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Wpływ prędkości przepływu powietrza na czas
zadziałania czujek zasysających dymu
Streszczenie
W artykule podjęto się analizy wpływu przepływu powietrza na czas zadziałania czujek zasysających dymu. Omówiono stanowisko pomiarowe wykonane na
podstawie norm do badania czujek pożarowych dymu. Zbadano wpływ prędkości
przepływu mieszaniny powietrzno-dymowej na rozkład cząstek dymu. Dokonano
porównania wpływu prędkości przepływu na czas zadziałania czujek jonizacyjnych,
optycznych rozpraszających do czujek zasysających. Badania wykonano dla spalania płomieniowego i bezpłomieniowego. Sformułowano wnioski mające wpływ na
proces projektowania systemów zabezpieczeń.
Słowa kluczowe: system sygnalizacji pożarowej, czujki działające z wykorzystaniem
światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji, czujki zasysające,
cząstki dymu

Impact of Air Flow Velocity on Response Time
of Smoke Detectors
Abstract
The paper contains an analysis of impact of air flow velocity on response time of
aspirating smoke detectors. A measurement appliance, constructed on the basis
of standards for fire smoke sensors testing, has been described. The impact of flow
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velocity of air and smoke mixture on the smoke particles distribution was tested.
A comparison of impact of flow velocity on the response time of dispersion optical,
ionization detectors and aspirating smoke detectors was performed. The research
was performed for flame and flameless combustion. The conclusions , having impact
on the protection systems design, were formulated.
Keywords: fire detection and fire alarm system, detectors using scattered light,
transmitted light or ionization, aspirating smoke detectors, smoke particles

Wprowadzenie
W dobie rozwoju systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, poszukuje
się rozwiązania detektora pożaru odpornego na działanie wentylacji w pomieszczeniu zabezpieczanym. Coraz częściej ten problem występuje w pomieszczeniach serwerowni, gdzie wentylacja, a może częściej klimatyzacja,
spełnia dwa zadania dostarczania powietrza o określonych parametrach
użytkowych, ale także chłodzenia urządzeń. Badania wykonywane od kilkunastu lat [1÷7], wykazywały rozróżnianie nie tylko wpływu rodzaju spalania
na czas zadziałania systemów zabezpieczeń, ale także wpływu prędkości
przepływającej mieszaniny powietrzno-dymowej. W artykule przedstawiono
wyniki badań wpływu prędkości przepływu powietrza, ale także rozkładu
cząstek dymu w zestawieniu z wynikami pomiaru czujek punktowych dymu
jonizacyjnych (dla spalania płomieniowego) i optycznych (dla spalania bezpłomieniowego – rozkładu termicznego).
Wg PN-EN 54–1:2013 [7] czujka dymu zasysająca, to czujka dymu, w której za pomocą zintegrowanego urządzenia zasysającego (np. wentylatora lub
pompy) powietrze i aerozole są wciągane przez układ zasysania i dostarczane
do jednego elementu wykrywającego dym lub większej liczby takich elementów.
W uwadze do punktu 3.1.3 normy czytamy: „Każdy element wykrywający
dym może zawierać więcej niż jeden czujnik wystawiony na działanie tej
samej próbki dymu”.
Badania mają także na celu pokazanie większej przydatności czujek
zasysających w stosunku do czujek punktowych dymu przy narażeniu ich
na działanie duże prędkości przepływu powietrza.
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1. Stanowisko pomiarowe
W badaniach wykorzystano stanowisko badawcze wykonane dla potrzeb
określenia czasu zadziałania czujek dymu przy określonej prędkości przepływu mieszaniny powietrzno-dymowej (dla spalania i rozkładu termicznego
różnych materiałów palnych). Jest to alternatywa do badań normowych, gdzie
spala się olej parafinowy, podczas którego otrzymujemy dym o określonym
rozkładzie cząstek. Układ komory pozwala na spalanie materiałów nieokreślonych w normach. Są to różnego rodzaju materiały drewniane (np. dąb
kanadyjski, kempas), tworzywa sztuczne, kable, papier, różne ciecze palne.
Pozwala to na określanie przydatności czujek pożarowych dymu do wykrywania pożaru w pomieszczeniach, gdzie składowane są określone materiału
palne tak różne od materiałów normowych.
W komorze spalania o wymiarach 1,2 m × 1,2 m × 1,2 m spalany jest
płomieniowo (zapalane przez podpalenie określonej ilości spirytusu) lub bezpłomieniowo (rozkład termiczny na płycie grzejnej rozgrzanej do ok. 400oC,
regulowana moc grzejna do 2 kW) materiał palny, a lotne produkty spalania
są zasysane do tunelu przez przepływające powietrze. Układ wentylacyjny
pozwala na regulację prędkości przepływu powietrza od 0,1 m/s do 7 m/s.
Powietrze do komory spalania wpływa przez otwór zasysający /9/ umieszczony na wysokości wlotu do tunelu pomiarowego. Takie umiejscowienie
wlotu wraz z prostownicą strumienia /8/ ma przeciwdziałać wpływowi przepływu powietrza na spalanie się próbek. Powietrze przepływając, porywa
cząstki dymu i płynie przez kanał pomiarowy o wymiarach 0,4 m × 0,4 m,
gdzie umieszczone są czujki dymu wraz z układem pomiarowym.
Układ pomiarowy składa się z densytometru zapewniającego pomiar
gęstości optycznej dymu m, D1, komory jonizacyjnej, przy pomocy której
dokonywany jest pomiar względnej zmiany prądu jonizacji y oraz miernika
IPS do pomiaru ilości i wielkości cząstek. Dla zapewnienia m.in. bezpieczeństwa elementów pomiarowych, w różnych punktach tunelu dokonywany
jest pomiar temperatury powietrza. Wszystkie pomiary są zapamiętywane
przez systemy komputerowe dokonujące zapisu wszystkich mierzonych
parametrów z częstotliwością zapisu równą 1 Hz (co 1 s).
Pomiar gęstości optycznej dymu m [dB/m] dokonywany jest bezinwazyjnie poprzez umieszczony zestaw nadajnika podczerwieni wraz z lustrem
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na zewnątrz tunelu pomiarowego. Pomiar dokonywany jest przez układ szyb,
a oś pomiarowa przyrządu, dla zmniejszenia wpływu efektu odbicia promienia od szyby, ustawiona jest pod kątem 10o. Przed pomiarami dokonywana
jest każdorazowo kalibracja przyrządu. Dla koncentracji aerozolu lub dymu
nie większych niż 2 [dB/m], błąd pomiaru miernika nie powinien przekraczać 0,02 [dB/m] lub +5% zmierzonej koncentracji aerozolu lub dymu [8].

Rys. 1. Szkic układu pomiarowego do badania czułości czujek pożarowych dymu [1, 4]
1 – głowica pomiarowa y (komora jonizacyjna), 2 – badane punktowe czujki
pożarowe (jonizacyjna, optyczna rozproszeniowa na podczerwień), 3 – głowica
pomiarowa densytometru – m.(pomiar zewnętrzny), 4‒7 termopary, 8 – prostownica
strumienia, 9 – regulowany otwór zasysania powietrza, IPS-CR – pomiar parametrów cząstek dymu, pomiar y,m. – kalkulator wielkości pomiarowych y[ ], m [dB/m],
Anemometr – pomiar prędkości przepływu powietrza [m/s], Multimetr – pomiar
napięcia zasilania czujek
Źródło: rys., fot. W. Wnęk
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Pomiar względnej zmiany prądu jonizacji y dokonywany jest przy
pomocy komory jonizacyjnej. Komora zawiera przestrzeń pomiarową i odpowiednie wyposażenie, za pomocą którego próbkowane powietrze jest
zasysane i przechodzi przez przestrzeń pomiarową w taki sposób, że cząstki
aerozolu/dymu dyfundują do tej przestrzeni.
Układ ssawny powinien wciągać powietrze do urządzenia przy ciągłym,
stałym przepływie 30 l/min ± 10% przy ciśnieniu atmosferycznym.
Analizator IPS-CR jest narzędziem laboratoryjnym do automatycznego
pomiaru wymiarów cząstek stałych i ciekłych w powietrzu, niezależnie od
ich właściwości fizycznych i chemicznych.
Zasada działania analizatora IPS polega na pomiarze zmian strumienia
promieniowania podczerwonego, który jest rozpraszany przez poruszające się w strefie pomiaru cząstki. Zmiany strumienia promieniowania, po
obróbce elektronicznej, rejestrowane są przez komputer. Po zakończeniu
pomiaru danej próbki wyniki przedstawiane są za pomocą statystycznych
parametrów zbioru, jak również rozkładów różnych właściwości cząstek.
Zakres pomiarowy systemu IPS od 0,5 μm do 200 μm, indywidualnie
dopasowany do potrzeb użytkownika, przełączany w czterech zakresach
(2,3 μm – 33 μm, 1,7 μm – 28 μm, 1 μm – 4 μm, 0,7 μm – 1 μm). Nierównomierność czułości powierzchni pomiarowej 2,5%. Prędkość zliczania cząstek
powyżej 10 000 cząstek na sekundę. Pomiary zestawiane są automatycznie
w tabele, przedstawiane są zależności między parametrami w postaci wykresów.
Pomiar prędkości przepływu powietrza dokonywany jest przy pomocy
anemometru skrzydełkowego AV6 o zakresie pomiarowym 0,15 – 30 m/s.
Dokładność pomiaru ±1% wartości odczytanej. Pomiary poniżej dolnej
wartości zakresu pomiarowego mierzono anemometrem
Pomiar ubytku masy spalanych próbek zmierzono przy pomocy wagi
elektronicznej WLT 6/12/X/2 o zakresie pomiarowym 6 kg / 12 kg, dokładność pomiaru ±0,1 g. Wyniki pomiaru masy zapamiętywane są automatycznie w pamięci komputera.
Spalanie bezpłomieniowe (rys. 2) realizowane jest poprzez zastosowanie
płyty grzewczej o średnicy 200mm, na której umieszczana jest odpowiednia
ilość palnego materiału. Płyta grzewcza ma moc znamionową około 2 kW
z sześciostopniową regulacją. W trakcie badań zmierzono strumień mocy
promieniowania płyty grzejnej, który wynosi 30 kW/m2.
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Rys. 2. Płyta grzejna z pomiarem temperatury przy spalaniu bezpłomieniowym
Źródło: fot. W. Wnęk

Spalanie płomieniowe materiału palnego wspomagane jest niewielką
ilością spirytusu skażonego (10 ml) z uwagi na trudność w zapoczątkowaniu spalania. Spirytus był umieszczany w pojemniczku o średnicy 5 cm
i ustawiany kolejno w tym samym miejscu pod próbkami spalanych materiałów, następnie podpalany. Odległość pojemnika od materiału ok. 25 mm.
Czas pomiaru 180 s. Dla każdej z prędkości przepływu powietrza (0,2 m/s,
0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 4 m/s, 5 m/s, 6 m/s, 7 m/s) wykonywano trzy
próby ze spalanym materiałem. Wszystkie wyniki pomiarów są automatycznie rejestrowane przez komputery zastosowane w układzie pomiarowym.
Na rys. 4 przedstawiono wnętrze tunelu pomiarowego dla przykładowego
spalania bez i z dymem.
Na zdjęciach widoczne są umiejscowione obok siebie czujki punktowe
dymu jonizacyjna i optyczna rozproszeniowa wraz z kapilarą systemu zasysającego.

Wpływ prędkości przepływu powietrza na czas zadziałania czujek…
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Rys. 3. Ułożenie próbek drewna w komorze przy spalaniu płomieniowym.
Źródło: fot. J. Dubicki

Rys. 4. Fotografia wyglądu wnętrza tunelu pomiarowego wraz elementami pomiarowymi (nie zadymiony i zadymiony) [4]
Źródło: fot. W. Wnęk

12

Waldemar Wnęk, Janusz Dubicki, Natalia Mostowik

2. Wyniki badań
2.1. Wpływ rozkładu cząstek na czas zadziałania czujek zasysających
  przy założonych prędkościach przepływu
Dokonano pomiaru rozkładów wielkości cząstek dymu dla spalania bezpłomieniowego (rys. 5) i płomieniowego (rys. 6). Dla przedstawienia wyników
zestawiono tylko po dwa badania przy stosunku ilości cząstek 59.628/45 350

Rys. 5. Rozkład wielkości cząstek dymu dla spalania bezpłomieniowego
(czas zadziałania czujki zasysającej przy 0,2 s/m – 43 s, 7 m/s – 4 s)
Źródło: opracowanie własne

Wpływ prędkości przepływu powietrza na czas zadziałania czujek…

13

Rys. 6. Rozkład wielkości cząstek dymu dla spalania płomieniowego
(czas zadziałania czujki zasysającej przy 0,2 s/m – 70 s, 7 m/s – 99 s)
Źródło: opracowanie własne

przy prędkości 0,2 m/s czas jest w stosunku, jak 43 s / 70 s, porównując
spalanie bezpłomieniowe do płomieniowego. Dla prędkości 7 m/s mamy
9 028/7 663 przy stosunku czasów 44 s / 199 s.
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Rys. 7. Wpływ prędkości przepływu powietrza na rozkład cząstek w założonym
przedziale wielkości cząstek dymu
Źródło: opracowanie własne

Analizując rozkłady cząstek, poniżej przedstawiono wpływ prędkości
przepływu mieszaniny powietrzno-dymowej w wybranym zakresie wielkości cząstek tak, aby można było zbadać wpływ prędkości na ilość cząstek
dymu w zadanym zakresie średnic. Wyniki zestawiono na rys. 7 dla dwóch
zakresów średnic cząstek 0,94÷1,69 µm i 3,21÷3,97 µm.
Analizując powstałe zależności, można stwierdzić, że charakter zmian
ilości cząstek w przypadku spalania bezpłomieniowego i oddzielnie rozpatrując spalanie płomieniowe, wykazują podobne zmiany ilości. To może oznaczać, że rodzaj spalania w rozpatrywanych zakresach ma ten sam charakter
zmian. Dla sprawdzenia relacji pomiędzy wykresami dokonano zestawienia
(rys. 8) stosunku ilości cząstek przy zakresie 0,94÷1,69 µm do ilości cząstek
przy zakresie 3,21÷3,97 µm dla postrzegalnych prędkości przepływu od 0,2
do 7 m/s.

Wpływ prędkości przepływu powietrza na czas zadziałania czujek…
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Zależność S od prędkości przepływu powietrza v opisana została równością kwadratową przy zachowaniu współczynnika korelacji R = 0,98. Dla
opisania wykresu przy pomocy zależności liniowej otrzymano współczynnik
korelacji R = 0,94.

Rys. 8. Stosunek ilości cząstek z zakresu 0,94÷1,69 µm do ilości cząstek z zakresu
3,21÷3,97 µm przy określonej prędkości przepływu od 0,2 do 7 m/s
Źródło: opracowanie własne

Z rys. 8 wynika, że zależność nie jest zależnością liniową, widać nieliniowość charakterystyki dla małych i dużych prędkości. Otrzymane zależności
dają możliwość dalszych analiz wpływu ilości cząstek na czas zadziałania
czujek z zastosowaniem analiz statystycznych rozkładów.
2.2. Porównanie czasu zadziałania czujek punktowych
i zasysających dymu
Na wykresach (rys. 9, 10) przedstawiono zależność czasu zadziałania czujek
zasysających i punktowych dymu w funkcji prędkości przepływu powietrza.
Zestawiono czasy zadziałania czujki zasysającej dla spalania płomieniowego z czujką jonizacyjną, ze względu na większą czułość czujki jonizacyjnej
w stosunku do czujki optycznej, a dla spalania bezpłomieniowego z czujką
optyczną rozproszeniową.
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Na rys. 9 w przedziale prędkości przepływu powietrza od 0,2 m/s do
1 m/s czujka jonizacyjna uzyskała podobny czas zadziałania. Przy prędkościach przepływu powietrza większych niż 4 m/s stwierdzono brak detekcji
pożaru testowego przez czujkę jonizacyjną. Natomiast czas zadziałania
czujki zasysającej dymu wzrastał z prędkością przepływu powietrza w sposób zbliżony do liniowego. W przypadku czujki zasysającej powyżej 6 m/s
został przekroczony czas 180 s przeznaczony na wykrycie pożaru, co dla
określonych parametrów badania świadczy o jej nieprzydatności powyżej
tej prędkości dla założonego w badaniach źródła pożaru. Czujka jonizacyjna
nieprzydatna była powyżej 4 m/s.

Rys. 9. Rozkład czasu zadziałania czujek zasysających i jonizacyjnej dymu w funkcji prędkości przepływu powietrza – spalanie płomieniowe
Źródło: opracowanie własne

Czujki z zastosowaniem detekcji polegającej na rozpraszaniu promieniowania gorzej wykrywają pożary płomieniowe.
Na wykresie (rys. 10) porównano czujką zasysającą z rozproszeniową
optyczną czujką dymu. Tu także w całym przedziale prędkości przepływu
powietrza czujka zasysająca zadziałała szybciej od czujki optycznej. Przy
prędkościach przepływu powietrza większych niż 4 m/s także stwierdzono
brak detekcji pożaru testowego. Natomiast czujka zasysająca dymu uzyskała
podobny czas zadziałania dla wszystkich prędkości przepływu powietrza.

Wpływ prędkości przepływu powietrza na czas zadziałania czujek…

17

Należy zauważyć, że czas zadziałania czujki zasysającej nie zależy od prędkości przepływu powietrza. Ten efekt jest zjawiskiem

Rys. 10. Rozkład czasu zadziałania czujek zasysających i optycznej rozproszeniowej dymu w funkcji prędkości przepływu powietrza – spalanie bezpłomieniowe
Źródło: opracowanie własne

bardzo przydatnym przy wykrywaniu pożarów bezpłomieniowych (zastosowania przy detekcji pożaru w serwerowniach).
Wnioski
Po przeprowadzeniu wszystkich badań i analizie wyników, można sformułować następujące wnioski:
• rodzaj spalania ma wpływ na czas zadziałania systemów zabezpieczeń,
• ze wzrostem ilości cząstek dymu w powietrzu, zmniejsza się czas detekcji zjawisk pożarowych przez zasysające czujki dymu,
• czujki zasysające w całym zakresie prędkości wykrywały dym w przeciwieństwie do czujek punktowych dymu,
• rozkład wielkości cząstek dymu ma wpływ na czas zadziałania czujek zasysających, jak i punktowych, charakter zmian zachowany jest,
porównując w poszczególnych klasach wielkości cząstek,
• ze względu na ilość dymu, czas zadziałania czujek zasysających w niektórych przypadkach przekroczył zakładany czas 180 s, co ma wpływ
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na przydatność czujek do wykrycia pożaru, czujki punktowe w tych
momentach czasowych jednak nie weszły w ogóle w stan alarmowania,
porównując czasy zadziałania czujek, można stwierdzić, że największą
czułość zasysająca czujka dymu posiada podczas bezpłomieniowego
pożaru testowego, zauważalny jest znikomy wpływ prędkości na czas
zadziałania czujek zasysających w badanym zakresie prędkości,
w przypadku badań z prędkością przepływu większą niż 4 m/s punktowe czujki dymu wykazały całkowity brak detekcji pożarów testowych,
co czyni je nie przydatne w pomieszczeniach silnie wentylowanych,
zasysające czujki dymu są systemami aktywnymi w pomieszczeniach,
gdzie jest szybki przepływ powietrza praktycznie w całym zakresie,
choć przekroczony był czas detekcji (180 s),
zastosowanie zasysających czujek dymu w kanałach wentylacyjnych
oraz na kratkach wlotowych do systemu wentylacji pozwala na szybką
detekcję zagrożenia pożarowego, co w konsekwencji ogranicza możliwość wystąpienia zagrożenia pożarowego.
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Przejście do detonacji w mieszaninach gazowych –
przegląd stanu wiedzy
Streszczenie
Spalanie detonacyjne w mieszaninach gazowych stanowi największe zagrożenie
w przemyśle podczas transportu tych gazów w gazociągach. Prędkość rozprzestrzeniania się fali detonacyjnej, z frontem reakcji oraz falą uderzeniową wynosi ok.
1500‒2000 m/s, w zależności od mieszaniny, a ciśnienie powstałe podczas detonacji
wynosi ok. 30 razy ciśnienie początkowe. Artykuł ten ma celu dokonanie przeglądu
stanu wiedzy w zakresie przejścia do detonacji w mieszaninach gazowych.
Słowa kluczowe: detonacja, DDT, spalanie, mieszaniny gazowe

Transition to Detonation in Gaseous Mixtures –
a State of the Art
Abstract
Detonative combustion in gaseous mixtures seems to be the most hazardous
phenomena in the industrial process during the pipeline transport of flammable
gases. The propagation velocity of detonation wave, including the reaction front
and shock wave can obtain ca. 1500‒2000 m/s, depending on gaseous mixture and
detonation pressure is about 30 times initial pressure. This paper shows a state of
the art in the area of transition to detonation in gaseous mixtures.
Keywords: detonation, DDT, combustion, gaseous mixtures
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Wprowadzenie
Zjawisko przejścia od spalania deflagracyjnego do detonacji, tzw. DDT (ang.
Deflagration to Detonation Transition), w mieszaninach gazowych stało się
przedmiotem intensywnych badań naukowych, począwszy od lat 30. XX wieku. W tym okresie Bone i inni [1], przy użyciu kamery z wirującym lustrem,
zaobserwowali zjawisko fali uderzeniowej rozprzestrzeniającej się w kierunku niespalonej mieszaniny przed frontem płomienia. Zgłoszono wówczas postulat, iż fala detonacyjna została zainicjowana w wyniku przedwczesnego zapłonu podczas sprężenia uderzeniowego mieszaniny. Chapman i Wheeler [2]
jako pierwsi umieścili w gładkiej rurze badawczej przeszkody, aby obserwować proces przyspieszania płomienia. Podczas swoich badań stwierdzili,
że maksymalna prędkość rozprzestrzeniania się płomienia w rurze bez
przeszkód, dla mieszaniny metanowo-powietrznej, wynosiła ok. 10 m/s. Przy
zastosowaniu przeszkód w rurze, oddalonych od siebie o odległość równą
średnicy rury, prędkość ta zwiększyła się do ok. 400 m/s. Niestety, z powodu
ograniczonej średnicy rury badawczej, nie zaobserwowali oni zjawiska DDT.
W latach 1950–1970 powstało kilkanaście pionierskich prac badawczych,
które dostarczyły wiele ciekawych opisów zjawiska DDT w mieszaninach
gazowych. Wśród wielu z tych prac, należałoby przede wszystkim wskazać
badania doświadczalne prowadzone przez Shchelkina [3], który zaproponował, że zjawisko przyspieszania frontu płomienia związane jest z turbulencjami w niespalonej mieszaninie palnej, co powoduje zwiększanie powierzchni
rozprzestrzeniającego się płomienia. Shchelkin stwierdził wówczas, że odkąd
prędkość dźwięku w niespalonej mieszaninie odnosi się do prędkości płomienia, to istnieją pewne zależności pomiędzy prędkością płomienia, a jego powierzchnią, co zasadniczo wpływa na proces przyspieszania płomienia oraz
przejście do detonacji. Według Oppenheima i Urtiewa[11], przejście do detonacji w gładkich rurach odbywa się poprzez tzw. „lokalne eksplozje” podczas
spalania mieszaniny, które mogą powstać na froncie płomienia lub czole fali
uderzeniowej. Z kolei Lee [4, 15] stwierdził, że problem przejścia do detonacji
jest mocno związany z mechanizmami spalania turbulentnego, przy różnych
warunkach brzegowych, a także, że gradienty reaktywności chemicznej
powiązane z temperaturą oraz stężeniem mieszaniny palnej, mogą spowodować przyspieszanie płomienia oraz przejście do detonacji. Większość prac
eksperymentalnych w tym zakresie, przeprowadzono w tzw. gładkich rurach
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i kanałach, a także zawierających różne konfiguracje przeszkód. Fala detonacyjna
w gazowych mieszaninach palnych może zostać zainicjowana bezpośrednio,
jeśli do tej mieszaniny zostanie dostarczone źródło zapłonu o wystarczającej
energii. Powstać wówczas musi silna fala uderzeniowa o określonym czasie
trwania, która zapoczątkuje reakcję spalania w mieszaninie. Front rozprzestrzeniającej się w mieszaninie reakcji spalania gwałtownie połączy się z falą
uderzeniową, aby utworzyć falę detonacyjną. Jeśli energia zapłonu okaże się
niewystarczająca, tzn. mniejsza niż krytyczna energia detonacji, wówczas
fala uderzeniowa stopniowo oddzieli się od frontu spalania. W sprzyjających
warunkach rozprzestrzeniający się front spalania deflagracyjnego może ulec
przyspieszeniu oraz w konsekwencji doprowadzić do powstania zjawiska
DDT. Przejście do detonacji można zaobserwować w różnych sytuacjach,
wliczając w to między innymi propagację płomienia w gładkich rurach
i kanałach, przyspieszenie płomienia spowodowane umieszczeniem w rurze
przeszkód o różnej konfiguracji czy też zapłon strumieniowy. Mechanizmy
prowadzące do powstania detonacji w mieszaninach gazowych można podzielić na dwie grupy:
• bezpośrednia inicjacja detonacji przez falę uderzeniową,
• przejście od spalania deflagracyjnego do detonacji na skutek niestabilności rozprzestrzeniającego się frontu spalania, wzajemnego oddziaływania frontu spalania i fali uderzeniowej lub frontu spalania i ścianek
rury, lub w wynikulokalnego wybuchu niespalonej części mieszaniny
palnej.
Pierwsza z tych grup stanowi proces bezpośredniej inicjacji, gdy fala uderzeniowa jest wystarczająco silna do zapłonu mieszaniny gazowej wraz
z gwałtownym łączeniem się frontu spalania z falą uderzeniową, tworząc
tym samym falę detonacyjną. Druga grupa mechanizmów prowadzących do
DDT stanowi znacznie bardziej złożony problem, ponieważ zawiera zagadnienia dotyczące dynamiki gazów dla przepływu turbulentnego, kinetykę
reakcji chemicznych oraz niestabilności fali spalania. Zel’dovich [5, 6], jako
pierwszy wprowadził teorię, którą później zweryfikował doświadczalnie
Lee [7], z której wynika, że gradienty reaktywności chemicznej powiązane z temperaturą i stężeniem mieszaniny palnej mogą spowodować przyspieszanie płomienia oraz przejście do detonacji. Powstanie tych gradientów powoduje uwalnianie się energii w określonym czasie. Doprowadzi to
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wówczas do uformowania się fali uderzeniowej, która zapali mieszaninę oraz
zapoczątkuje przejście do detonacji. Mechanizm ten nosi nazwę SWACER
(z ang. Shock Wave Amplification by Coherent Energy Release), co oznacza
wzmocnienie fali uderzeniowej przez koherentne uwolnienie energii [8].
Zgodnie z tym mechanizmem, odpowiednie przygotowanie objętości gazu
do lokalnej eksplozji może być dokonane poprzez intensywne mieszanie
świeżej mieszaniny z produktami spalania na powierzchni ich kontaktu.
Powstaje wówczas gradient reaktywności chemicznej o takim kształcie, że
po zapłonie strefa wydzielania energii przemieszcza się wraz z frontem fali
ciśnienia, wzmacniając go do takiego stopnia, że inicjuje detonację.
1. ddt w gładkich rurach
W zależności od stężenia mieszaniny palnej, warunków początkowych oraz
geometrii kanału, propagacja płomienia w gładkich rurach, prowadząca
do powstania zjawiska DDT, przebiega w kilku fazach, co pokano na rys. 1.

Rys. 1. Proces powstawania zjawiska DDT w gładkich rurach, z jednym końcem
rury zamkniętym:
(a) początkowa konfiguracja obrazująca gładki front płomienia z przepływem
laminarnym, (b) pierwsze pofałdowania na froncie płomienia oraz lokalne wiry
w warstwie przyściennej, (c) przepływ turbulentny i pofałdowany płomień,
(d) powstanie fal ciśnieniowych przed płomieniem w kształcie tulipana,
(e) lokalny wybuch w granicach płomienia, (f) przejście do detonacji
Źródło: [8].
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Procesy te można podzielić na cztery zasadnicze grupy:
• Inicjacja procesu spalania. Relatywnie słabe źródło energii, przykładowo iskra elektryczna, powoduje zapłon mieszaniny palnej i powstanie
spalania laminarnego. Mechanizm spalania laminarnego odbywa się
poprzez cząsteczkowy transport energiii wolnych rodników ze strefy
reakcji do niespalonej mieszaniny.
• Przyspieszanie płomienia. Płomień laminarny zaczyna się rozszerzać
i powstaje wówczas niestabilny przepływ. Przepływ ten staje się turbulentny z uwagi na interakcję ze ściankami rury, powodując pofałdowanie i przyspieszanie płomienia. Na początkowym etapie, przyspieszanie
płomienia powodowane jest przez rozszerzalność cieplną gorących
produktów spalania. Rozprzestrzeniający się płomień generuje fale
akustyczne, które łączą się w fale ciśnienia, a następnie w fale uderzeniowe. Fale te wchodząc w interakcje, zwiększają również turbulencje
podczas przepływu, jak również ciśnienie i temperaturę mieszaniny,
intensyfikując tym samym proces spalania. W kolejnym etapie mają
miejsce zjawiska związane ze zwiększaniem się powierzchni płomienia,
wzrostem szybkości uwalniania energii, prędkości rozprzestrzeniania
się płomienia oraz wzmacnianiem się fali uderzeniowej, na co wpływ
mają przede wszystkim interakcje pomiędzy płomieniemi lokalnymi
wirami w przepływie turbulentnym, płomieniem i falą uderzeniową,
a także różne mechanizmy niestabilności hydrodynamicznych, takich
jak na przykład Rayleigha oraz Taylora, Richtmyera i Meshkova czy
też Kelvina i Helmholtza. Nakładanie się oraz odbijanie fal od ścianek
rury powoduje znaczne zwiększenie prędkości propagacji płomienia do
wartości ok. 1000 m/s. Na rys. 2 przedstawiono fotografie wykonane za
pomocą techniki smugowej, obrazujące początkowe etapy propagacji
płomienia w gładkim kanale o prostokątnym przekroju poprzecznym
50 × 50 mm, dla stechiometrycznej mieszaniny wodorowo-tlenowej
oraz ciśnieniu początkowym 0,075 MPa [9].
• Powstanie lokalnych eksplozji. Miejsca, w których dochodzi do lokalnych eksplozji tworzą się jako tzw. „kieszeń”z mieszaniną palną, zlokalizowaną w pobliżu frontu płomienia, tuż za falą uderzeniową. Zgromadzona w tej kieszeni mieszanina osiąga warunki krytyczne do zapłonu
i w konsekwencji następuje lokalny wybuch, tzw. „wybuch w wybuchu”,
co jako pierwszy określił Oppenheim [10]. Kilka lat później, Oppenheim
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i Urtiew [11], na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych,
m.in. przy użyciu techniki Schlieren, opisali szczegóły zjawiska DDT
powstałego w wyniku lokalnej eksplozji mieszaniny palnej powstałego
podczas spalania stechiometrycznej mieszaniny wodorowo-tlenowej
w gładkiej rurze, przy ciśnieniu początkowym 1 atm.

Rys. 2. Początkowe etapy propagacji płomienia w gładkim kanale, stechiometryczna mieszanina wodorowo-tlenowa, ciśnienie początkowe 0,075 MPa.
Fotografie wykonane na odcinku 210–440 mm od źródła zapłonu
Źródło: [9].

• Powstanie fali detonacyjnej. Lokalne eksplozje powodują powstanie
silnej fali uderzeniowej, która gwałtownie łączy się z frontem reakcji
spalania, tworząc ponaddźwiękowy (względem niespalnej mieszaniny),
samopodtrzymujący się front fali detonacyjnej. Na rys. 3 przedstawiono kilka fotografii wykonanych dla stechiometrycznej mieszaniny
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wodorowo-tlenowej, przy ciśnieniu początkowym 0,073 MPa, obrazujących przejście do detonacji, spowodowane lokalną eksplozją w pobliżu
frontu płomienia przy górnej ściance rury. Centrum tej lokalnej eksplozji
widać wyraźnie na fotografii wykonanej w czasie 55 µs. W konsekwencji
tego powstaje sferyczna fala propagująca w poprzek rury badawczej, spalając całą mieszaninę pomiędzy frontem płomienia i falą uderzeniową.
Następnie, sferyczny front lokalnej eksplozji zaczyna przenikać przez
falę uderzeniową, tworząc samopodtrzymującą się falę detonacyjną.

Rys. 3. Fotografie, wykonane za pomocą techniki Schlieren, przedstawiające zjawisko DDT w gładkiej rurze dla stechiometrycznej mieszaniny wodorowo-tlenowej,
przy ciśnieniu początkowym 0,073 MPa.
Źródło: [11].

Zagadnienia dotyczące przejścia od spalania deflagracyjnego do detonacji
w gładkich rurach stanowią obecnie przedmiot badań numerycznych, w których wykorzystywanych jest wiele zaawansowanych kodów obliczeniowych,
umożliwiających poznanie szczegółów tej problematyki badawczej [12, 13].
Przykładowo, symulacje numeryczne wykonane przez Oran i Gamezo [14]
wskazują jednoznacznie, że sprężenie uderzeniowe niespalonej mieszaniny
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powoduje powstanie tzw. „gorących miejsc” (z ang. hot spots), w wyniku
nakładania się poszczególnych fal, interakcji pomiędzy falą uderzeniową,
a ściankami rury, jak również wpływem turbulencji podczas procesu spalania. Zgromadzone tam gradienty wysokich temperatur wytwarzają samorzutne fale reakcji spalania, prowadząc do detonacji. Ponadto, na podstawie
tych symulacji, wykazano, że wzajemne oddziaływanie pomiędzy falą uderzeniową, a frontem płomienia odgrywa decydującą rolę w tworzeniu warunków umożliwiających zjawisko DDT, powodując turbulencje i przyspieszanie
frontu płomienia. Na rys. 4 przedstawiono wyniki symulacji numerycznej
w zakresie przejścia do detonacji w gładkim kanale, dla stechiometrycznej
mieszaniny acetylenowo-powietrznej.

Rys. 4. Wyniki symulacji numerycznej w zakresie przejścia do detonacji w gładkim kanale o długości 32 cm, dla stechiometrycznej mieszaniny acetylenowo-powietrznej. Wyniki symulacji odnoszą się do gradientów gęstości
Źródło: [14]
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Na rys. 5 przedstawiono fotografię wykonaną w technice smugowej, ilustrującą kolejne etapy przejścia do detonacji po zainicjowaniu mieszaniny
acetylenowo-tlenowej słabym źródłem energii oraz po procesie przyspieszania płomienia. Na podstawie tej fotografii można wyodrębnić cztery główne
obszary, a w szczególności:
• Początkowe połączenie płomienia i fali uderzeniowej. Fala uderzeniowa
oraz płomienie podczas spalania turbulentnego propagują wspólnie,
a uwalnianie energii prowadzi do przyspieszania ich propagacji.
• Lokalne eksplozje prowadzą do przejścia do detonacji.
• Powstanie fali detonacyjnej po zjawisku DDT, o nieustalonej prędkość
propagacji.
• Powstanie ustalonej fali detonacyjnej, po ustabilizowaniu się prędkości
propagacji.

