie)
13 sierpnia 2014 r. [14]:
13 sierpnia 2014 r. w zakładach Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu doszło do wybuchu wodoru wskutek rozszczelnienia aparatury technologicznej (rys. 1). Zdarzenie miało miejsce podczas stabilnej pracy instalacji technologicznej produkcji gazu syntezowego
i wodoru na wydziale amoniaku. W instalacji tej, w węźle Wytwórni Gazu
Syntezowego, otrzymuje się gaz wodorowy metodą ciśnieniowego półspalania metanu. Jednym z etapów procesu jest odzysk ciepła procesowego
w wymienniku E-110, którego głównym zadaniem jest schłodzenie gazu
procesowego z 145°C do 35°C, aby można było skierować gaz do następnego
węzła technologicznego. Ciepło odzyskuje się, podgrzewając wodę zdemineralizowaną.
W wyniku wybuchu doszło do uszkodzenia instalacji technologicznej
oraz uszkodzenia okolicznych budynków (uszkodzona elewacja, okna, drzwi).
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W chwili przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej z instalacji technologicznej wydobywał się palący się wodór.
Instalacja została odstawiona, do jej wnętrza był wtłaczany azot z instalacji
bezpieczeństwa w celu kontrolowania wypalania wodoru. Zamiarem taktycznym było asekurowanie procesu spalania wodoru poprzez ustawienie działek
gaśniczych i nawodnienie linii zasilających oraz przeszukanie terenu instalacji
oraz budynków sąsiednich w celu ewakuacji ewentualnych poszkodowanych.
Prowadzono również stałą kontrolę temperatury instalacji za pomocą kamery
termowizyjnej oraz pirometrów.

Rys. 1. Rozerwany płaszcz wymiennika E-110
Źródło: [14]

W wyniku zdarzenia i w trakcie jego likwidacji zarówno ratownicy, jak
i pozostali uczestnicy działań ratowniczych nie odnieśli uszczerbku na zdrowiu. Natomiast inne osoby (pracownicy zakładu): dwie osoby hospitalizowane, sześć osób poszkodowanych w stopniu lekkim (po udzieleniu pomocy
na miejscu zdarzenia oraz w przyzakładowej przychodni zostały zwolnione
do domu). Ewakuowano poza strefę zagrożenia 21 osób z instalacji wodoru
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i budynku laboratorium (osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego)
oraz 250 osób po ogłoszeniu alarmu I stopnia przez dyspozytora Grupy Azoty
ZAK SA (brak osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego).
W udostępnionych materiałach szkoleniowych [14] wskazano, że dyspozytor zakładu w sposób bardzo ogólny przekazał informację o zdarzeniu na
terenie zakładu. Na miejscu zdarzenia nie było dokładnej informacji o liczbie
osób poszkodowanych. Ratownicy działu ratownictwa chemicznego ZAK SA
wspomagali działania związane z przeszukaniem instalacji, laboratorium oraz
budynków socjalnych wydziału amoniaku. Bezpośrednio po wypaleniu wodoru w instalacji pracownicy wydziału syntezy amoniaku dokonali oględzin
instalacji na obecność substancji niebezpiecznych. Dokonali proceduralnego
przejęcia instalacji po zakończeniu działań ratowniczych. Ponadto oceniając
przyjęcie zgłoszenia i dysponowanie sił I rzutu, zauważono, że zakładową
służbę ratowniczą zadysponowano ze zwłoką po zaistniałym wybuchu. Osoby,
które przybyły na miejsce, skoncentrowały się na pomocy poszkodowanym
i wezwaniu podmiotów państwowego ratownictwa medycznego. Jednakże
podsumowując przebieg zdarzenia, stwierdzono, że działania ratownicze
zostały przeprowadzone prawidłowo. Zwłoka w zadysponowaniu sił ochrony
przeciwpożarowej nie wynikała z zaniedbań dyżurnego punktu alarmowego
jednostki zakładowej ani dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu, tylko z powodu opóźnionego ich powiadomienia, które spowodowane było zajęciem się osobami
poszkodowanymi w wyniku zdarzenia.
3. Zbiornik z wodorem w transporcie drogowym

Z przytoczonych danych statystycznych wynika, że do zdarzeń związanych
z emisją, pożarem lub wybuchem mieszaniny wodorowo-powietrznej dochodzi głównie w instalacjach technologicznych realizujących procesy z udziałem
wodoru. Główne czynniki stwarzające zagrożenie zarówno dla pracowników obsługujących instalacje, jak i strażaków – ratowników to fala ciśnieniowa powstała wskutek wybuchu (działająca bezpośrednio na organizm
człowieka oraz mogąca spowodować przemieszczenie człowieka czy urazy
od odłamków) oraz efekty termiczne skutkujące poważnymi poparzeniami
(temperatura płomienia wodorowego może dochodzić do 3000 K, ponadto,
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jak już wspomniano wyżej, wodór przy ciśnieniu atmosferycznym spala się
niewidocznym płomieniem). Czynniki te mogą oddziaływać bezpośrednio
lub wywoływać efekty wtórne, intensyfikujące przebieg i rozwój zdarzenia
(efekt domino). Dynamika przebiegu zdarzenia powoduje, że najbardziej
narażonymi są wtedy pracownicy obsługujący instalacje. Strażacy – ratownicy pojawiają się na miejscu zdarzenia, gdy jego początkowa, nadzwyczaj
dynamiczna, faza już miała miejsce i zagrożenia dla nich mogą wynikać
z nieprecyzyjnego sposobu przekazania informacji o zdarzeniu (alarmowania), a potem z nieprawidłowego rozpoznania sytuacji (nie wzięcia pod uwagę
efektu domino w rozwoju zdarzenia).
W przypadku zdarzenia związanego z eksploatacją instalacji technologicznej z gazowym wodorem do czynienia ze zdarzeniem i jego skutkami mają
przede wszystkim osoby w jakiś sposób przygotowane na taką ewentualność –
właśnie pracownicy obsługujący instalację i strażacy – ratownicy. Natomiast
w przypadku zdarzenia, do którego dochodzi w związku z transportem gazowego wodoru, skutkom ewentualnego pożaru lub wybuchu ulegają przede
wszystkim osoby postronne, które „znajdowały się w nieodpowiednim czasie
w nieodpowiednim miejscu”.
Transport gazowego wodoru może być realizowany za pomocą specjalistycznego butlowozu wykonanego zgodnie z przepisami ADR na ciśnienie 200,
250 lub maksymalnie 300 bar o pojemności wodnej do 22 000 dm3 (rys. 2).

Rys. 2. Specjalistyczny butlowóz
Źródło: [15]

54

Marek Woliński

Jednakże w większości przypadków praktycznych przewóz gazowego
wodoru wygląda jak na rys. 3: standardowa butla z wodorem jest jedną z wielu butli ze sprężonymi gazami technicznymi załadowanych na samochód
ciężarowy lub przyczepę.

Rys. 3. Transport wielu butli ze sprężonymi gazami technicznymi
Źródło: [16]

Jeśli tak przewożona butla z wodorem znajdzie się w warunkach pożarowych, to, jak wskazują wyniki eksperymentów poligonowych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr DOB-BIO6/02/50/2014
pt. „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych
zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych”, już po ok. 9 min ciśnienie wewnątrz butli
wzrasta do ok. 290 bar i dochodzi do rozerwania butli na kilka odłamków,
rozproszonych na odległość do kilkudziesięciu metrów (rys. 4).
Ponadto wodór uwolniony z rozerwanej butli tworzy z otaczającym powietrzem mieszaninę, której wybuch jest widoczny jako kula ognia – w warunkach eksperymentalnych miała ona promień ok. 4 m (rys. 5).
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A)

B)
Rys. 4. A) rozerwana butla, zasięg 2 m od miejsca wybuchu, B) jeden z odłamków,
zasięg 62 m od miejsca wybuchu
Źródło: [17]

Rys. 5. Kula ognia powstała po zapaleniu wodoru uwolnionego z rozerwanej butli
Źródło: [18]
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Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku samochodowego wysokociśnieniowego zbiornika na wodór zasilający ogniwo paliwowe generujące
prąd elektryczny dla silnika samochodu (rys. 6, 7); zbiornik taki zgodnie
z normą [19] ma co najmniej nie obniżać aktualnego poziomu bezpieczeństwa
w zastosowaniach związanych z pojazdami drogowymi (poniższy przykład
zaczerpnięty z materiałów informacyjnych firmy Toyota jest istotny o tyle, że
to właśnie Toyota zamierza wejść na polski rynek z samochodami wykorzystującymi ogniwa paliwowe i budować stacje tankowania aut wodorem [20]).

Rys. 6. Zbiorniki wodoru w samochodzie Toyota Mirai
Źródło: [21]

Rys. 7. Rozmieszczenie zbiorników wodoru w samochodzie Toyota Mirai
Źródło: [22]
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Konstrukcja zbiorników (m.in. oplot obwodowy i diagonalny z włókien
węglowych i szklanych), rozmieszczenie oraz zastosowane systemy bezpieczeństwa mają zapewnić ich wysoką odporność na warunki eksploatacyjne – w tym
na zdarzenia wypadkowe (w szczególności wzrost ciśnienia wewnętrznego do
poziomu 1400 bar czy rozszczelnienie układu paliwowego). Aby doszło do
wypływu gazowego wodoru z takiego zbiornika, z katastrofalnymi skutkami,
muszą zaistnieć następujące czynniki:
• pojawienie się nieszczelności w układzie zasilania ogniwa paliwowego
wodorem,
• awaria czujnika, którego zadaniem jest wykrycie obecności wodoru w otoczeniu układu zasilania i odcięcie przepływu wodoru,
• awaria zamontowanego na zbiorniku zaworu ograniczającego wypływ
gazu,
• awaria programów komputerowych, które porównują przepływ wodoru
ze zużyciem tego gazu w ogniwie paliwowym.
Jednoczesne pojawienie się tych czterech czynników jest bardzo mało
prawdopodobne. Jednakże, nawet jeśli do takiego zdarzenia by doszło, to
jak wykazują badania eksperymentalne [23] wyciek gazowego wodoru z takiego zbiornika (i następnie zapłon mieszaniny wodorowo-powietrznej) ma
znacznie mniej niszczące skutki niż wyciek benzyny, zapłon jej par i pożar
rozlewiska pod samochodem (rys. 8).

A)
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B)

C)
Rys. 8. Skutki wycieku i zapłonu paliwa: samochód ze zbiornikiem wodoru
z lewej strony kadru, samochód ze zbiornikiem benzyny z prawej strony kadru:
A) czas 0 min 3 s, zapłon wyciekającego paliwa, B) czas 1 min 0 s, wypływ wodoru i płomień wodorowy zanika, rozwija się spalanie benzyny, C) czas 1 min 30 s,
spalanie wodoru prawie zakończone, płomień obejmuje niemal cały samochód
z silnikiem benzynowym
Źródło: [23]
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4. Podsumowanie i wnioski

Gazowy wodór ma bardzo szeroki zakres zastosowań w gospodarce. Są wśród
nich również takie, które wymagają operowania jedną standardową butlą
(maksymalnie – kilkoma butlami) i co za tym idzie – obsługi logistycznej
takich odbiorców detalicznych. Rozwój alternatywnych źródeł zasilania
w kierunku coraz bardziej powszechnego stosowania ogniw paliwowych
w pojazdach drogowych i szynowych będzie skutkował wprowadzeniem na
szlaki transportowe coraz większej liczby pojazdów z wysokociśnieniowymi
zbiornikami gazowego wodoru. Właściwości palno-wybuchowe wodoru
(względnie niska dolna granica wybuchowości, bardzo szeroki stężeniowy
zakres palności, niewielka energia niezbędna do zainicjowania spalania)
sprawiają, że niekontrolowana emisja tego gazu ze zbiornika ciśnieniowego
może być źródłem poważnego zagrożenia. Użytkownik pojedynczej butli czy
pojedynczego zbiornika jest przeważnie nieprzygotowany do prawidłowego
reagowania na zdarzenia awaryjne (w przeciwieństwie do przemysłowego
wytwórcy wodoru lub przewoźnika operującego hurtowymi ilościami butli),
a dynamiczny rozwój takiego zdarzenia (szczególnie w kierunku pożaru czy
wybuchu) powoduje, że to nie strażacy – ratownicy przyjeżdżający na miejsce
zdarzenia będą narażeni na jego skutki, a przede wszystkim osoby postronne,
które „znajdowały się w nieodpowiednim czasie w nieodpowiednim miejscu”.
Wydaje się, że dobrym sposobem podniesienia bezpieczeństwa użytkownika butli ze sprężonym wodorem byłoby uzupełnienie standardowych
zaleceń dotyczących bezpiecznego postępowania z butlami gazowymi, publikowanych przez producentów gazów technicznych (np. [24]) czy środków
bezpieczeństwa opisywanych w karcie charakterystyki o wytyczne dotyczące
postępowania przy działaniach z udziałem wodoru [25]. Wytyczne te opracowane zostały przede wszystkim do strażaków – ratowników, jednakże
działania w rodzaju:
• „wykryj emisję wodoru: słuchaj dźwięku emisji pod ciśnieniem,
• obserwuj zafalowania gorącego powietrza wskazujące strefę spalania
wodoru”,
są możliwe do zrealizowania również przez użytkownika butli czy zbiornika
niebędącego odpowiednio wyszkolonym strażakiem – ratownikiem.
Jakkolwiek dotychczasowe statystyki nie dają podstaw do twierdzenia, że
to właśnie zdarzenia z butlami wodorowymi są tym drastycznym problemem
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w transporcie drogowym, to nie należy tego zagadnienia lekceważyć – szczególnie z uwagi na perspektywy rozwoju zastosowań gazowego wodoru w gospodarce.
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Badania porównawcze ablacyjnych właściwości
kompozytów polimerowych stosowanych na osłony
termiczne rejestratorów lotniczych

Abstrakt

W artykule przedstawiono etapy rozwoju lotniczych rejestratorów lotu. Wymagania dotyczące zdolności tych urządzeń do przetrwania katastrofy lotniczej
określone w kolejnych dokumentach normatywnych są coraz wyższe. Obecnie są
nadal eksploatowane „czarne skrzynki” zamontowane w statkach powietrznych,
nawet kilkadziesiąt lat temu. Parametry określające zdolność ich obudowy do
ochrony układów rejestrujących i nośników zapisanych informacji są zgodne ze
stanem prawnym określonym przez normy TSO obowiązujące w czasie ich wprowadzania do eksploatacji. Są to urządzenia nadal zdatne, jednak ich odporność (na
działanie sił dynamicznych i statycznych oraz intensywną wymianę ciepła podczas
pożaru) jest zwykle nieco niższa niż konstrukcji współczesnych. Zwrócono uwagę
na możliwość zastosowania powłok ablacyjnych, mogących w zasadniczy sposób
podwyższyć odporność termiczną urządzeń już eksploatowanych. Zastosowanie kompozytowych materiałów ablacyjnych pozwala na konstruowanie kapsuł
ochronnych o wyższych parametrach użytkowych (cieplnych i mechanicznych)
od standardowych, pasywnych osłon termicznych.
Słowa kluczowe: osłony i powłoki ablacyjne, kompozyty polimerowe, napełniacze

wysokotopliwe, materiały termoochronne
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Comparative Studies of the Ablative Features of the
Polymer Composites Used on the Thermal Shields
of the Flight Data Recorders (FDR)
Abstract

In this paper, the evolution of the Flight Data Recorders (FDR) is presented.
Survivability requirements become higher and higher in consecutive standards.
Nowadays, the ‘black boxes’ installed even several years ago are still in operation.
They were designed in accordance with the regulations, which were in force at that
time. Those FDRs are still useful and proficient but their resistance to impact shock,
penetration force and thermal flux neither meets the current Technical Standard
Orders, crash worthiness standards, nor the minimum operational performance
specification. In this contribution, ablative composite materials are proposed to
improve thermal protection of currently operated FDRs. Additionally, composite
materials allow engineers to design protective cases having better thermal and
mechanical properties.
Keywords: ablative shields and coats, polymer composites, high-melting fillers,

thermo-protective materials

1. Lotnicze rejestratory parametrów lotu [1]
1.1. Rozwój rejestrarorów lotniczych

Pierwszy rejestrator parametrów lotu skonstruowali pionierzy lotnictwa,
bracia Orville i Wilbur Wright. Umożliwiał on rejestrację prędkości lotu
oraz prędkości obrotowej śmigła. Był zainstalowany na pokładzie samolotu
Flyer już podczas jego pierwszego lotu, 17 lutego 1903 r.
Intensywny rozwój lotnictwa podczas drugiej wojny światowej był
impulsem do rozwoju rejestratorów pokładowych, które zaczęto wykorzystywać do odtwarzania przebiegu zdarzeń lotniczych. Od 1940 r. trwały
prace nad budową rejestratora, który nie uległby zniszczeniu na skutek
obciążeń dynamicznych występujących podczas katastrofy lotniczej oraz
oddziaływania wysokiej temperatury, będącej skutkiem pożaru zniszczo-
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nego statku powietrznego (SP). W tym okresie upowszechniło się także
pojęcie „czarnej skrzynki”. Pierwszy rejestrator katastroficzny został zastosowany w 1954 r.
W 1957 r. wprowadzono przepisy nakazujące instalowanie pokładowych
rejestratorów parametrów lotu we wszystkich statkach powietrznych. Były
to zwykle urządzenia, w których dane zapisywano na metalowej folii. Wymagania dotyczące jakości zabezpieczenia nośników zapisanych informacji
zostały ustanowione w USA, po serii katastrof lotniczych w latach 50. XX w.
Początkowo wprowadzono je w lotnictwie wojskowym. 1 sierpnia 1958 r.
zostały przyjęte przez CAA (Civil Aviation Authority), a następnie FAA
(Federal Aviation Administration).
1.2. Klasyfikacja rejestratorów lotniczych

Na rys. 1 przedstawiono klasyfikację współczesnych rejestratorów lotniczych
ze względu na rodzaj i przeznaczenie archiwizowanej w nich informacji oraz
zastosowaną metodę jej pomiaru.
Rejestratory parametrów lotu FDR (flight data recorder) [2, 3, 6] przeznaczone są do zapisu podstawowych parametrów lotu i eksploatacyjnych parametrów pracy zespołów statku powietrznego, w celu oceny: bezpieczeństwa
lotu, techniki pilotowania, stanu systemów pokładowych oraz wskazania
przyczyn wypadku lub katastrofy lotniczej. Ich cechy konstrukcyjne umożliwiają zachowanie, a także odtworzenie informacji, nawet w przypadku zniszczenia konstrukcji statku powietrznego. Układy rejestrujące są urządzeniami
obiektywnej kontroli lotu i stanowią obowiązkowe wyposażenie większości
statków powietrznych.
W USA – zgodnie z wymaganiami FAA – urządzenia pokładowe powinny rejestrować 11 ÷ 29 parametrów, w zależności od typu i wielkości SP.
Zgodnie z zaleceniami FAA (z 17.06.1997 r.), w samolotach wytworzonych
po 2001 r., minimalna liczba rejestrowanych parametrów wynosi 88. Właściwy dobór parametrów, które podlegają rejestracji oraz archiwizowaniu,
pozwala zwiększyć stan bezpieczeństwa wykonywanych lotów, zapobiegać
powstawaniu zdarzeń lotniczych, ocenić wykonanie zadania, ocenić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez pilota oraz wykryć niektóre uszkodzenia sprzętu lotniczego.
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Rys. 1. Klasyfikacja rejestratorów lotniczych
Źródło: [1]

1.3. Rejestratory pierwszej generacji

W 1958 r. określono wymagania, które musiały spełniać ówczesne urządzenia rejestrujące parametry lotu (nazwane później rejestratorami pierwszej
generacji). Najbardziej rozpowszechnioną metodą archiwizacji danych był
zapis magnetyczny na metalowej foli lub drucie podstawowych parametrów
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lotu: kąta kursowego, pułapu, prędkości lotu i prędkości wznoszenia/opadania. Pierwszym zastosowanym rejestratorem magnetycznym był Flight
Memory Recorder, skonstruowany w 1956 r. przez Davida Warrena.
Od 1987 r. ta forma rejestracji parametrów przestała już spełniać wymogi narzucone przez największe organizacje lotnicze. Pomimo wycofania
większości rejestratorów pierwszej generacji, nadal są one eksploatowane na
niektórych starszych SP.
1.4. Rejestratory drugiej generacji

Od początku lat 70. XX w. rozpoczęła się sukcesywna modernizacja rejestratorów pierwszej generacji, polegająca na zastąpieniu analogowych metod
zapisu informacji, kodowaniem cyfrowym. Dane z czujników przetwarzane
były na sygnał cyfrowy i rejestrowane na taśmie magnetycznej. Metoda ta
jest znacznie dokładniejsza i bardziej wiarygodna od wcześniejszych. Taśma
magnetyczna jest nośnikiem o znacznie większej pojemności informacyjnej, co umożliwia wydłużenie czasu zapisu, a obsługa takiego systemu jest
szybsza i prostsza.

Rys. 2. Wnętrze rejestratora pokładowego BUR-1
Źródło: [1]

68

Paweł Przybyłek, Tadeusz Opara, Wojciech Kucharczyk

Rozwój systemów kontroli statków powietrznych spowodował upowszechnienie awionicznych układów rejestrujących. Pojawiły się nowe typy rejestratorów pokładowych CVR (cockpit voice recorder), które zapisywały sygnały
dźwiękowe z kabiny załogi: korespondencję radiową, rozmowy pomiędzy
członkami załogi i inne. Wiele z tych systemów jest nadal eksploatowanych,
chociaż największą wadą taśmy magnetycznej – jako nośnika informacji – jest
jej mała odporność na wysokie temperatury.
1.5. Rejestratory trzeciej generacji

W rejestratorach trzeciej generacji korzysta się z metody zapisu informacji
w półprzewodnikowych pamięciach stałych. Dane z czujników są przetwarzane
na sygnał cyfrowy w taki sam sposób, jak w rejestratorach drugiej generacji.
Do ich odczytu, przetworzenia i archiwizacji stosuje się wyspecjalizowane
oprogramowanie. Dostęp do zapisanej informacji jest prostszy i szybszy.
Rejestratory z pamięcią półprzewodnikową mogą zgromadzić znacznie
więcej informacji niż starsze, w których dane zapisywane są na taśmie magnetycznej. Są mniejsze i lżejsze, bardziej odporne na obciążenia udarowe
oraz mogą poprawnie działać w wyższych temperaturach. Nie wymagają zbyt
wielu czynności obsługowych oraz umożliwiają szybki odczyt informacji już
na miejscu katastrofy (w warunkach polowych).
2. Ochrona urządzeń rejestrujących [1]
2.1. Zabezpieczenie zarejestrowanej informacji przed skutkami katastrofy

Poprawne funkcjonowanie wyposażenia pokładowego SP uzależnione jest
od wielu czynników określających ich parametry funkcjonalne oraz od warunków zewnętrznych. Organizacje odpowiedzialne za eksploatację sprzętu
lotniczego wprowadziły szereg norm, określających w sposób szczegółowy
wymagania dotyczące parametrów oraz funkcjonowania wszystkich elementów wyposażenia pokładowego. Urządzenia pokładowe wojskowych
SP eksploatowanych w krajach NATO muszą spełniać wymagania normy
środowiskowej MIL-STD-810 [3].
Wyposażenie awioniczne statku powietrznego poddawane jest badaniom
testowym zgodnie z procedurami wynikającymi z dokumentu EUROCAE
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ED-14D/RTCA DO-160D „Environmental Conditions and Test Procedures for
Airborne Equipment”. Obejmują one sprawdzenie odporności wyposażenia
SP na następujące czynniki: temperaturę, pułap lotu, wilgotność, wibracje,
atmosferę wybuchową, oddziaływanie piasku i kurzu, pleśń i inne grzyby,
zasolenie, krótkotrwały impuls energetyczny, uderzenie pioruna, oblodzenie, wyładowanie elektrostatyczne oraz sprawdzenie takich ich właściwości,
jak: udarność eksploatacyjna, dopuszczalne bezpieczne obciążenie udarowe,
wodoodporność oraz odporność na oddziaływanie cieczy niebezpiecznych.
Przepisy dotyczące standardów zabezpieczenia przyjęte w USA przez
FAA odwoływały się również do dokumentu pod nazwą Technical Standards
Order (TSO C 51), który określał dokładność zapisu danych, czas próbkowania i rodzaj zapisywanych parametrów (pułap, prędkość lotu, kurs itp.),
wymagania dotyczące zdolności rejestratora do przetrwania, w przypadku
kolizji z przyspieszeniem 100 jednostek przeciążenia oraz oddziaływaniem
płomienia o temperaturze 1100°C przez 30 min.
Na początku lat 60. CAB (Civil Aeronautics Board) zmodyfikował kryteria dotyczące opracowania dodatkowej ochrony rejestratorów przed skutkami uderzenia i zniszczeniem w wyniku oddziaływania intensywnego
strumienia cieplnego, powstającego podczas pożaru. Przepisy wprowadzone
przez FAA zmieniły zasady rozmieszczania rejestratorów. Zalecane jest
montowanie ich w tylnej części kadłuba, co zwiększa szanse na skuteczną
ochronę nośników danych. W normie TSO 51a uaktualnione zostały kryteria
standardu TSO C 51, poprzez podwyższenie wskaźników charakteryzujących
odporność na przeciążenie – ze stu do tysiąca jednostek. Określone zostały
także wymagania dotyczące wytrzymałości na obciążenia statyczne,
przebicie i test zanurzenia w płynach eksploatacyjnych. Warunki próby
w wysokotemperaturowym płomieniu nie zostały zmienione.
Tabela 1. Zestawienie wymagań dotyczących odporności cieplnej rejestratorów
lotniczych według FAA

Norma
TSO

Rok
wprowadzenia

Typ

Odporność termiczna

C 51

08.1958

FDR

1100°C przez 30 min
pokrycie powierzchni 50%

C 84

11.1963

CVR

1100°C przez 30 min
pokrycie powierzchni 50%
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cd. Tabeli 1.

