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Zakład Mechaniki Stosowanej, SGSP 

WYTRZYMAŁO ŚĆ NA ZGINANIE I NIEZAWODNO ŚĆ 
KOMPOZYTU DREWNIANEGO LVL W WARUNKACH 

PODWYśSZONYCH TEMPERATUR 

W artykule zostały przedstawione wyniki badań doświadczalnych 
wytrzymałości na zginanie tworzywa warstwowego LVL (Lami- 
nated Veneer Lumber). Badania zostały wykonane na specjalnie 
zaprojektowanym stanowisku badawczym z moŜliwością oddzia-
ływania wysokich temperatur. 

The following article presents the results of experimental tests of 
bending strength of LVL (Laminated Veneer Lumber). The tests 
have been performed at the specially designed research stand 
which guarantees the exposure to high temperatures. 

1. Wstęp 

Kompozyty oparte na drewnie są relatywnie nowymi materiałami konstruk-
cyjnymi wykorzystywanymi w budownictwie. Do grupy tych materiałów naleŜą 
kompozyty o strukturze laminatu, m.in. drewno fornirowane warstwowe (LVL – 
Laminated Veneer Lumber). Kompozyty tego typu obecnie wykorzystywane są na 
wiele sposobów, np. jako belki stropowe, w konstrukcji okien i drzwi [1]. Dzięki 
konstrukcji warstwowej kompozytu elementy konstrukcyjne oparte na LVL cha-
rakteryzują się duŜą sztywnością, dobrą odpornością ogniową oraz estetycznym 
wyglądem. Elementy tego typu dzięki jednorodności mają znakomitą stabilność 
wymiarów, a obecnie są dostępne w szerokim zakresie wymiarowym [2]. śywice 
adhezyjne, łączące warstwy drewna, istotnie wpływają na właściwości kompozytu, 
zmniejszając adsorbcję wilgoci, ograniczając wpływ środowiska kwaśnego, wpły-
wają takŜe na mniejszą masę własną [3]. Do wykonania fornirów klejonych stosuje 
się najczęściej kleje fenolowo-formoaldehydowe, natomiast do łączenia fornirów 
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zewnętrznych oraz na długości mogą być takŜe stosowane kleje melaminowe [4]. 
W kompozytach LVL stosuje się warstwy forniru o grubości ok. 3–4 mm (najczę-
ściej 3,2 mm), który jest skrawany obwodowo [5].  

Wykonywane dotychczas próby na typowych stanowiskach wytrzymałościo-
wych z wstępnym nagrzaniem próbek w piecu, a następnie z przenoszeniem na 
stanowisko badawcze powodowały duŜe rozrzuty wyników badań. W związku  
z tym w Zakładzie Mechaniki Stosowanej Szkoły Głównej SłuŜby PoŜarniczej  
w Warszawie zaprojektowano i zbudowano specjalne stanowiska do badań wy-
trzymałościowych z moŜliwością ogrzewania próbek bezpośrednio na stanowisku, 
z moŜliwością kontrolowania temperatury próbki w czasie badania.  

2. Materiał próbek i metoda badawcza 

2.1. Materiał próbek 
Próbki do badań zostały wykonane zgodnie z PN-72/C-04907. Materiał do 

wykonania próbek został zakupiony u producentów fornirowego drewna warstwo-
wego LVL. Przygotowane próbki były leŜakowane w temperaturze 20°C, a ich 
wilgotność w czasie badań wynosiła W = 8%. Parametry charakteryzujące wy-
trzymałość badanego materiału w temperaturze normalnej podane przez producenta 
przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Właściwość wytrzymałościowe drewna LVL podawane przez producenta 

Poz. Właściwości Symbol Wymagania  Metoda  
badania 

1 2 3 4 5 

1. 

Wytrzymałość na zginanie MPa: 
− obciąŜenie boku 
− współczynnik wpływu wymiaru 
− obciąŜenia płaszczyzny 

fm,0,edg,k 
S 

fm,0,flat,k 

28,0 
0,12 

32,0 

PN-EN  
408:1998 

2. 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa: 
− wzdłuŜ włókien 
− w poprzek włókien (obciąŜenie 

boku) 
− w poprzek włókien (obciąŜenie 

płaszczyzny) 

 
ft,0,k 
 
ft,90,edg,k 
 
ft,90,flat,k 

 
19,0 

 
6,0 
 

- 

PN-EN 
408:1998 

3. 

Wytrzymałość na ściskanie MPa: 
− wzdłuŜ włókien 
− w poprzek włókien (obciąŜenie 

boku) 
− w poprzek włókien (obciąŜenie 

płaszczyzny) 

 
fc,0,k 
 
fc,90,edg,k 
 
fc,90,flat,k 

 
19,0 

 
9,0 
 

1,7 

PN-EN 
408:1998 

4. 
Wytrzymałość na ścinanie MPa: 
− obciąŜenie boku 
− obciąŜenie płaszczyzny 

fv,0,edg,k 
fv,90,flat,k 

5,7 
1,3 

PN-EN 
408:1998 
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ciąg dalszy tabeli 1. 

1 2 3 4 5 

5. 
Moduł spręŜystości MPa: 
− wzdłuŜ włókien 
− w poprzek włókien 

 
E0,k 
E90,k 

 
8300,0 

- 

PN-EN 
408:1998 

6. 

Moduł odkształcenia postaciowego MPa: 
− wzdłuŜ włókien 
− w poprzek włókien 

G0,k 
G90,k 

400,0 
- 

PN-EN 
408:1998 
PN-EN 

789:1998 

7. Gęstość kg/m3 ρk 480,0 
PN-EN 

321:1999 

Próbki do badań wytrzymałości na zginanie statyczne zostały wykonane  
w formie prostopadłościanów o wymiarach 20 × 20 × 300 mm (rys. 1). 
 

 
Rys. 1. Próbka do badania wytrzymałości na zginanie 

Źródło: Materiały firmy Finnforest.  

2.2. Badanie wytrzymałości na zginanie 

Badanie wytrzymałości przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzyma-
łościowej FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany), która 
umoŜliwia obciąŜenie siłą statyczną oraz utrzymanie jej w układzie pionowym na 
stałym załoŜonym poziomie. Maksymalna wytwarzana przez maszynę siła statycz-
na wynosi 100 SkN. Maszyna ma cztery zakresy prędkości przesuwu trawersy.  
W czasie badań uŜyty został zakres prędkości przesuwu trawersy I/III, który po-
zwala na przesuw z prędkością 0,021÷0,84 mm/min.  

Układ prezentowany na rys. 2, umieszczony na ramie między kolumnami ma-
szyny, przeznaczony do badań wytrzymałości na zginanie został wykonany zgod-
nie z normą PN-77/D-04103. „Drewno. Oznaczenia wytrzymałości na zginanie 
statyczne”. Podczas badań próbka miała moŜliwość swobodnego ugięcia. Stanowi-
sko przedstawiono na rys. 3. 
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Rys. 2. Schemat stanowiska do badań wytrzymałości na zginanie statyczne  

wraz ze schematem rozmieszczenia termopar pomiarowych [12, 13] 

 

   

Rys. 3. Fotografie stanowiska do badań wytrzymałości na zginanie w czasie 
ogrzewania próbek 

Źródło: Fot. P. Ogrodnik.  

2.3. Symulacja temperatur poŜarowych 

Przed rozpoczęciem badań podstawowych przeprowadzono badania wstępne, 
których celem było ustalenie zakresów temperatur eksperymentu oraz określenie 
czasów wygrzewania próbek do wyrównania temperatury w całej objętości próbki. 
W badaniach wstępnych w próbkach wykonywano otwór, w którym umieszczano 
termoparę, celem dokonania pomiaru temperatur w geometrycznym środku próbki 
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(rys. 5a). Czas nagrzewania określono jako czas, po którym termoparą umieszczo-
ną wewnątrz próbki zmierzono temperaturę przyjętą w planie badań. Schematycz-
nie sposób określania czasu nagrzewania w badaniach podstawowych zaprezento-
wano na rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Schemat określania czasu nagrzewania próbek oraz czas realizacji obciąŜenia:  

T – ustalona temperatura zgodna z planem eksperymentu, T1, T2 – przebiegi temperatury 
mierzone zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 5a, Pmax – siła niszcząca próbkę 
[kN], t1 – czas potrzebny do wyrównania temperatury na zewnętrznej powierzchni oraz  

w geometrycznym środku badanej próbki 

Źródło: oprac. własne.  
 

Jako wyjściową przyjęto temperaturę otoczenia równą 20°C. Temperaturę gra-
niczną określono na poziomie 230°C, jest to temperatura bliska temperaturze za-
płonu powierzchni drewna. Istotną temperaturą badań była takŜe temperatura 
100°C . Przy tej temperaturze dochodzi do odparowania wody. Dodatkowo badania 
przeprowadzono przy następujących zakresach temperatury: 50°C, 100°C oraz 
150°C.  

W badaniach podstawowych prowadzono pomiary temperatur na powierzchni 
próbki za pomocą dwóch termopar rozmieszczonych stycznie do powierzchni 
bocznych próbki (rys. 5b). ObciąŜenie próbki następowało po osiągnięciu załoŜo-
nej temperatury i utrzymaniu jej przez czas ustalony podczas badań wstępnych 
(rys. 4). W czasie rzeczywistym rejestrowano wartości sił niszczących oraz tempe-
raturę.  

Wzrost temperatury w komorze podczas badania uzyskano poprzez zastoso-
wanie urządzenia umoŜliwiającego nawiew gorącego powietrza (GHG 650 LCE, 
Bosch, Germany). Zakres temperatur uzyskiwanych u wylotu dyszy wynosił  
50−560°C, a strumień gorącego powietrza moŜna było regulować w zakresie  
250−500 l/min. 
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 a)          b) 

  
 

Rys. 5. Schemat układu podczas badań wstępnych celem określenia czasu nagrzania próbki 
(a);schemat układu termoelementów w czasie badań podstawowych (b) 

Źródło: oprac. własne Z. Bednarek.  

3. Wyniki bada ń 

3.1. Statystyki opisowe wyników badań 

Badanie przeprowadzono na 66 próbkach, po 11 próbek w kaŜdym przedziale 
temperatury. Parametry statystyczne uzyskanych wyników badań przedstawiono  
w tabeli 2. NajwyŜsze odchylenie standardowe wyników pomiarów uzyskano przy 
próbie zginania przeprowadzonej w temperaturze 230ºC. W niŜszych temperatu-
rach odchylenia były mniejsze, ich wartość zwiększała się wraz ze wzrostem tem-
peratury. Średnie wartości wytrzymałości na zginanie malały wraz ze wzrostem 
temperatury. 

Tabela 2. Statystyki opisowe wyników badań wytrzymałości na zginanie [13] 

Tempera-
tura [ºC] 

N Średnia Mediana Minimum Maksimum 
Odch. 

Std. [%] 
Odch. Std. 

20 11 90,81818 90,00 81,00 101,25 7,8558093 7,134503 

50 11 77,52273 76,50 72,00 87,75 7,1522933 5,544653 

100 11 55,02273 56,25 45,00 63,00 9,2100319 5,067611 

150 11 47,04545 47,250 38,25 54,00 9,1882233 4,322641 

200 11 38,45455 38,25 31,50 45,00 11,834358 4,550849 

230 11 30,27273 29,25 24,75 36,00 13,850525 4,192932 

Graficzne miary zmienności rozkładu statystycznego wyników pomiarów wy-
trzymałości na zginanie w kolejnych przedziałach temperatury, ich poziomy i roz-
rzut statystyczny przedstawiono na wykresie ramkowym (rys. 6). 
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Rys. 6. Wykres ramkowy wyników badań wytrzymałości na zginanie 

Źródło: oprac. własne.  

3.2. Ocena róŜnic 
Test „post hoc” przeprowadzono ze względu na nakładanie się zakresów uzy-

skanych wyników w kolejnych zakresach temperaturowych. Celem testu była oce-
na róŜnic między wynikami wytrzymałości na zginanie z tych zakresów. Wybrano 
test HSD Tukeya bazujący na analizie kontrastów w analizowanych grupach wyni-
ków pomiarów, tzn. rozsądnej istotnej róŜnicy średnich w grupach RIR (z ang. 
honest significant differences − HSD). Na róŜnice między wynikami pomiarów 
uzyskanymi w kolejnych przedziałach temperatury wskazują wartości istotności 
róŜnic p. Wartości p poniŜej załoŜonego poziomu (p < 0,05) wskazują na istotne 
róŜnice między parametrami wyników z kolejnych zakresów temperatury (tab. 3). 

Tabela 3. Wyniki testu „post hoc” HSD Tukeya 

Temperatura 
[ºC] 

{1} - 
M=90,82 

{2} - 
M=77,52 

{3} - 
M=55,02 

{4} - 
M=47,04 

{5} - 
M=38,45 

{6} - 
M=30,27 

20 {1}  0,000134 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 

50 {2} 0,000134  0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 

100 {3} 0,000133 0,000133  0,008846 0,000133 0,000133 

150 {4} 0,000133 0,000133 0,008846  0,003854 0,000133 

200 {5} 0,000133 0,000133 0,000133 0,003854  0,006725 

230 {6} 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 0,006725  

Źródło: oprac. własne.  
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Wykazano istotne róŜnice w wytrzymałości w kolejnych zakresach temperatury. 
Prawdopodobieństwa błędu odrzucenia hipotezy zerowej o braku róŜnic między 
grupami były bardzo niskie, co wskazuje na duŜe róŜnice między grupami wyników. 

4. Niezawodno ść 

Analiza niezawodności kompozytu LVL została przeprowadzona na podstawie 
wyników uzyskanych w próbie wytrzymałościowej trójpunktowego zginania. Ana-
lizowano prawdopodobieństwo przetrwania – nie zniszczenia w funkcji wytrzyma-
łości (rys. 8) oraz w funkcji temperatury symulowanych warunków poŜarowych 
(rys. 9). W analizie wykorzystano dwuparametrowy rozkład Weibulla.  

Dystrybuanta rozkładu Weibulla (z dodatnimi parametrami σ0, c, i σu) jest opi-
sana zaleŜnością (1) [6]. 

0

1 exp
c

u
fP V

σ σ
σ

  −= − −  
   

 (1) 

gdzie: 
σ – obciąŜenie niszczące, 
σ0 – parametr skali, 
c – parametr kształtu, 
σu – parametr połoŜenia, 
e – stała (e = 2,71828...), 
V – objętość próby. 

W analizowanym przypadku Pf jest prawdopodobieństwem zniszczenia próbki 
z materiału LVL. Wartość tego prawdopodobieństwa określona jest w zbiorze liczb 
od 0 do 1. Gdy znamy wartość obciąŜenia, przy którym prawdopodobieństwo 
zniszczenia jest równe zeru (w prezentowanej analizie jest to największa znana 
wartość obciąŜenia niszczącego w temperaturze 20ºC), prawdopodobieństwo to 
moŜna obliczyć z zaleŜności (2): 

* 1f

n
P

N
 =  + 

 (2) 

gdzie: 
N* − całkowita liczba próbek, 
n – rangowany zbiór próbek. 

Gdy liczność – objętość próby V jest stała we wszystkich grupach (po 11 przy 
kolejnych zakresach temperatury), moŜna ją pominąć w obliczeniach [7, 8].  

Przyjęcie parametru połoŜenia σu = 0 sprowadza rozkład Weibulla do dwupa-
rametrowego. ZałoŜenie powyŜsze w przypadku materiałów kruchych, sprowadza 
zakres prawdopodobieństwa zniszczenia do początku w miejscu znanej wcześniej 
wspomnianej największej wartości obciąŜenia niszczącego. Przy tych załoŜeniach 
równanie przyjmie następującą postać: 
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0

1 1 1 exp
c

fP
σ
σ

   
 − = − − −  
     

 (3) 

PowyŜsze równanie moŜe być uproszczone przy uŜyciu logarytmowania do 
postaci y = ax + b przez: 

0

1
ln ln ln( ) ln( )

s

c c
P

σ σ
  

= −  
  

 (4) 

gdzie: 
PS – prawdopodobieństwo przeŜycia (równe 1 – Pf). 
 

 

Rys. 7. Rozkład prawdopodobieństwa zniszczenia w funkcji wytrzymałości na zginanie 
kompozytu LVL poddanego oddziaływaniu temperaturami środowiska poŜaru 

Źródło: oprac. własne.  

Przecięcie osi Y jest zaleŜne od 0ln( ),c σ−  nachylenie krzywej jest parametrem 
kształtu rozkładu Weibulla c (c = 3,2612). Liczność próby badawczej wpływa na 
wartość współczynnika determinacji R2, który decyduje o jakości predykcji para-
metrów rozkładu Weibulla [9]. Oznacza to, Ŝe im on jest wyŜszy, tym wyŜsza jest 
jakość doboru parametru kształtu rozkładu (R2 = 0,9398 – rys. 7).  

Na rys. 8 zaprezentowano spadek prawdopodobieństwa przeŜycia − niezawod-
ności badanego kompozytu LVL w funkcji obciąŜenia. 

Na rys. 9 przedstawiono spadek niezawdoności kompozytu LVL w funkcji 
temperatury. Widoczny jest spadek niezawodności w kolejnych zakresach 
temperatury.  
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Rys. 8. Spadek niezawodności kompozytu LVL poddanego obróbce termicznej  
w funkcji wytrzymałości na zginanie  

Źródło: oprac. własne.  

 

 

Rys. 9. Spadek niezawodności kompozytu LVL poddanego obróbce termicznej  
w funkcji temperatury  

Źródło: oprac. własne.  
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5. Dyskusja wyników 

W przeprowadzonych badaniach wykazano spadek wytrzymałości na zginanie 
kompozytu LVL w wyniku odziaływań podwyŜszonych temperatur. Średnie 
wartości wytrzymałości w kolejnych zakresach temperaturowych spadały od kilku 
do kilkunastu MPa. Fluktuacje wyników wytrzymałości narastały w kolejnych 
zakresach tempe-ratury, wartości odchyleń standardowych wynosiły odpowiednio 
7,85% w temp. 20ºC oraz 13,85% w temp. 230ºC, a więc obserwowano prawie 
dwukrotny ich wzrost, co moŜe wskazywać na zwiększenie się anizotropii 
kompozytu w wy-sokich temperaturach oraz bardziej kruchy charakter zniszczenia 
próbki, który ze swojej natury wpływa na zwiększenie rozrzutu wyników 
wytrzymałości. 

Pęknięcie struktury próbki w nizszych zakresach temperatur propagowało 
niezgodnie z kierunkiem wymuszenia. Przebieg pęknięcia był wielokierunkowy,  
w pewnych etapach zgodny z kierunkiem warstwy adhezyjnej, co skutkowało 
degradacją większego obszaru próbki, m.in. większym rozwarstwieniem. Taki 
sposób degradacji wymusza większą energię pęknięcia, znaczenie równieŜ mogło 
mieć mostkowanie pęknięcia, które − jak wiadomo − sprzyja częściowej dysypacji 
energii pękania. Wynikiem takiego mechanizmu degradacji w tych zakresach tem-
peratur jest większa wytrzymałość, co teŜ wykazano w prezentowanych badaniach. 
Wnioskując z powyŜszego, uprawnione wydaje się załoŜenie (pomimo tego, Ŝe nie 
analizowano charakterystyki obciąŜeniowo-odkształceniowej z maszyny wytrzy-
małościowej) o zmniejszeniu się zakresu odkształcenia spręŜystego w pod-
wyŜszonych temperaturach, co przekłada się równieŜ na prędkość propagacji 
pęknięcia do zniszczenia, która w tym przypadku będzie wyŜsza.  

JeŜeli przyjmie się kryterium prawdopodobieństwa przetrwania na poziomie 
0,9 (90%), charakterystyka niezawodności w funkcji wytrzymałości na zginanie 
określa zdatność na poziomie 50% zakresu uzyskanych wytrzymałości (max. 
101,25 MPa), a poziom tzw. zdatność charakterystycznej określonej przez ok. 62% 
spadek niezawodności uzyskano dopiero po 95% zakresu uzyskanych wytrzy-
małości. MoŜe to wskazywaćna to, Ŝe wartości optymalnych współczynników 
bezpieczeństwa dla konstrukcji opartych na tego typu kompozytach nie powinny 
znacząco wpływać na parametry konstrukcji. JednakŜe niepokojący moŜe być 
znaczny poziom fluktuacji wytrzymałości w najwyŜszych zakresach temperatur 
eksperymentu. 

Dynamika spadku niezawodności w funkcji temperatury kompozytu LVL 
utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie do granicy 100ºC (temperatura 
odparowania wody), w kolejnym przedziale dynamika spadku jest wyŜsza. 
Największe nachylenie charakterystyki niezawodności występuje po przekroczeniu 
temperatury 150ºC, co jest dowodem na to, Ŝe obniŜenie właściwości kompozytu 
postępuje szybciej niŜ przyrost temperatury. Ocena zdatności eksploatacyjnej  
w obiektach zagroŜonych poŜarem powinna uwzględniać tę zaleŜność. 
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Badania potwierdziły przydatność stanowiska opracowanego w Zakładzie Me-
chaniki Stosowanej SGSP do badań porównawczych tworzyw drzewnych w symu-
lowanych warunkach temperatur poŜarowych.  
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BENDING STRENGTH AND RELIABILITY OF LVL TIMBER 
COMPOSITE IN THE CONDITIONS OF INCREASED 

TEMPERATURES 

Introduction: Composites based on LVL constitute the type of material which is 
more and more frequently used as construction elements in construction industry. 
Materials of this type can be characterized by other parameters as the ones used for 
raw wood. Their resistance properties are of key significance. In case of majority 
of construction materials, the exposure to temperatures in the conditions of fire 
affects the increase of resistance and reliability. The aim of the tests presented in 
the article has been to evaluate the influence of increased temperatures on  
resistance and reliability of LVL composite. 
Method: The experiment has been conducted on the specimens made from LVL 
according to PN-72/C-04907 norm. The specimens prepared to test resistance to 
static bending have been made in the form of cubicoids sized 20×20×300 mm. The 
test of bending strength has been performed on universal resistance machine – FPZ 
100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany). The temperatures of 
fire environment have been simulated by means of the hot air blow (GHG 650 
LCE). The evaluation has been made in the following ranges of temperatures: 20, 
50, 100, 150, 200, 230°C. 
Results: The test has been carried out in the group of 66 specimens, 11 for each 
studied temperature. With respect to a considerable scatter of measurement results 
emphasized by other authors, descriptive statistics of test results have been  
calculated and “post hoc” HSD Tukey’s test has been performed to assess the  
differences in temperatures in the subsequent ranges of temperatures. Obtained 
standard derivations point out to the sufficient repetitiveness of test results. The 
increase in fluctuation of strength in higher ranges of temperatures has been  
observed and the differences in strength of specimens from subsequent ranges of 
temperature have been revealed. The obtained results have served as the basis for 
reliability evaluation. The probability of survival has been analyzed, that is absence 
of damage in the function of loading and temperature reflecting the plan of tests. 
The two-parameter Weibull’s distribution was used for the sake of analysis. 
Conclusions: Strength of LVL composite decreases statistically in the subsequent 
ranges of temperature. Dynamics of probability decrease was the highest after  
exceeding the temperature level of 150°C. The tests have proven the suitability of 
the post prepared in the Department of Applied Mechanics of SGSP for the  
comparative studies of timber based materials in the conditions of increased  
temperatures.





 

st. kpt. dr inŜ. Jacek CHRZĘSTEK 
Katedra Techniki PoŜarniczej 
Zakład Informatyki i Łączności, SGSP 

STRUKTURA I ZAŁO śENIA  
ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE SYSTEMU 

ŁĄCZNOŚCI RATOWNICTWA I ZARZ ĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO NA POZIOMIE LOKALNYM 

W artykule przedstawiono załoŜenia strukturalne sieci łączności 
zabezpieczającej przepływ i wymianę informacji w procesie ra-
townictwa i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym. 

Structural assumptions for the communication network providing 
the information flow and exchange within the rescue and crisis 
management process at the local level have been presented in this 
paper. 

1. Wstęp 

Analiza większości duŜych i bardzo duŜych akcji ratowniczo-gaśniczych,  
a więc takich, w których udział biorą znaczne ilości sił i środków PSP oraz innych 
organizacji zajmujących się ratownictwem, słuŜb komunalnych, porządku publicz-
nego, jak i administracji rządowej i samorządowej jednoznacznie wskazuje, Ŝe 
słabą stroną w tego typu zdarzeniach jest system komunikacji pomiędzy wszystki-
mi uczestnikami działań. Niestety, system ten nie zapewnia ciągłości przepływu 
informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w tego rodzaju 
działaniach.  

Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników i to zarówno organizacyjno- 
-technicznych, jak i prawnych. MoŜna tu wymienić, na przykład. niekompatybil-
ność sieci łączności słuŜb ratowniczych, porządku publicznego czy podmiotów 
zarządzania kryzysowego. Są one niekompatybilne zarówno pod względem sprzę-
towym, jak i programowym. Niespójność procedur postępowania na wypadek wy-
stąpienia zdarzeń niebezpiecznych, w sytuacji, gdy kaŜda słuŜba ma własne proce-
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dury postępowania, które bardzo często nie uwzględniają procedur innych słuŜb i 
podmiotów. Prowadzi to do nieporozumień kompetencyjnych w przypadku kiero-
wania (dowodzenia) akcją. A kaŜde potknięcie na styku przepływu informacji czy 
niespójnych procedur postępowania to zwielokrotnienie ryzyka, Ŝe akcja ratowni-
cza moŜe okazać się nieskuteczna.  

Obecnie w kraju nie ma zintegrowanego systemu łączności (tzn. systemu  
o jednolitej strukturze i zasadach organizacyjnych) ratownictwa i zarządzania kry-
zysowego, który wspomagałby koordynację działań i dowodzenie w sytuacjach 
zwyczajnych, a przede wszystkim w sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń.  

Niezbędna staje się więc potrzeba ciągłej modernizacji (udoskonalenia) struk-
tur aktualnie funkcjonującego systemu łączności. Obecnie składają się nań podsys-
temy łączności róŜnych słuŜb i organizacji związanych z ratownictwem i zarządza-
niem kryzysowym bezpośrednio i pośrednio, a takŜe sieci łączności przewodowej i 
bezprzewodowej operatorów telekomunikacyjnych. Chodzi o to, aby powstał jed-
nolity, niezawodny system przepływu i wymiany informacji wspomagający system 
ratownictwa i zarządzania kryzysowego [1].  

PowyŜsze zagadnienia stały się przyczynkiem do przeprowadzenia badań  
w zakresie przedstawionej problematyki. Pełne wyniki badań zostały zaprezento-
wane w rozprawie doktorskiej autora [1]. Niniejsze opracowanie jest próbą zapre-
zentowania najwaŜniejszych tez finalnego efektu tych badań.  