Rys. 5. Fotografia smugowa obrazująca etapy zjawiska przejścia do detonacji
w mieszaninie acetylenowo-tlenowej w następstwie przyspieszania frontu spalania
turbulentnego. 4 – powolny płomień, 5 – przyspieszający płomień, 6 – fala detonacyjna zwiększająca prędkość propagacji, 7 – ustalona fala detonacyjna, 8 – lokalna
eksplozja na froncie płomienia, 9 – fala uderzeniowa
Źródło: [4]
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W literaturze przedmiotu [16‒19] znaleźć można sporo danych eksperymentalnych odnoszących się do wpływu średnicy rury czy początkowego
ciśnienia oraz temperatury na tzw. odległość rozbiegową (z ang. run-up
distance), to znaczy odległość od punktu zapłonu do momentu przejścia do
detonacji w dostatecznie długich rurach. W literaturze przedmiotu z lat 60.
oraz 70. XX w., odległość ta nazywana była „odległością indukcji”. Odstąpiono jednak od tej nazwy, aby nie mylić jej z terminem „strefy indukcji”,
wprowadzonym przez teorię fali detonacyjnej ZND (teoria fali detonacyjnej
wg Zeldovicha, von Nuemanna i Döringa) [21, 22]. Zatem, odległość rozbiegowa nie zależy jedynie od właściwości mieszaniny palnej, ale również od
warunków początkowych i brzegowych, takich jak rodzaj i lokalizacja źródła
zapłonu, wymiary i geometria rury, chropowatość ścianek rury, jak również
to, czy rura badawcza jest zamknięta z obydwu stron czy też otwarta. Dane
eksperymentalne odnoszące się do odległości rozbiegowej wskazują na to,
że odległość ta maleje w zależności od ciśnienia początkowego, zgodnie ze
wzorem:

X DDT = f ( p − m )

(1)

gdzie wartość m zależy od właściwości mieszaniny palnej i mieści się w zakresie od 0,4 do 0,8 dla zakresu ciśnienia początkowego od 0,01 do 0,65 MPa.
Zjawisko DDT w krótkich rurach może pojawić się przy mniejszych
odległościach rozbiegowych, niż w przypadku dostatecznie długich rur,
w wyniku wstępnego sprężenia mieszaniny oraz interakcji płomienia z falą
ciśnienia odbitą od końca rury. Efekt ten, w połączeniu z chropowatością
ścianek rury, odgrywa kluczową rolę w mechanizmie przyspieszania płomienia. W 1983 roku Steen i Schampel [20] dokonali przeglądu badań doświadczalnych związanych z odległością rozbiegową dla detonacji mieszanin gazowo-powietrznych w długich rurach. Zaproponowane przez nich
dane dotyczą wybranych mieszanin paliwowo-powietrznych przy ciśnieniu
początkowym wynoszącym 1 atm. Na rys. 6 przedstawiono przykładowe
wartości odległości rozbiegowych dla stechiometrycznych mieszanin etylenu
i propanu z powietrzem.
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Rys. 6. Odległości rozbiegowe dla detonacji stechiometrycznych mieszanin etylenu i propanu z powietrzem
Źródł0: [20]

Wartości odległości rozbiegowej wzrastają wraz ze wzrostem średnicy
rury badawczej. Z badań przeprowadzonych przez Steena i Schampela wynika również, że w tym przypadku istotną rolę odgrywają także stężenia
paliwa w mieszaninie, a także to, że odległość rozbiegowa zmniejsza się wraz
ze wzrostem ciśnienia początkowego oraz wraz ze spadkiem temperatury
początkowej.
2. ddt w rurach z przeszkodami
Badania doświadczalne, przeprowadzane od początku lat 80. XX wieku,
nad zjawiskiem DDT w rurach zawierających różne konfiguracje przeszkód
[23‒30], jak również zaistniałe poważne awarie przemysłowe pokazały, że
jeśli stężenie palnej mieszaniny gazowo-powietrznej znajduje się w obszarze granic wybuchowości, wówczas propagacja płomienia w tej mieszaninie w ośrodku z przeszkodami może gwałtownie przyspieszać, osiągając
prędkości ponaddźwiękowe. Towarzyszyć temu będzie powstawanie fali

32

Rafał Porowski

uderzeniowej oraz nadciśnienia o znacznych wartościach. Jeśli mieszanina ta będzie wystarczająco wrażliwa, wówczas mechanizm przyspieszania
płomienia doprowadzi do zjawiska przejścia do detonacji. W zależności od
stężenia mieszaniny palnej, warunków początkowych, geometrii rury badawczej oraz konfiguracji przeszkód, proces propagacji płomienia w rurze
z przeszkodami przebiegać może w następujących obszarach:
• gaszenie płomienia – płomień przestaje się rozprzestrzeniać;
• powolne rozprzestrzenianie się płomienia – płomień propaguje z prędkością znacznie mniejszą niż prędkość dźwięku w produktach spalania;
• deflagracja – płomień propaguje z dużą prędkością, bliską prędkości
dźwięku w produktach spalania (600–1200 m/s);
• quasi-detonacja – płomień rozprzestrzenia się z prędkością o wartości
pomiędzy prędkością dźwięku w produktach spalania, a prędkością CJ
(według teorii Chapman-Jouguet);
• detonacja – rozprzestrzenianie się płomienia z prędkością bliską wartości CJ.
Z praktycznego punktu widzenia, najważniejsze aspekty mechanizmów
przyspieszania płomienia odnoszą się do ustalonego stanu propagacji płomienia o dużych prędkościach, zjawiska przejścia do detonacji, jak również
rozprzestrzeniania się quasi-detonacji.
Szybkie płomienie w rurach o powtarzalnej konfiguracji przeszkód rozprzestrzeniają się z ustaloną prędkością, która utrzymuje się na tym samym
poziomie przez całą długość rury badawczej. W niektórych przypadkach
ustalony stan prędkości propagacji płomienia może być bliski prędkości
dźwięku w produktach spalania. Ten tryb propagacji płomienia, zwany jako
deflagracja, jest maksymalnym do osiągnięcia trybem przez płomień turbulentny dla spalania nie detonacyjnego. Na rys. 7 przedstawiono fotografie
wykonane w technice Schlieren obrazujące proces propagacji płomienia
podczas deflagracji w kanale z przeszkodami. Na fotografiach tych widać
wyraźnie strukturę fali uderzeniowej oraz front reakcji spalania, propagujące
z ustaloną prędkością o wartości ok. 700 m/s. Fala uderzeniowa powstała
w wyniku nakładania się fal ciśnieniowych, generowanych przez front spalania turbulentnego.
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Rys. 7. Propagacja płomienia podczas deflagracji w kanale z przeszkodami:
a) efekt stabilizacji podczas interakcji odbitej fali uderzeniowej z frontem płomienia, b) efekt przyspieszania i turbulizacji płomienia oraz jego przejście przez
przeszkodę
Źródło: [31]
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W badaniach tych [31] nie zaobserwowano zapłonu za falą uderzeniową
do momentu, gdy temperatura za tą falą wynosiła ok. 500 K. Fala uderzeniowa docierając do przeszkody, odbiła się od niej, tworząc w konsekwencji
cylindryczną falę odbitą, która rozprzestrzeniała się w poprzek kanału oraz
w kierunku frontu spalania, wchodząc z nim w interakcje. Fala ta przechodząc przez płomień, spowodowała, że struktura płomienia turbulentnego
stała się gładsza z powodu niestabilności Marksteina. Proces stabilizacji
płomienia w wyniku interakcji odbitej fali uderzeniowej i płomienia związany jest z nagłą zmianą szybkości uwalniania energii i w konsekwencji
powstawaniem fal ciśnienia, co jako pierwszy ogłosił Markstein [33]. Fale
ciśnienia odbite od górnej ścianki kanału wchodzą w ponowne interakcje z płomieniem, wywołując efekt jego destabilizacji. Następnie, płomień
przyspiesza w kierunku gęstszego medium, powodując turbulizację frontu
spalania, w wyniku mechanizmu niestabilności wg Rayleigha i Marksteina.
Na rys. 8 przedstawiono strukturę spalania turbulentnego podczas deflagracji stechiometrycznej mieszaniny wodorowo-tlenowej w kanale. Duża
chropowatość górnej i dolnej ścianki kanału została wytworzona za pomocą
małych cylindrycznych przeszkód o średnicy 2,5 mm.

Rys. 8. Struktura spalania turbulentnego podczas deflagracji stechiometrycznej
mieszaniny wodorowo-tlenowej w kanale z przeszkodami
Źródło: [31]

Przedstawiona na rys. 8 struktura spalania turbulentnego składa się z fal
zagęszczeniowych na froncie spalania i następującej za nim turbulentnej
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strefy reakcji. Fala uderzeniowa w tym przypadku nie jest zbyt silna, aby
spowodować zapłon mieszaniny, dlatego też front spalania rozprzestrzenia
się w charakterystycznym kształcie litery „V”. Fala spalania (rys. 8) rozprzestrzeniająca się z prędkością ok. 1000 m/s, znajduje się w odległości ok. 40 cm
od źródła zapłonu w postaci świecy elektrycznej. Należy stanowczo rozróżnić
mechanizm powstawania zjawiska przejścia do detonacji w gładkich rurach
oraz rurach z przeszkodami, odkąd chropowatość ścianek rury odgrywa
znaczącą rolę zarówno procesie propagacji spalania deflagracyjnego, jak
i w przejściu do detonacji. W gładkich rurach ustalona detonacja oznaczana jest za pomocą ustabilizowania się prędkości jej propagacji. Zazwyczaj
prędkość płomienia przed-detonacyjnego jest mniejsza niż 1000 m/s, gdzie
prędkość detonacji według modelu CJ wynosi ponad 2000 m/s. Pojawienie
się lokalnych eksplozji w pobliżu fali spalania powoduje zazwyczaj, że początkowo prędkość detonacji jest wyższa niż założona wartość teoretyczna,
a następnie ulega obniżeniu do wartości bliskiej, przewidywanej według modelu CJ. W takich przypadkach zawsze można zaobserwować falę uderzeniową, która po powstaniu lokalnych eksplozji rozprzestrzenia się w kierunku
produktów spalania. Dla bardzo chropowatych rur proces przyspieszania
płomienia jest bardziej gwałtowny niż w przypadku rur gładkich. Przejście
do detonacji będzie zatem w takich przypadkach bardziej widoczne z powodu
powstania lokalnych eksplozji oraz nagłej zmiany w prędkości propagacji
fali spalania. Chropowatość ścianek rury czy kanału, kontrolować będzie
zatem rozprzestrzenianie się fali spalania.
Na podstawie swoich doświadczeń eksperymentalnych, Shepherd i Lee [8]
stwierdzili, że przy całkowitym braku granic dla ścinania i tworzenia się fal,
jak w przypadku czystej, sferycznej geometrii, poprzez mechanizm niestabilności oraz samo-turbulizacji płomień nie może zapewnić przejścia do
detonacji, z wyjątkiem mieszanin bardzo podatnych na detonację. W rurach
z przeszkodami, przejście do detonacji jest znacznie szybciej możliwe do
zajścia, poprzez powstanie silnych turbulencji w pobliżu przeszkód oraz
odbijanie i wzajemne nakładanie się fal. Na rys. 9 przedstawiono kilka
fotografii Schlieren zjawiska DDT w bardzo chropowatym kanale. Na fotografiach tych wyraźnie widać, że przejście do detonacji jest ściśle powiązane
ze zmianą prędkości propagacji.
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Rys. 9. Fotografie wykonane w technice Schlieren, obrazujące DDT w chropowatym kanale dla stechiometrycznej mieszaniny wodorowo-tlenowej
Źródło: [8]
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Na rys. 9 pokazano jak szybka deflagracja przed powstaniem DDT rozprzestrzeniała się z prędkością 1400 m/s, podczas gdy po przejściu do detonacji
prędkość ta zwiększyła się do ok. 3000 m/s. W tym przypadku turbulentny
płomień w pełni przekroczył falę uderzeniową w momencie przejścia do detonacji. Wskazuje to na fakt, że detonacja jest wyzwalana przez stopniowe wahania ciśnienia, a nie poprzez lokalne eksplozje. Podobne wnioski wyciągnęli
na podstawie swoich badań Yatsufusa i inni [34]. We wczesnych badaniach
nad propagacją detonacji w chropowatych rurach i kanałach zaobserwowano
ustabilizowane prędkości propagacji fali detonacyjnej na poziomie ok. 50%
wartości teoretycznej prędkości według modelu CJ. Detonację o tak niskiej
prędkości propagacji nazywa się quasi-detonacją [35]. Badania doświadczalne
przeprowadzone przez Teodorczyka [36‒37] oraz Chan [26] wskazują, że mechanizm inicjacji quasi-detonacji następuje z powodu samozapłonu, poprzez
odbijanie fali uderzeniowej. Badania te pokazują, że odbicia fali uderzeniowej
od przeszkód umieszczonych w rurze, a także od jej ścianek, mogą prowadzić
do samozapłonu. Zadaniem przeszkód jest promowanie zjawiska odbicia fali
uderzeniowej, prowadząc tym samym do powstawania wysokich temperatur
i w konsekwencji samozapłonu. Detonacje są inicjowane z tych lokalnych
„gorących miejsc”, a następnie ulegają niszczeniu poprzez procesy dyfrakcji
wokół przeszkód. W przypadku quasi-detonacji, dyfrakcja wokół przeszkód
niszczy zainicjowaną detonację, podczas gdy odbijanie się fali uderzeniowej
powoduje powstawanie tzw. „gorących miejsc” oraz ponowną inicjację. Proces ten stanowi zatem podstawowy mechanizm propagacji quasi-detonacji.
Na rys. 10 przedstawiono sekwencję fotografii wykonanych w technologii
Schlieren, obrazujących propagację quasi-detonacji. Na części (a) rys. 10 widać
reinicjację detonacji na dolnej ściance kanału. Na szóstej od góry klatce na części (a) rys. 10 widać wyraźnie zjawisko ugięcia i odbicia fali uderzeniowej wraz
z frontem spalania. Przy gęstszej lokalizacji przeszkód w kanale, występowało
częstsze tłumienie poprzez proces dyfrakcji ponownie zainicjowanej detonacji.
Wyjaśnia to zatem spadek średniej prędkości propagacji dla quasi-detonacji,
przy zagęszczeniu przeszkód w kanale. Część (b) rys. 10 obrazuje proces reinicjacji w wyniku odbicia się fali uderzeniowej od przeszkody. Gwałtowne
rozszerzanie się odbitej fali uderzeniowej widać dość wyraźnie na 2 i 3 klatce
części (b) rys. 10. W tym przypadku, dyfrakcja spowodowała zniszczenie ponownie zainicjowanej detonacji, prowadząc do powstania rozprzestrzeniającej
się dalej cylindrycznej deflagracji.
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Rys. 10. Fotografie wykonane w technice Schlieren, obrazujące propagację quasi-detonacji w kanale z przeszkodami dla stechiometrycznej mieszaniny
wodorowo-tlenowej
Źródło: [31]
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W zależności od wysokości oraz zagęszczenia przeszkód w rurze lub
kanale, jeden lub kilka opisanych powyżej mechanizmów może mieć miejsce
podczas propagacji płomienia. Jednakże mechanizm rozprzestrzeniania się
płomienia składa się z ciągłej reinicjacji oraz dyfrakcji wokół przeszkód.
Proces ten w przypadku quasi-detonacji jest zasadniczo identyczny, jak
w przypadku detonacji, gdzie ponowna inicjacja pojawia się, gdy następuje
zderzanie się fal poprzecznych, a następnie słabnie w wyniku tych kolizji. Dla quasi-detonacji, proces reinicjacji jest ściśle kontrolowany przez
przeszkody. Ogólnie mówiąc, zarówno przeszkody, jak i ścianki kanału
lub rury zapewniają wystarczającą powierzchnię odbicia oraz dyfrakcji.
Główne obszary propagacji płomienia w rurach z przeszkodami, były
również przedmiotem badań numerycznych, w tym przede wszystkim
symulacji przeprowadzonych przez Gamezo i Oran [38]. Ich badania wskazują jednoznacznie, że w początkowych etapach przyspieszanie płomienia
powodowane jest rozszerzalnością cieplną gorących produktów spalania.
W późniejszych etapach, wzajemne oddziaływania fali uderzeniowej i płomienia oraz niestabilności na froncie fali spalania są odpowiedzialne za
zwiększanie się powierzchni płomienia, szybkość uwalniania energii oraz
wzmacnianie się fali uderzeniowej. Przejście do detonacji następuje w wyniku pojawienia się „gorących miejsc” powstałych poprzez odbijanie się fali
uderzeniowej od przeszkód oraz ścianek kanału lub rury. W symulacjach
tych zaobserwowano, że zjawisko DDT i później proces quasi-detonacji
pojawiło się w momencie, gdy fala uderzeniowa zderzyła się z przeszkodą.
Ten sam mechanizm potwierdziły opisane powyżej badania doświadczalne.
W symulacjach wykonanych dla mieszanin metanowo-powietrznych w kanale z przeszkodami [39], Oran i inni stwierdzili, że początkowo płomień
przyspieszał, aż do pewnej ustalonej prędkości, a następnie albo nastąpiło
przejście do detonacji, albo płomień dalej propagował z tą samą prędkością.
Na rys. 11 przedstawiono sekwencję zdarzeń prowadzących do DDT, na
podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych. Widać tu wyraźnie,
że fala uderzeniowa odbija się od ścianki kanału i przeszkody, co skutkuje
w powstaniu fal odbitych oraz wzmocnieniu wzajemnego oddziaływania fali
uderzeniowej i płomienia. Powoduje to znaczny wzrost temperatury, bliski
temperaturze samozapłonu, oraz towarzyszy formowaniu się „gorących
miejsc”, a w konsekwencji inicjacji detonacji.
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Rys. 11. Profil temperatury podczas symulacji numerycznej mieszaniny metanowo-powietrznej w rurze o średnicy 17,4 cm z przeszkodami o współczynniku
BR = 0,3 oraz odległością między przeszkodami równą średnicy rury. Po lewej
stronie rysunku widać przejście do detonacji, a po prawej interakcje fali uderzeniowej i płomienia w wyniku reinicjacji detonacji
Źródło: [39].

Do ciekawych wniosków doszli Akkerman i inni [40] na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych w zakresie przejścia do detonacji
dla mieszaninwodorowo-powietrznych w kanale z przeszkodami o różnych
wymiarach. Stwierdzili oni, że propagacja płomienia powoduje powstawanie
tzw. „kieszeni” pomiędzy przeszkodami, zawierających świeżą mieszaninę
palną, co pokazano na rys. 12. Rozszerzalność gazu z powodu opóźnionego
spalania w tych kieszeniach powoduje formowanie przepływu strumieniowego w przestrzeni nieobjętej przeszkodami. Przepływ ten powoduje
gwałtowne przyspieszanie płomienia i w konsekwencji przejście do detonacji.
Akkerman i inni [40] wykazali, że płomień bardziej przyspiesza w cylindrycznych rurach, niż w kanałach o przekrojach prostokątnych, a proces
przyspieszania jest zazwyczaj zwalniany z powodu sprężenia gazu w obszarze niespalonej mieszaniny. Ponadto, stwierdzili oni również, że wraz
ze wzrastającą liczbą Macha, przyspieszanie płomienia ulega stabilizacji,
aż do osiągnięcia unormowanej, ale tym samym naddźwiękowej prędkości
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propagacji. Ustabilizowanie się prędkości propagacji płomienia może prowadzić do powstawania „lokalnych eksplozji” i w konsekwencji przejścia do
detonacji. Na rys. 13 przedstawiono wynik symulacji numerycznej przejścia
do detonacji w kanale z przeszkodami dla stechiometrycznej mieszaniny
wodorowo-powietrznej.

Rys. 12. Powstawanie zawierających świeżą mieszaninę palną pomiędzy przeszkodami w kanale oraz mechanizm formowania strumieni
Źródło: [40]

Rys. 13. Profile ciśnienia podczas symulacji numerycznej przejścia do detonacji
w rurze z przeszkodami, wraz z powstaniem lokalnej eksplozji i formowaniem się
fali detonacyjnej, dla stechiometrycznej mieszaniny wodorowo-powietrznej
Źródło: [40]
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Akkerman i inni [40] wykazali, że płomień bardziej przyspiesza w cylindrycznych rurach niż w kanałach o przekrojach prostokątnych, a proces
przyspieszania jest zazwyczaj zwalniany z powodu sprężenia gazu w obszarze
niespalonej mieszaniny. Ponadto stwierdzili oni również, że wraz ze wzrastającą liczbą Macha, przyspieszanie płomienia ulega stabilizacji, aż do osiągnięcia unormowanej, ale tym samym naddźwiękowej prędkości propagacji.
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Analiza metod określania ciepła spalania
i wartości opałowej paliw
Streszczenie
Jedną z ważniejszych cech paliwa, z punktu widzenia jego praktycznego wykorzystania, jest ilość ciepła wydzielającego się podczas procesu spalania. Aby ta wielkość
była porównywalna dla różnych paliw, powinna charakteryzować paliwo w sposób
jednoznaczny. Do tego celu wykorzystuje się dwie wielkości charakteryzujące paliwo
pod względem energetycznym: ciepło spalania oraz wartość opałową.
Słowa kluczowe: ciepło spalania, wartość opałowa, własności cieplne paliw

Analysis of Estimation Methods for Combustion Heat
and Calorific Value of Fuels
Abstract
One of the most important parameters of the fuel, from its practical point of view,
is a total amount of heat that can be released during the combustion process of this
fuel. To compare this parameter with various fuels, it should characterize the fuel in a
common way. This can be obtained by two energetic parameters: heat of combustion
and calorific value.
Keywords: heat of combustion, calorific value, thermal properties of fuels

Wprowadzenie
Ciepło spalania jest to ilość ciepła, jaka się wydziela przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki masy lub objętości paliwa, jeśli wszystkie produkty
spalania wracają do temperatury początkowej składników biorących udział
w spalaniu, a para wodna powstała po spalaniu paliwa ulegnie skropleniu.
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Wartość opałowa jest natomiast ilością ciepła wydzielonego podczas zupełnego i całkowitego spalenia danego paliwa, przy czym para wodna powstała
w procesie spalania nie zostaje skroplona. Można więc powiedzieć, że różnica
między tymi wielkościami polega na tym, że podczas wyznaczania ciepła
spalania woda w spalinach jest w postaci ciekłej, a podczas wyznaczania
wartości opałowej – w postaci pary. Wynika z tego, że ciepło spalania będzie
mieć zawsze większą wartość, równą ciepłu parowania wody w spalinach.

𝑘𝑘𝑘𝑘
]
𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑊𝑊! = 𝑊𝑊! − 𝑟𝑟 𝑊𝑊 ! + 8,94𝐻𝐻! ; [

gdzie:
Wu – wartość opałowa,
𝑔𝑔!
9
𝑊𝑊! W
= –33900
𝑔𝑔! + 121500 ∙ (𝑔𝑔! − ) + 10500 ∙ 𝑔𝑔! − 2500 ∙ (𝑤𝑤 + ∙ 𝑔𝑔! )
ciepło ∙spalania,
o
8
8
r – ciepło parowania wody (r = 24,42 J/g dla 1% wody w paliwie),
Wa, Ha – zawartość wilgoci oraz wodoru w próbce analitycznej, wyrażona
𝑔𝑔!
w % (8,94 jest przelicznikiem wodoru na wodę),
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 121423 ∙ (𝑔𝑔! − ) + 10468 ∙ 𝑔𝑔! − 2512 ∙ 𝑤𝑤
8
Tabela 1. Kaloryczność wybranych paliw

Wartość opałowa

Ciepło spalania

paliwa
Nazwa
𝑊𝑊Typ
∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − [MJ/kg]
2512 ∙ 𝑤𝑤
! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886
[MJ/kg]

𝑊𝑊! =

drewno
14,3
16,0 ÷ 19,0
torf
14,5
15,9
węgiel
drzewny
28,6
29,0
34100
∙
𝑔𝑔
+
132200
∙
𝑔𝑔
−
12000
∙
(𝑔𝑔
+
𝑔𝑔
)
−
1530
∙
𝑔𝑔! + 6860 ∙ 𝑔𝑔!
!
!
!
Stałe !
koks metalurgiczny
30,1
30,4
węgiel brunatny
19,7 ÷ 23,2
20,6 ÷ 25,1
(stan analityczny,
węgiel kamienny
powietrzno‑suchy)
– gazowy
30,8
12,6 ∙29,4
10!
𝑊𝑊
=
27,65
+
– koksowniczy
chudy
32,3
33,2
!
𝜌𝜌!"
antracyt
31,1
31,4
Ciekłe

Gazowe

Źródło: [1]

alkohol etylowy
26,8
benzyna
42,0
293𝑔𝑔!
54230 − 13,5𝜌𝜌!" −
olej napędowy
41,8
𝑊𝑊! =
olej opałowy
42,1
1000
olej lekki
42,08
acetylen
48,6
n‑butan
45,7
!
metan
50,0
𝑊𝑊!węgla
=
[(𝑊𝑊! )! 𝜇𝜇!10,1
]
tlenek
wodór !!!
119,7

29,7
45,2
44,7
44,8
44,8

50,4
49,6
55,6
10,1
141,5

!
∆𝑄𝑄!"
= 40,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,42𝑊𝑊!! [kJ/kg].
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1. Przybliżone zależności empiryczne
Przybliżoną wartość opałową możemy obliczyć na podstawie znajomości
składu chemicznego paliwa. Metoda ta oparta jest na założeniu, że wartość
opałowa paliwa jest równa sumie iloczynów wartości opałowych poszczególnych składników w związku z ich udział procentowy w paliwie. Sposób ten
nie jest dokładny, gdyż nie uwzględnia faktu, że pierwiastki nie występują
w paliwie w postaci wolnej, lecz w postaci różnorodnych związków, które
mają swoje ciepła tworzenia wpływające na wielkość wartości opałowej.
Wzory tego typu najpoprawniej wypadają dla węgla kamiennego, dla innych
paliw różnice między wartościami obliczonymi ze wzoru i wyznaczonymi
doświadczalnie są większe.
Istnieje kilka wzorów pozwalających wyznaczyć wartość opałową paliw
stałych (dla Wu wyrażonego w kJ/kg. We wzorach tych współczynniki gi
oznacza udział czystego i‑tego pierwiastka wyrażony w ułamku dziesiętnym,
jest zawartością wilgoci w paliwie, również wyrażoną w ułamku dziesiętnym.
Aby ze wzoru na wartość opałową otrzymać wzór na ciepło spalania,
𝑘𝑘𝑘𝑘 wilgoci w paliwie.
należy pominąć ostatni składnik związany
z zawartością
!
!

𝑊𝑊! = 𝑊𝑊! − 𝑟𝑟 𝑊𝑊 + 8,94𝐻𝐻 ; [ 𝑘𝑘𝑘𝑘]
𝑊𝑊! = 𝑊𝑊! − 𝑟𝑟 𝑊𝑊 ! + 8,94𝐻𝐻! ; [𝑘𝑘𝑘𝑘 ]
𝑘𝑘𝑘𝑘
Wzór związkowy: 𝑊𝑊! = 𝑊𝑊! − 𝑟𝑟 𝑊𝑊 ! + 8,94𝐻𝐻! ; [ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ]
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑔𝑔!
9
𝑊𝑊! = 33900 ∙ 𝑔𝑔! + 121500 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔 ) + 10500 ∙ 𝑔𝑔! − 2500 ∙ (𝑤𝑤 + 9∙ 𝑔𝑔! )
!
𝑊𝑊! = 33900 ∙ 𝑔𝑔! + 121500 ∙ (𝑔𝑔! − !8 ) + 10500
∙ 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘 − 2500 ∙ (𝑤𝑤 +8 ∙ 𝑔𝑔! )
𝑊𝑊! = 𝑊𝑊! − 𝑟𝑟 𝑊𝑊𝑔𝑔8!+ 8,94𝐻𝐻! ; [ ! ]
8
𝑘𝑘𝑘𝑘 − 2500 ∙ (𝑤𝑤 + 9 ∙ 𝑔𝑔 )
𝑊𝑊! Formuła
= 33900VDI:
∙ 𝑔𝑔! + 121500 ∙ (𝑔𝑔! − ) + 10500 ∙ 𝑔𝑔
!
8
8 !
𝑔𝑔!
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 121423 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔 ) + 10468 ∙ 𝑔𝑔! − 2512 ∙ 𝑤𝑤
!
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 121423 ∙ (𝑔𝑔
𝑔𝑔!! − 8 ) + 10468 ∙ 𝑔𝑔! − 2512 9∙ 𝑤𝑤
8!
𝑊𝑊! = 33900 ∙ 𝑔𝑔! + 121500 ∙ (𝑔𝑔! − ) +𝑔𝑔10500
∙ 𝑔𝑔! − 2500 ∙ (𝑤𝑤 + ∙ 𝑔𝑔! )
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 121423 ∙ (𝑔𝑔8! − ) + 10468 ∙ 𝑔𝑔! − 2512 8∙ 𝑤𝑤
8
Wzór
Mendelejewa:
𝑊𝑊! =
33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886
∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤
𝑔𝑔!
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 121423 ∙ (𝑔𝑔! − ) + 10468 ∙ 𝑔𝑔! − 2512 ∙ 𝑤𝑤
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886
∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤
8
𝑊𝑊! = 34100 ∙ 𝑔𝑔! + 132200 ∙ 𝑔𝑔! − 12000 ∙ (𝑔𝑔! + 𝑔𝑔! ) − 1530 ∙ 𝑔𝑔! + 6860 ∙ 𝑔𝑔!
𝑊𝑊! = 34100 ∙ 𝑔𝑔! + 132200 ∙ 𝑔𝑔! − 12000 ∙ (𝑔𝑔! + 𝑔𝑔! ) − 1530 ∙ 𝑔𝑔! + 6860 ∙ 𝑔𝑔!
W przypadku spalania biomasy i odpadów wartość opałową można wy𝑊𝑊! = ∙ 33915
∙ 𝑔𝑔! + 10300
𝑔𝑔!1530
) − 2512
𝑤𝑤6860 ∙ 𝑔𝑔!
! + 10886
𝑊𝑊! = 34100
𝑔𝑔! + 132200
∙ 𝑔𝑔! −∙ 𝑔𝑔12000
∙ (𝑔𝑔! ∙+(𝑔𝑔𝑔𝑔!!−
)−
∙ 𝑔𝑔! ∙+
znaczyć ze wzoru:
!
12,6 ∙ 10
𝑊𝑊! = 27,65 + 12,6 ∙ 10!
𝑊𝑊!∙ 𝑔𝑔= 27,65
+ ∙ (𝑔𝑔𝜌𝜌!"+ 𝑔𝑔! ) − 1530 ∙ 𝑔𝑔 + 6860 ∙ 𝑔𝑔
𝑊𝑊! = 34100 ∙ 𝑔𝑔! + 132200
! − 1200012,6
!
!
𝜌𝜌!!"
∙ 10 !
𝑊𝑊! = 27,65 +
𝜌𝜌!"
54230 − 13,5𝜌𝜌!" − 293𝑔𝑔
!
!
𝑊𝑊! = 54230 − 13,5𝜌𝜌
12,6 ∙ 10
!" − 293𝑔𝑔!
1000
𝑊𝑊
=
27,65
+
𝑊𝑊! = !
1000𝜌𝜌!"!"− 293𝑔𝑔!
54230 − 13,5𝜌𝜌
𝑊𝑊! =
1000

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑊𝑊! = 𝑊𝑊! − 𝑟𝑟 𝑊𝑊 ! + 8,94𝐻𝐻! ; [ ]
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑔𝑔!
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 121423 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) + 10468 ∙ 𝑔𝑔! − 2512 ∙ 𝑤𝑤
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 121423 ∙ (𝑔𝑔! − 8 ) + 10468 ∙ 𝑔𝑔! − 2512 ∙ 𝑤𝑤
8
𝑔𝑔!
9
∙ (𝑤𝑤Porowski
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𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤

W przypadku takich materiałów, jak: lignina, celuloza, drewno, karbo𝑔𝑔!
nizat
smoła
drewna
oleje
błąd
2,5%.
𝑊𝑊! = z33915
∙132200
𝑔𝑔!oraz
+ 121423
∙12000
(𝑔𝑔nie
−przekracza
) + 10468
∙ 𝑔𝑔! − ∙2512
𝑤𝑤 ∙ 𝑔𝑔
!
𝑊𝑊! =i 34100
∙ 𝑔𝑔
+
∙
𝑔𝑔
−
∙
𝑔𝑔! +∙6860
!
!
!
8(𝑔𝑔! + 𝑔𝑔! ) − 1530
𝑊𝑊! Wartość
= 34100opałową
∙ 𝑔𝑔! + 132200
∙
𝑔𝑔
−
12000
∙
(𝑔𝑔
+
𝑔𝑔
)
−
1530
∙
𝑔𝑔
+
6860
∙ 𝑔𝑔!
!
!
!
!
paliw ciekłych
(MJ/kg) wyznacza
się z następujących
zależności:
!
12,6 ∙ 10
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886
∙ (𝑔𝑔
− 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤
𝑊𝑊! = 27,65 + 12,6 ∙ 10! !
𝜌𝜌!"
𝑊𝑊! = 27,65 +
𝜌𝜌!"

𝑊𝑊! = 34100 ∙ 𝑔𝑔! + 132200 ∙ 𝑔𝑔! − 12000 ∙ (𝑔𝑔! + 𝑔𝑔! ) − 1530 ∙ 𝑔𝑔! + 6860 ∙ 𝑔𝑔!
54230 − 13,5𝜌𝜌!" − 293𝑔𝑔!
𝑊𝑊! = 54230 − 13,5𝜌𝜌!" − 293𝑔𝑔!
1000
𝑊𝑊! =
1000
12,6 ∙ 10!
𝑊𝑊
=
27,65
+
!
gdzie:
𝜌𝜌!"
!

15oC [kg/m3],
ρ15 – gęstość paliwa ciekłego w temperaturze
!
𝑊𝑊! =
[(𝑊𝑊! )! 𝜇𝜇! ]
w! stanie
roboczym
.
gS– zawartość siarki w paliwie𝑊𝑊
=
[(𝑊𝑊
! )! 𝜇𝜇! ]

54230 !!!
− 13,5𝜌𝜌!" − 293𝑔𝑔!
!!!
𝑊𝑊! =
1000 wartość opałową ze wzorów
Dla paliw gazowych również można określić
!
przybliżonych [MJ/m
∆𝑄𝑄!"
=3].40,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!!
+ 2,4 𝐴𝐴! + 24,42𝑊𝑊!! [kJ/kg].
!
∆𝑄𝑄!"
= 40,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,42𝑊𝑊!! [kJ/kg].
!