Norma
TSO

Rok
wprowadzenia

Typ

Odporność termiczna

C 51a

11.1966

FDR

1100°C przez 30 min
pokrycie powierzchni 50%

C 123

C 124

C 124a

C 123a

ED 112

05.1990

02.1992

01.1996

FDR

FDR

FDR

02.1996

CVR

03.2003

FDR
CVR
DVR

1100°C przez 30 min
pokrycie powierzchni 100%
260°C przez 10 godz.
q = 134 kW/m2
1100°C przez 30 min
pokrycie powierzchni 100%
260°C przez 10 godz.
q = 134 kW/m2
1100°C przez 60 min
pokrycie powierzchni 100%
260°C przez 10 godz.
q = 134 kW/m2
1100°C przez 30 min
pokrycie powierzchni 100%
260°C przez 10 godz.
q = 134 kW/m2
1100°C przez 60 min
pokrycie powierzchni 100%
260°C przez 10 godz.
q = 134 kW/m2

Źródło: [1]

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że wymagana odporność
obudowy rejestratorów na oddziaływanie wysokotemperaturowego strumienia cieplnego (t = 1100°C) wzrosła czterokrotnie. Ilość ciepła Q przejmowana
przez powierzchnię obudowy rejestratora A jest proporcjonalna do gęstości
strumienia ciepła q(t) i czasu oddziaływania płomienia.
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Rys. 3. Ciepło przejmowane przez jednostkową powierzchnię obudowy rejestratora
dla kolejnych norm TSO (wartości względne odniesione do normy C51)
Źródło: [1]

Od 1990 r. wszystkie rejestratory pokładowe muszą spełnić dodatkowy
warunek, określający odporność osłon termicznych podczas oddziaływania
strumienia cieplnego o temperaturze t = 260 °C i gęstości q(t) = 134 kW/m2
przez 10 godzin. Ilość ciepła Qn pochłoniętego przez obudowę w „próbie niskotemperaturowej” jest znacznie większa od ciepła Qw przejętego w „próbie
wysokotemperaturowej”. Sumaryczna ilość ciepła, jaka może być pochłonięta
przez powierzchnię zewnętrzną obudowy rejestratorów według norm C 124
i ED 112, jest o rząd wielkości większa od ciepła Qw, jakie dopuszczają z normy C 51, C 84 i C 51a.
Rejestratory parametrów lotu pierwszej i drugiej generacji, które spełniały
normy TSO obowiązujące w czasie ich montażu na statkach powietrznych,
zwykle nie spełniają już wymogów współczesnych. Są zdatne i nadal eksploatowane, lecz sukcesywnie zastępowane przez urządzenia nowsze.
2.2. Modyfikacja osłon rejestratorów parametrów lotu

Rejestratory parametrów lotu montowane do 1990 r. mają obudowy, których nominalna odporność na oddziaływanie wysokotemperaturowego
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strumienia ciepła została określona w normie C 51 z 1958 r. W tym okresie
nie badano odporności osłon ochronnych na długotrwałe oddziaływanie
strumienia niskotemperaturowego. Kryterium to zostało wprowadzone
przez normę C 123 (tabela 1) i w niezmienionej postaci zachowane także
w następnych dokumentach TSO (C 124, C 123a, C 124a i ED 112). Przeprowadzone zmiany miały charakter radykalny, gdyż całkowita ilość ciepła
(Qw+Qn), jaką powinny pochłonąć osłony ochronne montowane od 1996 r.
(norma C 124a) jest o rząd wielkości większa od ciepła Qw określanego przez
dokumenty TSO obowiązujące do 1990 r.
Wymiana rejestratora parametrów lotu na układ wyższej generacji jest
kosztowna i wymaga znacznego nakładu pracy, związanego z badaniami
kwalifikacyjnymi, zmianą procedur deszyfracji i analizy danych, przeszkoleniem personelu itd. W przypadku niektórych starszych SP, których produkcja
została już wstrzymana, opłacalność ekonomiczna instalowania nowego
systemu kontroli parametrów lotu może okazać się wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem jest modyfikacja obudowy dotychczas eksploatowanych
rejestratorów, poprzez wprowadzenie dodatkowej warstwy ochronnej z materiałów ablacyjnych. Materiały te są stosowane od dawna w technice lotniczej,
rakietowej i kosmicznej oraz ochronie przeciwpożarowej.
Osłony wykonane z ablacyjnych kompozytów polimerowych, charakteryzują się podwyższonymi własnościami termoochronnymi [5, 8]. Po przekroczeniu temperatury 200 ÷ 250°C zainicjowany zostaje rozkład termiczny
osnowy materiału ablacyjnego. W trakcie tego rozkładu, zewnętrzny strumień
energii cieplnej, zużywany jest na kilka endotermicznych procesów i reakcji
chemicznych: depolimeryzację organicznych składników kompozytu, topnienie, parowanie i sublimację łatwo topliwych napełniaczy kompozytu, reakcje pomiędzy składnikami kompozytu i produktami depolimeryzacji. Inną
możliwością jest opracowanie kilku standardowych osłon ochronnych, do
których będą montowane dotychczas eksploatowane urządzenia rejestrujące.
3. Program badań doświadczalnych materiałów ablacyjnych
3.1. Algorytm programu badań doświadczalnych

Opracowano sekwencyjny algorytm badań doświadczalnych polimerowych
kompozytów ablacyjnych (rys. 4).
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Rys. 4. Algorytm programu badań doświadczalnych
Źródło: [2]

Przedstawiona procedura badań eksperymentalnych wynika z wymagań,
jakie należy spełnić, aby wdrożyć opracowany komponent, detal lub element
do praktycznego zastosowania w sprzęcie lotniczym, nie powodując obniżenia
bezpieczeństwa lotów.
3.2. Dobór składników kompozytu o właściwościach termoochronnych

Na podstawie informacji z przeglądu literatury [9-15] dobrano materiały
stanowiące składniki do wytworzenia dwóch grup kompozytów. Dla obu
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osnową jest żywica epoksydowa Epidian 52 sieciowana w temperaturze pokojowej utwardzaczami: PAC, TFF lub Z – 1 produkcji Zakładów Chemicznych
Organika-Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie. Właściwości ablacyjne kompozycji
żywicy modyfikowano glinokrzemianem warstwowym Bentonit Specjal Extra
z 75% zawartością montmorylonitu wapniowego (MMT) (Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu). Zróżnicowanie składów fazowych obu grup
kompozytów wynika głównie z rodzaju materiału użytego na wzmocnienie
włókniste. W pierwszej grupie wzmocnienie hybrydowe kompozytu stanowią
tkaniny: aramidowa (kevlarowa) o gramaturze 230 g/m2 i węglowa o gramaturze
160 g/m2 naprzemiennie i równomiernie rozłożone w warstwie kompozytu.
Drugą grupę stanowi laminat hybrydowy ze wzmocnieniem włóknistym z tkanin: aramidowej (kevlarowej) 470 g/m2 i szklanej 300 g/m2, także w sposób
naprzemienny i równomierny ułożone w kompozycie.

a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Tkaniny użyte na wzmocnienie: a) aramidowa (kevlarowa) o gramaturze
230 g/m2, b) węglowa o gramaturze 160 g/m2, c) aramidowa (kevlarowa)
470 g/m2, d) szklana 300 g/m2
Źródło: [2]
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Do wytworzenia kompozytów wykorzystano tkaniny (tabela 2) wykonane
z trzech najbardziej popularnych rodzajów włókien stosowanych w laminatach: szklanych, węglowych i aramidowych (rys. 5).
Istotny wpływ na właściwości kompozytu (w tym również podatność na
delaminację) ma utwardzacz zastosowany do sieciowania żywicy. Wykorzystano trzy utwardzacze: poliaminoamidowy PAC, Z-1 (trietylenotetraamina,
trójetylenoczteroamina) oraz TFF (formaldehyd)

TFF

Temperatura ugięcia
według Martensa [°C]

Udarność
według
Charpy’ego [kJ/m2]

979 ÷ 985

Wytrzymałość
na zginanie
[MPa]

Z-1

Wytrzymałość na
ściskanie [MPa]

PAC 1120 ÷ 1130

Lepkość
w 20 °C [mPa·s]

Gęstość
w 20 °C [kg/m3]

Utwardzacz

Tabela. 2. Właściwości kompozycji opartych na bazie żywicy Epidian 5 oraz
utwardzaczy: PAC, Z-1, TFF

400 ÷ 800

50 ÷ 55

~20

50 ÷ 60

20 ÷ 25

–

100 ÷ 115

80 ÷ 120

1150 ÷ 1200 9000 ÷ 12000 100 ÷ 110 120 ÷ 130

80 ÷ 110 10 ÷ 15
70 ÷ 80

11 ÷ 17

Warunki utwardzania: 7 dni w temperaturze pokojowej, PAC (100 ns),
Z-1 (12 ns), TFF 26 ns)
Źródło: [16–19]

Do modyfikacji właściwości ablacyjnych osnowy wytwarzanych kompozytów użyty został glinokrzemian wapniowy, którego głównym składnikiem
(95%) jest montmorylonit (Al2[(OH)2Si4O10]·nH2O). Wprowadzenie MMT
do osnowy polimerowej powoduje zmniejszenie palności otrzymanych kompozytów.
3.3. Metodyka badań eksperymentalnych kompozytów

Zgodnie z opracowanym planem badań doświadczalnych zostały wykonane
laminatowe płyty kontrolne (PN-EN-2377:1994) dla obu grup kompozytów,
o wymiarach (350 × 250 × 10) mm (rys. 6).
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Rys. 6. Rozmiary płyty kontrolnej i układ warstw tkanin wzmacniających
Źródło: [2]

Kompozyty wytwarzano metodą kontaktową („mokrą”). Wzmocnienie
hybrydowe kompozytu (tkaniny: aramidowa, węglowa, szklana) było naprzemiennie równomiernie rozkładane w przygotowanej formie. Osnowę stanowiła
mieszanina napełniacza glinokrzemianowego z żywicą Epidian 52. Żywicę
z napełniaczem homogenizowano mechanicznie w czasie 20 min, następnie
dodawano utwardzacze i także mieszano mechanicznie przez kolejne 10 min.
Niemodyfikowany bentonit dodawano do żywicy epoksydowej w ilości stanowiącej 3% lub 15% udziałów masowych utwardzonego kompozytu. Przygotowywany kompozyt zamknięty w formie poddany był naciskowi 5,7 MPa.
Użyta technologia dla użytych składników umożliwiła wytworzenie epoksydowych laminatów hybrydowych z mikro-napełnieniem glinokrzemianami
warstwowymi.
Badania ablacyjne przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, którego
schemat pokazano na rys. 7 w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu dla
przyjętych warunków (parametrów): czas próby τ = 150 s, charakterystyki
termofizyczne materiałów (λ(t), a(t), cp(t)) są stałe; strumień doprowadzanego
ciepła nie ulega zmianie w czasie próby ablacyjnej; powierzchnia ablacyjna
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jest izotermiczną powierzchnią frontu ablacji; pominięta jest wymiana ciepła
z otoczeniem na powierzchni zewnętrznej.

Rys. 7. Schemat stanowiska do pomiaru ablacyjnych właściwości termoochronnych kompozytów 1 – działo ablacyjne, 2 – statyw, 3 – butla gazowa z palnikiem,
4 – płomień, 5–próbka badawcza, 6 – termoelement, 7 – miernik, 8 – kamera
termowizyjna, 9 – pirometr, 10 – komputer rejestrujący
Źródło: [2]

4. Wyniki badań eksperymentalnych kompozytów
4.1. Wyniki badań ablacyjnych właściwości termoochronnych
kompozytów ablacyjnych

Pomiary zrealizowano zgodnie z parametrami określonymi w dokumentach
normatywnych dotyczących odporności obudowy rejestratora na oddziaływanie wysokotemperaturowego strumienia cieplnego, to jest dla płomienia o temperaturze 1100°C. Temperaturę powierzchni zewnętrznej ścianki
próbki izolującej uśredniono na podstawie pomiarów dwóch próbek o tym
samym składzie fazowym.
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Rys. 8. Średnia temperatura przedniej powierzchni ścianki próbki izolującej
poddana oddziaływaniu płomienia tpaśr [°C]
Źródło: [2]

Jako główny parametr do oceny przydatności wytworzonych polimerowych
kompozytów warstwowych do budowy osłon termoochronnych przyjęto temperaturę tylnej powierzchni ścianki izolującej ts po próbie ablacyjnej z czasem
oddziaływania płomienia jednakowym dla wszystkich badanych materiałów. Za
najlepszy uznano materiał, dla którego temperatura tylnej powierzchni ścianki
próbki izolującej po próbie prowadzonej przez 150 s była najniższa.
Porównano końcową (lub maksymalną, jeśli była wyższa) temperaturę tylnej powierzchni ścianki próbki izolującej ts badanych polimerowych
kompozytów warstwowych z grupy I (rys. 9). Najniższą temperaturę tylnej
powierzchni ścianki, wynoszącą 70°C zrejestrowano dla materiału o składzie
fazowym nr 1, utworzonego z: czternastu warstw tkaniny aramidowej, dziewięciu warstw tkaniny węglowej, o udziale masowym 15% MMT, w osnowie
usieciowanej utwardzaczem poliaminoamidowym PAC.
Dla kompozytów z drugiej grupy, najniższą temperaturę tylnej powierzchni ścianki, wynoszącą 53,5°C, zarejestrowano dla próbki nr 1, składającej się:
z dziewięciu warstw arstw tkaniny aramidowej, czterech warstwy tkaniny
szklanej, 15% MMT, w osnowie usieciowanej utwardzaczem poliaminoamidowym PAC. Wyniki badań właściwości termoochronnych dla obu grup
zestawiono w tabeli 3.
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Rys. 9. Temperatura ts [°C] tylnej powierzchni ścianki próbki izolującej
kompozytów z grupy I
Źródło: [2]

Rys. 10. Temperatura ts [°C] tylnej powierzchni ścianki kompozytów z grupy II
Źródło: [2]
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Tabela. 3. Ablacyjne właściwości termoochronne badanych kompozytów
ablacyjnych

Składowe funkcji odpowiedzi – termoochronne
właściwości ablacyjne
Numer grupy
kompozytów

Kompozyty
z grupy I

Kompozyty
grupy II

Numer
składu
fazowego

Temperatura
Średni względny
maksymalna
Szybkość
ablacyjny
tylnej powierzchni
ablacji va
ubytek masy Ua
ścianki próbki
[μm/s]
[%]
izolującej ts [°C]

I.1

70,0

11,6

9,2

I.2

160,0

43,6

25,4

I.3

78,0

16,8

12,6

I.4

92,5

40,4

23,0

I.5

105,5

15,4

13,5

I.6

109,5

12,1

11,1

I.7

75,7

15,2

13,5

I.8

133,5

13,8

9,5

II.1

53,5

44,3

29,2

II.2

73,5

71,7

22,5

II.3

75,5

41,3

32,3

II.4

172,0

53,8

41,3

II.5

79,0

41,8

43,2

II.6

160,0

76,7

36,9

II.7

74,0

44,3

22,2

II.8

90,5

72,9

33,8

Źródło: [2]

Porównano maksymalne temperatury tylnej ścianki próbki izolującej
(rys. 11).
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Rys. 11. Temperatura tylnej powierzchni ścianki próbki kompozytowej ts [°C]
w zależności od składu fazowego kompozytów
Źródło: [2]

Najniższe przyrosty temperatury tylnej ścianki kompozytowej po ogrzewaniu jej powierzchni czołowej przez 150 s zaobserwowano dla próbki II.1
(53,5°C) i I.1 (70,0°C).

Rys. 12. Średni względny ablacyjny ubytek masy Ua [%] w zależności od składu
fazowego kompozytów
Źródło: [2]
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Najniższy ablacyjny ubytek masy Ua (rys. 12), zaobserwowano dla kompozytów I.1 oraz I.6, (odpowiednio 11,6% oraz 12,1%). Najwyższy ablacyjny
ubytek masy Ua (rys. 11), wynoszący 76,7%, wykazuje kompozyt II.6. Największy wpływ na względny ablacyjny ubytek masy ma udział montmorylonitu. Dodatek MMT na poziomie 15% powoduje zmniejszenie względnego
ablacyjnego ubytku masy o 13%, w przypadku kompozytów grupy pierwszej
i o 26%, w przypadku kompozytów z grupy drugiej. Zastosowanie włókna
węglowego obniżyło względny ablacyjny ubytek o około 14%.
Określono również średnią szybkość ablacji va (rys. 13).

Rys. 13. Średnia szybkość ablacji va [μm/s] w zależności od składu fazowego
kompozytów
Źródło: [2]

Najniższą szybkość ablacji miała próbka I.1. Zwiększony dodatek MMT
(na poziomie 15%) powoduje zmniejszenie szybkości ablacji o około 35%,
w przypadku kompozytów grupy pierwszej oraz około 6%, w przypadku kompozytów grupy drugiej. Zastosowanie włókna węglowego obniżyło szybkość
ablacji o około 30%. Sieciowanie osnowy utwardzaczem poliaminoamidowym
PAC spowodowało zwiększenie szybkości ablacji o około 25 % w przypadku
kompozytów grupy II.
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4.2. Wyniki badań właściwości wytrzymałościowych kompozytów ablacyjnych

Przeprowadzono badania eksperymentalne wybranych właściwości wytrzymałościowych obu grup kompozytów, a ich wyniki zestawiono w tabeli 4.
Tabela. 4. Właściwości wytrzymałościowe badanych kompozytów

Właściwości wytrzymałościowe
Numer grupy
kompozytów

Kompozyty
grupy I

Kompozyty
grupy II

Numer
Wytrzymałość
składu
na
rozciąganie
fazowego
Rm [MPa]

wytrzymałości
na ścinanie
międzywarstwowe
tILSS [MPa]

Udarność
KC [kJ/m2]

I.1

185

10,2

48,1

I.2

185

10,2

56,8

I.3

206

13,6

61,8

I.4

259

11,5

90,8

I.5

194

14,9

54,9

I.6

207

17,3

56,4

I.7

190

13,4

41,3

I.8

282

16,5

56,2

II.1

180

12,0

117,2

II.2

240

17,2

87,8

II.3

241

14,3

96,1

II.4

213

14,2

105,0

II.5

154

18,0

124,0

II.6

339

16,2

98,9

II.7

282

18,3

105,6

II.8

195

16,3

130,5

Źródło:[2]

Najwyższe wartości porównywanych parametrów uzyskały kompozyty
nr: II.6, II.7 oraz kompozyt nr I.8.
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W celu ostatecznej oceny i wyboru epoksydowego kompozytu hybrydowego, o najkorzystniejszych właściwościach do wytworzenia uniwersalnej
osłony termoochronnej obudowy rejestratora lotniczego, porównano dwa
najważniejsze parametry: temperaturę tylnej powierzchni ścianki próbki
izolującej ts oraz wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe τILSS (rys. 2).

Rys. 14. Porównanie głównych parametrów termoochronnych i wytrzymałościowych
badanych materiałów kompozytowych
Źródło: [2]
Tabela 5. Właściwości kompozytów wytypowanych do wytworzenia uniwersalnej
osłony termoochronnej obudowy rejestratora lotniczego

Wybrane właściwości kompozytów

Kompozyt
nr I.3

Kompozyt
nr II.7

Temperatura tylnej powierzchni ścianki ts [°C]

78,0

74,5

Szybkość ablacji va [μm/s]

12,6

22,3

Ablacyjny ubytek masy Ua [%]

16,8

44,3

Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]

206

282

Wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe
τ ILLS [MPa]

13,6

13,7

Udarność KC [kJ/m2]

61,8

105,6

Źródło: [2]
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Na postawie analizy i porównania wyszczególnionych parametrów kompozytu przeznaczonego na osłonę termiczną uniwersalnej obudowy ochronnej rejestratora lotniczego wytypowano kompozyt nr 3 (z grupy I) utworzony
przez:14 warstw tkaniny aramidowej, 6 warstw tkaniny węglowej, o składzie:
15% MMT, Epidian 52 usieciowany utwardzaczem TFF oraz kompozyt nr 7
(z grupy II) utworzony przez: 4 warstwy tkaniny aramidowej, 10 warstw tkaniny szklanej, o składzie 15% MMT, Epidian 52 usieciowany utwardzaczem
Z-1, o właściwościach zaprezentowanych w tabeli 5.

Literatura
[1] Przybyłek P., Opara T.A., Obudowy ochronne rejestratorów parametrów
lotu, Journal of Aeronautica Integra 2010, vol. 7, nr 1, s. 43–50.
[2] Przybyłek P., Analiza możliwości zwiększenia odporności cieplnej rejestratorów lotniczych poprzez zastosowanie osłon z polimerowych
kompozytów ablacyjnych, 2017, (opracowanie własne, 203 str., Wydział
Mechaniczny, UTH Radom).
[3] Ogonowski K., Rejestratory lotnicze, Przegląd WLOP 1999, nr 4.
[4] Polak Z., Rypulak A., Awionika przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP,
Dęblin 2002.
[5] Wilczyński A.P., Polimerowe kompozyty włókniste, WNT, Warszawa 1996.
[6] Minimum operational performance specification for crash protected
airborne recorder systems, ED 112, EUROCAE 2003.
[7] http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/other-gadgets/black-box.htm.
[8] Kucharczyk W., Opara T.A., Kula P., Wybrane właściwości cieplne polimerowych kompozytów ablacyjnych. Kompozyty (Composities) 2009,
nr 2, s. 170–174.
[9] Azeez A.A., Rhee K.Y., Park S.J., Hui D., Epoxy clay nanocomposites –
processing, properties and applications: A review. Composites Part B,
Engineering 2012, vol 45 (1), s. 308–320.
[10] Bahramian A.R., Effect of external heat flux on the thermal diffusivity and ablation performance of carbon fiber reinforced novolac resin
composite, Iranian Polymer Journal 2013, vol. 22, s. 579–589.
[11] Czaplicka K., Lenża J., Rydarowski H., Wypior K., Trudnopalne kompozyty polietylenu napełnionego modyfikowanymi bentonitami, Polimery i kompozyty konstrukcyjne, red. Wróbel G., Wydawnictwo Logos
Press, Cieszyn 2010.

[12] Ferreira J.A.M., Capela C., Costa J.D., A study of the mechanical behaviour
on fibre reinforced hollow microspheres hybrid composites, Composites
2010, Part A 4, s. 345–352.
[13] Jeon J., Muliana A., Saponara V., Thermal stress and deformation analyses in fiber reinforced polymer composites undergoing heat conduction
and mechanical loading, Composite Structures 2014, nr 111, s. 31–44.
[14] Jurkowski B., Rydarowski H., Materiały polimerowe o obniżonej palności,
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu,
Radom 2012.
[15] Komorek A., Przybyłek P., Examination of the influence of cross-impact
load on bend strength properties of composite materials, used in aviation,
Eksploatacja i Niezawodnosć – Maintenance and Reliability 2012, 14/4,
s. 265–269.
[16] Utwardzacz PAC, Karta charakterystyki. KCh/PPS/105. Materiały informacyjne. Z.Ch. Organika-Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie, 2011.
[17] Utwardzacz TFF, Karta charakterystyki. KCh/PPS/43. Materiały informacyjne. Z.Ch. Organika-Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie, 2013.
[18] Utwardzacz Z-1, Karta charakterystyki. KCh/PPS/1. Materiały informacyjne. Z.Ch. Organika-Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie, 2013.
[19] Utwardzacze do żywic epoksydowych. Z.Ch. Materiały informacyjne.
Organika-Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie, 1998.