Ze względu na obszerny materiał praca została podzielona na części. Przystę-
pując do rozwaŜań nad powyŜszymi zagadnieniami naleŜy zdawać sobie sprawę  
z tego, iŜ struktura i organizacja systemu łączności wspomagającego system ra-
townictwa i zarządzania kryzysowego na danym obszarze administracyjnym kraju 
są podrzędne i ściśle związane ze strukturą i organizacją tego systemu oraz są za-
leŜne od obowiązujących uregulowań prawnych. Dlatego teŜ w części pierwszej 
przedstawiono strukturę i załoŜenia organizacyjne systemu ratownictwa i zarzą-
dzania kryzysowego na poziomie lokalnym oraz załoŜenia strukturalne systemu 
łączności zabezpieczającego nieprzerwany przepływ i wymianę informacji w pro-
cesie ratownictwa i zarządzania kryzysowego na tym poziomie. W drugim opra-
cowaniu przedstawiona zostanie autorska koncepcja organizacyjno-techniczna sieci 
łączności dla tego systemu.  

2. Struktura i zało Ŝenia organizacyjne systemu ratownictwa  
i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym 

 Ratownictwo jako jedno z zadań w zakresie ochrony ludności wymaga zinte-
growania wysiłków róŜnych podmiotów ratowniczych prowadzących wiele rodza-
jów działań w zakresie ratowania Ŝycia i mienia. W działania ratownicze zaanga-
Ŝowanych jest bardzo często wiele słuŜb publicznych i organizacji pozarządowych, 
takich jak: słuŜby medyczne, siły policyjne, wojsko, StraŜ Graniczna (SG), Obrona 
Cywilna (OC), Państwowa StraŜ PoŜarna (PSP) oraz jednostki ratownictwa specja-
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listycznego, tj. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR), Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe (WOPR). Na podstawie analizy obowiązującego w Polsce ustawodawstwa 
[2, 3, 4, 5], moŜna obecnie wyróŜnić w kraju trzy niezaleŜne, autonomiczne, ale 
ściśle ze sobą powiązane systemy zawierające elementy szeroko rozumianego sys-
temu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.  
Są to: 
− krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG), 
− system państwowego ratownictwa medycznego (SPRM), 
− system zarządzania kryzysowego (SZK). 

Systemy te przenikają się wzajemnie i w sytuacjach tego wymagających 
współdziałają ze sobą. Na potrzeby przeprowadzonych badań przyjęto, Ŝe system 
ratownictwa na danym obszarze działania stanowią: Krajowy System Ratowniczo- 
-Gaśniczy w ścisłej integracji zadaniowo-sprzętowej z Systemem Państwowego 
Ratownictwa Medycznego.  

Przystępując do rozwaŜań na temat struktury i załoŜeń organizacyjnych syste-
mu łączności ratownictwa i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym, przy-
jęto następujące załoŜenia dla systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego na 
tym poziomie: 
1. W celu odpowiedniej koordynacji działań związanych z zapewnieniem bezpie-

czeństwa publicznego, ochroną Ŝycia i zdrowia obywateli oraz zapobieganiem 
i usuwaniem skutków zdarzeń nadzwyczajnych czy klęsk Ŝywiołowych naleŜy 
na kaŜdym szczeblu działania państwa utworzyć jeden ośrodek koordynacji  
w zakresie działań ratowniczych i związanych z zarządzaniem kryzysowym. 
Jest to zasada przyjęta w większości państw Unii Europejskiej. Głównymi 
elementami takiego ośrodka na poziomie lokalnym powinny być Powiatowe 
Centra Ratownictwa (PCR) i Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego 
(PCZK), stanowiące kompleksowo jedno zintegrowane organizacyjnie i tech-
nicznie Powiatowe Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego 
(PCRiZK). 

2. PCRiZK, wspomagane danymi z systemu oraz uzyskanymi od współpracują-
cych słuŜb powinno zapewnić: 

− obsługę numerów alarmowych,  
− obsługę sygnałów o zagroŜeniach z systemów monitoringu,  
− przyjmowanie, kwalifikację, selekcję zgłoszeń i kierowanie ich do odpo-

wiednich słuŜb współpracujących z centrum,  
− ostrzeganie społeczności lokalnej o moŜliwości powstania nadzwyczajnego 

zagroŜenia, 
− utrzymywanie łączności z innymi centrami koordynacji ratownictwa (np. 

Morskiej SłuŜby Poszukiwania i Ratownictwa, GOPR, TOPR itp.),  



Zeszyty Naukowe SGSP Nr 40 

 

22 

− informowanie władz samorządowych i rządowych oraz sąsiednich jedno-
stek administracyjnych, takŜe środków masowego przekazu, o potencjal-
nych i zaistniałych zagroŜeniach nadzwyczajnych oraz o przebiegu akcji ra-
towniczej, 

− koordynację i wsparcie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych 
prowadzonych przez współdziałające jednostki ratownicze, komunalne, 
bezpieczeństwa powszechnego itp.,   

− analizowanie przebiegu działań ratowniczych – analizowanie, prognozowa-
nie rozwoju zdarzeń przebiegu działań na podstawie posiadanych baz da-
nych, jak równieŜ informacji z terenu zdarzeń,   

− dokumentowanie informacji, podejmowanych decyzji i procesu ich po-
wstawania, 

− analizę moŜliwości podmiotów ratowniczych do prowadzenia i wspomaga-
nia działań, 

− wymianę informacji pomiędzy elementami systemu ratownictwa i zarzą-
dzania kryzysowego tego samego szczebla oraz z poziomem nadrzędnym,  

− współpracę z władzami gminnymi, a takŜe ich wspomaganie w czasie zda-
rzeń kryzysowych. 

3. W celu zapewnienia koordynacji działań ponadpowiatowych centrum musi 
umoŜliwiać wymianę danych dotyczących stanu i dyspozycji sił i środków oraz 
raportów z przebiegu akcji, między innymi do: 
− sąsiednich PCRiZK − bez względu na przynaleŜność powiatów do innych 

województw, 
− Wojewódzkich Centrów Koordynacji Ratownictwa (WCKR) i Wojewódz-

kich Centrów Zarządzania Kryzysowego (WCZK), 
− Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KC-

KRiOL), 
− Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK). 

4. PCRiZK musi posiadać stanowiska dyspozytorskie oraz pomocnicze dla słuŜb 
dyŜurnych w liczbie niezbędnej do realizacji zadań. Stanowiska te powinny być 
wyposaŜane standardowo w: 
− urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej z podmiotami 

uwzględnionymi w planie reagowania kryzysowego zapewniające ich alar-
mowanie, dysponowanie i współdziałanie, a takŜe zapewniające przekazy-
wanie informacji kierującym działaniami w celu zapobieŜenia skutkom zda-
rzenia lub ich usunięcia, 

− system informatyczny wspomagający pracę dyspozytorów, umoŜliwiający 
pełną integrację stanowisk dyspozytorskich i współpracę poszczególnych  
słuŜb z jednoczesnym dostępem do baz danych (wewnętrznych, zewnętrz-
nych, mapowych itp.), 
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− specjalistyczne oprzyrządowanie i oprogramowanie, zapewniające moŜli-
wości multimedialnej prezentacji danych, 

− system uruchamiania ostrzegania i alarmowania ludności, 
− system rejestracji i archiwizacji treści rozmów radiowych i telefonicznych, 
− awaryjne zasilanie urządzeń końcowych. 

5. W kaŜdym centrum w ramach zarządzania kryzysowego powinna istnieć moŜ-
liwość dołączenia stanowisk pracy dla innych słuŜb współpracujących, np. Poli-
cji, wojska, słuŜb ochrony środowiska, słuŜb komunalnych, itp. 

6. KaŜde centrum powiatowe powinno być w stanie, w razie awarii lub zerwania 
sieci WAN (Wide Area Network), pracować samodzielnie, bez kontaktu z jed-
nostką nadrzędną. Nie moŜe to obniŜyć jakości obsługi zgłoszeń, ani czasu re-
akcji słuŜb ratowniczych. 

7. Koncepcja budowy PCRiZK zakłada jego pracę w trzech stanach: 
− normalnym: dyspozytorzy obsługują zdarzenia przewidziane dla kaŜdej  

ze słuŜb − słuŜby działają samodzielnie w pionowym układzie zaleŜności, 
− prowadzenia akcji ratowniczej: wymuszający wzajemną współpracę po-

szczególnych słuŜb − koordynacja działań odbywa się na sali dyspozytor-
skiej, 

− sytuacji nadzwyczajnej i klęski Ŝywiołowej: koordynacja działań poszcze-
gólnych podsystemów oraz róŜnych słuŜb w celu wspierania systemu ra-
townictwa i zarządzania kryzysowego dla zminimalizowania skutków sytu-
acji kryzysowej lub klęski Ŝywiołowej. W tym stanie przewidywana jest 
moŜliwość koordynacji wszystkich działań centrum z zewnątrz, z wyŜszego 
szczebla a centrum staje się „fizycznie” miejscem działań organów kryzy-
sowych, wypełniając jednocześnie swoje normalne zadania. 

Budowa centrów ratownictwa i zarządzania kryzysowego w kaŜdym powiecie 
umoŜliwi wszystkim starostom uczestnictwo w procesie podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa ludności i stanie się dla nich jednym z głównych narzędzi zarzą-
dzania systemem ratowniczym na obszarze powiatu. Na rys. 1 zaprezentowano 
strukturę organizacyjną systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego na po-
ziomie lokalnym przyjętą przez autora.  

PowyŜsze załoŜenia strukturalne i organizacyjne systemu ratownictwa i zarzą-
dzania kryzysowego posłuŜyły jako baza wyjściowa do opracowania załoŜeń orga-
nizacyjno-technicznych systemu łączności ratownictwa i zarządzania kryzysowe-
go na poziomie lokalnym. 
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Rys. 1. Struktura organizacyjna ratownictwa i zarządzania kryzysowego  

na poziomie lokalnym 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Struktura i zało Ŝenia organizacyjno-techniczne systemu  
łączności wspomagaj ącego system ratownictwa i zarz ądzania 

kryzysowego na poziomie lokalnym 

Punktem wyjścia do opracowania załoŜeń organizacyjno-technicznych syste-
mu łączności zapewniającego nieprzerwany przepływ informacji w procesie ra-
townictwa i zarządzania kryzysowego jest przyjęcie odpowiedniej jego struktury.  

Struktura to „wzajemne powiązania elementów stanowiących całość; układ, 
budowa, konstrukcja” lub „całość utworzona w określony sposób z poszczególnych 
elementów; zespół” [6].  

Na potrzeby niniejszych rozwaŜań, stosując analogię do powyŜszej definicji, 
przyjęto, Ŝe struktura systemu łączności ratownictwa i zarządzania kryzysowego na 
poziomie lokalnym to sposoby (organizacyjne i techniczne) powiązań pomiędzy 
podmiotami systemu zapewniające wzajemne ich relacje (więzi) informacyjne  
w procesie informacyjno-decyzyjnym.  
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W prezentowanej strukturze wyodrębniono dwie płaszczyzny: uŜytkownika1  
i płaszczyznę komunikacyjną.  

W płaszczyźnie uŜytkownika zawarte są te elementy systemu łączności, które za-
spokajają zapotrzebowanie informacyjne podmiotów systemu ratownictwa i zarządza-
nia kryzysowego na usługi telekomunikacyjne (przede wszystkim w ramach telefonii, 
transmisji danych i multimediów). 

Realizacja techniczna powiązań w tej płaszczyźnie bazuje głównie na wyko-
rzystaniu podstawowych elementów struktury fizycznej sieci łączności, takich jak: 
węzły lokalne, np. centrale abonenckie PABX (Private Automatic Branch Exchan-
ge), linie kablowe i radiowe oraz urządzenia końcowe (aparaty telefoniczne, konso-
le operatorskie, faksy, komputery, radiotelefony itp.), zorganizowanych w ramach 
sieci wewnętrznych2 (SW). Urządzenia końcowe powinny zapewniać realizację 
niezbędnych usług telekomunikacyjnych w ramach własnej sieci wewnętrznej oraz 
poprzez standaryzowane interfejsy i dostęp do płaszczyzny komunikacyjnej z in-
nymi sieciami wewnętrznymi w ramach systemu łączności ratownictwa i zarządza-
nia kryzysowego zarówno na obszarze powiatu, jak i z sieciami łączności ponadlo-
kalnymi (w ramach wojewódzkiego i ogólnokrajowego systemu łączności). 

W płaszczyźnie komunikacyjnej, dla zapewnienia wymiany informacji pomię-
dzy płaszczyznami uŜytkowników, wykorzystuje się wszelkie dostępne środki 
łączności, takie jak: media transmisyjne (linie kablowe, radiowe i satelitarne) oraz 
wykorzystujące róŜne techniki komutacji (kanałów, pakietów, wiadomości) węzły 
komutacyjne, na róŜnych poziomach hierarchii sieci (np. węzły strefowe, między-
miastowe, tranzytowe, końcowe).  

Schemat sposobu powiązań elementów systemu łączności ratownictwa i za-
rządzania kryzysowego (SŁRiZK) na obszarze powiatu przedstawiono na rys. 2.  

Strukturę systemu tworzą sieci wewnętrzne uŜytkowników. KaŜda z tych sieci 
moŜe stanowić odrębną, autonomiczną sieć łączności zapewniającą wymianę in-
formacji w procesie informacyjno-decyzyjnym w ramach systemów łączności róŜ-
nych organizacji, słuŜb i instytucji. Natomiast kompleksowo powiązane ze sobą 
technicznie i organizacyjnie sieci te są składnikami systemu łączności ratownictwa 
i zarządzania kryzysowego na danym obszarze administracyjnym. Kluczowym 
elementem systemu łączności na obszarze powiatu powinna być: Sieć łączności 
Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego (SŁPCRiZK).   

                                                      
1 W tym przypadku ‘uŜytkownik’ oznacza podmiot (element) systemu ratownictwa i zarzą-
dzania kryzysowego na poziomie lokalnym, np. PCR, PCZK,  SK Policji, inne słuŜby i 
instytucje. 
2 Termin ten oznacza sieć łączności eksploatowaną przez podmiot (element) wyłącznie dla 
własnych potrzeb lub załoŜoną w budynkach niemieszkalnych usytuowanych na terenie 
jednej nieruchomości gruntowej (na podstawie definicji zawartej w ustawie z dnia 21 lipca 
2000 r. Prawo telekomunikacyjne). W tym przypadku w skład sieci wewnętrznej wchodzą 
zarówno sieci telefoniczne, jak i sieci komputerowe. 
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Rys. 2. Schemat sposobu powiązań elementów systemu łączności ratownictwa  
i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzone centra zarządzania 
kryzysowego mają pełnić całodobowe dyŜury oraz współdziałać z podmiotami prowa-
dzącymi akcje ratownicze i humanitarne, dlatego teŜ utworzenie wspólnego centrum 
powinno sprzyjać integracji głównych elementów systemu [5]. 

Koncepcja organizacyjno-techniczna systemu łączności zapewniającego nie-
przerwany przepływ informacji w systemie ratownictwa i zarządzania kryzysowe-
go na poziomie lokalnym zostanie zaprezentowana w następnym artykule będącym 
kontynuacją niniejszego opracowania. 
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S U M M A R Y 

Jacek CHRZĘSTEK 

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE COMMUNICATION  
SYSTEM FOR RESCUE AND CRISIS MANAGEMENT  

AT THE LOCAL LEVEL 

Structural assumptions of the communication network for the rescue and crisis 
management process at the local level have been presented in this paper.  
The organizational structure of the rescue and crisis management at this  
administrative level has been used as the starting base for preparing these  
assumptions. The two plans have been separated into: the user and the communica-
tion ones. The communication structure for rescue and crisis management is  
created by internal networks of system users technically and organizationally  
connected together, where each of these networks can, at the same time, be  
a separate autonomous communication network of a given subject. A Communica-
tion Network of a Regional Rescue and Crisis Management Centre (SŁPCRiZK) 
should be a key element of the communication system at a regional area. 
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Zakład Informatyki i Łączności 

ZAŁO śENIA I OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU 
ŁĄCZNOŚCI  RATOWNICTWA I ZARZ ĄDZANIA  

KRYZYSOWEGO NA POZIOMIE LOKALNYM 

W artykule zaprezentowano załoŜenia i koncepcję organizacyjno-
techniczną systemu łączności wspomagającego przepływ i wymia-
nę informacji w procesie ratownictwa i zarządzania kryzysowego 
na poziomie lokalnym. 

An organizational and technical concept of a communication sys-
tem supporting information flow and exchange within a rescue and 
crisis management process at a local level has been presented in 
this paper. 

1. Wstęp 

W poprzedniej publikacji [4] przedstawiono strukturę i załoŜenia organizacyj-
ne systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym oraz 
załoŜenia strukturalne systemu łączności zapewniającego przepływ i wymianę 
informacji w procesie ratownictwa i zarządzania kryzysowego na tym poziomie. 
Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie autorskiej koncepcji organiza-
cyjno-technicznej systemu łączności ratownictwa i zarządzania kryzysowego na 
poziomie lokalnym. Opracowanie to jest  kontynuacją artykułu [4] i stanowi z nim 
integralną całość, w związku z czym zakłada się, Ŝe treści w nim zawarte są czytel-
nikowi znane.  

2. ZałoŜenia koncepcyjne systemu ł ączności ratownictwa  
i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym 

W proponowanej koncepcji przyjęto, Ŝe podstawowym elementem systemu 
łączności ratownictwa i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym będzie 
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Sieć łączności Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego 
(SŁPCRiZK), w skład której będą wchodziły następujące podsieci: 

� sieć łączności na bazie kabli przewodowych i światłowodowych, 
� sieć łączności radiowej. 

Głównym elementem sieci będzie lokalny węzeł telekomunikacyjny, składają-
cy się z cyfrowej centrali telefonicznej PABX-ISDN (Private Automatic Branch 
Exchange − Integrated Services Digital Network) wraz z centralą radiokomunika-
cyjną. Węzeł ten powinien zapewniać aktywny dostęp do publicznych i resorto-
wych sieci telefonicznych (analogowych i cyfrowych), sieci radiowych (konwen-
cjonalnych, trankingowych analogowych i cyfrowych) oraz zestawianie połączeń 
między tymi sieciami. Dodatkowo powinien umoŜliwiać współpracę z telefonią 
komputerową CTI (Computer Telephone Interface) oraz z pakietowymi sieciami 
telefonii IP (Internet Protocol), ATM (Asynchronous Transfer Mode) i FR (Frame 
Relay).  

2.1. Sieć łączności na bazie kabli przewodowych i światłowodowych 
Sieć łączności na bazie kabli przewodowych i światłowodowych składać się 

będzie z: 
− sieci łączności wewnętrznej (SŁW) PCRiZK ,  
− sieci łączności dyspozytorskiej (SŁD), 
− sieci łączności zewnętrznej (SŁZ) j. 
 SŁW będzie to sieć, która zapewni wymianę informacji pomiędzy wszystkimi 
elementami PCRiZK.  SŁD powinna natomiast zapewnić wymianę informacji po-
między dyspozytorami centrum oraz dyspozytorami słuŜb współdziałających  
w ramach systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego na danym terenie  
administracyjnym. Z kolei SŁZ powinna umoŜliwiać zestawianie połączeń z ele-
mentami znajdującymi się poza centrum (tj. z sieciami wewnętrznymi innych uŜyt-
kowników systemu, z urządzeniami alarmowania, ostrzegania, kontrolno-pomia-
rowymi, technicznej ochrony mienia itp.)  

2.2. Sieć łączności radiowej 
W prezentowanej koncepcji przedstawiono dwie propozycje organizacyjno- 

-techniczne sieci łączności radiowej na potrzeby systemu ratownictwa i zarządza-
nia kryzysowego. Pierwsza zakłada, Ŝe do budowy tej sieci wykorzystany zostanie 
system radiokomunikacyjny w standardzie TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) 
lub w innym nowocześniejszym standardzie łączności trankingowej. W tym przy-
padku proponuje się następującą strukturę organizacyjną (sposób adresowania 
uŜytkowników) sieci łączności radiowej ratownictwa i zarządzania kryzysowego 
na poziomie lokalnym:  
� SYSTEM LOKALNY  – najwyŜszy poziom w strukturze sieci łączności ra-

diowej obejmujący wszystkie podmioty systemu na obszarze powiatu, 
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� PODMIOT  – poziom poszczególnych słuŜb, organizacji i straŜy, a więc pod-
miotów włączonych do systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego na 
danym obszarze administracyjnym. Przykładowo, na poziomie tym łączność 
byłaby realizowana dla następujących podmiotów: PSP, PR, AS (administra-
cja samorządowa), POL (Policja) i w razie potrzeby innych słuŜb i organizacji,  

� JEDNOSTKA  – poziom jednostek organizacyjnych poszczególnych podmio-
tów systemu. Przykładowo, łączność realizowana byłaby, np. dla PODMIOTU  
PSP – w ramach komórek organizacyjnych KP PSP, JRG, OSP, ZSR, dla 
PODMIOTU PR – w ramach komórek organizacyjnych stacji pogotowia ra-
tunkowego, SOR, ZRM, szpitali, przychodni, dla PODMIOTU  AS – w ramach 
komórek organizacyjnych UP (urząd powiatowy), UM (urząd miasta), UG 
(urząd gminy) itp., 

� GRUPA – poziom wymiany korespondencji pomiędzy abonentami indywidu-
alnymi poszczególnych komórek organizacyjnych JEDNOSTKI, stanowi tzw. 
wirtualny kanał rozmówny, 

� ABONENT IDYWIDUALNY  – najniŜszy poziom w strukturze sieci łączno-
ści radiowej ratownictwa i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym – 
osoba funkcyjna. 

Infrastrukturę jednej sieci radiowej w standardzie TETRA moŜe współuŜyt-
kować wiele słuŜb i organizacji. KaŜda z nich korzysta wtedy z usług sieci tak, jak 
gdyby była jedynym jej uŜytkownikiem. Posiada własnych dyspozytorów,  
a w ramach kaŜdej słuŜby czy organizacji moŜna teŜ odrębnie kształtować skład 
osobowy grup, przydzielać dostęp poszczególnym uŜytkownikom i ustalać poziom 
ich uprzywilejowania. KaŜda słuŜba (podmiot) moŜe łączyć swoich uŜytkowników 
i dyspozytorów w grupy w zaleŜności od potrzeb. W praktyce w ramach kaŜdej 
słuŜby lub organizacji moŜe być wydzielonych wiele grup z oddzielnymi dyspozy-
torami lub jednym dyspozytorem zarządzającym kilkoma (kilkunastoma) grupami 
lub całym PODMIOTEM. Do realizacji połączeń (wymiany korespondencji) po-
między uŜytkownikami przynaleŜnymi do innych JEDNOSTEK w ramach jednego 
PODMIOTU lub teŜ pomiędzy abonentami naleŜącymi do róŜnych PODMIOTÓW 
standard TETRA umoŜliwia tworzenie tzw. GRUP SPECJALNYCH. Mogą być 
one utworzone na stałe lub mogą być zestawiane dynamicznie, w przypadku takiej 
potrzeby, przez dyspozytorów mających odpowiednie uprawnienia. Proponuje się, 
aby na potrzeby systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego na poziomie 
lokalnym, niezaleŜnie od GRUP utworzonych w ramach struktury organizacyjnej 
poszczególnych PODMIOTÓW, utworzyć następujące stałe GRUPY SPECJALNE: 
� DYS – dyspozytorska – przeznaczona do wymiany informacji pomiędzy dys-

pozytorami PCRiZK a dyspozytorami słuŜb włączonych do systemu ratownic-
twa i zarządzania kryzysowego na danym terenie administracyjnym, pełnią-
cych całodobowe dyŜury;  
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� KOR – koordynacji działań nadzwyczajnych – wykorzystywana w sytuacjach 
nadzwyczajnych do wymiany informacji pomiędzy koordynatorem tych dzia-
łań a podmiotami realizującymi zadania w zakresie ratownictwa i zarządzania 
kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń, kiedy w działaniach za-
angaŜowane są znaczne siły i środki tych podmiotów; w skład grupy mogą 
wchodzić, w zaleŜności od potrzeb, wytypowane terminale radiowe urzędów 
powiatowych, miejskich, gminnych, stanowisk kierowania słuŜb ratowniczych 
i bezpieczeństwa publicznego, słuŜb komunalnych, stacje radiowe osób funk-
cyjnych zaangaŜowanych w działania ratownicze i antykryzysowe; 

� ALP – alarmowania i powiadamiania – przeznaczona do alarmowania  
i powiadamiania jednostek interwencyjnych i osób funkcyjnych o zagroŜeniu; 
proponuje się, aby w tym celu wykorzystać usługę krótkich wiadomości tek-
stowych SDS z potwierdzeniem odbioru wiadomości; 

� MZN – monitoringu zdarzeń niebezpiecznych – przeznaczona  do wymiany 
informacji pomiędzy odpowiednimi słuŜbami i instytucjami prowadzącymi 
monitoring zagroŜeń i zdarzeń niebezpiecznych w ramach własnych zadań 
kompetencyjnych a dyspozytorem PCZK, który jest odpowiedzialny za moni-
torowanie zdarzeń niebezpiecznych na terenie całego powiatu;  

� ALOZ  – alarmowania i ostrzegania o zagroŜeniach – wykorzystywana do uru-
chamiania systemów powszechnego alarmowania i ostrzegania lokalnej spo-
łeczności o zagroŜeniach; 

� DW – dowodzenia i współdziałania – przeznaczona do zapewnienia wymiany 
informacji na miejscu zdarzenia pomiędzy kierującym działaniami ratowni-
czymi a jednostkami biorącymi udział w tych działaniach. 
GRUPY SPECJALNE mogą być tworzone na wszystkich poziomach adreso-

wania sieci. 
Druga propozycja organizacyjno-techniczna sieci łączności radiowej na po-

trzeby systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego zakłada, Ŝe podstawą tej 
sieci będzie tzw. „ł ączność konwencjonalna” wykorzystująca pasmo częstotliwości 
z zakresu 146 − 174 MHz (tzw. pasmo 160 MHz) z odstępem międzykanałowym 
12,5 kHz. Za  takim rozwiązaniem przemawia fakt, iŜ z pasma tego korzysta więk-
szość podmiotów systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego (np. PSP, PR, 
Policja, StraŜ Miejska, urzędy wojewódzkie, powiatowe i gminne) i do współdzia-
łania nie trzeba kupować dodatkowych urządzeń. Wystarczy tylko zaprogramować 
w obecnie eksploatowanych odpowiednie częstotliwości róŜnych słuŜb.  