𝑊𝑊! =
[(𝑊𝑊! )! 𝜇𝜇! ]
𝑄𝑄!!! + ∆𝑄𝑄!!! = 25800 − 258[1,06
𝐴𝐴! + 𝐶𝐶𝑂𝑂!
!!!
𝑄𝑄! + ∆𝑄𝑄! = 25800 − 258[1,06 𝐴𝐴! + 𝐶𝐶𝑂𝑂!

!
]
!
!
!]

[kJ/kg]
[kJ/kg]

gdzie:
opałowa
i‑tego składnika
gazu, )! − 275,9𝐴𝐴
(Wu )i – wartość
!
!
!
!
!! − 298,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
𝑄𝑄!"
= ∆𝑄𝑄
25800
282,42𝑊𝑊
[kJ/kg]
40,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
+ 2,4 𝐴𝐴! + 24,42𝑊𝑊
! !
! )!!
! [kJ/kg].
!" = −
!
!
!
!
𝑄𝑄!"objętościowy
= 25800 − 282,42𝑊𝑊
i‑tego składnika
w mieszaninie.
μi – udział
! − 298,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
! )! − 275,9𝐴𝐴 [kJ/kg]
!
!
!
!
!
∆𝑄𝑄
38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
+
𝐴𝐴!! + 24,2𝑊𝑊
− !54,9𝑆𝑆
[kJ/kg]
2. Kalorymetr
Junkersa
𝑄𝑄!!!"
+=∆𝑄𝑄
− 2,4
258[1,06
𝐴𝐴! + !!!𝐶𝐶𝑂𝑂
! )!
! ] ![kJ/kg]
! = 25800
!
!

∆𝑄𝑄!" = 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )! + 2,4 𝐴𝐴 + 24,2𝑊𝑊! − 54,9𝑆𝑆 [kJ/kg]

Kalorymetr Junkersa to urządzenie przepływowe, służące głównie do wy!
!
!
!25800 − 282,42𝑊𝑊 ! − 296,8
!
!
!
𝑄𝑄!"
=𝑄𝑄!"
𝐶𝐶𝑂𝑂! !!
−)275,9𝐴𝐴
+ 54,9𝑆𝑆
[kJ/kg]
= 25800
− 282,42𝑊𝑊
[kJ/kg]
!!
! − 298,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
! − 275,9𝐴𝐴
!
! !paliw
!
!
znaczania
ciepła
spalania
i wartości
opałowej
gazowych.
Spalanie
𝑄𝑄!"
= 25800
−
282,42𝑊𝑊
! − 296,8 𝐶𝐶𝑂𝑂! ! − 275,9𝐴𝐴 + 54,9𝑆𝑆 [kJ/kg]
odbywa się przy stałym ciśnieniu, równym atmosferycznemu. Kalorymetr
pracuje w stanie
spalanego
gazu,!stałe natężenie
! ustalonym (stały
!
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + przepływ
2,4 𝐴𝐴! + 24,2𝑊𝑊
! − 54,9𝑆𝑆 [kJ/kg]
przepływu wody chłodzącej). W warunkach ustalonych energia wewnętrzna
kalorymetru oraz temperatury w poszczególnych punktach kalorymetru są
!
!
!
!
stałe.𝑄𝑄Metoda
polega
na oznaczaniu
ciepła
− 282,42𝑊𝑊
𝐶𝐶𝑂𝑂!wydzielonego
+ 54,9𝑆𝑆 !spalania
[kJ/kg]
! − 296,8
! − 275,9𝐴𝐴 podczas
!" = 25800
określonej ilości paliwa gazowego w kalorymetrze. Wydzielone ciepło jest
odbierane przez wodę przepływającą przez kalorymetr. Zestaw składa się
z dwóch zasadniczych zespołów: gazomierza laboratoryjnego wraz z chłod-
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nicą wodną i regulatorem ciśnienia gazu oraz właściwego kalorymetru.
Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kalorymetr powinno być jasne,
przewiewne oraz ogrzewane, o kubaturze co najmniej 20m3. Temperatura
powinna wynosić 15÷30oC; w trakcie pomiaru może się zmieniać co najwyżej
o ±1oC. Woda powinna być pobierana z sieci wodociągowej lub ze zbiornika
wodnego umieszczonego powyżej kalorymetru.
3. Rzeczywista wartość opałowa na przykładzie węgla
W normie PN‑M‑34121:2006 podano między innymi zależności pozwalające
określić rzeczywistą wartość opałową węgla spalanego w kotłach dla obliczenia zużycia energii chemicznej paliwa (masy spalanego paliwa). Zawarto
metodę określania rzeczywistej wartości opałowej węgla z uwzględnieniem
poprawek na reakcję rozkładu węglanów zawartych w węglu. Rzeczywista
wartość opałowa to ciepło spalania pomniejszone o ciepło parowania wody
obecnej pierwotnie w węglu i powstałej w czasie spalania węgla (24,12 kJ/kg),
pomniejszone o ciepło rozkładu substancji mineralnej i powiększone o ciepło
wiązania SO2. W przypadku węgla zawierającego znaczną ilość węglanów,
wartość opałową węgla określa się według wzorów podanych w normie.
Spis oznaczeń:
(CO2 )Mr –zawartość dwutlenku węgla w substancji mineralnej, w przeliczeniu
na stan roboczy [%],
Ar – zawartość popiołu w węglu, w stanie roboczym [%],
Wtr– zawartość wilgoci w węglu, w stanie roboczym [%],
Sr – zawartość siarki w węglu, w stanie roboczym [%].
Stosowanie wartości opałowej, wyznaczonej wg PN‑81/G‑04513 (spalanie
próbki paliwa), tzn. ciepła spalania węgla w bombie kalorymetrycznej przeliczonego na wartość opałową, prowadzi do wyników niedokładnych, gdy
węgiel zawiera znaczne ilości związków wapnia. Wartość ciepła spalania
wyznaczana w kalorymetrze różni się od wartości ciepła uzyskanego w kotle
o wielkość poprawek uwzględniających przekształcanie się substancji mineralnej i wiązanie SO2. W obliczeniach cieplnych sprawności kotła, strat cieplnych
i wskaźników należy stosować rzeczywistą wartość opałową, uwzględniającą
wpływ węglanu wapnia na efekt cieplny w warunkach spalania w kotle.
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Zależność wartości opałowej węgla (stan roboczy) w funkcji zawartości
popiołu, przedstawiona na rys. 1 wykazuje duży rozrzut. Różnice wartości opałowej węgla o takiej samej zawartości popiołu mogą sięgać 20%. Rozrzut wynika
z niedoskonałości metody określania wartości opałowej i nieuwzględnienia
w zależnościach różnic między ilością substancji mineralnej i ilością popiołu,
a także pominięcia ciepła reakcji chemicznych rozkładu𝑘𝑘𝑘𝑘
substancji mineralnej.
𝑊𝑊! = 𝑊𝑊! − 𝑟𝑟 𝑊𝑊 ! + 8,94𝐻𝐻! ; [

𝑊𝑊! = 33900 ∙ 𝑔𝑔! + 121500 ∙ (𝑔𝑔! −

𝑘𝑘𝑘𝑘

]

𝑔𝑔!
9
) + 10500 ∙ 𝑔𝑔! − 2500 ∙ (𝑤𝑤 + ∙ 𝑔𝑔! )
8
8

𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 121423 ∙ (𝑔𝑔! −

𝑔𝑔!
) + 10468 ∙ 𝑔𝑔! − 2512 ∙ 𝑤𝑤
8

𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤
𝑊𝑊! = 34100 ∙ 𝑔𝑔! + 132200 ∙ 𝑔𝑔! − 12000 ∙ (𝑔𝑔! + 𝑔𝑔! ) − 1530 ∙ 𝑔𝑔! + 6860 ∙ 𝑔𝑔!
12,6 ∙ 10!
𝑊𝑊! = 27,65 +
𝜌𝜌!"
Rys. 1. Zakres zmienności wartości opałowej (w przeliczeniu
na stan roboczy)
węgla spalanego w elektrowni w okresie w okresie od 2001 r. do 2003 r.
Źródło: [11]
54230 − 13,5𝜌𝜌!" − 293𝑔𝑔!
𝑊𝑊! =
1000

Na rys. 2 przedstawiono modyfikację wykresu widocznego na rys. 1
przez dodanie ilości (CO2 )Mr wody hydratowej i wilgoci zawartej w węglu
!
do zawartości popiołu oraz dodanie do wartości opałowej poprawki cie𝑊𝑊! =
[(𝑊𝑊! )! 𝜇𝜇! ]
pła ΔQ rt (poprawka wartości opałowej
węgla
na zawartość wilgoci, popiołu
!!!
i dwutlenek węgla):
!
∆𝑄𝑄!"
= 40,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,42𝑊𝑊!! [kJ/kg].

Na wykresie
przedstawiono dobrą korelację liniową z!wysoką zawartością
𝑄𝑄!! + ∆𝑄𝑄!! = 25800
− 258[1,06 𝐴𝐴! + 𝐶𝐶𝑂𝑂! ! ] [kJ/kg]
współczynnika korelacji (R 2 = 0,9).
!
𝑄𝑄!"
= 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 298,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! − 275,9𝐴𝐴! [kJ/kg]

𝑔𝑔! + 8,94𝐻𝐻! ; [ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ]
9
𝑊𝑊! = 𝑊𝑊∙!(𝑔𝑔
−!𝑟𝑟−𝑊𝑊
𝑊𝑊! = 33900 ∙ 𝑔𝑔! + 121500
) + 10500 ∙ 𝑔𝑔!𝑘𝑘𝑘𝑘
− 2500 ∙ (𝑤𝑤 + ∙ 𝑔𝑔! )
8
8
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𝑔𝑔! 𝑔𝑔!
9
= 33915
∙ 𝑔𝑔121500
(𝑔𝑔! −) + 10500
) + 10468
∙ 𝑔𝑔2500
𝑊𝑊! =𝑊𝑊!33900
∙ 𝑔𝑔! +
∙ (𝑔𝑔!∙ −
∙ 𝑔𝑔! −
∙ (𝑤𝑤 ∙+𝑤𝑤 ∙ 𝑔𝑔! )
! + 121423
! − 2512
8 8
8

𝑔𝑔! ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 121423 ∙ (𝑔𝑔! − ) + 10468
∙ 𝑔𝑔! − 2512 ∙ 𝑤𝑤
8

𝑊𝑊! = 34100 ∙ 𝑔𝑔! + 132200 ∙ 𝑔𝑔! − 12000 ∙ (𝑔𝑔! + 𝑔𝑔! ) − 1530 ∙ 𝑔𝑔! + 6860 ∙ 𝑔𝑔!
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤

12,6 ∙ 10!
𝑊𝑊!∙ =
+ ∙ (𝑔𝑔! + 𝑔𝑔! ) − 1530 ∙ 𝑔𝑔! + 6860 ∙ 𝑔𝑔!
𝑊𝑊! = 34100 ∙ 𝑔𝑔! + 132200
𝑔𝑔!27,65
− 12000
𝜌𝜌
!"

!
12,6−
∙ 10
293𝑔𝑔!
54230
− 13,5𝜌𝜌
!"
𝑊𝑊
=
27,65
+
𝑊𝑊! = !
1000 𝜌𝜌!"

Rys. 2. Zależność wartości opałowej węgla w funkcji sumy popiołu, wody hydra!
towej, wilgoci oraz dwutlenku węgla,
z uwzględnieniem
poprawek
na ciepło prze54230
− 13,5𝜌𝜌!" − 293𝑔𝑔
!
𝑊𝑊! = 𝑊𝑊 =
[(𝑊𝑊
kształcania substancji mineralnej węgla,
odparowanie
1000
!
! )! 𝜇𝜇! ] wilgoci i wiązanie SO2)
!!!
Źródło: [11]
!

Zweryfikowany
opałowej
węgla,
na podstawie
pomiarów
! wzór wartości
!
)! 𝜇𝜇
∆𝑄𝑄!"
= 40,8(𝐶𝐶𝑂𝑂𝑊𝑊
)!!=+ 2,4[(𝑊𝑊
𝐴𝐴!!+
24,42𝑊𝑊
!]
!!
! [kJ/kg].
z lat 2001‒2003 ma postać:
!!!
𝑄𝑄!! + ∆𝑄𝑄!! = 25800 − 258[1,06 𝐴𝐴! + 𝐶𝐶𝑂𝑂! !! ] [kJ/kg]
!
∆𝑄𝑄!"
= 40,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,42𝑊𝑊!! [kJ/kg].

Po uwzględnieniu poprawki na ciepło ΔQ ri , wzór na wartość opałową
!
!
!
!
= 25800 −na
282,42𝑊𝑊
275,9𝐴𝐴
[kJ/kg]
! − 298,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
! )! −
węgla, w𝑄𝑄!"
przeliczeniu
stan
roboczy
ma
postać
(nie
!
!
!uwzględnia ciepła
!
𝑄𝑄! + ∆𝑄𝑄! = 25800 − 258[1,06 𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝑂𝑂! ! ] [kJ/kg]
reakcji utleniania pirytów oraz ciepła wiązania siarki i utleniania syderytu):
!
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,2𝑊𝑊!! − 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]
!
𝑄𝑄!" = 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 298,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! − 275,9𝐴𝐴! [kJ/kg]

!
!
!
r
𝑄𝑄
= 258003−przedstawiono
282,42𝑊𝑊!! − 296,8
𝐶𝐶𝑂𝑂!różnicy
Na
rozkład
ΔQ ri =! +
Q 54,9𝑆𝑆
−[kJ/kg]
Q ri , tzn.
! − 275,9𝐴𝐴
!" rysunku
!
!
!
!
!i zmierz
∆𝑄𝑄!" = 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )! + 2,4 𝐴𝐴 + 24,2𝑊𝑊! − 54,9𝑆𝑆 [kJ/kg]

wartości opałowej określonej wg PN‑81/G‑04513 i wartości opałowej obliczonej z powyższego wzoru dla trzech kolejnych lat. W każdym przypadku
rozkład
inna!jest war! jest zbliżony do normalnego,
! każdego roku
!
𝑄𝑄!"
= 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 296,8mimo
𝐶𝐶𝑂𝑂! że
! − 275,9𝐴𝐴 + 54,9𝑆𝑆 [kJ/kg]
tość opałowa spalanego węgla. Wartości średnie są większe od zera oraz
zmieniają się od 55 kJ/kg, przez 180 kJ/kg do 220 kJ/kg węgla surowego.
Większość oznaczonych wg PN‑81/G‑04513 wartości opałowych jest większa
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niż rzeczywiste obliczone (największe różnice w 2001 r.) na podstawie zależności uwzględniającej balast cieplny i efekt termiczny rozkładu substancji
mineralnej.

Rys. 3. Rozkład różnicy pomiędzy wartością opałową określoną wg PN
a wielkością obliczoną ze wzoru w trzech kolejnych latach
Źródło: [11]

Wartość ciepła spalania wyznaczana w kalorymetrze różni się od wartości
ciepła uzyskanego w kotle o wielkość poprawek uwzględniających przekształcanie się substancji mineralnej i wiązanie SO2. W warunkach spalania
w kotle, z powodu skończonego czasu przebywania, występowania stref z niedomiarem utleniacza oraz separacji ziaren pirytu o dużej gęstości w młynie,
szacuje się, że:
• proces kalcynacji w kotle ma skończony stopień konwersji;
• zachodzi reakcja wiązania so2 przez CaO;
• piryt obecny w węglu nie bierze udziału w spalaniu.
W warunkach spalania w kotłach, proces rozkładu węglanu wapnia zachodzi
ze skończoną szybkością. Stopień kalcynacji przebiega w kotle ze skutecznością powyżej 95%. Stopień wiązania siarki w kotłach wynosi około 35%
całej siarki zawartej w węglu (rys. 4).

𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤
𝑊𝑊! = 33915 ∙ 𝑔𝑔! + 10300 ∙ 𝑔𝑔! + 10886 ∙ (𝑔𝑔! − 𝑔𝑔! ) − 2512 ∙ 𝑤𝑤

𝑊𝑊! = 34100 ∙ 𝑔𝑔! + 132200 ∙ 𝑔𝑔! − 12000 ∙ (𝑔𝑔! + 𝑔𝑔! ) − 1530 ∙ 𝑔𝑔! + 6860 ∙ 𝑔𝑔!
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𝑊𝑊! = 34100 ∙ 𝑔𝑔! + 132200 ∙ 𝑔𝑔! − 12000 ∙ (𝑔𝑔! + 𝑔𝑔! ) − 1530 ∙ 𝑔𝑔! + 6860 ∙ 𝑔𝑔!
𝑊𝑊! = 27,65 +
𝑊𝑊! = 27,65 +

𝑊𝑊! =
𝑊𝑊! =

12,6 ∙ 10!
12,6𝜌𝜌!"
∙ 10!
𝜌𝜌!"

54230 − 13,5𝜌𝜌!" − 293𝑔𝑔!
1000 − 293𝑔𝑔
54230 − 13,5𝜌𝜌
!"

𝑊𝑊! =
𝑊𝑊! =

!

!
!!!
!!!

!

1000

[(𝑊𝑊! )! 𝜇𝜇! ]
[(𝑊𝑊! )! 𝜇𝜇! ]

!
∆𝑄𝑄!"
= 40,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,42𝑊𝑊!! [kJ/kg].

!
∆𝑄𝑄!"
= 40,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,42𝑊𝑊!! [kJ/kg].
Rys. 4. Stopień wiązania
siarki w kotle BB‑1150 w funkcji stosunku molowego
!
!
𝑄𝑄! + ∆𝑄𝑄! = 25800 − 258[1,06 𝐴𝐴! + 𝐶𝐶𝑂𝑂! !! ] [kJ/kg]
Ca/S w paliwie
Źródło: [12] 𝑄𝑄 ! + ∆𝑄𝑄 ! = 25800 − 258[1,06 𝐴𝐴! + 𝐶𝐶𝑂𝑂 ! ] [kJ/kg]
!

! !

!

!
𝑄𝑄!"
= 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 298,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! − 275,9𝐴𝐴! [kJ/kg]

Poprawka
na ciepło w obliczeniach
efektu cieplnego
w kotle wynosi:
!
!
!
𝑄𝑄!" = 25800 − 282,42𝑊𝑊! − 298,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )! − 275,9𝐴𝐴! [kJ/kg]
!
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,2𝑊𝑊!! − 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg].
!
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,2𝑊𝑊!! − 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]

Wzór na wartość opałową węgla po uwzględnieniu tej poprawki ma postać:
!
𝑄𝑄!"
= 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 296,8 𝐶𝐶𝑂𝑂!
!
𝑄𝑄!"
= 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 296,8 𝐶𝐶𝑂𝑂!

!
!
!
!

− 275,9𝐴𝐴! + 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]
− 275,9𝐴𝐴! + 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]

Wzór ten należy stosować przy obliczaniu:
• wszystkich strat cieplnych,
• sprawności kotła metodą bezpośrednią i pośrednią,
• strumienia ciepła doprowadzonego do kotła,
• strumienia entalpii chemicznej węgla,
• wskaźników cieplnych bloku energetycznego,
• wskaźników ekonomicznych.

Rzeczywistą wartość opałową węgla Q ri k należy określić na podstawie wzoru:
!
𝑄𝑄!"
= 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! − 275,9𝐴𝐴! + 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg].
!
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,2𝑊𝑊!! − 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]

Rafał Porowski

54

Zawartość wilgoci, popiołu i siarki w węglu oznacza się zgodnie z PN
‑80/G‑04512, PN‑80/G‑4511 i PN‑G‑04584:2001. Oznaczenie dwutlenku
węgla w węglanach przeprowadza się zgodnie z PN‑85/G‑04526. Rzeczywista
!
!
!
!
!
𝑄𝑄!"
= 25800
− 282,42𝑊𝑊
296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
− 275,9𝐴𝐴
+ 54,9𝑆𝑆
[kJ/kg]
wartość
opałowa
określona! ze−wzoru
powyżej
uwzględnia
poprawkę
na ciepło
! )!
w obliczeniach efektu cieplnego w kotle ΔQ ri k:
!
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,2𝑊𝑊!! − 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]

4. Metoda bomby kalorymetrycznej

Q! m! + Q ! m! + Q ! V
Zasada metody polega na spaleniu próbki∆tpaliwa w bombie kalorymetrycznej
C!!

znajdującej się w kalorymetrze wodnym wypełnionej tlenem nasyconym
parą wodną i na pomiarze wzrostu temperatury kalorymetru oraz obliczeniu
m! m! oblicza się ze wzrostu
ciepła spalania i wartości
m!opałowej.
= m! +Ciepło
ρ! ( spalania
− )
ρ! pojemność
ρ!
temperatury kalorymetru, uwzględniając jego
cieplną (ilość ciepła
potrzebną do ogrzania w warunkach pomiaru całego układu kalorymetrycznego o 1°C), poprawkę na skorygowany wzrost temperatury, poprawkę
m m termometru rtęciowego),
na wystający słupek rtęcim
(w przypadku
używania
− )
! = m + ρ! (
ρ ρciepło
!
ciepło spalania błony (w przypadku pali lekkich),
spalania drutu zapłonowego i nici bawełnianej (w przypadku stosowania drutu platynowego) oraz
ciepło tworzenia roztworu kwasu siarkowego i kwasu azotowego. Pojemność
∆𝑡𝑡 =
𝑡𝑡! +
𝑡𝑡! + ℎ! termochemiczny
+ 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
! − wzorzec
cieplną oznacza się,
spalając
wℎ
bombie
o znanym
cieplne spalania w warunkach zbliżonych do istniejących podczas spalania
paliwa. Zestaw kalorymetryczny, w skład którego wchodzą:
!!!!!
• bomba kalorymetryczna
ze 𝑡𝑡stali kwasoodpornej,
z dwoma zaworami
𝑡𝑡! +
!
𝑎𝑎 =
𝐾𝐾
+ Powierzchnie
𝑡𝑡! − 𝑛𝑛𝜃𝜃! bomby
+ 𝑛𝑛𝑣𝑣!(zewnętrza
redukcyjnymi,
samouszczelniająca.
2
!!! Wytrzymałość bomby kaloryi wewnętrzna) powinny być polerowane.
metrycznej na ciśnienie 10 MPa powinna być sprawdzana co najmniej
dwa razy w roku, a także w przypadku zauważonych uszkodzeń bomby;
𝒗𝒗𝒏𝒏 !𝒗𝒗𝟎𝟎 • naczynie kalorymetryczne z mosiądzu niklowanego lub chromowanego
𝑲𝑲 = 𝛉𝛉 !𝜽𝜽 ;
𝒏𝒏
𝒐𝒐
o polerowanych powierzchniach zewnętrznych. Rozmiary naczynia powinny być takie by bomba w czasie badania była całkiem zanurzona w wodzie;
• mieszadło mechaniczne, do mieszania
wody w naczyniu kaloryme𝑡𝑡 ! − 𝑡𝑡!
trycznym, napędzane silnikiem
elektrycznym
z możliwością regulacji
𝑣𝑣! =
𝑛𝑛
obrotów; część zanurzona mieszadła! powinna być połączona z częścią
zewnętrzną za pomocą tulejki z materiału o małym przewodnictwie

𝑣𝑣! =

𝑡𝑡!!! !!
𝑛𝑛!
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cieplnym; mieszadło powinno pracować ze stałą prędkością obrotową,
umożliwiając uzyskanie stanu równowagi cieplnej w ciągu dziesięciu do
piętnastu minut od spalenia próbki i nie powinno dotykać termometru,
bomby i ścianek naczynia;
płaszcz kalorymetru, czyli metalowe naczynia z podwójnym dobrze
wypolerowanymi ścianami chroniący naczynie kalorymetryczne przed
wahaniami temperatury otoczenia
termometr kalorymetryczny rtęciowy lub tranzystorowy‑oporowy;
tygiel kalorymetryczny do spalania produktu w bombie (najczęściej
z żaroodpornej stali lub chromoniklowy);
urządzenie do napełniana bomby kalorymetrycznej tlenem, składające
się z reduktora i rurki łącznikowej;
urządzenie optyczne pozwalające odczytywać wskazanie termometru
z dokładnością do 0,001°C;
prasa do sporządzania pastylek kwasu benzoesowego;
kuweta porcelanowa lub szklana płaska wanienka do sporządzenia
błony z roztworu kolodium;
pipeta szklana wielowymiarowa lub strzykawka medyczna do pobierania próbki badanego produktu;
pinceta metalowa.

Przygotowaną próbkę wzorca termochemicznego oraz drut zapłonowy należy
zważyć z dokładnością do 0,0002 g. Pastylkę wzorca umieścić w tyglu, po
czym tygiel zamocować w pierścieniu znajdującym się na jednej z elektrod
bomby. Końce drutu zapłonowego połączyć z elektrodami tak, aby umożliwić przepływ prądu, a środkową część drutu zwinąć w spiralę lub nadać jej
kształt litery U i umieścić w tyglu tak, aby drut dotykał pastylki wzorca. Do
bomby należy wlać 10 ml wody destylowanej i szczelnie ją zamknąć. Później bombę napełnić tlenem, nie wypierając z niej powietrza tak, by ciśnienie w bombie wynosiło 3 Mpa. Napełnianie powinno odbywać się powoli
i równomiernie. Zważyć naczynie kalorymetryczne oraz wodę destylowaną
uważając by na ściankach naczynia ponad powierzchnią wody nie było kropel.
Wytarta do sucha bombę umieszczamy w naczyniu kalorymetrycznym. Należy obserwować czy z bomby nie uchodzą pęcherzyki gazu, świadczyłoby to
o nieszczelności bomby. W przypadku wydzielania się gazu, należy przerwać
badanie i do powtórnego oznaczania przygotować nową próbkę. Jeżeli nie
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widać nieszczelności, można włożyć do naczynia kalorymetrycznego mieszadło i termometry i kołki kontaktowe bomby połączyć przewodem elektrycznym. Zamknąć pokrywą płaszcz kalorymetru i naczynie kalorymetryczne, po
czym uruchomić mieszadła zgodnie z wcześniej wspomnianymi metodami.
Włączyć termostat płaszcza ustalając temperaturę na 28°C i utrzymywać ją
przez cały czas. Temperaturę w naczyniu kalorymetrycznym mierzyć co
30 sekund z dokładnością do 0,001°C. Po nastąpieniu wzrostu temperatury,
należy przystąpić do właściwego pomiaru kalorymetrycznego, który dzieli się na trzy okresy: początkowy (następuje wymiana ciepła kalorymetru
z otoczeniem przed spaleniem próbki), główny (następuje spalanie próbki,
przekazanie wytworzonego ciepła do kalorymetru i wyrównanie temperatur)
oraz okres końcowy (następuje wymiana ciepła kalorymetru z otoczeniem
po spaleniu próbki). Okres początkowy powinien trwać 10 minut i składać
się z 20 odczytów temperatury. Pod koniec okresu początkowego należy
zmierzyć temperaturę otoczenia w pobliżu termometru kalorymetrycznego.
Pomiary wykonuję się tylko w przypadku używania termometru rtęciowego.
W chwili wykonania ostatniego odczytu temperatury w okresie początkowym należy zamknąć obwód prądu elektrycznego w wyniku czego nastąpi
spalenie próbki w tyglu. Następny odczyt wykonuje się po 30 sekundach.
Jest pierwszym odczytem temperatury w okresie głównym, który składa się
z 24 odczytów wykonywanych co 30 sekund. W okresie głównym temperatury odczytuje się z różną dokładnością w zależności od wzrostu temperatury
w ciągu 30 sekund. Jeśli wzrost jest większy niż 0,5°C dokładność pomiaru to
0,1 jeśli od 0,1°C do 0,5°C dokładność to 0,01, a jeśli poniżej 0,1°C odczytujemy
z dokładnością 0,001. Po ostatnim odczycie temperatury w okresie głównym
następuje pierwszy odczyt w okresie końcowym (20 odczytów co 30 sekund
z dokładnością 0,001). Na początku okresu końcowego mierzy się temperaturę otoczenia w pobliżu termometru kalorymetrycznego. Po zakończeniu
pomiaru zatrzymujemy mieszadła, wyjmujemy lub podnosimy termometr,
zdejmujemy pokrywę zamykająca wnętrze płaszcza, odłączamy przewody od
elektrod bomby i powoli w ciągu 5 minut wypuszczamy spaliny i nadmiar
tlenu, po czym odkręcamy pokrywę bomby. Jeśli po otwarciu stwierdzi się
obecność substancji niespalonej pomiar należy powtórzyć, stosując to samo
ciśnienie tlenu, jeśli pomiar znowu będzie nieudany podwyższa się ciśnienie
o 0,5 MPa, należy jednak uprzednio sprawdzić sprawność stosowanego manometru i przewodów dostarczających tlen. Jeżeli cała próbka została spalona,
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należy wszystkie wewnętrzne części bomby razem z pokrywą elektrodami
i tyglem dokładnie przemyć w gorącej wodzie destylowanej. Wodę z przemycia
! zbieramy w czystej kolbie,!ogrzewamy na płytce
𝑄𝑄!"
= 25800 − 282,42𝑊𝑊! − 296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! −elektrycznej
275,9𝐴𝐴! +i utrzymujemy
54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]
w stanie wrzenia przez 5 min. Następnie dodajemy 2 krople fenoloftaleiny
i miareczkujemy roztworem NaOH o stężeniu c(NaOH) = 0,1 mol/l do pojawienia trwałego
różowego zabarwienia. Z objętości roztworu NaOH użytego
!
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,2𝑊𝑊!! − 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]
do miareczkowania oblicza się ciepło tworzenia roztworu kwasu azotowego.
Pojemność cieplną kalorymetru obliczamy ze wzoru:

C!!