Zeszyty Naukowe SGSP 2018, Nr 65 (TOM 2)/1/2018

dr inż. Anna Szajewska
dr inż. Waldemar Jaskółowski
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Rozwój pożaru samochodu osobowego
podpalonego „koktajlem Mołotowa”
Abstrakt

W artykule przedstawiono zagrożenia, jakie dla pasażerów samochodu osobowego wynikają z ataku „koktajlem Mołotowa”. Przeprowadzono test pożarowy,
w którym pożar zainicjowano, oblewając karoserię mieszaniną palną i podpalając
pochodnią. Przedstawiono przebieg temperatury w kabinie osobowej podczas testowego pożaru. Określono czas, po którym strefa spalania przechodzi do kabiny
osobowej, oraz po którym następują wycieki i zapalenie benzyny oraz gazu LPG.
Słowa kluczowe: pożar samochodu, inicjacja pożaru, mieszanina palna, umyślne

podpalenia, pożar LPG

The Development of Passenger Car Fire Initiated
by the ‘Molotov cocktail’
Abstract

The paper presents the hazard level for the travelers going by the car attacked by
the ‘Molotov cocktail’. The results of experimental research on the development of
a passenger car fire at full scale are presented. The fire test was conducted where
the fire was initiated by pouring the combustible mixture on the car and setting the
fire using a torch. It was presented the course of the temperature in the passenger
cabin during the test fire. The time after which the combustion zone passes into
the passenger cabin and the time after which the leakage and ignition of gasoline
and LPG occur have been determined.
Keywords: car fire, fire initiation, combustible mixture, deliberate arson, LPG fire
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1. Wstęp

Jadąc samochodem przez miasto, możemy przypadkowo znaleźć się w strefie rozruchów ulicznych. Nasz samochód może zostać oblany palną cieczą
i podpalony. Czy w takim przypadku powinniśmy natychmiast opuścić
samochód, narażając się na atak demonstrantów? Czy może uciekać płonącym samochodem poza strefę rozruchów? Aby odpowiedzieć na te pytania,
przeprowadzono próby pożarowe w pełnej skali, w których badano rozwój
pożaru samochodu podpalonego „koktajlem Mołotowa”.
2. Legenda „koktajlu Mołotowa”

Według legendy nazwa „koktajl Mołotowa” powstała podczas drugiej wojny
światowej. Po ataku ZSRR na Finlandię Minister Spraw Zagranicznych Mołotow oświadczył, że dla uczczenia urodzin Stalina, które niebawem wypadały,
wypiją koktajl w zdobytych Helsinkach. Ośmieszył się tym stwierdzeniem,
bo Finowie dzielnie bronili się przed najazdem Armii Czerwonej, stosując
proste środki obrony, w tym butelki napełnione benzyną lub alkoholem.
Niewielka armia fińska, doskonale przygotowana do obrony i doskonale
dowodzona, zadała szereg dotkliwych klęsk potężnej Armii Czerwonej.
W rezultacie koktajl musiano wypić na Kremlu.
„Koktajli Mołotowa” używali żołnierze Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, ale również Ukraińcy na Majdanie w Kijowie, w 2014 r. Są one
powszechnie stosowane w walkach partyzanckich i demonstracjach ulicznych.
Butelki łatwo rozbijają się przy uderzeniu o mur, stalowe poszycie pojazdu
opancerzonego czy sztywną karoserię pojazdu ciężarowego. Używa się ich
dlatego, że można je łatwo wytworzyć z tego, co jest „pod ręką”. Zwykle stosuje
się mieszaninę benzyny z dowolnym olejem w stosunku około 2:3. Ale może
to być inny płyn łatwopalny. Butelkę napełnia się w 3/4 objętości i zaopatruje
w szmatę nasączoną palną mieszaniną, która stanowi lont zapalający. Zapala
się go przed rzutem w cel.
3. Pożary samochodów w Polsce

Pożary samochodów przynoszą wymierne straty materialne. Stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników, ratowników i osób postronnych.
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Aby zminimalizować straty, należy posiadać dużą wiedzę w zakresie dynamiki
pożaru. Strażacy nie tylko gaszą pożary. Przygotowują również ekspertyzy dla
organów dochodzeniowych. Aby wskazać sprawcę przestępstwa, organy ścigania muszą posiadać szeroką wiedzę o wszystkich najdrobniejszych aspektach
rozwoju pożaru, wykraczającą ponad wiedzę, która wystarcza strażakom do
prowadzenia akcji gaśniczej. Dlatego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
podjęto badania rozwoju pożaru samochodu w pełnej skali.
W Polsce odnotowuje się około 7000 pożarów samochodów osobowych
rocznie [5]. Liczba ta utrzymuje się w przybliżeniu na stałym poziomie od
kilkunastu lat. Ponieważ liczba zarejestrowanych samochodów systematycznie
rośnie, to spada liczba pożarów przypadająca na jeden milion samochodów.
W większości przypadków pożary wynikają z niewłaściwej eksploatacji oraz niefachowych napraw i przeróbek. Spadek liczby pożarów w odniesieniu do liczby
zarejestrowanych samochodów osobowych świadczy o podnoszeniu się kultury
technicznej użytkowników samochodów i personelu warsztatów naprawczych.
Wynika również stąd, że samochody nowej generacji wyposażone są w złożone
układy elektroniczne. Trudno je naprawić poza specjalizowanymi warsztatami,
co zniechęca majsterkowiczów do samodzielnych napraw i przeróbek.
Znaczna liczba pożarów samochodów powstaje w wyniku umyślnego
podpalenia [1, 2, 4]. W Polsce odnotowuje się około 600 umyślnych podpaleń
rocznie. Podpalenia umyślne są motywowane następującymi czynnikami:
• chęcią wyłudzenia odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych,
• zatarcia śladów przestępstwa,
• zemsty,
• zastraszenia współobywateli,
• rozładowania frustracji,
• działań terrorystycznych.
W Polsce nie zdarzyły się dotychczas podpalenia samochodów związane
z międzynarodowym terroryzmem. Było jednak kilka nagłośnionych przez
media przypadków podpaleń o podłożu chuligańskim. W ciągu jednej nocy
sprawcy potrafili spalić kilkanaście samochodów zaparkowanych na ulicach.
4. Inicjacja pożaru

Samochód łatwo jest zapalić, wrzucając do środka płonącą pochodnię lub
szmatę nasączoną benzyną. Natomiast trudno zapalić auto od zewnątrz. Można
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spotkać wojenne filmy propagandowe pokazujące z jaką łatwością żołnierze
podpalają czołgi, obrzucając je butelkami z benzyną. Butelka z cieczą rozbija
się przy uderzeniu o płytę pancerną lub o mur. Trudno jednak rozbić ją o blachę karoserii samochodu osobowego. Powodują to dwa czynniki: sprężystość
blachy i wysoka wytrzymałość butelki szklanej na stłuczenie. Obecnie używa
się butelek wytworzonych z nietłukących się tworzyw sztucznych lub ze szkła
odpornego na stłuczenie. Trudno znaleźć łatwo tłukącą się butelkę. Stanowi
to utrudnienie dla demonstrantów, szczególnie, że „koktajl Mołotowa” sporządza się doraźnie z tego, co jest łatwo dostępne.
W przeprowadzonym teście pożarowym wykonano kilka prób rozbicia
butelki z benzyną o dach samochodu. Nawet przy bardzo silnych uderzeniach
butelki nie tłukły się (rys. 1). Aby wyeliminować sprężystość, położono na
dachu cegłę i o nią rozbijano butelkę. Wtedy nie było problemów z rozbiciem.
Obrzucano również szyby samochodu. Przy uderzeniu skośnym, butelki
z płynem odbijały się od szyb, nie rozbijając się.

Rys. 1. Fotografia strażaka próbującego rozbić bez powodzenia butelkę z benzyną
Źródło: opracowanie własne
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5. Przebieg spalania

Przeprowadzono próbę pożarową, w której poddano spaleniu samochód
osobowy marki Nissan Primera z nadwoziem typu sedan. Eksperyment wykonano z dala od zabudowań. Wymagane zabezpieczenie przeciwpożarowe
stanowił samochód ratowniczo-gaśniczy z obsadą. Podpalenie zainicjowano, rozbijając o dach litrową butelkę napełnioną benzyną i następnie ciecz
zapalono pochodnią (rys. 2). Kabina pasażerska była szczelna. Benzyna nie
miała możliwości przedostania się do wnętrza.

Rys. 2. Inicjacja spalania
Źródło: opracowanie własne

Natychmiast po zapaleniu płomienie objęły dach samochodu oraz część
szyby przedniej i tylnej, po których spływała benzyna. Płomienie o wysokości kilku centymetrów utrzymywały się przez około 2 min, po czym zanikły.
Szyby nie popękały ani nie stopiły się. Niewielkie ogniki pozostały w zakamarkach, w których nagromadzony był brud. Na rys. 3 przedstawiono widok
samochodu objętego płomieniami po 30 s od zapalenia. Zaznaczono miejsca,
w których paliła się benzyna zatrzymana w zabrudzeniach nagromadzonych
przy uszczelkach w ich dolnej części. Zaznaczone ogniki były potencjalnymi
źródłami rozwoju pożaru. W opisywanym przypadku szybko zgasły. Próbę
ponowiono dwukrotnie z takim samym, negatywnym, wynikiem.
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Rys. 3. Rozwój pożaru po 20 s od zapalenia. Zarzewia ognia zaznaczono
okręgami i elipsą
Źródło: opracowanie własne

Szybkie gaśnięcie zarzewi ognia jest spowodowane właściwością procesu
spalania benzyny. Faza ciekła nie spala się ani nie wybucha. Jedynie nagrzewa
się od płomieni i paruje, dostarczając materiału palnego do strefy spalania.
Palą się tylko pary benzyny zmieszane z powietrzem. Styk blachy karoserii
z gorącą strefą jest ograniczony. Benzyna szybko spływa i ogień zanika, nie
wypalając powierzchni, którą obejmował. Dlatego pożar nie rozwija się.
Efektywność inicjacji pożaru ulega poprawie, gdy zamiast czystej benzyny użyjemy mieszaniny benzyny z olejem. Olej, dzięki dużej lepkości,
zwiększa przyczepność płynu do karoserii. Palna ciecz dłużej utrzymuje się
na powierzchni. Po szybkim, trwającym kilka minut, wypalaniu się cieczy
na dachu, zarzewia ognia pozostają w miejscach, w których nagromadziła
się ciecz. Znajdują się one w sąsiedztwie uszczelek w dolej części karoserii
(rys. 3). Płonąca ciecz rozgrzewa uszczelki i listwy, które topią się i zapalają. W opisywanym przypadku ogień objął uszczelki tylnej lampy i przez
otwór techniczny dostał się do komory bagażowej. Ogień może dostać się
do wnętrza auta od strony opony. Płonące krople spływające z palących się
uszczelek i listew spadają na oponę i zapalają ją. Ogień rozwija się bardzo
powoli, ale w ostatecznym wyniku opona ulega spaleniu. Wydziela się dużo
ciepła, temperatura sięga 1000°C i ogień przedostaje się do wnętrza auta.
Trwa to kilkadziesiąt minut.
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6. Próby pożarowe przeprowadzone na innych samochodach

W próbach pożarowych przeprowadzonych na innych samochodach ogień
również rozwijał się z trudnością, ale w końcu dochodziło do zapalenia auta.
Na rys. 4 przedstawiono rozwój pożaru samochodów zapalonych „koktajlem
Mołotowa”. Przebieg pożaru we wszystkich eksperymentach był podobny.
Zaskakujące jest to, co dzieje się z szybami. Podczas spalania samochodu
szyby pękają lub spływają, w zależności od ich rodzaju. W przeprowadzonych
próbach pożarowych benzyna lub mieszanina benzyny z olejem spływały po
szybach i paliły się na nich. Nie powodowało to niszczenia i wypadania szyb.

Rys. 4. Fotografie samochodów oblanych „koktajlem Mołotowa”
Źródło: opracowanie własne
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Temperatura płomieni jest bardzo wysoka. Nie dotyczy to jednak temperatury warstwy cieczy. Ciepło wydzielane podczas spalania jest zużywane
na odparowanie cieczy. W przypadku benzyny wartość ciepła parowania jest
wysokie, zawiera się w granicach 315–350 kJ/kg, w zależności od składu [8].
W rezultacie warstwa cieczy nie nagrzewa się tak, aby uszkodzić szybę. Z zastrzeżeniem, że nie trwa to zbyt długo. Benzyna jest mieszaniną ciekłych
węglowodorów o różnym składzie chemicznym. Wrze w temperaturze od
35°C do 230°C. Zgodnie z prawami fizyki, temperatura wewnątrz warstwy
benzyny nie może przekraczać temperatury wrzenia. Warstwa benzyny izoluje
zatem szybę od płomieni i chroni przed uszkodzeniem. Groźnie wyglądające
płomienie ogarniające przednią szybę nie powodują jej zniszczenia.
7. Omówienie wyników badań

Z przeprowadzonych eksperymentów wynikają następujące wnioski:
• ciecz palna szybko spływa z dachu samochodu, utrudniając podpalenie
auta,
• zdecydowanie efektywniejsza jest mieszanina zawierająca olej,
• płomienie kilkucentymetrowej wysokości obejmują dach i przednią szybę,
• płomienie nie powodują pęknięcia ani stopienia szyby,
• po czasie 2–3 min płomienie gasną,
• dłużej pali się ciecz zatrzymana w dolnych częściach uszczelek i zabrudzeniach,
• jeśli niewielkie płomyki nie zostaną zdmuchnięte, to ogień przedostaje
się do wnętrza i samochód zostanie spalony.
• rozwój pożaru jest bardzo powolny, może trwać nawet ponad pół godziny.
Na rys. 5 przedstawiono wykres temperatury wewnątrz kabiny osobowej
podczas spalania samochodu Nissan Primera. Wykres odzwierciedla przebieg
pożaru kabiny osobowej w poszczególnych fazach pożaru. Faza wstępna
trwała bardzo długo, bo aż 30 min. Ogień powoli rozwijał się na zewnątrz
auta i z trudem przedostawał się do wnętrza. Faza w pełni rozwiniętego
pożaru trwała około 20 min. Temperatura gazów na wysokości zagłówka
kierowcy osiągnęła maksymalną wartość 1053°C. Tak wysoka temperatura
powoduje zatarcie większości dowodów ewentualnego przestępstwa. Faza
gaśnięcia trwała ponad godzinę. Benzyna wyciekła z baku i zapaliła się dopiero w dziesiątej minucie od rozgorzenia. Do tego czasu zdążyła spalić się
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większość materiałów wyposażeniowych kabiny osobowej. Przebieg pożaru
w przeprowadzonej próbie pożarowej był zbliżony do opisanych przez innych
autorów [3, 6, 7].
Silnik palonego samochodu zasilany był benzyną i gazem LPG. Wielozawór zabezpieczający instalację LPG przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
otworzył się w dwunastej minucie od momentu rozgorzenia. Wypływający
gaz natychmiast się zapalił.

Rys. 5. Wykres temperatury wewnątrz kabiny osobowej
Źródło: opracowanie własne

8. Wnioski

Pożar zamkniętego samochodu, który podpalono z zewnątrz – rozwija się
powoli. Rozwijający się ogień w fazie wzrostu pożaru może być niezauważony. Dobrze widoczny staje się dopiero w momencie rozgorzenia, a więc po
kilkudziesięciu minutach od podpalenia. W tym czasie sprawca może już
przebywać w zupełnie innym miejscu.

Samochód osobowy obrzucony „koktajlem Mołotowa” niekoniecznie musi
się spalić. Groźnie wyglądające płomienie na karoserii znikają po 2–3 min, nie
wyrządzając szkody. Ogień znika, gdyż ciecz szybko wypala się. Pożar może
rozwijać się w dolnej części karoserii. Kierowca ma kilka minut, podczas których może nie opuszczać pojazdu i bezpieczne oddalić się z miejsca zdarzenia.
Po tym czasie powinien dokonać oglądu samochodu. Może nie obawiać się
zapalenia benzyny, a tym bardziej jej wybuchu. W tym czasie nie grozi powstanie pożaru strumieniowego gazu LPG. W kilkunastu próbach pożarowych,
przeprowadzonych przez autorów, wyciek ze zbiornika paliwa następował
dopiero po kilkunastu minutach od rozgorzenia. Gaz LPG uwalniany był
w chwili, gdy wypaliła się już większości materiałów w komorze bagażowej.
Odpowiedź na pytanie postawione we wstępie jest następująca: kierowca
powinien uciekać samochodem, nie zważając, że auto jest w płomieniach.
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Bezpieczeństwo pożarowe linii metra w aspekcie
przepisów techniczno-budowlanych

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę związaną z warunkami ochrony przeciwpożarowej wybranych środków transportu publicznego. W szczególności analizie
poddane zostały tunele metra, które ze względu na swój charakter i przeznaczenie charakteryzują się dużą złożonością wyposażenia technicznego, co wymusza
szczególne rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przy ich projektowaniu wykorzystano przepisy i doświadczenie innych krajów oraz wnioski z analiz
pożarów i katastrof. Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w obiektach tych muszą być spełnione wymagania bezpieczeństwa pożarowego
wynikające z przepisów, m.in. z: Dyrektywy Unii Europejskiej, Prawa budowlanego
oraz przepisów techniczno-budowlanych ustalonych w tym zakresie.
Obiekty metra wyposaża się w zabezpieczenia przeciwpożarowe, tj.: system
sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, hydranty przeciwpożarowe,
podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty gaśnicze, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, przeszkodowego i kierunkowego. Urządzenia metra dostosowuje się do celów
ochrony przeciwpożarowej, w tym systemów wentylacji, łączności, oświetlenia
i nagłośnienia.
Słowa kluczowe: metro, bezpieczeństwo pożarowe, przepisy
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Fire Safety of the Metro Lines in the Aspect
of Technical and Construction Regulations

Abstract

The aim of the article is to discuss the issues related to the fire protection conditions of the selected public transport vehicles. In particular, the underground
tunnels have been analyzed. Due to its location, the building is characterized by
a great complex of technical equipment and a large number of people staying in the
metro, which has forced special solutions for fire protection. The rules and experience of other countries and the conclusions of the analysis of fires and disasters
were used in their determination. It should be noted that in accordance with the
regulations in force, these facilities must meet the fire safety requirements of the
European Union Directive, Construction Law and the technical and construction
regulations established in this area.
Subway facilities are equipped with the fire alarm system, the audible warning
system, the fire hydrants, the fire extinguishers, the trolley mounted fire extinguishers and the emergency lighting systems both obstacle and directed. The subway
emergency devices such as ventilation, communication, lighting and sound systems
are strictly adapted to fire protection purposes..
Keywords: subway, fire safety, regulations

Wstęp

Budowle podziemne pozwalają na rozwiązanie wielu problemów technicznych, m.in.: zmniejszenie ruchu pojazdów samochodowych na powierzchni,
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, eliminację hałasu i wyburzenia
istniejących obiektów na powierzchni. Tunele zaczęli budować Rzymianie już
w I w. p.n.e. W okresie średniowiecza sztuka ta podupadła, aby pod koniec
XVII w. we Francji przeżyć odrodzenie. Wtedy do ich drążenia zaczęto używać
czarnego prochu. W 1828 roku M. I. Brunel użył jako pierwszy cementu do
budowy tunelu pod Tamizą w Londynie. Dopiero podczas budowy kolei przez
wysokie góry (Alpy i Andy) zaczęto drążyć tunele o długościach większych
niż tunele rzymskie [1].
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Na świecie istnieje wiele tuneli komunikacyjnych, a ich liczba nieustannie
rośnie. Rozwój ten widoczny jest również w Polsce. Niewątpliwie do najważniejszych inwestycji tunelowych w Polsce należy II linia metra w Warszawie.
Podobnej długości tunel posiadają Duńczycy w Kopenhadze [2]. Do najbardziej znanych tuneli kolejowych we wschodniej części kontynentu zaliczymy
metro w Kijowie (67,6 km). Najważniejszym w projektowaniu i w budowie
tuneli powinno być bezpieczeństwo ich użytkowników.
Zgodnie z brzmieniem Ustawy Prawo budowlane, art. 3 pkt 1, pod pojęciem obiektu budowlanego rozumieć należy trzy kategorie obiektów: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a także
obiekt małej architektury. Budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, m. in.: obiekty liniowe, lotniska,
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne czy wolnostojące maszty antenowe [3].
Tunel to budowla podziemna o charakterze liniowym, służąca celom
komunikacyjnym lub transportowym, niezależnie od metody wykonania.
Tunele są budowlami przestrzennie zamkniętymi o ograniczonej możliwości poruszania się. Wystąpienie w nich pożaru stwarza poważne zagrożenie
dla życia i zdrowia osób, które się tam znajdują. Takiej budowli stawiane są
wysokie wymagania użytkowania. Zastosowanie komunikacji podziemnej
jest jednym z rozwiązań infrastruktury, które można zastosować w zabudowanych miastach. Rozwiązanie to nie narusza obiektów znajdujących się nad
trasą linii metra. Metro to szybka, elektryczna, przeważnie podziemna kolej
miejska będąca środkiem masowej komunikacji. Składa się z tuneli, stacji
oraz różnego przeznaczenia obiektów, jak schrony, pomieszczenia techniczne,
tj. stacje transformatorowe, pomieszczenia socjalne itp. W 15 krajach Unii
Europejskiej istnieje obecnie ponad 30 systemów metra, a ostanie inwestycje
to systemy w: Tuluzie (1993), Neapolu (1995), Bilbao (1997), Atenach (1998),
Katanii (1999), Kopenhadze (2002), Porto (2002) i Turynie (2005). Ponadto
dla 80 miast wykonane są projekty sieci metra [4].
1. Ogólne zasady budowy tuneli metra

Istnieją różne metody budowy tuneli i ich stacji. Ze względu na wykonanie
tuneli, zgodnie z normą PN-S-02203, rozróżniamy metody: odkrywkowe,
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górnicze i specjalne. Obecnie najpopularniejszą metodą budowy tuneli szlakowych została okrzyknięta metoda tarczowa. Metoda górnicza, dzięki
której odbywa się drążenie tuneli na dużych głębokościach. Podczas robót
nie wykonuje się usuwania powyżej znajdującego się gruntu. Natomiast
metoda odkrywkowa wymaga zburzenia budynków bezpośrednio nad
tunelem. Jest znacznie tańsza, ale zaburza życie na powierzchni. Stosowana
jest głównie pod arteriami komunikacyjnymi lub w terenach bez zwartej
zabudowy. W tych obszarach nie ma potrzeby wyburzeń lub są one niewielkie. Tą metodą planowano początkowo budowę znacznej części pierwszej
linii metra w Warszawie. W gruntach bardzo luźnych lub nawodnionych
o bardzo małej nośności stosuje się metody specjalne, do których można
zaliczyć opuszczanie kesonów, zatapianie gotowych segmentów, a także
wzmacnianie górotworu.
Do drążenia tuneli używa się maszyn drążących TBM, tunel boring
machine z systemem równoważenia ciśnienia gruntu (rys. 1 i 2). Stosowane
przede wszystkim w twardym skalistym podłożu, jak również znajduje zastosowanie w kruchych niestabilnych gruntach pozbawionych wód podskórnych
lub głębinowych. Maszyny wytwarzają nacisk rzędu 300÷500 MPa. Stosowane
mogą być również w spękanych i niestabilnych skałach, przy dużym stopniu
nawodnienia. W wyniku drążenia powstaje wyrobisko podziemne o cylindrycznym kształcie. Tunele drążone tą metoda najczęściej mają przekrój
kołowy. Maszyny TBM wyposażone w wodoszczelne osłony tarczy, głowicy
skrawającej oraz tyłu. Średnica tarczy wiertniczej jest uzależniona od indywidualnych potrzeb, czyli koniecznej szerokości tunelu. Obecnie maszyna
wiertnicza zamawiana jest na potrzeby konkretnej inwestycji. Uprzednio
wykonywane są pomiary i analiza gruntu. Obudowa składa się z pierścieni,
tubingów (rys. 3). Na jeden tubing potrzeba od 5 do 10 prefabrykowanych
segmentów wykonanych z żelbetu lub z fibrobetonu w zależności od rozmiaru
tunelu (rys. 4).
Tarcza porusza się ruchem obrotowym, tnąc kolejne warstwy ziemi. Dzięki
otworom w głowicy tarczy urobek dostaje się do wnętrza i transportowany
jest specjalnym przewodem do szybu startowego. Głowica tarczy wyposażona
jest w specjalne noże, dysk do kruszenia skał i innego rodzaju specjalistyczne
narzędzia skrawające. W miarę zużywania się ostrzy są one zastępowane
nowymi. Dodatkowy przodek tarczy skonstruowany jest tak, aby umożliwić
bezpieczne drążenie, niezależnie od warunków hydrologicznych.
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Rys. 1. Praca z ogromną maszyną drążącą
Źródło: [5]

Rys. 2. Wprowadzanie maszyny TBM do tunelu
Źródło: [5]
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Rys. 3. Sferoidalna obudowa tunelu nr 1 duńskiego metra
Źródło: [5]

Rys. 4. Tubing przygotowany do montażu na budowie stacji AHM w Kopenhadze
Źródło: [5]
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W obecnie stosowanej technologii wszystko odbywa się automatycznie.
Nad zadaniami przodka tarczy czuwa około pięć osób jednocześnie. Pracę
taśmociągu dostarczającego kolejne tubingi i prace podajnika nadzoruje
komputer, który kieruje również procesem wstawiania tubingów w odpowiednie miejsca pierścienia obudowy. Po przejściu tarczy tunel jest praktycznie
gotowy do użytkowania. Złożony proces produkcji tubingów sprawia, że
po ułożeniu w tunelu nie ma konieczności jego dodatkowego uszczelniania.
Tarcza przesuwa się i drąży tunel, który deskuje się a następnie obudowuje
się żelbetowymi tubingami. Uszczelnienie tunelu jest jednak dużo bardziej
pracochłonne i skomplikowane. Tubingi dostarczane są wagonami do przodka
tarczy i tam, za pomocą chwytaka, przesuwane do budowanego pierścienia
oraz lokowane we właściwym miejscu. Uszczelnienie tunelu uzyskuje się
za pomocą ołowianego drutu, który wbija się w specjalnym rowku tubingu.
Każdy element prefabrykowany posiada otwór z korkiem, do którego wstrzykuje się mieszankę betonową. Po jej zaaplikowaniu i utwardzeniu stosuje się
kolejny materiał doszczelniający w formie mleczka cementowego. Na końcu
tymczasowy korek zastępuje się stałym. Tak przygotowany fragment tunelu
uznać można za gotowy [6]. Każdy tunel metra posiada precyzyjnie wyznaczoną trasę przebiegu, określoną w projekcie budowlanym z dokładnością
liczoną w milimetrach. Geodeci mają do dyspozycji laser naprowadzający
oraz sygnał GPS, który poprzez satelitę dostarcza informację o aktualnej
pozycji tarczy i danych do drążenia.
Maszyna drążąca TBM zwana potocznie kretem potrafi drążyć niezależnie
od warunków hydrogeologicznych, w których się znajduje. Układa ona tunel
w taki sposób, że nie wymaga on żadnej późniejszej ingerencji ludzi w jego
konstrukcję. Wykrywa zmiany w strukturze gleby przed sobą. Drążenie za
jego pomocą jest szybkie.
2. Bezpieczeństwo w metrze