Sieć łączności radiowej na bazie łączności konwencjonalnej składać się będzie 
z następujących podsieci: 
� dyspozytorskiej sieci łączności współdziałania (DSŁW) obejmującej wszyst-

kich dyspozytorów (stanowiska kierowania) wyposaŜonych w stacjonarne 
środki łączności radiowej, zapewniającej wymianę informacji pomiędzy dys-
pozytorami PCRiZK a dyspozytorami słuŜb włączonych do systemu ratownic-
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twa i zarządzania kryzysowego na danym terenie, pełniących całodobowe dy-
Ŝury, zakładów przemysłowych, energetyki, gazownictwa, transportu, zarządu 
dróg, innych stosownie do lokalnych potrzeb słuŜb, instytucji i organizacji 
współpracujących z systemem ratownictwa i zarządzania kryzysowego – praca 
na kanale DKW (Dyspozytorski Kanał Współdziałania), 

� sieci łączności koordynacji działań nadzwyczajnych (SŁKDN) obejmującej 
w zaleŜności od potrzeb: stacje radiowe urzędów wojewódzkich, urzędów po-
wiatowych, stanowiska kierowania (dyspozytorskie) słuŜb ratowniczych i bez-
pieczeństwa publicznego, stacje radiowe osób funkcyjnych zaangaŜowanych  
w działania ratownicze i antykryzysowe i inne w zaleŜności od potrzeb – praca 
na kanale KK (Kanał Koordynacyjny),  

� sieci łączności alarmowania i powiadamiania (SŁAP) obejmującej wszyst-
kie jednostki ratownicze i osoby funkcyjne zaangaŜowane w proces ratownic-
twa i zarządzania kryzysowego – praca, np. na kanałach Kw (Kanał własny 
danego podmiotu), 

� sieci łączności dowodzenia i współdziałania (SŁDW) obejmującej wszyst-
kich uczestników działań na miejscu zdarzenia – praca na kanale KDW ( Kanał 
dowodzenia i współdziałania), 

� sieci łączności monitoringu  zdarzeń niebezpiecznych (SŁMZN) obejmują-
cej wszystkie lokalne systemy monitoringu na obszarze powiatu – praca, np. na 
kanale DKW, 

� sieci łączności alarmowania i ostrzegania o zagroŜeniach (SŁAOZ) obej-
mującej wszystkie dostępne systemy alarmowania i ostrzegania społeczności 
lokalnej o niebezpieczeństwie – praca na kanale KAO (Kanał alarmowania  
i ostrzegania).  
Głównym elementem zarządzającym radiową siecią łączności powinna być 

cyfrowa centrala radiokomunikacyjna (serwer radiokomunikacyjny) z odpowied-
nim oprogramowaniem aplikacyjnym. Centrala taka powinna umoŜliwiać aktywny 
dostęp do sieci radiowych (konwencjonalnych, trankingowych analogowych, cy-
frowych) i telefonicznych (analogowych i cyfrowych ISDN i/lub GSM – Global 
System for Mobile Communication) oraz zestawiać połączenia pomiędzy tymi sie-
ciami. Poza tym do organizacji takiej sieci naleŜy uŜyć nowoczesnych wielofunk-
cyjnych urządzeń radiotelefonicznych zapewniających transmisję głosu oraz da-
nych w formie komunikatów, radiogramów itp. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe wiel-
kość plików nie moŜe być zbyt duŜa, gdyŜ transmisja danych na ograniczonym do 
12,5 kHz szerokości kanałach radiowych wynosi od 1200 do 9600 bit/s. Transmisja 
taka powinna być traktowana jako zastępczy środek przekazu informacji w przy-
padku braku moŜliwości wykorzystania środków przewodowych. Urządzenia ra-
diotelefoniczne powinny poza tym umoŜliwiać pracę z zastosowaniem sygnalizacji 
CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System), DTMF (Dual Tone Multi 
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Frequency) oraz selektywnych wywołań SW, zgodnie ze standardami, które za-
pewniają między innymi następujące usługi:  
− indywidualne wywołania z identyfikacją,  
− grupowe wywołania z identyfikacją,  
− wywołania ogólne,  
− kontrolę stanu stacji tzw. „ciche zapytanie”,  
− wywołanie alarmowe (z przywołaniem dyspozytora),  
− sterowanie stacją retransmisyjną,  
− wyłączanie i przywracanie radiotelefonu do pracy, tzw. funkcje „ogłuszania”  

i „oŜywiania”,  
− wysyłanie i odbieranie krótkich komunikatów, tzw. statusów,  
− łączność z abonentami sieci telefonicznych stacjonarnych i komórkowych 

poprzez interfejs telefoniczny, 
− inne usługi radiotelefoniczne w zaleŜności od potrzeb.    

Z racji tego, Ŝe większość podmiotów ratownictwa i zarządzania kryzysowego 
wykorzystuje sprzęt radiowy pracujący w paśmie częstotliwości 146-174 MHz, 
proponuje się przyjąć wymagania techniczne dla tego rodzaju sprzętu zamieszczo-
ne w załącznikach 1, 2 i 3 do Instrukcji KGPSP w sprawie organizacji łączności  
w sieciach radiowych UKF Państwowej StraŜy PoŜarnej [6]. 

Struktury organizacyjne sieci łączności radiowej dla systemu łączności ratow-
nictwa i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym przedstawiono na rys.rys. 
1 i 2.  

Planując organizację systemu łączności ratownictwa i zarządzania kryzysowe-
go, naleŜy równieŜ pamiętać o rozwiązaniach uzupełniających i wspomagających 
główną sieć łączności. Do tego typu rozwiązań naleŜy zaliczyć: polowe sieci łącz-
ności, publiczne sieci łączności ruchomej GSM czy satelitarne sieci łączności (np. 
VSAT − Very Small Aperture Terminal). 
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Rys. 1. Struktura organizacyjna sieci trankingowej łączności radiowej  
na poziomie lokalnym 

P1, 2, 3 – podmiot 1, 2, 3,  J1, 2 – jednostka 1,2,  G1, 2, 3, 4  – grupa rozmówna 1, 2, 3, 4, 
DP1, 2, 3 – dyspozytor podmiotu 1, 2, 3,  CR – centrala radiokomunikacyjna, SB – stacja 

bazowa, IS – infrastruktura sieci, SL – system lokalny, LCZS – lokalne centrum  
zarządzania siecią 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 2. Struktura organizacyjna sieci konwencjonalnej łączności radiowej ratownictwa 
 i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym. Źródło: Opracowanie własne. 
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3. Podsumowanie 

Zaprezentowana koncepcja organizacyjno-techniczna systemu łączności ra-
townictwa i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym, opierająca się  
w głównej mierze na organizacji sieci łączności PCRiZK i alternatywnych rozwią-
zaniach wzajemnie się uzupełniających, wydaje się być rozwiązaniem realnym do 
zastosowania (praktycznie przy nieduŜych nakładach finansowych) w obecnie 
funkcjonującym systemie łączności ratownictwa i zarządzania kryzysowego.  

Wykorzystanie w zaproponowanej koncepcji sieci łączności wszystkich do-
stępnych kanałów łączności w ramach telefonii, na bazie kabli przewodowych  
i światłowodowych, oferowanej w sieci uŜytku publicznego, w sieciach resorto-
wych (MSWiA, MON, PKP, itp.), telefonii bezprzewodowej, telefonii komórko-
wej, systemów przywoławczych, łączności radiowej konwencjonalnej i trankingo-
wej powinno zapewnić ciągłość przepływu informacji pomiędzy wszystkimi pod-
miotami zaangaŜowanymi w proces ratownictwa i zarządzania kryzysowego na 
danym terenie administracyjnym.  

Utworzenie na terenie kaŜdego powiatu Powiatowego Centrum Ratownictwa 
i Zarządzania Kryzysowego powinno, poprzez skrócenie czasu udzielania pomocy 
i zwiększenie efektywności wykorzystania sił i środków ratowniczych, zagwaran-
tować zwiększenie efektywności wszelkich działań ratowniczych oraz likwidacji 
skutków zdarzeń nadzwyczajnych i kryzysowych. Z uwagi na to, Ŝe ośrodek decy-
zyjny wyposaŜony jest w środki i urządzenia łączności zapewniające dostateczną 
ilość niezbędnych informacji, to zastosowanie takiego rozwiązania powinno rów-
nieŜ zapewnić staroście (szefowi władzy lokalnej) pełną wiedzę o aktualnej sytu-
acji na terenie odpowiedzialności, a to z kolei powinno zwiększyć prawdopodo-
bieństwo podejmowania właściwych decyzji w zakresie kierowania i koordynacji 
działaniami związanymi z ratownictwem i zarządzaniem kryzysowym w sytu-
acjach „normalnych”, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń.  
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S U M M A R Y 

Jacek CHRZĘSTEK 

AN ORGANISATIONAL AND TECHNICAL CONCEPT  
OF A COMMUNICATION SYSTEM FOR RESCUE AND CRISIS 

MANAGEMENT AT A LOCAL LEVEL 

An organizational and technical concept for creating a communication system 
supporting the information flow and exchange within the rescue and crisis  
management process at the local level has been presented in this paper. It has been 
assumed that a Communication Network of a Regional Rescue and Crisis  
Management Centre will be a basic element of the rescue and crisis management 
communication system at the local level. The system will consist of two communi-
cation sub networks, namely: a communication network based on conducted and 
fibre optic cables as well as of a radio communication network. At the same time 
two organizational and technical solutions for the radio communication network 
have been proposed. The first assumes that the TETRA radio communication  
system standard (or other more modern trunking communication standard) will be 
used to build this network, and the second solution assumes that the so called 
„conventional communications” using the frequency band of 146 − 174 MHz  
(i.e. 160 MHz band) with the channel spacing of 12.5 kHz will be the base for this 
network. 
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BADANIE FUNKCJONALNO ŚCI NIEKTÓRYCH TYPÓW  
PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PODDANYCH 

INTENSYWNEMU PROMIENIOWANIU CIEPLNEMU 

W artykule omówiono aspekt zachowania cech funkcjonalnych 
przewodów elektrycznych w warunkach poŜarowych. 

The article discusses the characteristics of the functional aspect  
of the behavior of electrical cables under fire conditions. 

Wprowadzenie 

Dobór właściwego przewodu wymaga od projektanta uwzględnienia wielu pa-
rametrów. Oprócz m.in. parametrów transmisyjnych, obciąŜalności  prądowej nale-
Ŝy uwzględnić warunki eksploatacji, czyli  naraŜenia zewnętrzne, jakim będzie lub 
moŜe być poddany zainstalowany kabel podczas wieloletniej eksploatacji. Właści-
we oszacowanie tych naraŜeń decyduje o trwałości kabla oraz zapewnia zachowa-
nie cech funkcjonalnych w róŜnych warunkach eksploatacji [1].  

Rozwój cywilizacji, przemysłu, turystyki skutkuje między innymi tym, Ŝe 
wzrasta zapotrzebowanie na róŜnego rodzaju obiekty budowlane, tj. budynki admi-
nistracyjno-biurowe, centra handlowe, hotele, kompleksy kulturalno-rozrywkowe. 
KaŜdy z inwestorów, uŜytkowników wymaga, aby dany obiekt funkcjonował nie-
zawodnie jak najdłuŜej, niezaleŜnie od warunków eksploatacji. To zadanie jest 
szczególnie trudne do zrealizowania w warunkach ekstremalnych, do których nale-
Ŝy poŜar. Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpoŜarowych (m.in. system 
sygnalizacji poŜarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy i inne), które stanowią 
element infrastruktury technicznej obiektów budowlanych spełniają bardzo waŜną 
rolę w realizacji celu, o którym mowa wyŜej. Niewątpliwie na właściwe funkcjo-
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nowanie technicznych systemów bezpieczeństwa poŜarowego ma wpływ jakość 
instalacji elektrycznych.   

W związku z powyŜszym zachodzi potrzeba oceny jakości instalacji elek-
trycznych, tak jak i do kaŜdego wyrobu budowlanego jego jakości z uwagi na bez-
pieczeństwo pod względem poŜarowym. Do tej oceny naleŜy wykorzystywać moŜ-
liwie wiele danych, w tym [1]: 
• wyniki badań z prób eksperymentalnych, obejmujących badania zarówno  

w małej, jak i w pełnej skali. Badania w pełnej skali są prowadzone w rze-
czywistych odcinkach kanałów lub tunelach przy dobieranych obciąŜeniach 
ogniowych materiałów konstrukcyjnych przewodów. Z uwagi na koszt badań 
najczęściej w literaturze podawane są wyniki z mniejszą ilością materiałów 
palnych i tym samym mniejszymi wymiarami przestrzeni spalania. Są to ba-
dania w małej skali i umoŜliwiają one formułowanie wniosków o zachowaniu 
się przewodów elektrycznych w warunkach rzeczywistych; 

• dane statystyczne, względnie ekspertyzy odnoszące się do poŜarów materia-
łów o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu; 

• udokumentowane oceny ekspertów. 
Aby osiągnąć cel sformułowany powyŜej, konieczne jest stosowanie takich 

materiałów konstrukcyjnych przewodów elektrycznych, a właściwe ich niemetalo-
wych części (powłok, izolacji z tworzyw sztucznych), które zapewnią w czasie 
poŜaru załoŜoną ciągłość działania kluczowych systemów, w tym bezpieczeństwo 
poŜarowe. Zaliczyć do nich moŜna następujące instalacje: 
• sterowania wentylacją zapewniającą skuteczne oddymianie w warunkach 

poŜaru, 
• zapewniające zaopatrzenie wodne, 
• oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
• dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 
• sterowania klapami przeciwpoŜarowymi. 

Chodzi teŜ o to, by ich wkład cieplny, toksyczny oraz związany z wydziela-
niem dymu w środowisku poŜarowym był minimalny.  

Reasumując, podstawę oceny bezpieczeństwa poŜarowego przewodów elek-
trycznych powinny stanowić kompleksowe badania zachowania się materiałów  
i wyrobów pod wpływem strumieni cieplnych symulujących środowisko poŜarowe, 
uwzględniające: 

1) toksyczność produktów powstałych podczas rozkładu i spalania materia-
łów (bardzo istotna w aspekcie bezpieczeństwa uŜytkowników i ratowni-
ków przebywających w zagroŜonym obiekcie);  

2) zdolność do tworzenia dymu (dym jest przyczyną 2/3 ofiar poŜarów);  
3) szybkość wydzielania ciepła i całkowitą ilość wydzielonego ciepła (decy-

dują one w istocie o temperaturze poŜaru i w konsekwencji o szybkości je-
go rozwoju); 
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4) szybkość rozprzestrzeniania płomieni po kablu pojedynczym lub wiązce; 
5) korozyjność gazów powstałych podczas spalania niemetalowych części 

składowych przewodu  elektroenergetycznego; 
6) zdolność do zachowania funkcjonalności kabla (ciągłości działania); 

szczególnie istotne przy zasilaniu instalacji kluczowych dla budynku; 
7) czas do zapoczątkowania reakcji spalania. 
Metody badawcze, którym poddawane są przewody elektryczne moŜna po-

dzielić na [3]: 
1. Symulujące poŜar. Celem tych badań jest analiza i ocena zachowania się prze-

wodów w warunkach maksymalnie odzwierciedlających środowisko poŜarowe. 
Próby takie umoŜliwiają oszacowanie odpowiednich aspektów zagroŜenia po-
Ŝarowego związanych z eksploatacją przewodów elektrycznych. 

2. Reakcji na ogień. Próby te stosuje się do sprawdzenia reakcji na ogień znorma-
lizowanych próbek  w określonych warunkach badań. Są one stosowane przede 
wszystkim w celu uzyskania danych dotyczących właściwości, takich jak: za-
palność, szybkość rozprzestrzeniania się płomieni, zdolność do tworzenia dy-
mu podczas spalania, szybkość wydzielania ciepła, korozyjność. 

3. Podstawowych właściwości palnych, tj. ciepła spalania netto, brutto, tempera-
tury topnienia, temperatury samozapłonu, zapłonu gazowych produktów roz-
kładu termicznego, a takŜe temperatury początku rozkładu termicznego.  

W środowisku poŜarowym transfer ciepła zachodzi w róŜny sposób, w zaleŜ-
ności od fazy rozwoju poŜaru. Na początku pierwszej fazy poŜaru o szybkości 
wzrostu temperatury ogrzewanych materiałów i w konsekwencji o szybkości roz-
kładu termicznego kabla czy przewodu decydują: szybkość przepływu strumienia 
ciepła od źródła do materiału, róŜnica temperatur pomiędzy powierzchnią ogrze-
waną a jego wnętrzem i właściwości fizykochemiczne, które są cechą charaktery-
styczną dla danego tworzywa sztucznego, stanowiącego składowy element prze-
wodu, głównie izolacji i powłoki. Do podstawowych właściwości fizykochemicz-
nych moŜna zaliczyć [4]: 
• ciepło właściwe − temperatura materiałów o wysokim cieple właściwym 

wzrasta wolniej niŜ materiałów o cieple właściwym niskim, 
• przewodnictwo cieplne,  
• entalpię zachodzących reakcji topnienia, parowania lub innych przemian fi-

zycznych, które występują podczas ogrzewania.  
Celem artykułu jest przedstawienie: 

− jednej z alternatywnych metod coraz rzadziej wykorzystywanych do badania 
rozprzestrzeniania płomieni po przewodach elektrycznych,  

− wyników badań wybranych przewodów o zastosowaniu telekomunikacyjnym  
i elektroenergetycznym. 
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Badania eksperymentalne 

Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na stanowisku badawczym 
modelującym środowisko poŜaru. Widok stanowiska przedstawiono na rys. 1. 

Zasadniczym elementem stanowiska badawczego był wycinek cylindrycznego 
pieca elektrycznego, wytwarzającego odpowiedni strumień promieniowania ciepl-
nego. Moc cieplna tego pieca to 2,3 kW. Pod elementem grzejnym, w odległości  
7 cm umieszczony był odcinek badanego przewodu (ok. 100 cm). Strumień pro-
mieniowania cieplnego oddziaływał bezpośrednio na przewód na długości 34 cm. 
Po umieszczeniu przewodu w strefie bezpośredniego oddziaływania ciepła włącza-
no napięcie, którego wartość była uzaleŜniona od wartości znamionowej napięcia 
tego przewodu. Obwód elektryczny zapewniający dostawę prądu był zabezpieczo-
ny wyłącznikami automatycznymi, które w momencie wystąpienia zwarcia wyłą-
czały napięcie. Ten stan był sygnalizowany akustycznie (wyłączający się wyłącz-
nik) oraz wizualnie (Ŝarówka). Przerwanie dostawy prądu (zwarcie) było jedno-
znaczne z zakończeniem próby. W czasie badań rejestrowano czas, po jakim  
wystąpi zwarcie.  

 

Rys. 1. Stanowisko badawcze 

Źródło: opracowanie własne. 

Drugim kryterium, które decydowało o zakończeniu próby, był czas nieprzer-
wanej dostawy prądu przez 90 min. Dodatkowo w środkowej części odcinka 
umieszczona była termopara rejestrująca temperaturę zewnętrznej powierzchni 
przewodu. Na rys. 2 widoczne są odcinki przewodów po zakończonej próbie. 
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Rys. 2. Odcinki przewodów po badaniach 

1 - FTP kat. 5E, 2 - HTKSH ekw PH 90, 3 - YnTKSY skw, 4 - LiYY-Nr 300/500,  
5 - YnTKSY, 6 - UTP-H kat. 5E 

Źródło: opracowanie własne. 

Na rys. 2 wyraźnie widoczne są róŜnice w odporności na oddziaływanie pro-
mieniowania cieplnego róŜnych rodzajów przewodów. 

Tabela 1. Wyniki badań oddziaływania promieniowania cieplnego na wybrane 
przewody 

Lp. 
Typ kabla  

elektrycznego 
Napięcie 
robocze 

Czas do 
zniszczenia 

izolacji 
Uwagi 

1. HTKSHekw  
PH 90  
1×2×1,4 mm 

230 V ------------      Przy temp. 205°C powierzchnia 
kabla zaczyna się odkształcać.  
     W temp. 212°C  rozpoczyna się 
wyraźnie proces zwęglenia, przy 
221°C na powierzchni kabla powstają 
pęknięcia. 
     Przy temp. 235°C i po upływie 98 
min eksperyment zakończono. Nie 
stwierdzono przerwania ciągłości do-
stawy prądu. 
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ciąg dalszy tabeli 2. 

Lp. 
Typ kabla  

elektrycznego 
Napięcie 
robocze 

Czas do 
zniszczenia 

izolacji 
Uwagi 

2. YnTKSY  
1×2×1,0 mm 

230 V 33 min      Po upływie 8 min, w temp. 110°C, 
wystąpiły oznaki początku rozkładu 
termicznego (dymienie). W krótkim 
czasie intensywności dymienia wzra-
sta.  
     W temp. 175°C powłoka zewnę-
trzna uległa zniszczeniu. Widać ele-
menty wewnętrzne kabla.  
     W temp. 210°C następuje zniszcze-
nie izolacji. W rezultacie zostaje prze-
rwana ciągłość obwodu elektryczne-
go. 

3. YnTKSYskw 
2×2×0,8 mm 

60 V 32 min      Po 7 min temp. powierzchni kabla 
osiągnęła 104°C. Po osiągnięciu temp. 
141°C rozpoczyna się proces destruk-
cji termicznej, który postępuje wraz  
ze wzrostem temperatury.  
     W temp. 212°C izolacja uległa 
przepaleniu (zwarcie) i zadziałały 
zabezpieczenia przeciwzwarciowe. 

4. UTP-H kat. 5E 
4×2×0,5 mm 

60 V 30 min  

5. FTP kat. 5E 
4×2×0,5 mm 

60 V     12 min  

6. Li YY – Nr 
300/500 

260 V 23 min      Do temp. 130°C nie zaobserwowa-
no istotnych zmian na powierzchni 
kabla.  
     W temp. 133°C widać pierwsze 
oznaki destrukcji termicznej powłoki, 
które wraz ze wzrostem temperatury 
nasilają się.  
     W temp. 170°C widoczne są Ŝyły 
przewodów. 

Przedstawione wyniki badań dostarczają wiedzy o zachowaniu róŜnych odcin-
ków przewodów elektrycznych pod względem zachowania ciągłości dostawy prądu 
w warunkach symulujących środowisko poŜarowe, tj. podczas oddziaływania pro-
mieniowania cieplnego. 
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Wnioski 

Czas funkcjonowania przewodów elektrycznych róŜnych typów naraŜonych na 
oddziaływanie promieniowania cieplnego jest bardzo zróŜnicowany. ZaleŜy od 
budowy przewodu. Znamienne jest to, Ŝe powłoka zewnętrzna przewodu o duŜej 
odporności termicznej nie daje gwarancji dłuŜszego czasu zachowania cech funk-
cjonalnych przewodu. Zaobserwowano, Ŝe przewód typu FTP kat. 5E po próbie 
praktycznie nie miał zniszczonej powłoki, a mimo to czas funkcjonowania w wa-
runkach eksperymentu wyniósł tylko 12 min z uwagi na duŜą odporność cieplną 
powłoki i małą odporność cieplną izolacji. 
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TESTING THE FUNCTIONAL ASPECT OF THE BEHAVIOR  
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The article discusses the characteristics of the functional aspect of the behavior 
of electrical cable under fire conditions and presents the results of 6 individual 
cables subjected to heat radiation (fire simulation). The coating of a wire with big 
thermal resistance does not guarantee long time behavior of functional features  
of the cable.  
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ENTROPIA SHANNONA JAKO PARAMETR 
CHARAKTERYZUJ ĄCY STAN BEZPIECZEŃSTWA 

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem wyników badań mających 
na celu sprawdzenie, czy entropia statystyczna (zwana równieŜ en-
tropią Shannona) moŜe być parametrem analitycznym opisującym 
stan bezpieczeństwa. W pracy dokonano analizy entropii na pod-
stawie danych zebranych przy wykorzystaniu programu EWID dla 
aglomeracji warszawskiej z lat 1995–2006. 

In this article results of analysis which examine the statistical en-
tropy (also called Shannon’s entropy) as an analytical parameter 
characterizing the state of safety were shown. Entropy was calcu-
lated from data from the EWID99 program collected since 1995 to 
2006 for Warsaw agglomeration.  

1. Wstęp 

Z uwagi na wieloaspektowość pojęcia bezpieczeństwa istnieją jedynie nieliczne 
metody inŜynierskie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem (cywilnym). 
Jednym z takich narzędzi jest analiza ryzyka3. Do opisu zbiorów zdarzeń (m.in. 
zdarzeń niekorzystnych będących przedmiotem zarządzania bezpieczeństwem cy-
wilnym) moŜna wykorzystać entropię statystyczną, będąca miarą stopnia losowości 
w rozkładach zmiennych losowych (w tym przypadku opisujących przede wszyst-
kim straty powstałe w wyniku realizacji takich zdarzeń). Nasuwa się pytanie, czy 
entropia statystyczna moŜe być wiarygodnym parametrem opisującym stan bezpie-
czeństwa. Wprowadzenie takiego parametru do opisu danych statystycznych doty-
czących zdarzeń niekorzystnych, w przypadku pozytywnej weryfikacji hipotezy  
o wiarygodności tego typu rozwaŜań, moŜe przynieść wymierne efekty przede 

                                                      
3 J. Wolanin: Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Warszawa 2005, s. 165−331. 
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wszystkim w obszarze zapobiegania tym zdarzeniom. Z drugiej strony analiza tego 
typu mogłaby pozwolić na porównywanie stanów bezpieczeństwa na podstawie 
historycznych danych statystycznych. W niniejszym artykule zostały przedstawio-
ne wyniki badań analizy wartości entropii statystycznej przy wykorzystaniu danych 
dotyczących zdarzeń poŜarowych, zebranych za pomocą programu EWID994, dla 
aglomeracji Warszawskiej z lat 1995–2006 (projekt badawczy BW/E – 422/5/2009, 
SGSP). 

2. Definicja entropii statystycznej (entropii Shann ona) 

Na potrzeby wykonania wspomnianych wcześniej analiz konieczne jest zdefi-
niowanie entropii statystycznej. Rozpatrując zbiory zdarzeń Z o skończonej liczbie 
elementów, będących przestrzenią zdarzeń elementarnych pewnego zdarzenia A, 
zastanawiamy się niekiedy, jaki jest stopień losowości danego zdarzenia. Zadajemy 
sobie pytanie: czy najbardziej prawdopodobny wynik zajścia zdarzenia A jest moŜ-
liwy do przewidzenia, czy teŜ nie jest. Aby mierzyć stopień losowości danego 
zbioru zdarzeń, wprowadza się pojęcie entropii statystycznej5.  

ZałóŜmy, Ŝe Z jest zbiorem zdarzeń rozłącznych A1,…,An wyczerpujących prze-
strzeń E zdarzeń elementarnych. Wówczas P(A1 + …+ An) wynosi 1 (zdarzenie 
pewne). Entropią zbioru Z, spełniającego podane powyŜej załoŜenia, nazywamy 
liczbę H(Z) określoną wzorem 

( ) ( ) ( )∑
=

−=
n

i
ii APAPZH

1
2log ,      (1) 

Składniki tej sumy moŜna traktować jako miary stopnia losowości zdarzeń loso-
wych. 

Przy określeniu entropii układu zdarzeń za pomocą wzoru (1) dozwolone jest 
przyjęcie dowolnej innej podstawy logarytmów (większej od 1). Zachodzi wtedy 
zaleŜność 

( ) ( )ZHZH a
a 2log

1= ,      (2) 

gdzie  ( ) ( ) ( )∑
=

−=
n

i
ii APAPZH

1

logαα . 

MoŜna wykazać, Ŝe H(Z) osiąga maksimum w przypadku, gdy zdarzenia 
Ai (i = 1, ... ,n) mają jednakowe prawdopodobieństwo P(Ai) = 1/n. W takiej sytu-
acji maksymalna entropia Hmax(Z) = log2n. 