Q! m! + Q ! m! + Q ! V
∆t

gdzie:
Q1 – ciepło spalania wzorca termochemicznego
m! mw! kJ/kg,
m
=
m
+
ρ
(
− )
!
!
!
termochemicznego
Q2 – rzeczywista masa wzorca
ρ! ρ! w kg,
m2 – ciepło spalania drutu zapłonowego w kJ/kg,
Q3 – masa spalonego drutu zapłonowego równająca się różnicy mas drutu
przed i po spaleniu w kg,
m m
ρ! ( azotowego
− ) w ilości równoważnej
! = m +kwasu
NaOH – ciepło tworzeniamroztworu
ρ ρ!
1ml roztworu NaOH w stężeniu c(NaOH)=0,1 mol/l wynoszące 0,0058 kJ/ml,
V – objętość roztworu NaOH zużytego do miarkowania wody użytej do
przemycia bomby
termochemicznego w ml,
∆𝑡𝑡po
= spaleniu
𝑡𝑡! + ℎwzorca
! − 𝑡𝑡! + ℎ! + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
∆t – skorygowany wzrost temperatury podczas spalania w °C.
Za końcowy wynik pojemności cieplnej!!!!!
kalorymetru przyjmujemy średnią
𝑡𝑡! + zrobionych
𝑡𝑡!
arytmetyczną z sześciu oznaczeń
w ciągu co najmniej trzech dni.
𝑎𝑎 = 𝐾𝐾
+
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝜃𝜃! + 𝑛𝑛𝑣𝑣!
2 o masie 0,5‒!1 g i ważymy
Następnie odcinamy kawałek błony
z dokładnością
!!!
do 0,002 g. Zważoną błonę składamy lub zwijamy, obwiązujemy nicią bawełnianą uprzednio zważoną z tą samą dokładnością i umieszczamy w tyglu
Dalej postępujemy tak, jak w przypadku wyznaczania
𝒗𝒗 !𝒗𝒗kalorymetrycznym.
𝟎𝟎
𝑲𝑲 = 𝛉𝛉𝒏𝒏!𝜽𝜽pojemności
;
cieplnej
kalorymetru. W celu przygotowania ampułki z błony
𝒏𝒏
𝒐𝒐
polimerowej, stosujemy szablon składający się z dwóch metalowych elementów o kształcie np. gruszki, połączonych w górnej części gwintem umożli𝑡𝑡 ! − 𝑡𝑡! obu elementów. Należy dwa
wiającym swobodny obrót oraz zamocowanie
𝑣𝑣! =alkoholem i wysuszone umieścić między
kawałki błony uprzednio przetarte
𝑛𝑛!
elementami szablonu i mocno docisnąć gwintem. Brzegi błony obciąć tak,
aby poza szablon wystawała krawędź o szerokości około 1 mm. Cały szablon

𝑣𝑣! =

𝑡𝑡!!! !!
𝑛𝑛!
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ściskamy między obracającymi się wokół swojej osi zgrzewamy brzeg błony,
pozostawiając otwartą szyjkę ampułki. Nie należy używać do dalszego badania ampułek o kruchych, nadpalonych krawędziach, Ampułkę wyjmujemy
z szablonu, po czy nakładamy i zamocowujemy na stożkowym zakończeniu strzykawki medycznej z wyciągniętym tłokiem. Ampułkę zanurzamy
ostrożnie w wodzie o temperaturze 80°C, aby woda nie dostała się do wnętrza
i powoli wtłaczamy do niej powietrze ze strzykawki. Ampułkę suszy się powietrzem i waży na wadze z dokładnością do 0,0002 g. Następnie, ampułkę
napełniamy za pomocą strzykawki medycznej badanym paliwem, przygotowanym tak jak wcześniej wzorzec termochemiczny, w takiej ilości, by paliwo
nie przelało się przez szyjkę ampułki. Szyjkę ampułki ujmuje się cienkimi
zaciskami w odległości 4‒5mm od krawędzi i upewniwszy się uprzednio, czy
przez zaciśniętą szyjkę nie przecieka paliwo, zgrzewamy, nie dopuszczając
do zwęglenia. Jeżeli po założeniu zacisków w górnej części szyjki znajduje się
paliwo, trzeba je usunąć, po czym szyjkę osuszyć powietrzem, założyć drugi
zacisk w odległości 1mm od krawędzi i zgrzać jak poprzednio. Napełnioną
i zamkniętą ampułkę zanurzamy za pomocą pincety w alkoholu etylowym
w celu usunięcia ewentualnych nacieków paliwa na zewnętrznych ścianach
ampułki i osuszamy w strumieniu powietrza. Następnie ampułkę ważymy
z dokładnością do 0,0002 g i przez 5 min. obserwujemy na wadze, czy nie
zmienia się jej masa. Jeżeli masa ampułki pozostaje stała, ampułkę umieszcza się w tyglu kalorymetrycznym i używa się jej do badania. W przypadku
zmiany masy świadczącej o nieszczelności ampułki, należy przygotować
nową ampułkę z próbką badanego paliwa.
Błonę dokładnie oglądamy pod światłem i wybieramy do oznaczenia jakościowo dobrą, bez uszkodzeń. Tygiel oczyszczamy, prażymy przez chwilę i po
ochłodzeniu ważymy (w przypadku stosowania tygla z bocznym otworem –
wraz z korkiem) z dokładnością do 0,0002 g. Z błony wycina się pasek zapłonowy o szerokości 6‒8 mm i długości 30‒35 mm oraz krążek o nieco większej
średnicy niż średnica tygla. Kroplę eterowego roztworu kolodium nanosi
się szklanym pręcikiem na dno tygla, po stronie przeciwnej do bocznego
otworu i przekleja do dna koniec paska zapłonowego. Drugi koniec paska
wprowadzamy na zewnątrz i przyklejamy kroplą roztworu kolodium, mniej
więcej w połowie długości paska, do kołnierza tygla. Następnie smaruje się
całą powierzchnię kołnierza roztworem kolodium i przykleja przygotowany
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uprzednio krążek. Wystające części krążka obcina się , a krawędzie kołnierza
smaruje się roztworem kolodium tak, by tygiel został szczelnie zamknięty. Tak
przygotowany tygiel pozostawia się nie zamykając bocznego otworu aż do całkowitego wyparowania rozpuszczalnika (co twa około 1 godziny), Następnie
przekłuwa się wystający koniec paska zapłonowego, waży tygiel dokładnością
do 0,0002 g i ustala masę nałożonej błony. 0,5‒0,6 g badanego paliwa przygotowanego według wcześniejszej instrukcji wprowadza się do tygla przez
boczny otwór za pomocą uprzednio skalibrowanej pipety lub, jeżeli tygiel nie
ma otworu bocznego, za pomocą strzykawki medycznej, przekłuwając błonę.
Rurka włoskowa pipety nie powinna całkowicie zamykać otworu tygla, tak
aby powietrze wypierane przez produkt miało ujście na zewnątrz. Zewnętrzną
powierzchnię tygla wyciera się starannie z ewentualnie znajdującego się na niej
paliwa i zamyka szczelnie otwór wlewowy. Tygiel z badanym paliwem waży się
z dokładnością do 0,0002 g i ustala masę próbki. Następnie tygiel umieszcza
się w pierścieniu znajdującym się na jednej z elektrod pokrywy bomby, przeprowadzając korek przez przecięcie w pierścieniu. Odważony kawałek drutu
zapłonowego przewleka się przez otwór w pasku zapłonowym i owija starannie
jego końce na końcach elektrod bomby. Cienką igłą przekłuwa się w jednym
miejscu błonę. Spalanie należy wykonać tak jak spalanie wzorca termochemicznego z następującymi zmianami, jeżeli paliwo spala się całkowicie przy
wyższym ciśnieniu tlenu niż to, przy którym oznaczano pojemność cieplną
kalorymetru należy ponownie oznaczyć pojemność przy takim ciśnieniu tlenu, jakie jest niezbędne do całkowitego spalenia próbki paliwa. Jeżeli badane
paliwo zawiera siarkę można w roztworze otrzymanym z przemycia bomby
oznaczyć wartość siarki dowolną metodą umożliwiająca uzyskanie wymaganej
dokładności oznaczania ciepła spalania. W takim przypadku w roztworze
nie oznacza się zawartości kwasu azotowego, a za ciepło tworzenia roztworu
kwasu azotowego przyjmuje się wartość ustaloną dla wzorca termochemicznego przy oznaczaniu wartości pojemności cieplnej kalorymetru. Zawartość
siarki w badanym produkcie można też oznaczać w niezależnym badaniu
wykonanym metodą umożliwiającą uzyskanie wymaganej dokładności ciepła
spalania. Ciepło spalania obliczamy z podanego niżej wzoru.
Z próbki przygotowanej tak jak wcześniej opisano, odważyć w tyglu kalorymetrycznym 0,6‒0,8 g paliwa z dokładnością 0,0002 g. Środkową część drutu
zapłonowego wygiąć w kształcie litery U i zanurzyć w badanym paliwie
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!
𝑄𝑄!"
= 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! − 275,9𝐴𝐴! + 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]
!
! postępować tak,
!
!
umieszczonym
Dalej
w przypadku
𝑄𝑄!"
= 25800w−tyglu.
282,42𝑊𝑊
296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! −jak
275,9𝐴𝐴
+ 54,9𝑆𝑆oznaczania
[kJ/kg]
! −

wartości pojemności cieplnej kalorymetru. Ciepło spalania obliczamy z po!
!
!
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
+ 24,2𝑊𝑊!!i −
54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]
! )! + 2,4 𝐴𝐴oznaczania
danego niżej
wzoru.
Po zakończaniu
przemyciu
bomby gorącą
!
!
!
!
!
∆𝑄𝑄
=
38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
)
+
2,4
𝐴𝐴
+
24,2𝑊𝑊
−
54,9𝑆𝑆
[kJ/kg]
!
!
!
!"
wodą należy zewnętrzną powierzchnię bomby, pokrywę i wewnętrzne części
bomby przetrzeć czystą tkaniną,
strumieniem powieQ! m! a+zawory
Q ! m! +osuszyć
Q! V
C!! pozostawić bombę do następnego oznaczania.
trza. Nie zamykając zaworów,
Q! m! + Q∆t
! m! + Q ! V
C!!termochemicznego (m ) lub próbki badanego
Rzeczywista masa wzorca
1
∆t
!
!
!
!
paliwa(m
)
powinna
być
obliczona
według
wzorów:
𝑄𝑄!"
= 25800
−
282,42𝑊𝑊
−
296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
)
−
275,9𝐴𝐴
+ 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]
!
!
!
0

!
𝑄𝑄!"
=
!
𝑄𝑄!"
=
!
𝑄𝑄!!" =
𝑄𝑄!"
=

m! m !
m! = m! + ρ! ( − )
ρ!! m
ρ!!
m
m! = m! + ρ! ( − )
ρ! ρ! !
!
!

!
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )! + 2,4 𝐴𝐴 + 24,2𝑊𝑊! − 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]

m m
m! = m + ρ ! ( − )
ρ ρm!
m
m! = m + ρ ! ( − )
ρ! Q V
Q! m! + Q !ρm! +
!

gdzie:
C!!
w kg;
mS – masa wzorca termochemicznego,
∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡! + ℎ! − 𝑡𝑡∆t
! + ℎ! + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
ρa – gęstość powietrza atmosferycznego równa 1,20 kg/m3;
∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡! + ℎ! − 𝑡𝑡! + ℎ! 3+ 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
ρS – gęstość wzorca termochemicznego, w kg/m ;
msię
m!
!!!!!
użyte do ważenia
ρu – gęstość materiału, z którego wykonane
! odważniki
m! =𝑡𝑡!m+!𝑡𝑡+
− )
! ρ! (
3
𝑎𝑎 = 𝐾𝐾
+ !!!!!
ρ! 𝑡𝑡! −ρ𝑛𝑛𝜃𝜃
w kg/m ;
! ! + 𝑛𝑛𝑣𝑣!
2 𝑡𝑡!
𝑡𝑡! +
!!!
𝑎𝑎 = 𝐾𝐾paliwa, w +
𝑡𝑡! − 𝑛𝑛𝜃𝜃! + 𝑛𝑛𝑣𝑣!
m –masa próbki badanego
kg;
2
!!!
ρ – gęstość badanego paliwa oznaczona według PN‑85/C‑04004, w kg/m3;

m m
− )
𝑲𝑲 = 𝛉𝛉 !𝜽𝜽 ;
ρ podczas
ρ! spalania oblicza się ze
wzrostu temperatury (∆t)
𝒗𝒗𝒏𝒏Skorygowany
!𝒗𝒗𝒐𝒐
m! = m + ρ ! (

𝒗𝒗𝒏𝒏 !𝒗𝒗𝟎𝟎

𝑲𝑲 = 𝛉𝛉𝒏𝒏!𝜽𝜽𝟎𝟎 ;

wzoru:
𝒏𝒏
𝒐𝒐

∆𝑡𝑡 =

𝑡𝑡 ! − 𝑡𝑡
𝑡𝑡 𝑛𝑛−! 𝑡𝑡!
𝑣𝑣! =
𝑛𝑛!

!
𝑡𝑡! + ℎ𝑣𝑣!! =− ! 𝑡𝑡! +
ℎ!

+ 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏

gdzie:
!!!!!
w °C;
tn – końcowa temperatura okresu głównego,
𝑡𝑡! +𝑣𝑣!𝑡𝑡!= 𝑡𝑡!!! !!
okresu
głównego,
°C;
to – początkowa temperatura
𝑎𝑎 = 𝐾𝐾
+
𝑛𝑛𝜃𝜃! + 𝑛𝑛𝑣𝑣!
𝑛𝑛! !! 𝑡𝑡!w−
𝑡𝑡!!!
2
𝑣𝑣
=
!
hn i ho – poprawki na kalibracje termometru
przy
temperaturze
tn i to, podane
!!!
𝑛𝑛!
w świadectwie termometru, w °C;
a – poprawka na wymianę ciepła kalorymetru
z otoczeniem obliczona we𝑡𝑡 ! + 𝑡𝑡!
𝜃𝜃
=
!
! 2
𝒗𝒗𝒏𝒏 !𝒗𝒗
𝟎𝟎 wzoru poniżej, w °C;
dług
𝑡𝑡
+
𝑡𝑡
!
𝑲𝑲 = 𝛉𝛉 !𝜽𝜽 ;
𝜃𝜃! =
𝒏𝒏 b 𝒐𝒐
– poprawka na wystający słupek
rtęci
2 termometru, obliczona według
wzoru poniżej, w °C.
𝑡𝑡!!!!!
𝜃𝜃! = !
2− 𝑡𝑡!
𝑡𝑡𝑡𝑡!!!!!
𝑣𝑣𝜃𝜃!!== 2
𝑛𝑛
!

𝒗𝒗 !𝒗𝒗

𝑲𝑲 = 𝛉𝛉𝒏𝒏!𝜽𝜽𝟎𝟎 ;
𝒗𝒗 !𝒗𝒗𝒐𝒐𝟎𝟎
𝑲𝑲 = 𝛉𝛉𝒗𝒗𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏!𝜽𝜽
!𝒗𝒗𝟎𝟎𝒐𝒐
𝑲𝑲 =𝒗𝒗𝛉𝛉𝒏𝒏𝒏𝒏!𝒗𝒗
!𝜽𝜽𝟎𝟎𝒐𝒐;
𝑲𝑲 = 𝛉𝛉 𝒏𝒏!𝜽𝜽
𝒏𝒏

𝒐𝒐

m! m !
− )
ρ! ρ!

m! = m! + ρ! (
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= 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! − 275,9𝐴𝐴! + 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]
!
!
= 25800 − 282,42𝑊𝑊!! − 296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
− 275,9𝐴𝐴! + 54,9𝑆𝑆
[kJ/kg]
! )! oznaczanie
Jeżeli
ciepła
spalania badanego produktu wykonywane jest
!
= 25800 − 282,42𝑊𝑊!!! − 296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!!! − 275,9𝐴𝐴!! + 54,9𝑆𝑆!!
[kJ/kg]
!
= 25800 − 282,42𝑊𝑊! − 296,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )! − 275,9𝐴𝐴 + 54,9𝑆𝑆 [kJ/kg]
w
tej
w
której oznaczona
!
!
! samej! temperaturze,
!
! pojemność cieplną kalory∆𝑄𝑄!" = 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )! + 2,4 𝐴𝐴 + 24,2𝑊𝑊! − 54,9𝑆𝑆 [kJ/kg]
!
!
!
!
!
∆𝑄𝑄!"
=
38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂
)
+
2,4
𝐴𝐴
+
24,2𝑊𝑊
−
54,9𝑆𝑆
[kJ/kg]
!
!
!
!
poprawek
h! [kJ/kg]
i ho nie należy uwzględniać. Poprawkę b na wystający
!
∆𝑄𝑄!!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! +metru,
2,4 𝐴𝐴! + 24,2𝑊𝑊
! − 54,9𝑆𝑆 n
∆𝑄𝑄!"
= 38,8(𝐶𝐶𝑂𝑂! )!! + 2,4 𝐴𝐴! + 24,2𝑊𝑊!! − 54,9𝑆𝑆 ! [kJ/kg]
słupek
Q! m
+ Q ! V termometru należy uwzględniać tylko w przypadku stoso! + Q ! m!rtęci
C!! Q m + Q m + Q V
! !
!
∆t! !
C!! Q!wania
termometru
rtęciowego.
Obliczanie
m! + Q ! m
!
!
!
! poprawki na wymianę ciepła
! + Q! V
C!! Q! m! + Q !∆tm! + Q ! V
∆t
C!!
kalorymetru
z
otoczeniem:
∆t
m! m !
m! = m! + ρ! ( m − m )
!
!
m! = m! + ρ! (ρm! ! − ρm!! )
m! = m! + ρ! (mρ!! −mρ!! )
!!!!!
m! = m! + ρ! ( ρ! − ρ!)
ρ! ρ!
!
!
m m
m! = m + ρ! ( m− m)
!
!
!
! )
m! = m + ρ! (ρm −ρm
ρ
ρ
!!!
m! = m + ρ! (m − m! )
m! = m + ρ! ( ρ − ρ!)
ρ ρ!
∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡! + ℎ! − 𝑡𝑡! + ℎ! + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡! + ℎgdzie:
! − 𝑡𝑡! + ℎ! + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
∆𝑡𝑡 = 𝑡𝑡! + ℎ! − 𝑡𝑡! + ℎ! + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
!! !!!
∆𝑡𝑡 =
𝑡𝑡
+
ℎ
𝒗𝒗 !𝒗𝒗
!
! − 𝑡𝑡! + ℎ! + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏

;
;
;
𝒐𝒐;

𝟎𝟎

𝟎𝟎
𝒐𝒐

m m
− )
ρ ρ

m =m+ρ (

∆𝑡𝑡 =

𝑡𝑡 + ℎ

𝑎𝑎 = 𝐾𝐾

− 𝑡𝑡 + ℎ

𝑡𝑡 + 𝑡𝑡
+
2

+ 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏

𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝜃𝜃

+ 𝑛𝑛𝑣𝑣

!!!!! ochładzania termometru obliczona według wzoru 𝐾𝐾 =
𝑲𝑲 = 𝛉𝛉𝒏𝒏!𝜽𝜽𝟎𝟎𝑡𝑡!; +K𝑡𝑡!– stała
!! !!!

𝑎𝑎 =𝒏𝒏 𝐾𝐾
𝑎𝑎 = 𝐾𝐾
𝑎𝑎 = 𝐾𝐾
𝑎𝑎 = 𝐾𝐾

!!!!!
+końcowa
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝜃𝜃temperatura
! + 𝑛𝑛𝑣𝑣!
okresu głównego, w °C;
𝑡𝑡! t2+n 𝑡𝑡–
!!!!! !
!
𝑡𝑡! + 𝑡𝑡! +!!!!!
!!! 𝑡𝑡! − 𝑛𝑛𝜃𝜃! + 𝑛𝑛𝑣𝑣!
2
𝑡𝑡! +
+ !!! 𝑡𝑡! − 𝑛𝑛𝜃𝜃! temperatura
+ 𝑛𝑛𝑣𝑣!
okresu głównego, w °C;
t2o𝑡𝑡–! +początkowa
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝜃𝜃! + 𝑛𝑛𝑣𝑣!
!!! !
2

𝒐𝒐

!!!!!
!!!
t ! okreti – temperatura
kalorymetru w dowolnym,
półminutowym odczycie
w
!!!
!
𝑡𝑡
−
𝑡𝑡
!
sie głównym, w °C;
𝑣𝑣! =
𝑛𝑛
! w okresie początkowym, obliczona
vo – średnia szybkość zmian temperatury
𝑡𝑡 ! − 𝑡𝑡!
𝑣𝑣według
! = 𝑡𝑡 ! − 𝑡𝑡wzoru:
! !
𝑣𝑣! = 𝑡𝑡 !𝑛𝑛−
𝑡𝑡
𝑛𝑛!𝑡𝑡!! , w °C/30s;
𝑣𝑣! =𝑡𝑡 ! −
𝑣𝑣! = 𝑛𝑛!
𝑛𝑛!
𝑡𝑡!!! !! w okresie końcowym, obliczona
szybkość zmian temperatury
vn –𝑡𝑡średnia
!!!
𝑣𝑣
=
𝑣𝑣! = 𝑡𝑡
!
!!!
według
! wzoru:
𝑛𝑛!
𝑣𝑣! = 𝑡𝑡𝑛𝑛
!!!
𝑛𝑛!
𝑣𝑣! =𝑡𝑡!!!
𝑣𝑣! = 𝑛𝑛! , w °C;
𝑛𝑛!
!
θo –𝑡𝑡średnia
temperatura w okresie początkowym, obliczona według wzoru:
+ 𝑡𝑡!
𝜃𝜃! = 𝑡𝑡 ! + 𝑡𝑡
!
𝜃𝜃! = 𝑡𝑡 ! 2+ 𝑡𝑡! , w °C;
𝜃𝜃! =𝑡𝑡 ! +2𝑡𝑡!
𝑡𝑡 ! + 𝑡𝑡!
2
𝜃𝜃! =
temperatura
w
okresie
θn – średnia
𝜃𝜃! = końcowym obliczona według wzoru:
2
𝑡𝑡!!!!!
2
𝜃𝜃! = 𝑡𝑡
, w °C;
!!!!!
2
𝜃𝜃! = 𝑡𝑡!!!!!
2
𝑡𝑡!!!!!
t’𝜃𝜃𝜃𝜃!–==początkowa
temperatura okresu początkowego, w °C;
2
!
2
t’’ – końcowa temperatura okresu końcowego, w °C;
𝑡𝑡!!!!!
no, n, nn – liczby półminutowych
𝜃𝜃! = odczytów w okresie początkowym, głównym i końcowym (odpowiednio). 2
!!

!!

!!
!!

Jeżeli w czasie najszybszego wzrostu temperatury wykonuje się 8 odczy!!!!!
tów co 15 sekundy, wówczas podaną we wzorze wartość !!! 𝑡𝑡! należy
wyznaczyć jako sumę dwóch wartości według wzoru:

Q! =

Q

Q

!!!!!
𝑡𝑡!
!!!
𝒊𝒊!𝒏𝒏!𝟏𝟏
𝒕𝒕𝒊𝒊
𝒊𝒊!𝟏𝟏
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!!!!!
!!!

1
t! =
2

!!!
!!!

t! +

!!!!!
!!!

t!

gdzie:
𝐣𝐣!𝟖𝟖
𝐢𝐢!𝐧𝐧!𝟏𝟏
𝐢𝐢!𝐧𝐧!𝟏𝟏
𝟏𝟏
tj – temperatura kalorymetru w dowolnym odczycie w okresie głównym,
𝐭𝐭 𝐢𝐢 =
𝐭𝐭 𝐣𝐣 +
𝐭𝐭 𝐢𝐢
𝟐𝟐
w °C.
𝐢𝐢!𝟏𝟏

𝒊𝒊!𝒏𝒏!𝟏𝟏
!!𝐧𝐧!𝟏𝟏
𝒊𝒊!𝟏𝟏
𝐭𝐭 𝐢𝐢 𝒕𝒕𝒊𝒊
𝐢𝐢!𝟏𝟏

!!𝐧𝐧!𝟏𝟏
𝐭𝐭 𝐢𝐢
𝐢𝐢!𝟏𝟏

𝐾𝐾 =

!! !!!

!! !!!

!!!!!
t!
!!!

𝐣𝐣!𝟏𝟏

𝐢𝐢!𝟖𝟖

!!!!!
C! wartości
∙ ∆t − Q ! m
Q ! m! pojemności cieplSposób obliczania
oznaczaniu
! −𝑡𝑡!Qprzy
!V −
!!!
Q! =
m!
nej kalorymetru i ciepła spalania badanego
paliwa powinien być taki sam.

Poprawka na wystający słupek rtęci:

C!𝐢𝐢!𝐧𝐧!𝟏𝟏
∙ ∆t − Q ! m!𝐣𝐣!𝟖𝟖
− Q ! m𝐢𝐢!𝐧𝐧!𝟏𝟏
!
Q !b =
= α[t ! t ! − m
t !!𝟏𝟏
−
t ! (t ! − t′! ]
!
𝐭𝐭 𝐢𝐢 = !
𝐭𝐭 𝐣𝐣 +
𝐭𝐭 𝐢𝐢
𝟐𝟐

!!!!!
!!!

1
t! =
2

!!!
!!!

t! +

!!!!!
!!!

t!

𝐣𝐣!𝟏𝟏
𝐢𝐢!𝟏𝟏
𝐢𝐢!𝟖𝟖
gdzie:
C! ∙ ∆t −rozszerzalności
Q ! m! − Q ! Vrtęci
− Qw! m
α – współczynnik pozornej
szkle
równy 0,00016;
C! ∙ ∆t −
Q ! m! − Q ! V −
Q!! m!
Q! =
–
końcowa
temperatura
okresu
głównego,
w
°C;
tn
C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! V − Q ! m!
m!
Q′′ =
Q! =
m!
w °C;
to – początkowa temperatura okresu głównego,
m!
t’’o – temperatura otoczenia na początku okresu końcowego, w °C;
końcu
w °C.
t’o temperatura otoczenia
C!na
∙ ∆t
− Q !okresu
m! −początkowego,
Q ! m!

Q! =

C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! m!
m!
Ciepło spalania błony (Q4) oblicza się w kJ/kg według wzoru:

b = α[t ! t !m−! t !! ! − t ! (t ! − t′! ] Q! =

Q ! m∙ !S−
Q!! =C!Q∙!∆t
− −91,2
+QQ!!VV−+Q∆Q
! m!
C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! V − Q !
Q! =
Q′′ =
m!
m!

gdzie:
C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! V − Q ! m!
Q′′
=
16240 kJ/kg;
Q5 – ciepło spalania nici bawełnianej
C! ∙ ∆t −! równe
Qm
!m
! ! − Q ! m!
! !!!
Q
=
𝐾𝐾
=
!
m5 – masa nici bawełnianej, w kg; !!!!
m!!
m4 – masa błony, w kg;

Q! = Q!! − 24,42(8,94
∙ H − W)
!!!!!
t!
!!!
Reszta oznaczeń jest zgodna
z oznaczeniami
na pojemność cieplną
!!
Q = Q ! − 91,2 ∙ Swe
+ wzorze
Q! V +
∆Q

kalorymetru. Za końcowy wynik oznaczania ciepła spalania błony przyjmuje się
średnią arytmetyczną wyników
trzech
przy czym odchylenie każdego
H!,!"
×moznaczeń,
! + Q!
C
=
wyniku od wartości średniejCnie∙ ∆t
może
byćm
większe niż 0,2%. Całkowity efekt
−Q
Δt
!
! ! − Q ! V − Q ! m!
Q′′
=
cieplny spalania badanego paliwa (Qb) obliczony w kJ/kg według wzoru:

m!

C×Δt − (Q ! + Q ! + Q ! )
H!,! =
m!
Q! = Q!! − 24,42(8,94
∙ H − W)

𝒊𝒊!𝒏𝒏!𝟏𝟏
𝒕𝒕𝒊𝒊
𝒊𝒊!𝟏𝟏

!!𝐧𝐧!𝟏𝟏
𝒊𝒊!𝒏𝒏!𝟏𝟏 𝐭𝐭
𝒕𝒕𝐢𝐢𝒊𝒊
𝐢𝐢!𝟏𝟏
𝒊𝒊!𝟏𝟏

!!𝐧𝐧!𝟏𝟏
𝐭𝐭 𝐢𝐢
𝐢𝐢!𝟏𝟏

Q! =

C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! V − Q ! m!
m!
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C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! m!
Q𝐢𝐢!𝐧𝐧!𝟏𝟏
𝐣𝐣!𝟖𝟖
! =
𝐢𝐢!𝐧𝐧!𝟏𝟏
𝟏𝟏 m!
𝐭𝐭 𝐢𝐢 =
𝐭𝐭 𝐣𝐣 +
𝐭𝐭 𝐢𝐢
𝟐𝟐

gdzie:
𝐣𝐣!𝟏𝟏
𝐢𝐢!𝟏𝟏
𝐢𝐢!𝟖𝟖
mo –rzeczywista masa próbki
badanego paliwa obliczona według wzoru
!!
Q = Q ! − 91,2 ∙ S + Q ! V + ∆Q
podanego wyżej, w kg.

Pozostałe oznaczenia sąCzgodne
z poprzednimi wzorami. Za końcowy
! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! V − Q ! m!
Q′′
=
wynik oznaczania całkowitego efektu cieplnego spalania badanego paliwa
m!
przyjmuje się średnią arytmetyczną wyników dwóch oznaczeń nie różnią!!
𝐢𝐢!𝐧𝐧!𝟏𝟏
α[t !niż
t ! 130
− t𝐣𝐣!𝟖𝟖
(t ! − t′! ]
! − t !𝐢𝐢!𝐧𝐧!𝟏𝟏
cych się od siebie bo =
więcej
𝟏𝟏 kJ/kg. Jeżeli różnica wyników dwóch
𝐭𝐭 = niż owa
𝐭𝐭 𝐣𝐣 +wartość,𝐭𝐭 𝐢𝐢powinno się wykonać
kolejnych oznaczeń jest
większa
Q! = Q!! 𝐢𝐢− 24,42(8,94
∙ H − W)
𝟐𝟐
trzecie oznaczenie, a za końcowy
wynik
przyjąć
średnią arytmetyczną dwóch
𝐣𝐣!𝟏𝟏
𝐢𝐢!𝟏𝟏
𝐢𝐢!𝟖𝟖
C
∙
∆t
−
Q
m
−
Q
V
−
Q ! m!
!
! !
!
wyników których
Q ! = różnica nie przekracza 130 kJ/kg. Jeżeli różnica między
m! z dwóch poprzednich oznaczeń nie
wynikami trzeciego oznaczania a każdym
H!,!" ×m
! + Q!
przekracza 13 kJ/kg, za końcowy
C = wynik przyjmuje się średnią arytmetyczną
Δt
wszystkich trzech oznaczeń. Ciepło spalania badanego paliwa (Q’’) oblicza
C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! m!
się w kJ/kg według wzorów:

Q! =
m!!!(Q + Q + Q )
!− t ! (t
! ! − t′
!! ]
b = α[t !C×Δt
t ! −−
t
H!,! = siarkę: !
Dla paliwa zawierającego
m!

Q!! = Q ! − 91,2 ∙ S + Q ! V + ∆Q
C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! V − Q ! m!
Q! =
m!

gdzie:
C! ∙ ∆t −paliwie,
Q ! m! w
−%(m/m)
Q ! V − Q ! m!
S –zawartość siarki w badanym
Q′′ =
∆Q –poprawka na przeliczenie ciepła spalania
m! paliwa oznaczonego, na ciepło
C! ∙ ∆t − Q ! m! −
Q ! m!
spalania w warunkach
Q ! = standardowych, w kJ/kg;
m!
91,2 – ciepło tworzenia kwasu siarkowego
z dwutlenku siarki i tworzenia
!
!!
roztworu kwasuQsiarkowego
podczas spalania
1%(m/m)
= Q − 24,42(8,94
∙H−
W) siarki zawartej w paliwie, w kJ/kg.

Q!! = Q ! − 91,2 ∙ S + Q ! V + ∆Q

Dla paliwa nie zawierającego
siarki
według
H!,!" ×m
Q ! wzoru:
!+

C=
Δt
C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! V − Q ! m!
Q′′ =
m!
C×Δt − (Q ! + Q ! + Q ! )
H!,! =
m!
Q! = Q!! − 24,42(8,94 ∙ H − W)

Q! =
64

C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! V − Q ! m!
m!

C! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! m!
Q! =
m!
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gdzie:
V – objętość roztworu NaOH o stężeniu c(nAOH)=0,1mol/l zużytego do
miareczkowania wody użytej do przemycia bomby po spaleniu badanego
Q!! = Q ! − 91,2 ∙ S + Q ! V + ∆Q
paliwa, w ml.

W przypadku obliczania ciepła spalania paliwa w odniesieniu do objęC! ∙ Q’’
∆t pomnożyć
− Q ! m! −przez
Q ! Vgęstość
− Q ! mpaliwa
!
tości, należy obliczoną wartość
w 25°C,
Q′′ =
mopałowa
oznaczoną według PN‑85/C‑04004. Wartość
badanego paliwa (Q’)
!
powinna być obliczona w kJ/kg według wzoru:

Q! = Q!! − 24,42(8,94 ∙ H − W)

gdzie:
H!,!"paliwie,
×m! +wQ%(m/m);
H – zawartość wodoru w badanym
!
C=
W zawartość wody w podanym paliwie,Δt
w %(m/m) (uwzględnia się głównie
dla paliw ciężkich);
24,43 – ciepło parowania wody w warunkach standardowych przypadające
C×Δt
− (Q !spalania
+ Q ! +lub
Q !zawartej
)
na % (m/m) wody utworzonej
podczas
w badanym
H!,! =
m!
paliwie, w kJ/kg;
8,94 – współczynnik przeliczeniowy zawartości wodoru na wodę.
Wyniki dwu oznaczeń wykonywanych przez tę samą osobę, na tej samej
aparaturze, w tych samych warunkach i na tym samym materiale badawczym
można uznać za właściwe (95% poziom ufności), jeżeli różnica między nimi
jest nie większa od 130 kJ/kg. Wyniki dwu oznaczeń wykonanych przez
różne osoby, w różnych laboratoriach, na tym samym materiale badawczym,
można uznać za właściwe (95% poziom ufności), jeżeli różnica między nimi
jest nie większa niż 445 kJ/kg.
5. Metoda z zastosowaniem kalorymetru
z płaszczem adiabatycznym
W normie PN‑C‑04375‒3:2013‒07, która jest tłumaczeniem niemieckiej
normy DIN 51900‒1, opisano metodę oznaczania ciepła spalania w adiabatycznej bombie kalorymetrycznej oraz obliczania wartości opałowej paliw
stałych i ciekłych. Przygotowaną zgodnie z DIN 51900‒1 bombę kaloryme-

Analiza metod określania ciepła spalania i wartości opałowej paliw

65

tryczną umieszcza się w wypełnionym wodą naczyniu kalorymetrycznym,
tak aby znalazła się w izolacyjnym płaszczu adiabatycznym. Po okresie
umożliwiającym wyrównanie temperatur między bombą kalorymetryczną,
a wodą naczynia kalorymetrycznego, zapala się próbkę paliwa i rejestruje
wzrost temperatury. Na podstawie wzrostu temperatury, z uwzględnieniem
pojemności cieplnej kalorymetru, oblicza się wartość opałową.