Jedną z ważnych dziedzin działalności człowieka, której dotyczy ochrona
pożarowa, jest budownictwo. Warunki ochrony przeciwpożarowej stawiane
budynkom mają zapewnić bezpieczeństwo tych obiektów, a także (a może
przede wszystkim) bezpieczeństwo osobom przebywającym w tych budowlach. Budownictwo jest procesem złożonym, u podstaw którego leży wiedza techniczna, umożliwiająca budowanie bezpiecznych dla ludzi i mienia
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budynków oraz innych obiektów budowlanych. Niektóre zasady tej wiedzy
zostały umieszczone w aktach normatywnych, wśród których najważniejsza to ustawa Prawo budowlane, a także wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze, wśród których znajduje się rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i usytuowanie oraz rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.
Zagadnienie bezpieczeństwa tuneli można rozpatrywać w kilku aspektach.
Dotyczyć mogą bezpieczeństwa podczas budowy, a także bezpieczeństwa
konstrukcji obudowy tunelu. Oddzielną grupę stanowią zagadnienia związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń oraz zawodności lub
niezawodności taboru poruszającego się w tunelu [7]. Ze względu na zagrożenie pożarem opracowano warunki techniczne, które stanowią wytyczne
do projektowania. Ich głównym zadaniem jest: ograniczenie możliwości
powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i zadymienia; stworzenie optymalnych warunków ewakuacji pasażerów; zapewnienie odpowiedniej ilości,
rozmieszczenia i dostępności środków gaśniczych i ratowniczych; stworzenie
systemu sygnalizacji pożarowej i łączności usprawniających podejmowanie
decyzji i prowadzenie akcji ratowniczej.
3. Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla tuneli linii metra

Przepisy techniczno-budowlane, oprócz roli regulacyjnej, spełniają ważną
rolę w rozwoju techniki i innowacyjności. W zasadzie wszystkie przepisy
nie funkcjonują w praktyce. Bardziej skomplikowane obiekty buduje się na
podstawie odstępstw uzyskanych w drodze postępowania administracyjnego. Często trudno stwierdzić, na jakich podstawach technicznych obiekt
został wzniesiony. Poczyniono krok w kierunku sformułowania wymagań
funkcjonalnych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra
i ich usytuowanie. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budowli
umieszczono w załączniku nr 1 „Wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych metra”. W krajach, w których wprowadzono przed kilku laty przepisy oparte na zasadach inżynierii
bezpieczeństwa pożarowego obecnie opracowują projekty ich zmian.
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Załącznik składa się z 66 punktów. Jest on autonomiczny w stosunku do
pozostałych części rozporządzenia. Zawiera wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Do tej pory wymagania były formułowane
w odrębnych rozporządzeniach wynikających z ustawy Prawo budowlane
i ustawy o ochronie pożarowej [8].
Zabrania się wykonywania elementów konstrukcyjnych w tunelu z aluminium oraz tworzyw sztucznych [4]. W przypadku gdy część konstrukcji
tunelu wchodzi w skład konstrukcji innego obiektu budowlanego, to klasa
odporności ogniowej tej części i części powiązanej statycznie nie powinna
być niższa niż wymagana klasa odporności ogniowej konstrukcji głównej
tego obiektu budowlanego.
3.1. Przepisy i ogólne wymagania

Obowiązujące przepisy wymagają, aby budynki i budowle były projektowane
i wykonywane w sposób zapewniający w przypadku pożaru [9]:
• nośność konstrukcji,
• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu,
• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty lub przyległe tereny,
• możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania,
• dostęp ekip ratowniczych z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa.
Ponadto obiekty budowlane metra powinny spełniać wymagania dotyczące: minimalizacji skutków zalania, zapewniać bezpieczeństwo ruchu
pojazdów metra, ochrony środowiska, ochrony gromadzenia się wody oraz
sposobów jej odprowadzania, zaopatrzenia w niezbędne media oraz powinny
być dostosowane do osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
Rozporządzenie [10] wprowadza rozszerzoną definicję tunelu, rozumianą
jako budowlę między stacjami metra stanowiącą jego szlak i obudowę, jeżeli
powierzchnia otworów nie przekracza 20% całkowitej powierzchni obudowy
[10]. Pojęcie to wprowadzono z uwagi na zadymienie i wentylację pożarową.
3.2. Reakcja na ogień

Pożar nie może rozprzestrzeniać się po powierzchni obudowy, a obudowa
nie może utrudniać ewakuacji. Tunel metra wraz ze stacjami powinien być
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wykonany z materiałów klasy A1, czyli powinien być niepalny, czyli w warunkach rozwiniętego pożaru, nie zapali się i nie będzie wydzielał ciepła,
dymu ani płonących kropli lub cząstek.
Okładziny sufitów, sufity podwieszane oraz przewody wentylacyjne muszą
być co najmniej klasy A2-s1, d0. Materiały w warunkach pożaru wydzielają
niewielkie ilości ciepła, są prawie niepalne, wytwarzają niewielką ilość dymu
i nie występują płonące krople ani cząstki. Natomiast okładziny, przezroczyste przekrycia, obudowy schodów, ścianki działowe, osłonowy i przegrody
powinny być niepalne, B-s1, d0.
Posadzki peronów i schodów powinny być wykonane z materiałów niepalnych A1fl. Inne posadzki oraz wykładziny powinny być trudno zapalne Cfl-s1.
Kable i przewody oraz ich osłony montowane wewnątrz tunelu powinny
być niezapalne, co najmniej klasy B-s3,d0.
3.3. Odporność ogniowa konstrukcji

W obszarze odporności ogniowej bez dodatkowych nakładów uzyskuje się
klasy odporności ogniowej R 120 i REI 120, gdyż z uwagi na charakter oddziaływań konstrukcja metra jest masywna [8]. Zabrania się wykonywania
elementów konstrukcyjnych w tunelu z aluminium oraz tworzyw sztucznych.
Pod względem bezpieczeństwa eksploatacji tunelu istotna jest nośność mocowania elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia. Obliczenia powinny
uwzględniać tzw. ciśnienie ssania o wartości nie mniejszej niż 0,5 kN/m2.
W szczególnych przypadkach można przyjąć wyższą wartość, czego nie precyzuje norma polska oraz normy innych krajów [4].
3.4. Wydzielenia pożarowe

Wydzielone przeciwpożarowo od tuneli oraz części przeznaczonej dla pasażerów ściany i stropy stacji transformatorowych, zespołów prądotwórczych,
rozdzielni elektrycznych oraz maszynowni powinny mieć klasę odporności
ogniowej R 120 (przegrody nośne) i EI 120 (przegrody nienośne). Otwory
w przegrodach budowlanych stanowiących wydzielenie pożarowe powinny
być zamykane drzwiami o klasie EI 60.
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Klapy odcinające w miejscu przejścia przez wydzielenia przeciwpożarowe powinny charakteryzować się szczelnością ogniową, izolacyjnością i dymoszczelnością ESI 120.
3.5. Ewakuacja

Przepisy formułują także wymagania projektowe dotyczące czasu i warunków
ewakuacji z uwagi na stan krytyczny środowiska. Ilekroć w załączniku jest mowa o:
• stanie krytycznym środowiska, rozumie się przez to koniunkcję stanów:
• temperatura powietrza na wysokości od poziomu drogi ewakuacyjnej,
• gęstość strumienia promieniowania cieplnego przez czas ekspozycji,
• temperatury gorących gazów na wysokości,
• zasięg widzialności mniejszy niż 10 m na wysokości od poziomu drogi
ewakuacyjnej,
• zawartość tlenu;
• projektowanym czasie ewakuacji, rozumianym jako iloczyn obliczonego
czasu niezbędnego do ewakuacji i współczynnika bezpieczeństwa;
• krytycznym czasie ewakuacji, rozumianym jako czas do osiągnięcia stanu
krytycznego środowiska.
Przewidywany czas ewakuacji z obiektów budowlanych metra, z wyłączeniem tuneli, nie powinien być dłuższy od krytycznego czasu ewakuacji.
W tunelach powinny znajdować się wyjścia ratunkowe prowadzące do miejsc
bezpiecznych, np. śluzy bądź poprzecznego korytarza. Za miejsce bezpieczne
rozumie się zabezpieczone przed zadymieniem wyjście ewakuacyjne prowadzące na drogę publiczną, inne miejsce poza terenem metra lub na terenie
obiektu budowlanego metra, w którym nie powstaje stan krytyczny środowiska w czasie projektowanego czasu trwania pożaru. Odległość między
poprzecznymi korytarzami nie powinna przekraczać 400 m. Krawędzie chodnika drogi ewakuacyjnej muszą być widoczne na całej długości. Oznakowanie
powinno być fosforescencyjne (rys. 5) oraz posiadać zdolność emisji światła
w zakresie widzialnym po usunięciu źródła wzbudzającego.
Minimalne wymiary drogi ewakuacyjnej w tunelu zależą od jego przekroju.
Dla tunelu o przekroju kołowym, wymiary należy przyjmować zgodnie z rys. 6,
natomiast dla tuneli o przekroju prostokątnym odczytamy z rys. 7.
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Rys. 5. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej: w prawo stacja AHM,
w lewo stacja FB
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Minimalne wymiary drogi ewakuacyjnej w tunelu o przekroju kołowym
Źródło: [10]
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Rys. 7. Minimalne wymiary drogi ewakuacyjnej w tunelu o przekroju prostokątnym
Źródło: [10]

W tunelu dwutorowym drogi ewakuacyjne powinny znajdować się po
obu jego stronach. Ponadto należy zapewnić wyjście ewakuacyjne na peron
pasażerski.
3.6. Oświetlenie awaryjne i dodatkowe

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnia się oświetlenie
podstawowe i awaryjne, natomiast w tunelach należy zapewnić wyłącznie
oświetlenie awaryjne oraz podświetlenie znaków wskazujących kierunki ewakuacji. Natężenie trasy wolnej od przeszkód mierzona na poziomie posadzki
powinno wynosić powyżej 100 lx. Oświetlenie awaryjne powinno być zasilane
z oświetlenia podstawowego. W przypadku zaniku, powinno przełączyć się
automatycznie na zasilanie akumulatorowe i działać co najmniej przez 3 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Co najważniejsze, należy również
zapewnić monitorowanie stanu zużycia akumulatorów oświetlenia awaryjnego. Czas działania oświetlenia awaryjnego, ze względu na bezpieczeństwo
ekip ratowniczych, nie powinien być krótszy niż 2 godziny. Oprawy świetlne
powinny być rozmieszczone w odległości nie większej niż 30 m i zapewniać
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natężenie światła co najmniej 1 lx w poziomie drogi ewakuacyjnej. Należy wyeliminować efekt olśnienia maszynisty przez zastosowanie opraw z osłonami.
3.7. Wentylacja pożarowa

Wentylacja pożarowa tuneli powinna skutecznie usuwać dym, zabezpieczać
przed zadymieniem stacji, wyjść ewakuacyjnych i pomieszczeń, w których
znajdują się urządzenia bezpieczeństwa. Dodatkowo tunele o długości większej niż 300 m powinny być wyposażone w mechaniczną wentylację pożarową. Usytuowanie wentylatorni instalacji wentylacji pożarowej ustala się na
podstawie wyników przeprowadzonych badań i scenariuszy ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych metra. Projektowana moc pożaru
powinna wynosić ponad 15 MW. Przyjmowana jest na podstawie właściwości
palnych materiałów oraz wyposażenia. W tunelu nie powinno dochodzić do
cofania się dymu. Krytyczna prędkość przepływu powietrza nie powinna być
mniejsza niż 1,5 m/s. Wentylatory oddymiające powinny być klasy F 600 120
(temperatura dymu przekracza 400°C) lub F 400 120 (temperatura dymu nie
przekracza 400°C). Sytuując wentylatornię w budynku sąsiadującym z linią
metra, należy wykonać uprzednio analizę przenoszenia drgań wentylatorów
na konstrukcję budynku oraz ich wpływy na ludzi w nim przebywających.
Czerpnie i wyrzutnie powinny pobierać powietrze niezanieczyszczone i usuwać zanieczyszczone, nie powodując zagrożenia pożarowego dla
sąsiednich obiektów i terenów. Otwory czerpalne sytuuje się co najmniej
2 m powyżej poziomu terenu i zabezpiecza osłonami. Osłony zabezpieczają przed opadami atmosferycznymi oraz uniemożliwiają dostęp osobom
postronnym.
W przypadku usytuowania torów metra na głębokości większej niż 30 m,
należy zastosować dźwig dla ekip ratowniczych przystosowany do transportu
noszy.
3.8. Dojścia ratunkowe

Dojście ratunkowe czoła tunelu powinno znajdować się w odległości nie
większej niż 30 m od drogi publicznej spełniającej warunki drogi pożarowej.
Odległość między dojściami nie powinna być większa niż 800 m. Właz ratunkowy powinien mieć wymiary: 1,4 m × 2,4 m i być połączony z tunelem
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śluzą o powierzchni co najmniej 25 m2 i zamknięty z obu stron drzwiami
klasy EI 30 oraz wyposażony w agregaty wytwarzające nadciśnienie w śluzie.
3.9. Zasilanie w wodę pożarową

Tunele połączone ze stacją metra powinny posiadać instalację wodociągową
wyposażoną w punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych, tj. hydranty (rys. 8 i 9) wraz z zaworami zasilane z miejskiej sieci wodociągowej,
przy zapewnieniu dwustronnego zasilania na każdej stacji metra. Zawory
hydrantowe 52 w tunelach umieszcza się w odległości nie większej niż co
60 m oraz w śluzach. Przy wejściu na stacje metra, czole tunelu oraz przy włazie ratunkowym powinny znajdować sie nasady o średnicy 75 mm, służące
do awaryjnego zasilania instalacji wodociągowej z samochodów gaśniczych
lub hydrantów zewnętrznych. Powinny być usytuowane przy drogach pożarowych przy wejściach do stacji metra, w odległości do 30 m i w odległości
do 15 m od hydrantów zewnętrznych.

Rys. 8. Hydrant w tunelu szlakowym
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 9. Hydrant na stacji metra
Źródło: opracowanie własne

W tunelach najczęściej używane są instalacje suche, które w trakcie pożaru wypełniane są wodą. Wypełnienie instalacji nie powinno być dłuższe
niż 10 min. Zaopatrzenie w wodę możliwe jest dzięki zbiornikom wodnym
lub sieci wodociągowej [4]. Te dwa niezależne przyłącza wody powinny być
nie mniejsze niż DN 100 (rys. 10). W każdym tunelu przewody instalacji
wodociągowej przeciwpożarowej powinny być prowadzone po przeciwnej
stronie toru niż trzecia szyna, na wysokości między 0,6 m a 0,8 m nad główką
szyny. Przewody powinny być połączone z instalacją wody pożarowej każdej
stacji. Sieć wodociągowa pożarowa powinna zapewnić ciśnienie w hydrancie
zewnętrznym co najmniej 0,1 MPa oraz wydajności 5 dm3/s przez co najmniej 2 godziny [11].
W trakcie pożaru ochroną przed przenoszeniem ognia jest odpowiednio zabezpieczona kanalizacja deszczowa. Jej zadaniem jest odprowadzenie
benzyn, olejów do specjalnych zbiorników znajdujących się poza obiektem.
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Rys. 10. Linia wodociągowa wzdłuż tunelu szlakowego
Źródło: opracowanie własne

3.10. Stałe instalacje gaśnicze

Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia decydujące zarówno o bezpieczeństwie ruchu, jak i bezpieczeństwie pożarowym powinny posiadać stałe samoczynne urządzenia gaśnicze. Natomiast pomieszczenia przeznaczone
do prowadzenia usług, handlu i gastronomii usytuowane na podziemnej
stacji metra powinny posiadać SUG wodny, pod warunkiem, że ich łączna
powierzchnia przekracza 500 m2 i na stacji występuje przynajmniej jeden
zespół takich pomieszczeń o powierzchni większej niż 200 m2.
3.11. Zasilanie bezpieczeństwa

W myśl par. 68 pkt 1 [8] budowle i urządzenia linii metra zasilane elektroenergetycznie powinny zapewnić: energię elektryczną odpowiednią do potrzeb
użytkownika; ochronę przed przepięciem, porażeniem, powstaniem pożaru
czy też wybuchem oraz nie wywoływać drgań przekraczających dopuszczalny poziom hałasu. Instalacja, która powinna działać w przypadku pożaru,
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powinna być zasilana z dwóch niezależnie, samoczynnie włączających się
źródeł energii. Źródłem podstawowym może być publiczna sieć, natomiast
źródłem rezerwowym stacja transformatorowa lub agregat prądotwórczy.
Stacja trafo zasilana jest z publicznej sieci zasilającej, natomiast agregat ma
zapewnić energię do działania urządzeń bezpieczeństwa przez co najmniej
120 min, by zapewnić ciągłość ich działania. Przewody i kable mają być
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Instalacja elektryczna powinna posiadać przeciwpożarowy wyłącznik
prądu, który odetnie dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem
obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest
niezbędne. Włącznik umieszcza się w pobliżu głównego wejścia do metra
lub złącza z odpowiednim oznakowaniem. Odcięcie dopływu prądu nie może
powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii, w tym zespołu
prądotwórczego. Wyjątek stanowi źródło zasilające oświetlenie awaryjne.
3.12. Łączność

Urządzenia zdalnego sterowania i kontroli powinny być zlokalizowane w centralnej dyspozytorni. System sterowania urządzeniami zasilania powinien
zapewniać dostarczenie energii na całej linii metra, umożliwiając:
• zdalne sterowanie,
• kontrolę napięć i przepływów prądu,
• wizualizację schematów głównych zasilania z odwzorowaniem akumulatorowego stanu pracy,
• przyspieszenie procesów sterowania zapewnione poprzez grupowanie
poleceń włączenia i wyłączenia sekcji zasilania trakcyjnego,
• stałą rejestrację i archiwizację zdarzeń,
• generowanie alarmów sygnalizujących awarię, czy nieprawidłowa pracę
ze wskazaniem miejsca zdarzenia.
System ten powinien być odporny na zakłócenia powodujące możliwości
wykonania błędnego sterowania i być wyposażony w sygnalizację zakłóceń pracy
systemu. Linie metra oraz stacje techniczno-postojowe powinny być połączone
siecią teleinformatyczną obejmującą swoim zakresem centralną dyspozytornię,
pomieszczenia pracowników obsługi metra i pomieszczenia techniczne. Dodatkowo powinna zostać zapewniona możliwość dwustronnego komunikowania
się z sieciami działającymi na innych liniach metra tego samego zarządcy.
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3.13. Sygnalizacja pożarowa

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej wymagane jest zgodnie z par. 24.1
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. Do głównych zadań systemu należy automatyczne
wysyłanie sygnału do centrali, która przyjmuje jeden ze scenariuszy ewakuacyjnych. Pomaga to w szybkim i bezbłędnym wykryciu powstającego pożaru, zanim się rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie
wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji
i skuteczną ochronę zgromadzonego mienia. Powinna istnieć możliwość
przejścia ze sterowania automatycznego w ręczne. Sterowanie ręczne powinno
być priorytetowe. System powinien wykryć pożar w początkowym stadium,
gdy moc pożaru nie przekracza 1 MW. System powinien pracować z różnymi
rodzajami czujek dymu, ciepła i płomienia. Ze względu na warunki panujące
w tunelu stosuje się technikę światłowodową [12, 13]. Czujki, dzięki wykorzystaniu światłowodowego kabla sensorycznego, przeznaczone są do współpracy
z dowolnym system sygnalizacji pożaru (SSP). Podstawowym elementem
czujki jest detektor przeznaczony do montażu w szafie naściennej. Za pomocą dostarczonego w zestawie z detektorem oprogramowania dokonuje się
konfiguracji detektora, w tym pomiaru długości kabla sensorycznego i jego
kalibracji. Następnie definiuje się strefy dozorowe oraz kryteria i progi alarmów pożarowych dla każdej strefy indywidualnie. Programowanie pozwala
na wizualizowanie profilu temperatury na całym odcinku kabla sensorycznego. Detektor pracuje autonomicznie, rejestrując rozkłady temperatury oraz
stany alarmowe. Do pomiaru rozkładu temperatury detektor wykorzystuje
światłowodowy kabel sensoryczny, w którym dokonuje analizy rozproszenia
impulsów światła laserowego.
3.14. Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

Stacje metra powinny być wyposażone w system informacji, głosowej i dotykowej. DSO za pomocą mikrofonu strażaka zapewnia przekazywanie zrozumiałych poleceń, komunikatów alarmowych, ewakuacjach i zagrożeniach. Poziom
natężenia dźwięku powinien zapewniać słyszalność sygnału alarmu pożarowego
na poziomie szumów tła. Poziom dźwięku nie powinien być większy niż 120 dB.
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Podsumowanie

Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie podróżuje metrem. Wiele
osób zakłada, iż nowoczesne środki bezpieczeństwa są wystarczające, aby
zapobiec wybuchowi lub ochronić ich podczas powstałego pożaru. Niestety obecnie nie istnieje metoda gwarantująca 100-procentową skuteczność
wykrywania pożaru w różnych warunkach panujących w tunelu i różnych
scenariuszach rozwoju pożaru. Pożary tuneli, które miały dotychczas miejsce
na świecie, uświadomiły projektantom, wykonawcom oraz użytkownikom
jak ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo w tunelach i do jak groźnych konsekwencji może doprowadzić pożar. Z uwagi na ten fakt, należy
wprowadzić zmiany oraz modernizację zabezpieczeń, by zwiększyć poziom
bezpieczeństwa podróżnych.
Należy zweryfikować akty prawne dotyczące budownictwa i bezpieczeństwa pożarowego w tunelach i innych obiektach podziemnych pod kątem ich
aktualności wewnętrznej i wzajemnego powiązania. Należy kontynuować
prace badawcze w celu poznania technologii wykonawstwa tuneli. Dzięki
temu można lepiej przewidywać wstępne zagrożenia w fazie drążenia tunelu
(tj. dopływ wody i piasku, skał, a także elementów bezpieczeństwa, szczególnie
w zakresie zagrożenia pożarowego). Celowe byłoby opracowanie jednolitych
wytycznych, które w swoim zakresie objęłyby wymagania wentylacji, zasilania,
łączności, alarmowania, automatyzacji, sterowania i zarządzania tunelami [14]. Rozwiązania te w istotny sposób podwyższają stopień bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w podziemnych obiektach metra. Zastosowanie systemu wentylacji oraz eliminacja materiałów palnych i toksycznych zapobiega
intensywnemu zadymieniu, które powoduje wśród pasażerów wywołanie
paniki, czyli nagłego, niepohamowanego strachu [15, 16].
Specyficzne warunki eksploatacji metra powodują, że wszystkie elementy
systemu ulegają narastającemu zanieczyszczeniu, co jest szczególnie niebezpieczne dla czujek dymu. Przedstawione zagadnienia ochrony pożarowej mają
charakter ogólny. Dopiero praktyka wykaże, czy zainstalowane urządzenia
spełnią swoje zadania.
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Analiza wpływu kąta rozpylenia na rozkład
intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym
dla prądownicy turbo master 52

Abstrakt

W artykule zaprezentowano badania doświadczalne dotyczące wpływu kąta
rozpylenia na intensywność zraszania w strumieniu rozpylonym dla prądownicy
Turbo Master 52. Omówiono m.in. przedmiot i metodykę badań, opisano również
stanowisko pomiarowe oraz przebieg badań. Prądownicę Turbo Master 52 badano
przy dwóch różnych ustawieniach głowicy odpowiadających kątom rozpylenia
strumienia: 30° i 60°. Podczas badań rejestrowano wyniki dla dwóch różnych
wydatków: 200 dm3/min i 300 dm3/min. Badania prądownicy odbywały się dla
wszystkich ustawień przy stabilizowanym ciśnieniu zasilania równym około 6 bar.
Wyniki rozkładów intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym przedstawiono na wykresach. Przeprowadzono analizę wyników oraz sformułowano wnioski
mające wymiar praktyczny dla strażaków operujących rozproszonymi prądami
wodnymi. Uzyskane wyniki i sformułowane na ich podstawie wnioski pozwolą na
bardziej dokładne niż dotychczas oszacowanie efektywności gaśniczej podawanego
strumienia wody przy różnych konfiguracjach parametrów pracy prądownicy, co
z kolei przełoży się na bardziej precyzyjne dostosowanie liczby prądów i ustawień
prądownicy do aktualnej sytuacji pożarowej.
Słowa kluczowe: prądownice wodne, strumień rozpylony, intensywność zraszania,

gaszenie pożarów, średnica kropel
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Analysis of the Spray Angle Effect on the Sprinkling
Intensity Distribution in the Spray Jet for the Turbo
Master 52 Nozzle
Abstract