                                                      
4 Program EWID99 jest wykorzystywany przez Państwową StraŜ PoŜarną. Ewidencjonuje 
on zdarzenia obsługiwane przez jednostki PSP i inne jednostki działające w ramach Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
5 C. E. Shannon: A Mathematical Theory of Communication. „Bell System Technical Jour-
nal” 1948, nr 27, s. 379–423, 623–653. 
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Przy porównywaniu stopnia losowości systemów zdarzeń losowych utworzo-
nych w róŜnych przestrzeniach E zdarzeń elementarnych, celowe jest wprowadze-
nie względnego wskaźnika losowości ωH, określonego w postaci: 

)(

)(

max ZH

ZH
H =ω .        (3) 

Wskaźnik ωH zmienia się w granicach od 0 do 1, przy czym wartość ωH = 0 od-
powiada sytuacji, w której jedno ze zdarzeń Ai jest pewne, a prawdopodobieństwo 
pozostałych równa się zero. 

Entropia moŜe być wykorzystywana równieŜ jako miara stopnia losowości 
zmiennej losowej X. Entropią H(X) zmiennej losowej X typu dyskretnego nazywa-
my sumę 

i

r

i
i PPXH 2

1

log)( ∑
=

−=  ,       (4) 

gdzie Pi = P(X = xi) jest prawdopodobieństwem, Ŝe zmienna losowa X przyjmie 
wartość xi, zaś r jest liczbą wartości zmiennej losowej X. Wzór (4) określa średnią 
ilość informacji związaną z rozkładem prawdopodobieństwa zmiennej losowej X, 
nazywaną entropią Shannona. 

3. Metodyka wyznaczania bł ędu warto ści entropii Shannona 

Wartość entropii Shannona H(X) – określona wzorem (4) – zaleŜy jedynie od 
wartości prawdopodobieństw w rozkładzie zmiennej losowej X. W celu oszacowa-
nia błędu wyznaczenia wartości entropii statystycznej ∆H(X) konieczne jest okre-
ślenie błędu wyznaczenia wartości tych prawdopodobieństw. W przypadku praw-
dopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niekorzystnego, błąd względny jego  
wyznaczenia ∆p/p jest ściśle uzaleŜniony od wielkości populacji n, dla której okre-
ślana jest częstość względna wystąpienia interesującego zdarzenia niekorzystnego. 
Błąd wyznaczenia wartości prawdopodobieństwa moŜna przybliŜyć, wykorzystując 
punktową estymację częstości na przyjętym poziomie ufności 1 – α. 

Aby oszacować niepewność (błąd) określenia entropii Shannona, konieczne jest 
przybliŜenie prawdopodobieństwa częstością względną występowania określonych 
zdarzeń. Wychodząc od klasycznej definicji prawdopodobieństwa6, która stanowi, 
Ŝe jeŜeli przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω składa się z n zdarzeń elementar-
nych, oraz zdarzenia losowe jednoelementowe są jednakowo prawdopodobne, to 
prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia A składającego się z k zdarzeń elemen-
tarnych, n(A) = k, wyraŜa się równością: 

( ) ( )
( ) n

k

n

An
AP =

Ω
=  .      (5) 

                                                      
6 W. Krysicki i inni: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zada-
niach. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 17. 
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gdzie symbol n(A) oznacza liczbę elementów zbioru A (oznaczaną symbolem |A|). 
Częstość pewnego zdarzenia p określona jest przez zaleŜność 

n

k
p = ,         (6) 

gdzie k jest liczbą wystąpień pewnego interesującego nas zdarzenia (np. zdarzenia 
z jedną ofiarą śmiertelną) w zbiorze n wszystkich zdarzeń zaobserwowanych 
w czasie prowadzenia monitoringu. 
 RozwaŜmy dwupunktowy rozkład zmiennej losowej X, określający sytuację, 
w której część jednostek w populacji ma pewną własność, zaś pozostała część ana-
lizowanej populacji jej nie posiada. 

Częstością występowania p̂  w prostej próbie losowej nazywamy statystykę7 

n

X
p

n

i i∑ == 1ˆ ,        (7)  

gdzie X1, …, Xn jest prostą próbą losową z rozkładu dwupunktowego o wartościach 
0 i 1.  

Częstość występowaniap̂ jest naturalnym oszacowaniem nieznanej proporcji p, 
która jest równa prawdopodobieństwu posiadania rozpatrywanej własności przez 
losowo wybraną jednostkę populacji (np. zdarzenia z jedną ofiarą śmiertelną 
w zbiorze wszystkich zdarzeń poŜarowych). 

Częstość występowaniap̂  pomnoŜona przez liczebność próby n ma rozkład 
dwumianowy o parametrach n i p 8. Estymatorp̂ jest punktowym, nieobciąŜonym 
estymatorem o minimalnej wariancji, nieznanej proporcji p 9. 

W przypadku odpowiednio licznej statystyki, tzn. w przypadku spełnienia wa-
runków10 

5ˆ >⋅ pn    i  5)ˆ1( >−⋅ pn        (8) 

 
moŜna skorzystać z przybliŜenia statystyki 

n

pp

pp

)ˆ1(ˆ

ˆ

−
−         (9) 

standardowym rozkładem normalnym N(0,1). 
W przypadku takim dwustronny przedział ufności na poziomie ufności 1 – α 

dla proporcji p ma postać11 

                                                      
7 J. Koronacki, J. Mielniczuk: Statystyka dla kierunków technicznych i przyrodniczych. 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 148. 
8 TamŜe, s. 149. 
9 TamŜe, s. 210. 
10 TamŜe, s. 149. 
11 TamŜe, s. 211. 
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 jest kwantylem rzędu 1 – α/2 standardowego rozkładu normalnego. 
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moŜna uznać za błąd standardowy wyznaczonej wartości częstości p̂ . 
Przyjmując, Ŝe entropia statystyczna H(X) określona jest wzorem (4), oraz Ŝe 

przybliŜamy prawdopodobieństwo, wykorzystując częstość względną występowa-
nia zdarzeń, błąd wyznaczenia wartości entropii ∆H(X) moŜna obliczyć z propaga-
cji błędu funkcji zaleŜnej12 (w tym przypadku przyjęto załoŜenie, Ŝe błędy ograni-
czają się wyłącznie do błędów statystycznych) 
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gdzie F jest zmienną zaleŜną, zaś x i y zmiennymi niezaleŜnymi, których pomiar 
jest obarczony błędami odpowiednio ∆x i ∆y. 
W takim przypadku błąd wyznaczenia wartości entropii wyraŜa się wzorem:  
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4. Analiza warto ści entropii Shannona dla danych z aglomeracji 
warszawskiej ze zdarze ń poŜarowych z lat 1995–2006  

W celu określenia, czy entropia statystyczna (Shannona) moŜe być parametrem 
analitycznym opisującym stan bezpieczeństwa, wykonano analizę danych dotyczą-
cych zdarzeń poŜarowych zebranych przy wykorzystaniu programu EWID99 dla 
aglomeracji warszawskiej z lat 1995–2006. 

Wykonując analizę typu zdarzenie-po-zdarzeniu, przebadano 79 810 zdarzeń 
poŜarowych. Jako zmienne losowe charakteryzujące poziom bezpieczeństwa przy-
jęto: 

− liczbę ofiar śmiertelnych w poszczególnych zdarzeniach Xś, 
− liczbę osób rannych w poszczególnych zdarzeniach XR. 

                                                      
12 H. Szydłowski: Pracownia fizyczna. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1994,  
s. 56. 
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Wyznaczono entropie statystyczne H(Xś) i H(XR), wraz z analizą błędu ich 
określenia ∆H(Xś) i ∆H(XR), dla rozkładów zmiennych losowych Xś i XR. Do obli-
czeń wykorzystano wzór (4), jednakŜe zastosowano w tym wzorze logarytm dzie-
siętny zamiast logarytmu o podstawie dwa – zapewniło to większą przejrzystość 
wyników, nie zmieniło ich charakteru, z uwagi na zaleŜność (2). W analizie błędu 
entropii przyjęto poziom istotności α = 0,05 (co implikuje we wzorze (14) wartość 
z0,975 = 1,96). Analizy przeprowadzono dla zbioru wszystkich dostępnych zdarzeń  
z lat 1995−2006, jak równieŜ dla zdarzeń podzielonych na podzbiory odpowiadają-
ce poszczególnym dzielnicom aglomeracji warszawskiej. Wyniki przeprowadzo-
nych obliczeń przedstawiono w tabeli 1 oraz na rys. rys. 1 i 2. Charakterystyczne 
„wąsy” na wykresach przedstawiają granice błędu określenia entropii. 

Tabela 1. Wartości entropii statystycznych, wraz z błędem, dla rozkładów zmiennych  
losowych Xś i XR, wyznaczonych dla zdarzeń poŜarowych z lat 1995−2006, dla całej  
aglomeracji warszawskiej i jej poszczególnych dzielnic (opis w tekście) 

Obszar Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota 
Praga 

Południe 
Praga 
Północ 

X(Xś) 5,16E-03 5,67E-03 8,65E-03 1,20E-02 1,45E-02 1,03E-02 1,03E-02 

∆H(Xś) 4,38E-03 4,88E-03 4,53E-03 5,22E-03 6,73E-03 4,15E-03 3,72E-03 

X(XR) 2,36E-02 1,80E-02 2,58E-02 3,11E-02 4,52E-02 3,28E-02 3,94E-02 

∆H(XR) 1,12E-02 8,92E-03 9,59E-03 9,70E-03 1,81E-02 9,72E-03 1,21E-02 

Obszar Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła 

X(Xś) 2,51E-02 8,21E-03 7,14E-03 9,72E-03 9,89E-03 1,59E-02 0,00E+00 

∆H(Xś) 1,53E-02 4,21E-03 3,76E-03 8,25E-03 6,64E-03 8,02E-03 0,00E+00 

X(XR) 1,76E-02 3,53E-02 2,08E-02 2,93E-02 2,22E-02 2,90E-02 1,01E-02 

∆H(XR) 1,36E-02 9,89E-03 8,78E-03 1,74E-02 9,44E-03 1,29E-02 1,01E-02 

Obszar Wilanów Włochy Wola śoliborz Warszawa   

X(Xś) 1,74E-02 2,28E-02 1,55E-02 1,17E-02 1,16E-02   

∆H(Xś) 1,02E-02 8,92E-03 6,09E-03 6,60E-03 1,76E-03   

X(XR) 1,79E-02 4,05E-02 3,77E-02 3,96E-02 3,13E-02   

∆H(XR) 1,14E-02 1,79E-02 1,08E-02 1,44E-02 3,73E-03   

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 1. Rozkład wartości entropii statystycznych, wraz z błędem, dla rozkładu zmiennej 
losowej Xś, wyznaczony dla zdarzeń poŜarowych z lat 1995−2006, dla całej aglomeracji 

warszawskiej i jej poszczególnych dzielnic 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Rozkład wartości entropii statystycznych, wraz z błędem, dla rozkładu zmiennej 

losowej XR, wyznaczony dla zdarzeń poŜarowych z lat 1995−2006, dla całej aglomeracji 
warszawskiej i jej poszczególnych dzielnic 

Źródło: opracowanie własne. 
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Interpretacja otrzymanych wyników nie jest jednoznaczna. Z prowadzonych in-
nych badań13 wynika, Ŝe rozkłady zmiennych losowych reprezentujących liczby 
ofiar śmiertelnych lub osób rannych w zdarzeniach poŜarowych mają tendencję 
malejącą, tzn. prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń z coraz większą liczbą 
ofiar są coraz mniejsze.  

Charakter malejący takiego rozkładu moŜe zostać naruszony na krańcu rozkła-
du reprezentującym zdarzenia o duŜej liczbie ofiar (katastrofy). Jest to związane  
z faktem, Ŝe mamy w tym obszarze do czynienia głównie z pojedynczymi zdarze-
niami np. jeŜeli zwykle w wyniku poŜaru ginie od 0 do 6 osób w jednym zdarze-
niu, a zdarzy się katastrofa, w której zanotowano 20 ofiar, to wartości zmiennej 
losowej XŚ dla takiej sytuacji xś,i będą równe zero dla i = 7, 8,…, 19, zaś dla i = 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 20 wartości xś,i będą niezerowe. JednakŜe taki nietypowy miejscowy 
wzrost wartości częstości w rozkładzie zmiennej losowej XŚ dla liczby ofiar równej 
20 nie zmienia malejącego charakteru całego rozkładu. JeŜeli przyjmiemy do wia-
domości powyŜszy fakt, to moŜemy przyjąć hipotezę, Ŝe poziom bezpieczeństwa 
na danym obszarze jest tym wyŜszy, im bardziej rozkłady zmiennych losowych XŚ 
i XR, charakteryzują się: 
• przewagą zdarzeń bez ofiar śmiertelnych (rannych) we wszystkich analizowa-

nych zdarzeniach, 
• szybkim spadkiem wartości częstości zdarzeń o potencjalnie duŜej liczbie 

ofiar. 
 Błąd wyznaczenia wartości entropii jest tym mniejszy, im większa jest staty-
styka dostępnych zdarzeń. Jak moŜna zauwaŜyć na rys.rys. 1 i 2, entropia wyzna-
czona dla całej aglomeracji warszawskiej ma stosunkowo niewielki błąd względny, 
zaś entropie wyznaczone dla poszczególnych dzielnic mają juŜ na tyle duŜy błąd 
względny, Ŝe porównanie entropii wyznaczonej dla róŜnych dzielnic, w wielu 
przypadkach staje się dyskusyjne. Z drugiej jednak strony dąŜenie do zwiększenia 
statystyki zdarzeń poprzez wydłuŜanie przedziału czasu, z którego zdarzenia po-
chodzą, będzie prowadziło do mieszania się zdarzeń z wielu „rzeczywistości bez-
pieczeństwa” (stan bezpieczeństwa poŜarowego był znacznie inny pięćdziesiąt lat 
temu, niŜ w chwili obecnej). Prowadzić to moŜe do fałszowania wyników analiz. 

W celu sprawdzenia wiarygodności oceny bezpieczeństwa wykonanej przy wy-
korzystaniu analizy entropii statystycznej porównano otrzymane wyniki z wynika-
mi analizy średniego ryzyka grupowego, wyznaczonego na podstawie tych samych 
danych statystycznych w innej pracy14. W tabeli 2 przedstawiono wartości średnie-
go ryzyka grupowego (zdefiniowanego w pracy [5]) poniesienia śmierci (RŚ) lub 

                                                      
13 M. M. Smolarkiewicz, P. Kępka: ZagroŜenia poŜarowe. W: Modele zagroŜeń aglomera-
cji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego 
Warszawy. Praca zbiorowa pod red. A. Najgebauera. WAT, Warszawa 2009, s. 199−242. 
14 TamŜe, s. 199−242.  
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odniesienia ran (RR) w wyniku zdarzenia poŜarowego wyliczone dla całej aglome-
racji warszawskiej i dla jej poszczególnych dzielnic. 

Tabela 2. Wartości średniego ryzyka grupowego poniesienia śmierci lub odniesienia ran 
w wyniku zdarzenia poŜarowego wyliczone dla całej aglomeracji warszawskiej i dla jej 
poszczególnych dzielnic 

Średnie ryzyko grupowe 
Dzielnica (RŚ) 

wypadki śmiertelne 
(RR) 

wypadki ranni  

Bemowo 1,60E-03 1,18E-02 

Białołęka 1,98E-03 7,92E-03 

Bielany 3,00E-03 1,26E-02 

Mokotów 4,70E-03 1,62E-02 

Ochota 5,35E-03 2,59E-02 

Praga Południe 3,79E-03 1,77E-02 

Praga Północ 3,59E-03 2,14E-02 

Rembertów 1,17E-02 8,37E-03 

Śródmieście 2,90E-03 1,79E-02 

Targówek 2,91E-03 9,95E-03 

Ursus 3,34E-03 1,50E-02 

Ursynów 4,09E-03 9,97E-03 

Wawer 6,44E-03 1,47E-02 

Wesoła 0,00E+00 3,51E-03 

Wilanów 6,88E-03 7,51E-03 

Włochy 9,41E-03 2,68E-02 

Wola 6,28E-03 1,97E-02 

śoliborz 4,17E-03 1,95E-02 

Warszawa 4,34E-03 1,61E-02 

Źródło: [5] 

Porównania rozkładów wartości entropii statystycznej oraz średniego ryzyka 
grupowego dokonano poprzez wyznaczenie współczynników korelacji liniowej 
Pearsona15 r(X,Y). W obliczeniach współczynników korelacji analizowano pary 
(wartość ryzyka RŚ, wartość entropii H(XŚ)) oraz (wartość ryzyka RR, wartość en-
tropii H(XR)) wyznaczone dla podzbiorów zbioru wszystkich zdarzeń poŜarowych 
zaobserwowanych w latach 1995−2006 reprezentujących dzielnice Warszawy.  

 

                                                      
15 J. Koronacki, J. Mielniczuk: Statystyka dla kierunków technicznych i przyrodniczych. 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001. 
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Otrzymane wyniki 
r(RŚ, H(XŚ)) =  0,99, 
r(RR, H(XR)) =   0,98 

świadczą o prawie dokładnej dodatniej liniowej zaleŜności pomiędzy ryzykiem, 
a entropią statystyczną. 

5. Podsumowanie 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań, mających na celu stwier-
dzenie, czy entropia statystyczna (entropia Shannona) moŜe być parametrem anali-
tycznym opisującym stan bezpieczeństwa.  

Analizowano dane dotyczące zdarzeń poŜarowych, zebrane przy wykorzystaniu 
programu EWID99 dla aglomeracji warszawskiej z lat 1995–2006. Wyznaczono 
entropie statystyczne H(Xś) i H(XR) wraz z analizą błędu ich określenia dla rozkła-
dów zmiennych losowych Xś i XR, opisujących odpowiednio częstości wystąpienia 
określonej liczby ofiar śmiertelnych oraz osób rannych w analizowanych zdarze-
niach poŜarowych (wyznaczając wartości entropii przybliŜono prawdopodobień-
stwa zdarzeń przez częstości ich występowania).  

W analizie błędu entropii przyjęto poziom istotności α = 0,05. Analizy prze-
prowadzono dla zbioru wszystkich dostępnych zdarzeń poŜarowych z lat 
1995−2006, jak równieŜ dla zdarzeń podzielonych na podzbiory odpowiadające 
poszczególnym dzielnicom aglomeracji warszawskiej.  

W celu sprawdzenia wiarygodności oceny bezpieczeństwa wykonanej przy wy-
korzystaniu analizy entropii statystycznej porównano otrzymane wyniki z wynika-
mi analizy średniego ryzyka grupowego, wyznaczonego na podstawie tych samych 
danych statystycznych w pracy [5].  

Analiza rozkładów H(Xś) i H(XR) wskazuje, Ŝe wartość entropii jest większa dla 
tych dzielnic, gdzie ryzyko obliczeniowe wystąpienia zagroŜenia poŜarowego jest 
większe. JednakŜe dość istotny błąd wyznaczenia wartości entropii nie pozwala na 
silne stwierdzenie, Ŝe entropia wyznaczona dla danej dzielnicy aglomeracji war-
szawskiej jest istotnie róŜna niŜ ta, wyznaczona dla pozostałych jej gmin.  

WaŜkim problemem w wykorzystaniu entropii Shannona w obszarze bezpie-
czeństwa moŜe być równieŜ kształt rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia 
zdarzeń niekorzystnych, na który entropia nie jest czułym parametrem.  

Porównanie rozkładów wartości entropii statystycznej oraz średniego ryzyka 
grupowego poprzez wyznaczenie współczynników korelacji liniowej Pearsona – 
r(RŚ, H(XŚ)) = 0,99 oraz r(RR, H(XR)) = 0,98 – świadczą o prawie dokładnej dodat-
niej liniowej zaleŜności pomiędzy ryzykiem a entropią statystyczną, co potwierdza 
spostrzeŜenie, Ŝe entropia moŜe być wskaźnikiem opisującym stan bezpieczeństwa 
pod warunkiem, Ŝe błąd jej wyznaczenia nie będzie błędem duŜym. 
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SHANNON’S ENTROPY AS AN ANALYTICAL PARAMETER 
CHARACTERIZING THE STATE OF SAFETY 

 
In this article results of analysis which examine the statistical entropy (also called 
Shannon’s entropy) as an analytical parameter characterizing the state of safety 
were shown. These results are a summary of studies of entropy made on  
BW/E – 422/5/2009 project in the Main School of Fire Service. Entropy was calcu-
lated from data from the EWID99 program collected since 1995 to 2006 for  
Warsaw agglomeration. Results of analysis shown that entropy calculated for  
probability function of casualties (dead or injured people) of fire events is higher 
for areas characterized by higher fire risk (calculated as a probability and loss  
ratio). Calculations of Pearson's correlation coefficients for risk and entropy  
variables shown large positive correlation. This result is an evidence that entropy 
of probability function of variable which measures the loss, possibly may be used 
as a parameter which characterizes the state of safety. 
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ŹRÓDŁA POWSTAWANIA I ODDZIAŁYWANIE 
ŚRODOWISKOWE WOLNYCH RODNIKÓW  

Wolne rodniki odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu Ŝywych 
organizmów. Biorą one udział w regulowaniu metabolizmu, 
oczyszczaniu, przekazywaniu sygnałów i wspomaganiu systemu 
odpornościowego. Mogą być takŜe przyczyną wielu schorzeń, ta-
kich jak nowotwory, miaŜdŜyca czy róŜnego rodzaju stany zapal-
ne. Wolne rodniki powstają w wyniku procesów metabolicznych, 
ale równieŜ pod wpływem czynników zewnętrznych, np. poŜarów. 
W artykule zostały omówione zewnętrzne źródła powstawania 
wolnych rodników i sposoby ochrony przed ich szkodliwym dzia-
łaniem. 

Free radicals play the important role in the body, such as to energy 
supply, detoxification, chemical signaling and immune function. 
However, they also have a key role in pathology of several  
diseases, such as cancer, arteriosclerosis or inflammatory diseases. 
Free radicals are produced in many external processes including 
fires and they are continuously produced and controlled by  
endogenous enzymes in the human body. Short characterization of 
free radicals external sources and ways to prevent them have been 
presented in the article. 

1. Czym s ą wolne rodniki 

Termin ’wolny rodnik‛ oznacza atom (lub cząsteczkę) zdolny do samodzielne-
go istnienia, mający jeden lub więcej niesparowanych elektronów. Obecność nie-
sparowanego elektronu powoduje przyciąganie rodników przez pole magnetyczne. 
Oprócz właściwości paramagnetycznych charakteryzuje je na ogół duŜa reaktyw-
ność, spowodowana dąŜeniem do pozbycia się nadmiarowego elektronu lub przy-
łączenia kolejnego od innej cząsteczki [1].  
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 DuŜą grupę wolnych rodników stanowią związki tlenu. Podstawą ich tworze-
nia jest jednoelektronowa redukcja lub wzbudzenie cząsteczki tlenu. Produkt takiej 
reakcji lub wzbudzenia jest bardziej reaktywny niŜ sama cząsteczka tlenu w stanie 
podstawowym. Tak powstałe rodniki określane są przez niektórych autorów jako 
reaktywne formy tlenu (RFT) [1]. W róŜnych publikacjach naukowych rodniki oraz 
inne reaktywne formy tlenu nazywane są ogólnie z ang. Reactive Oxygen Species 
(ROS) [2]. Termin wolny rodnik obejmuje takŜe związki azotu, RONS (ang. Reac-
tive Oxygen i Nitrogen Species) [3]. Przykłady najczęściej powstających reaktyw-
nych form tlenu i azotu podano w tabeli 1. 

Tabela 1. Wybrane przykłady reaktywnych form tlenu i azotu [1] 

Nazwa polska Nazwa angielska Wzór 

Rodnik wodoronadtlenkowy hydroperoxyl radical •
2HO  

Anionorodnik 
ponadtlenkowy 

superoxide radical •−
2O  

Tlen singletowy singlet oxygen 
2

1O  

Ozon ozone 3O  

Nadtlenek wodoru hydrogen peroxide 22OH  

Rodnik hydroksylowy hydroxyl radical OH•  

Monotlenek azotu nitric oxide •NO  

Ditlenek azotu nitric dioxide •
2NO  

Rodnik alkoksylowy alkoxyl radical •RO  

Rodnik nadtlenkowy peroxyl radical •ROO  

2. Zewnętrzne źródła powstawania wolnych rodników 

 Głównym źródłem wolnych rodników w organizmach są niewątpliwie róŜnego 
rodzaju przemiany metaboliczne. JednakŜe RONS mogą takŜe powstawać wskutek 
działania zewnętrznych czynników fizycznych, takich jak promieniowanie jonizu-
jące i nadfioletowe, ultradźwięki, zanieczyszczenia powietrza, palenie tytoniu oraz 
poŜary. Ten ostatni czynnik sprawia, Ŝe straŜacy są grupą zawodową szczególnie 
naraŜoną na szkodliwe działanie tych indywiduów [1, 4].  

2.1. Promieniowanie jonizujące 
Źródła promieniowania jonizującego moŜna podzielić na dwie grupy: natural-

ne i sztuczne. Do naturalnych źródeł zaliczamy promieniowanie kosmiczne oraz 
promieniowanie pochodzące z nuklidów promieniotwórczych znajdujących się 
głównie w skałach i glebie. Sztucznymi źródłami promieniowania jonizującego 
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mogą być m.in. bomby jądrowe, reaktory jądrowe oraz niektóre urządzenia tera-
peutyczne, np. bomba kobaltowa czy akceleratory medyczne. Z punktu widzenia 
niniejszego artykułu najistotniejszymi źródłami promieniowania jonizującego są 
naturalne nuklidy promieniotwórcze, które zostaną pokrótce omówione.  
 Skorupa ziemska zawiera wiele pierwiastków i substancji promieniotwór-
czych, wśród których moŜna wyróŜnić szeregi: uranowo-radowy, uranowo-
aktynowy, toru i neptunu. Powstałe wiele miliardów lat temu nietrwałe nuklidy 
rozpoczynające kaŜdy z ww. szeregów, tj. 238U, 235U, 232Th oraz 237Np, ulegają róŜ-
nym przemianom, które kończą się trwałymi nuklidami ołowiu i bizmutu. W trak-
cje tych przemian wytwarza się promieniowanie jonizujące o charakterze korpu-
skularnym (α, β) oraz falowym (γ). Promieniowanie α to naładowane dodatnio 
jądra atomu helu wyrzucane z prędkością około 20 tys. km/s, które zanika w odle-
głości kilku centymetrów (powietrze) lub w odległości ułamka milimetra (tkanka 
ludzka). Jest ono szczególnie niebezpieczne dla człowieka, jeśli wniknie w struktu-
rę tkanek i komórek [5].  