Rys. 5. Schemat adiabatycznej bomby kalorymetrycznej
Źródło: [12]

Otulina naczynia kalorymetrycznego do termicznej izolacji od otoczenia.
Płaszcz kalorymetru stanowi woda lub inny odpowiedni materiał otaczający naczynie kalorymetryczne. Adiabatyczny kalorymetr jest wyposażony
w płaszcz z regulacją temperatury. Podczas gdy temperatura płaszcza jest
zazwyczaj utrzymywana na średnim poziomie przepływu ciepła w naczyniu
kalorymetru, może ona być poddawana kontrolowanym zmianom dla skompensowania strumieni energii związanych z mieszaniem i innymi, obcymi
efektami cieplnymi. Mieszadło do mieszania wody w naczyniu kalorymetrycznym, napędzane jest silnikiem o stałej prędkości obrotowej. Woda w naczyniu kalorymetrycznym powinna być dokładnie mieszana przez mieszadło.
Prędkość obrotowa silnika mieszadła nie może zmieniać się o więcej niż 10%,
przez co powstające podczas mieszania ciepło w przybliżeniu pozostaje stałe. Ponieważ przepływ prądu przez drut zapłonowy powoduje powstawanie
ciepła i wpływa na wzrost temperatury, wielkość energii doprowadzonej do
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drutu powinna być taka sama dla każdego pomiaru. Wielkość doprowadzonej
energii nie może zmieniać się o więcej niż 5%. Napięcie na zaciskach bomby
kalorymetrycznej powinno odpowiadać danym w DIN EN 61010. Regulator temperatury do utrzymania adiabatycznych warunków w kalorymetrze
przez ciągłe monitorowanie i regulację temperatury płaszcza, tak że śledzona
temperatura naczynia kalorymetrycznego jest zmienną odnoszoną do temperatury płaszcza. Regulator powinien być tak skonstruowany, aby temperatura
płaszcza kalorymetru w sposób ciągły nadążała za temperaturą naczynia
kalorymetrycznego, co zapobiega wymianie energii z otoczeniem. Pojawiające
się odchylenia mogą być wynikiem bezwładności systemu, typu stosowanego
regulatora i koniecznych odchyleń od zadanej temperatury mających na celu
kompensację energii wprowadzonej przez mieszadło. Powinny one być minimalizowane przez dostrojenie systemu.
Masa wody w naczyniu kalorymetrycznym powinna być taka sama dla
każdego pomiaru i nie powinna się różnić o więcej niż 0,02% masy wody
w kalorymetrze. Woda powinna całkowicie przykrywać gwintowaną pokrywę
bomby kalorymetrycznej. Zaleca się, aby temperatura wody w kalorymetrze
przed spaleniem próbki i po jej spaleniu mieściła się w granicach od 20 °C
do 30°C. Zaleca się, aby wzrost temperatury spowodowany spaleniem próbki
dla kalorymetru o pojemności cieplnej rzędu 10 000 J/K wynosił od 1,5 K
do 3,5 K. Powinien on być równy od 0,7 do 1,3 wzrostu temperatury stwierdzonego przy określaniu pojemności cieplnej kalorymetru. Temperaturą
odniesienia jest temperatura przy zakończeniu okresu głównego. Przepływ
ciepła pomiędzy naczyniem kalorymetrycznym i adiabatycznym płaszczem
izolacyjnym powinien być ograniczony do minimum. Dlatego temperatura
płaszcza adiabatycznego powinna z możliwie małym opóźnieniem nadążać
za temperaturą systemu pomiarowego.
Pomiar temperatury w naczyniu kalorymetrycznym przebiega w równych
przedziałach czasu, których długość jest tak dobrana, aby zmiany temperatury
zachodzące w czasie pomiaru mogły być zmierzone z wystarczającą dokładnością (dziesięciokrotna wartość najmniejszej, możliwej do zarejestrowania
zmiany temperatury). Po zamknięciu kalorymetru rozpoczyna się wyrównywanie temperatur pomiędzy bombą i wodą w kalorymetrze. Ten okres
nazywany jest okresem wyrównawczym. Okres główny, w którym następuje
zapłon próbki i określenie wzrostu temperatury, zamyka pomiar. Gdy różnice
pomiędzy kolejnymi pomiarami temperatur w okresie wyrównawczym są

Q! =
b = α[t ! t ! − m
t !!!! − t ! (t ! − t′! ]
QC!!! =
Q !−−Q !91,2
S !+VQ−! V
+ !∆Q
∙ ∆t
m! −∙ Q
Q! m
Q ! = ciepła spalania i wartości opałowej paliw
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mniejsze niż dopuszczalny Cdryft,
należy zapalić próbkę. Ostatnią wartość
! ∙ ∆t − Q ! m! − Q ! V − Q ! m!
Q′′ = zapisać jako temperaturę początkową t badatemperatury przed zapłonem
a
C! ∙ ∆t − Q ! mm
! Q ! m!
!−
nia. Wydłużenie okresu
nie ma żadnego wpływu na wynik
Q ! wyrównawczego
=
m!
w odniesieniu do wymaganej precyzji badania.
Badanie kończy się, jeżeli różnice pomiędzy kolejnym
pomiarami są mniejsze od dopuszczalnej wartości
Q! = Q!! − 24,42(8,94 ∙ H − W)
dryftu. Ostatnią wartość
temperatury zapisać jako temperaturę końcową
!!
Q
=
Q − 91,2 ∙ S + Q ! V obliczyć
+ ∆Q z równania:
badania Te. Pojemność cieplną !C układu kalorymetru

H!,!" ×m! + Q !
C=
C! ∙ ∆t − QΔt
! m! − Q ! V − Q ! m!
Q′′ =
m!

gdzie:
C – pojemność cieplna układu
kalorymetru,
w J/K;
C×Δt
− (Q ! + Q
! + Q! )
H
=
–
ciepło
spalania
substancji
wzorcowej
(patrz
51900‒1: 2000‒04, 6.2),
H0,VB
!,!
m! ∙ HDIN
!
!!
Q
=
Q
−
24,42(8,94
−
W)
w J/g
mb – masa substancji wzorcowej, w g;
QZ – ilość ciepła z obcych źródeł, w J (patrz Uwaga);
H!,!" ×m! + Q !
Δt – wzrost temperatury, w
C K.
=

Δt

Ciepło spalania H0,V obliczyć wg równania:

H!,! =

C×Δt − (Q ! + Q ! + Q ! )
m!

w którym:
H0,V – ciepło spalania próbki, J/g;
C – pojemność cieplna układu kalorymetru, J/K;
QN – ilość ciepła, w J (patrz DIN 51900‒1:2000‒04, 11.2);
QS – ilość ciepła, w J (patrz DIN 51900‒1:2000‒04, 11.1);
QZ – ilość ciepła z obcych źródeł, w J (patrz uwaga do 7.2);
mp – masa próbki ważonej w powietrzu, w g.
6. Oznaczanie ciepła spalania gazów
przy użyciu spalania katalitycznego
Spalanie katalityczne lub utlenianie katalityczne jest znanym zjawiskiem
wśród węglowodorów. Mieszanka węglowodorów oraz powietrza w obecności
platyny i/lub palladu ulega reakcji utleniania. Reakcja przebiega w temperaturze

68

Rafał Porowski

niższej niż normalna temperatura zapłonu węglowodorów. Na przykład metan
zmieszany z powietrzem w stechiometrycznych proporcjach zapłonie w temperaturze około 630oC oraz osiągnie temperaturę płomienia przekraczającą
1600oC. Utlenianie katalityczne może zajść w temperaturach rzędu 400oC,
jednak efektywna kataliza jest osiągana w temperaturach bliskich 500oC.
Dlatego dla gazowych mieszanin zawierających metan utlenianie katalityczne jest możliwe poniżej temperatur zapłonu dla otaczającej atmosfery.
W praktyce, w spalaniu katalitycznym miesza się próbkę gazu z ustaloną
ilością powietrza, gdzie proporcje powietrza są więcej niż wystarczające,
aby dostarczyć tlen potrzebny do utleniania próbki gazu. W utlenianiu katalitycznym, temperatura katalizatora musi być ograniczona, aby zapobiec
przegrzewaniu i niekontrolowanemu wzrostowi temperatury i warunków
reakcji. Metodami kontroli są zazwyczaj ograniczenie dyfuzji oraz bezpośrednia kontrola temperatury katalizatora. W ograniczeniu dyfuzji, szybkość,
z którą strumień mieszaniny gazu może wejść w kontakt z katalizatorem jest
ograniczona przez porowatą strukturę, np. element ceramiczny. Dyfuzja
ogranicza kontakt oraz zapobiega niekontrolowanemu przebiegowi reakcji.
Innym sposobem kontroli ilości gazu dostępnego do spalania jest pomiar
temperatury katalizatora i dostosowywanie szybkości przepływu gazu w ten
sposób, aby utrzymać pewną temperaturę lub wąski zakres temperatur.
Omawiany tu wynalazek modyfikuje i udoskonala metody stechiometrycznego spalania lub spalania z maksymalną temperaturą płomienia gazów
w celu zmierzenia zawartości ciepła poprzez zastosowanie metody katalitycznego spalania. Taki proces obniża temperaturę utleniania i pozwala na
spalanie gazu bez wytwarzania otwartego płomienia, przez co umożliwia
stosowanie metody w niebezpiecznych środowiskach. Normalne temperatury
związane ze spalaniem katalitycznym są niższe niż temperatury spalania
z otwartym płomieniem i mogą być niższe od temperatur zapłonu powietrza
w pewnych niebezpiecznych środowiskach. Wynalazek zapewnia kontrolę
nad mieszanką paliwowo powietrzną w odniesieniu do temperatury reakcji
katalitycznej. Szczytowanie temperatury spalania w odpowiedniej proporcji
nie wymaga ustalonej temperatury pracy samego katalizatora. Jedynym
wymogiem jest, aby odpowiedź na pik temperatury była określona przez
mieszanie w odpowiednich proporcjach paliwa i powietrza. W omawianym
wynalazku, gaz wzorcowy jest mieszany z porcją powietrza. Strumień zmieszanego gazu jest kierowany nad lub przez katalityczny podkład lub kulkę,
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gdzie paliwo jest utleniane. Temperatura jest mierzona przez odpowiednie
czujniki a zawartość paliwa w stosunku do powietrza jest zmieniana aż do
osiągnięcia maksymalnej temperatury utleniania. W warunkach stechiometrycznych stosunek zawartości paliwa do powietrza odpowiada za nieobecność tlenu w strumieniu spalin. Maksymalna energia oraz szczytowa
temperatura są osiągane jedynie w odpowiedniej proporcji powietrza i paliwa.
W jednym modelu jest to osiągane przez kontrolowanie i pomiar szybkości strumieni badanej próbki gazu oraz gazu wzorcowego w szczytowej
temperaturze. Ciepło spalania badanego gazu może być obliczone w odniesieniu do uprzednio zebranych wartości gazu wzorcowego. W drugim
modelu mieszanka paliwowo powietrzna zmienia się przez spadek ciśnienia
w komorze pojemnościowej, który wytwarza malejący strumień paliwa.
Podobnie jak w pierwszym modelu prędkości strumieni próbki oraz gazu
wzorcowego są mierzone w maksymalnej temperaturze podczas spalania
katalitycznego. Ciepło spalania badanego gazu może być następnie obliczone
w odniesieniu do uprzednio zebranych wartości gazu wzorcowego.
Podsumowanie
Istnieje wiele metod oznaczania ciepła spalania i wartości opałowej paliw.
Niektóre z nich pozwalają na dokładne określenie tych wartości dla konkretnych próbek, inne to zależności empiryczne obowiązujące dla jakiejś
grupy paliw. Gdy określi się ciepło spalania metodą doświadczalną, wartość
opałową można wyznaczyć na podstawie wzoru, wykorzystując wiedzę o cieple właściwym wody. Często jednak rzeczywista wartość wartości opałowej
może się znacznie różnić od tej wynikającej ze wzoru. Dlatego prowadzone
są badania, na podstawie których określa się inne wzory, które dokładniej
przybliżają rzeczywistą wartość tej wielkości.
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Instalacje fotowoltaiczne.
Podstawy fizyczne działania.
Ochrona odgromowa. Zasady neutralizacji zagrożeń
porażenia prądem elektrycznym w czasie pożaru
Streszczenie
Wyczerpujące się złoża węgla, stanowiącego podstawowy surowiec kopalny
w energetyce, zmuszają do poszukiwania nowych źródeł energii. Od kilku lat odnotowuje się duże zainteresowanie energetyką odnawialną, do której należy zaliczyć
również energię słoneczną. W naszym kraju coraz bardziej powszechna jest instalacja paneli fotowoltaicznych, tworzących przydomowe elektrownie słoneczne. Występujące na konstrukcji dachu budynku panele fotowoltaiczne, bardzo pożyteczne
w warunkach normalnej eksploatacji, stwarzają duże zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym ratowników podczas działań ratowniczo‑gaśniczych w przypadku
powstania pożaru. W celu ochrony ratowników, koniecznym jest zabezpieczenie
instalacji fotowoltaicznej przed możliwością porażenia prądem elektrycznym. Ponieważ w panelach fotowoltaicznych generacja energii elektrycznej w dzień odbywa
się bez względu na stopień nasłonecznienia, na zaciskach wyjściowych generatora
PV pojawia się napięcie o wartości znacznie przekraczającej wartości dopuszczalne długotrwale. W panelach fotowoltaicznych, w odróżnieniu od innych źródeł
energii elektrycznej, nie ma możliwości przerwania produkcji energii elektrycznej
w dzień. Sytuacja ta spowodowała konieczność poszukania innych rozwiązań, które
pomimo ciągłej produkcji energii elektrycznej, umożliwiają obniżenie napięcia do
wartości bliskiej zero na zaciskach całej elektrowni lub w poszczególnych panelach
stanowiących elementy konstrukcyjne jej generatora.
W artykule przedstawiono sposób pożarowego wyłączenia generatora przydomowej elektrowni fotowoltaicznej. W tym przypadku wykorzystana została
charakterystyka prądowo‑napięciowa panelu fotowoltaicznego, z której wynika, że
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zwarcie na zaciskach poszczególnych paneli lub na zaciskach poszczególnych gałęzi
tworzących generator PV powoduje sprowadzenie napięcia do wartości bliskiej
zero przy baku zagrożenia przez prądy zwarciowe płynące w obwodzie zwartych
gałęzi generatora PV lub każdego z jego paneli. Wymuszone zwarcie powoduje
neutralizację zagrożeń porażenia prądem ratowników uczestniczących w akcji
ratowniczo‑gaśniczej budynku, na którym zainstalowano panele PV.
Słowa kluczowe: panel fotowoltaiczny, instalacja fotowoltaiczna, porażenie prądem

Photovoltaic Installations.
Basis for Physical Operating. Lighting Protection
and Neutralization Rules in Case of Fire
The natural resources of the coal are depleting. As it used to be the most important
energy source, the society was forced to search for new energy sources. For many
years, growing interest in renewable energy sources has been observed, including solar
energy. In our country, the photovoltaic systems are becoming popular ‘household’
power plants. The panels placed on the roof are useful during the normal operation
conditions, but in case of a fire operation, they become dangerous for the firemen.
In purpose to protect the rescuers, it is necessary to use electric shock prevention
measures. As photovoltaic panels produce the energy during the whole day, under any
exposure to sunlight, at the connectors of the panel, the voltage is expected, which
value exceeds the acceptable thresholds. It is not possible to stop the generation of
the energy during daytime. This situation has forced the explorations of the solutions,
that might lower the voltage to close to zero values. The article presents the solution
to be used as safety switch in case of fire. The current‑voltage characteristics of the
photovoltaic panel has been used. The short circuit caused within the installation will
reduce the voltage on the connectors, without increasing the danger level itself. Forced
short‑circuit will effectively neutralize electric shock risk of the firemen.
Keywords: photovoltaic panel, photovoltaic installation, electric shock

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań tech-
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nicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku
objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku
oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te
urządzenia.
Wśród instalacji elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku
wstępują obwody zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Przewody tych instalacji narażone są na działanie
wysokiej temperatury, przez co muszą one zapewnić ciągłość dostaw energii
elektrycznej przez czas niezbędny dla funkcjonowania zasilanych urządzeń.
Towarzysząca pożarowi temperatura powoduje zmniejszenie przewodności elektrycznej przewodów, co skutkuje pogorszeniem jakości dostarczanej
energii elektrycznej objawiającej się nadmiernym spadkiem napięcia oraz
pogorszeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń.
1. Nasłonecznienie i jego uwarunkowania
Słońce to rozżarzona kula gazowa o masie 2∙1030 kg, temperaturze powierzchni
około 5800 K i średniej odległości od Ziemi 149,6 mln km, która emituje
w czasie jednej sekundy energię o wartości 3,8∙1026 J. Z wypromieniowanej
przez słońce energii do górnych warstw atmosfery ziemskiej dociera rocznie
około 5,4∙1024 J energii słonecznej.
W promieniowaniu słonecznym, które dociera do powierzchni Ziemi,
wyróżnia się trzy podstawowe składniki:
• promieniowanie bezpośrednie, pochodzące od widocznej tarczy słonecznej,
• promieniowanie rozproszone, powstające w wyniku wielokrotnego załamania promieni słonecznych na składnikach atmosfery,
• promieniowanie odbite, powstające wskutek odbić od elementów krajobrazu i otoczenia.
Około 30% energii przenoszonej przez to promieniowanie odbija się od
atmosfery otaczającej kulę ziemską, 47% pochłaniają morza i oceany, a 23%
zużywa się w obiegu hydrologicznym (parowanie, opady). W fotowoltaice definiuje się średnią gęstość strumienia promieniowania słonecznego
padającego na powierzchnię płaską ustawioną prostopadle do kierunku
biegu promieni na zewnątrz atmosfery ziemskiej. Jest ona nazywana stałą
słoneczną (ang. Solar Constant) – GSC = 1367 W∙m‑2. Jej wartość liczbowa
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jest korygowana oraz podawana przez Światowe Centrum Promieniowania
(ang.World Radiation Center) w Davos (Szwajcaria). Zmienia się ona w ciągu roku w granicach ± 3,4%, zależnie od rzeczywistej odległości Ziemi od
Słońca. Dla n‑tego dnia w roku można ją oszacować dokładniej z zależności:
⎡
⎛ 360 ⋅ n ⎞⎤
GSn = GSC ⋅ ⎢1 + 0,033 ⋅ cos⎜
⎟⎥
⎝ 365 ⎠⎦
⎣

(1)

gdzie:
n – kolejny dzień w roku;
GSn – gęstość promieniowania słonecznego w n‑tym dniu roku, w [W/m2].
Całkowity strumień energii promieniowania, docierający do zewnętrznych warstw atmosfery, dla przyjętej stałej słonecznej i średniego promienia
Ziemi, możemy obliczyć wg zależności:
E = π ⋅ R 2 ⋅ GSC = π ⋅ 6371000 2 ⋅1367 = 174 ⋅1015 [W ]

(2)

gdzie:
R – promień kuli ziemskiej, w [km].
Do biosfery wnika zaledwie około 72% tego strumienia, co oznacza, że
średnia gęstość strumienia promieniowania wyniesie:
Gśr =

[

0,72 ⋅ E
= 246 W ⋅ m - 2
4π ⋅ R 2

]

(3)

W praktyce jest to maksymalna wartość teoretyczna, możliwa do osiągnięcia bez koncentratorów promieniowania, których stosowanie w przydomowych systemach PV jest zabronione.
2. Rozkład widma promieniowania słonecznego
Definiuje się optyczną masę atmosfery AM, która jest stosunkiem długości
drogi promieniowania słonecznego przez atmosferę ziemską przy promieniowaniu padającym pod pewnym kątem (Lx), do długości drogi przy przejściu
przez atmosferę prostopadłym do powierzchni Ziemi (D). Wielkość AM można
oszacować za pomocą poniższego wzoru, który wynika bezpośrednio z rys. 1.
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D sin αS cos θZ

Rys. 1. Interpretacja geometryczna optycznej masy atmosfery AM
Źródło: [1]

Na rys. 2 zostały przedstawione rozkłady widmowe promieniowania
słonecznego dla różnych wartości AM.

Rys. 2. Rozkłady widmowe promieniowania słonecznego dla AM0, AM1 i AM2
Źródło: [1]

76

Waldemar Jaskółowski, Julian Wiatr

3. Wykres pozycji słońca
Położenie Słońca określa się przez szereg kątów w horyzontalnym układzie
współrzędnych, pokazanym na rys. 3.

Rys. 3. Geometria układu Słońce – odbiornik
Źródło: [1]

gdzie:
β – pochylenie odbiornika względem horyzontu (od 0 do 180 [st], pow. 90‑do
Ziemi),
γ – azymut odbiornika – odchylenie od lokalnego południka mierzone względem kierunku południowego (na wschód – ujemne, na zachód – dodatnie);
γS – azymut słoneczny – odchylenie rzutu kierunku bezpośredniego promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi od kierunku południowego (na
wschód – ujemne, na zachód – dodatnie),
θβ – kąt padania promieniowania na powierzchnię odbiornika, mierzony między kierunkiem promieniowania bezpośredniego a normalną do odbiornika,
θZ – kąt zenitu, będący zarazem kątem padania promieniowania słonecznego
na powierzchnię poziomą,
αS – wysokość Słońca, kąt między kierunkiem promieniowania bezpośredniego, a płaszczyzną horyzontu (θZ = 90° – αS ).
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Dodatkowo do określenie dokładnej pozycji Słońca na nieboskłonie
niezbędne będą jeszcze:
ϕ – szerokość geograficzna, przyjmowana jako dodatnia dla półkuli północnej i ujemna dla południowej,
δ – deklinacja słoneczna – kątowe położenie Słońca względem płaszczyzny
równika w południe astronomiczne, jest ona zmienna w zakresie: od – 23,45°
do 23,45° (23º27’).
Odwzorowanie drogi Słońca po nieboskłonie w ciągu dnia można przedstawić graficznie we współrzędnych: αS = f(γS), otrzymując tzw. wykresy
pozycji Słońca. Przykładowy wykres pozycji Słońca dla Warszawy przedstawiono na rys. 4. Wykres pozycji Słońca dostarcza bardzo użytecznych danych,
wykorzystywanych przy planowaniu lokalizacji systemów PV. Na podstawie
wykresu pozycji Słońca można oszacować, czy istniejące przeszkody będą
zasłaniały bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Rys. 4. Wykres pozycji Słońca dla Warszawy (ϕ = 52°) dla rekomendowanych dni
miesięcy, czyli takich ze średnią w danym miesiącu deklinacją δ
Źródło: [1]

Natomiast na rys. 5 przedstawiono wpływ orientacji i nachylenia modułu
PV na potencjał promieniowania słonecznego. W przypadku stacjonarnych
instalacji PV, kąt nachylenia paneli powinien być zbliżony do kąta szerokości
geograficznej, na której planowana jest instalacja.
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Rys. 5. Wpływ orientacji i nachylenia modułu PV na potencjał promieniowania
słonecznego
Źródło: [5]

4. System Fotowoltaiczny (PV)
Przez System Fotowoltaiczny, w rozumieniu niniejszej publikacji, należy
rozumieć elektrownię słoneczną, która z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych realizuje przemianę energii słonecznej w energię elektryczną. Do
realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego się z generatora PV (panel lub zestaw paneli fotowoltaicznych), magazynu energii wraz
z regulatorem oraz falownik (przekształtnik prądu stałego w przemienny
o parametrach sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek).
W praktyce ograniczonej do budynków mieszkalnych, funkcjonują dwa
systemy PV:
• autonomiczne, niedołączone do sieci (oddalone od sieci oraz z możliwym dostępem do sieci tzw. praca wyspowa),
• dołączane do sieci (rozproszone lub scentralizowane).
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Schematy blokowe systemu autonomicznego i dołączanego do sieci przedstawiono na rys. 6 oraz rys. 7.

Rys. 6. Schemat blokowy autonomicznego systemu PV

Rys. 7. Schemat blokowy systemu PV dołączanego do sieci

5. Charakterystyka ogniwa PV
Zjawisko fotowoltaiczne polega na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną prądu stałego. Najważniejszymi
elementem systemu PV jest generator PV, zbudowany z ogniw fotowoltaicznych, których budowa przypomina budowę diody półprzewodnikowej.
Pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarza ono stałe napięcie
eklektyczne. Schemat budowy typowego ogniwa PV, wykonanego z krzemu krystalicznego przedstawiono na rys. 8. Zaznaczono na nim złącze p‑n,
obszary bazy i emitera z domieszkowanego krzemu, elektrody oraz warstwę
antyrefleksyjną (tzw. ARC). Elektrody przednie wykonane są najczęściej
techniką sitodruku z pasty na bazie srebra, elektrody tylne z pasty z dodatkiem aluminium.
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Rys. 8. Schemat budowy typowego krzemowego ogniwa PV
Źródło: [4]

Pojedyncze ogniwa, w celu uzyskania większych napięć, łączone są w moduły a te z kolei w panele PV, dzięki czemu uzyskuje się elementy handlowe
o określonych wymiarach i mocy.
Schematycznie budowę modułu oraz panelu PV przedstawiono na rys. 9.
W celu umożliwienia porównania prowadzonych prób i pomiarów paneli
PV, wprowadzono tzw. warunki standardowe STC, gdzie przyjęto następujące dane:
• temperatura pomiaru 250° C,
• natężenie promieniowania E = 1000 W/m2,
• optyczna masa atmosfery AM 1,5.
Na rys. 10 została przedstawiona charakterystyka I = f(U) złącza PV.
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Rys. 9. Budowa modułu oraz panelu PV
Źródło: [4]

Rys. 10. Charakterystyka I = f(U) złącza PV
(Uoc – napięcie ogniwa otwartego, nieobciążonego; Isc – prąd zwarciowy;
PMPP – moc maksymalna; IMPP – prąd przy maksymalnej mocy ogniwa;
UMPP – napięcie przy mocy maksymalnej ogniwa), PF – współczynnik wypełnienia
Źródło: [1]
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Parametry ogniwa fotowoltaicznego są uzależnione od natężenia oraz
widma promieniowania słonecznego i temperatury. Wpływ natężenia promieniowa słonecznego na wartość prądu i napięcia przedstawiono na rys. 11.

Rys. 11. Wpływ natężenia promieniowania słonecznego na wartość prądu i napięcia
Źródło: [1]

6. Budowa generatorów PV
Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi
zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak,
aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV,
a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.
Połączenia szeregowe modułów PV wykonuje się celem uzyskania wyższego napięcia. Ma ono jednak jedną zasadniczą wadę – „najsłabsze ogniwo”
które determinuje jakość całego łańcucha, co przekłada się na pewność
działania układu.
W połączeniu szeregowym – prąd wszystkich modułów jest jednakowy,
a wypadkowe napięcie jest sumą napięć poszczególnych modułów PV.
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Poważnym problemem pracy układu jest np. zacienienie lub zabrudzenie
jednego z ogniw, np. przez osiadanie kurzu.
Kształtowanie charakterystyki połączenia szeregowego na przykładzie
trzech ogniw PV przedstawiono na rys. 12.

Rys. 12. Przykład kształtowania charakterystyki prądowo‑napięciowej I = f(U)
przy połączeniu szeregowym ogniw PV
Źródło: [1]

Połączenie równoległe wykonuje się w przypadku konieczności zwiększenia wydajności prądowej. Przy takim połączeniu na wszystkich modułach
PV jest takie samo napięcie, a prąd uzyskiwany na wyjściu jest sumą prądów
poszczególnych modułów.
W tym przypadku zacienienie pojedynczego ogniwa ma mniejszy wpływ
na charakterystykę całego układu. Wpływ połączenia równoległego dla trzech
modułów PV na wypadkową charakterystykę prądowo‑napięciową takiego
układu przedstawiono na rys. 13.
Moduły połączone w kombinacji szeregowo‑równoległej mają charakterystyki, których kształt i punkty charakterystyczne zależą od liczby połączonych
ze sobą modułów i sposobu ich połączenia. Wpływ na charakterystykę wyjściową połączenia szeregowego i równoległego modułów PV przedstawiono
na rys. 14.
Istotnym problemem przy połączeniu szeregowym modułów PV jest
częściowe zacienienie, które powinno być wyeliminowane w jak najwyższym
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stopniu. Powody takiego zacienienia to np. słupy energetyczne, przewody,
drzewa, liście, ptasie odchody czy kurz. Jeżeli choć jedno ogniwo modułu
zostanie zacienione, to napięcie na tym ogniwie zmienia kierunek polaryzacji i ogniwo takie staje się dla pozostałych obciążeniem. Złącze ogniwa
może ulec przebiciu już przy kilku woltach (5÷25 V). W celu uniknięcia
tych zagrożeń, ogniwa bocznikuje się przez przyłączenie równoległe diod
stanowiących bypass w przypadku zaciemnienia ogniwa. Podczas normalnej
pracy diody te są spolaryzowane w kierunku zaporowym i nie powodują
żadnych strat mocy. Podczas zacienienia diody bypass zostają spolaryzowane
w kierunku przewodzenia i prąd generowany przez pozostałą część ogniwa
zaczyna przez nie płynąć „omijając” zacienione ogniwa. Zasadę działania
diody bocznikującej i jej wpływ na kształtowanie charakterystyki I = f(U)
przedstawiono na rys. 13.

Rys. 13. Wpływ połączenia równoległego dla trzech modułów PV na wypadkową
charakterystykę prądowo‑napięciową I = f(U)
Źródło: [1]
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Rys. 14. Charakterystyki modułów PV połączonych w kombinacji szeregowo
‑równoległej
Źródło: [1]

Rys. 15. Wpływ diod bypass na charakterystykę I = f(U) modułu PV częściowo zacienionego
Źródło: [1]
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7. Ochrona odgromowa i przepięciowa
instalacji fotowoltaicznych
7.1. Ochrona odgromowa
Ochrona odgromowa systemów PV służy do ochrony od bezpośredniego
oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Ochronę te realizuje się za pomocą układów zwodów tworzących strefę ochronną tak, by w wyznaczonej
przez nie bryle geometrycznej znalazło się chronione urządzenie.
Określenie wielkości oraz kształtu strefy ochronnej, zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN 62305‒3:2009 „Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia”, należy wykonywać
metodą:
• toczącej się kuli lub,
• kąta ochronnego.
Na rys. 16 przedstawiono zasadę wyznaczania strefy ochronnej metodą
toczącej się kuli, przy której elementy niedotykane przez tocząca się kulę
o promieniu R, nie są narażone na bezpośrednie uderzenie pioruna. Promień
kuli dobiera się w zależności od klasy LPS (tabela 1).
Tabela 1. Wartości promienia toczącej się kuli w zależności od klasy LPS
Klasa LPS

Promień toczącej się kuli
[m]

I

20

II

30

III

45

IV

60

Projektowane zwody odgromowe należy tak dobrać, aby ich ilość i wysokość oraz rozmieszczenie tworzyły bryłę geometryczną, wewnątrz której
znajdują się wszystkie elementy PV.
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Rys. 16. Zasada tworzenia strefy ochronnej z wykorzystaniem metody toczącej się
kuli

Głębokość „p” wnikania kuli należy wyznaczyć z poniższego wzoru:
p = R − R 2 − (lZ / 2) 2

(4)

gdzie:
lZ – odległość pomiędzy zwodami pionowymi,
R – promień toczącej się kuli
Wysokość zwodów oraz odległość lZ zwodów pionowych należy dobrać
tak, by spełniony był następujący warunek:
p < hZ − hPV

(5)

Na rys. 17 została przedstawiona metoda wyznaczania stref ochronnych
metodą toczącej się kuli w przypadku instalowania generatorów PV na dachach płaskich.
W przypadku wyznaczania strefy ochronnej metodą kąta ochronnego,
wartość kąta ochronnego należy przyjąć w zależności od wysokości zwodu
oraz klasy LPS, zgodnie z rys. 18.
Natomiast sposób wyznaczenia strefy ochronnej przy stosowaniu metody
kąta ochronnego przedstawiono na rys. 19.
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Rys. 17. Zasada wyznaczania stref ochronnych metoda toczącej się kuli na dach
płaskich

α[o]

H [m]

H – wysokość zwodu od płaszczyzny odniesienia przestrzeni poddawanej ochronie
Rys. 18. Wartości kąta ochronnego funkcji wysokości w zależności od klasy LPS
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Rys. 19. Zasady wyznaczania strefy ochronnej metoda kąta ochronnego

Przy projektowaniu zwodów ochrony odgromowej systemu PV, należy
zadbać o ich rozmieszczenie w taki sposób, by nie powodowały one zacienienia chronionych paneli PV.
Zwody te należy instalować w odległości gwarantującej niemożliwość
przeskoku iskry podczas wyładowania bezpośredniego. Odległości te nazywane są odstępami izolacyjnymi, które w przypadku prostych konstrukcji
należy wyznaczyć z poniższego wzoru:

S ≥ ki ⋅

kc
⋅l
km

(6)

gdzie:
k i – współczynnik zależy od przyjętej klasy LPS,
kc – współczynnik uzależniony od wartości prądu płynącego w elementach LPS,
k m – współczynnik zależny od rodzaju materiału izolacyjnego,
l – odległość mierzona wzdłuż zwodu lub przewodu odprowadzającego
do punktu, w którym jest rozpatrywany odstęp izolacyjny „s” do punktu
najbliższego połączenia wyrównawczego.
Orientacyjne wartości poszczególnych współczynników przedstawiono w tabelach 2‒4. Poprawne wyznaczenie współczynnika kc wymaga posługiwania
się normą [15].
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Tabela 2. Wartości współczynnika ki
Klasa LPS

ki

I

0,08

II

0,06

III lub IV

0,04

Tabela 3. Wartości współczynnika kc
Liczba przewodów
odprowadzających

kc

1

1

2

1…0,5

4 i więcej

1…1/n

Tabela 4. Wartości współczynnika km
Materiał izolacyjny

km

Powietrze

1

Beton, cegły

0,5

W praktyce mogą wystąpić trzy przypadki:
• budynek jest wyposażony w LPS, a odległość elementów PV nie spełnia
warunku d > s;w takim przypadku konstrukcję wsporczą elementów
PV należy objąć połączeniami wyrównawczymi (rys. 20a),
• budynek jest wyposażony w LPS, a odległość elementów PV spełnia
warunek d < s;w takim przypadku konstrukcję wsporczą elementów
PV należy połączyć z systemem zwodów odgromowych (rys. 20b),
• budynek nie posiada LPS; w takim przypadku konstrukcję wsporczą
elementów PV należy objąć połączeniami wyrównawczymi (rys. 20c).
Poszczególne przypadki zostały przedstawione na rys. 20.
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Rys. 20. Ochrona paneli PV zainstalowanych na pochyłym dachu przed bezpośrednim uderzeniem pioruna:

a) budynek posiada LPS i zachowane są odstępy izolacyjne,
b) budynek posiada LPS ale niezachowane są odstępu izolacyjne,
c) budynek nie posiada LPS
Oznaczenia:
1 – przewód wyrównawczy do GSU;
2 – krawędź dachu,
3 – generator PV,
4 – zwody poziome,
5 – połączenie konstrukcji wsporczej PV z LPS
Na rys. 21 przedstawiono zasadę poprawnego oprzewodowania poszczególnych elementów generatora PV.

Rys. 21. Zasada poprawnego oprzewodowania paneli generatora PV
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7.2. Ochrona przepięciowa
Ograniczniki przepięć w instalacjach PV należy tak dobierać, aby zapewniony poziom ochrony był niższy niż maksymalne napięcie wytrzymywane
przez falowniki i moduły PV. Ograniczniki przepięć chronią instalację PV
przed przepięciami łączeniowymi lub pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich.
Do ochrony instalacji PV po stronie DC należy stosować ograniczniki
przepięć DC w układzie „V”, których układ połączeń przedstawiono na rys. 22.

Rys. 22. Układ połączeń „V” ogranicznika przepięć DC

W instalacjach fotowoltaicznych, podczas projektowania ochrony przepięciowej, mogą wystąpić trzy przypadki, podobnie jak przy projektowaniu
ochrony odgromowej:
• budynek jest wyposażony w LPS, a odległość elementów PV spełnia
warunek s > d,
• budynek jest wyposażony w LPS, a odległość elementów PV nie spełnia
warunku s > d,
• budynek nie posiada LPS.
Na rys. 23‒25 przedstawiono zasady projektowania dwustopniowej
ochronny przepięciowej systemów PV.
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Rys. 23. Ochrona przepięciowa systemu PV w budynku z LPS, gdzie d > s.

Rys. 24. Ochrona przepięciowa systemu PV w budynku z LPS, gdzie d < s.
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Rys. 25. Ochrona przepięciowa systemu PV w budynku nieposiadającym LPS

Należy pamiętać, że przypadku odległości generatora PV od falownika
liczonej wzdłuż przewodu większej od 10 m, należy ograniczniki przepięć DC
instalować przy generatorze PV oraz przy zaciskach falownika. Wymagania
te przedstawiono na rys. 26.

Rys. 26. Wymagania instalacyjne przy odległości generatora PV od falownika
większej od 10 m
Źródło: [1]

Wymagania dotyczące instalowania ograniczników przepięć w systemach
PV zostały przedstawione w tabeli 5.
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Tabela 5. Ogólne wytyczne doboru typów zabezpieczeń SPD w systemie PV
Czy jest
LPS?

SPD
DC
moduły PV

SPD
DC
falownik

< 10 m

—

Typ 2

> 10 m

Typ 2

Typ 2

< 10 m

—

Typ 1

> 10 m

Typ 1

Typ 1

< 10 m

—

Typ 2

> 10 m

Typ 2

Typ 2

Odległość pomiędzy
Czy zachowano
modułami PV
odstępy izolacyjne „s”
i falownikiem
od LPS?