This article presents the studies analysis of the spray angle effect on the sprinkling intensity distribution in the spray jet for the Turbo Master 52 nozzle. Among
the others the following issues have been discussed in the paper: the study subject,
the study method, the research stand and the course of studies. The studies were
conducted for two different nozzle spray angles of 30° and 60° and two different
flow rates of 200 dm3/min and 300 dm3/min. The studies for all settings were carried out at the stabilized supply pressure ,equal to about 6 bars. The results of the
sprinkling intensity distribution are presented on the graphs. Based on the analysis
of the results, the conclusions have been formulated, important not only for the
theoretical considerations but also in practice, especially for fire-fighters operating
with the water streams. The received results and their conclusions will allow more
accurate estimate of the extinguishing efficiency to the various configurations of
the water nozzle. It will influence on more precise adjustment of the nozzle settings
to the current fire situation.
Keywords: jets pray nozzle, spray stream, sprinkling intensity, fire extinguishing,

droplet diameter

Wprowadzenie

Pożary to jedna z najgroźniejszych klęsk żywiołowych, jakie możemy spotkać
każdego dnia. Już od najdawniejszych czasów ludzie wykorzystują wodę do
celów gaśniczych. Obecnie jest to podstawowy środek gaśniczy. Dzieje się
tak za sprawą jej właściwości fizyko-chemicznych, takich jak wysokie ciepło
właściwe oraz największe ciepło parowania wśród wszystkich cieczy. Woda
jest również ogólnodostępna, ma stosunkowo niską cenę, nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. To właśnie dzięki tym zaletom jednostki
ochrony przeciwpożarowej stosują często wodę do celów gaśniczych [1, 9, 17].
Powodzenie i skuteczność prowadzonych działań gaśniczych zależy
w dużej mierze od rodzaju podawanego strumienia wodnego do strefy spa-
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lania [11, 12]. Mimo dobrych właściwości wody, efektywne ugaszenie pożaru zależy głównie od wykorzystanego urządzenia, a także od umiejętnego
operowania strumieniem wody przez operatora prądownicy. W jednostkach
ratowniczo-gaśniczych używa się obecnie prądownic uniwersalnych, które
umożliwiają regulowanie strumienia przez operatora. Efekt gaśniczy jest
także uzależniony między innymi od rodzaju palącego się materiału, a także od wielkości pożaru. Wobec zmiennych parametrów pożarowych, woda
nie zawsze jest wykorzystywana efektywnie. Nieprawidłowe i nieskuteczne
podawanie wody prowadzi do wzrostu zużycia tego środka gaśniczego – a co
za tym idzie – do wydłużenia czasu działań gaśniczych.
Prowadzone na całym świecie badania mają na celu poprawić efektywność
gaszenia wodą w zmiennych warunkach pożarowych [10, 11, 16, 18]. Problematyka zastosowania strumieni rozproszonych oraz optymalizacji średnic
kropel została poruszona w różnych opracowaniach [10, 11, 18]. Również
w Polsce od wielu lat prowadzi się badania nad opracowaniem optymalnych
parametrów wody do prowadzenia działań gaśniczych. Jednym z ośrodków,
w których prowadzone są liczne prace badawcze i rozwojowe poświęcone
tej tematyce jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej [2–8]. Duże znaczenie
mają także specjalistyczne laboratoria, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt
komputerowy. Można prowadzić w nich symulacje pożarów, sprawdzając,
w jaki sposób użyte środki gaśnicze wpływają na środowisko pożaru. Dzięki
takim badaniom ustalono, że na skuteczność podawanych strumieni wodnych
znaczny wpływ ma jego rozproszenie. Przeprowadzane doświadczenia, opierające się na problematyce optymalnego wykorzystania wody w środowisku
pożaru, wykazały zależność efektywności gaszenia od wielkości kropel oraz
intensywności zraszania [2–8, 10–12, 16, 18].
Technologia urządzeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej ciągle
się rozwija, co umożliwia skuteczniejsze wykorzystanie właściwości cieczy
[9, 13–15]. W ostatnich latach częściej stosuje się urządzenia, które generują
strumienie kropliste i mgłowe. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne dysz
gaśniczych poprawiły parametry cieczy w zmiennych warunkach pożarowych.
Używany obecnie system regulowanego mechanizmu wylotowego wody w prądownicach umożliwia dostosowanie pracy urządzenia do zaistniałej sytuacji
pożarowej. Urządzenia, które wykorzystują dysze turbinowe, są uniwersalne
oraz skuteczne, dlatego stały się podstawowym wyposażeniem strażaków
podczas prowadzenia działań ratowniczych.
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1. Stanowisko badawcze i metodyka pomiarów
1.1. Cel i przedmiot badań

Głównym celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu kąta rozpylenia
(ustawienia głowicy prądownicy) na intensywność zraszania w strumieniu
rozpylonym wytwarzanym przez wybraną prądownicę Turbo Master 52 (rys. 1).
Intensywność zraszania została przedstawiona za pomocą wykresów i tabel,
a następnie poddana szczegółowej analizie. Przeprowadzone badania oraz
uzyskane wyniki dały podstawę do sformułowania wniosków na temat rozkładu intensywności zraszania podczas zmiany kąta rozpylenia.

Rys. 1. Przedmiot badań – prądownica Turbo Master 52
Źródło: www.sklep.sorbex.pl

1.2. Metoda pomiarowa

Do przeprowadzenia badań wykorzystano pojemniki o wymiarach podstawy
500 mm × 500 mm i wysokości 150 mm. Metoda pomiaru polegała na ustawieniu w równych odległościach określonej liczby pojemników pomiarowych.
Badaną prądownicę zamontowano pod odpowiednim kątem na metalowym
statywie. W dalszej kolejności ustawiono odpowiednie parametry przepływu
oraz kąt rozpylenia. Następnie, zgodnie z założonym planem eksperymentu,
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podawano rozproszony prąd wody w określonym czasie na ustawione w wyznaczonych miejscach pojemniki. Po wykonaniu serii badawczej pojemniki przenoszono na wagę elektroniczną połączoną przewodem sieciowym
z komputerem klasy PC. Wszystkie pojemniki przed dokonaniem pomiarów
zostały wytarowane i odpowiednio oznaczone. Następnie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, po wcześniejszym wprowadzeniu i zapisaniu
otrzymanych wyników poddano je obróbce oraz analizie.
1.3. Stanowisko badawcze

Badania wykonane zostały w Laboratorium Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego
oraz na placu zewnętrznym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W celu
przeprowadzenia badań przygotowane zostało stanowisko badawcze, którego
schemat przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego
1 – Stalowe pojemniki o boku 500 mm × 500 mm × 150 mm; 2 – Prądownica wodna
Turbo Master 52; 3 – Przepływomierz elektromagnetyczny MTF-10; 4 – Metalowy
statyw z możliwością regulacji kąta nachylenia; 5 – Skrócony odcinek węża tłocznego W-52; 6 – Komputer klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem; 7 – Monitor;
8 – Waga; 9 – Przenośna stacja meteorologiczna LB-747; 10 – Zawór regulujący
ciśnienie zasilania prądownicy; 11 – Tensometryczny czujnik ciśnienia; 12 – Skrócony
odcinek węża tłocznego W-52; 13 – Zawór odcinający zestaw pomp zasilających;
14 – Zestaw pomp elektrycznych połączonych szeregowo; 15 – Zbiornik wodny
o pojemności ponad 1,5 m3; 16 – Zawór regulujący napełnienie zbiornika;
17 – Odcinki węży tłocznych W-75; 18 – Hydrant nadziemny zasilający zbiornik w wodę.
Źródło: opracowanie własne
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Na rys. 3 przedstawiono przykładowy rozkład strumienia rozproszonego
generowanego przez prądownicę Turbo Master 52 podczas badań.

Rys. 3. Widok stanowiska pomiarowego podczas badań
Źródło: opracowanie własne

1.4. Omówienie procedury badawczej

Badania właściwości strumienia rozproszonego wykonywano w określonych
punktach pomiarowych, których rozkład przedstawiono na rys. 4–7. Punkty
pomiarowe rozmieszczone były na polu prostokąta. Ich układ był zmieniany –
w zależności od ustawień prądownicy.
Rozstawienie pojemników względem prądownicy:
1. Strumień rozproszony o kącie 30° i wydajności 200 dm3/min – odległość
wylotu prądownicy od środka pierwszego rzędu pojemników wynosiła
3 m. Odległość środków pojemników względem osi y wynosiła 1 m. Odległość środków pojemników względem osi x wynosiła 0,75 m.
2. Strumień rozproszony o kącie 60° i wydajności 200 dm3/min – odległość
wylotu prądownicy od środka pierwszego rzędu pojemników wynosiła
1 m. Odległość środków pojemników względem osi y wynosiła 0,75 m.
Odległość środków pojemników względem osi x wynosiła 0,75 m.
3. Strumień rozproszony o kącie 30° i wydajności 300 dm3/min – odległość
wylotu prądownicy od środka pierwszego rzędu pojemników wynosiła
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3,5 m. Pojemniki względem osi x były do siebie przyległe ściankami.
Odległość środków pojemników względem osi y wynosiła 1,5 m.
4. Strumień rozproszony o kącie 60° i wydajności 300 dm3/min – odległość
wylotu prądownicy od środka pierwszego rzędu pojemników wynosiła
3 m. Odległość środków pojemników względem osi x wynosiła 1 m. Odległość krawędzi pojemników względem osi x wynosiła 1 m.
Dla każdego z pomiarów układ ustawienia pojemników był odmienny,
co spowodowane było zmieniającymi się wartościami maksymalnego rzutu
i szerokością rozproszenia prądu wody.

Rys. 4. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przy strumieniu rozproszonym
o kącie 30° i wydajności 200 dm3/min
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przy strumieniu rozproszonym
o kącie rozpylenia 60° i wydajności 200 dm3/min
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przy strumieniu rozproszonym
o kącie rozpylenia 30° i wydajności 300 dm3/min
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Rozmieszczenie punktów pomiarowych przy strumieniu rozproszonym
o kącie rozpylenia 60° i wydajności 300 dm3/min
Źródło: opracowanie własne

Badania prądownicy wykonane zostały dla dwóch ustawień kąta rozpylenia, które wynosiły 30° i 60°, natomiast ustawienie wydajności wynosiło
200 dm3/min i 300 dm3/min przy zadanym ciśnieniu 6 bar. Czasy pomiarów
w każdym badaniu różniły się i wynosiły od 180 do 480 s. Badania zrealizowano według procedury, którą schematycznie przedstawiono na rys. 8.
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Rys. 8. Schemat procedury dla pojedynczej serii badawczej
Źródło: opracowanie własne

2. Metodyka oraz wyniki badań i ich analiza
2.1. Metodyka określania intensywności zraszania Iz

Dzięki przeprowadzonym badaniom wyznaczone zostały intensywności zraszania w poszczególnych punktach pomiarowych. Intensywność zraszania Iz
definiuje się jako objętość wody V przypadającą na jednostkę powierzchni F
w jednostce czas t. Intensywność wyrażona jest w mm/min i oblicza się ją
ze wzoru (1):
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Iz = V [mm/min]
F∙t

(1)

gdzie:
V – objętość cieczy w pojemniku, mm3;
F – powierzchnia pojemnika, mm2;
t – czas pomiaru, min.

2.2. Wartości intensywności zraszania Iz w poszczególnych
punktach pomiarowych

Wszystkie obliczone wartości Iz dla każdego punktu pomiarowego zostały
przedstawione w tabelach 1–5 oraz na rys. 9–13.
Tabela 1. Intensywność zraszania Iz [mm/min] odpowiadająca punktom
pomiarowym dla kąta rozpylenia 60° i wydatku Q = 200 dm3

Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Intensywność zraszania Iz [mm/min] w badanych punktach pomiarowych
dla kąta rozpylenia 60° oraz wydatku Q = 200 dm3/min przy ciśnieniu 6 bar
Źródło: opracowanie własne
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Przy parametrach prądownicy ustawionych na 60° kąta rozpylenia, wydatku Q = 200 l/min i ciśnieniu 6 bar otrzymano najmniejszą średnią intensywność zraszania spośród wszystkich ustawień i wynosiła 4,14 mm/min.
Najmniejsze wartości Iz zostały zanotowane w odległości 1 m od prądownicy
i wynosiły od 0,04 mm/min do 0,43 mm/min. Największa wartość Iz wystąpiła
w osi prądownicy w odległości 3,25 m i wyniosła 17,93 mm/min. To ustawienie głowicy prądownicy pozwoliło na uzyskanie największych wartości
intensywności zraszania w osi prądownicy.
Tabela 2. Intensywność zraszania Iz [mm/min] odpowiadająca punktom
pomiarowym dla kąta rozpylenia 30° i wydatku Q = 200 dm3/min

Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Intensywność zraszania Iz [mm/min] w badanych punktach pomiarowych
dla kąta rozpylenia 30° oraz wydatku Q = 200 dm3/min przy ciśnieniu 6 bar
Źródło: opracowanie własne

Zmniejszenie kąta rozpylenia do 30° pozwoliło na uzyskanie dużo
większej średniej intensywności zraszania, która w tym wypadku wyniosła 12,59 mm/min. Wynik ten jest o 67% wyższy niż przy nastawie 60°
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i 200 dm3/min. Maksymalny wynik Iz otrzymano w odległości 9 m od prądownicy w punkcie pomiarowym x = + 0,75, który wyniósł 24,61 mm/min.
Wyższe wartości otrzymano również w osi działania prądownicy w odległości od 6 do 8 m, które wynosiły kolejno 22,09 mm/min, 21,65 mm/min
i 21,85 mm/min. Zauważyć można większą tendencję zraszania punktów
pomiarowych znajdujących się w położeniu x = + 0,75 oraz w osi prądownicy.
Tabela 3. Intensywność zraszania Iz [mm/min] odpowiadająca punktom
pomiarowym dla kąta rozpylenia 30° i wydatku Q = 300 dm3/min

Źródło: opracowanie własne

Rys. 11. Intensywność zraszania Iz [mm/min] w badanych punktach pomiarowych
dla kąta rozpylenia 30° oraz wydatku Q = 300 dm3/min przy ciśnieniu 6 bar
Źródło: opracowanie własne

W takiej konfiguracji prądownicy uzyskano największą średnią intensywność zraszania, która wyniosła 13,01 mm/min. Największą wartość Iz otrzymano
w odległości 12,5 m od wylotu prądownicy i wynosiła ona 30,24 mm/min.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, duży wpływ na wyniki pomiarów
miał rejestrowany podczas badań kierunek oraz prędkość wiatru. Odnotowa-
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no podczas badań zwiększenie intensywności zraszania w kierunku punktów
pomiarowych x = + 0,5 w porównaniu z wynikami otrzymanymi dla punktów
pomiarowych x = – 0,5. Zauważyć należy również, że wysokie wartości otrzymano także w osi podawanego prądu wody. Największy wynik odnotowano
w odległości 12,5 m, dla którego intensywność zraszania wynosiła 22,94 mm/min.
Tabela 4. Intensywność zraszania Iz [mm/min] odpowiadająca punktom
pomiarowym dla kąta rozpylenia 60° i wydatku Q = 300 dm3/min

Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Intensywność zraszania Iz [mm/min] w badanych punktach pomiarowych
dla kąta rozpylenia 60° oraz wydatku Q = 300 dm3/min przy ciśnieniu 6 bar
Źródło: opracowanie własne

Przy takim nastawie prądownicy Turbo Master 52 średnia intensywność
zraszania wyniosła 10,30 mm/min. Wyniki Iz, które otrzymano podczas tej
próby były najbardziej miarodajne, ponieważ nie miały na nie wpływu kierunek
i prędkość wiatru. Największą wartość intensywności zraszania otrzymano
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w odległości 5 m od pyszczka prądownicy w pozycjach x = – 1 i x = + 1. Wartości
intensywności zraszania wynosiły kolejno: 24,55 mm/min; 22,04 mm/min oraz
25,68 mm/min. Wysokie wyniki otrzymano także w odległości 6 m w punkcie
pomiarowym o pozycji x = +1, dla którego intensywność zraszania była równa
23,23 mm/min. Minimalna wartość Iz wystąpiła w odległości 11 m i wyniosła
1,74 mm/min.
2.3. Całkowita średnia intensywność zraszania

Średnia całkowita intensywność zraszania obliczona została jako średnia
arytmetyczna intensywności zraszania dla każdego punktu pomiarowego.
Zestawienie wyników przedstawiono na rysunku 13. Średnia arytmetyczna Iz
została wyrażona wzorem (2):
n

ΣI
Iz = i=1
n [mm/min]
i

(2)

gdzie:
Ii – intensywność zraszania w i-tym punkcie pomiarowym [mm/min].
Tabela 5. Całkowita wartość średnia intensywności zraszania Iz [mm/min] dla
kąta rozpylenia prądownicy 30° i 60° oraz wydatku Q = 200 l/min i 300 l/min
przy ciśnieniu 6 bar

Wydajność Q [dm3/min]
200
Kąt rozpylenia φ [°]

300
Kąt pochylenia [°]
15

Średnia intensywność zraszania Iz [mm/min]
30

12,59

13,01

60

4,14

10,30

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 13. Średnia intensywność zraszania Iz [mm/min] dla kąta rozpylenia prądownicy
30° i 60° oraz wydatku Q = 200 dm3/min i 300 dm3/min przy ciśnieniu 6 bar
Źródło: opracowanie własne

Wartość średniej intensywności zraszania dla wydajności równej
200 dm3/min przy zmianie kąta, znacząco się od siebie różni. Przy kącie 30°
była równa 12,59 mm/min, natomiast przy kącie 60° wynosiło 4,14 mm/min.
Zmiana położenia głowicy na 300 dm3/min przy kącie 60° powoduje znaczne
zwiększenie Iz, która w tym wypadku jest równa 10,30 mm/min. Natomiast
przy nastawie 30° nie zauważono znacznej poprawy Iz. Wartości zraszania
przy nastawie 200 dm3/min i 300 dm3/min przy kącie 30° są bardzo podobne
i różnią się od siebie zaledwie o 0,42 mm/min.
3. Podsumowanie i wnioski

Jakość rozpylenia wody w dużej mierze zależy od intensywności zraszania.
Jest to wartość niezwykle przydatna w ochronie przeciwpożarowej. Definiując
intensywność zraszania Iz [mm/min], można określić ją jako ilość wody
pokrywającej daną powierzchnię w jednostce czasu. Prądownicę Turbo
Master 52 przy stałym ciśnieniu równym pz = 6 [bar] badano dla dwóch
różnych kątów rozpylenia: 30° i 60° oraz dla dwóch różnych wydatków:
Q = 200 dm3/min i 300 dm3/min. Podczas działań ratowniczych są to jedne
z najczęściej stosowanych parametrów prądownicy. Zapewniają one właściwą
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ochronę dla ratowników oraz dają możliwość skutecznego operowanie prądami wodnymi podczas gaszenia pożarów.
Otrzymane wyniki oraz ich analiza pozwoliły sformułować następujące
wnioski końcowe:
1. Zwiększenie kąta rozpylenia powoduje zmniejszenie średniej intensywności zraszania Iz. Przy wydajności równej 200 dm3/min i kącie 30° wynosi
12,59 mm/min, natomiast dla 60° – 4,14 mm/min. Różnica ta może
znacząco wpłynąć na skuteczność prowadzenia działań gaśniczych.
2. Średnia Iz dla kąta równego 30° jest bardzo zbliżona w obu badanych wydajnościach. Dla 200 l/min równa się 12,59 mm/min, a dla 300 dm3/min
wynosi 13,01 mm/min. Używając podczas działań wydajności 200 dm3/min,
można znacznie ograniczyć zużycie wody i straty popożarowe, nie tracąc na
efektywności gaśniczej.
3. Dla kąta rozpylenia 60° oraz wydajności 200 dm3/min i 300 dm3/min
średnie wartości intensywności znacznie się różnią. Wynoszą one odpowiednio 4,14 mm/min i 10,3 mm/min. Można wnioskować, że dla skutecznego prowadzenia działań należy podawać środek gaśniczy z większą
wydajnością.
4. Stopień rozpylenia znacznie wpływa na odległość punktów pomiarowych
od wylotu prądownicy, w których zaobserwowano maksymalną wartość
średniej intensywności zraszania. Przy wydatku 200 dm3/min i kącie rozpylenia 30° wynosi ona 9 m, podczas gdy przy kącie rozpylenia 60° jedynie
3,25 m. Analogicznie jest dla wydajności 300 dm3/min. Dla kąta rozpylenia
30° odległość ta wynosi 12,5 m, natomiast dla 60° – 5 m. Jest to cenna informacja dla ratowników, w jaki sposób operować prądem rozproszonym,
aby jak najefektywniej wykorzystać jego możliwości.
5. Po przeprowadzeniu analizy zauważyć można niekorzystny wpływ wiatru
na otrzymane wyniki. Najbardziej widoczne było to podczas pomiarów dla
nastawu kąta rozpylenia 30° i wydajności 200 l/min i 300 l/min. Podczas
prowadzenia zewnętrznych działań gaśniczych siła i kierunek wiatru są
ważnym elementem, który należy brać pod uwagę.
6. Ustawienie większego kąta skutkuje skróceniem maksymalnego zasięgu
rzutu strumienia wody. Przy 200 dm3/min i kącie 30° osiągnięto 14 m
natomiast przy 60° – 8,5 m. Podobnie dla wydajności 300 dm3/min, gdzie
przy kącie równym 30° najdalszy zasięg rzutu wyniósł 20 m, natomiast
dla kąta 60° zasięg ten zmalał do 12 m.
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Czas pracy kierowcy jako element bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Abstrakt

W artykule przedstawiono badania dotyczące kierowców zawodowych odnoszące się do przestrzegania czasu prowadzenia i czasu odpoczynku kierowcy. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie kierowców samochodów ciężarowych
będących w różnym wieku, mających zróżnicowany staż pracy. Badania zostały
przeprowadzone wśród kierowców aktywnych zawodowo, dotyczyły one głównie
respektowania norm czasu pracy i wykorzystania przerw, które mają bezpośredni
wpływ na poziom bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki pokazują, w jakim stopniu
przestrzegane są przepisy dotyczące norm czasu pracy kierowców. Badania wykazały, że ponad połowa kierowców jeździ przemęczona, co prowadzi do zmniejszenia
czujności i wydłużenia czasu reakcji. Powoduje to między innymi błędne odczytywanie sygnałów przekazywanych przez użytkowników dróg, a w konsekwencji
niewłaściwe reakcje i zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: czas pracy, kierowca, transport drogowy
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Driver’s Working Time as a Component
of the Road Safety
Abstract

The paper presents the study of professional drivers in terms of compliance with
the driving and rest time. The questionnaire survey on a group of truck drivers at
different age and with varied work experience in the profession of the driver was
carried out. The research was conducted among working professional drivers. They
mainly concerned with respecting the working time and rest regulations, what
directly affect safety. The results show the degree of compliance with regulations
on drivers’ working time. Studies have shown that more than half of drivers are
overworked, it leads to reduction of alertness and extension of the reaction time.
This causes, among others, misunderstanding of traffic signals by road users, and
consequently improper reactions and reduction of safety level.
Keywords: working time, driver, road transport

Wstęp

Praca kierowców związana jest z presją czasu, który jest ściśle określony
w przepisach. To od kierowców zależy, czy przesyłka zostanie dostarczona na
czas, dlatego spedytorzy wywierają presję nie tylko na nich, ale i na załadowców,
aby zdążyć na czas do odbiorcy. Osoba zarządzająca w firmie transportowej
zobowiązana jest do prawidłowego zorganizowania pracy zatrudnionemu
kierowcy, odpowiada za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy przez kierowcę zatrudnionego w przedsiębiorstwie. Poważne naruszenie
przepisów dotyczących czasu pracy może skutkować odebraniem licencji lub
zezwoleń w zakresie przewozu osób czy rzeczy. Przedsiębiorca, w celu uniknięcia nieprawidłowości w czasie pracy, ma obowiązek nadzorować kierowców
i informować ich o obowiązujących przepisach. Dzięki ciągle zwiększającej
się liczbie pojazdów oraz rosnącej konkurencji, poprawiają się warunki bezpieczeństwa przewozów drogowych, realizowana jest jazda z wymaganiami
ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia 561/2006 [2, 4]. Przeprowadzone badania ankietowe wykazały faktyczny stosunek kierowców do
przepisów dotyczących czasu ich pracy.
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1. Rola kierowcy w transporcie

Transport drogowy w Polsce odgrywa znaczącą rolę. Większość przewozów realizowana jest samochodami wyposażonymi w rejestrację czasu pracy kierowcy.
Pojazdy te mogą przewozić znaczne ilości towarów, często o masie wynoszącej
ponad 20 ton. Dominująca rola transportu drogowego wynika z możliwości
przewozu ładunku bezpośrednio od producenta do ostatecznego odbiorcy.
W celu dostarczenia ładunku do odbiorcy muszą być spełnione wymagania
dotyczące bezpieczeństwa, które zależą od wielu czynników. Najważniejszymi technicznymi elementami wpływającymi na bezpieczeństwo w ruchu
drogowym są układy wspomagające pracę kierowcy. Jednak to od człowieka,
a w szczególności od jego stanu psychofizycznego, zależy wykorzystanie układu
go wspomagającego [1]. W związku z tym, bardzo ważnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie jest wypoczęcie kierowcy. Zmęczenie kierowców
jest przyczyną około 10–15% ciężkich wypadków drogowych. Prowadzi ono
do mniejszej czujności kierowcy, często wydłuża czas reakcji. Może powodować równocześnie niepoprawne odczytywanie sygnałów przekazywanych
przez innych użytkowników dróg, a w konsekwencji niewłaściwe reakcje [6].
2. Zagrożenia w transporcie

W celu zminimalizowania zagrożeń związanych z transportem drogowym należy
zwrócić uwagę, czy kierowca ma odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
Jednak nawet najlepiej wyszkolony kierowca może popełnić błąd, gdy będzie
rozkojarzony, zmęczony i zestresowany. Dlatego oprócz umiejętności, ważne
jest, aby kierowca był w dobrym stanie psychofizycznym podczas prowadzenia
pojazdu. Zapewnienie dobrej kondycji psychofizycznej powinno zapewnić:
• przestrzeganie regulacji prawnych dotyczących maksymalnego okresu
prowadzenia pojazdu bez przerwy;
• przestrzeganie regulacji prawnych w zakresie częstotliwości i długości
przerw w prowadzeniu pojazdu;
• przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
• wysoka kultura jazdy;
• dbanie o samopoczucie: przede wszystkim w zakresie regularnego odżywiania się oraz odpowiedniego wypoczynku w czasie przerw w prowadzeniu pojazdu [5].
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3. Wyniki badań

Przeprowadzone wśród kierowców pojazdów ciężarowych badania miały na celu
określenie stopnia respektowania przepisów z zakresu czasu pracy kierowcy. Badania przeprowadzono na grupie 100 kierowców zawodowych o zróżnicowanym
doświadczeniu zawodowym, będących w różnym wieku. 45% respondentów
stanowiły osoby o stażu pracy dłuższym niż 5 lat, 15% ankietowanych posiadało
staż pracy w przedziale od 4 do 5 lat, 20% – od 2 do 3 lat, 20% – krótszy niż rok.
Kierowcy byli w następującym wieku: do 30 lat – 43% ankietowanych, od 31 do
40 lat – 21%, od 41 do 50 lat – 21%, powyżej 50 lat – 14%. Pytania ankietowe
dotyczyły przede wszystkim przepisów związanych z czasem pracy kierowców
zawodowych, ich zrozumienia i przestrzegania. Każdy z ankietowanych miał możliwość wyrażenia swojej subiektywnej opinii, ankieta wypełniana była anonimowo.