Promieniowanie β (lub β-) to elektrony pierwotne wyrzucane przez radionu-
klid z prędkością zbliŜoną do prędkości światła. Cząstki β o większej energii mają 
w powietrzu zasięg do kilku metrów. Naruszając strukturę napotkanego atomu, 
nadają mu ładunek ujemny. Promieniowanie β o niŜszej energii powodowane jest 
przez elektrony wtórne. Promieniowanie γ jest falą elektromagnetyczną, której 
działanie polega na jonizacji przez elektrony wtórne, działające podobnie jak pro-
mieniowanie beta. Jonizacja materii moŜe powstać wskutek trzech procesów: ab-
sorpcji fotoelektrycznej, zjawiska Comptona oraz tworzenia par jonów [5]. 
 W przypadku działania promieniowania elektromagnetycznego na wodę, która 
wchodzi w skład struktur organicznych, równieŜ powstają wolne rodniki. Zjawisko 
to określane jest mianem radiolizy. Pierwszy etap działania promieniowania joni-
zującego na wodę, trwa ok. 10-6 s i wywołuje najpierw jonizację, a następnie wzbu-
dzenie cząsteczek wody, według reakcji 1 i 2 [1]. 

    H2O  → aniepromieniow H2O
+ + e-                                               (1) 

H2O  → aniepromieniow H2O
∗                                                      (2) 

H2O
∗ oznacza wzbudzoną cząsteczkę wody. 

Wzbudzone cząsteczki rozpadają się na atomy wodoru i rodniki hydroksylowe 

(reakcja 3). 

H2O
∗ → H • + • OH                                                    (3) 

Aktywne rodniki oraz jony łatwo wchodzą w reakcje chemiczne z cząsteczkami 
układu biologicznego [1]. Rodnik hydroksylowy moŜe reagować równieŜ z tlen-
kiem węgla, SO2, a takŜe z węglowodorami. 
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2.2. Ultradźwięki 
 Sonikacja roztworów wodnych, czyli działanie na nie ultradźwiękami, takŜe 
prowadzi do powstania RONS. Głównie są to rodniki hydroksylowe i rodniki wo-
doronadtlenkowe, ale takŜe, w przypadku wód napowietrzonych, tlenki azotu [1]. 

2.3. Promieniowanie nadfioletowe 
 Absorpcja promieniowania nadfioletowego przez cząsteczki wywołuje z kolei 
powstanie ozonu, na skutek przemian przedstawionych w reakcjach 4 i 5 [1]. 

O2                       O + O              (4) 

O + O2              O3                          (5) 

2.4. Ozonowanie wody 
 Reaktywność ozonu wykorzystuje się z dobrym skutkiem w procesie dezyn-
sekcji wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, która musi być pozbawiona 
drobnoustrojów i spełniać inne wymagania jakościowe pod względem parametrów 
fizycznych, chemicznych i radiologicznych. Stwierdzono, Ŝe ozon i powstające  

z niego silnie utleniające pochodne (np. OH• , •
2HO , •−

2O ) są wystarczające sku-

teczne, aby zniszczyć róŜne organizmy, w tym niektóre bakterie, wirusy i polio-
wirusy. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe proces ozonowania moŜe wzbudzać dalsze 
reakcje, równieŜ łańcuchowe i wolnorodnikowe [6]. 

2.5. PoŜary 
 PoŜary stanowią niewątpliwie jedno z istotniejszych źródeł powstawania 
i emisji wolnych rodników. Dzieje się tak np. wtedy, gdy na działanie wysokiej 
temperatury naraŜone są substancje rozkładające się do rodników lub następuje 
uszkodzenie zabezpieczeń substancji radioaktywnych. W trakcie poŜaru moŜe na-
stąpić np. emisja promieniotwórczego radonu, który takŜe stanowi źródło wolnych 
rodników. Radon jest gazem występującym we wszystkich wspomnianych wcze-
śniej szeregach promieniotwórczych poza neptunowym. Ze względu na czas Ŝycia 
izotopów radonu w zasadzie tylko 222Rn, o okresie połowicznego rozpadu 3,8 dnia, 
stanowi realne zagroŜenie. Pojawia się on w szeregu uranowo-radowym jako pro-
dukt szóstego rozpadu (rys. 1).  
 Radon łatwo rozpuszcza się w wodzie, przenika przez warstwy geologiczne 
i w końcu przez glebę. Jest on obiektem olbrzymiego zainteresowania w związku 
z występowaniem w wodach uwaŜanych za lecznicze. W większych stęŜeniach 
stanowi źródło radioaktywnego skaŜenia domów, a tym samym powoduje zagroŜe-
nie dla zdrowia ich mieszkańców [7]. PodwyŜszone stęŜenia radonu stwierdza się 
zwykle w nie wentylowanych budynkach. Jego występowanie moŜe być takŜe 
związane z obecnością innych izotopów, poprzedzających go w szeregu promienio-
twórczym, w naturalnych materiałach, z których wykonane są budynki. Groźny jest 
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nie tylko sam radon, ale równieŜ produkty jego rozpadu: jony polonu, bizmutu i 
ołowiu, które mogą przyłączać się do cząsteczek kurzu i pozostawać nadal w po-
wietrzu. Wdychane osadzają się w płucach, gdzie rozpadają się, emitując promie-
niowanie jonizujące, które wytwarza RONS w tkankach płucnych i ich okolicach. 
W niektórych oszacowaniach podaje się, Ŝe od 6 do 12% wszystkich przypadków 
zachorowań na raka płuc pochodzi z działania radonu [8, 9, 10]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Szereg uranowo-radowy: A – liczba masowa, Z − liczba atomowa,  
T1/2 – okres połowicznego rozpadu  [8] 

 NaleŜy tu takŜe wspomnieć, Ŝe samo zapoczątkowanie i przebieg procesu, 
jakim jest poŜar, uwarunkowane jest istnieniem tzw. czworokąta spalania: materiał 
palny, utleniacz, ciepło i wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe. Ogólna szybkość 
spalania moŜe być duŜa tylko przy duŜym stęŜeniu wolnych rodników. Wymaga to 
oczywiście wysokiej temperatury środowiska reakcji. ObniŜenie temperatury ga-
zowego środowiska zmniejsza szybkość reakcji, co powoduje zmniejszenie ilości 
wolnych rodników. Oczywiście efekt ten moŜna takŜe wywołać poprzez wprowa-
dzenie do płomienia inhibitorów spalania, czyli róŜnego rodzaju środków gaśni-
czych [11]. 
 Wolne rodniki stanowią istotny element zagroŜeń zdrowotnych dla funkcjona-
riuszy Państwowej StraŜy PoŜarnej, o czym mówią np. wyniki opracowania wyko-
nanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.  Stwierdzono, Ŝe straŜacy stano-
wią grupę zawodową silnie eksponowaną na działanie tych związków, równieŜ  
ze względu na zanieczyszczenia środowiska, pyły, dymy, a nawet brak snu [12]. 
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 Zagadnienie wpływu zanieczyszczeń powietrza, szczególnie tych o charakte-
rze utleniającym, takich jak ozon, tlenki azotu, czy teŜ cząsteczki stałe o średnicy 
aerodynamicznej poniŜej 10 µm, na układ oddechowy człowieka stało się w ostat-
nich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania. Zanieczyszczenia powie-
trza o charakterze utleniającym stanowią istotny czynnik inicjujący w płucach pro-
cesy prowadzące do powstania nadmiaru reaktywnych form tlenu, będących rezul-
tatem: bezpośrednich wolnorodnikowych reakcji tlenków azotu, pośrednich wolno-
rodnikowych reakcji ozonu oraz aktywacji zwiększonej liczby neutrofilii [6]. 

3. Znaczenie wolnych rodników 

 Niewielkie stęŜenie reaktywnych form tlenu i azotu (RONS) w naszym orga-
nizmie nie jest szkodliwe, a nawet moŜe w pewnych sytuacjach działać leczniczo. 
Zbyt duŜe ich ilości są jednak przyczyną schorzeń, stanów zapalnych oraz starzenia 
się organizmów. To szkodliwe działanie RONS jest spowodowane tzw. stresem 
oksydacyjnym, który moŜe występować w wielu sytuacjach, zazwyczaj podczas 
ekspozycji komórek czy tkanek na dodatkowe źródła wolnych rodników. JeŜeli 
wolne rodniki nie zostaną zneutralizowane przez tzw. antyoksydanty, czyli swoistą 
„straŜ przeciwpoŜarową” organizmu, skutkiem moŜe być np. przedwczesna dege-
neracja siatkówki oka. Do metabolicznych skutków stresu oksydacyjnego naleŜą 
równieŜ zmiany morfologiczne powierzchni komórek, np. na skutek wzmoŜonej 
peroksydacji lipidów tworzących błony komórkowe. Ostateczną konsekwencją 
naraŜania komórek na wzmoŜone działanie RONS jest uszkodzenie DNA, co  
z kolei prowadzi do róŜnego rodzaju mutacji i powstania chorób nowotworowych. 
Skutkiem działania wolnych rodników są takŜe choroby ośrodkowego układu ner-
wowego (choroba Parkinsona, Alzheimera), schorzenia układu pokarmowego, 
miaŜdŜyca, cukrzyca oraz ogólne starzenie się organizmu spowodowane m.in. 
gromadzeniem się w komórkach lipofuscyny (barwnika starczego) [1]. 
 Organizmy Ŝywe bronią się przed nadmiarem wolnych rodników za pomocą 
rozmaitych systemów antyoksydacyjnych. Ochrona antyoksydacyjna Ŝywej ko-
mórki wykorzystuje wiele związków, które moŜna ogólnie podzielić na następujące 
grupy:  
1) enzymy ochronne,  
2) inne związki wielkocząsteczkowe oraz  
3) antyoksydanty (przeciwutleniacze) niskocząsteczkowe.  
 Do pierwszej grupy naleŜą przede wszystkim enzymy rozkładające RONS na 
drodze katalitycznej i przyspieszające dysproporcjonowanie wolnych rodników. 
Do drugiej zalicza się proteiny, np. albuminę i ferrytynę, oraz kilka polipeptydów. 
Najliczniejszą grupę związków przeciwutleniających stanowią substancje polifeno-
lowe i inne naturalne składniki pochodzenia roślinnego [13]. 
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4. Antyoksydanty w walce z wolnymi rodnikami 

 Istotną rolę w walce z wolnymi rodnikami odgrywają antyoksydanty (przeci-
wutleniacze) pochodzenia naturalnego. Utrzymanie równowagi między układem 
antyoksydacyjnym a ilością RONS ma podstawowe znaczenie dla zachowania 
zdrowia, a straŜacy są jedną z grup zawodowych, która powinna być szczególnie 
tego świadoma.  
 Według Hawlliwella i Gutteridge’a [14] przez pojęcie antyoksydanta rozu-
miemy substancję, która występuje zwykle w stęŜeniach niskich w porównaniu ze 
składnikami ulegającymi utlenianiu i opóźnia lub hamuje ich utlenianie. Związki te 
hamują reakcje utleniania poprzez wchodzenie w reakcje z czynnikami utleniają-
cymi (antyoksydanty prewentywne, ang. preventive antioxidants) lub z produktami 
pośrednimi utleniania, np. wolnymi rodnikami (antyoksydanty interwentywne, ang. 
chain-breaking antioxidants). Innym kryterium podziału tych substancji jest śro-
dowisko, w którym działają. W komórkach organizmów Ŝywych jedno z nich to 
warstwy lipidowe błon komórkowych, gdzie zachodzi wspomniany wcześniej pro-
ces peroksydacji nienasyconych kwasów tłuszczowych.  
 Drugim środowiskiem, zdecydowanie przewaŜającym objętościowo, jest faza 
wodna – cytoplazma i wnętrze organelli komórkowych. Antyoksydanty hydrofilo-
we, tzn. rozpuszczalne w wodzie, gromadzą się w fazie wodnej, natomiast antyok-
sydanty hydrofobowe w lipidach błon komórkowych. Związki o pośrednich wła-
ściwościach występują w obydwu fazach lub na ich granicy, tzn. na powierzchni 
błon komórkowych [1]. 
 Istnieje duŜa grupa związków naturalnych działających jako antyoksydanty. 
NaleŜą do nich kwas moczowy, cysteina, kreatynina, pterydyna oraz barwniki ro-
ślinne-antocyjany [1]. Niezmiernie waŜnym antyoksydantem o charakterze hydro-
filowym jest kwas α-askorbinowy (witamina C), który moŜe być stosowany takŜe 
jako dodatek stabilizujący do produktów spoŜywczych [15]. 
 Oprócz antyoksydantów hydrofilowych znane są równieŜ antyoksydanty hy-
drofobowe. Do tej grupy naleŜą np. karotenoidy, bilirubina czy zredukowana forma 
koenzymu Q. Jednak najwaŜniejszym fizjologicznym antyoksydantem hydrofobo-
wym jest witamina E, której głównym składnikiem jest α-tokoferol. Witamina E 
skutecznie zapobiega utlenianiu witaminy A (beta-karotenu), neutralizuje wolne 
rodniki, hamuje tworzenie toksycznych substancji np. złego cholesterolu. Dodat-
kowo zwiększa wchłanianie beta-karotenu w jelicie cienkim. 
 Celem zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia powinniśmy dostarczać 
naszym organizmom szczególnie te witaminy, które działają jak przeciwutleniacze. 
Z tego powodu nasza codzienna dieta powinna być starannie dobrana i zbilanso-
wana. 
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5. Podsumowanie 
 W artykule omówiono źródła powstawania reaktywnych form tlenu i azotu,  
ze szczególnym uwzględnieniem czynników zewnętrznych. Zwrócono uwagę na 
ich wpływ na zdrowie straŜaków, którzy są szczególnie naraŜeni na działanie tzw. 
stresu oksydacyjnego z racji wykonywanego zawodu. W dalszej kolejności przed-
stawiono sposoby walki z reaktywnymi formami tlenu i azotu, za pomocą związ-
ków o działaniu antyoksydacyjnym.  
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S U M M A R Y 

dr Monika KARBARZ 

THE SOURCES AND ENVIRONMENTAL INFLUENCE  
OF FREE RADICALS 

The article describes the sources of reactive forms of oxygen and nitrogen, espe-
cially considering the external sources. The special attention has been paid to their 
influence on firefighters health who, because of their profession, are especially 
exposed to so called oxidative stress. Further, the author presents ways of fighting 
the reactive forms of oxygen and nitrogen using antioxidative compounds. 
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PRZEJŚCIA FAZOWE ŚRODOWISKOWO PODATNYCH 
śELI POLIMEROWYCH. CZ ĘŚĆ II: WYKORZYSTANIE 

WŁA ŚCIWO ŚCI śELI POLIMEROWYCH 

śele polimerowe moŜna zdefiniować jako jedną makrocząsteczkę 
w postaci sieci polimerowej wypełnioną rozpuszczalnikiem.  
Zawartość wody w hydroŜelach jest zazwyczaj wyŜsza niŜ 95%, 
niemniej jednak materiały te mają właściwości charakterystyczne 
dla cieczy i ciał stałych. Dzięki swojej specyficznej budowie i 
wraŜliwości na czynniki środowiskowe Ŝele znalazły wiele zasto-
sowań w róŜnych dziedzinach. W poniŜszym artykule przedsta-
wiono niektóre z tych zastosowań.  

The polymeric hydrogels are cross-linked polymer networks, 
which are filled with water. The content of the liquid in hydrogels 
is usually higher than 95%, nevertheless, these materials have 
properties of liquids and solids. The unique structure and environ-
mental sensitivity make these gels useful in various applications. 
The main applications are presented in this article. 

1. Wstęp i krótka charakterystyka Ŝeli 

śele polimerowe moŜna zdefiniować jako jedną makromolekułę w postaci 
trójwymiarowej sieci wypełnioną rozpuszczalnikiem (rys. 1). Sieć ta powoduje 
unieruchamianie rozpuszczalnika oraz nadaje Ŝelowi specyficzne właściwości. 
 Materiały te posiadają jednocześnie cechy charakterystyczne dla ciał stałych  
i cieczy. 
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Rys. 1. Struktura Ŝelu polimerowego o nieregularnej budowie sieci przestrzennej [1]  

Dzięki takim właściwościom, jak: 
• unieruchamianie roztworów przez Ŝele, 
• pochłanianie nadmiaru wody (wilgoci), 
• posiadanie trójwymiarowej specyficznej sieci nadającej odpowiednie 

właściwości mechaniczne, 
• wytrzymałość mechaniczna, 
• odporność termiczna i chemiczna, 
• elastyczność, 
• duŜa pojemność sorpcyjna, 
• nietoksyczność i 
• sorpcja jonów metali cięŜkich a takŜe związków organicznych 

Ŝele znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W Ŝyciu co-
dziennym i w środowisku takŜe. Stosuje się je w farmacji, kosmetyce, elektronice, 
medycynie, rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, budownictwie, przemyśle che-
micznym.  

Poza wspomnianymi właściwościami Ŝele polimerowe mają jeszcze jedną cie-
kawą właściwość: ulegają zjawisku objętościowego przejścia fazowego. Zjawisko 
to polega na przemianie Ŝelu z fazy napęczniałej w skurczoną lub odwrotnie16. 
Przejście Ŝelu z jednej fazy w drugą wywołane jest działaniem róŜnych czynników 
środowiskowych, takich jak: temperatura, pH, moc jonowa, ciśnienie, skład roz-
tworu, impulsy elektryczne i magnetyczne oraz promieniowanie elektromagne-

                                                      
16 Patrz artykuł autorów zamieszczony w „Zeszytach Naukowych SGSP” 2009, nr 38. 
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tyczne. Objętościowe przejścia fazowe Ŝeli polimerowych dają moŜliwość szero-
kiego zastosowania tych materiałów. Wiele zespołów badawczych, które zajmują 
się tą tematyką skupia głównie swoją uwagę na: systemach dostarczających leki, 
sztucznych mięśniach, immobilizacji biokatalizatorów, powierzchniach termoczu-
łych i zaworach chemicznych. Organizmy Ŝywe wykorzystują takŜe zjawisko 
przejść fazowych w celu regulacji swojej gospodarki wodnej oraz obrony przed 
drapieŜnikami.  

2. Wykorzystanie wła ściwo ści Ŝeli przez człowieka i w naturze 

2.1. Biomedyczne zastosowanie hydroŜeli 

śele polimerowe mają szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji i inŜynie-
rii tkankowej. Ze względu na swoje własności absorpcyjne znalazły teŜ zastosowa-
nie przy produkcji opatrunków hydroŜelowych, soczewek kontaktowych, nośników 
leków, substancji farmakologicznych, sztucznych mięśni oraz narządów hybrydo-
wych. 

• Opatrunki hydro Ŝelowe to kompozycja polimerów naturalnych, takich jak 
agar, Ŝelatyna, pektyna z polimerami syntetycznymi, tj. poliwinylopirolidonem  
i poliglikolem etylenowym, które umieszcza się w handlowych opakowaniach i 
poddaje sterylizacji za pomocą promieniowania jonizującego [2]. Promieniowanie 
to powoduje powstawanie reaktywnych makrorodników, które tworzą trwałą sieć 
przestrzenną, jak równieŜ niszczą wszelkie mikroorganizmy. Opatrunki hydro-
Ŝelowe zostały opracowane pod kątem leczenia ran pooparzeniowych, ale sto-
sowane są równieŜ do leczenia odleŜyn, owrzodzeń oraz trudno gojących się ran. 
Opatrunki te znacznie róŜnią się od tradycyjnych, z gazy, poniewaŜ [3]: 
1) pozwalają na utrzymanie odpowiedniego środowiska gojenia, tj. optymalnej 

wilgotności, stałej temperatury, prawidłowej wymiany gazowej (przepuszczają 
tlen, parę wodną i białka); 

2) wykazują właściwości chłodzące; 
3) posiadają hydrofilowe receptory absorbujące duŜe ilości wydzielin i toksyn 

bakteryjnych, nie pozwalają na zaleganie wysięku na powierzchni rany; 
4) ułatwiają oczyszczenie rany z tkanek martwiczych; 
5) pełnią funkcję ochronną przed zabrudzeniem, podraŜnieniem, wtórnym 

zakaŜeniem; 
6) nie przywierają do rany, przez co wymiana opatrunku jest bezbolesna i bez-

urazowa; 
7) umoŜliwiają obserwację procesu leczenia bez konieczności zdejmowania 

opatrunku. 
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• Narządy hybrydowe 

Obecnie trwają badania nad otrzymywaniem hybrydowych organów we-
wnętrznych, które mogłyby zastąpić uszkodzone narządy, takie jak: trzustka, czy 
wątroba. Prototyp hybrydowej trzustki skonstruowany jest z Ŝywych komórek 
zwierzęcych oraz otaczającej ją membrany hydroŜelowej. Membrana zbudowana 
jest z poli(alkoholu winylowego) i wykazuje biokompatybilność z otaczającym ją 
środowiskiem. Ponadto nie ulega otorbieniu przez tkanki i jest przepuszczalna dla 
tlenu, glukozy i insuliny. Z matryc hydroŜelowych opartych na bazie pochodnych 
celulozy oraz akrylanów konstruuje się prototypy sztucznych nerek, strun głoso-
wych oraz ścięgien [4, 5, 6]. Istnieje moŜliwość utworzenia Ŝelu wielowarstwowe-
go, w którym warstwy napęczniałe i skurczone układają się na przemian. Taki ma-
teriał umoŜliwia hodowanie komórek w warstwach, gdzie Ŝel jest napęczniały, 
dzięki czemu tworzą się wielowarstwowe tkanki, takie jak w skórze i Ŝyłach. 
Otrzymany układ moŜe być bezpośrednio stosowany jako implant [7]. 

• Soczewki kontaktowe 

JuŜ w 1960 r. otrzymano usieciowany hydrofilowy hydroŜel z 2-hydro-
ksyetylometakrylanu, który po dzień dzisiejszy jest stosowany do produkcji socze-
wek kontaktowych. Wykazuje on właściwości hydrofilowe pozwalające na to, by 
tlen mógł docierać bez przeszkód przez fazę wodną hydroŜelu do gałki ocznej. 
Materiał ten w stanie suchym posiada właściwości twardego szkła organicznego,  
a po uwodnieniu staje się miękki i elastyczny, dopasowujący się do kształtu oka  
[8, 9]. W interesujący sposób hydroŜele zostały uŜyte w mikrosoczewkach o ogni-
skowej zmieniającej się pod wpływem zmiany temperatury (lub teŜ pH). W ukła-
dzie takim soczewkę stanowi granica międzyfazowa woda-olej, natomiast z hydro-
Ŝelu wykonana jest obręcz wokół soczewki spełniająca funkcję analogiczną do 
mięśnia rzęskowego w oku. Na skutek bodźca (zmiany temperatury) hydroŜel 
pęcznieje lub kurczy się, zmieniając napięcie powierzchniowe woda-olej i tym 
samym zmianie ulega ogniskowa soczewki [10]. 

• Systemy dostarczające leki 

Obecnie wiele uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z konstrukcją co-
raz to bardziej wyspecjalizowanych systemów dostarczających leki. Ze względu na 
zmiany objętości Ŝeli pod wpływem niewielkich zmian parametrów otoczenia ist-
nieje moŜliwość zastosowania zmian objętości Ŝeli do uwalniania substancji lecz-
niczych. Pierwsza moŜliwość bazuje na wykorzystaniu róŜnicy w wartości współ-
czynnika dyfuzji molekuł w strukturze Ŝelu napęczniałego oraz skurczonego. Inny 
sposób opiera się na gwałtownym kurczeniu się hydroŜelu, w trakcie którego woda 
wydostaje się na zewnątrz wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami aktywnymi.  
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Istnieje takŜe moŜliwość wprowadzenia do organizmu leku uwięzionego w Ŝe-
lu znajdującym się w fazie skurczonej, który pod wpływem odpowiedniego bodź-
ca, np. temperatury lub pH pęcznieje i uwalnia powoli substancję aktywną. Do tego 
typu zastosowań najbardziej odpowiednie wydają się być Ŝele pH- i termoczułe, 
gdyŜ parametry te w sposób naturalny ulegają zmianie w organizmie ludzkim.  

Istnieje równieŜ moŜliwość wykorzystania róŜnicy temperatur pomiędzy orga-
nizmem a otoczeniem lub wzrostu temperatury w stanach gorączkowych do wywo-
łania przejścia fazowego i uwalniania substancji aktywnej (np. przeciwgorączko-
wej). Natomiast w przypadku pH-czułych Ŝeli moŜna wykorzystać zmiany pH  
w układzie pokarmowym [11]. Przykładem Ŝelu wraŜliwego na zmianę pH jest 
uwalniany z matrycy hydroŜelowej polimer zsyntetyzowany z udziałem  
N–winylopirolidonu kwasu akrylowego i poli(glikolu etylenowego). śel ten pęcz-
nieje powoli w kwaśnym środowisku soku Ŝołądkowego, co pozwala na przedłuŜe-
nie czasu przebywania leku w Ŝołądku [12].  

• Sztuczne mięśnie 

W literaturze moŜna znaleźć omówienie zagadnień dotyczących zamiany 
energii chemicznej w mechaniczną przez organizmy Ŝywe. Pierwszą narzucającą 
się moŜliwością jest konstrukcja sztucznych mięśni. Shiga [13] skonstruował 
sztuczną rękę składającą się z czterech palców Ŝelowych kontrolowanych sygna-
łami elektrycznymi. Układ taki był w stanie wyjąć przepiórcze jajko z roztworu 
węglanu sodu bez uszkodzenia. Innym przykładem jest konstrukcja sztucznej ryby, 
której ogon był zrobiony z Ŝelu czułego na zmiany pola elektrycznego. Dzięki za-
stosowaniu sinusoidalnego pola elektrycznego ryba płynęła z prędkością 2 cm/s 
[13]. Przedstawione przykłady dotyczą materiałów pracujących w roztworach 
wodnych. Stosując hybrydowy Ŝel, wewnątrz którego znajdowały się platynowe 
druty pełniące rolę elektrod, skonstruowano urządzenie składające się z dwóch 
palców, które pod wpływem bodźca elektrycznego były w stanie chwytać papiero-
we kartki [14].  

2.2. Zastosowanie Ŝeli w przemyśle 

Przemysł kosmetyczny 

W przemyśle kosmetycznym w głównej mierze wykorzystywana jest duŜa po-
jemność absorpcyjna Ŝeli. Własność ta została wykorzystana w produkcji środków 
higieny osobistej. Materiał superchłonny ma zwykle postać proszku, ziarenek albo 
granulek i jest nim polimer z anionowymi grupami funkcyjnymi, takimi jak: grupy 
karboksylowe, sulfonianowe, siarczanowe i fosforanowe. MoŜe on być sieciowany 
kowalencyjnie lub za pomocą wiązań jonowych [15].  
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Przemysł rolniczy, ogrodniczy i leśnictwo 
HydroŜele jako składniki podłoŜy ogrodniczych, rolniczych i leśnych oddzia-

łują na fizyczne i chemiczne właściwości gleb. Ze względu na olbrzymią chłonność 
wody zwiększają one pojemność wodną gleby, jednocześnie przeciwdziałając jej 
utracie przez przesiąkanie i parowanie. Podczas nawodnień lub opadu deszczu 
wiąŜą one wodę w glebie, zapobiegając jej przesiąkaniu w głębsze warstwy, na 
skutek czego zapewniają stały dostęp wody roślinom. HydroŜele w wyniku odda-
wania wody roślinom kurczą się, powodując powstawanie pustek w glebie. Po-
przez wielokrotne powiększanie i zmniejszanie swojej objętości poprawiają one 
strukturę gleby: spulchniają ją i napowietrzają [16].  