SPD
AC

tak
tak

Typ 1
nie

nie

—

Typ 2

8. Ochrona przeciwpożarowa w systemach PV
Poprawnie zaprojektowany system PV nie stwarza zagrożeń pożarowych.
Wybuch pożaru spowodowanego przez system PV należy do rzadkości.
Niemniej system ten sprawia szereg kłopotów podczas pożaru budynku, ze
względu na wysokie napięcie po stronie DC. Konieczne jest wtedy wyłączenie
systemu paneli PV tak, by podczas akcji ratowniczo‑gaśniczej zagwarantować
bezpieczeństwo ratowników oraz osób ewakuowanych z płonącego budynku.
Najprostszym sposobem wyłączenia systemu paneli PV jest zwarcie
bieguna dodatniego i bieguna ujemnego za pomocą zestyku zwiernego
wyłącznika zainstalowanego w pobliżu paneli PV. Sterowanie wyłączeniem
należy zainstalować w miejscu dogodnym do eksploatacji. Przykład takiego
układu przedstawiono na rys. 27. Zgodnie z charakterystyką I = f(U) generatora PV (rys. 12‒14) zwarcie biegunów wyjściowych powoduje przepływ
prądu zwarciowego o wartości około 20% większej od prądu znamionowego
i spadek napięcia na zaciskach falownika do wartości bliskiej zero. Prąd
zwarciowy w tym przypadku, przy poprawnie dobranych zabezpieczeniach
oraz przewodach, nie stwarza zagrożenia.
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Rys. 27. Schemat generatora PV z wyłącznikiem pożarowym

Zwarcie elementów PV musi nastąpić z pominięciem bezpieczników
topikowych. Przy poprawnie dobranych przewodach, prąd zwarciowy nie
spowoduje ich uszkodzenia, jest on większy zaledwie o (15‒20)% prądu IMPP.
Wyłącznik pożarowy systemu PV powinien spełniać następujące wymagania:
⎧I nG ≥ 1,5 ⋅ I SC
⎨
⎩U n ≥ 1,2 ⋅ U OCTmin ⋅ n

(7)

gdzie:
InG – prąd zwarcia panelu PV,
UOCTmin – napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy,
Un – napięcie znamionowe bezpiecznika,
n – liczba paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu.
Interesującym rozwiązaniem jest przeciwpożarowy system wyłączania
instalacji PV firmy Mersen, którego makietę przedstawiono na rys. 28. W jego
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skład wchodzą dwa typy współpracujących ze sobą modułów: GreenBrain
oraz GreenEye. Komunikacja pomiędzy nimi odbywa się przy wykorzystaniu technologii PLC. Elementy GreenEye są montowane przy modułach PV
i mogą wyłączać moduły PV na wypadek pożaru oraz ewentualnych prac
konserwatorskich.
Układy automatyki systemu gwarantują wyłączenie po przekroczeniu
temperatury 1150 C. W czasie normalnej eksploatacji monitorowanie stanu
instalacji jest realizowana z dyskretnością 1 min.
Podstawowe dane techniczne modułu GreenEye to:
• maksymalne napięcie systemu: 1000 V DC,
• maksymalne napięcie modułu PV: 80 V DC,
• maksymalny prąd linii: 12,5 A.

Rys. 28. Makieta systemu przeciwpożarowego firmy Mersen
Źródło: [9]
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System jest wyposażony w sygnalizator świetlny, który zadziała, gdy
napięcie w systemie przekroczy 60 V DC. W czasie normalnej eksploatacji
zagrożenie pożarowe może pojawić się wskutek prądów upływowych, których wartość powinna być monitorowana z wykorzystaniem UKSIPV. Zasadę
działania UKSI isoPV przedstawiono na rys. 29.

Rys. 29. Zasada funkcjonowania przekaźnika kontroli izolacji UKSI isoPV
Źródło: [1]

Urządzenia te zapewniają system wczesnego reagowania na zagrożenia,
zanim nastąpi wyłączenie awaryjne. Wg norm niemieckich, określa się, że
w instalacjach PV minimalna wartość rezystancji izolacji nie może być mniejsza niż 1 kΩ/V zanim generator PV zostanie dołączony do pracy do sieci.
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Analiza rozkładu stężeń pyłu zawieszonego
frakcji PM10, PM2,5 i PM1,0 na różnych wysokościach
Mostu Gdańskiego
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań pyłów zawieszonych w miejskim powietrzu atmosferycznym, przeprowadzonych w obrębie Mostu Gdańskiego – jednego
z ciągów komunikacyjnych łączących prawo- i lewobrzeżną Warszawę. Celem badań
było dokonanie analizy wpływu wytypowanych liniowych źródeł zanieczyszczenia
na jakość powietrza w tym rejonie Warszawy. Badania przeprowadzono na trzech
wysokościach: na Wisłostradzie, przy torach tramwajowych Mostu Gdańskiego, około 4 m od jezdni Wisłostrady, oraz przy jezdni Mostu Gdańskiego, tj. na
wysokości około 9 m od jezdni Wisłostrady. Otrzymane wyniki zaprezentowano
w postaci wykresów i tabel, w których przedstawiono oddziaływanie transportu na jakość powietrza, a tym samym na poziom bezpieczeństwa ekologicznego
w rejonie Mostu Gdańskiego.
Słowa kluczowe: pył zawieszony, liniowa emisja zanieczyszczeń

Analysis of Concentrations of Particulate Matter
PM10, PM2,5 and PM1,0 at Different Heights
of the Gdański Bridge
Summary
The paper presents the results of the research concerning the dust from the linear
sources of pollution emitted on the Gdanski Bridge – one of the bridges of Warsaw
agglomeration. It is a route often frequented by drivers and place enjoyed by the
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citizens of Warsaw for recreational purposes. The aim of the study was to analyze
the influence of linear sources of pollution on quality of air in the region. The study
was performed in 3 heights: the Wislostrada, the tram tracks of the Gdanski bridge
and the road of the Gdanski bridge. The results are presented in the graphs and
tables showing the impact of transport on air quality and thereby on the level of
ecological safety in this region.
Keywords: particulate matter, linear emission of pollution

Wstęp
Zanieczyszczone powietrze atmosferyczne jest powszechnym problemem
wielu aglomeracji miejskich. Źródeł emisji zanieczyszczeń w aglomeracjach
miejskich można dopatrywać się przede wszystkim w emisjach z zakładów
przemysłowych, motoryzacji i niskiej zabudowie opalanej węglem lub drewnem [4]. Problem zanieczyszczenia powietrza wynika głównie z usytuowania
wymienionych źródeł emisji, gdzie na stosunkowo niewielkich obszarach
o zwartej zabudowie zanieczyszczone masy powietrza mają utrudniony ruch
i wymianę. Zanieczyszczenie powietrza w aglomeracjach miejskich ma wiele
składowych, jednak czynnikiem, który ma istotny udział w ogólnym ładunku
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jest pył zawieszony [7].
Pył (ang. Particulate Matter – PM) to mieszanina cząstek stałych i ciekłych,
zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych
i nieorganicznych [22]. Przyjmuje się, że są to cząstki o wymiarach poniżej
300 µm. Ich kształt może być różny w zależności od jego pochodzenia, z tego
też względu pojęcie wymiaru cząstki jest pojęciem umownym. Najczęściej
stosuje się w tym celu termin średnica aerodynamiczna cząstki pyłu i jest
to średnica kuli o gęstości 1 g/cm3, której prędkość opadania w powietrzu
nieruchomym i w powietrzu przepływającym laminarnie jest taka sama. Pył
o średnicy aerodynamicznej większej niż 10 µm opada szybciej, w związku
z czym nazywany jest pyłem opadowym, natomiast pyły drobniejsze mogą
unosić się w powietrzu przez długi czas i być przenoszone na większe odległości – noszą nazwę pyłu zawieszonego. W powietrzu atmosferycznym
pyły występują na ogół w postaci polidyspersyjnej, czyli tworzą zbiór ziaren
o różnych wymiarach. Ze względu na średnicę cząstek, pyły klasyfikowane
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są na różne frakcje: PM10 – o średnicy aerodynamicznej ziaren mniejszej
niż 10 μm, PM2,5 i PM1,0, – o średnicach aerodynamicznych odpowiednio
mniejszych niż 2,5 i 1,0 μm [5].
Niewątpliwie powietrze jest tym komponentem środowiska, który wpływa bezpośrednio na pozostałe elementy, co oznacza, że każde zanieczyszczenie powietrza wyemitowane do atmosfery może oddziaływać negatywnie
na wody powierzchniowe i podziemne, glebę, roślinność, organizmy żywe,
w tym zdrowie ludzkie. Sposób oddziaływania tego rodzaju zanieczyszczeń
powietrza zależy od wielu czynników, m.in. od ich składu chemicznego,
wielkości frakcji, rodzaju substancji zaadsorbowanych na ich powierzchni,
np. metali ciężkich, związków organicznych itp. [1]. Skład chemiczny pyłu
zawieszonego jest ściśle uzależniony od jego źródła, pory roku, warunków
meteorologicznych, przeważających kierunków napływu mas powietrza
oraz od lokalnej charakterystyki emisji [8].
Jak wykazują liczne badania i publikacje, pył zawieszony stanowi poważny czynnik chorobotwórczy dla ludzi. Do organizmu człowieka może
docierać dwiema drogami: oddechową bądź pokarmową [7]. Cząstki pyłu
o średnicy aerodynamicznej poniżej 10 µm dostają się do dróg oddechowych
wraz z wdychanym powietrzem, mogąc powodować zmiany patologiczne,
np. reakcje alergiczne i zapalne. Cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej
2,5 µm są zdecydowanie drobniejsze, zatem bardziej szkodliwe dla zdrowia, ponieważ dostają się do głębszych partii organizmu. Mogą docierać aż
do pęcherzyków płucnych, utrudniając wymianę gazową. Cząstki poniżej
0,1 µm potrafią przenikać z pęcherzyków płucnych do naczyń krwionośnych
i układem krwionośnym do narządów i tkanek [19]. Dotychczas nie ustalono progu stężenia pyłu zawieszonego, poniżej którego negatywne skutki
oddziaływania na człowieka nie występują. W Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [18] określono poziomy dopuszczalne i docelowe niektórych substancji w powietrzu, w tym pyłu zawieszonego frakcji PM10 i PM2,5.
Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi
50 μg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 razy w ciągu roku, zaś
poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego wynosi 40 μg/m3. Poziom
informowania dla stężenia 24-godzinnego cząstek pyłu o średnicy mniejszej od 10 μm wynosi 200 μg/m3, natomiast poziom alarmowania wynosi
300 μg m3. Dla pyłu zawieszonego PM2,5, w rozporządzeniu [18] określono
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docelowy poziom stężenia średniorocznego, który powinien zostać osiągnięty
do 2020 roku i wynosić 20 μg/m3.
Kolejnym elementem środowiska narażonym na negatywne oddziaływanie pyłu jest gleba, która jest swoistego rodzaju sorbentem, zatrzymującym
na swojej powierzchni wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Cząstki pyłów,
na powierzchni których zaadsorbowane są związki chemiczne, dostając się
do gleby, mogą przyczyniać się do zmiany ich odczynu i składu chemicznego.
Ma to przede wszystkim miejsce w pobliżu zakładów przemysłowych i tras
komunikacyjnych, gdzie po opadach wraz ze spływem powierzchniowym
do gleby wnikają związki metali ciężkich, które mogą być tam akumulowane przez długi czas, nie ulegając degradacji. Metale ciężkie obecne w glebie
w podwyższonych stężeniach mogą przyczyniać się do obumierania mikroorganizmów glebowych, powodując obniżenie aktywności biologicznej gleby [12].
Pyły szkodliwie wpływają także na szatę roślinną. Ich niekorzystne
działanie polega w głównej mierze na pokrywaniu liści izolującą warstwą
pyłu, co utrudnia proces fotosyntezy oraz docieranie promieni słonecznych. Ponadto pyły rozpraszają i pochłaniają dużą część promieniowania
ultrafioletowego, które ma istotne znaczenie biologiczne, gdyż spadek jego
intensywności prowadzi do wzrostu ilości bakterii w powietrzu i zatrzymuje rozwój roślinności. Na obszarach o dużym zapyleniu odnotowuje się
zmniejszenie wydajności plonów [7].
Innym elementem środowiska, na który może oddziaływać zanieczyszczenie pyłowe są wody powierzchniowe, do których pył może docierać
głównie przez spływ powierzchniowy z dróg, zanieczyszczonych gleb lub
też przez bezpośrednią depozycję z atmosfery. Pył zawierający substancje niebezpieczne łączy się z osadami dennymi i może być akumulowany
w wodnych organizmach roślinnych i zwierzęcych. [7]. Ponadto, pyły obecne
w powietrzu atmosferycznym mogą przyczyniać się do powstawania mgieł
i smogów ograniczających przejrzystość atmosfery oraz widzialność, co może
prowadzić do wypadków w transporcie drogowym i lotniczym [7].
Wiodącym celem publikacji było przeprowadzenie badań pomiary pyłu
zawieszonego, którego głównym, ale nie jedynym źródłem na terenach wielkomiejskich jest motoryzacja. W ostatnim dziesięcioleciu na ulicach miast
odnotowuje się coraz większe natężenie ruchu. Zjawisko to stanowi szczególny problem na obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia, gdzie na małych powierzchniach o gęstej sieci komunikacyjnej porusza się duża liczba
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pojazdów, co szczególnie w godzinach szczytu prowadzi do utrudnionej
komunikacji oraz wysokiej emisji spalin [6].
Pył miejski jest mieszaniną różnorodnych i niebezpiecznych substancji
występujących w różnych postaciach. Najgroźniejsze nich to [10]:
• Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – trwałe zanieczyszczenia organiczne, tworzące mieszaniny wieloskładnikowe, ich
ilość i jakość zależy od rodzaju materiału spalanego oraz warunków,
w jakich zachodzi proces spalania. Pochodzą głównie z niepełnego
spalania paliw. Związki: benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)
antracen, benzo(b)fluoranten i dibenzo(a,e)piren mają właściwości
kancerogenne. Występują w powietrzu w postaci stałej, osiadając na
powierzchni cząstek pyłów, mgły lub dymu. W wyniku reakcji chemicznych z tlenkami azotu tworzą nitrowe pochodne WWA, charakteryzujące się większą mutagennością i kancerogennością niż WWA.
• Metale ciężkie – pierwiastki o gęstości powyżej 4,5 g/cm3, takie jak
miedź, cynk, nikiel, chrom, kadm i ołów. Spośród wymienionych pierwiastków najbardziej niebezpieczne są: kadm i ołów, które powodują
choroby nowotworowe. Ich toksyczność ściśle zależy od chemicznych
form, w których występują. Metale ciężkie mogą przedostawać się wraz
z pyłami do wód naturalnych i gleby, przyczyniając się do naruszenia
stanu równowagi dynamicznej środowiska wodno-glebowego.
• Polichlorowane bifenyle (PCB) – ze względu na strukturę i właściwości
są zbliżone do związków z grupy dioksyn. Mimo znacznych ograniczeń
w ich stosowaniu, można zaobserwować ich obecność w środowisku
z uwagi na wysoki stopień odporności na degradację [7].
Głównymi źródłami cząstek stałych w powietrzu atmosferycznym, w obrębie szlaków komunikacyjnych, są [10]:
• ogumienie kół (związki organiczne i metale),
• silniki (głównie sadza i zaadsorbowane na niej związki organiczne i nieorganiczne),
• układy trące hamulców i sprzęgieł (metale, w tym ciężkie i związki organiczne),
• nawierzchnia jezdni ulegająca zużyciu (związki organiczne i nieorganiczne),
• inne części pojazdów, ulegające zużyciu w trakcie eksploatacji (niewielkie
ilości metali),
• pył wzniecany w trakcie ruchu pojazdu.
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Rys. 1. Skutki motoryzacji dla środowiska
Źródło: [3, str. 28–29]

Poza wymienionymi czynnikami komunikacyjnymi, na poziom stężenia
pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym nieodzowny wpływ mają
także warunki meteorologiczne, takie jak temperatura powietrza, prędkość
i kierunek wiatru oraz opady atmosferyczne, które wpływają na ruch zanieczyszczonych mas powietrza i przenoszenie cząstek pyłu na różne odległości.
W związku z tym, że autorzy artykułu prowadzili własne badania w m.st.
Warszawie, na rys. 2 zaprezentowano udział procentowy emisji liniowej z podziałem na dzielnice Warszawy.
Z mapy wynika iż największy poziom stężenia zanieczyszczeń pyłowych
pochodzących ze źródeł komunikacyjnych występuje w dzielnicach, gdzie
powszechnie wiadomo, że jest najwyższe natężenie ruchu, a także na obszarach, w których zwarta zabudowa uniemożliwia szybkie rozprzestrzenianie
się zanieczyszczeń, czyli w Śródmieściu, na Ochocie, Mokotowie i Żoliborzu.
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Źródłem miarodajnych danych o rodzaju i wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza w Warszawie jest przede wszystkim System Monitoringu
Jakości Powietrza w województwie mazowieckim, prowadzony przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Wyróżnia się trzy
rodzaje stacji: tła miejskiego, przemysłowe oraz komunikacyjne. W odniesieniu do emisji liniowej najważniejsza jest stacja komunikacyjna, która umiejscawiona jest bezpośrednio przy jezdni. Stacje przemysłowe zlokalizowane
z kolei w strefie bezpośredniego oddziaływania dużych instalacji przemysłowych mają na celu badanie wpływu emisji punktowej, natomiast stacje
tła miejskiego instalowane są na terenie osiedli mieszkaniowych i określają
stan jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach Warszawy [9, s. 168].

Rys. 2. Średnie udziały liniowej emisji zanieczyszczeń powietrza w dzielnicach
Warszawy w 2013 roku
Źródło: Podawca K., Rutkowska G.: Analiza przestrzennego rozkładu typów
zanieczyszczeń powietrza w układzie dzielnic m.st. Warszawy. SGGW, Warszawa 2013
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1. Charakterystyka obiektu badań
Pomiary pyłu zawieszonego i jego frakcji wykonane zostały 24 maja 2016 r.
w godz. 10.00–12.00. W momencie pomiarów temperatura wynosiła 25°C.
Wiatr był słaby i umiarkowany, kierunek zachodni. Według stacji pomiarowych IMGW wilgotność powietrza była na poziomie 60%. Obiektem
badań był węzeł komunikacyjny, położony w okolicach Wisłostrady, na
wysokości mostu Gdańskiego. Wisłostrada to nazwa 21-kilometrowego ciągu ulic wzdłuż lewego brzegu Wisły. Zajmuje trzecią pozycję wśród
najbardziej uczęszczanych arterii Warszawy. Według pomiarów wykonanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, w 2015 r. przejechało nią
ok. 28 445 885 pojazdów, tj. ok. 77 961 pojazdów/dobę [20]. Na omawianym odcinku, Wisłostrada posiada cztery pasy ruchu w kierunku Centrum i trzy pasy
w kierunku Łomianek. Nad trasą biegnie most Gdański, a w odległości
ok. 50 m od mostu zlokalizowane jest skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
Most Gdański jest dwupoziomową konstrukcją stalowo-drewnianą. Na dolnym
poziomie znajdują się tory tramwajowe, chodniki oraz ścieżka rowerowa.
Torami tramwajowymi przejeżdżają tramwaje linii 1, 6, 18, 28, co stanowi
dzienną liczbę przejazdów ok. 810 łącznie w obie strony [21]. Na poziomie
górnym znajduje się czteropasmowa jezdnia oraz chodniki. Most łączy
ul. Słomińskiego znajdującą się po lewej stronie Warszawy, z prawobrzeżną
ul. Starzyńskiego. Spełnia on w głównej mierze rolę lokalną. Według pomiarów ZDM rocznie z przeprawy korzysta ok. 19 611 031 pojazdów (tj. ok 53 729
pojazdów/dobę). Dla porównania, mostem Marii Skłodowskiej-Curie (Północnym) przejeżdża rocznie ok. 24 114 979 pojazdów, a mostem Łazienkowskim
dwukrotnie więcej niż Mostem Gdańskim [20,13].
Do badań wytypowano trzy punkty pomiarowe. Pierwszy zlokalizowano na chodniku przy Wisłostradzie, w odległości 2 m od pasów ruchu
tuż przy przystanku autobusowym Most Gdański 02. Kolejnym punktem
pomiarowym był chodnik przy torach tramwajowych, w odległości 1,5 m od
torowiska i na wysokości ok. 6 m nad jezdnią Wisłostrady. Trzecim punktem
pomiarowym był chodnik na Moście Gdańskim w odległości 1 m od jezdni
na wysokości ok. 9 m nad Wisłostradą (fot. 1). Pomiary wykonywane były
w miejscach szczególnie uczęszczanych przez pieszych, czyli na przystanku
autobusowym, tramwajowym, schodach oraz na chodniku wzdłuż Mostu
Gdańskiego.
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Fot. 1. Punkty pomiarowe
Źródło: opracowanie własne

2. Metodyka badań
Pomiary stężenia pyłu zawieszonego i jego frakcji wykonano przenośnym
pyłomierzem DustTrack II. Urządzenie pracuje na zasadzie fotometru laserowego, tzn. wykonuje pomiar tłumienia światła laserowego rozproszonego
na badanej próbce pod kątem 90°. Próba powietrza jest zasysana do aparatu
przez wbudowaną pompkę i przechodzi przez komorę pomiarową w taki
sposób, że jest oddzielona od ścianek kuwety kurtyną powietrzną. Takie
rozwiązanie zabezpiecza układ pomiarowy przed zanieczyszczeniem. Po
zassaniu powietrza wykonywana jest optyczna analiza pobranej próbki
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pozwalająca na wyznaczenie stężenia pyłu różnych frakcji. W tym przypadku analizowano frakcje PM10, PM2,5 oraz PM1,0. Następnie, za pomocą
oprogramowania TrakPro, otrzymano raport z danymi zebranymi przez
pyłomierz DustTrak II. Wyniki pomiarów zestawiono w tabele oraz przedstawiono w postaci graficznej. W każdym punkcie wykonano dla wybranych
frakcji pyłu zawieszonego, tj. PM10, PM2,5, PM1,0 po 10 pomiarów trwających
1 min. Urządzenie odczytuje stężenia pyłu zawieszonego co sekundę, zatem
w każdym punkcie uzyskano po 600 wyników (10 pomiarów × 60 wyników
co sekundę) dla każdej z mierzonych frakcji, co dało łączną sumę 1800 wyników pomiarów dla każdego punktu. Następnie, za pomocą metod statystycznych, wyciągnięto średnie arytmetyczne, odczytano wartości minimalne
i maksymalne. Duża liczba wyników umożliwia dokonanie szczegółowej
analizy, ale także pozwala na tworzenie różnych konfiguracji wykresów,
w zależności od tego, co autorzy chcą zaprezentować (przykładem są wykresy
i tabele zamieszczone w dalszej części artykułu).
3. Omówienie wyników badań
Tabela 1 jest podstawą kompletnych analiz, zestawiono w niej średnie arytmetyczne dla każdego przeprowadzonego pomiaru z podziałem na analizowane
frakcje, tj. PM10, PM2,5 i PM1,0 oraz numer punktu pomiarowego.
Tabela 1. Stężenie pyłu zawieszonego w poszczególnych pomiarach [µg/m3]
Frakcja
pyłu

Punkt
Pomiarowy

I

PM10

II

III

Wartość

Numer pomiaru
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Średnia

20

20

21 19 19

32

17

21

28

21

Minimum

14

15

14 14 14

15

14

14

15

14

Maksimum

49

31

71 37 29 180

30

49

50

50

Średnia

22

23

23 21 23

25

34

26

21

18

Minimum

14

15

17 16 14

15

16

17

7

6

Maksimum 46

49

36 44 58

48

130

82

36

31

Średnia

26

27

27 21 25

61

29

41

51

64

Minimum

15

16

19 14 16

22

17

22

22

29

Maksimum

57

62

44 41 48 193

90

95

99 116
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pyłu

Punkt
Pomiarowy

I

PM2,5

II

III

I

PM1,0

II

III

Wartość
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Numer pomiaru
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Średnia

17

17

19 17 17

25

16

18

25

19

Minimum

13

14

14 13 13

15

14

14

14

14

Maksimum

35

24

66 33 25 134

18

43

44

40

Średnia

20

20

19 19 22

20

27

23

18

19

Minimum

14

15

15 15 14

15

15

16

7

13

Maksimum

41

48

30 42 57

32

127 80

31

33

Średnia

22

24

24 19

21

55

26

35

39

57

Minimum

14

14

17 13 13

21

17

21

21

29

Maksimum

43

54

42 27 38 178

87

93

75 113

Średnia

17

16

18 17 16

24

15

18

24

19

Minimum

13

14

13 13 12

15

13

14

13

13

Maksimum

34

23

65 33 24 125

18

42

44

39

Średnia

20

20

19 18

21

20

26

22

18

18

Minimum

14

15

15 15 14

15

15

15

6

12

Maksimum 40

48

29 41 56

31

127 79

31

33

Średnia

21

23

23 18

21

54

26

34

38

56

Minimum

14

14

16 13 12

21

17

21 20

28

Maksimum 42

51

41 27 37 176

87

93

74 112

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3 to wykres liniowy ze średnich stężeń pyłu PM10 ze wszystkich wykonanych pomiarów. Wartości dla frakcji PM2,5 i PM1,0 są podobne,
dlatego, w celu uniknięcia powielenia podobnych wykresów, zobrazowano
wyłącznie frakcję PM10. Warto zwrócić uwagę, iż największe stężenie pyłu
zawieszonego zostało odnotowane w III punkcie pomiarowym podczas
pomiaru 6 i 10, kiedy to miały miejsce przejazd ciężkiego samochodu (6)
i autobusu miejskiego (10). Chwilę po przejazdach wymienionych pojazdów
następował duży skok stężenia pyłu zawieszonego.
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Rys. 3. Średnie stężenie pyłu PM10
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 4 pokazano natomiast stężenia średnie wszystkich mierzonych frakcji. Średnie stężenia pyłu zawieszonego każdej frakcji mieściły się w
zakresie od 18 do 37 µg/m3. Największe wartości odnotowano w III punkcie
pomiarowym, znajdującym się najwyżej od jezdni Wisłostrady, przy jezdni
Mostu Gdańskiego. Można domniemać, iż na tę sytuację mogło wpłynąć
mieszanie się zanieczyszczeń powietrza emitowanych wzdłuż Wisłostrady
i na Moście Gdańskim. Dominującą frakcją we wszystkich pomiarach jest
pył PM10, czyli frakcja największa z mierzonych. Porównując otrzymane
stężenia z wartościami dopuszczalnymi i docelowymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu można stwierdzić, że stężenie pyłu PM10
mieści się w normach i jest poniżej poziomu dopuszczalnego, czyli 40 µg m3.
Pył PM2,5 w II i III punkcie przekracza wartość docelową, która do 2020
r. nie powinna przekraczać 20 µg/m3. Warto jednak przypomnieć, że czas
pomiaru wynosił 60 s dla każdego punktu pomiarowego, zatem porównywanie otrzymanych wyników z dopuszczalnymi normami, które odnoszą
się tylko dla stężeń 24 h bądź średniorocznych, jest pewnym przybliżeniem.
Aby uzyskać bardziej miarodajne wyniki z pomiarów, należałoby dla każdego
z punktów prowadzić pomiary przez 24 h i uśrednić wartości, co przy tej
skali badań byłoby trudne do zrealizowania za pomocą urządzenia obsługiwanego ręcznie. Badania miały głównie na celu określenie rozkładu stężenia
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pyłu w danej chwili i oceny, jaki może mieć to potencjalny wpływ na przebywających na tych obszarach ludzi. Warto także zwrócić uwagę na rozkład
i dominujące frakcje na różnych wysokościach. Pył PM10 przeważa w I i III
punkcie pomiarowym, czyli tam, gdzie występuje transport samochodowy.
W II punkcie pomiarowym, przy torach tramwajowych, większe stężenia
osiągnęły frakcje drobne PM2,5 oraz PM1,0.

Rys. 4. Średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i PM1,0 w poszczególnych punktach pomiarowych
Źródło: opracowanie własne

Z każdego pomiaru wyciągnięto także wartości minimalne i maksymalne, co pozwoliło jednocześnie na określenie zakresu odnotowanych stężeń.
W większości pomiarów różnice między wartością minimalną, a maksymalną
nie są zbyt duże i maksymalnie wynoszą 35 µg/m3. Obserwowano jednak też
serie pomiarowe, gdzie różnice te sięgały nawet 160 µg/m3. Wartości maksymalne, o których mowa, osiągane były w chwili przejazdu autobusu bądź
samochodu ciężarowego. Duże wahania stężenia odczytywano także w momencie zmiany świateł. W większości badanych przypadków ruszające pojazdy
powodowały ruch mas powietrza, wznosząc pył odpadowy. W tym przypadku
odnotowano dominację pyłu PM10. Wartości maksymalne, minimalne oraz
średnie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM1,0 niewiele się różniły od wartości PM10, dlatego w artykule zamieszczono tylko jeden wykres, tj. dla pyłu PM10.
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Rys. 5. Wartości minimalne i maksymalne pyłu zawieszonego PM10 w poszczególnych punktach pomiarowych
Źródło: opracowanie własne

Oprogramowanie pyłomierza wykorzystanego do pomiarów umożliwia
tworzenia wykresów dla pomiarów 60 sekundowych (rys. 6). Zaletą tego typu
wykresów jest możliwość identyfikacji konkretnego zdarzenia wpływającego
na skok stężenia pyłu zawieszonego, jednak warto zwrócić uwagę, iż takiemu
pomiarowi muszą towarzyszyć uważne obserwacje i odnotowywanie wszystkich okoliczności pomiarów. Z rysunku 6 można odczytać, iż zdarzenie,
o którym mowa powyżej, miało miejsce w 40 sekundzie pomiaru i zgodnie
z notatkami autorów była to zmiana światła na sygnalizacji.
Dla porównania, poniżej zamieszczono wyniki pomiarów z 24.05.2016 r.
przeprowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska
w Warszawie w stacjach automatycznych. Na potrzeby niniejszego artykułu
rozpatrzone zostały pomiary ze stacji Warszawa Komunikacyjna, zlokalizowanej przy alei Niepodległości 227/233 na Mokotowie mierzącej zanieczyszczenia ze źródeł liniowych. Jest to jedna z dwóch stacji w Warszawie
mierzących ten rodzaj emisji. Dane prezentowane przez WIOŚ potwierdzają,
że dominującą frakcją pyłu jest frakcja PM10.
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Rys. 6. Stężenia pyłu zawieszonego frakcji PM10, PM2,5 i PM1,0 podczas jednorazowego pomiaru
Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Średnie 24-godzinne stężenie pyłu zawieszonego frakcji PM10
i PM2,5 wg pomiarów WIOŚ w stacji Warszawa Komunikacyjna
Frakcja

PM10

PM2,5

Wartość

Stężenie [µg/m3]

Minimum

18,6

Maksimum

42,2

Średnia

29,5

Minimum

5,2

Maksimum

14,8

Średnia

9

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://sojp.wios.warszawa.pl
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W tabeli 2 przedstawiono średnie 24-godzinne, więc porównywanie ich
z wartościami średnimi otrzymanymi z pomiarów samodzielnych nie jest
właściwe. Pomiary WIOŚ pokazują jednak, że wartości dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego na rozpatrywanej stacji nie zostały przekroczone.
Na średnie 24-godzinne składają się także pomiary wykonywane w nocy
i rano, poza godzinami szczytu, kiedy to stężenia pyłu zawieszonego spadają,
co pozwala domniemać, że wpłynęło to na obniżenie wielkości średnich
stężeń. W związku z powyższym, przy wszelkich analizach i ocenie zagrożeń
powinno się brać pod uwagę także rozkłady godzinowe stężeń, które umożliwiają szersze i bardziej wnikliwe analizy. Jak można odczytać z wykresów
(rys. 7, 8) w godz. 10–12, czyli w momencie pomiarów prowadzonych przez
autorów, wartości stężenia pyłu PM10 na stacji Warszawa Komunikacyjna
były zbliżone do wartości odnotowanych przy Moście Gdańskim. Natomiast
stężenia pyłu PM2,5 przy Moście Gdańskim były ponad dwukrotnie wyższe
niż na rozpatrywanej stacji.