Sprawność obsługi przy załadunkach i rozładunkach

Rys. 1. Obsługa przy procesie przeładunkowym
Źródło: [3]

Większość badanych kierowców ocenia dobrze sprawność obsługi przy
awizacji. Tylko 18% respondentów stwierdziło, że proces przeładunkowy
przebiega bardzo wolno.
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Czy zleceniodawca wywiera presję na terminowość dostaw?

Rys. 2. Presja na terminowość dostaw
Źródło: [3]

Na większość kierowców wywierana jest presja, w celu wywiązania się
z terminowości dostaw. Tylko na 36% badanych kierowców zleceniodawca
nie wywiera presji w związku z terminem dostawy.
Znacząca grupa kierowców czasami odczuwa zmęczenie podczas jazdy
w trakcie transportu ładunków, tylko 14% ankietowanych nie odczuwa zmęczenia w trakcie swojej pracy zawodowej.

Jak często jesteś zmęczony podczas jazdy?

Rys. 3. Ocena przepisów dotyczących kierowców
Źródło: [3]
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Istotna grupa ankietowanych, 60% osób, zna ogólne, nie wszystkie, przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy. Tylko 19 respondentów w sposób jednoznaczny stwierdziło, że zna przepisy.

Jak oceniasz znajomość przepisów
dotyczących czasu pracy kierowcy?

Rys. 4. Znajomość przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy
Źródło: [3]

Czy przepisy dotyczące czasu pracy są zrozumiałe?

Rys. 5. Zrozumienie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy
Źródło: [3]
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Liczna grupa ankietowanych, 53% respondentów, nie rozumie wszystkich
przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, w tym 7% ankietowanych
w ogóle nie rozumie tych przepisów. Tylko co 4 kierowca bez wątpienia
rozumie przepisy.

Czy przepisy odnośnie czasu pracy są bardzo rygorystyczne?

Rys. 6. Ocena przepisów dotyczących kierowców
Źródło: [3]

Znacząca grupa respondentów uważa, że przepisy dotyczące czasu pracy
kierowcy są bardzo rygorystyczne. Tylko 15% ankietowanych uważa, że nie
są one rygorystyczne.

Czy często przekraczasz dozwolone godziny pracy?

Rys. 7. Przekroczenia dozwolonych godzin pracy przez kierowców
Źródło: [3]
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Istotna grupa kierowców, 77% ankietowanych, przekraczania dozwolony
czasu pracy. Tylko co 4 respondent jeździ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy często przekraczasz dozwoloną prędkość?

Rys. 8. Przekraczanie prędkości na drodze przez kierowców
Źródło: [3]

Liczna grupa kierowców zawodowych, w celu osiągnięcia zmierzonego
celu, przekracza dozwoloną prędkość jazdy. Tylko 23% ankietowanych deklaruje jazdę z prędkością zgodną z przepisami ruchu drogowego.
Podsumowanie

Gospodarka wolnorynkowa stawia coraz wyższe wymagania dla dostarczających produkty. Od przewoźników oczekuje się dynamicznej reakcji w postaci
dopasowania tras i liczby niezbędnych pojazdów, czy też wyboru odpowiednich centrów logistycznych do obsługi powierzonego zadania transportowego.
Nieodłącznym elementem dystrybucji jest kierowca, który jest zależny od
przepisów i norm regulujących jego pracę. Coraz wyższe wymagania wobec
dostawców oraz dynamiczność procesu transportowego powodują, że zapomina się o przepisach regulujących czas pracy kierowcy i dopuszcza się ich
nieprzestrzegania, w celu dostarczenia towaru na czas [3].
W pracy kierowcy pojazdu ciężarowego, bardzo często, problemy z transportem rozpoczynają się już w czasie załadunku, kiedy to następuje jego opóźnienie, z powodu braku towaru do załadowania. W związku z tym, kierowca

już na samym początku przewozu ma opóźnienie, które nie zawsze udaje się
nadrobić. Spowodowane jest to rygorystycznymi przepisami związanymi z czasem prowadzenia, odpoczynkami (dziennymi i tygodniowym), jak również
z ograniczeniami prędkości dla zespołu pojazdów ciężarowych. Przestrzeganie
tych przepisów ma umożliwić niezbędny odpoczynek w pracy kierowcy, a tym
samym, zapewnić bezpieczeństwo przewozów.
Na podstawie przeprowadzonej ankiety należy stwierdzić, że pomimo
ogólnej znajomości przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy są one nadal
łamane. Większość zleceniodawców wywiera duży nacisk na terminowość
dostaw, powodując tym samym, że kierowcy wykonują pracę pod dużą presją,
dopuszczają się łamania przepisów. Liczna grupa osób podczas pracy czuje
czasami zmęczenie, co 5 ankietowany czuje je często. Zmęczenie kierowców
skutkuje zmniejszeniem ich czujności i wydłużeniem czasu reakcji. Może
powodować również błędne odczytywanie sygnałów przekazywanych przez
innych użytkowników dróg, a w konsekwencji niewłaściwe reakcje co bezpośrednio zwiększa zagrożenie na drodze i zmniejsza poziom bezpieczeństwa.
Przeprowadzone badania wykazały, że według kierowców, przepisy dotyczące czasu pracy są bardzo rygorystyczne. Co 3 respondent często przekracza
dopuszczalną prędkość na drodze, która często uważana jest za zbyt niską.
Wydaje się, że rygorystyczne przepisy skutkują ich nieprzestrzeganiem przez
kierowców, w tym także przepisów dotyczących dozwolonych godzin pracy.
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Consequences of Chronic Stress-Related Functioning
of Soldiers Participating in Missions
Abstract

All soldiers taking part in military actions abroad are exposed to a number of
negative consequences connected with experiencing combat stress. Surviving the
war and returning home where the family awaits is a great success. Unfortunately,
the sad truth is that soldiers who continuously dealt with death and damage, after
coming back home cannot find themselves in a different reality. The consequences
of participating in a mission will be present in many areas of life. Functioning of
the soldiers who participated in the mission in chronic stress causes a number of
unavoidable negative consequences. All the accommodative processes can be examined both from a biological and social point of view. What is more, their schematic
course can be described on a timeline. The most important is a quick diagnosis
and the implementation of an adequate medical treatment. Social support is also
invaluable. Otherwise, chronic stress may contribute to many diseases. The aim
of the article is to analyze consequences of chronic stress-related functioning of
soldiers participating in missions.
Key words: combat stress, PTSD, acute stress disorder.

Konsekwencje funkcjonowania żołnierzy biorących
udział w misjach pod wpływem chronicznego stresu
Abstrakt

Wszyscy żołnierze biorący udział w działaniach wojennych poza granicami
kraju narażeni są na szereg negatywnych konsekwencji związanych z doznawaniem
stresu bojowego. Ogromnym sukcesem jest przetrwanie wojny i powrót do kraju,
gdzie czeka rodzina. Niestety smutną prawdą jest, że żołnierze, którzy nieustannie
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obcowali ze śmiercią i zniszczeniem po powrocie do domu nie potrafią odnaleźć
się w odmiennej codzienności. Problemowe stają się nawet podstawowe obowiązki
codziennego życia. Konsekwencje uczestnictwa w misji zaznaczać się będą na wielu
płaszczyznach życia. Funkcjonowanie żołnierzy uczestników misji w chronicznym
stresie powoduje szereg nieuniknionych, zazwyczaj negatywnych konsekwencji.
Wszelkie procesy przystosowawcze do stresu rozpatrywać można zarówno z psychologicznego, biologicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Co więcej ich szablonowy przebieg można opisać w czasie. Ważnym elementem jest przede wszystkim
szybka diagnoza i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Nieocenione okazać się
może również wsparcie społeczne. W przeciwnym razie chroniczny stres przyczynić
się może do powstania wielu chorób. Celem artykułu jest analiza funkcjonowania
w chronicznym stresie żołnierzy wyjeżdzających na misje.
Słowa kluczowe: stres bojowy, PTSD, zespół ostrego stresu

1. Introduction

Soldiers participating in various kinds of missions abroad are accompanied
by constant stress almost every day. This indispensable element of military
service is primarily caused by numerous military threats. Among the most-often classified sources of stress with which all soldiers struggle, psychologists
distinguish: constant danger of being fired at by unknown people, possibility
of the occurrence of any terrorist acts with the use of booby traps, car bombs,
bombs, suicide terrorists, etc., remnants of the last conflict – mines, unexploded ordnance, unpredictability of attacks – a sense of constant danger,
fear of suffering, death, disability, difficulties in recognizing military threats
resulting from internal situation development and conflicts caused by mental
differences, probability of misunderstandings with the civilian population
transforming into open armed conflicts, insufficient knowledge or disregard
of safety regulations when dealing with explosives, technical equipment and
ignoring natural conditions such as character of the terrain, road surface,
temperature, long-term physical effort in some operations: lack of rest and
sleep, limited personal hygiene, irregular eating, long-term mental tension,
operations involving use of weapons or other means of violence, seeing
killed and wounded people, destruction, other operations: mine clearance,
destruction of explosives, weapons, ammunition, rescue actions: evacuation
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and medical help to injured persons performing such tasks, actions directed
against big gatherings (manifestations) of the civilian population, sometimes
involving women and children treated as ‘live shields’, operating in an unknown, generally hostile, area: the need to respect the rules of armed conflict,
often against those who do not follow any rules or laws [2].
While analyzing the aforementioned factors that are sources of stress
during missions, it could be concluded that active participation in hostilities
exposes their participants to loss of life and health practically at any possible
moment. The multiplicity of threats mentioned above proves the multidimensionality and rank of contemporary conflicts. Being acquainted with, and
awareness of lurking dangers can, with no doubt, contribute to reducing the
omnipresent stress resulting from the combat operations.
2. Consequences of stress and insufficient coping skills

Prolonged functioning in chronic stress leads to a high amount of consequences manifested on many levels. Most researchers on the subject emphasize that
living in chronic stress causes body reactions both in the mental and physical sphere. What is more, it covers the emotional, cognitive, biological and
action (behavioral) spheres [3]. Long-term experiencing stressful reactions
cause first and foremost changes in one’s self-esteem. Moreover, strong stress
manifests itself in the occurrence of negative emotions such as anger, rage,
strong irritability, melancholy as well as short-term depression [26].
Adam Frączek and Mirosław Koft claim that experiencing frequent and
severe stress leads to anomalous behavior towards others. These problematic reactions include mainly hostility toward people, aggressive reactions,
avoiding and isolation from the society, desire for submission to others or
desire to dominate as well as increased passiveness and apathy [25]. Having
conducted numerous studies, Stanisław Sięk also made a general summary
of typical reactions resulting from long-lasting and pertinacious difficulties
of everyday life. He includes, above all, constant irritation, excitation, compulsive thinking about work or other life issues that require solving, impatience and increased irritability. In addition, he distinguishes a big group of
somatic reactions, which includes shallow and disturbed sleep or difficulty
falling asleep, frequent urination, sudden uncontrolled outbursts of anger or
crying, constant rush, intensification of certain reflexes (tics and uncontrolled
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mimic facial reactions), irregular heartbeat (palpitations), increased tension
of skeletal muscles, visceral muscles and chest muscles, pain and stinging in
the chest, digestive disorders, lack of appetite or increased appetite, constant
sense of undefined threat, restlessness, searching for activities, inability to
rest and relax, racing thoughts, dry mouth, tightness in the throat as well as
hot and cold flashes among the consequences of functioning in stress [21].
All stress reactions lead, first of all, to loss of energy, deterioration of mental performance, reduced ability to work and achieve goals. Moreover, Siek
believes that these strong stress reactions can be manifested by disgust for
work, sense of loss of living forces, deterioration of attention, concentration
and memory as well as visual motor integration [7].
As we have seen so far, the consequences of stress are mainly related to
psychological and physiological changes in the functioning of the body. They
depend, of course, on a number of various factors. Effective coping skills play
a crucial role here. Two forms of consequences associated with the long-term
life in stress can be distinguished, namely adaptive and non-adaptive ways of
coping with the stress. As for the first form, it involves positive stress behavior:
• a soldier participating in a mission becomes motivated to act due to
a sense of omnipresent stress; what is more, he or she unites with comrades-in-arms,
• a soldier is more loyal to other participants of struggle,
• a soldier has a growing sense of mission, i.e. he / she sees goals and effects
that are achieved due to his or her work,
• soldier’s tolerance for all hardships and inconveniences increases, pain
and all wounds become more bearable,
• due to adaptation skills a soldier is capable of performing acts of heroism,
his or her courage and willingness to self-sacrifice increase [8].
It is important, however, to look more closely at what happens at the
moment when one’s skills in dealing with stress are insufficient. The inability
to cope with stress by a participant of any military operation is primarily
related to any change in functioning and actions taken by the individual.
The first consequence of functioning in permanent stress of the battlefield is
described in Chapter two ‘combat fatigue’. This exhaustion is a natural process related to long-term participation in fight. What is more, it is a result of
struggling with difficult tasks under extreme conditions that often threaten
life and health [18]. Consequences of ‘combat fatigue’ may include, among
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others, increased alertness, self-doubt, loss of self-confidence, panic attacks,
hallucinations, the sense of abandonment by commanders and colleagues
as well as depression. In conclusion, the ‘combat fatigue’, as a response to
long-term stress, consists of emotional exhaustion and depersonalization as
well as adjustment disorders.
In addition to the term ‘combat fatigue’, more adequate terminology is
applied nowadays to identify the overall adverse psychological effects of
long-term participation in the combat activity. The effects of chronic stress
manifested on three levels (mental, somatic, behavioral) often leading to the
total loss of ability to act, result in the exclusion of a soldier from operations.
The aforementioned phenomenon is currently expressed by the term ‘combat
stress reactions’ (CSR) [5].
All forms of service can significantly burden the psyche of every soldier.
Inability to cope with the permanent stress can lead to the emergence of
combat – the operational stress reactions. The state in question can occur in
four different forms:
• in the physical sphere, where a serving soldier begins to be burdened by
a feeling of tiredness and exhaustion; numbness of limbs, nausea and
insomnia occur in addition [13]
• in the cognitive sphere a defect is manifested by problems with concentration or occurrence of the so-called flashbacks related to a traumatic event
from the past, based on frequent reenactment of certain scenes from the
moment of trauma
• in the emotional sphere, which is mainly characterized by a sense of helplessness in the face of reality surrounding a soldier. Moreover, a person
who does not deal with his or her emotions often has a problem controlling
them. Exasperation and irritation occur, which result in uncontrolled
outbursts of anger
• in the behavioral sphere, characteristic determinants of this category include, first of all, irresponsible actions associated with the risk that are
a result of excessive impulsivity [24].
While considering the dysfunctional behavior of soldiers resulting from
the participation in missions, it should not be forgotten that apart from the
battle fatigue, unreasonable and event criminal behaviors can occur, which
are manifested already during a mission. In extreme cases a soldier who has
suffered combat stress may commit acts such as killing war prisoners, use of
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cruel torture methods on them , he or she can also be extremely violent, for
example, against animals [8]. In addition, there are known cases of intimidation of superiors or desertion. Unreasonable behaviors may include use of
all kinds of stimulants, drugs or alcohol. A soldier who refuses to submit to
prevailing norms is guilty of enormous violation of discipline.
Taking into account the notion of cumulative stress (a belief that people get
‘worn out’ and ‘burned out’ on missions), Stanisław Ilnicki adds that people
‘exploited’ on missions are exposed to many negative health and psychosocial
consequences. They are more likely to divorce, become addicted to alcohol,
have a conflict with the law, die in accidents or commit suicide. Moreover,
they suffer from heart diseases and thus live shorter [15]. Some Polish soldiers
strive to prolong their mission contracts and commanders sometimes agree if
they are specialists in some unique field, but generally it should not be allowed
due to health and psychosocial reasons. The duration of a mission should not
exceed 6 months and the interval period between missions should be one year
long. Such are the UN recommendations. The prolonged absence of a soldier
who too often leaves for missions can also result in family problems. A husband
returning from a mission expects special attention and he is not always able
to find himself in a situation at home.
Adaptive and non-adaptive behaviors in combat stress can lead to the
occurrence of the Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). PTSD has been
included in the classification of mental disorders (DSM1) and the ICD 102
(International Classification of Diseases). According to the proposed typology
they are: ‘delayed or protracted responses to a stressful event or situation of
an exceptionally threatening or catastrophic nature’ [9, p. 55], events which
would have an extremely intense impact on the vast majority of people. In
this context, the predisposing factors should be acknowledged, which are:
personality (asthenic or anthracite) and prior neurotic decompensation. These
factors ‘may lower the threshold for susceptibility to disease development or
1 DSM IV, where a unit described as DESNOS (disorder of extreme stresses not otherwise
specified) has been placed. The reaction is based on feeling intense fear, helplessness or
horror. It is characterized by changes in the regulation of active stimulation, changes
in attention and awareness, somatization, chronic character changes and changes in
value systems. Moreover, these symptoms usually last up to one month.
2 Posttraumatic Stress Disorder can occur in three forms: acute (under three months),
chronic (over three months) and with a deferred start (over 6 months from the exposure).
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contribute to exacerbation of its course’, however, they do not themselves
constitute the necessity of its occurrence. Re-experiencing a traumatic event
can emerge through recurrence of obtrusive memories or nightmares, which
‘appear in the light of a sense of numbness and emotional drowsiness, isolation
from people, lack of response to surroundings and anhedonia’ [10, p. 56] as
well as by avoiding activities and situations bringing the traumatic situation
to mind. According to the International Classification of Diseases, the PTSD
is characterized by following traits: excessive vegetative stimulation with
extra vigilance and increased responsiveness to stimuli, insomnia, anxiety,
sadness, suicidal thoughts and beginning of disorders after a period of latency.
In accordance with this, a disease has a variable course and disorders can be
lasting and lead to permanent personality change.
Four phases can be distinguished in the formation of the PTSD. The first
phase of adaptation is characterized by variability of the ways, which are manifested in the symptoms of the posttraumatic stress disorder; it is accompanied,
however, by a minimum number of symptoms, which makes this phase very
difficult to diagnose. The next stage is characterized by an increased number
of symptoms. It is the second phase described as survival by the author [16].
Decompensation is the third phase. It consists of three stages: searching for
experiences, withdrawing and dissociation. This phase can be recognized by
the symptoms such as alcohol abuse, recklessness as well as loss of control. In
the fourth phase, an individual begins to fall into a state of deep depression
and helplessness. This phase is characterized by a decrease in efficiency in
daily functioning. A person has several options at this stage. He or she can
either reevaluate certain aspects of life and start a therapy which will cause
a regress of progressive symptoms or, in the worst case, he or she totally loses
control over life, which may even result in a suicide attempt.
Bessel van der Kolk and Alexander McFarlane believe that establishing
posttraumatic stress disorder (PTSD) as a diagnostic unit creates an organized scheme for understanding in what way a soldier’s biological functioning,
viewing the world and personality are inextricably connected and shaped
by the experience. The PTSD diagnosis recalled the view that many ‘neurotic’ symptoms are not a result of some mysterious, almost impossible to
explain , based on the genetic grounds, irrationality but rather inability of
people to deal with real experiences which have restrained their power to
cope [4, p. 64].

154

Marzena Netczuk-Gwoździewicz

Active participants of combat operations who suffer from the PTSD are
characterized by frequent use of denial mechanism, as admitting to inability to
cope with struggles of war is perceived by them as dishonorable. The sense of
shame causes soldiers to refuse help, hiding behind well-being, great preparation for the mission and professionalism. The impact of military trauma experienced by soldiers and its effects can also be presented in the following timeline:
• 0–7 days, immediate effects: shock, numbness, mental suffering, disbelief,
• up to 1 month: symptoms of anxiety and depression, phobias, obsessive
symptoms, avoidance, the state of increased excitation, touchiness, sleep
and appetite disorders, difficulty concentrating, irritation, susceptibility
to accidents, increased susceptibility to addiction,
• 1–6 months: acute the PTSD, depression, mourning reaction, fears, addiction to psychoactive substances, behavior disorders,
• 6 months and more: long-term trauma, behavior disorders,
• over 6 months: it follows as a result of the re-experiencing trauma [17].
3. Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder

When in 1980 in the USA the PTSD was introduced as a disease entity
into the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III),
the development of knowledge about this phenomenon has begun. The
consequence of the research on the PTSD was the classification of another
illness related to experiencing a traumatic event, with strongly antagonistic
symptoms. We are talking about the Acute Stress Disorder (ASD) that is: ‘the
period between the traumatic event which an individual was exposed to and
the diagnosis of the Posttraumatic Stress Disorder’ [1]. It should be noted,
however, that the criterion for the time of the ASD occurrence is 2 days to
1 month after a traumatic event. The ASD criteria are modeled on the PTSD
criteria. Although Acute Stress Syndrome has symptoms antagonistic to the
Posttraumatic Stress Syndrome, it needs to be mentioned that among these
systems the DSM IV lists dissociative symptoms such as subjective sense of
emotional numbness, isolation, lack of any emotional reactions, decreasing
interest and awareness of what is happening in the surroundings, derealization and depersonalization [22].
Familiarity with the subject matter allows the conclusion that functioning
in chronic stress which soldiers are exposed to while participating in overseas
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missions may contribute to the emergence of the psychological trauma [23].
This is evidenced by the fact that when an individual is exposed to an event
of a great and even destructive power, an immediate adaptive reaction is
impossible. What is more, traumatic stress is the starting point for a stroke
injury of the psyche and brain. Scientists believe that it is as significant as
the impact of a stroke body injury, while injuries resulting from trauma have
a much more subjective tone. Diagnosing them is not as easy as in the case of,
for example, broken bones. Combining stroke body injury with psyche and
brain stroke injury caused by, for instance, combat stress is very controversial.
However, the fact is that the same set of symptoms is applicable to different
types of traumatic injuries. As for characteristic traits that are a result of
traumatic stress allowing somehow recognizing the acute stress syndrome,
the DSM IV diagnostics suggests the following criteria [20]:
1. a person experienced a traumatic event that was a real threat to health or
life and what is more, when experiencing this event a sense of great fear,
horror and helplessness were present,
2. a person demonstrates at least three of the dissociative symptoms listed
below during or following a dramatic event: numbness or lack of emotional
sensitivity, in other words a sense of ‘turning off ’, reduced awareness of
what is happening around, derealization, depersonalization, dissociative
amnesia consisting of problems with recalling details of the traumatic event,
3. burdensome reenacting of a traumatic event, in at least one of the following
ways:
• recurring images, thoughts, dreams, illusions, flashback episodes, feeling
of re-experiencing an event, suffering in circumstances reminiscent of
the unpleasant event,
• increased and evident avoidance of stimuli (people, thoughts, feelings,
places, activities) bringing back memories of the experienced traumatic
situation,
• burdensome and evident symptoms of anxiety or increased agitation
such as sleep problems, excessive irritability and difficulty concentrating,
• significant deterioration of effective functioning in the society and hence
difficulty finding help [11].
As seen from the above, criteria for diagnosing the ASD do not differ
significantly from those used diagnosing the PTSD. In conclusion, the only
derogations here include the duration of trauma (from 2 days to a month for
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the ASD). What is more, the aforementioned dissociative symptoms can be
associated with the acute stress disorder.
With reference to soldiers participating in missions in Afghanistan and
Iraq it can be stated that the reason for both the PTSD and the ASD are first
and foremost traumatic events experienced during fighting. Undoubtedly,
witnessing death of close comrades-in-arms, survival of an unexpected enemy attack where many friends have fallen or severe injury in the course of
continuous fighting remain etched in the minds of soldiers.
Concentrating further on the subject of diagnosing the acute stress disorder in combat participants, mention should be made of rather controversial
time criterion because, according to the DSM IV – TR, soldiers who suffered
trauma during combat operations are impossible to diagnose. This is connected to the fact that despite the symptoms that are the same in both in the
first 48 hours and on the third day, according to the ICD – 10, symptoms of
traumatic stress manifested in the first minutes after a shocking event are
blurred at a very fast pace (several hours to several days). These controversial
speculations stem mainly from an attempt to avoid diagnosing the pathological state of fighters (who have experienced an injury), before its symptoms
last more than two days. Despite that, however, the Department of Veterans’
Affairs and the United States Department of Defense stated that symptoms
of traumatic stress deserve immediate intervention as soon as they occur.
Moreover, ignoring these symptoms is compared to disregarding, for example,
a broken bone just because it could be a simple twist [4, p. 58]. In order to
avoid such moral complexities, the term ‘injury caused by traumatic stress’
is used nowadays, which serves to describe soldiers who have significant
diagnostic symptoms of posttraumatic stress either in the first minutes after
an incident or in the few following days.
The ASD symptoms described earlier are unfortunately some of the only
few that have been classified so far as effects of combat stress in participants
of all kinds of missions. In addition, processes taking place in the psyche and
brain of soldiers activated during traumatic events are not fully explained.
Researchers continue to conduct numerous studies that will allow for detailed
specification and systematization of the phenomenon that is the acute stress
disorder. However, previous discoveries in the field of the ASD enabled the
identification of several fixed injury processes, which allow for individual
understanding of injuries resulting from the combat stress. This relates, in
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particular, to excessive physiological stimulation, undermining fundamental
beliefs, sense of shame and guilt as well as dissociation [19, p. 89].
To more accurately depict all the mentioned above differences between
the PTSD and the ASD, the table below presenting the general distinction
in terms of criteria can be used.
Table 1. Similarities and differences between ASD and PTSD

CRITERION

ASD

PTSD

STRESSOR

Coexisting
life-threatening or healththreatening event; fear,
helplessness, horror

Coexisting
life-threatening or healththreatening event; fear,
helplessness, horror

DISSOCIATION

At least three out of:
numbness, reduced
awareness,
depersonalization,
derealization, dissociative
amnesia

RE-EXPERIENCE

At least one out of:
returning images /
thoughts / distress, distress
as a consequence of
an event, not required,
intrusive character, not
required

At least one out of:
returning images /
thoughts / distress, distress
as a consequence of an
event, required, intrusive
character, required

Clear anxiety, including:
insomnia, susceptibility
to irritation, excessive
alertness,
difficulty concentrating

At least two out of:
Insomnia, susceptibility to
irritation, concentration
deficits, excessive alertness
increased startle response

Clear avoidance of:
thoughts, feelings or places
related to experienced
trauma

At least three out of:
avoiding thoughts /
conversations, avoiding
people/places, amnesia,
reduced interest in the
surroundings, isolation,
limited affect, sense of
limited future

STIMULATION

AVOIDANCE
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Table 1.