Ochrona środowiska 
Bardzo istotny z punktu widzenia ochrony środowiska jest fakt, Ŝe hydroŜele 

przyczyniają się do ochrony wód gruntowych i środowiska poprzez wykorzystanie 
swoich zdolności absorpcyjnych. Pochłaniają one nie tylko wodę, ale równieŜ 
związki nawozowe, np. rozpuszczone fosforany, związki azotowe, jony potasu, 
wapnia, magnezu, a takŜe związki organiczne i jony metali cięŜkich, w wyniku 
czego ograniczają odprowadzanie ich do cieków wodnych [18]. 

Ze względu na duŜe właściwości sorpcyjne Ŝeli polimerowych (1 g suchego 
polimeru moŜe pochłonąć nawet 1000 g wody) materiały te mogą być stosowane  
w celu zabezpieczeń przed powodzią. W chwili obecnej w sytuacji zagroŜenia po-
wodziowego wały przeciwpowodziowe są budowane z worków z piaskiem.  
Do budowy takich zabezpieczeń potrzebna jest duŜa ilość tego materiału, a ponadto 
niezbędna jest praca wielu ludzi. Worki z suchym polimerem są duŜo lŜejsze, a po 
uŜyciu moŜna je łatwo zregenerować poprzez wysuszenie lub poddanie objęto-
ściowemu przejściu fazowemu. Niewątpliwie materiał Ŝelowy jest droŜszy od pia-
sku, jednak jak juŜ wspomniano, moŜna go łatwo regenerować, a koszty transportu 
są duŜo mniejsze. 

Nauka i przemysł 
Jak juŜ wspomniano, Ŝele polimerowe mają wiele cech, które powodują Ŝe ma-

teriały te znajdują szerokie zastosowanie. Jednak przejście fazowe, jakiemu one 
ulegają to cecha, która jest obecnie najintensywniej badana pod kątem aplikacji. 
Wiele zespołów badawczych, które zajmują się tą tematyką, skupia głównie swoją 
uwagę na zagadnieniach związanych z mobilizacją biokatalizatorów, z zaworami 
chemicznymi i powierzchniami termoczułymi. 

Immobilizacja biokatalizatorów 
Przy konstrukcji czujników wykorzystuje się unieruchamianie biokatalizato-

rów w matrycach Ŝelowych. Biokatalizatory znajdujące się w napęczniałym Ŝelu 
mają swobodny dostęp do substratów, a ich aktywność katalityczna jest najwięk-
sza, co sprzyja szybkiemu przebiegowi reakcji. Pojawienie się czynnika wywołują-
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cego przejście fazowe (np. zmiana pH) powoduje kurczenie się sieci polimerowej, 
co powoduje spowolnienie lub przerwanie reakcji enzymatycznej oraz prowadzi do 
oczyszczenia matrycy z produktów i substratów prowadzonej reakcji katalitycznej. 
Gdy warunki początkowe zostaną odtworzone, następuje pęcznienie sieci i rozpo-
częcie nowego cyklu katalitycznego. W tego typu układach stosowane są najczę-
ściej pH- i termoczułe Ŝele [17]. 

Powierzchnie termoczułe 

Przy róŜnego rodzaju technikach rozdziału wykorzystuje się modyfikację po-
wierzchni termoczułymi polimerami. Wprowadzając termoczułe materiały do po-
rów membran, moŜna w prosty sposób kontrolować ich przepuszczalność. Gdy 
temperatura przekracza pewną wartość krytyczną, powierzchnia ulega modyfikacji 
i zmienia charakter, np. z hydrofilowego na hydrofobowy. Zjawisko to wykorzy-
stuje się w technice wysoko sprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do roz-
działu steroidów i leków. Innym przykładem wykorzystania termoczułych po-
wierzchni jest nałoŜenie odpowiedniego nadruku przez napylenie złota na  
powierzchnię Ŝelu skurczonego. W momencie pęcznienia Ŝelu nadruk stawałby się 
niewidoczny. Po skurczeniu się Ŝelu pod wpływem czynnika środowiskowego 
nadruk znowu by się uwidaczniał. Przewiduje się stosowanie tego zjawiska w wy-
świetlaczach, sensorach oraz w układach drukowanych [18].  

Zawory chemiczne 
Przepuszczalność układów zbudowanych z Ŝeli polimerowych zaleŜy od ich 

stopnia napęcznienia, który ma bezpośredni wpływ na wielkość mikroporów utwo-
rzonych przez sieć polimerową. Szczególnie interesujący jest układ składający się 
z warstw Ŝeli, w którym mogłyby one być poddawane kurczeniu, a w wyniku tego 
powstawałyby makropory. Zjawisko to jest wykorzystywane do budowy zaworów 
chemicznych. Najczęściej wykorzystuje się pH- oraz termoczułe hydroŜele do kon-
strukcji zaworów chemicznych [19].  

3. Wykorzystanie wła ściwo ści Ŝeli przez organizmy Ŝywe 

Organizmy Ŝywe, takie jak: ślimaki, śluzica, dŜdŜownica, równieŜ nauczyły 
się czerpać korzyści z objętościowych przejść fazowych Ŝeli. 

Ślimak zawiera w swoim organizmie śluz w postaci gęstych małych kulek.  
W momencie wydalania ich z organizmu są one w stanie powiększyć swoją obję-
tość nawet ponad 1000-krotnie, absorbując wodę z otoczenia. Dzięki temu mięczak 
ten jest w stanie zatrzymać wodę w organizmie i jednocześnie utrzymać wilgotne 
otoczenie, które jest mu niezbędne do przeŜycia. Okazuje się, Ŝe ten gęsty śluz to 
Ŝel występujący w postaci skurczonej. śel ten jest czuły na stęŜenie jonów wap-
niowych. Ślimak utrzymuje wysokie stęŜenie jonów wapnia w organizmie i dzięki 
temu Ŝel jest skurczony. Natomiast po wydaleniu go z organizmu i wprowadzeniu 
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do środowiska nie zawierającego jonów wapnia, Ŝel pęcznieje. Jest to przykład 
wykorzystania przejścia fazowego Ŝeli do regulowania gospodarki wodnej przez 
organizmy Ŝywe [20]. Innym ciekawym przykładem wykorzystania przejścia fa-
zowego Ŝeli w celu obrony przed drapieŜnikiem jest śluzica, długa, podobna do 
węgorza ryba zamieszkująca morza i oceany. W chwili niebezpieczeństwa zwierzę 
to wyrzuca z odpowiednich gruczołów na powierzchnię swojego ciała około 5 g 
granulek. Ryba ta jest w stanie w ciągu ułamka sekundy zŜelować 8 litrów wody 
morskiej. Taka objętość śluzu nie pozwala napastnikowi na poŜarcie śluzicy [21].  

KaŜdy Ŝywy organizm korzysta z właściwości Ŝeli, gdyŜ stanowią one miejsce 
reakcji biochemicznych, dzięki którym moŜliwe jest istnienie Ŝycia. 

4. Podsumowanie 

Dzięki swoim właściwościom Ŝele polimerowe znalazły szerokie zastoso-
wanie w róŜnych gałęziach przemysłu i w Ŝyciu codziennym. Wiele zespołów ba-
dawczych stawia sobie za zadanie otrzymywanie nowych materiałów Ŝelowych, 
które znalazłyby szersze/inne zastosowania. DąŜy się równieŜ do syntezy nowych 
Ŝeli o ściśle określonych właściwościach. Materiały te powinny wykazywać duŜą 
pojemność sorpcyjną w stosunku od roztworów wodnych, a takŜe w stosunku do 
określonych indywiduów chemicznych. Poszukuje się Ŝeli ulegających zjawisku 
przejścia fazowego w ściśle określonych warunkach oraz czułych na inne/nowe 
czynniki środowiskowe.  
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THE PHASE TRANSITIONS OF ENVIRONMENTAL FLEXIBLE 
POLYMERIC HYDROGELS. PART 2: THE APPLICATION  

OF POLYMERIC HYDROGELS PROPERTIES  

Thanks to their properties the polymeric hydrogels are very useful in both, various 
industrial branches as well as in every day life. Many research teams aim at finding 
new hydrogels which will have bigger and other applications. They also aim at the 
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synthesis of new hydrogels with strictly defined properties. Those materials should 
show big sorbing capacity comparing to water solutions and to specified chemical 
substances. Hydrogels, which undergo phase transition in specified environmental 
and which are sensitive to other and new environmental factors, have been 
searched. 
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POPRAWA SPRAWNOŚCI OCENIANIA NAUCZYCIELI 
AKADEMICKICH PRZY WYKORZYSTANIU NARZ ĘDZI 

I TECHNIK INFORMATYCZNYCH 

W artykule opisano zrealizowany projekt poprawy sprawności 
oceniania nauczycieli akademickich z wykorzystaniem technik  
i narzędzi informatycznych. Zaprezentowano konkretne, praktycz-
ne rozwiązanie w tym zakresie i wskazano korzyści płynące z jego 
stosowania. 

The article describes the completed project of improvement for 
evaluation of academic teachers effectiveness with the use of IT 
techniques and tools. The practical and useful solutions have been 
presented. The advantages of its applications have been indicated. 

1. Wstęp 

Prawie do kaŜdego z minionych stuleci przylgnęło jakieś określenie, które cha-
rakteryzowało zjawiska bądź przemiany najbardziej znamienne dla tego okresu. 
Niekiedy, dany wiek miał nawet więcej niŜ tylko jeden przydomek. Obecny, XXI 
wiek, jest często nazywany wiekiem informacji. Nie naleŜy z tego wyciągać po-
chopnych wniosków, iŜ do tej pory panował powszechny nieład i chaos informa-
cyjny, a informacja była niewiele warta. Informacja, sama w sobie, była zawsze 
najwyŜszym dobrem, niezwykle pieczołowicie chronionym. Jednak, niezwykły 
wręcz przyrost moŜliwości zbierania, przechowywania danych i operowania nimi, 
włącznie ze swobodą w uzyskiwaniu dostępu do informacji, spowodowały, Ŝe trze-
ba zrewaloryzować swoje podejście do zarządzania nią. Obecnie, to nie liczba 
zgromadzonych informacji, ale raczej ich jakość, sposób zarządzania nimi i spraw-
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ność wnioskowania na ich podstawie, są kluczem do stabilnego rozwoju i rozsąd-
nych zmian. Wszelkie systemy zbierania, analizowania, wymiany i podziału infor-
macji mogą być wspierane przez teleinformatykę i efektywnie wspomagać wszyst-
kie procesy przeddecyzyjne, a co najistotniejsze, skracać czas ich trwania. Natłok 
wszelkich danych staje się wciąŜ coraz większy i powoduje często spiętrzenia i 
zatory informacyjne. Dlatego teŜ olbrzymiego znaczenia nabrały elektroniczne 
systemy organizacji i przetwarzania informacji. Nie jesteśmy w stanie samodziel-
nie wykonać analizy i porównania danych w ściśle określonym, zazwyczaj nie-
zwykle krótkim, czasie. Niezbędna staje się pomoc wyspecjalizowanych narzędzi 
lub technik przetwarzania danych17. Niewątpliwie, jak przy kaŜdej czynności wy-
magającej Ŝmudnych kalkulacji, sprawdza się w takiej sytuacji komputer z odpo-
wiednim oprogramowaniem. 

Mnogość konkretnych rozwiązań w zakresie zbierania i przetwarzania danych, 
oferowanych przez róŜnorakie firmy informatyczne, jest naprawdę olbrzymia, ale 
dostrzec w nich moŜna dwie podstawowe wady. Pierwszą z nich jest całkowity 
koszt wdroŜenia i późniejszego korzystania z takiego specjalistycznego rozwiąza-
nia, a drugą konieczność dostosowania się uŜytkownika do specyficznych rozwią-
zań zastosowanych w danym narzędziu. Wprawdzie ostatnia niedogodność wydaje 
się pozorna, firmy mogą przecieŜ bowiem przygotować swoje aplikacje dla kon-
kretnego uŜytkownika, ale trzeba wtedy ponieść dodatkowe koszty – powrót do 
punktu wyjścia, czyli łącznych kosztów. 

Okazuje się zatem zasadne, aby przy niezbyt skomplikowanych i rozbudowa-
nych projektach korzystać z ogólnie dostępnych, gotowych narzędzi i technik in-
formatycznych, które moŜna jedynie dopasować, w niezbędnym zakresie, do wła-
snych wymagań. Stosując takie podejście, nie tylko zrealizujemy cel związany  
z przetworzeniem zasobu informacyjnego, ale takŜe zapewnimy sobie: 
• minimalizację całkowitych kosztów realizowanego przedsięwzięcia; 
• nieujawnianie (zachowanie) zasobów informacyjnych i procedur działania 

wewnątrz instytucji; 
• spójność z innymi rozwiązaniami przyjętymi w danej organizacji; 
• rozwój własnej kadry w zakresie projektowania i realizacji obsługi 

informacyjnej; 
• pełne wykorzystanie zasobów sprzętowych, programowych i personalnych 

jednostki; 
• rozwiązania najbardziej przystające do wewnętrznych potrzeb (projekt „szyty” 

na miarę). 
Podejście ukierunkowane na minimalizację nakładów finansowych jest dosyć 

charakterystyczne dla polskiej edukacji, ale wcale nie musi oznaczać bylejakości, 
                                                      
17 Por. M. Sobol: Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji. W: J. Wolanin (red.): 
Zarządzanie bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia ochrony ludności. Warszawa 2003,  
s. 129−137. 
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czy braku skutecznych rezultatów. Istotne jest jedynie, aby zadbać o właściwą 
organizację pracy i zmotywowanie osób, które zajmą się całością tego procesu –
projektem, wykonaniem, wdroŜeniem, weryfikacją, modyfikacją, stosowaniem, 
monitorowaniem itd. Im więcej czynności zostanie zautomatyzowanych, tym bar-
dziej ułatwi to pracę i będzie wykonywane sprawniej. 

2. Ocena nauczyciela akademickiego 

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyŜszym kaŜdy nauczyciel akademicki pod-
lega okresowej ocenie. W szczególności, sprawdzeniu powinien podlegać zakres 
naleŜytego wykonywania przez niego obowiązków związanych z: 
• kształceniem i wychowywaniem studentów, 
• prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych, 
• rozwijaniem twórczości naukowej i artystycznej, 
• podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, 
• uczestniczeniem w pracach organizacyjnych uczelni. 

Istotny element wspomnianej oceny stanowi opinia samorządu studenckiego, 
który wypowiada się odnośnie do wypełniania obowiązków dydaktycznych przez 
danego nauczyciela akademickiego18. Opinię samorządu studenckiego stanowi  
z kolei wynik ankiety przeprowadzonej wśród ogółu studentów. WiąŜący jest wy-
nik ankiety, jeŜeli w sprawie danego nauczyciela akademickiego wypowiedziało 
się ponad 60% studentów, z którymi prowadził on zajęcia dydaktyczne19. 

Prawo studentów do oceny pracy nauczycieli akademickich, oprócz oczywistej 
zalety, posiada jednocześnie olbrzymią wadę – dobrowolność wypowiedzi. Stu-
denci podchodzą do swojego uprawnienia z duŜą rezerwą i niezbyt chętnie z niego 
korzystają. JeŜeli tę studencką zachowawczość połączymy z mało atrakcyjnym  
i nuŜącym sposobem dokonywania oceny poszczególnych nauczycieli akademic-
kich, otrzymamy wyniki, których dalsze wykorzystanie moŜe być jedynie znikome 
ze względu na ich jakość. Dlatego teŜ naleŜy dbać zarówno o to, aby w ocenianiu 
wzięło udział jak najwięcej studentów, jak i o to, Ŝeby kaŜdy oceniający podcho-
dził do oceny z osobistym zaangaŜowaniem. Sprawa jest niewątpliwie skompliko-
wana, ale zysk z rozwiązania takiego problemu niebagatelny – poprawa jakości 
kształcenia. 

Zwiększeniu liczby studentów biorących udział w ocenie ma słuŜyć bezpo-
średni udział w procesie oceny przedstawicieli samorządu studenckiego. To w ich 
gestii leŜy: 
• zmotywowanie ogółu studentów do udziału w badaniu; 
• wyznaczenie terminu badania kaŜdej z istniejących grup studenckich; 
• doprowadzenie badanej grupy studenckiej na miejsce badania; 

                                                      
18 Zob. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym, art. 111, 132. 
19 Zob. Statut Szkoły Głównej SłuŜby PoŜarniczej, § 54, ust. 5−10. 
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•  uruchomienie moŜliwości dostępu do bazy danych; 
• ewentualna pomoc przy obsłudze elektronicznej wersji formularza ankiety; 
• nadzorowanie prawidłowości przebiegu badania ankietowego; 
• sporządzenie cząstkowego raportu z kaŜdego przeprowadzonego badania. 

Rzetelną ocenę wykładowców przez studentów moŜe zapewnić przejrzysty  
i atrakcyjny sposób przeprowadzania oceny. Wydaje się, Ŝe obecnie przyjazne  
i ciekawe dla większości młodych ludzi jest to, co jest interaktywne, a więc najle-
piej nadaje się do tego celu odpowiednie oprogramowanie komputerowe. 

Za punkt odniesienia i podstawę prac projektowych nowego narzędzia oceny 
posłuŜyło pierwsze, ogólnouczelniane badanie zadowolenia studentów z poziomu 
prowadzonych zajęć przez poszczególnych nauczycieli akademickich, które odbyło 
się po semestrze zimowym roku akademickiego 2007/08. Celowo uŜyto tutaj okre-
ślenia badanie zadowolenia studentów, aby odróŜnić samo badanie odczuć studen-
tów od kompleksowej oceny jakości pracy poszczególnych osób i całej instytucji. 
Badanie realizowano w sposób tradycyjny, oparty na papierowych formularzach 
ankiet. KaŜdy z badanych studentów wypełniał dla kaŜdego z wykładowców,  
z którym miał zajęcia w semestrze poprzedzającym badanie, odpowiedni formularz 
i przekazywał go następnie wyznaczonemu przedstawicielowi samorządu studenc-
kiego. Wszystkie wypełnione formularze, a było ich blisko 2500, musiały być na-
stępnie poddane Ŝmudnemu procesowi zliczania poszczególnych ocen. Mało tego, 
trzeba jeszcze było wynotowywać dodatkowe uwagi tyczące się kaŜdego z wykła-
dowców, do zamieszczania których mieli prawo studenci. Zebranie poszczegól-
nych ocen i opinii studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych 
przez danego nauczyciela akademickiego kończyło się na wydrukowaniu indywi-
dualnego raportu z badania i przekazaniu go ocenianemu nauczycielowi. Wykona-
nie wszystkich tych czynności zaangaŜowało do pracy kilka osób, zarówno spośród 
studentów, jak i pracowników, na okres blisko czterech miesięcy. Dobrze, iŜ dla 
większości ocen został spełniony warunek związany z przekroczeniem 60-pro-
centowego progu studentów oceniających danego wykładowcę. Nie moŜna więc 
powiedzieć, Ŝe kilkumiesięczny wysiłek kilku osób poszedł na marne. Zadanie 
zostało wykonane. MoŜna jednak było wykonać wszystko sprawniej, efektywniej  
i w znacznie krótszym czasie. Zaoszczędzony wysiłek i czas z pewnością mógłby zo-
stać wtedy wykorzystany do innych celów, dla których wystąpił deficyt czasu i sił. 

3. Projekt i wykonanie narz ędzia oceny wykładowców 

Kierując się zasadą optymalizacji czasu i energii potrzebnej na wykonanie ba-
dania ankietowego studentów, przyjęto w kolejnym podejściu, iŜ cały proces nale-
Ŝy maksymalnie zautomatyzować. Powinien on odbyć się na tyle sprawniej, aby 
zbieranie danych i wykonywanie stosownych ocen wynikowych ze zliczonych 
ankiet odbywało się w sposób jak najmniej angaŜujący osoby nadzorujące badanie. 
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W tym celu zaprojektowano i wykonano dedykowane narzędzie „Zautomaty-
zowanej Oceny Nauczycieli Akademickich” – {ZONA}. 

Postanowiono wykorzystać środowisko, w którym większość studentów, w za-
sadzie niezaleŜnie od ich przygotowania do pracy z komputerem, będzie się czuła 
swobodnie. Przyjęto, Ŝe takim środowiskiem jest dla nich Internet. Formularz an-
kiety do wprowadzania jednostkowych danych oceny został przygotowany tak, aby 
był dostępny z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. MoŜliwe jest zatem 
przeprowadzenie badania ankietowego z dowolnego miejsca, jeśli dysponuje się 
jakimkolwiek komputerem i systemem operacyjnym, posiadającym moŜliwość 
graficznego wyświetlania zawartości stron internetowych. 

Konstruując narzędzie usprawniające proces przeprowadzania badania ankie-
towego wśród studentów załoŜono takŜe, Ŝe naleŜy skupić się na potrzebach  
i oczekiwaniach kilku grup odbiorców, które będą stanowili: administratorzy, ope-
ratorzy i uŜytkownicy. Pierwsi z nich powinni mieć moŜliwość nie tylko pełnego 
dostępu do gromadzonych danych, wraz z ich weryfikacją, analizowaniem i zobra-
zowaniami wyników, ale i względnie prostego modyfikowania samego narzędzia 
słuŜącego zbieraniu tychŜe danych. Z kolei operatorzy muszą sprawnie zarządzać 
grupami studenckimi poddawanymi badaniu i odpowiadającymi im zestawami 
przedmiotów i wykładowców oraz uruchamiać samo badanie. Najbardziej wyma-
gająca grupa, uŜytkownicy, mają mieć tak przygotowane narzędzie do badania, aby 
ich rola ograniczała się jedynie do wypełniania formularzy ankiet do momentu ich 
wyczerpania, czyli oceny wszystkich wykładowców i prowadzonych przez nich 
przedmiotów. 

Zautomatyzowana Ocena Nauczycieli Akademickich to połączenie kilku na-
rzędzi i technik informatycznych w jeden system. KaŜdy z elementów tego syste-
mu jest swobodnie dostępny i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych na 
uŜytkowanie i rozwój. {ZONA} składa się obecnie z: 
• dedykowanego skryptu w języku PHP; 
• relacyjnej bazy danych PostgreSQL; 
• skryptów kontrolnych w języku JavaScript; 
• serwera WWW Apache; 
• zaimplementowanej technologii AJAX; 
• kreatora plików PDF. 

Zadaniem skryptu PHP jest właściwe połączenie wymienionych powyŜej ele-
mentów w celu stworzenia środowiska do zbierania, przechowywania i analizy 
danych oraz generowania wynikowych raportów oceny poszczególnych nauczycie-
li akademickich. Kolejne elementy słuŜą realizacji specjalizowanych zadań prze-
widzianych do wykonania przez system {ZONA}, m.in. takich, jak: gromadzenie 
danych cząstkowych, kontrola poprawności wprowadzania danych, obsługa w try-
bie graficznym wszelkich formularzy, przyspieszenie wyszukiwania elementów, 
automatyczne i selektywne tworzenie raportów z oceny. 
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Dodatkowo, zgodnie z załoŜeniami projektowymi, skrypt PHP zawiera moduł 
uwierzytelniania i przydzielania określonego poziomu uprawnień uŜytkownikom. 
KaŜdy z nich po załogowaniu ma dostęp do innych funkcji panelu zarządzania 
całym systemem, odpowiadający nadanym im uprawnieniom. Obecnie istnieją trzy 
poziomy uprawnień: administrator, operator, uŜytkownik. Administrator moŜe 
wykonywać wszystkie funkcje systemu, które zostały w nim zaimplementowane. 
Operator, zazwyczaj osoba z samorządu studenckiego SGSP, nadzorująca badanie, 
ma moŜliwość włączania i wyłączania dostępności formularza ankiety, edycji  
i dopisywania wykładowców i przedmiotów występujących w bazie, przygotowy-
wania kompletu formularzy dla poszczególnych grup studenckich oraz sporządza-
nia raportu z badania. Najmniejsze uprawnienia, ale najwaŜniejszą rolę do spełnie-
nia ma tutaj uŜytkownik, któremu wolno jedynie wypełniać udostępnione mu  
formularze ankiety, ale który decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia. 

Podstawową zaletą wykorzystanego do napisania skryptu języka PHP jest pro-
stota oraz szybkość działania i edytowania całości, a takŜe moŜliwość przenoszenia 
aplikacji w nim tworzonych pomiędzy róŜnymi systemami operacyjnymi serwe-
rów. Wszelkie zmiany, wprowadzone w pliku tekstowym, są natychmiast widoczne 
w systemie, po automatycznym odświeŜeniu strony, bez konieczności wykonywa-
nia dodatkowych czynności, jak choćby kompilacji programu. Niebagatelną cechą 
wykorzystanego języka skryptowego jest olbrzymia liczba gotowych bibliotek, 
zwiększających funkcjonalność tworzonych aplikacji. 

Aby moŜliwe było zbieranie cząstkowych danych oceny poszczególnych na-
uczycieli akademickich, naleŜało przygotować bazę danych o odpowiedniej dla 
tego przedsięwzięcia strukturze. Wykorzystano tutaj relacyjną bazę danych  
PostgreSQL z dostępem klient-serwer. PostgreSQL jest jedną z wiodących baz 
typu RDBMS (Relational Database Management System) w kategorii tzw. „wolne-
go oprogramowania”. Dzięki wbudowanym mechanizmom daje ona duŜe moŜli-
wości i elastyczność w projektowaniu i późniejszym korzystaniu z bazy danych20. 

Ponadto, Ŝeby uniemoŜliwi ć niepowołany dostęp do wprowadzanych danych, 
połączenie komputera uŜytkownika z serwerem jest szyfrowane 128-bitowym klu-
czem. Strukturę stworzonej bazy danych przedstawiono na rys. 1. 

                                                      
20 Zob. I. Gilfillan: PostgreSQL vs MySQL: Which is better. December 16, 2003. Zob.  
T. Conrad: PostgreSQL vs. MySQL vs. Commercial Databases. It’s All About What You 
Need. April 2004. 
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Rys. 1. Struktura bazy danych 

Źródło: opracowanie własne. 

Znaczna poprawa sprawności całego procesu badania ankietowego studentów 
polega między innymi na tym, iŜ pewne informacje dotyczące konkretnego wypeł-
nionego formularza są dopisywane przez system automatycznie, co pozwala na 
oszczędność czasu i nakładu pracy zarówno osób oceniających (studentów), jak  
i osób, które wykonują następnie raporty z badania i jednostkowe oceny nauczycie-
li. Automatycznie są zapisywane informacje o: 
• dokładnej dacie i godzinie wprowadzenia informacji z konkretnego 

formularza; 
• identyfikatorze sesji przeglądarki, w której rozpatrywany formularz był 

uzupełniany; 
• numerze IP komputera, z którego był dokonywany zapis do bazy danych. 

Dzięki temu, oprócz automatyzacji wielu czynności, uzyskano jeszcze większą 
funkcjonalność całości. Na przykład rejestracja dokładnego terminu wprowadzenia 
danych do bazy jest pomocna przy sporządzaniu raportów z określonych przedzia-
łów czasowych, w których odbywało się wypełnianie formularzy ankiety. 