Rys. 7. Godzinowy rozkład stężenia pyłu zawieszonego PM10 z 24.05.2016
na stacji Warszawa Komunikacyjna
Źródło: http://sojp.wios.warszawa.pl

Rys. 8. Godzinowy rozkład stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 z 24.05.2016
na stacji Warszawa Komunikacyjna
Źródło: http://sojp.wios.warszawa.pl
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Wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

Analiza uzyskanych wyników badań nie powinna budzić większych
obaw. W żadnym, badanym punkcie pomiarowym nie zostało przekroczone dopuszczalne stężenie pyłu PM10, a pył PM2,5 przekroczył poziom
docelowy w punkcie II o 7 µg/m3, a w punkcie III o 12 µg/m3. Są to
jednak niewielkie przekroczenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomiary wykonane były w godz. 10-12, czyli poza godzinami szczytu, przy
umiarkowanym wietrze, co mogło mieć znaczny wpływ na odnotowane
wartości.
Wykresy wartości średnich pomiarów stężeń pyłów zawieszonych są
wykresami orientacyjnymi, dostarczającymi raczej ogólnych informacji.
W celu uzyskania szczegółowych danych, pozwalających na zbadanie rozkładu stężeń pyłów, należy posiłkować się wykresami, np. godzinowymi
lub 60-sekundowymi. Wykresy z pojedynczych pomiarów mogą wskazywać narażenie chwilowe, np. dla osób stojących na przystanku autobusowym czy też korzystających z bulwarów wzdłuż Wisłostrady. Jak
wykazano, wykresy szczegółowe pozwalają na identyfikację zdarzeń
powodujących skoki stężenia pyłu zawieszonego.
Najwyższe, chwilowe stężenia pyłu zawieszonego odnotowano w 3 punkcie pomiarowym, czyli na najwyższej wysokości, na której dokonywany
był pomiar. Badania wykazały, że stężenie rosło wraz z wysokością na
jakiej był wykonywany pomiar.
Miarodajnym źródłem informacji o jakości powietrza jest system oferowany przez WIOŚ. Niestety jednak nadal jest mało stacji pomiarowych,
szczególnie komunikacyjnych. Jak zasygnalizowano rozkład stężeń pyłów
zawieszonych zależy m.in. od wielkości natężenia ruchu i zabudowy
przestrzennej.
Przedstawione wyniki i różne metody ich zobrazowania wykazały jak
ważne jest systematyczne monitorowanie powietrza atmosferycznego
pod kątem zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi. W zależności od zastosowanego wariantu pomiarowego, można odpowiedzieć na pytanie, co
stanowiło główne źródło emisji i kiedy wystąpiło największe zagrożenie
dla zdrowia użytkowników tras komunikacyjnych.
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Badanie stężenia pyłu ogólnego na stanowisku
pracy piekarza – studium przypadku
Streszczenie
Celem badań było poznanie warunków pracy w zakładzie produkcyjnym – piekarni. Zmierzono stężenie pyłu całkowitego oraz parametry mikroklimatu takie, jak:
temperatura i wilgotność. Pomiary wykonywano co dwie godziny w ciągu zmiany
roboczej, w przypadku zapylenia każdy pomiar stężenia był powtarzany. Na podstawie uzyskanych wartości zapylenia, temperatury i wilgotności przeprowadzono
analizę zmieniających się warunków w ciągu zmiany roboczej oraz porównano
otrzymane wyniki z normatywami higienicznymi obowiązującymi w polskim ustawodawstwie prawnym.
Słowa kluczowe: piekarnia, zapylenie ogólne, temperatura, wilgotność

Study on the Concentration of Total Dust
on the Baker’s Stand – Case Study
Abstract
The purpose of the research was to investigate working conditions in the plant –
bakery. The study consisted of measuring the concentration of total dust and microclimate parameters such as temperature and humidity. The measurements were taken
every two hours during the shift. In case of the dust concentration, the measurements
were repeated twice. The results of dust concentration, temperature and humidity were
compared with the values of hygienic standards in force in the Polish law.
Keywords: bakery, concentration of total dust, temperature, humidity
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Wprowadzenie
Pyły zaliczane są do czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących
w środowisku pracy. Długotrwała ekspozycja ludzi w takich warunkach może
wpływać na pogorszenie ich sprawności fizycznej i psychicznej, a w końcu
może doprowadzić do chorób, takich jak: mechaniczne uszkodzenie błon
śluzowych lub skóry, alergie, pylice płuc, a nawet choroby nowotworowe.
Pyłem nazywamy zbiór cząsteczek stałych, które wyrzucane do powietrza
atmosferycznego pozostają w nim przez pewien czas. Najczęściej są to cząstki
o wymiarach poniżej 300 µm [1]. Biorąc pod uwagę rozmiary cząstek, można
wyróżnić m.in. pył całkowity oraz frakcję respirabilną pyłu.
Pył całkowity to frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po
zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia [2].
Pył całkowity określany jest też jako zbiór wszystkich cząsteczek otoczonych
powietrzem w określonej objętości [3].
Frakcja respirabilna to część aerozolu wnikająca do dróg oddechowych,
która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej [2]. Tę część pyłów definiuje się również jako zbiór cząsteczek
przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności
wg wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno‑normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnią wartością średnicy aerodynamicznej 3,5±0,3µm
i z odchyleniem standardowym 1,5±0,1 [3].
Źródłami pyłów w pomieszczeniach pracy są przede wszystkim procesy
technologiczne. Rozkład wymiarowy cząstek emitowanych na stanowiskach
pracy zależy od sposobu ich powstawania. Cząstki wytworzone w wyniku rozdrabniania, np. w procesie mielenia, szlifowania, kruszenia ciał stałych, które
zostają w tych procesach rozproszone i zawieszone w powietrzu, tworzą najczęściej pył polidyspersyjny (zawierający cząstki o różnych wymiarach). Cząstki
powstające na drodze zestalenia się par metali lub innych związków, mających
w temperaturze pokojowej postać ciała stałego, są fazą rozproszoną regularnych
cząstek i tworzą z powietrzem pył monodyspersyjny (zawierający cząstki o jednakowych wymiarach).W czasie procesu produkcyjnego w otaczającym powietrzu
najczęściej występują cząstki o różnych wymiarach (pył polidyspersyjny) [3].
Pyłem przemysłowym nazywamy aerozol, którego fazę rozproszoną stanowią cząstki stałe, których źródłem emisji są procesy produkcyjne. Źródłem
pyłów, występujących w środowisku pracy są najczęściej :
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• procesy rozdrabniania, mieszania, dozowania, transportowania;
• malowanie natryskowe, metalizacja, ochrona roślin, talkowanie, grafitowanie;
• skrawanie materiałów kruchych, szlifowanie, polerowanie, czyszczenie
powierzchni pod powłoki ochronne, spawanie i cięcie, spalanie, obróbka
materiałów pylących;
• zanieczyszczenia atmosferyczne;
• pylenie wtórne tzn. pyły zalegające na powierzchni maszyn, urządzeń
i konstrukcji [3].
W piekarniach występują różne czynniki szkodliwe i uciążliwe, a wśród
nich pyły. Źródłami pyłu są produkty spożywcze, takie jak mąka i cukier. Pył
mączny, którego ilość na stanowisku pracy jest najwyższa, złożony jest z ziaren
skrobi i białka zbożowego. W pyle zbożowo‑mącznym dodatkowo stwierdza
się obecność składnika mineralnego – wolnej krystalicznej krzemionki [4].
Terminem wolna krystaliczna krzemionka określono wszystkie krystaliczne i skrytokrystaliczne odmiany dwutlenku krzemu, a więc powszechnie
występujący w pyłach przemysłowych kwarc, rzadziej spotykany krystobalit i inne sporadycznie znajdowane w pyłach środowiska pracy. Wszystkie
krystaliczne krzemionki są ogólnie uznanym czynnikiem pylicotwórczym,
a od kilkunastu lat uważa się je także za czynnik rakotwórczy [5]. Pył mączny
posiada domieszkę wolnej krystalicznej krzemionki w ilościach śladowych
(maksymalnie do 2%). Źródłem tego składnika jest piasek z gleb uprawnych
oraz kwas krzemowy zawarty w substancjach organicznych [6].
Długotrwałe narażenie na działanie pyłu w przemyśle zbożowym oraz
piekarniczym może być przyczyną zachorowalności na choroby pyłopochodne, takie jak: płuco młynarza, płuco młócącego lub alergiczne zapalenie
pęcherzyków płucnych. AZPP jest chorobą zapalną wywoływaną przez
wdychanie różnorodnych alergenów środowiskowych. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych są
alergeny obecne w zgniłym sianie (zarodniki termofilnych promieniowców).
W badaniu histologicznym pojawiają się nacieki oraz zmiany w wyglądzie
tkanki śródmiąższowej, oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Alergiczne
zapalenie pęcherzyków płucnych może przyjąć postać ostrą, podostrą lub
przewlekłą. W ostrej postaci choroby objawy pojawiają się po upływie 4–12
godzin od chwili ekspozycji na czynnik sprawczy. Występują wówczas gorączka, dreszcze, duszność, kaszel oraz w badaniu osłuchowym trzeszczenia
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nad polami płucnymi. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się przemijającą leukocytozę. Poprawa stanu klinicznego następuje w ciągu 24–48
godzin, jeżeli chory nie jest ponownie narażony na kontakt z alergenem.
W przewlekłej postaci choroby obserwuje się podstępne narastanie duszności. Towarzyszy temu najczęściej przewlekły kaszel, utrata masy ciała oraz
zmniejszona tolerancja do wysiłku. Rozróżnienie postaci ostrej i podostrej
alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych często bywa trudne. Uważa
się, że ich wystąpienie zależy bardziej od przebiegu ekspozycji na alergen
niż od rodzaju alergenu.
Ponadto, drożdże piekarnicze zostały ostatnio zidentyfikowane jako
czynnik sprawczy astmy – choroby zawodowej u piekarzy[7].
O tym, jakie skutki niesie ze sobą narażenie pracowników na oddziaływanie pyłu w środowisku pracy, decydują m.in. takie czynniki, jak: biologiczny i mineralny skład pyłu, rozmiary cząstek oraz ilość pyłu, która osadzi
się w poszczególnych odcinkach dróg oddechowego.
W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy przeprowadzać badania warunków pracy, tzn. pomiary czynników
szkodliwych występujących na stanowiskach pracy w danym zakładzie. Do
tej pory, zgodnie z obowiązującym prawem, wykonuje się badanie stężenia
pyłu całkowitego i frakcji respirabilnej. Następnie wyniki pomiarów porównuje się z normatywami higienicznymi.
Celem przeprowadzonych badań było zbadanie zapylenia ogólnego oraz
takich czynników, jak: temperatura i wilgotność na stanowisku pracy piekarza w wybranym zakładzie produkcyjnym – piekarni oraz porównanie
uzyskanych w pomiarach wartości z normatywami higienicznymi obowiązującymi w Polsce.
1. Metodyka badań
Badania przeprowadzono w małej piekarni w województwie świętokrzyskim.
W zakładzie produkcyjnym pracuje czterech piekarzy. Teren piekarni jest
niewielki, znajdują się tam: hala produkcyjna, magazyn mąki, magazyn
surowców, magazyn wyrobów gotowych oraz pomieszczenie socjalne. Powierzchnia hali produkcyjnej to około 100 m2, pomieszczenie to zaopatrzone
jest w wentylację grawitacyjną oraz wyciąg mechaniczny umieszczony nad
smażalnią pączków. Wyciąg mechaniczny włączany jest tylko w sytuacji
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używania smażalni. W zakładzie tym wypieka się pieczywo tradycyjne.
Podstawowymi produktami są dwa gatunki chleba w kilku rozmiarach,
bułki pszenne i razowe oraz słodkie wypieki drożdżowe.
Badania obejmowały pomiary stężenia pyłu całkowitego, wilgotności
oraz temperatury. Wszystkie pomiary wykonywano co dwie godziny w ciągu
8‑godzinnej zmiany roboczej. Pomiary zapylenia prowadzone były w hali
produkcyjnej w pobliżu stołu, gdzie wykonywana jest większość prac. Pomiary prowadzono na wysokości strefy oddechowej, tj. około 1,5 m. Każdy
pomiar zapylenia trwał jedną minutę i był wykonany dwukrotnie. Pomiary
stężenia zapylenia ogólnego prowadzone były za pomocą pyłomierza stacjonarnego TSI DustTrak DRX 8533. Pomiary wilgotności i temperatury
wykonywano z użyciem rejestratora temperatury i wilgotności AX‑DT 100.

Rys. 1. Miernik AX‑DT 100
Źródło: fot. E. Sulak
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Rys. 2. Pyłomierz TSI DustTrak DRX 8533
Źródło: http://www.tsi.com, dn.10.05.2016

2. Wyniki pomiarów
Uzyskane wyniki stężenia pyłu ogólnego zamieszczono w tabeli 1. Przedstawiono w niej wartości stężeń minimalnych, maksymalnych oraz średnich
pyłu ogólnego. W tabeli 2 zamieszczono zmierzone wartości temperatury
oraz wilgotności.
Tabela 1. Wyniki pomiarów stężenia pyłu ogólnego (wartości średnie oraz zakres)
Godzina
pomiaru
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00

Numer
pomiaru

Stężenie min. pyłu
Cmin.
[mg/m3]

Stężenie max. pyłu
Cmax.
[mg/m3]

Stężenie średnie pyłu
odczytane z pyłomierza
[mg/m3]

I

0,06

0,699

0,128

II

0,062

0,143

0,079

I

0,129

0,164

0,18

II

0,175

0,299

0,218

I

0,485

0,649

0,539

II

0,504

0,626

0,560

I

0,588

0,651

0,608

II

0,565

0,663

0,6

I

2,72

3,85

3,08

II

1,46

2,22

1,77

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 2. Wyniki pomiarów wilgotności oraz temperatury
Godzina pomiaru

Wilgotność [%]

Temperatura [°C]

16.00

45,5

19,8

18.00

43,4

27,1

20.00

61,8

26

22.00

66

25,9

24.00

96

30,4

Źródło: Opracowanie własne

3. Analiza niepewności
3.1. Analiza niepewności pomiarów średniego stężenia pyłu ogólnego
W przypadku pomiaru wartości średniego zapylenia, wyodrębniono dwie
składowe niepewności pomiaru.
Pierwsza z niepewności związana jest ze stosowaniem przyrządu pomiarowego, tzn. pyłomierza TSI DustTrak DRX 8533. Wartości uzyskiwane za
pomocą przyrządów pomiarowych zawsze obarczone są pewną niepewnością
pomiarową. Producenci przyrządów pomiarowych mają obowiązek gwarantować taką dokładność, aby wyniki pomiarów nie różniły się od rzeczywistych wielkości mierzonych więcej niż o jedną najmniejszą działkę podziałki,
zaznaczoną na skali przyrządu. Taki odstęp sąsiadujących kresek przedziałki,
wyrażony w odpowiedniej jednostce, nazywamy działką elementarną. Przyrządy cyfrowe mają działkę elementarną równą jednostce dekady wskazującej
najmniejszą wartość. Dla używanego pyłomierza zakres pomiaru stężenia
pyłu wynosi 0,001 ÷ 150 mg/m3. Najmniejsza wartość, którą może wskazać pyłomierz, to 0,001 mg/m3, zatem
niepewność systematyczna wynosi
ΔC
3
√3
ΔC1 = 0,001 mg/m . Przyjęto, że ΔC1 równe jest połowie szerokości rozkładu prostokątnego dlatego niepewność standardową obliczono ze wzoru:
ΔC
0,001
uB1(C1) = √3 [8]. Zatem uB1 (C1) =
mg/m3 = 0,00058 mg/m3. Przyjęto, że
3
niepewności ta ma wartość stałą dla każdego pomiaru wartości średniego
stężenia 0,001
zapylenia.
Drugą 3składową całkowitej niepewności średniego stężenia pyłu jest
!
!
+ 𝑢𝑢!!
𝑢𝑢!!
niepewność przypadkowa, która
wywołana jest niestałością warunków
zewnętrznych w czasie pomiarów i objawia się statystycznym rozrzutem
!
!
+ 𝑢𝑢!!
𝑢𝑢!!

𝛥𝛥𝛥𝛥

𝛥𝛥𝛥𝛥

√3
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ΔC

√3
wyników. Niedokładności dla poszczególnych
pomiarów średniego stężenia
zapylenia (ΔC2) podano w tabeli 3. Obliczono ją dla kolejnych pomiarów
0,001
z następującego wzoru: ΔC2= Cmax – C min.
3
Przyjęto, że ΔC2 jest równe połowie szerokości rozkładu prostokątnego,
dlatego niepewność standardową obliczamy dla każdego pomiaru ze wzoru:
ΔC
uB2(C2) = √3 , a całkowitą niepewność standardową obliczamy, korzystając
!
!
+ 𝑢𝑢!!
[8].
z następującego wzoru: u (C) = 𝑢𝑢!!
Wartości
0,001niepewności standardowych związanych z pomiarami średniego stężenia 3zapylenia oraz całkowitej niepewności standardowej dla poszcze𝛥𝛥𝛥𝛥
gólnych pomiarów zamieszczono w tabeli
2. Ponieważ wartość niepewności
√3
standardowej związanej z niedokładnością pyłomierza jest bardzo mała
!
! z niepewnościami standardowymi wynikającymi z rozrzutu
w porównaniu
+ 𝑢𝑢!!
𝑢𝑢!!
wartości stężeń zapylenia, to obliczając
1 całkowitą niepewność standardową,
3
pominięto wartość uB1 (C).
𝛥𝛥𝛥𝛥

√3

𝛥𝛥𝛥𝛥
Tabela 3. Wartości niepewności dla pomiarów
średniego stężenia zapylenia

Godzina
pomiaru

16.00
18.00
20.00
22.00
24.00

1

Numer
3
pomiaru

𝛥𝛥𝛥𝛥

√3
5

3

uB1 (C)
[mg/m3]

√3

ΔC 5 uB2 (C)
u (C)
[mg/m3] 3 [mg/m3] [mg/m3]

Wartość średniego
stężenia pyłu
wraz z wartością
niepewności
[mg/m3]

I

0,00058

0,639

0,36893

0,36

0,13(0,36)

II

0,00058

0,081

0,04676

0,04

0,08(0,04)

I

0,00058

0,035

0,02021

0,02

0,18(0,02)

II

0,00058

0,124

0,07159

0,07

0,22(0,07)

I

0,00058

0,164

0,09465

0,09

0,54(0,09)

II

0,00058

0,122

0,06351

0,06

0,56(0,06)

I

0,00058

0,063

0,03637

0,03

0,61(0,03)

II

0,00058

0,098

0,05658

0,05

0,60(0,05)

I

0,00058

1,13

0,65241

0,65

3,08(0,65)

II

0,00058

0,76

0,43879

0,44

1,77(0,44)

Źródło: Opracowanie własne

Zauważono, że największa całkowita niepewność standardowa jest
w przypadku pierwszego badania zapylenia o godz. 16.00 oraz w przypadku
dwóch ostatnich pomiarów zapylenia o godz. 24.00. Jest to spowodowane
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dużym rozrzutem chwilowych wartości zapylenia ogólnego. Na początku
wiązało się to z rozpoczęciem prac, przesiewaniem mąki, przygotowywaniem
produkcji w pomieszczeniu, gdzieΔCjeszcze było niewielkie zapylenie, czyli
√3
nagła zmiana warunków. Natomiast
na końcu zmiany roboczej zmiany
zapylenia związane były z dużym,
skokowym wzrostem wilgotności oraz
ΔC 0,001
z procesem produkcyjnym. √3
3
ΔC

√3

ΔC

0,001
3.2. Analiza niepewności pomiarów
temperatury
3

0,001

√3

!
!
+ 𝑢𝑢!!
𝑢𝑢!!

0,001
3
Zidentyfikowano
jedną niepewność związaną z pomiarem temperatury.
3
Wynika ona ze stosowania przyrządu pomiarowego. Według instrukcji
!
! 𝛥𝛥𝛥𝛥
+ 𝑢𝑢!!
𝑢𝑢!!
miernika AX‑DT 100, który
używany
był w powyższych badaniach dokład√3
o
C
)
wynosi
± 1oC. Założono, że niepewność tę
w! zakresie (−10 do 40
!
𝑢𝑢ność
!! + 𝑢𝑢!!
!
!
opisuje poprawnie rozkład prostokątny, otrzymano niepewność standardową
+ 𝑢𝑢!!
𝑢𝑢!!
𝛥𝛥𝛥𝛥
1
pomiaru temperatury: uBt= √3 = 3 s = 0,58 s.
𝛥𝛥𝛥𝛥

√3

𝛥𝛥𝛥𝛥wilgotności
3.3. Analiza niepewności pomiarów

1

3

𝛥𝛥𝛥𝛥

√3

√3

W 1przypadku pomiaru wilgotności,5 również zidentyfikowano jedną niepew3
ność wynikającą z niedokładności
aparatury.
Odczytano z instrukcji obsługi,
1
3
𝛥𝛥𝛥𝛥
3
√3
że𝛥𝛥𝛥𝛥
dokładność w zakresie wilgotności
(0 do 20 i 80 do 100%) wynosi ± 5,0%.
√3
Przyjęto,
że niepewność tą opisuje poprawnie rozkład prostokątny.
𝛥𝛥𝛥𝛥
Otrzymano niepewność 5standardową pomiaru wilgotności: uBw=
√3
3
5
= %=2,9%. W tabeli 4 zamieszczono wartości wilgotności i temperatury
3
wraz z niepewnościami standardowymi.
5
Tabela 4. Wyniki pomiarów wilgotności oraz temperatury wraz z wartościami
niepewności
Godzina pomiaru

Wilgotność [%]

Temperatura [°C]

16.00

45,5(2,9)

19,80(0,58)

18.00

43,4(2,9)

27,10(0,58)

20.00

61,8(2,9)

26,00(0,58)

22.00

66,0(2,9)

25,90(0,58)

24.00

96,0(2,9)

30,40(0,58)

Źródło: Opracowanie własne

3

130

Anna Prędecka, Magdalena Węgrzyn, Emil Sulak, Michał Sowa

Na wykresach (rys. 1‒3) przedstawiono zależności zmieniających się warunków: średniego stężenia zapylenia ogólnego, temperatury i wilgotności
w czasie zmiany roboczej. Zaznaczono na nich również wartości całkowitych
niepewności standardowych dla poszczególnych pomiarów.

Rys. 1. Średnie zapylenie w czasie (dwa pomiary o tej samej godzinie)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Wilgotność w czasie
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Temperatura w czasie
Źródło: opracowanie własne

Na początku zmiany roboczej średnie stężenie pyłu ogólnego wynosiło
0,128 mg/m3 oraz 0,079 mg/m3. Wartości te stopniowo wzrastały i o godzinie
18.00 wynosiły 0,18 mg/m3 i 0,218 mg/m3. Pomiary o godzinie 20.00 pokazały
wyraźny wzrost zapylenia do wartości 0,539 mg/m3 oraz 0,56 mg m3. W czasie
badania o godzinie 22.00 wyniki były wyższe, ale zbliżone do poprzednich,
tzn. wynosiły odpowiednio: 0,608 mg/m3 i 0,6 mg/m3. Bardzo duży skok
poziomu stężenia zapylenia ogólnego wystąpił na koniec zmiany roboczej
o północy. Ostatnie dwa pomiary wyniosły odpowiednio: 3,08 mg/m3 oraz
1,77 mg/m3.
W procesie wypieku pieczywa można wyróżnić następujące etapy: sporządzanie ciasta, dzielenie i kształtowanie ciasta, rozrost końcowy ciasta oraz
wypiek pieczywa. Sporządzanie ciasta polega na tym, że do mieszarki dozuje
się odpowiednie ilości żuru (zakwasu), mąki, drożdży oraz soli. Następnie
wszystko miesza się aż do momentu otrzymania gotowego ciasta. Dzielenie
i kształtowanie ciasta w naszym przypadku odbywało się ręcznie. Piekarz
rękami z całej masy ciasta, znajdującego się w kotle, odrywał kęsy i ważył je.
Inni pracownicy ręcznie formowali z tych kęsów pieczywo. W czasie dzielenia
i formowania kęsów ciasta używano mąki jako posypki, która zabezpiecza
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przywieranie ciasta do stołu oraz innych powierzchni, z którymi styka się
ciasto. Następny etap produkcji pieczywa to rozrost końcowy ciasta. Odbywa się bezpośrednio przed wypiekiem pieczywa. Kęsy ciasta układa się
w specjalnych koszyczkach lub foremkach, a bułki na blachach wcześniej
obsypanych mąką. Pojemniki z ciastem poukładane są na wózkach, które
umieszcza się w okolicy pieca. Przed wypiekiem zwilża się ciasto wodą. Po
wyrośnięciu ciasta wkłada się je do komór pieca. W czasie produkcji pieczywa
wykonywane są również prace pomocnicze, takie jak: przesiewanie mąki,
czyszczenie blach i foremek, zamiatanie itd.
Wzrost zapylenia w hali produkcyjnej związany jest z technologią wypieku pieczywa, a także z używanymi surowcami, które są źródłem zapylenia.
Duże zapylenie spowodowane jest również charakterem pracy w piekarni, tzn.
ciągłym ruchem ludzi i wieloma pracami które odbywają się jednocześnie.
Temperatura na początku badania, o godz. 16.00, wynosiła 19,8°C, następnie powoli wzrastała, tzn. kolejne pomiary wynosiły odpowiednio: 27,1°C,
26°C, 25,9°C. Ostatnia zmierzona wartość wyraźnie wzrosła i wynosiła 30,4°C.
Stopniowy wzrost temperatury w czasie zmiany roboczej był związany z tym, że w hali produkcyjnej znajdują się piece piekarnicze, które
są włączone w trakcie pracy, aby osiągnąć temperaturę wypieku pieczywa,
tzn. ok. 220–230 °C. To powoduje wymianę ciepła z otoczeniem na drodze
konwekcji, a także wydostawanie się ciepła z komór pieców do hali, szczególnie w czasie wkładania ciasta oraz wyciągania gorącego pieczywa. Niewielki
spadek temperatury o godzinie 22.00 mógł być spowodowany otwieraniem
drzwi na korytarz w celu wywiezienia już upieczonego chleba do magazynu
wyrobów gotowych. Natomiast najwyższa wartość temperatury pod koniec
pracy spowodowana była tym, że wyciągano na koniec zmiany dużo pieczywa
z pieca, częste otwieranie komór wywołało dostawanie się do hali produkcyjnej dużej ilości ciepła i gorącej pary.
Jeśli chodzi o wilgotność, to pierwsza zmierzona wartość na początku
pracy wyniosła 45,5%. O godzinie 18.00 wartość wilgotności była na podobnym poziomie i wynosiła 43,4%. Wyraźny wzrost zauważono już o godzinie
20.00, wtedy to mierzona wielkość miała wartość 61,8%. Kolejny pomiar to:
66%, a wartość pomiaru o godzinie 24.00 jest bardzo wysoka, zdecydowanie
wilgotność wzrosła i wyniosła 96%.
Wartość wilgotności rosła w ciągu zmiany roboczej. Wzrost wilgotności
związany był z tym, że po załadowaniu uformowanych i wyrośniętych kęsów
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ciasta do pieca została tam doprowadzona para wodna. Jest ona niezbędna
w procesie wypieku, ponieważ umożliwia równomierne przyjmowanie ciepła
przez ciasto, a także powoduje powstawanie gładkiej i błyszczącej skórki na
powierzchni wypieków. Ilość doprowadzonej pary wodnej ma duży wpływ na
jakość pieczywa, zależy też od tego, jakie pieczywo jest aktualnie wypiekane.
Przy wypieku mniejszych porcji ciasta stosuje się więcej pary, aby zabezpieczyć
je przed zbyt gwałtownym pieczeniem i możliwością przypalenia. Po nasyceniu komór pieca parą powinna ona być wypuszczana do przewodu kominowego lub specjalnego szybu wentylacyjnego. Duże ilości pary wydostają się
przez nieszczelności oraz w trakcie otwierania pieca do pomieszczenia pracy.
W przypadku naszych pomiarów na końcu zmiany roboczej wypiekane były
bułki, co wiązało się z uwalnianiem największej ilości pary do pieca, a tym
samym do otoczenia. Miało to wpływ na bardzo wysoką wilgotność w trakcie ostatniego pomiaru, która wyniosła 96%. Niewielki spadek wilgotności
zauważono jedynie o godzinie 18.00. Mogło to być spowodowane tym, że
jeszcze nie rozpoczęto wypieku ciasta i nie używano pary wodnej niezbędnej
do tego procesu. Wykonywano w tym czasie prace, takie jak przesiewanie
mąki, wyrabianie ciasta i formowanie wypieków. Pozamykano drzwi prowadzące do innych części budynku, które wcześniej były otwarte, a jednocześnie
powietrze cały czas było ogrzewane przez włączone piece.
Na podstawie przedstawionych wyników widać, że wartości wszystkich
badanych parametrów rosną w ciągu zmiany roboczej. Jest to związane
m.in. z procesem technologicznym wypieku pieczywa, czynnościami, które
były wykonywane w czasie zmiany, używanymi surowcami oraz rodzajem
urządzeń stosowanych w piekarniach.
Należy tu podkreślić korelację między skokowym, wyraźnym wzrostem
stężenia zapylenia ogólnego, a skokowym wzrostem wilgotności o godzinie
24.00. Pył jest aerozolem ciała stałego w powietrzu, a para wodna aerozolem
wody w powietrzu. Pyłomierz mógł potraktować aerozol wody jak pył, co
tłumaczyłoby tak duży, akurat w danym czasie wzrost zapylenia a mianowicie 3,08 mg/m3 oraz 1,75 mg/m3.
Podsumowanie
Uzyskane wartości parametrów środowiska pracy można przeanalizować,
odnosząc je do aktów prawnych obowiązujących w Polsce.
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W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy [2] jest mowa o tym, że najwyższe dopuszczalne stężenie wyznaczone dla innych nietrujących pyłów przemysłowych,
w tym zawierających wolną (krystaliczną) krzemionkę poniżej 2%, dla frakcji
wdychanej (pył całkowity), wynosi 10 mg/m3. Na tej podstawie możemy sformułować wniosek, że zapylenie ogólne w badanym zakładzie produkcyjnym
jest na dopuszczalnym poziomie, ponieważ wszystkie zmierzone wartości
zapylenia mieszczą się w wartościach poniżej dopuszczalnej normy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [10] szczegółowo odnosi
się do kwestii temperatury minimalnej w pomieszczeniach pracy. Zapisano
w nim, że pracodawca ma obowiązek dostosować temperaturę pomieszczenia
w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, mając na uwadze metody pracy
i wysiłek fizyczny niezbędny do jej wykonania, jednak nie niższą niż 14°C.
Chyba że ze względów technologicznych jest to niemożliwe. W przypadku
lekkiej pracy fizycznej, na przykład pracy biurowej, rozporządzenie to nakłada
na pracodawcę obowiązek zapewnienia temperatury nie niższej niż 18°C.
W Polsce nie ma określonych wymagań temperaturowych, w stopniach
Celsjusza, dla pomieszczeń pracy w odniesieniu do temperatury maksymalnej. W tej kwestii ustawodawca pochylił się jedynie nad pracownikami
młodocianymi oraz kobietami w ciąży i w okresie karmienia. Należy tutaj
wspomnieć jednak o Rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r.
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów [11]. W tym akcie prawnym jest
mowa o tym, że pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom
w warunkach gorącego mikroklimatu, jeżeli wartość wskaźnika obciążenia
termicznego WBGT przekracza 25°C. W celu weryfikacji wpływu mikroklimatu gorącego dokonuje się pomiaru i analizy wskaźnika Wet Bulb Globe
Temperature (WBGT) zgodnie z normą PN‑EN 27243:2005 Środowiska
gorące – Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka
podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT. Wskaźnik WBGT służący do
oceny średniego wpływu oddziaływania warunków cieplnych na pracownika
w okresie wykonywania czynności roboczych i jest szacowany w przypadku,
gdy kryterium oceny środowiska cieplnego wskazuje mikroklimat gorący,
tj. gdy poziom komfortu termicznego przekracza akceptowalne wartości
wskaźnika PMV > +2 (następuje akumulacja ciepła w organizmie) [9]. Wskaź-
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nik ten określa szerzej obciążenie cieplne organizmu, uwzględniając wysoką
temperaturę, przepływ oraz wilgotność powietrza, a także rodzaj odzieży
ochronnej stosowanej przez pracownika.
Biorąc pod uwagę przytoczone tu akty prawne oraz otrzymane wyniki,
możemy wyciągnąć następujące wnioski:
• Zapylenie w badanej piekarni pozostawało na dopuszczalnym poziomie.
• Należy zastosować rozwiązania techniczne, które zmniejszą wydostawanie
się pary wodnej z pieca do hali produkcyjnej, ponieważ tak duża wilgotność, jaka pojawiła się na koniec zmiany produkcyjnej nie jest korzystna
dla ludzi oraz maszyn i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu pracy.
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Ocena wydatku energetycznego
na stanowisku pracy piekarza metodą
chronometrażowo-tabelaryczną wg Lehmanna

Streszczenie
Ocena obejmuje charakterystykę obciążenia fizycznego pracą, ze szczególnym
uwzględnieniem wydatku energetycznego. Przedstawiono również opis metod,
które umożliwiają wyliczenie wydatku energetycznego, główny nacisk kładąc na
metodę chronometrażowo-tabelaryczną. Nawiązano również do wartości normatywów higienicznych dotyczących wydatku energetycznego obowiązujących
w Polsce.
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru wydatku energetycznego na stanowisku roboczym – piekarz. Analizę tę wykonano dla mężczyzny oraz dla kobiety,
pracujących w czasie tej samej zmiany roboczej (w godzinach 16:00–24:00). Pomiary wydatku energetycznego metodą chronometrażowo-tabelaryczną prowadziły
niezależnie dwie osoby. Celem autorów było odniesienie uzyskanych wartości
wydatku energetycznego do obowiązujących kryteriów normatywnych. Badania
te umożliwiły również porównanie wydatku energetycznego obliczonego wyżej wymienioną metodą przez dwie osoby i przeanalizowanie, jakie są różnice
w obliczonych wartościach oraz czym mogły być spowodowane.
Słowa kluczowe: obciążenie fizyczne, wydatek energetyczny
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Assessment of Physical Load on the Baker’s Stand
with the Use of a Chronometric-Tabular Analysis
by Lehmann
Abstract
The article includes the characteristics of the load of physical work, especially
energy expenditure. It also presents a description of the methods that allow to
determinate the energy expenditure on the workplace, with the main emphasis on
the chronometric-tabular analysis, which have been used in practice. It also refers
to the values of hygienic standards on energy expenditure valid in Poland.
The article presents the study on the energy expenditure at the – baker’s stand.
The analysis was made for men and for women working during the same work shift.
The measurements of energy expenditure with the chronometric-tabular analysis by
Lehmann were conducted independently by two people. The aim of this study was to
analyze the physical effort in order to compare it with the hygienic standards. The
studies also allow to compare the energy expenditure calculated by the mentioned
method by two independent persons and indicate what are the differences in the
calculated values and what could have they been caused by.
Keywords: physical effort ,energy expenditure

1. Wstęp
Każda praca dla wykonującego ją człowieka oznacza pewien wysiłek fizyczny
i umysłowy. W przypadku pracowników, u których podczas wykonywania
czynności zawodowych dominuje wysiłek fizyczny, ważne jest, aby obciążenie było dostosowane do ich możliwości fizycznych, aby mogli wykonywać
powierzone im zadania z odpowiednią wydajnością, bez ryzyka konsekwencji
zdrowotnych czy ryzyka zaistnienia wypadku z udziałem tzw. czynnika
ludzkiego.
Podczas wysiłku fizycznego w organizmie człowieka zachodzą zmiany
energetyczne będące podstawą do oceny stanowiska pracy pod kątem obciążenia pracą fizyczną ze znacznym wysiłkiem dynamicznym. Miarą obciążenia fizycznego jest wielkość określająca wartość energii wygenerowanej
w celu wykonania określonej pracy. Obciążenie to przedstawiane jest w postaci
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wydatku energetycznego, charakteryzującego przemianę materii na energię
mechaniczną i ciepło w procesach metabolicznych i chemicznych (zgodnie
z układem SI jednostką energii jest 1 dżul – 1 J). Za miarę obciążenia pracą
fizyczną na danym stanowisku przyjmuje się wielkość wydatku energetycznego w ciągu zmiany roboczej, która jest sumą ilości energii wykorzystanej
do wykonania poszczególnych czynności.
Ocena obciążenia organizmu człowieka pracą fizyczną jest wielowymiarowa, obejmuje: ocenę obciążenia dynamicznego, związanego z wydatkowaniem
przez organizm energii w sposób proporcjonalny do wysiłku, ocenę obciążenia statycznego, wynikającego z pozycji ciała przy pracy, ocenę monotypowości ruchów, odczuwanych przez człowieka w sposób dotkliwy nawet podczas
niewielkiego zużycia energii. Kompleksowa analiza obciążenia pracą powinna
uwzględniać również stosowanie przerw regeneracyjnych, porę doby, w jakiej
wykonywana jest praca, długość zmiany oraz warunki fizyczne środowiska
pracy, takie jak temperatura otoczenia, mikroklimat, hałas.
Odpowiednio wysoki poziom obciążenia fizycznego na stanowisku pracy
oraz wydajność pracownika są podstawowymi parametrami determinującymi efektywność pracy. Brak dostatecznych informacji o koszcie energetycznym pracy może prowadzić do błędnego gospodarowania czasem pracy,
powodować obniżenie efektywności zadań wykonywanych przez pracownika
oraz wpływać na jakość i wydajność pracy.
Dla zmniejszenia poziomu zmęczenia pracą fizyczną, pracodawcy wprowadzają, głównie wśród pracowników najbardziej obciążonych czynnościami
zawodowymi, doraźne rozwiązania, jak np. podawanie napojów i posiłków
regeneracyjnych. Właściwości odżywcze posiłków często ustalane są jedynie
na podstawie średniej oceny wartości wydatku energetycznego netto przy
obciążeniu dynamicznym, bez uwzględniania monotypowości prac czy też
obciążenia statycznego organizmu.
Istnieje kilka metod wyznaczania wydatku energetycznego. Są to:
• metoda tabelaryczno-chronometrażowa (opisana w rozdz. 2.4.2). ,
• metoda fizjologiczna oparta głównie na pomiarze parametrów takich
jak częstość skurczów serca, częstość oddechów, temperatury ciała,
których wartości wzrastają wraz ze wzrostem obciążenia pracą.
• metoda kalorymetrii, która polega na pomiarach wskaźników wymiany
gazowej, to znaczy wentylacji płuc i zużycia tlenu (opisana w rozdz. 2.4.1).
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Celem badań było wyznaczenie wartości wydatku energetycznego na
stanowisku roboczym – piekarz i porównanie otrzymanego wyniku z obowiązującymi wymaganiami normatywnymi. Ocena różnic wartości wydatku
energetycznego, dla pomiarów wykonanych tą samą metodą przez dwie
niezależne osoby posiadające podobną wiedzę i doświadczenie zawodowe.
Przeanalizowanie, przyczyny różnic w wartościach wydatku energetycznego
obliczonego przez dwie niezależne osoby.
2. Materiał i metody
2.1 Uczestnicy badań
W badaniu uczestniczyło dwóch pracowników: mężczyzna w wieku 21 lat
oraz kobieta w wieku 38 lat; mężczyzna o wzroście 172 cm i wadze 70 kg,
kobieta o wzroście 160 cm i wadze 65 kg. Obie osoby pracowały na tej samej
zmianie roboczej (w godzinach: 16:00 do 24:00). Pomiary wydatku energetycznego wykonano metodą chronometrażowo-tabelaryczną. Przeprowadziły
je niezależnie dwie osoby.
2.2 Opis stanowiska pracy
Piekarnia, w której przeprowadzono badania jest małym zakładem produkcyjnym, w którym wypiekane jest pieczywo tradycyjne. Zatrudnionych jest
tam czterech piekarzy, dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Teren piekarni jest
niewielki, oprócz hali produkcyjnej znajduje się magazyn dodatków, magazyn mąki, pomieszczenie, w którym przechowywane są gotowe wyroby
oraz pomieszczenie socjalne, w którym pracownicy mogą odpocząć lub zjeść
posiłek. Powierzchnia pomieszczeń wynosi odpowiednio: hala produkcyjna – ok. 100 m2, magazyn mąki – ok. 80 m2, magazyn dodatków – ok. 30 m2,
magazyn wyrobów gotowych – ok. 40 m2 oraz pomieszczenie socjalne –
ok. 20 m2. Stanowiska pracy położone są w niewielkiej odległości od siebie.
Na rysunkach 1–4 przedstawiono przykładowe prace wykonywane
w piekarni (rys. 1–4).
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Rys. 1. Przesiewanie mąki oraz przygotowywanie ciasta
Źródło: fot. M. Węgrzyn