CRITERION

ASD

PTSD

DURATION

At least 2 days to 1 month
after injury.
Dissociative symptoms
can only be present during
injury.

At least 1 month after injury

HANDICAP

Impairment of the proper
functioning

Impairment of the proper
functioning

Source: author

Conclusion

In conclusion, it should be stated that functioning in chronic stress leads
to a number of unavoidable, usually negative, consequences in soldiers
participating in missions [21, p. 67]. All processes of adapting to stress can
be viewed from the psychological, biological as well as social perspective.
What is more, their template course can be described in the terms of time.
An important element is a rapid diagnosis and application of the appropriate treatment. Social support can also be of great value. Otherwise, chronic
stress can contribute to many diseases. They most often include stomach
and duodenum ulcers, hypertension, heart diseases, diabetes, migraines,
arthritis, asthma, sleep disorders, anorexia nervosa, bulimia, diseases, male
sexual dysfunction or female menstrual disorders.
All soldiers participating in military operations abroad are exposed to
a number of negative consequences associated with the experiencing combat
stress. Surviving the war and returning to the country where the family is
waiting are huge success. Unfortunately, the sad truth is that soldiers who
constantly dealt with death and destruction cannot find themselves in the
different reality after returning home. Even basic duties of everyday life become
problematic. Consequences of participation in a mission will be marked on
many levels of military life. Therefore, one should agree with the statement that
‘a person who has once been to war will never be the same again’ [14, p. 56]
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because after coming back home a soldier will not deal with such high levels
of adrenaline and experience as during the war. Many of the returnees have
trouble re-adjusting to life the way it was before leaving. A significant number
of people, overwhelmed by problems, need understanding and social support.
If these are absent, they feel lonely and begin to reach for alcohol. They drink
in order to deal with gruesome memories that hardly anyone understands.
Depressive disorders are also common and in extreme cases soldiers make
suicide attempts. Undoubtedly, all soldiers after returning home should be
provided with the multidimensional help to cope with the consequences of
combat stress, and as a result, they will be able to quickly return to normal
psychosocial functioning.
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Analiza problemów bezpieczeństwa pożarowego
siłowni statków handlowych

Abstrakt

Siłownia okrętowa to takie miejsce statku, w którym na małej powierzchni
zgromadzonych zostało wiele materiałów palnych, takich jak np. paliwa, oleje
smarne czy rozpuszczalniki. Podczas eksploatacji, w wyniku sytuacji awaryjnych,
może dochodzić do ich niekontrolowanego uwolnienia. Najczęściej występującym
scenariuszem zdarzeń jest wyciek paliwa z nieszczelności w instalacji paliwowej.
W siłowni występują także inne liczne potencjalne źródła zapłonu. Są to m.in.
gorące powierzchnie. Kontakt paliwa z takimi powierzchniami jest najczęstszym
zdarzeniem inicjującym zapłon, a w konsekwencji rozwój pożaru.
Bezpieczeństwo pożarowe siłowni zależy od rodzaju zastosowanego napędu,
paliwa, wyposażenia, zabezpieczeń czynnych (takich jak np. przegrody pożarowe)
i biernych (jak np. instalacje gaśnicze, wykrywające pożar, gaśnicze, sprzęt gaśniczy),
a także od działań załogi, armatora i inspektorów.
Identyfikacja (np. z wykorzystaniem termowizji) i zabezpieczanie gorących
powierzchni oraz przeciwdziałanie występowaniu wycieków paliwa, a także niezwłoczne ich usuwanie, to jedne z ważniejszych działań, które powinny być podejmowane przez załogę podczas codziennej eksploatacji.
Przewidywanie możliwości wystąpienia zagrożeń, definiowanie potencjalnych
scenariuszy powstania i rozwoju pożaru oraz właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym, to działania prewencyjne, które w znaczący sposób również
mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego siłowni okrętowej.
Słowa kluczowe: siłownia okrętowa, zagrożenie pożarowe, analiza bezpieczeństwa

pożarowego, źródła zapłonu, termowizja
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Fire Safety Problems Analysis for Merchant Ship
Engine Room
Abstract

The engine room is one of ship’s spaces in which a lot of combustible materials
are accumulated on a small area, such as for example fuels, lubricating oils and
solvents. During operation, uncontrolled leakage may occur as a result of emergency situations. The most common scenario of fire origin is the leakage of fuel
from leaks in the fuel system. There are also numerous sources of ignition in the
engine room. These are, for example, hot surfaces, the fuel has contact with. It is
the most frequent ignition initiating event and, consequently, the fire occurrence.
The fire safety of the engine room depends on the type of propulsion, fuel, equipment, applied protection methods such as passive (fire resisting bulkheads) and
active ones (extinguishing, detection and fire-fighting installations, extinguishing
equipment), as well as crew, ship owners and inspectors activities. The Identification
and protection of hot surfaces (for example with the use of the thermal imaging
camera) as well as preventing the occurrence of fuel leaks and their immediate
removal, are one of the most important tasks undertaken by the crew in everyday
operations, which can significantly reduce the number of fires.
Anticipating the possibility of the hazards occurrence, examining the potential
scenarios of fires are the preventive activities, and the fire safety management, which
can significantly contribute to the fire safety of the engine room.
Keywords: engine room, fire risk, fire safety analysis, ignition sources, thermography

Wstęp

W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa pożarowego siłowni
okrętowej oraz wybranych wyników badań gorących powierzchni, prowadzonych na statku podczas rejsu morskiego w 2016 i 2017 r., z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Scharakteryzowano zagrożenia pożarowe, filozofię bezpieczeństwa pożarowego zawartą w przepisach międzynarodowych
oraz wybrane metody zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego, ze
szczególnym uwzględnieniem działań załogi, w tym możliwość wykorzystania nowych narzędzi diagnostycznych.
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Pożary na statkach stanowią jedno z największych zagrożeń dla załogi
i samej jednostki. Miejscem, w którym ma swój początek większość z nich, jest
siłownia okrętowa, a kontakt paliwa z rozgrzaną powierzchnią jest najczęściej
spotykanym scenariuszem. Zabezpieczenia konstrukcyjne oraz eksploatacyjne, a także właściwe zarządzanie bezpieczeństwem oraz postępowanie załogi
zarówno podczas codziennej eksploatacji, jak i w sytuacjach awaryjnych
(np. podczas pożaru), stanowi o bezpieczeństwie pożarowym danej jednostki.
Bezpieczeństwo statku to zdolność systemu składającego się z obiektu
technicznego, jakim jest statek oraz człowieka, działającego w określonym
otoczeniu (warunkach geograficznych i hydrometeorologicznych) i określonym stanie eksploatacji do zapewnienia w przewidzianych granicach (przy
akceptacji możliwości wystąpienia nieistotnych dla rejsu incydentów, które
nie powodują jego przerwania i nie stanowią zagrożenia), a także w określonym czasie, nieistnienia zagrożenia dla ludzi i środowiska (dla pasażerów,
członków załogi oraz środowiska morskiego).
Jest to interdyscyplinarne zagadnienie, którego prawidłowe zdefiniowanie wymaga wiedzy technicznej o bezpieczeństwie eksploatacji statku jako
obiektu technicznego, znajomości zagadnień związanych ze sztuką nawigacji,
ergonomii stanowiska pracy, psychologii pracy, zagadnień polityki międzynarodowej i prawa, czy dotyczących terroryzmu, a także cyberterroryzmu.
Bezpieczeństwo pożarowe statku, będące tematyką niniejszego artykułu, może być opisywane jako stan, w którym wystąpienie pożaru i jego
rozprzestrzenianie jest mało prawdopodobne, a w przypadku wystąpienia nie
zaistnieje konieczność przerwania żeglugi, potencjalne skutki nie stanowią
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zaś ewentualne straty materialne będą
małe w stosunku do wartości jednostki.
Według Kaplana i Garricka nie ma bowiem możliwości uniknięcia wystąpienia ryzyka, w tym ryzyka wystąpienia pożaru, a jedynie jest wybór pomiędzy ryzykami [1]. Niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na trzy pytania:
Co może się wydarzyć? Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia danej
sytuacji, jeżeli dojdzie do zdarzenia? Jakie są przewidywane konsekwencje?
1. Zagrożenie pożarowe na statku

Straty materialne poniesione w wyniku pożarów ugaszonych w zarodku są
niewielkie, ale rosną gwałtownie wraz z rozwojem pożaru. Pożary mogą
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powodować zniszczenie wybranego miejsca na statku lub utratę całej jednostki wraz z ładunkiem, a także znajdujących się w pobliżu innych statków,
obiektów portowych czy stoczniowych.
Zagrożenie pożarem w siłowni na wszystkich typach statków jest zbliżone i zależne od rodzaju paliwa, konstrukcji siłowni oraz głównych maszyn
napędowych. Na poziom bezpieczeństwa pożarowego siłowni ma wpływa
także projekt siłowni i jej wykonanie, zastosowane zabezpieczenia konstrukcyjne, instalacje wykrywania pożaru i gaśnicze oraz czynności wykonywane
przez załogę podczas codziennej eksploatacji i kontroli. Należą do nich m.in:
• regularne kontrole instalacji paliwowych,
• kontrole innych instalacji,
• kontrole elementów maszyn stwarzających zagrożenie pożarowe,
• utrzymanie wysokich standardów czystości (zauważenie wycieku),
• jak najszybsza likwidacja każdego wycieku paliwa, oleju czy innego łatwopalnego materiału,
• regularne kontrole materiałów izolacji gorących powierzchni (wzrokowe
oraz pomiary temperatur).
Kontrole prowadzone są także przez zewnętrznych inspektorów. Towarzystwa klasyfikacyjne zwracają uwagę na konieczność regularnego wykonywania inspekcji mających na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości [2].
Koniecznym jest także prowadzenie alarmów próbnych dla różnych scenariuszy zdarzeń w siłowni oraz szkolenia w ośrodkach lądowych.
Podczas prowadzenia prac remontowych wymaga się zachowania szczególnej ostrożności. Należy zakładać, że czasowo wyłączone mogą być z eksploatacji instalacje wykrywające pożar i gaśnicze, co w sytuacji wystąpienia
pożaru znacznie utrudnia jego ugaszenie. Konieczny jest zatem dodatkowy
nadzór i kontrole. Także podręczny sprzęt gaśniczy może być poddawany kontrolom czy wymianie i jego użycie może być niemożliwe. Ponadto
w stoczniach mogą być prowadzone prace pożarowo niebezpieczne bądź
inne, w wyniku wykonywania których czasowo mogą pojawić się w siłowi
dodatkowe materiały palne czy źródła zapłonu. Niezwykle istotnym jest także,
aby po zakończeniu prac remontowych zapewnić nadzór miejsc, w których
były wykonywane.
Przykładem pożaru statku znajdującego w stoczni jest pożar jednostki,
który miał miejsce w stoczni rumuńskiej. Był on konsekwencją tzw. prac
gorących (cięcia stali), które prowadzone były w zbiorniku zęzowym. Do
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rozwoju i rozprzestrzenienia pożaru doszło w wyniku zapłonu elementów
instalacji wentylacyjnej wykonanej z plastiku. Widok siłowni po pożarze
przedstawiono na rys.1.

Rys. 1. Zniszczenia po pożarze siłowni statku będącego w trakcie remontu
stoczniowego
Źródło: [3]

Jednym z ważniejszych czynników wpływających pośrednio na bezpieczeństwo żeglugi są uregulowania prawne. Do ich przestrzegania zobowiązani
są projektanci, konstruktorzy, wykonawcy, armatorzy i eksploatatorzy.
Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w żegludze jest Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS) [4].
Zgodnie z jej zaleceniami, można wyróżnić trzy grupy metod, według których
prowadzone są działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się
pożarów. Są to: zastosowanie zabezpieczeń konstrukcyjnych, zabezpieczeń
eksploatacyjnych oraz zarządzanie bezpieczeństwem [4]. Dla każdej z metod
istnieją ponadto szczegółowe wymagania zawarte w odrębnych przepisach.
Istotą filozofii bezpieczeństwa opisanej w wymaganiach konwencji SOLAS
jest niedopuszczenie do powstania pożaru, a jeżeli jest to niemożliwe, niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru poza miejsce, w którym powstał.
Podstawowe wymagania funkcjonalne konwencji to:
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• podział statku na główne strefy pionowe i strefy poziome za pomocą
przegród termicznych i konstrukcyjnych;
• oddzielenie pomieszczeń mieszkalnych od reszty statku za pomocą przegród termicznych i konstrukcyjnych;
• ograniczone stosowanie materiałów palnych;
• wykrycie każdego pożaru w strefie jego powstania; ograniczenie i ugaszenie pożaru w przestrzeni, w której powstał;
• ochrona dróg ewakuacji i dróg dostępu do prowadzenia akcji gaśniczej;
stała gotowość urządzeń i wyposażenia przeciwpożarowego;
• zredukowanie do minimum możliwości zapłonu palnych oparów ładunku [4].
W siłowni okrętowej bardzo ważnym jest również właściwy dobór instalacji wykrywania pożaru, gaśniczej bądź kombinacji instalacji gaśniczych
i przenośnego sprzętu gaśniczego oraz właściwe rozplanowanie potencjalnych obiektów ryzyka, jak np. rurociągi paliwa pod ciśnieniem i gorące
powierzchnie.
Ze statystyk prowadzonych przez Towarzystwo Klasyfikacyjne Det Norske
Veritas wynika, że ponad połowa pożarów ma swoje źródło w siłowni okrętowej (rys. 2), a główną przyczyną ich powstania jest wyciek paliwa na gorącą
powierzchnię (rys. 3).

Rys. 2. Miejsce powstania pożaru wg DNV: pomieszczenia mieszkalne: 10%;
przestrzenie ładunkowe: 27%; siłownia okrętowa: 63%
Źródło: opracowanie na podstawie [5]
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Rys. 3. Przyczyna powstania pożaru wg DNV: prace gorące: 7%; elektryczność: 9%;
awarie kotła: 14%; wyciek paliwa na gorącą powierzchnię: 56%; awarie części: 14%
Źródło: Opracowanie na podstawie [5]

Zgodnie z danymi zawartymi w statystykach towarzystwa DNV, kontakt
paliwa z rozgrzaną powierzchnią stanowi źródło (z wyłączeniem prac stoczniowych) 56% pożarów w siłowniach.
2. Czynniki zagrożenia pożarowego w siłowni
2.1. Identyfikacja czynników zagrożenia pożarowego w siłowni

W siłowni okrętowej występują wszystkie czynniki zagrożenia pożarowego,
tzn. materiał palny, źródło zapłonu i utleniacz. Paliwo i olej smarny znajdują się w zbiornikach, przewodach paliwowych, zęzach maszynowych, na
stanowiskach prób wtryskiwaczy, w wirówkach, w skrzyniach korbowych
silników, pompach paliwa i oleju, palnikach kotłów. Zapas paliwa na statku
może wynosić kilka tysięcy ton. Do tej wartości należy dodać także zapas olejów smarnych. Oznacza to dużą koncentrację znacznych ilości łatwopalnych
materiałów w miejscu najwyższego prawdopodobieństwa powstania pożaru.
Wiele pożarów w siłowniach powstaje w wyniku uwolnienia: wycieku czy
wytrysku paliwa oraz oleju smarnego. Jednym z najczęściej pojawiających
się miejsc wycieków są elastyczne węże. Prawdopodobieństwo powstania
pęknięcia takiego przewodu, szczególnie gdy jest mocno wygięty, jest duże.
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Elastyczne, wygięte przewody paliwowe powinny więc być wykorzystywane
tylko tam, gdzie jest to konieczne. W obrębie ich zastosowania należy ograniczyć wibracje. Należy również unikać ich nadmiernego wygięcia.
Źródła zapłonu w siłowni to przede wszystkim gorące powierzchnie elementów maszyn, kolektory i rury wydechowe, ale także miejsca możliwego
iskrzenia generatorów i silników elektrycznych, uszkodzonych przewodów
elektrycznych. Dużym zagrożeniem są także obszary prowadzenia prac remontowych, otwarty ogień i inne. Obszerne opracowanie na temat źródeł
zapłonu zawarte jest w dokumencie DNV [5].
W siłowni trudno wyeliminować wszystkie potencjalne źródła wycieków paliwa, a tym bardziej wykluczyć możliwość ich kontaktu z gorącymi
powierzchniami. W celu ograniczenia możliwości zapłonu, łatwiej jest te
powierzchnie ograniczyć, a najlepiej we właściwy sposób odizolować [5].
Do potencjalnie niebezpiecznych gorących powierzchni w siłowni okrętowej należą: korpus silnika, zawory indykatorowe, kolektory wydechowe,
kołnierze kolektorów wydechowych, kompensatory kolektorów wydechowych, turbosprężarka, kołnierze kompensatorów, kołnierze łączące korpusy
turbosprężarki i odcinki kolektorów wydechowych, króćce montażowe
czujników temperatury na kolektorach wydechowych, korpusy pomp wtryskowych paliwa, rurociągi dolotu i przelewu paliwa pomp wtryskowych
oraz powierzchnie reflektorów nad silnikiem. Z uwagi zagrożenia z nimi
związane zaleca się ich regularne i dokładne kontrole.
W siłowniach poważne zagrożenie stanowią same silniki. Ich konstrukcja powoduje, że pożar może powstać w karterze, w przestrzeniach
podtłokowych oraz w kolektorze wydechowym. Pożar w karterze może
powstać na skutek np. zacierania się łożysk. Powoduje ono podniesienie
się temperatury, co doprowadzić może do odparowania i powstania mgły
olejowej i eksplozji.
W przestrzeniach podtłokowych może zapalić się nagromadzony osad
(nagar). Przyczynami zapalenia nagaru mogą być przedmuch palącej się
mieszanki przez uszkodzone pierścienie tłoka, niewłaściwa regulacja zapłonu silnika, tarcie itp.
Podczas spalania paliwa, zwłaszcza przy niedoborze tlenu (niewłaściwa
regulacja silnika, przeciążenia), powstaje sadza, która osadza się na urządzeniach wydechowych. Przy jej nadmiernej ilości oraz w konsekwencji
niewłaściwego postępowania podczas użycia zdmuchiwaczy, może dojść
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do powstania pożaru (temperatura rośnie do 1000°C, występuje dużo
iskier) [6–10].
W normalnych warunkach pracy statku zapalenie paliwa płynnego w nieuszkodzonym i pełnym zbiorniku paliwa jest niemożliwe. W zbiornikach
takich paliwo płynne i jego pary cięższe od powietrza wypierają je. Zbiorniki
częściowo wypełnione są znacznie bardziej niebezpieczne. Znajdują się w nich
pary paliwa wymieszane z powietrzem.
Pożar w siłowni okrętowej wiąże się z podwyższeniem temperatury, czego
następstwem może stać się wykipienie zbiornika. Cząsteczki wody występujące w paliwie zaczynają wrzeć; dalsze podgrzewanie zbiornika prowadzi do
nagrzania paliwa do temperatury wrzenia, czego następstwem jest wykipienie
zbiornika.
Pożar w zbiorniku w pierwszych minutach jest stosunkowo łatwy do ugaszenia. Konstrukcja nie jest jeszcze rozgrzana. Utrata szczelności przez zbiornik
znacznie komplikuje sprawę. W takiej sytuacji właściwym jest uruchomienie
instalacji gaszenia, która doprowadzona jest do zbiorników, zwłaszcza głębokich. Ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się pożaru paliwa obojętna
nie jest także lokalizacja zbiorników. Utrata szczelności zbiornika stwarza
poważne ryzyko.
Obszarami zagrożonymi powstaniem pożaru są również pomieszczenie
agregatów prądotwórczych, pomieszczenie wirówek paliwa i oleju, warsztat,
a także kotły, spalarki i inne.
2.2. Badania temperatur gorących powierzchni w siłowni