Z kolei, identyfikator sesji przeglądarki zapobiega wielokrotnemu wprowa-
dzaniu przez uŜytkownika danych dla juŜ ocenionego nauczyciela i przedmiotu. 
Unikalne oznaczenie kaŜdej sesji pozwala takŜe powielać dane, które są identyczne 
w danej sesji dla kaŜdego formularza ankiety, jak na przykład płeć oceniającego 
studenta, kierunek studiów i tryb studiowania. Stąd informacje te mogą być wpro-
wadzone jednokrotnie na początku sesji i zapamiętane do końca jej trwania. Po 
zakończeniu wypełniania wszystkich wymaganych formularzy przez danego stu-
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denta następuje zamknięcie sesji. MoŜe się to odbywać automatycznie, po ostatnim 
formularzu zdefiniowanego zestawu oceniającego, bądź teŜ ręcznie, poprzez za-
mknięcie przeglądarki internetowej. Niewątpliwie, wadą rozwiązania, sesji otwie-
ranej wraz z otwarciem okna przeglądarki, jest przypadkowe zamknięcie tegoŜ 
okna przeglądarki internetowej przez osobę oceniającą lub awaria komputera. Po 
ponownym uruchomieniu nie będzie moŜna z poziomu uŜytkownika sprawdzić, 
jakie formularze zostały juŜ przez niego wypełnione. W praktyce nie powodowało 
to problemów w cyklu badań zrealizowanych w semestrze letnim roku akademic-
kiego 2008/2009. 

Unikalny numer IP komputera, na którym wypełniany jest formularz indywi-
dualnej oceny nauczyciela akademickiego, umoŜliwia kontrolę dostępu do bazy 
danych. MoŜliwe jest zablokowanie dostępu do bazy dla zdefiniowanego zakresu 
adresów, aby zapobiec niechcianym wpisom. JednakŜe, ze względu na zakres przy-
jętego rozwiązania oraz jego otwartość i dostępność z kaŜdego miejsca z dostępem 
do Internetu, nie zdecydowano się, w trakcie przeprowadzonych do tej pory badań, 
na blokowanie dostępu do formularza ankiety dla uŜytkowników zewnętrznych. 
Zastosowano rozwiązanie znacznie łatwiejsze w wykonaniu: moŜna wyświetlić  
i sprawdzić na liście, z jakich adresów IP były dokonywane zapisy do bazy danych 
i usunąć wszystkie niepoŜądane. Osoba nadzorująca badanie zawsze wie, z jakich 
komputerów powinny być dokonywane oceny i jest w stanie błyskawicznie wyeli-
minować wpisy nieautoryzowane. Oczywiście, zawsze istnieje moŜliwość zablo-
kowania dostępu do formularzy ankiety dla określonego zakresu adresów IP, ale 
dzięki właściwej organizacji badań ankietowych taka konieczność nie zaistniała. 

Istotnym elementem narzędzia słuŜącego przeprowadzaniu badań ankietowych 
wśród studentów jest zabezpieczenie przed wprowadzeniem niepełnej oceny kaŜ-
dego z wykładowców. W przypadku stosowania papierowych formularzy, kontrola 
poprawności odbywa się dopiero w momencie opracowywania wyników badania. 
Tym samym odsetek ocen odrzuconych, ze względu na ich niepełność, moŜe być 
stosunkowo duŜy. Natomiast korzystanie z wersji elektronicznej formularza po-
zwala na weryfikację jego prawidłowości juŜ w momencie wypełniania, co całko-
wicie eliminuje braki w ankietach. Po prostu nie ma moŜliwości zapisu niewypeł-
nionego formularza oceny. W większości sprawdzanie poprawności wprowadzo-
nych danych zostało oparte na skryptach napisanych w języku JavaScript. Główną 
zaletą jego wykorzystania jest łatwość łączenia kodu skryptu z dokumentem 
HTML21. Kolejny waŜki argument to ten, Ŝe język JavaScript jest nazywany języ-
kiem przeglądarek internetowych i daje moŜliwości sprawdzania danych zawartych 
w formularzu, jeszcze przed ich wysłaniem22. NiemoŜliwe jest takŜe wprowadzenie 
błędnej informacji dzięki zastosowaniu w całym formularzu pól wyboru. Tak więc, 

                                                      
21 Zob. M. Owczarek: JavaScript pierwsze starcie. Wyd. Helion, Gliwice 2009. 
22 Zob. D. Crowford: JavaScript mocne strony. Wyd. Helion, Gliwice 2009. 
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odpowiedni skrypt, napisany w języku JavaScript, sprawdza wszystkie pola przed 
zapisaniem danych z ankiety i wyświetla stosowną informację. Sprawdzeniu pod-
lega to, czy uŜytkownik udzielił odpowiedzi na kaŜde z pytań. JeŜeli jakiekolwiek 
pytanie pominięto, zostaje wyświetlone okno z podpowiedzią, na które pytania 
naleŜy jeszcze udzielić odpowiedzi. Dopiero całkowite wypełnienie formularza 
ankiety umoŜliwi skuteczne zapisanie zawartych w niej informacji w bazie danych. 
Przykładowy ekran niewypełnionego w pełni formularza i komunikatu o polach 
wymagających uzupełnienia przedstawiono na rys. 2. 

 
Rys. 2. Widok niekompletnie wypełnionego formularza wraz z komunikatem o brakach 

Źródło: opracowanie własne. 

Wszystkie wymienione powyŜej mechanizmy słuŜą jednemu celowi – zbiera-
niu danych. Z kolei, aby moŜliwe było szybkie i skuteczne ich wpisywanie przez 
studentów dokonujących oceny, musi istnieć odpowiedni formularz do ich wpro-
wadzania. Temu właśnie ma słuŜyć formularz indywidualnej oceny nauczyciela 
akademickiego. Jak juŜ wcześniej wspomniano, został on zaprojektowany i wyko-
nany tak, aby zminimalizować moŜliwość pomyłki przy jego wypełnianiu.  
W przewaŜającej większości składa się on z pól wyboru bądź list rozwijanych, 
których uzupełnianie polega jedynie na wskazywaniu odpowiednich wartości. 
Ocenie podlega pięć głównych kategorii (zakresów), mających scharakteryzować 
sposób wypełniania obowiązków dydaktycznych przez ocenianego nauczyciela 
akademickiego. W ramach niniejszych kategorii ocenia się w skali ocen od 2 do 5 
szczegółowe problemy, odpowiadające tematycznie głównemu zakresowi oceny. 
Skala ocen stosowanych w formularzu ankiety odpowiada skali ocen szczegóło-
wych, zgodnie z którą studenci są oceniani na zajęciach, a więc nie powinni mieć 
problemu z orientacją w stosowanej skali ocen i wyraŜeniu swojej osobistej opinii 
na temat sposobu prowadzenia zajęć przez wykładowców. Na ocenę określonej 
kategorii składają się cząstkowe oceny trzech lub czterech problemów szczegóło-
wych, w zaleŜności od zakresów, z których wyznaczana jest średnia arytmetyczna 
ze wszystkich dokonanych wpisów oceniających. W sumie, w pięciu zasadniczych 
zakresach tematycznych, znajduje się siedemnaście problemów szczegółowych, 
które oznaczone są numeracją ciągłą od 1 do 17. Na rys. 3 przedstawiono widok 
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formularza ankiety z głównymi kategoriami oceny, oznaczonymi czcionką pogru-
bioną, i odpowiadającymi im problemami szczegółowymi, zgodnie z numeracją 
przedstawioną powyŜej. 

 
Rys. 3. Widok elektronicznego formularza ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

Źródło: opracowanie własne. 

Oto główne kategorie oceny, wraz z podlegającymi bezpośredniej ocenie pro-
blemami szczegółowymi: 

1. Atrakcyjność zajęć. 
a. Przedmiot prowadzony jest interesująco i dynamicznie. 
b. Prowadzony jest przygotowany do zajęć. 
c. Uczestnictwo w zajęciach sprawia przyjemność. 

2. Sposób przekazywania wiedzy. 
a. Wiedza przekazywana jest w sposób jasny i przystępny. 
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b. Zajęcia są zaplanowane i uporządkowane. 
c. Prowadzący wykorzystuje środki dydaktyczne i pomoce naukowe 

(odpowiednie do danych zajęć). 
3. Jasność kryteriów oceniania. 

a. Kryteria oceny przekazywane są na początku zajęć. 
b. Kryteria są jasne i zrozumiałe. 
c. Oceny wystawiane są według prezentowanych kryteriów. 

4. Odpowiedzialność i punktualność. 
a. Zajęcia rozpoczynają się według planu (kończą się o czasie). 
b. Zachowane są proporcje między zajęciami i przerwami. 
c. Studenci informowani są o zmianach w harmonogramie zajęć. 

5. Sposób odnoszenia się do studentów. 
a. Wykładowca odznacza się wysoką kulturą osobistą. 
b. Studenci traktowani są sprawiedliwie (według tych samych zasad). 
c. Prowadzący jest otwarty na współpracę ze studentami. 
d. Prowadzący jest dostępny dla studentów w trakcie konsultacji.  

Ostatnim etapem zautomatyzowanej oceny nauczycieli akademickich jest 
przygotowanie stosownego, indywidualnego raportu z oceny konkretnego nauczy-
ciela akademickiego. W ramach zwiększania sprawności całego procesu oceniania, 
stworzono znormalizowany arkusz oceny nauczyciela akademickiego, którego 
przykładowy widok, w jego zasadniczej części, został zaprezentowany na rys. 4.  

KaŜdy taki spersonalizowany raport składa się z czterech części: 
1. Tabeli ocen przeciętnych, uzyskanych przez danego wykładowcę, 

odniesionych do ocen przeciętnych ogółu nauczycieli akademickich Wydziału 
InŜynierii Bezpieczeństwa PoŜarowego, Wydziału InŜynierii Bezpieczeństwa 
Cywilnego oraz całego SGSP. 

2. Charakterystyki szczegółowej oceny z wyszczególnionymi: kierunkiem 
studiów, trybem studiów, nazwą ocenianego przedmiotu, rodzajem zajęć, 
liczbą oceniających studentów, średnią oceną łączną ze wszystkich pytań, 
ocenami średnimi z pięciu głównych kategorii, średnimi ocenami z kaŜdego 
pytania zawartego w ankiecie. 

3. Graficznego zobrazowania wyników oceny dla poszczególnych pytań, 
zawartych w formularzu ankiety. 

4. Informacji dodatkowych na temat ocenianego wykładowcy i sposobu 
prowadzenia przez niego zajęć, zamieszczanych przez studentów dobrowolnie. 
Warto zaznaczyć, Ŝe jeŜeli konkretny nauczyciel akademicki prowadził róŜne 

przedmioty lub odmienne rodzaje zajęć z tego samego przedmiotu, wtedy części 2, 
3 i 4 zostaną powtórzone, ale z danymi przedstawionymi dla rozpatrywanego przy-
padku. 
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Rys. 4. Widok analitycznej części arkusza oceny nauczyciela akademickiego 

Źródło: opracowanie własne. 

4. Funkcjonowanie Zautomatyzowanej Oceny Nauczyciel i  
Akademickich {ZONA} 

Zwarty opis działania systemu {ZONA} zostanie dokonany na podstawie zre-
alizowanego cyklu badań ankietowych studentów SGSP, które odbyły się pomię-
dzy 11.05.2009 a 09.06.2009 roku. Ocenie podlegał sposób prowadzenia, przez 
kaŜdego z nauczycieli akademickich, poszczególnych zajęć dydaktycznych w se-
mestrze zimowym 2008/09. Badanie kaŜdej z grup studenckich, uczestniczących  
w całym cyklu, było nadzorowane przez co najmniej dwóch członków samorządu 
studenckiego SGSP. Kształt i forma ankiety od początku do końca były identyczne 
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i realizowane za pośrednictwem elektronicznego formularza oceny, umieszczonego 
na stronie internetowej uczelni. Zmienił się jedynie nieznacznie sposób uzupełnia-
nia danych w formularzu ankiety. Po pierwszych badaniach stwierdzono, iŜ wystę-
pują wpisy, które świadczą o popełnianych błędach. Omyłki dotyczyły znikomej 
liczby wpisów i wiązały się z trzema kwestiami: kierunkiem studiów (WIBP, 
WIBC), formą prowadzonych zajęć (W – wykład, C – ćwiczenia, L – laborato-
rium) i ocenianym przedmiotem. Większość nieprawidłowych wpisów udało się 
poprawić, stosując przy opracowywaniu wyników krzyŜowe porównywanie da-
nych z poszczególnych ankiet. Okazało się jednak, iŜ w przypadku 13 ankiet nie 
jest to moŜliwe. Zostały one usunięte i nie były brane pod uwagę przy opracowy-
waniu wyników. W tabeli 1 zawarto parametryczną charakterystykę przeprowa-
dzonych badań ankietowych. 

Tabela 1. Parametryczna charakterystyka badań ankietowych 

Lp. Parametr Wartość 

1 Liczba wypełnionych ankiet 3246 

2 Liczba usuniętych (błędnych) ankiet 13 

3 Liczba ocenionych wykładowców 76 

4 Liczba ocenionych przedmiotów 38 

W 4,06 

C 4,09 WIBP 

L 4,11 

W 4,32 

C 4,35 WIBC 

L 4,53 

W 4,13 

C 4,41 
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SGSP 

L 4,28 

Źródło: opracowanie własne. 

Zanim jednak studenci-uŜytkownicy w ogóle mogli przystąpić do oceniania 
wykładowców i prowadzonych przez nich zajęć, naleŜało dokonać niezbędnych 
czynności preparacyjnych. śeby wyeliminować pomyłki związane z błędnym wy-
borem prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego, przedmiotu lub formy 
prowadzonych zajęć, które miały miejsce na początku minionego cyklu badań, 
tworzono przed badaniem dedykowane komplety formularzy, przeznaczone dla 
konkretnej grupy studenckiej. Zadanie to wykonywał operator (zazwyczaj student 
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– przedstawiciel samorządu SGSP) lub administrator (pracownik wyznaczony 
przez rektora-komendanta), definiując połączenia trzech elementów i tworząc ze-
staw: nauczyciel-przedmiot-forma zajęć. Z uwagi na to, Ŝe zarówno na liście wy-
kładowców, jak i w zestawieniu przedmiotów znajduje się wiele elementów, ich 
wybór ze standardowej listy rozwijanej byłby kłopotliwy, a przede wszystkim cza-
sochłonny. RównieŜ tutaj zastosowano mechanizm znacznie przyspieszający wy-
bór jednego bądź drugiego elementu oceny. Uniknięto nawigowania po długiej 
liście, stosując wyszukiwanie oparte na technologii AJAX, czyli asynchroniczny 
JavaScript i XML (ang. Asynchronous JavaScript and XML). Akronim ten określa 
zastosowanie pewnej grupy technologii w celu stworzenia aplikacji internetowej 
pracującej po stronie przeglądarki, która do zmiany zawartości nie wymaga przeła-
dowania strony. Zamiast wysyłać formularz powodujący przeładowanie całej stro-
ny, wysyłanie zawartości formularza w technologii AJAX ma miejsce w tle23.  
Wynikają z tego bezsprzeczne korzyści w postaci zwiększenia interaktywności 
stron i szybszej reakcji na Ŝądania uŜytkownika. 

RóŜnicę w działaniu typowej witryny internetowej i witryny działającej na 
podstawie technologii AJAX przedstawiono w formie graficznej na rys. 5 (standar-
dowa witryna) i rys. 6 (witryna z technologią AJAX). Podstawową zaletą techno-
logii AJAX jest to, Ŝe do wyświetlenia wyników działania uŜytkownika nie ma 
potrzeby odświeŜania danej strony. Wadą zaś jest brak moŜliwości cofnięcia się  
w nawigowaniu po danej stronie poprzez uŜycie przycisku „Cofnij” w przeglądar-
ce. MoŜna jednak temu zaradzić poprzez umieszczenie na stronie odpowiedniego 
kodu JavaScript, realizującego polecenie „Cofnij”. Wpisywanie kaŜdej kolejnej 
litery z wyraŜenia, którego poszukujemy, powoduje filtrowanie istniejącej listy,  
w trybie rzeczywistym, pod kątem juŜ wprowadzonych znaków i wyświetlanie 
znalezionych elementów, odpowiadających jedynie tymŜe znakom. W dowolnym 
momencie moŜemy wybrać któryś z elementów listy i zostanie on wyświetlony  
w Ŝądanym polu. 

 

Rys. 5. Schemat działania standardowej witryny internetowej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
http://www.internetmaker.pl/artykul/723,1,ajax_w_kilka_minut.html (dostęp 13.10. 2009). 
                                                      
23 S. Raymond: Ajax on Rails. Wyd. Helion, Gliwice 2007. 
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Rys. 6. Schemat działania witryny opartej na technologii AJAX 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
http://www.internetmaker.pl/artykul/723,1,ajax_w_kilka_minut.html (dostęp 13.10. 2009). 

W omawianym systemie wybieranie nazwiska wykładowcy spośród listy roz-
wijanej blisko dwustu nazwisk, przysparzałoby sporych trudności. Łatwo zdać 
sobie z tego sprawę spoglądając na rys. 7, na którym znajduje się jedynie część 
najpowszechniej wykorzystywanej listy rozwijanej.  

Przy korzystaniu z technologii AJAX, po wprowadzeniu kaŜdej kolejnej litery 
poszukiwanego nazwiska, automatycznie w tle dokonywane jest sprawdzenie  
w bazie, czy istnieją wykładowcy spełniający zadane kryteria. 

Kończy się to wyświetleniem jednego bądź kilku nazwisk, spośród których  
z łatwością wybierzemy interesujące nas w danej chwili. Kolejne etapy procesu 
wyboru elementu z bazy, w tym przypadku wykładowcy, realizowane przy wyko-
rzystaniu technologii AJAX. Przedstawiono to na rys. 8. Kiedy gotowy był juŜ 
zestaw formularzy oceny, wtedy osoba wyznaczona z samorządu studenckiego 
zbierała grupę oceniającą i prowadziła ją do sali komputerowej, w której przepro-
wadzane było badanie ankietowe. Studenci-uŜytkownicy, którzy przystępowali do 
oceny konkretnego nauczyciela prowadzącego dany przedmiot wprowadzali do 
bazy danych dane poprzez formularz, umieszczony w witrynie internetowej SGSP.  
 Formularz do wprowadzania danych przypominał graficznie arkusz papieru, 
tyle Ŝe był wyświetlony na ekranie monitora. Początkowo, zanim jeszcze urucho-
miono moŜliwość tworzenia dedykowanych formularzy, aby uniknąć efektu powta-
rzania przez oceniającego studenta oceny, po wypełnieniu kaŜdej ankiety, w zielo-
nym polu na górze strony była wyświetlana informacja o juŜ wypełnionych ankie-
tach. Stąd ankietowany miał ciągły podgląd na to, jakich wykładowców i jakie 
przedmioty, czy formy zajęć, juŜ ocenił. W przypadku próby ocenienia przez uŜyt-
kownika kolejny raz tego samego wykładowcy, otrzymywał on komunikat o tym, 
Ŝe ten wykładowca został juŜ oceniony, a informacje z wypełnionej ankiety nie 
zostaną zapisane w bazie danych. Mechanizm ten został wyeliminowany po jed-
nym z kolejnych badań poprzez uruchomienie moŜliwości tworzenia dedykowa-
nych zestawów formularzy dla konkretnej grupy studenckiej, które zostały omó-
wione powyŜej. 
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Rys. 7. Wybór elementu z bazy poprzez tradycyjną listę rozwijaną 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Rys. 8. Kolejne etapy wyszukiwania elementów z bazy danych w technologii AJAX 

Źródło: opracowanie własne. 
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Po zakończeniu wypełniania wszystkich wymaganych formularzy przez dane-
go studenta resetowano sesję przeglądarki poprzez jej zamknięcie. Kolejna osoba, 
rozpoczynająca ocenianie na tym komputerze, otrzymywała juŜ odmienny numer 
sesji, waŜny do momentu zamknięcia przeglądarki. Wspominano juŜ wyŜej o wa-
dzie takiego rozwiązania, ale nie było konieczności stosowania jakichś specjalnych 
rozwiązań, sytuacja zamknięcia przeglądarki, w trakcie trwającej sesji, nie przytra-
fiła się bowiem Ŝadnemu ze studentów w całym minionym cyklu badań ankieto-
wych. 

Cały cykl zbierania opinii studentów, na temat sposobu prowadzenia zajęć 
przez wykładowców zamknęła faza opracowania uzyskanych w trakcie badania 
danych i przygotowania wyników. W ramach tego etapu, dla kaŜdego ocenionego 
nauczyciela wydrukowano indywidualny raport z badania ankietowego, którego 
elementy zostały opisane wcześniej. 

5. Rozwój systemu {ZONA} 

NaleŜy podkreślić, Ŝe obecnie przyjęte rozwiązanie w zakresie formy prze-
prowadzenia studenckiej ankiety oceny nauczycieli akademickich spełniło swoje 
zadanie w stopniu zadowalającym. W ramach doskonalenia narzędzia oceny nale-
Ŝałoby jeszcze zautomatyzować sam proces przygotowywania raportu z oceny dla 
kaŜdego z nauczycieli. Obecnie kaŜdy indywidualny raport moŜe być oglądany  
i następnie drukowany oddzielnie. Warto zmienić to tak, aby moŜliwe było druko-
wanie raportu bez konieczności generowania jego podglądu oraz dla zadanego 
zbioru wykładowców. Poza tym, przydatna mogłaby okazać się funkcja tworzenia 
wszystkich, bądź wybranych, raportów w postaci samodzielnych plików w jednym 
z popularnych formatów, obsługiwanych przez większość systemów operacyjnych 
(na przykład w formacie .pdf), z opcją ich przesyłania drogą elektroniczną pod 
pobrane z bazy danych adresy poczty elektronicznej. Trwają obecnie prace nad 
takim udogodnieniem, aby kaŜdy wykładowca otrzymywał unikatowy odsyłacz do 
strony internetowej, gdzie mógłby zobaczyć arkusz oceny swojej osoby. Istniałaby 
równieŜ moŜliwość zapisania go w formie pliku bądź wydrukowania. Taki raport 
byłby kaŜdorazowo generowany automatycznie, a więc po pojawieniu się w bazie 
danych świeŜych informacji, zostałby natychmiast zaktualizowany. 

Szczególnie istotne dla trafności oceny mogłoby okazać się sprawdzanie pa-
rametru oceny uzyskanej przez studenta oceniającego z przedmiotu, który oceniał. 
W przypadku wątpliwości co do rzetelności dokonanej oceny, moŜna byłoby badać 
korelację między oceną uzyskaną przez studenta z danego przedmiotu a oceną wy-
kładowcy prowadzącego tenŜe przedmiot, jakiej dokonał rozpatrywany student. Na 
tej podstawie będzie moŜna ustalić, czy występuje zaleŜność polegająca na tym, Ŝe 
studenci ze słabymi bądź dobrymi ocenami, uzyskanymi z danego przedmiotu, 
oceniali nauczyciela akademickiego stosownie do uzyskanej oceny, wyŜej bądź 
niŜej. 
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Niewątpliwie, znacznym ułatwieniem przy ocenie reprezentatywności całego 
badania, w odniesieniu do poszczególnych nauczycieli akademickich, byłaby moŜ-
liwość skorzystania z zestawienia zawierającego dane o tym, z iloma studentami 
konkretny wykładowca prowadził w rozpatrywanym semestrze zajęcia dydaktycz-
ne. Informacja taka powinna być dostępna w komórce organizacyjnej zajmującej 
się organizacją semestru i rozkładem zajęć w trakcie jego trwania. 

Aby zwiększyć liczbę studentów biorących udział w badaniu dzięki jego do-
stępności niezaleŜnie od miejsca i czasu, oraz zachować całkowitą anonimowość  
i swobodę oceny, moŜna zaproponować tryb indywidualnego dostępu do formula-
rzy oceny. MoŜliwe jest wygenerowanie identyfikatorów i przekazanie ich przed-
stawicielom samorządu studenckiego, którzy rozprowadziliby je wśród studentów, 
a ci z kolei w określonym przedziale czasowym, z dowolnego miejsca, dokonaliby 
stosownej oceny. Oczywiście, kaŜdemu zakresowi identyfikatorów odpowiadałby 
określony komplet zestawów formularzy oceny (nauczyciel-przedmiot-forma za-
jęć), który ładowałby się po podaniu tegoŜ identyfikatora. 

Korzystne dla jakości oceny mogłoby się jeszcze okazać wyświetlanie, przy 
kaŜdym kolejnym zestawie, zdjęcia nauczyciela realizującego oceniany przedmiot. 
Niestety, nie wszyscy studenci prawidłowo identyfikują osoby, z którymi spotykają 
się na zajęciach dydaktycznych. Takie rozwiązanie wymagałoby jednak stosownej 
zgody poszczególnych wykładowców oraz dostarczenia przez nich fotografii. 

Dodatkowo, naleŜałoby rozwaŜyć kwestię zmiany prawa studentów do oceny 
nauczycieli akademickich SGSP, dotyczącej wypełniania przez nich obowiązków 
dydaktycznych, w swego rodzaju zobowiązanie, które będzie słuŜyło jednym  
i drugim. Alternatywą mógłby stać się jakikolwiek czynnik zachęcający. Na przy-
kład, o ile jest to moŜliwe, kaŜdy student, który dokonał oceny zajęć prowadzo-
nych w minionym semestrze, otrzymywałby dodatkowe punkty ECTS. 

6. Podsumowanie 

Sprawność procesu oceniania nauczycieli akademickich, z wykorzystaniem 
opracowanego narzędzia, uległa niewątpliwie zwiększeniu. Jeśli weźmie się pod 
uwagę dwa parametry: czas opracowywania ocen dla wszystkich ocenianych na-
uczycieli akademickich i liczbę osób zaangaŜowanych w ten proces, to trzeba 
stwierdzić, Ŝe nastąpiła znaczna poprawa sprawności wykonania całości. Aby jed-
nak czerpać z tego faktyczne korzyści, naleŜy poprawić jeszcze co najmniej dwa 
parametry: jakość samej oceny (uwzględnić kryteria podane w statucie) i zrozu-
mienie przez ocenianych potrzeby takiego działania oraz wynikających z tego ko-
rzyści dla nich. 