Identyfikacja gorących powierzchni oraz sprawdzenie możliwości wykorzystania termowizji do szybkiej diagnostyki zagrożeń pożarowych w siłowni to
cel badań prowadzonych na wybranym statku handlowych. Była to jednostka
polskiego armatora, a badania przeprowadzono w grudniu 2016 i styczniu
2017 r. Wymiary główne statku: długość – L – 149,47 m, szerokość – B-22,99 m,
nośność – 17 059 DWT.
W badaniach wykorzystano kamerę termowizyjną marki FLIR wbudowaną do smartfonu CAT S60. Szacowano jej przydatność do wykorzystania
przez załogę podczas codziennych inspekcji, których celem ma być wczesne
wykrywanie powierzchni o podwyższonych temperaturach, traktowanych
jako miejsc potencjalnego zapłonu paliwa.
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Listę punktów pomiarowych wybrano w oparciu o dane statystyczne
scenariuszy zaistniałych pożarów opracowywane przez towarzystwa klasyfikacyjne oraz doświadczenia załogi zatrudnionej na statkach polskiego armatora.
Podczas badań zidentyfikowano powierzchnie o podwyższonych temperaturach. Za zagrażające bezpieczeństwu uznano, zgodnie z wymaganiami
przepisów (IMO), powierzchnie o temperaturze przekraczające 220°C.
Pomiary prowadzono podczas rejsu morskiego w siłowni w normalnych
warunkach eksploatacji. Zastosowaną metodę bezdotykową z wykorzystaniem termografii na podczerwień oraz uzupełniająco (dla powierzchni o temperaturach wyższych niż 150°C, ze względu na ograniczony zakres pomiarowy
kamery termowizyjnej) wykorzystano zdalny termometr laserowy, którego
zakres pomiarowy mieścił się w granicach od minus 35°C do plus 800°C
(błąd pomiarowy deklarowany przez producenta to 2°C).
Obecnie wykorzystanie termografii na statkach rekomendowane jest
przez towarzystwa klasyfikacyjne jako efektywny, prosty i szybki sposób na
wczesne wykrycie nieprawidłowości pracy urządzeń. Termografia nie jest
jednak wykorzystywana przez załogi, chociaż na wybranych łodziach motorowych można spotkać system ciągłego nadzoru kamerami termowizyjnymi
siłowni okrętowej.
Prowadząc pomiary z wykorzystaniem termografii, należy zwracać uwagę
na błędy, które mogą się pojawić w pomiarach, szczególnie dotyczące materiałów o nietypowej, np. niskiej emisywności. Chociaż oprogramowanie FLIR
posiada funkcję ustawienia szacowanej emisywności oglądanych obiektów,
należy mieć świadomość, iż pomiar temperatury może okazać się jedynie
dobrym szacunkiem rzeczywistej wartości. W codziennej eksploatacji jest
to jednak wystarczająca informacja, która pomaga we wczesnym wykryciu
potencjalnych źródeł pożaru. Błędy pomiarowe mogą pojawiać się także w odniesieniu do cienkich barier, materiałów przepuszczających podczerwień [11].
Pomiar z wykorzystaniem termowizji odbywa się bezkontaktowym urządzeniem kontrolno-pomiarowym, które może wyświetlać i przechowywać
zmierzone dokładne wartości temperatury, jak również wizualne dowody
pomiarów. Oszczędność czasu oraz spełnienie wymagania prowadzenia kontroli w szybkim tempie, to zalety, które dla żeglugi są bardzo istotne.
Ponadto statki handlowe są bardzo dobrymi obiektami do inspekcji termograficznych, gdyż mają bardzo duże siłownie okrętowe, w których jest
wiele trudnodostępnych miejsc, rozległe instalacje elektryczne, rozbudowane
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systemy elektroniczne, które trudno jest badać wizualnie czy wykonywać
pomiary zdalnym termometrem laserowym. Z wykorzystaniem termografii na podczerwień łatwo można mierzyć temperatury, wykrywać obszary
nieizolowane bądź nadzorować powierzchnie w sposób ciągły. Inspekcje
termowizyjne z kamerą na podczerwień natychmiast pokażą także stan
obwodów elektrycznych, układów elektronicznych oraz innych instalacji
i urządzeń na statku. W okrętownictwie wciąż do pomiarów wykorzystuje się
zdalne termometry laserowe, pomimo faktu iż używanie kamer termowizyjnych na podczerwień daje większe możliwość i jest bezpieczniejsze.
Badania na wybranej jednostce prowadzone były z wykorzystaniem smartfonu CAT S60 z wbudowaną kamerą termowizyjną FLIR Lepton drugiej
generacji o rozdzielczości 640 × 480 pix. Rozdzielczość wbudowanego detektora podczerwieni wynosiła 320 × 240 pix. Do obsługi kamery podczerwieni wykorzystano zainstalowaną fabrycznie aplikację FLIR. Zakres pomiaru
temperatur w urządzeniu wynosił od minus 60°C do plus 150°C, co jest wadą
utrudniającą dokładny pomiar powierzchni gorących. Mimo to daje on możliwość szybkiego wykrycia najgorętszych miejsc wybranego fragmentu obiektu
lub powierzchni. Urządzenie wyposażone zostało w procesor: Qualcomm
Snapdragon 617 (4 rdzenie, 1.50 GHz, A53 + 4 rdzenie, 1.2 GHz, A53); układ
graficzny: Adreno 405 oraz system operacyjny: Android 6.0 Marshmallow.
Urządzenie jest łatwo dostępne i w stosunku do kamer termowizyjnych tańsze,
a więc może być rekomendowane jako wyposażenie załogi.
Smartfon CAT S60 z wbudowaną kamerą termowizyjną FLIR wyposażony
był w funkcję obrazowania dwuwidmowego. Umożliwiała ona nakładanie
obrazu w paśmie widzialnym na obraz w paśmie podczerwonym. Obraz ze
zwykłej kamery był przetwarzany na czarno-białe kontury i nakładany na
kolorowy obraz z kamery podczerwieni. Ułatwiało to analizę obrazu przez
człowieka. Urządzenie umożliwiało także zapisywanie podwójnych zdjęć zawierających jednocześnie obraz widzialny i podczerwony. Do każdego zdjęcia
dodawana była skala temperatury. Możliwa była identyfikacja temperatur we
wszystkich punktach obiektu, także po zapisaniu zdjęcia [12, 13].
Podczas prowadzonych pomiarów zlokalizowano gorące powierzchnie
na silniku głównym, zespołach prądotwórczych oraz kotłach. Zmierzone
wartości temperatur znacznie przekraczały 220°C.
Przykładowe wyniki pomiarów podczas identyfikacji jednego z obiektów
ryzyka przestawiono na rys. 4.
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Rys. 4. Punkty pomiarów temperatury: kolektor wydechowy (po lewej), kołnierz
śrubowy – łącznie kolektora wydechowego ze zbiorczym kolektorem wydechowym (po prawej). Opracowanie wyników pomiarów z wykorzystaniem oprogramowania FLIR Tools
Źródło: opracowanie własne
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Pomiar z wykorzystaniem kamery termowizyjnej wykazał, że najbardziej
gorące miejsca to łączenia kolektorów – kołnierze śrubowe. Dokładne pomiary z wykorzystaniem zdalnego termometru laserowego, dla miejsca łączenia –
kolektora wydechowego z zaworem wydechowym i zbiorczym kolektorem
wydechowym przedstawiono na rys. 5. Łączenie – kołnierz śrubowy – zostało
sklasyfikowane jako obiekt o znaczącym zagrożeniu pożarowym. Zmierzona
temperatura przekroczyła 320°C.

Rys. 5. Łączenie – kołnierz śrubowy – kolektor wydechowy między zaworem
wydechowym a zbiorczym kolektorem wydechowym – pomiar temperatury
zdalnym termometrem laserowym
Źródło: opracowanie własne

W siłowni, w której prowadzono badania, zidentyfikowano na silniku
głównym siedem miejsc, w których temperatura przekraczała przyjęty próg
bezpieczeństwa 220°C, na silniku pomocniczym było ich pięć, zaś na kotle
parowym utylizacyjnym – jedno takie miejsce. Załoga podjęła czynności
w celu eliminacji źródeł zagrożenia. Najczęściej polegały one na naprawie
bądź uzupełnieniu izolacji.
Lokalizacja i dokładna charakterystyka wymienionych obiektów, charakteryzowanych przez wysokie prawdopodobieństwo powstania pożaru
w siłowni, jest tematem odrębnej publikacji autora.
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Siłownia okrętowa jest miejscem, z którego, podczas pożaru, nie da się
całkowicie wyeliminować utleniacza, którym jest powietrze. Ze względu na
znaczne rozmiary siłowni, nawet po odcięciu wentylacji, pozostanie w niej
ilość powietrza zdolna do podtrzymywania pożaru. W siłowni występują
ponadto intensywne ruchy powietrza będące wynikiem działania wentylacji,
a w czasie pożaru wywołane konwekcją cieplną.
3. Rozprzestrzenianie pożarów w siłowni okrętowej

Czas trwania pożaru siłowni waha się od kilku, kilkudziesięciu minut do ponad doby. Osiągane temperatury mogą przekraczać 1000°C. Pożary siłowni
okrętowych mają gwałtowny charakter, co pokazano za pomocą krzywej c
na rys. 6. Szybki wzrost temperatury do wartości znacznie przewyższających
pożary standardowe oraz pożary innych pomieszczeń statku sprawia, że
siłowni okrętowa jest szczególnie niebezpiecznym obiektem.

Rys. 6. Porównanie zmian temperatury w czasie dla pożaru opisanego standardową krzywą temperatura – czas (krzywa a), zgodnie z ISO 834 oraz dla pożarów
pomieszczeń mieszkalnych na statku (z ograniczoną ilością materiałów palnych
(krzywa b)) i pomieszczenia kategorii A siłowni na statku (krzywa c)
Źródło: opracowanie na podstawie [14]

Spośród dróg rozprzestrzenia się pożaru w siłowni wymienia się niewłaściwe dla danych warunków przegrody, przegrody z uszkodzoną izolacją
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(np. w wyniku oddziaływania drgań – obsunięcie izolacji lub po remontach),
źle izolowane rurociągi, otwarte drzwi, kanały i szyby wentylacyjne, a także
tory kablowe.
Pożary powstałe w siłowniach okrętowych mogą rozprzestrzeniać się
w samej siłowni oraz na inne części statku. Zależy to głównie od dopływu
i ciągu powietrza, a także od skupienia materiałów palnych, geometrii siłowni
oraz rodzaju i ilości dróg rozprzestrzeniania się pożaru. Problemy rozprzestrzeniania pożaru i scenariusze zostały opisane w publikacji [15].
Na rys.7 przedstawiono zniszczenia widoczne w wyniku rozprzestrzeniania pożaru siłowni statku typu ro-ro MV Fernanda (2013 r.) na inne rejony
statku [16].

Rys. 7. Zniszczenia popożarowe na statku typu ro-ro MV Fernanda
Źródło: [16]

Pożar rozwija się zawsze w kierunku ciągu powietrza, ponieważ na skutek
różnicy ciśnienia gazów dym i płomienie dążą do wydostania się na zewnątrz,
do atmosfery.
Pożar powstały w siłowni okrętowej rozprzestrzenia się na poziomie
platformy. W zęzach znajdują się resztki paliwa dostarczające materiału
palnego. Pozostałości paliwa i olejów pływają na powierzchni wody, osiadają
na ściankach. Dodatkowo powietrze dostarczane przez wentylację opada na
dół i poprawia warunki spalania.
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Ogień rozprzestrzenia się także wzdłuż burt w górę, w kierunku górnej
części szybu maszynowego. Urządzenia, instalacje, zbiorniki, materiały palne,
w obszarze oddziaływania pożaru ulegają nagrzewaniu, opaleniu, zniszczeniu
albo zapalają się, podsycając palenie. Na drodze płomieni mogą znaleźć się
np. zbiorniki rozchodowe paliwa, umieszczane zwykle w szybie świetlnym.
Istotnym, z punktu widzenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru,
jest także zagadnienie usytuowania szybu siłowni. Rozwiązania stosowane
obecnie przewidują oddzielenie szybu od nadbudówki, zmniejszając tym
samym ryzyko przedostawania się pożaru pomiędzy przedziałami. Odległości dzielące siłownię i nadbudówkę zazwyczaj nie są jednak duże. Zdarza
się także, że okna kabin skierowane są na szyb siłowni. Ponadto oddziaływanie cieplne poprzez przegrodę może uniemożliwić przebywanie w jej
sąsiedztwie, w granicznym przypadku może wystąpić zapalenie przegrody
nadbudówki bądź przedostanie się pożaru przez tę przegrodę do pomieszczeń
mieszkalnych czy korytarzy. Pożar, chociaż jest to rzadko spotykane, może
przedostać się poprzez przegrody również na drodze promieniowania. Mogą
zapalić się składowane czasowo na pokładzie w sąsiedztwie szybu środki
ratunkowe.
Grodzie mogą stać się drogą, przez którą będzie rozprzestrzeniał się pożar, wtedy, gdy ich izolacja będzie niedopasowana do warunków, w których
została umieszczona gródź lub gdy mocowanie izolacji zostanie nieprawidłowo wykonane. W wyniku eksploatacji, oddziaływania drgań, może dojść
do obluzowania izolacji mocowanej za pomocą szpilek, co prowadzi do
powstania przestrzeni, które nie są izolowane (utrata integralności izolacji).
Zaistnienie takiego zdarzenia wykazały badania przeprowadzone po pożarze
na m/s Syn Pułku.
Rozprzestrzenianie pożaru między siłownią a nadbudówką może także
mieć miejsce przez korytarze, otwarte drzwi, tory kablowe i wentylacyjne,
niewłaściwie izolowane rurociągi.
Tory kablowe mogą stać się potencjalną drogą rozprzestrzeniania pożaru,
zwłaszcza gdy kable i przejścia kablowe są niewłaściwie wykonane. Powinny
być one co najmniej typu nierozprzestrzeniającego płomienia i tak ułożone,
aby nie utraciły swoich pierwotnych właściwości nierozprzestrzeniania płomienia. Należy prowadzić je w dużych wiązkach. Przerwy pomiędzy wiązkami
powinny być większe od 6 cm, a wiązek nie powinno być więcej niż dwie.
Ponadto horyzontalne prowadzenie kabli uważa się za bezpieczniejsze.
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Kanały wentylacyjne mogą stać się drogą rozprzestrzeniania pożaru,
zwłaszcza gdy nie posiadają odpowiednich zamknięć – klap pożarowych.
Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym pożar przedostaje się
z siłowni do nadbudówki, jednakże zdarzają się też wypadki przeniesienia
pożaru do siłowni z pokładu czy nadbudówki. Ciekawym i niespotykanym
jest zdarzenie, w którym w wyniku nagrzania się ścian nadbudówki, w której
rozprzestrzeniał się pożar, zapalił się ponton przechowywany na pokładzie.
Umieszczony był on w pobliżu świetlika siłowni, przez który szczątki palącego
się pontonu spadały do siłowni.
4. Analiza możliwości powstania i rozprzestrzeniania pożaru
jako metoda poprawy bezpieczeństwa w siłowni

Ważnym elementem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego,
obok stosowania zabezpieczeń konstrukcyjnych, instalacji wykrywających
pożar i gaśniczych oraz zarządzania bezpieczeństwem, jest także analiza
możliwości powstania i rozprzestrzeniania pożaru.
Ważnym jej elementem jest budowa scenariusza pożarowego, która powinna być poprzedzona opisem sytuacji pożarowej. Ten zaś powinien składać
się z następujących kroków [17]:
1. Opis sytuacji poprzedzającej pożar:
• opis obiektu, w którym powstał pożar,
• opis warunków środowiskowych.
2. Identyfikacja źródła zapłonu, temperatury, czasu i powierzchni styku
z potencjalnymi paliwami.
3. Opis paliw inicjujących:
• rodzaj,
• stan skupienia,
• powierzchnia wymiany ciepła i masy.
4. Opis paliw wtórnych, podtrzymujących spalanie:
• rodzaj,
• bliskość do paliw inicjujących,
• ilość,
• możliwość dostarczania,
• potencjalny zasięg.
5. Lokalizacja obiektu.
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6. Istotne czynniki wpływające na powstanie i rozwój pożaru.
7. Właściwe dane statystyczne. Dane z przeszłości, prawdopodobieństwo
uszkodzeń, inne wskaźniki.
W zależności od warunków pożar może zostać ugaszony zaraz po wykryciu bądź rozwijać się aż do pożaru obejmującego całą siłownię czy też
rozprzestrzeniającego się do innych pomieszczeń statku. Poglądowy schemat najczęściej spotykanego scenariusza pożaru i możliwych jego skutków
przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Poglądowy schemat rozwoju pożaru siłowni
Źródło: opracowanie własne

Jedną z najczęściej wykorzystywanych obecnie do gaszenia pożaru siłowni
instalacji jest instalacja na CO2. Na rys. 9 przedstawiono uproszczony schemat
walki z pożarem z wykorzystaniem wspomnianej instalacji.
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Rys. 9. Uproszczony schemat walki z pożarem siłowni
Źródło: opracowanie własne

Na każdym etapie rozprzestrzeniania pożaru mogą wystąpić zdarzenia
niepożądane, które będą miały wpływ na przebieg zdarzeń.
Aby w sposób możliwie dokładny przewidzieć rozwój sytuacji pożarowej,
należy rozpoznać wszystkie czynniki mające wpływ na możliwość rozprzestrzeniania pożaru. Należy również ocenić ryzyko ich wystąpienia. Oceniając
ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru w siłowni okrętowej i poza nią, można
posłużyć się algorytmem przedstawionym na rys. 10.
Kolejnym krokiem analizy czynników mających wpływ na rozprzestrzeniane pożaru siłowni może być analiza uwzględniająca czynniki niezbędne do
rozwoju pożaru oraz te, które rozprzestrzenianiu sprzyjają, a także czynniki
ograniczające proces.
Prowadzone w sposób systematyczny i dokładny analizy możliwości
powstania i rozprzestrzeniania pożarów w siłowniach okrętowych oraz wykorzystanie wniosków do szkolenia załóg i prowadzenia alarmów próbnych,
daje możliwość zwiększenia efektywności zarządzania bezpieczeństwem.
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Dobra znajomość zjawiska, scenariuszy jego przebiegu, daje zaś szansę na
odpowiednie przygotowanie procedur oraz ćwiczenie ich po to, by w sytuacji
realnego zagrożenia załoga wykonywała sprawnie i szybko swoje zadania,
ograniczając jego skutki.

Rys. 10. Algorytm analizy ryzyka pożaru w siłowni okrętowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [18]
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5. Ocena bezpieczeństwa pożarowego siłowni oraz kierunki badań

Każdy armator opracowuje procedury inspekcji w oparciu o wymagania
przepisów. Ocena bezpieczeństwa pożarowego siłowni prowadzona jest
zarówno przez załogę, jak i inspektorów. Kontrole powinny być planowane
podczas każdej wachty, przed zdaniem i po przejęciu obowiązków oraz
zgodnie z harmonogramem przewidzianym przepisami. Podczas kontroli
należy zwracać uwagę na stan izolacji przegród, maszyn, rurociągów. Przeglądy powinny obejmować także miejsca potencjalnych wycieków paliwa
oraz innych materiałów palnych. Podczas oceny bezpieczeństwa pożarowego siłowni powinny być analizowane parametry pracy maszyn oraz listy
występujących alarmów.
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego należy rekomendować takie rozwiązania, jak wykorzystanie kamer termowizyjnych do
codziennych inspekcji siłowni. Pozwalają one na szybsze i łatwiejsze, niż
z wykorzystaniem narzędzi konwencjonalnych, wykrywanie potencjalnych
źródeł zapłonu oraz tworzenie map termicznych siłowni i ich analizę.
Podczas oceny bezpieczeństwa pożarowego siłowni powinna być sprawdzana sprawność instalacji wykrywających pożar, instalacji gaśniczych oraz
przenośnego sprzętu gaśniczego.
Należy dążyć do eliminacji błędów ludzkich bądź przynajmniej zmniejszenia ich ilości, wdrażając odpowiednie procedury zarządzania bezpieczeństwem.
Istotnym ich elementem, obok instrukcji postępowania w warunkach
normalnej eksploatacji, jest również weryfikacja znajomości przez załogę
zakresów obowiązków w sytuacjach awaryjnych.
Reasumując, poprawa bezpieczeństwa pożarowego siłowni okrętowej jest
zagadnieniem, którego realizacja wymaga podjęcia szeregu różnorodnych
działań. W celu usystematyzowania można klasyfikować je według kryteriów
przedstawionych w tabeli 1.
W celu osiągnięcia optymalnego poziomu bezpieczeństwa, należy dążyć
do stanu, w którym będą wypełniane wszystkie wymienione zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji.
Kierunki dalszych badań nad bezpieczeństwem pożarowych siłowni
powinny być prowadzone wielotorowo. Należy rozwijać badania nad izolacjami. Stosowane w siłowni nie powinny ulegać uszkodzeniom w wyniku

182

Agata Krystosik-Gromadzińska

eksploatacji. W przypadku ich wystąpienia, powinna być możliwa efektywna
naprawa izolacji przez załogę. Izolacje powinny być lżejsze i zapewniać tę
samą efektywność przy zastosowaniu mniejszych grubości.
Tabela 1. Kierunki działań prewencyjnych prowadzonych w siłowni celem
osiągniecia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego

Lp.

1.

2.

3.

Kryterium

Rodzaj działań

Poprawa
zarządzania
bezpieczeństwem

Tworzenie i przestrzeganie procedur kontroli
i obsługiwania maszyn
Znajomość zakresu obowiązków w sytuacjach
awaryjnych i codziennej eksploatacji (czynności
podczas wacht i przekazywania obowiązków)
Odpowiedzialne wykonywanie obowiązków
Dobra organizacja czasu pracy
Ograniczenie przeciążeń fizycznych i psychicznych
Nadzór
Procedury raportowania
Organizowanie alarmów próbnych
Szkolenia

Inspekcje

Kontrole stanu izolacji
Identyfikacja miejsc nieizolowanych
Kontrole gorących powierzchni
Kontrole przewodów elastycznych
Kontrole miejsc potencjalnych wycieków materiałów
palnych
Kontrole pracy urządzeń i analiza parametrów ich pracy
Wprowadzenie spisu czynności do wykonania
podczas inspekcji, tzw. check – list
Wprowadzenie termowizji do codziennych inspekcji
Wykonywanie map termicznych i ich analiza
Obowiązek raportowania wszystkich
nieprawidłowości i zdarzeń

Utrzymanie
czystości

Obserwacja miejsc potencjalnych wycieków
Porządek w magazynkach
Nieskładowanie zaolejonych szmat i innych
materiałów palnych
Porządek podczas prac remontowych i po ich
zakończeniu
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cd. Tabela 1.

Lp.

4.

Kryterium

Utrzymanie stanu
technicznego

Rodzaj działań
Właściwe obsługiwanie i konserwacja maszyn
Niezwłoczne usuwanie usterek i awarii
Nadzór i zabezpieczenie prac pożarowo
niebezpiecznych
Niezwłoczne usuwanie przecieków
Niezwłoczne naprawy izolacji

Źródło: opracowanie własne

Należy także prowadzić badania nad instalacjami wykrywającymi i gaśniczymi, by w sytuacji zaistnienia pożaru nie dopuścić do jego rozwoju i rozprzestrzeniania. Instalacje powinny zapewnić szybkie gaszenie, przy małych
zniszczeniach w siłowni, a wykorzystywane środki powinny być bezpieczne
dla ludzi i środowiska naturalnego.
W planowanych przez autora badaniach realizowane będą pomiary temperatur gorących powierzchni wybranych siłowni okrętowych. Zebranie
danych w postaci map termicznych posłuży do stworzenia zbioru scenariuszy
pożarów. Ich szczegółowe opracowanie pozwoli na stworzenie modeli pożarów i ich wizualizację. Modele będą mogły być wykorzystane do szacowania
efektywności izolacji pożarowych, instalacji wykrywania i gaszenia pożarów
oraz podczas szkoleń załóg.
Wnioski

Siłownia okrętowa jest miejscem na statku, w którym ma swoje źródło
większość pożarów. Nagromadzenie dużej ilości materiałów palnych na
ograniczonej przestrzeni, takich jak np. paliwa i oleje smarne mnogość
potencjalnych źródeł zapłonu oraz ciągła obecność utleniacza, przyczyniają
się do wysokiego poziomu zagrożenia. Najczęściej występującym scenariuszem pożaru w siłowni jest kontakt paliwa pochodzącego z nieszczelności
w instalacji paliwowej z gorącą powierzchnią.
Pożary siłowni charakteryzują się dużą dynamiką oraz wysokimi temperaturami. Mogą rozprzestrzeniać się w siłowni bądź na inne rejony statku.
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W celu zapewnienia optymalnego stopnia bezpieczeństwa pożarowego należy:
1. Stosować zabezpieczenia czynne i bierne siłowni, takie jak przegrody termiczne oraz instalacje wykrywające pożar i gaśnicze, które mają na celu
niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru, a w przypadku wystąpienia, ugaszenie go w jak najkrótszym czasie, w miejscu, w którym powstał.
2. Rozpatrywać bezpieczeństwo pożarowe siłowni okrętowej jako problemem,
na który składają się stan maszyn i instalacji, stan zabezpieczeń czynnych
i biernych, ale również zarządzanie bezpieczeństwem.
3. Nadzorować postępowanie załóg statków, mając na uwadze, że prowadzone przez dobrze wyszkoloną załogę systematyczne inspekcje, skutkujące
stwierdzeniem nieprawidłowości, pozwalają na szybką naprawę ubytków
lub zniszczeń izolacji gorących powierzchni i usunięcie najmniejszych
nawet przecieków z instalacji paliwowej.
4. Szukać możliwości wykorzystywania w codziennej eksploatacji nowych
narzędzi diagnostycznych, jak np. kamery termowizyjne, które stwarzają
możliwość szybkiej inspekcji dużych, a także trudnodostępnych powierzchni, a wbudowane w smartfony są łatwo dostępne, obsługiwane intuicyjnie
i dają wystarczająco dokładne wyniki pomiarów, by poprawnie szacować
potencjalne zagrożenia.
5. Wykorzystywać oprogramowanie, które pozwala na analizę wartości temperatur gorących powierzchni w dowolnym punkcie zapisanego obrazu,
nawet po wykonaniu zdjęcia.
6. Tworzyć, w oparciu o dane z badań oraz analiz scenariuszy pożarowych,
modele, które będą opisywać rozwój pożaru w siłowni okrętowej. Pozwoli
to na tworzenie lepszych procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
a przewidywanie zagrożeń ułatwi dobór metod zabezpieczeń.
7. Prowadzić badania nad nowymi środkami gaśniczymi bezpiecznymi dla
ludzi i środowiska naturalnego.
8. Szukać nowych rozwiązań izolacji przegród, które przy mniejszym ciężarze
i mniejszej grubości zapewnią odpowiedni poziom zabezpieczenia.
9. Tworzyć i ulepszać procedury postępowania dla załogi, dotyczące zarówno
czynności wykonywanych podczas codziennej eksploatacji, jak i w podczas
pożaru.
10. Prowadzić regularnie alarmy próbne i szkolenia dla załóg oraz wykorzystywać
podczas kursów wizualizacje pożarów i symulatory pozwalające na zrozumienie zjawiska oraz ćwiczenie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia.
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Pożary na statkach są zagrożeniem, którego nie da się całkowicie wyeliminować, szczególnie w siłowni okrętowej. Można jednak ograniczyć
potencjalnych źródeł zapłonu i materiałów palnych oraz podnieść świadomość ryzyka wśród członków załóg poprzez właściwe zarządzanie zasobami
ludzkimi.
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