Wyniki badań ankietowych są z pewnością niezwykle istotne dla kaŜdego  
z nauczycieli akademickich. KaŜdy z nich moŜe przecieŜ wykorzystać informacje 
zawarte w swoim indywidualnym raporcie z badań do poprawy własnego warsztatu 
pracy. Dlatego teŜ niezwykle istotne jest, aby kaŜdy oceniony otrzymywał jak naj-
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szybciej raport przygotowany specjalnie dla niego, na co właśnie pozwala narzę-
dzie {ZONA}. Na podstawie: uzyskanych ocen jednostkowych, poszczególnych 
problemów i kategorii głównych oraz dodatkowych uwag zamieszczonych przez 
studentów, kaŜdy zainteresowany będzie mógł podsumować miniony semestr  
z określonej perspektywy i udoskonalić sposób nauczania w semestrach kolejnych. 
JednakŜe przełoŜeni wykładowcy, do których taki raport moŜe trafić, powinni pa-
miętać o daleko posuniętej ostroŜności w budowaniu uogólnień, tyczących się pra-
cy poszczególnych nauczycieli akademickich. NiemoŜliwa jest bowiem, jeśli  
chodzi o rzetelność wnioskowania, ocena jakości działań dydaktycznych, podej-
mowanych przez ocenianego wykładowcę, jedynie przez pryzmat niniejszego ba-
dania. MoŜna, co najwyŜej, odczytywać zawarte w uzyskanych raportach dane jako 
pewne wytyczne bądź sugestie odnoszące się do sposobu realizacji rozpatrywanych 
przedmiotów. Takie podejście moŜe przynieść największy poŜytek, jeśli zostanie 
właściwie spoŜytkowane przez samego zainteresowanego, czyli ocenionego na-
uczyciela. 

Sposób zbierania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji, 
dotyczących oceny wydaje się być optymalny przy ocenie warunku koszt-efekt. 
Oczywiście, poza zaproponowanymi powyŜej usprawnieniami. Poprawy wymaga 
jeszcze sam formularz ankiety, który obecnie bada raczej odczucia studentów, a nie 
fakty. Natomiast w kwestii zrozumienia potrzeby dokonywania takich ocen naleŜy 
dąŜyć do sytuacji, w której oceniani zrozumieją, jak waŜna jest dla nich szybka, 
precyzyjna, przejrzysta i uczciwa informacja na temat sposobu prowadzenia przez 
nich zajęć dydaktycznych. KaŜdy wykładowca, który pragnie poprawić swój warsztat 
metodyczny nauczyciela i tak naprawdę poprawić pośrednio warunki swojej pracy, bę-
dzie dysponował diagnozą tych, dla których to przecieŜ czyni – studentów. 

PIŚMIENNICTWO 

1. Sobol M.: Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji. W: Wolanin J. 
(red.): Zarządzanie bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia ochrony ludności. 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2003. 

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym. Dz. U. 2005,  
nr 164, poz. 1365, z poźn. zm. 

3. Statut Szkoły Głównej SłuŜby PoŜarniczej nadany decyzją Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2007 r. (Nr DZKiOS-II/VI- 
-0123/1795/06). 

4. Gilfillan I.: PostgreSQL vs MySQL. Which is better. „Database Journal”, De-
cember 16, 2003. 

5. Conrad T.: PostgreSQL vs. MySQL vs. Commercial Databases: It’s All About 
What You Need. April 2004. 

6. Owczarek M.: JavaScript pierwsze starcie. Wyd. Helion, Gliwice 2009. 
7. Crowford D.: JavaScript mocne strony. Wyd. Helion, Gliwice 2009. 



Zeszyty Naukowe SGSP Nr 40 

 

98 

8. Raymond S.: Ajax on Rails. Wyd. Helion, Gliwice 2007. 
9. Lis M.: Ajax i PHP. Wyd. Helion, Gliwice 2008. 

S U M M A R Y 

Marceli SOBOL,  
Stanisław ŁAZOWY 

IMPROVEMENT OF EFFECTIVENESS OF EVALUATION  
ACADEMIC TEACHERS WITH THE USE OF IT TECHNIQUES  

AND TOOLS 

{ZONA} system is dedicated to IT tool for making evaluation of education  
process. The efficiency of the teachers evaluation process using {ZONA} system 
has undoubtedly increased. Considering both: the time of preparing evaluation 
reports and number of staff engaged in that process there has been a significant 
improvement of efficiency. The result of the evaluation survey is surely highly 
important for each of the teachers. One can use the information included in the 
report to improve it's teaching skills. That's why it is very important that every 
teacher receives as soon as possible the evaluation report that has been prepared 
especially for that teacher, and that is what {ZONA} system does. On the bases of: 
each and the main categories ranks and comments placed by students each teacher 
is able to analyze and enhance the way of teaching. Every teacher who is  
constantly trying to improve it's teaching skills will have the guideline what way to 
follow in order to get to become perfect. The way of gathering, processing storing 
and distributing surveys seems to be optimal, concerning costs and benefits but it 
will be improved if any necessary. 
 



 

mł. bryg. dr Marzena PÓŁKA 
dr inŜ. Paweł SULIK  
Wydział InŜynierii Bezpieczeństwa PoŜarowego 
SGSP 

ANALIZA WYBRANYCH PARAMETRÓW 
POśAROWYCH WEŁNY MINERALNEJ I UKŁADÓW 
WEŁNA MINERALNA-TYNKI CIENKOWARSTWOW E 

W artykule omówiono wpływ zastosowanego rozwiązania ocie-
pleniowego wykończonego tynkami mineralnymi, silikatowymi 
oraz silikatowo-silikonowymi, z warstwą ociepleniową wykonaną 
z wełny mineralnej na wybrane parametry poŜarowe układu. 

The study deals with the influence of external insulation composite 
systems with rendering (mineral, silicate, silicate-silicone) based 
on mineral wool on  selected fire parameters. 

W Polsce co roku ginie około 500 osób w poŜarach budynków, z czego więk-
szość to ofiary inhalacji dymem i toksycznymi produktami spalania [1]. W przy-
padku poŜarów w budynkach głównymi czynnikami, które ograniczają zdolność do 
ewakuacji ludzi, są:  

� produkty spalania draŜniące wzrok i górne drogi oddechowe, 
� ograniczony zasięg widzialności oraz intensywność wydzielania ciepła 

przez materiały,  
� ilość ciepła wypromieniowanego przez warstwę gorącego dymu itp. [2−6]. 
Jednym z parametrów poŜarowych określającym dynamikę wzrostu poŜaru 

z materiałów jest szybkość wydzielania ciepła (HRR – z ang. Heat Release Rate). 
HRR określa moc poŜaru i decyduje o temperaturze górnej warstwy oraz o stru-
mieniu masy gazów wpływających i wypływających [7−9]. Stąd teŜ celem autorów 
niniejszego artykułu było badanie szybkości wydzielania ciepła przez wybrane 
materiały izolacyjne w funkcji gęstości zewnętrznego strumienia cieplnego.  

W wielu obiektach budowlanych do wykonywania izolacji termicznej ścian 
wykorzystuje się wełnę mineralną. Stosuje się ją w izolacjach wentylowanych  
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(np. w przypadku okładzin kamiennych, stalowych itp.), jak i w technologii bez-
spoinowych systemów ociepleniowych (ETICS – z ang. External Thermal Insula-
tion Composite Systems). 

 

Rys. 1. Widok odkrywki ocieplenia typu ETICS  
wykonanego na ścianie wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego.  

Materiał termoizolacyjny – wełna mineralna 

Źródło: oprac. własne. 

W bezspoinowych systemach ociepleń izolację pokrywa się warstwą kleju  
z zatopionym zbrojeniem wykonanym z siatki z włókna szklanego stanowiącego 
podłoŜe pod tynk, najczęściej fakturowy (rys. 1). Warstwy te wpływają na parame-
try poŜarowe określonego układu uŜytkowego w róŜnych ekspozycjach cieplnych. 
Cienka i lekka warstwa tynku zabezpiecza wełnę mineralną przed wpływami at-
mosferycznymi, a jednocześnie nadaje budynkowi estetyczny wygląd. Wyroby na 
bazie wełny mineralnej wbudowane w elementy budowlane przyczyniają się  
w znaczny sposób do oszczędności energii, wzrostu komfortu cieplnego i aku-
stycznego oraz bezpieczeństwa poŜarowego budynku [10, 11]. Jest to, wziąwszy 
pod uwagę wymagania [15], warunek niezbędny przy realizacji współczesnych 
budynków. 

1. Opis materiału badawczego 

Do badań parametrów poŜarowych wykorzystano jeden typ wełny mineralnej 
typu lamela wykończonej następującymi tynkami: 

� tynkiem silikatowo-silikonowym (2 rodzaje), 
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� tynkiem silikatowym oraz 
� tynkiem mineralnym.  
Wymienione tynki, z uwagi na swoje cechy (dobra dyfuzja pary wodnej oraz 

korzystne właściwości z zakresu reakcji na ogień) naleŜą do najczęściej stosowa-
nych w układzie z wełną mineralną w systemach ETICS.   
 Wełna mineralna uŜyta do badań wyprodukowana została ze skał bazaltowych 
i z produktu ubocznego metalurgii − ŜuŜla wielkopiecowego [10]. Podstawowe 
parametry fizykochemiczne uŜytej do badań wełny mineralnej przedstawiono  
w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka fizykochemiczna włókien wełny mineralnej [10] 

Włókna wełny mineralnej  Skład chemiczny (% wagowy) 

Krzemionka (wyraŜona jako SiO2) 34 do 45 
Al 2O3 15 do 24 
Fe2O3 2 do 11 

Mieszanina: CaO + MgO 20 do 35 

Na2O + K2O 1 do 7 

Średnica średnia włókna 3 do 6 µm 
 

Tynki uŜyte do badań to wyprawy zewnętrzne (elewacyjne), cienkowarstwo-
we o grubości 2−4 mm, aplikowane na warstwę podkładową, zbrojoną siatką  
z włókna szklanego – bazujące na cemencie jako spoiwie, stosowane głównie jako 
warstwy wierzchnie w systemach ocieplania. Ich granulacja wynosiła od 1−5 mm. 
NałoŜone były na wełnę w postaci dwóch warstw – warstwa bazowa + tynk wła-
ściwy. Tynki zastosowane w badaniach moŜna teŜ stosować bezpośrednio na beto-
nie lub tynkach cementowych i cementowo-wapiennych [11].  
Do badań uŜyto tynki:  
� mineralne − oparte na spoiwie wapiennym i cementowym. Są to suche mie-

szanki składników mineralnych, tj. kruszyw naturalnych np. kwarcu, perlitu, 
wapienia lub mielonego marmuru, odpowiednio dobrane, aby udział poszcze-
gólnych frakcji zapewnił zaprawie powierzchniową spoistość;  

� silikatowe (krzemianowe) − produkowane na bazie szkła wodnego i kruszywa 
marmurowego. Mają bardzo niski opór dyfuzyjny, dzięki czemu ściana nie jest 
zagroŜona kondensacją pary wodnej we wnętrzu materiału konstrukcyjnego 
lub teŜ w warstwach termoizolacji; 

� silikonowe − w tych tynkach spoiwem jest Ŝywica krzemoorganiczna. Powło-
ka wykonana z tynku silikonowego jest wyjątkowo trwała i odporna zarówno 
na czynniki chemiczne, jak i mechaniczne, charakteryzuje się ona duŜą paro-
przepuszczalnością.  
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Do badań uŜyto dwa warianty tynku silikatowo-silikonowego, które mają po-
średnie właściwości jednego i drugiego tynku. RóŜnica pomiędzy wariantami tyn-
ków silikatowo-silikonowych wynika z zastosowania innej granulacji (uziarnienia), 
czyli średnicy uŜytego kruszywa:  

• tynk silikatowo-silikonowy I – 2,5 mm, 
• tynk silikatowo-silikonowy II − 1,6 mm. 

2. Metoda badawcza  

 Badanie szybkości wydzielania ciepła i dymu z analizowanych materiałów, 
poddanych działaniu kontrolowanego, zewnętrznego strumienia promieniowania 
cieplnego, przeprowadzono metodą kalorymetru stoŜkowego, zgodnie z normą ISO 
5660:2002 [12]. Wyznaczenie parametrów poŜarowych za pomocą kalorymetru 
stoŜkowego (rys. 2) polega na pomiarze stęŜenia tlenu w gazach spalinowych  
i szybkości przepływu tych produktów w przewodzie kominowym.  

Rys. 2. Kalorymetr stoŜkowy  
znajdujący się w Pracowni Zakładu Spalania i Teorii PoŜarów  

w Szkole Głównej SłuŜby PoŜarniczej 
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Ilość zuŜytego tlenu w połączeniu ze stałą 13,1 MJ pozwala na dokładne oszaco-
wanie udziału produktów spalania w szybkości wydzielania ciepła w warunkach 
poŜarowych [13, 14]. 
 Badania cech poŜarowych roŜnych wariantów materiałów kompozytowych 
oraz wełny mineralnej przeprowadzano w kalorymetrze stoŜkowym produkcji fir-
my FTT (Fire Testing Technology) z Wielkiej Brytanii, dostępnym w Zakładzie 
Spalania i Teorii PoŜarów w Szkole Głównej SłuŜby PoŜarniczej. Próbki badanych 
materiałów poddano działaniu strumienia cieplnego kolejno 50 i 70 kW/m2. Przy 
wyborze mocy promieniowania cieplnego w celu wyznaczenia cech poŜarowych 
badanych materiałów zastosowano ekspozycję cieplną symulującą II fazę poŜaru 
wg standardowej krzywej „temperatura poŜaru – czas spalania”. Inicjacja reakcji 
spalania odbywała się sposobem zapłonu pilotowego. Zapłonu lotnych produktów 
rozkładu termicznego dokonano za pomocą zapalnika iskrowego. W badaniach 
zastosowano poziome ustawienie próbek materiałów badanych w stosunku do ra-
diatora (rys. 3). 

 

Rys. 3. Sposób umieszczenia próbki w komorze spalania kalorymetru 
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3. Wyniki bada ń materiałów kompozytowych  
w wybranej ekspozycji cieplnej 

 Wyniki badań właściwości termofizycznych i termokinetycznych badanych 
materiałów kompozytowych i samej wełny mineralnej w zastosowanych ekspozy-
cjach cieplnych przedstawiono w tabelach 2 i 3 oraz na rys.rys. 4−7.  
Tabela 2. Własności termokinetyczne róŜnych wariantów materiałów kompozytowych 
oraz wełny mineralnej przy róŜnych ekspozycjach cieplnych i w warunkach zapłonu pilo-
towego 

NAZWA 
MATERIAŁU  

HRRmax 
[kW/m 2] 

HRRśr 
[kW/m 2] 

SEAśr  
[m2/kg] 

MLR śr 
[g/m2·s] 

COśr  
[kg/kg] 

CO2śr  

[kg/kg] 

Zewnętrzny strumień ciepła 
50 kW/m2 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowo- 

-silikonowy I 
89,55 33,75 153,85 0,019 0,0799 2,38 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowo- 

-silikonowy II 
129,52 33,90 266,64 0,015 0,1031 2,75 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowy 

93,32 30,89 144,78 0,016 0,0953 2,25 

wełna mineralna  
+ tynk mineralny 

7,03 4,28 17,21 0,011 0,0064 1,68 

wełna mineralna 7,60 3,99 12,51 0,004 0,3602  2,30 

Zewnętrzny strumień ciepła 
70 kW/m2 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowo- 

-silikonowy I 
107,82 28,33 177,56 0,017 0,0615 2,34 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowo- 

-silikonowy II 
160,36 40,06 312,69 0,019 0,0787 3,01 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowy 

119,12 29,12 188,44 0,019 0,0653 2,31 

wełna mineralna  
+ tynk mineralny 

9,52 5,32 20,15 0,015 0,0179 1,77 

wełna mineralna 7,07 3,12 10,23  0,008 0,2717 2,33 
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Tabela 3. Własności termofizyczne róŜnych materiałów kompozytowych oraz wełny mine-
ralnej przy róŜnych ekspozycjach cieplnych i w warunkach zapłonu pilotowego 

-*- brak zapłonu fazy gazowej 
 
 

NAZWA 
MATERIAŁU 

Czas do 
zapłonu, 
Tzap [s] 

Czas do 
osiągnięcia  
HRR max 

[s] 

Całkowite 
uwolnione 

ciepło, 
THR 

[MJ/m2] 

Średnie 
efektyw-
ne ciepło 
spalania, 
HOCśr 

[MJ/kg] 

Począt-
kowa 

(końco-
wa) masa 

próbki  
[g] 

Ubytek 
próbki 

[% wag.] 

Zewnętrzny strumień ciepła 
50 kW/m2 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowo- 

-silikonowy I 
48 80 4,9 15,49 

92,67 
(89,77) 

3,13 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowo- 

-silikonowy II 
85 110 11,7 20,18 

100,9  
(95,8) 

5,05 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowy 

63 85 6,7 16,78 
95,84 

(92,24) 
3,76 

wełna mineralna  
+ tynk mineralny 

-* 10 1,2 3,97 
119,47 

(116,87) 
2,18 

wełna mineralna -* 50 0,8 11,54 
21,75 

(21,15) 
0,6 

Zewnętrzny strumień ciepła 
70 kW/m2 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowo- 

-silikonowy I 
28 55 7,4 14,83 

97,25 
(92,85) 

4,52 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowo- 

-silikonowy II 
47 75 11,6 18,64 

98,54 
(92,84) 

5,78 

wełna mineralna  
+ tynk silikatowy 

31 50 5,6 13,51 
89,64 

(86,04) 
4,01 

wełna mineralna  
+ tynk mineralny 

-* 75 1,3 3,13 
112,83 

(109,13) 
3,28 

wełna mineralna -* 30 0,4 3,18 
21,39 

(20,29) 
1,1 
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Rys. 4. Szybkość wydzielania ciepła (HRR) przez badane materiały kompozytowe  
i wełnę mineralną przy strumieniu ciepła 50 kW/m2 

Źródło: oprac. własne. 
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Rys. 5. Szybkość wydzielania ciepła (HRR) przez badane materiały kompozytowe i wełnę 
mineralną przy strumieniu ciepła 70 kW/m2 

Źródło: oprac. własne. 
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Rys. 6. Porównanie średniej wartości powierzchni ekstynkcji właściwej (SEAśr) badanych 
materiałów przy ekspozycji ciepła 50 kW/m2 
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Rys. 7. Porównanie średniej wartości powierzchni ekstynkcji właściwej (SEAśr) badanych 
materiałów przy ekspozycji ciepła 70 kW/m2 
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4. Analiza wyników bada ń 

Przeprowadzone badania umoŜliwiają sformułowanie następujących wniosków: 
� Krzywe szybkości wydzielania ciepła (HRR) dla badanych materiałów, któ-

rych produkty rozkładu termicznego uległy zapłonowi pilotowemu (rys. 4 i 5) 
wykazały podobne przebiegi, tj. występowanie jednego maksimum (piku). 
Dwa badane materiały, tj. wełna mineralna oraz układ wełna z tynkiem mine-
ralnym nie uległy spalaniu płomieniowemu ani bezpło-mieniowemu. 

� Wyraźny skokowy wzrost wartości HRR zaobserwowano po zapłonie wydzie-
lonych palnych produktów lotnych dla określonych materiałów, w analizowa-
nych ekspozycjach cieplnych, wartości HRR po osiągnięciu wartości HRRmax 
zmniejszają się z powodu spadku strumienia masy palnych produktów lotnych. 

� Czas zwłoki do zapłonu produktów rozkładu termicznego jest funkcją ekspo-
zycji cieplnej. Krótszy czas do zapłonu zaobserwowano w wyŜszej ekspozycji 
cieplnej (70 kW/m2) w porównaniu ze strumieniem 50 kW/m2, niezaleŜnie od 
rodzaju badanego materiału. 

� W wyŜszych ekspozycjach cieplnych czasy do zapłonu odpowiednich próbek 
były krótsze w porównaniu z niŜszą ekspozycją ciepła o około 45%. 

� NiezaleŜnie od gęstości padającego na próbkę strumienia ciepła kompozyt 
wełna+ tynk silikatowo-silikonowy I miał najkrótszy czas do zapłonu piloto-
wego w porównaniu z takimŜ innych kompozytów. 

� NajdłuŜszy czas do zapłonu pilotowego wykazał kompozyt wełna+tynk silikato-
wo-silikonowy II. 

� Czas do osiągnięcia HRRmax przy zmianie gęstości strumienia ciepła  
z 50 kW/m2 na 70 kW/m2 był krótszy o około 30–40%, niezaleŜnie od rodzaju 
badanych materiałów. 

� Analiza czasu do wystąpienia maksimum na krzywej HRR (pomiędzy 50  
i 110 s dla próbek, w których wystąpił zapłon) prowadzi do stwierdzenia, Ŝe 
badane materiały, jeśli ulegną zapłonowi trwałemu, a warstwa tynku jest o od-
powiedniej grubości, to mogą one stworzyć zagroŜenie w przypadku poŜaru. 

� Wariant silikatowo-silikonowy II wykazał największą szybkość wydzielania 
ciepła spośród wszystkich próbek, w strumieniu 70 kW/m2 HRRmax było więk-
sze o 33% od wariantu silikatowego i 40% od silikatowo-silikonowego I, na-
tomiast w strumieniu 50 kW/m2 od tych wariantów było większe o ok. 45%. 

� Wartości maksymalnej szybkości wydzielania ciepła (HRRmax) przy ekspozycji 
strumienia ciepła 70 kW/m2 były większe o około 20−30% w stosunku do 
strumienia 50 kW/m2, co oznacza, Ŝe kinetyka generacji ciepła jest funkcją 
ekspozycji cieplnej, na jaką naraŜona jest próbka i w wyŜszych ekspozycjach 
wydzielana jest większa ilość palnych produktów lotnych. 

� Dla maksymalnej wartości szybkości wydzielania ciepła (HRRmax) badanych 
materiałów moŜna zauwaŜyć następującą zaleŜność: 
przy 50 kW/m2: 



Analiza wybranych parametrów poŜarowych wełny mineralnej… 

 

109 

• s-s II > silikatowy > s-s I > wełna > mineralny, 
przy 70 kW/m2: 

• s-s II > silikatowy > s-s I > mineralny > wełna,  
gdzie: 
• s-s II    − wełna mineralna + tynk silikatowo-silikonowy II; 
• silikatowy    − wełna mineralna + tynk silikatowy; 
• s-s I     − wełna mineralna + tynk silikatowo-silikonowy I; 
• wełna     − wełna mineralna; 
• mineralny    − wełna mineralna + tynk mineralny. 

 
� Dla tynku mineralnego w Ŝadnym z zastosowanych natęŜeń strumienia 

promieniowania ciepła maksymalna szybkość wydzielania ciepła (HRRmax) 
nie przekroczyła 10 kW/m2. 

� Wzrost ekspozycji cieplnych, przy których przeprowadzane były badania, 
nie wpływa w sposób decydujący na całkowitą ilość uwolnionego ciepła 
(THR) i średnie efektywne ciepło spalania (HOCśr), gdyŜ ich maksymalne 
wartości osiągnięte zostały przy natęŜeniu strumienia promieniowania  
o wartości 50 kW/m2. 

� Wartości SEAśr wariantu silikatowo-silikonowego II są znacznie większe 
od pozostałych wariantów, dla przykładu przy 50 kW/m2 od silikonowego 
o 71%, natomiast od silikatowo-silikonowego I o 83%, zaś przy 70 kW/m2 
odpowiednio o 63% i 73%. 

� Wartości HRRmax i SEAśr wymienianych wyŜej trzech wariantów przekro-
czyły co najmniej 12-krotnie wyniki uzyskane przez wariant mineralny  
i wełnę mineralną. 

� Biorąc pod uwagę ilość wydzielonego CO z 1 kg materiału moŜna zauwa-
Ŝyć, Ŝe niezaleŜnie od ekspozycji cieplnej najmniej CO wydzielał kompo-
zyt wełna + tynk mineralny i wełna mineralna. 

� Wydzielanie CO2 nie zaleŜy od ekspozycji cieplnej, utrzymywało się na 
podobnym poziomie niezaleŜnie od rodzaju badanych materiałów. 

5. Wnioski  

 Istotny wpływ na stan bezpieczeństwa poŜarowego obiektów ma specyfika 
układów uŜytkowych materiałów budowlanych wykorzystywanych w procesie 
budowy. Dobór powyŜszych materiałów nie moŜe być dziełem przypadku, stąd  
w niniejszej pracy przeprowadzono badania w celu sprawdzenia danych materia-
łów pod kątem szybkości wydzielania ciepła w określonych ekspozycjach  
cieplnych. Zwrócić naleŜy uwagę na znajomość podstawowych cech poŜarowych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych, do których równieŜ naleŜą 
wykorzystane w pracy materiały kompozytowe (wełna mineralna + tynk budowla-
ny) odpowiedzialne za odpowiednią izolację ścian budynków. 
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Uzyskane kompleksowe wyniki badań cech poŜarowych badanych materiałów 
wskazują, Ŝe: 
1. Wartość szybkości wydzielania ciepła przez materiały palne jest funkcją rodza-

ju materiału i ekspozycji cieplnej. 
2. Największą szybkość wydzielania ciepła spośród badanych materiałów, wyka-

zywał kompozyt wełna+tynk silikatowo-silikonowy II. MoŜna stwierdzić, Ŝe 
na właściwości poŜarowe analizowanych układów wełna-tynk duŜy wpływ ma 
uziarnienie warstwy wierzchniej. Wzrost uziarnienia tynku powoduje większe 
wydzielanie ciepła z badanego kompozytu wełna+tynk silikatowo-silikonowy 
II. 

3. Badana wełna mineralna i kompozyt wełna mineralna+tynk mineralny nie ule-
gły zapłonowi pilotowemu w ekspozycji cieplej symulującej II fazę rozwoju 
poŜaru. 

4. Intensywność wydzielania dymu przez badane materiały zaleŜała od rodzaju 
materiału i wartości gęstości zewnętrznego strumienia cieplnego. Najwięcej 
dymu w ekspozycji 70 kW/m2 wydzielił kompozyt wełna mineralna+tynk sili-
katowo-silikonowy II. 

5. Jedynym z przebadanych, rodzajem tynku, który nie pogorszył własności weł-
ny mineralnej był tynk mineralny. Wszystkie pozostałe warianty materiałów 
kompozytowych uległy zapłonowi pilotowemu, a ich maksymalna szybkość 
wydzielania ciepła (HRRmax) wielokrotnie przewyŜszyła wartość uzyskaną ze 
spalania wełny mineralnej.  

6. ZagroŜenie poŜarowe ze strony materiału kompozytowego wełna mineralna 
+ tynk mineralny jest znikome, gdyŜ w nieznacznym stopniu przyczynia się do 
rozwoju środowiska poŜaru. 

7. Pozostałe materiały kompozytowe, tzn. wełna+tynk silikatowo-silikonowy I, 
wełna+tynk silikatowo-silikonowy II oraz wełna+tynk silikatowy w momencie, 
gdy ulegną zapłonowi trwałemu, spalają się płomieniowo aŜ do momentu wy-
palenia materiału palnego. 
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S U M M A R Y 
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Paweł SULIK 

ANALYSIS OF SELECTED FIRE PARAMETERS FOR EXTERNAL 
INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING BASED 

ON MINERAL WOOL 

The paper describes influence of external insulation composite systems with ren-
dering based on mineral wool on selected fire parameters. Three groups of 
rendering were tested: mineral, silicate and silicate-silicone plasters. Heat Release 
Rate connected with variable heat flux density was measured. Tests were carried 
out for 20 specimens. Only the SGSP laboratory equipments, among other things 
conical calorimeter made by Fire Testing Technology, were used for the tests.  
The conclusions based on rceceived results were formulated.  