Rys. 2. Formowanie bułek oraz bochenków chleba
Źródło: fot. M. Węgrzyn
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Rys. 3. Wkładanie uformowanych i wyrośniętych porcji ciasta do pieca
Źródło: fot. M. Węgrzyn

Rys. 4. Przenoszenie upieczonego chleba z pieca na wózek
Źródło: fot. M. Węgrzyn
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2.3 Ocena uciążliwości wysiłku fizycznego na stanowisku piekarza
W piekarni pracownicy pracują w godzinach od 16:00 do 24:00. Zgodnie
z Kodeksem pracy [14] pora nocna obejmuje osiem godzin przypadających
między godziną 21:00, a 7:00. Osobą pracującą w porze nocnej jest pracownik,
którego czas pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy
w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Stąd wniosek, że można zaliczyć pracowników
omawianej piekarni do osób pracujących w porze nocnej.
Temperatura w czasie pracy zawierała się w przedziale od 19,8ºC na początku zmiany roboczej do 30,04ºC na koniec zmiany. Wartość wilgotności
względnej powietrza rosła w czasie, odpowiednio : 45,5% (godz.16:00), 43,4%
(godz. 18:00), 61,8% (godz. 20:00), 66% (godz. 22:00), 96% na koniec pracy.
Określono procentowy udział pozycji ciała w ciągu zmiany roboczej
obserwowanych pracowników. Mężczyzna w pozycji stojącej pozostawał
przez ok. 58% czasu pracy, w pozycji pochylonej przez około 12% czasu pracy,
chodząc, pracował ok. 23% czasu zmiany, a w pozycji siedzącej przebywał
przez około 7% czasu pracy. W przypadku kobiety udział procentowy pozycji ciała w czasie zmiany roboczej wyglądał następująco: pozycja stojąca –
ok. 70% czasu pracy, pozycja pochylona – ok. 5% czasu pracy, chodzenie
to ok. 15% czasu zmiany, siedzenie około 10% czasu pracy. Zauważono, że
mężczyzna więcej czasu w pracy chodził oraz więcej czasu pracował w pozycji
pochylonej. Natomiast kobieta więcej czasu pracy była w pozycji stojącej oraz
dłużej niż mężczyzna siedziała.
Większy procentowy udział chodzenia w czasie zmiany roboczej w przypadku mężczyzny wynikał głównie z faktu wykonywania przez niego takich
prac, jak: przewożenie wózków z chlebem, przenoszenie pieczywa z pieca
na wózki. Procentowy udział chodzenia u kobiety był niższy. Wykonywała
ona w tej pozycji prace pomocnicze, takie jak: przenoszenie lekkich rzeczy,
zamiatanie, układanie foremek na chleb na wózkach itd. W pozycji stojącej
zarówno mężczyzna, jak i kobieta wykonywali prace, takie jak: dzielenie ciasta, ważenie kęsów ciasta oraz formowanie ciasta przy stolnicy. Zauważono,
że kobieta wykonywała w pozycji stojącej dodatkowe czynności pomocnicze,
takie jak np.: malowanie olejem blaszek na chleb, posypywanie foremek
mąką itd. W pozycji pochylonej mężczyzna najczęściej był w czasie przenoszenia uformowanych i wyrośniętych porcji ciasta do pieca oraz w czasie
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cięższych prac porządkowych, takich jak np. czyszczenie blach na bułki.
Kobieta pozostawała w pozycji pochylonej najczęściej podczas lżejszych prac
porządkowych, takich jak np.: mycie kotła na ciasto, układanie foremek na
wózkach. W pozycji siedzącej pracownicy odpoczywali. Podsumowując,
kobieta wykonywała w czasie zmiany roboczej prace lżejsze niż mężczyzna,
głównie porządkowe, pomocnicze oraz prace przy ważeniu i formowaniu
ciasta. Mężczyzna natomiast wykonywał prace, takie jak: ważenie i formowanie ciasta, wkładanie wyrośniętego i uformowanego ciasta do pieca,
wyjmowanie pieczywa z pieca, przewożenie wózków itd.
2.4 Metody wyznaczenia wydatku energetycznego
2.4.1. Metoda gazometryczna
Metoda gazometryczna oceny wydatku energetycznego jest pochodną kalorymetrii pośredniej. Opiera się na pomiarze wskaźników wymiany gazowej
O2 lub CO2 w trakcie wykonywania pracy. Stosując niniejszą metodę, szacowana jest ilość pobieranego lub wydalanego przez pracownika powietrza,
czyli możliwe jest określenie ilości zużywanego powietrza do wykonywania
czynności zawodowych w wyznaczonym roboczym przedziale czasowym.
Pomiędzy wartością minutowej wentylacji płuc, a wielkością zużytego gazu
istnieje silna liniowa zależność. Wraz ze wzrostem jednego czynnika, wzrasta
też druga wartość [5].
Metodę gazometryczną stosuje się dla prac o stałym, średnim, lecz niezbyt
dużym i przy względnie mało ruchliwym wysiłku. W zależności od zużycia
tlenu pracę dzieli się na:
• lekką – zużycie wynosi 0,5 do 1 l/min,
• umiarkowanie ciężką – zużycie 1 do 2 l/min,
• ciężką – zużycie większe niż 2l/min.
Zużycie tlenu powyżej wartości 2 litrów na minutę, czyli praca ciężka
powoduje tzw. deficyt tlenowy, co w efekcie może doprowadzić do spadku
wydolności organizmu i ograniczeniu zdolności do wykonywania pracy.
Dzięki wspomnianej wcześniej korelacji dwóch wartości, przy zastosowaniu
wzoru Datta-Ramanathana można obliczyć przybliżoną wartość wydatku
energetycznego:
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(1)

gdzie:
E – wydatek energetyczny w kJ/min;
V E (STPD) – wentylacja płuc, w l/min w warunkach STPD (objętość gazu
suchego w temperaturze 0ºC i ciśnieniu atmosferycznym 101,3 kPa).
W obszarze metody gazometrycznej można umieścić pomiar wydatku
energetycznego przy użyciu miernika MWE-1 (rys. 5). Urządzenie stworzone na licencji CIOP-PIB ma za zadanie wskazać wartość WE na podstawie
wspomnianej wcześniej zależności liniowej pomiędzy wielkością wentylacji
płuc, pobieraniem tlenu i wydatkiem energetycznym, w przypadku gdy
utrudnione jest bezpośrednie określanie ilości pobieranego tlenu i wydalanego dwutlenku węgla [9].

Rys. 5. Miernik MWE-1 zbudowany z trzech podstawowych podzespołów:
półmaska twarzowa (dostępna w dwóch rozmiarach) , turbina – przepływomierz ,
miernik . Źródło : http://arkadia.kalisz.pl/wp-content/uploads/2016/03/2.png
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Pomiar realizowany jest w momencie, gdy badana osoba, mając założoną
na twarzy półmaskę, bierze wdech (rys. 5) Urządzenie, po wcześniejszym
wprowadzeniu wartości, takich jak: wiek, waga, płeć, wzrost, dokonuje przeliczeń liczby obrotów turbiny, które następnie konwertowane są na objętość
gazu w STPD. Miernik automatycznie wprowadza niezbędne dla takiego
przeliczenia dane dotyczące temperatury otoczenia oraz współczynnik dla
ciśnienia atmosferycznego uśrednionego dla obszaru Polski. Urządzenie, po
zakończeniu pomiaru, weryfikuje wyniki wentylacji minutowej płuc i dokonuje korekcji do wartości uzyskanych w klasycznej metodzie obliczania WE
w procesie pomiaru pobierania tlenu. Miernik przedstawia na wyświetlaczu
wartości wydatku energetycznego netto i brutto poszczególnych pomiarów
w wyrażone w: kcal/min, kJ/min, W/m2,l/min.
2.4.2. Metoda tabelaryczno-chronometrażowa
Do oceny obciążenia pracą fizyczną na stanowisku piekarza posłużono się
metodą tabelaryczno-chronometrażową według Lehmanna. Zgodnie z założeniami ergonomii oraz wytycznymi wynikającymi z obowiązujących norm
i aktów prawnych, oszacowano wartość wydatku energetycznego najczęściej
stosowaną metodą oceny uciążliwości pracy – metodą tabelaryczno-chronometrażową, opracowaną w XX wieku przez niemieckiego fizjologa Gunthera
Lehmanna. Metoda ta obarczona jest błędem pomiarowym, możliwym do
zaakceptowania na etapie praktycznego szacowania wydatku energetycznego
i jest narzędziem ogólnodostępnym, prostym w obsłudze. Realizowano ją
w dwóch etapach. Pierwszy polegał na określeniu zbioru czynności wykonywanych w trakcie cyklu pracy (tzw. fotografia dnia roboczego) i wskazaniu
wartości energii wydatkowanej na wykonanie każdej z nich. Wybrane czynności zostały rozdzielone tak, by osobno ocenić ilość energii zużywanej na
pracę kończyn i zajmowaną w danej chwili pozycję ciała. Po zsumowaniu
wszystkich wartości, w całym cyklu roboczym, uzyskano wynik – koszt
energetyczny wyrażający pracę mechaniczną w trakcie zmiany roboczej
(kJ/8h). Fotografię dnia roboczego przedstawiono w formie tabeli 1.
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Tabela 1. Fotografia dnia roboczego – chronometraż
Rodzaj/stanowisko pracy:
Płeć: kobieta/mężczyzna

Czas

Wa

Wb

Wa + Wb Wc = Wa+Wb)*t

(kj/min)

(kj/
min)

(kj/min)

t

Lp.

Czynność

(min)

1.

Wejście do magazynu

2

2.

Przebieranie się

5

3.

...

...

(kJ)

...
Suma Wc

...

(kJ/8h)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych [1]
Legenda:
t – czas trwania danej czynności [min]
Wa – wydatek energetyczny z uwagi na pozycję tułowia [kJ/min],
Wb – wydatek energetyczny z uwagi na pracę kończyn [ kJ/min],
Wc – wydatek energetyczny na daną czynność roboczą [kJ]
Wartości jednostkowe dla parametrów Wa oraz Wb odczytano z tabel
2 i 3, w których przedstawiono szacunkowe ilości energii potrzebnej na
realizację danych czynności w jednostce czasu.
Tabela 2. Wydatek energetyczny Wa z uwagi na pozycję przy pracy
Pozycja ciała

Wa (kJ/min)

Siedząca

1,2

Klęcząca

2,1

Stojąca

2,5

Stojąca pochylona
Chodzenie
Chodzenie bez obciążenia po pochyłości 10º

4,2
7,2–14,8
3,5 na metr wzniesienia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych [1]
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Tabela 3. Wydatek energetyczny Wb z uwagi na pracę kończyn
Rodzaj pracy

Wb (kJ/min)

Praca palców dłoni i przedramienia

lekka
średnia
ciężka

1,2–2,5
2,5–3,8
3,8–5,2

Prace jednego ramienia

lekka
średnia
ciężka

3,0–5,0
5,0–7,2
7,2–9,3

Praca obu ramion

lekka
średnia
ciężka

6,3–8,4
8,4–10,5
10,5–12,6

Praca całego ciała

lekka
średnia
ciężka
b. ciężka

10,5–16,8
16,8–25,1
25,1–35,6
35,6–48,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych [1]

Po opracowaniu tabeli z fotografią dnia roboczego oraz uzyskaniu wyniku sumarycznego obciążenia wydatkiem energetycznym, osoba realizująca
pomiar wykonała ocenę punktową uzyskanego wyniku, stosując dane z tabeli
4, czyli ocenę słowną i punktową oszacowanego wydatku energetycznego,
jednocześnie wpisując wynik do tabeli 7.
Tabela 4. Punktowa i słowna ocena WE
Wydatek energetyczny
[kJ/8h]

Ocena wydatku energetycznego
słowna

punktowa

do 1260

bardzo mały

0

1260–3350

mały

1–25

3350–6300

średni

25–50

6300–8400

duży

51–75

ponad 8400

bardzo duży

76–100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych [1]
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Tabela 5. Energetyczne kryteria ciężkości pracy fizycznej dla kobiet i mężczyzn
Stopień ciężkości pracy

Wydatek energetyczny netto na zmianę roboczą (kJ)
kobiety

mężczyźni

Lekka – średnio ciężka

< 3700

< 6300

Ciężka

3700–5000

6300–8400

Bardzo ciężka

> 5000

> 8400

Źródło: [10]

Kolejnym krokiem w realizowanym procesie było wykonanie oceny
stopnia obciążenia statycznego pracownika przy wykonywanych pracach.
Proces ten wiąże się z rodzajem aktywności fizycznej organizmu związanej
ze skurczami izometrycznymi mięśni szkieletowych, tj. zmianą napięcia
mięśni bez zmiany ich długości. Skurcze izometryczne w przeważającej
części dotyczą mięśni stabilizujących postawę ciała, przykładami tego typu
skurczu jest utrzymywanie przedmiotów w miejscu bez poruszania nimi
bądź też samo zjawisko stania w miejscu. Do oceny obciążenia statycznego
pracownika posłużono się tabelą 6; na podstawie opisanych przykładów
i przedstawionych rodzajów pozycji ciała przy pracy dobierano wartość
punktową, którą zapisywano w odpowiednim wierszu tabeli 7.
Tabela 6. Stopień obciążenia statycznego dla różnych pozycji ciała, na wybranych
stanowiskach pracy
Ocena stopnia obciążenia statycznego
Słownie

Pozycja ciała przy pracy

Przykłady

punkty
1–10

siedząca niewymuszona

praca biurowa

Mały

11–20

stojąca niewymuszona z możliwością
okresowej zmiany na siedzącą

ślusarz, stolarz

1–30

21–30

siedząca lub stojąca na przemian z chodzeniem

nadzór techniczny

31–40

siedząca wymuszona, niepochylona /
nieznacznie pochylona

obsługa prasy mech

41–50

stojąca niewymuszona, bez możliwości
okresowej zmiany pozycji na siedzącą

malowanie,
praca ekspedienta

51–60

stojąca wymuszona niepochylona z możliwością okresowej zmiany pozycji na siedzącą

motorniczy,
suwnicowy

Średni
31–60
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cd. Tabeli 6
Ocena stopnia obciążenia statycznego
Słownie

Duży
61–90

b. duży
91–100

Pozycja ciała przy pracy

Przykłady

punkty
61–70

siedząca, wymuszona bardzo pochylona

szwaczka,
zegarmistrz

71–80

stojąca wymuszona, niepochylona bez
możliwości okresowej zmiany pozycji
na siedzącą

piaskowanie

81–90

stojąca wymuszona, pochylona, niezależnie
od możliwości zmiany pozycji

górnictwo, obróbka
drewna

91–100

klęcząca, w przysiadzie i inne nienaturalne
pozycje

formowanie ręczne,
górnictwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych [1]

Następnym etapem oceny obciążenia pracą fizyczną była weryfikacja
uciążliwości pracy fizycznej w aspekcie powtarzalności ruchów. Aby prawidłowo oszacować przedstawione w tabeli 6 wartości, wzięto pod uwagę
fakt, że zgodnie z definicją, 1 niuton (1 N), jest to ilość siły potrzebnej od
nadania przedmiotowi o masie 1 kilograma przyspieszenia równego 1 m/s2.
Jeden niuton jest to w przybliżeniu ilość siły, jaką trzeba włożyć w utrzymanie w powietrzu przedmiotu o masie 100 gram, np. nowoczesnego telefonu
komórkowego.
Tabela 7. Ocena stopnia uciążliwości pracy fizycznej wskutek powtarzalności
ruchów
Liczba powtórzeń ruchów stereotypowych
na zmianę roboczą

Stopień uciążliwości

Wywierana siła
do 100 N

ponad 100 N

Słownie

w pkt.

do 800

do 300

mały

1–30

800–1600

300–800

średni

31–60

ponad 1600

ponad 800

duży

61–100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych [1]
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Ostatnim krokiem było obliczenie sumy wszystkich wartości punktowych wyznaczonych we wcześniejszym procesie i na podstawie wyniku
przedstawienie w formie punktowej i słownej łącznej oceny uciążliwości
wysiłku fizycznego, adaptując odpowiednią wartość z tabeli 8.
Tabela 8. Ocena uciążliwości wysiłku fizycznego
OCENA

Składnik wysiłku
Punktowa

Słowna

Wydatek energetyczny ..........................kJ/8h
Obciążenie statyczne
Powtarzalność ruchów
Σ ........... pkt.

wysiłek ........

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych [1]

Tabela 9. Ocena sumaryczna pracy fizycznej w postaci opisu słownego
Ocena wysiłku
Słowna

W punktach

Bardzo lekki

1–30

Lekki

31–70

Średni

71–120

Ciężki

121–190

Bardzo ciężki

191–300

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów projektowych [1]

Uzyskana wartość wydatku energetycznego w ciągu zmiany roboczej lub
w wyznaczonym czasie pracy powinna mieścić się w optymalnym przedziale
dla obu płci 3300kJ/8h – 6500kJ/8h. Chcąc uszczegółowić uzyskaną wartość
wydatku energetycznego, można zastosować określone przedziały:
• do 3500 kJ/8h – dla prac lekkich,
• od 3500 do 6500 kJ/8h – dla prac średnio ciężkich,
• od 6500 do 10000 kJ/8h – dla prac ciężkich.
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Dla osób o przeciętnej sile fizycznej za granicę dopuszczalną wydatku
przyjmuje się:
• ok. 8400 kJ/8h dla mężczyzn,
• ok. 7100 kJ/8h dla kobiet.
Po przekroczeniu granicznych wartości, pracodawca jest zobligowany
wprowadzić w życie wytyczne wynikające z aktów prawnych, celem ograniczenia obciążenia fizycznego.
Istnieje możliwość wykonania oceny obciążenia wysiłkiem fizycznym
i wydatku energetycznego metodą tabelaryczno-chronometrażową przy zastosowaniu innych wartości i jednostek energii. W celu konwersji uzyskanego
wyniku można posłużyć się tabelą 10.
Tabela 10. Przelicznik jednostek
[W]

[kcal/min]

[kJ/min]

1W

1,0

0,014335

0,06

1 kcal/min

69,759

1,0

4,1855

1 kJ/min

16,667

0,23892

1,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie instrukcji [8]

3. Omówienie wyników
Badania wydatku energetycznego na stanowisku piekarza dla kobiety
i mężczyzny wykonano metodą chronometrażowo-tabelaryczną wg tabel
Lehmanna. Na podstawie chronometrażu i obliczeń sporządzonych przez
pierwszą osobę, wydatek energetyczny na tym stanowisku pracy wyniósł: dla
kobiety minimalnie 3902 kJ/8 h, a maksymalnie 4776 kJ/8 h natomiast dla
mężczyzny minimalnie 5568 kJ/8 h, a maksymalnie 6856 kJ/8 h. Natomiast
według drugiej osoby przeprowadzającej te same badania, w tym samym
czasie, dla tych samych pracowników wydatek energetyczny wyniósł: dla
kobiety 3647 kJ/8 h, a dla mężczyzny 5209 kJ/8 h.
Pierwsza osoba opracowująca chronometraż do oceny wydatku energetycznego wskazała 88 czynności dla mężczyzny – piekarza oraz 71 czynności dla kobiety. Najwyższą wartość wydatku energetycznego, zarówno
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dla mężczyzny, jak i kobiety, wskazano przy czynnościach związanych
z przenoszeniem półproduktów oraz transportem gotowych wyrobów.
Druga osoba opracowująca chronometraż do oceny wydatku energetycznego wskazała 65 czynności dla mężczyzny – piekarza oraz 63 czynności dla
kobiety. Najwyższą wartość wydatku energetycznego wskazano przy czynnościach związanych z utrzymaniem czystości stanowisk pracy, ważeniem
porcji ciasta, formowaniem wyrobów piekarniczych, wyjmowaniem chleba
z pieca oraz transportem gotowych wyrobów.
Podsumowując, należy stwierdzić, że większość prac wykonywanych
przez kobietę i mężczyznę ma charakter dynamiczny. Na wartości wydatków energetycznych mają również wpływ warunki termiczne panujące
w piekarni. Wysoka temperatura oraz wilgotność wpływają na wzrost wydatku energetycznego. Na wzrost wydatku energetycznego wpływa również
praca w porze nocnej. Koszt energetyczny wysiłku w porze nocnej jest wyższy
w porównaniu z kosztem tego samego wysiłku w porze dziennej. Szacuje
się, że wydatek energetyczny związany z wykonywaniem takiej samej pracy
jest o 10–15% większy w nocy niż w dzień. Wynika to z pogorszenia koordynacji ruchów, angażowania dodatkowych grup mięśniowych do wykonania tego samego ruchu, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie tlenowe
w porze nocnej. Ponadto w nocy pochłanianie tlenu określane metodą
bezpośrednią jest obniżone o około 200 ml/min w porównaniu z dniem,
co jest tłumaczone mniejszą kurczliwością mięśnia sercowego, zmianami
w krążeniu obwodowym, upośledzeniem wymiany tlenu pomiędzy krwią,
a pracującymi mięśniami [11].
Podsumowanie
Otrzymane wyniki oceny wydatku energetycznego na stanowisku piekarza
skłoniły autorów do przeprowadzenia następującej analizy:
• Otrzymane wyniki wydatku energetycznego porównano z tabelą 4
(Punktowa i słowna ocena WE) i na tej podstawie stwierdzono, że
wyniki otrzymane przez drugą osobę mieszczą się w przedziale klasyfikującym wydatek energetyczny na badanych stanowiskach pracy jako
średni (3350–6300 kJ/8 h). Wyniki otrzymane przez pierwszą osobę,
w przypadku kobiety, klasyfikują ten wydatek w przedziale średnim,
do tej kategorii należy również minimalny wydatek energetyczny dla
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mężczyzny, ale maksymalna jego wartość w przypadku mężczyzny
przekracza już wartości zawarte w przedziale dla wysiłku średniego
i wchodzi w zakres wysiłku dużego (6300–8400 kJ/8 h).
Uzyskane wielkości zestawiono również z wynikami wydatku energetycznego otrzymanego w opracowaniu ZUS dotyczącym stanowiska
pracy piekarza i cukiernika [7]. W tym opracowaniu wartość wydatku
energetycznego dla piekarza (mężczyzny) obliczona metodą Lehmanna
wyniosła 6090,2 kJ/8 h, czyli wyniki otrzymane w badaniach zamieszczonych w niniejszym artykule są zbliżone.
Odnosząc otrzymane wyniki wydatku energetycznego do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych kobietom [12], można stwierdzić, że otrzymane wartości
wydatków energetycznych dla kobiety są dopuszczalne, tzn. nie przekraczają wartości 5000 kJ na zmianę roboczą.
Zestawiając uzyskane wyniki wydatków energetycznych z wartościami
z Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów [13], należy wziąć pod uwagę zapis,
że posiłki należy zapewnić pracownikom, jeżeli praca związana jest
z efektywnym wydatkiem energetycznym powyżej 2000 kcal (8374 kJ)
u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605kJ) u kobiet. W związku z tym,
że według jednej z osób maksymalny wydatek energetyczny u kobiety
wyniósł 4776 kJ/8 h, należy zapewnić jej posiłek profilaktyczny.
Faktem, na który należy zwrócić szczególną uwagę jest to, że występują różnice w wyliczonym wydatku energetycznym dla tych samych
pracowników, w czasie tych samych czynności, gdy badania są wykonywane przez różne osoby. W przypadku przedstawionych w artykule
badań nie wpłynęło to na zmianę kwalifikacji wysiłku fizycznego, tzn.
zakwalifikowano go jako wysiłek średni zarówno w przypadku kobiety,
jak i mężczyzny. Mogło to wynikać z intencji badaczy, którzy nie mieli
potrzeby manipulowania wynikami, lecz przede wszystkim osiągnięcie
celu badawczego. Na tej podstawie można wywnioskować, że metoda chronometrażowo-tabelaryczna wg tabel Lehmanna jest bardzo
pomocna oraz potrzebna do obliczania wydatku energetycznego, ale
w przypadku badania warunków pracy powinna być uzupełniona innymi metodami, np. metodą gazometryczną przy użyciu miernika MWE.
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Unia Europejska wobec kryzysów humanitarnych –
nowe podejście
Streszczenie:
W artykule omówiono funkcjonujące na poziomie wspólnotowym administracyjne sposoby (instrumenty) udzielania pomocy ratowniczej i humanitarnej
w sytuacjach zagrożeń spowodowanych siłami natury lub działalnością człowieka.
Szczególną uwagę poświęcono analizie nowego instrumentu (2016) przeznaczonego
do udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii Europejskiej.
Dokonano porównania nowego instrumentu z Unijnym Mechanizmem Ochrony
Ludności oraz przeanalizowano polityczne i organizacyjne powody utworzenia
nowych rozwiązań, służących de facto minimalizowaniu kryzysów humanitarnych
związanych ze zjawiskiem migracji.
Słowa kluczowe: ochrona ludności, działania ratownicze, pomoc humanitarna,
zagrożenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka, kryzys humanitarny,
migracje, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, Unia Europejska

European Union Facing Humanitarian Crisis –
New Approach
Abstract
The article discusses the European Union formal (administrative) instruments
dedicated for civil protection and humanitarian support during the natural or man
‑made disasters. Particular attention was paid to analysis of the new instrument
(2016) on the provision of emergency support within the Union. A comparison of
the new instrument and EU Civil Protection Mechanism shows similarities and differences of those instruments. The author examines the political and organizational
reasons for creation of new instrument, which was in fact designed to minimize
humanitarian crises emanated from the migration.
Keywords: civil protection, rescue operations, humanitarian aid, natural and
manmade disasters, humanitarian crisis, migration, EU Civil Protection Mechanism, European Union
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Wstęp
Artykuł poświęcono unijnym instrumentom ochrony ludności i pomocy
humanitarnej. Szczególne miejsce zajęła analiza nowego sposobu wsparcia
w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii oraz porównaniu go z Unijnym
Mechanizmem Ochrony Ludności1. Materiał badawczy stanowiły akty prawne i dokumenty strategiczne wypracowywane na forum Unii Europejskiej
oraz literatura przedmiotu.
Wspólnotowa sfera bezpieczeństwa wewnętrznego (połączona z wymiarem sprawiedliwości) rozwijała się od końca lat 70. ubiegłego wieku i dotyczyła pierwotnie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej,
tworząc tak zwany III filar Unii Europejskiej [3, s. 117]. W latach późniejszych,
głównie ze względu na ułatwienia i zwiększenie swobody przemieszczania
się wewnątrz Wspólnoty2, współpraca w ramach III filaru objęła również
politykę azylową, zasady przekraczania granic zewnętrznych UE, politykę
imigracyjną, zwalczanie narkomanii, współpracę sądową, celną i policyjną [3, s. 118] oraz zwalczanie rasizmu i ksenofobii [2, s. 629]. Po reformie
wprowadzonej Traktatem z Lizbony3 obszary poszczególnych polityk przyporządkowano „radom tematycznym” funkcjonującym w ramach „dużej”
Rady Unii Europejskiej. Obszar spraw wewnętrznych włączono do zakresu
działania Rady Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (ang. Justice and
Home Affairs Council), w ramach której funkcjonują grupy robocze dedykowane wyodrębnionym dziedzinom bezpieczeństwa. Grupą roboczą Rady
zajmującą się problematyką ochrony ludności i pomocy humanitarnej jest
grupa PROCIV (fr. Protection Civile).

1 Od 2013 roku oficjalna nazwa Mechanizmu to Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.
Wcześniej używano nazwy Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności (od 2001
roku).
2 Mowa o dwóch umowach międzynarodowych z 1985 r. i 1990 r., określanych jako porozumienia z Schengen, których istotą jest stopniowe znoszenie kontroli na granicach
wewnętrznych UE.
3 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku,
DzU z 2009 roku, nr 203, poz. 1569.
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1. Rola grup roboczych Rady Unii Europejskiej
Należy podkreślić znaczenie grup roboczych Rady w procesie przygotowywania zarówno dokumentów strategicznych (konkluzji, planów działania),
jak i projektów aktów prawnych. Zadaniem grupy roboczej Rady jest dokonanie szczegółowej analizy danego dossier, identyfikacja stanowisk państw
członkowskich, znalezienie rozwiązań kompromisowych w drodze eliminacji
rozbieżności [1, s. 84]. W odniesieniu do projektów aktów prawnych, państwo
członkowskie przewodniczące obradom (zwane prezydencją) przekazuje
Radzie projekt, który został uprzednio uzgodniony przez ekspertów podczas
prac grupy roboczej. Polityczna akceptacja projektu odbywa się na poziomie
COREPER II,4 a następnie samej Rady UE5. Zatem to na poziomie grup roboczych następuje merytoryczna redakcja dokumentów oraz wypracowywane
są kompromisowe rozwiązania, przekazywane następnie Radzie. Etap ten
wydaje się zasadniczy z punku widzenia przygotowania stanowisk, również
ze względu na fakt, że w skład grup roboczych Rady wchodzą zarówno
eksperci z państw członkowskich, jak i przedstawiciele Komisji Europejskiej.
2. Instytucjonalne umiejscowienie problematyki ochrony
ludności w Unii Europejskiej
W odniesieniu do spraw ochrony ludności i pomocy humanitarnej należy
zauważyć, że są one jednym z obszarów aktywności Rady Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych. Unia Europejska od 2001 roku rozwija formalne,
administracyjne ramy działań ochrony ludności, znane jako Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Rola i zadania samego Mechanizmu, jak również
jego ewolucja, były przedmiotem odrębnych analiz i publikacji6. Mechanizm
pozostaje niewątpliwie jedną z podstawowych form udzielania pomocy ratowniczej potrzebującym, zarówno na terenie Unii, jak i poza jej granicami.
4 COREPER II jest Komitetem przygotowującym posiedzenia Rady UE, między innymi w obszarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W skład Komitetu wchodzą
ambasadorowie państw członkowskich akredytowani przy UE.
5 W przypadku projektów, co do których nie udało się uzyskać porozumienia na poziomie grupy roboczej, decyzje o dalszych jego losach podejmuje w praktyce COREPER II.
6 Zob. S. Górski, Współczesna ochrona ludności. Aspekty prawne i organizacyjne,
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2016, s. 146–163 i 171–177.
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Sfera działań „zewnętrznych” Mechanizmu uczyniła go rozpoznawalnym
instrumentem polityki humanitarnej realizowanej przez Unię Europejską.
W szczególności mowa tu o akcjach ratowniczych prowadzonych przez
samowystarczalne grupy ratownicze (zwane modułami ochrony ludności)
w sytuacjach zagrożeń naturalnych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany. Jednak w miarę zmian zachodzących w charakterystykach
współczesnych zagrożeń, związanych szczególnie z kryzysem migracyjnym
spowodowanym wojną w Syrii, Unia Europejska stanęła przed wyzwaniami
wymagającymi nie tylko umiejętności przeprowadzenia szybkich i „chirurgicznych” akcji ratowniczych, ale przede wszystkim długofalowych działań
humanitarnych wewnątrz Wspólnoty.
3. Kryzys migracyjny
W wymiarze instytucjonalnym, kryzys migracyjny wykroczył poza ramy
mechanizmów relokacji uchodźców oraz polityki zaostrzania kontroli na
granicach zewnętrznych i wewnętrznych Unii Europejskiej i „zaangażował”
w rozwiązywanie problemów Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Początkowo forma tego zaangażowania mieściła się w standardowych sposobach
przesyłania państwom członkowskim apeli zawierających zestawienie pożądanej pomocy humanitarnej. Działania podejmowane w ramach Mechanizmu (tzw. aktywacje) dotyczyły udzielenia wsparcia między innymi Serbii,
Chorwacji i Grecji [5]. Prośby o pomoc zostały wysłane poszczególnym państwom członkowskim za pośrednictwem informatycznego systemu łączności
CECIS (ang. Common Emergency Communication and Information System).
Następnie państwa członkowskie autonomicznie decydowały, jakiej pomocy
mogą udzielić i przekazywały stosowne informacje Komisji Europejskiej,
która sporządzała zbiorcze zestawienia i uzyskiwała „akceptację” oferowanej pomocy od zainteresowanych państw. Należy podkreślić, że zarówno
oczekiwana, jak i oferowana pomoc miała charakter materialny (ang. in
‑kind assistance) i dotyczyła przede wszystkim namiotów, śpiworów, koców,
kontenerów sanitarnych, zbiorników na wodę oraz generatorów prądu [5].
Jak wynika z powyższego zestawienia, pomoc materialna dystrybuowana
w ramach Mechanizmu była przeznaczona przede wszystkim na zorganizowanie i wyposażenie tymczasowych miejsc pobytu imigrantów i miała
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typowo humanitarny charakter. Na rys. 1 pokazano obszary zgrupowania
migrantów i trasy migracyjne prowadzące przez Grecję i Bałkany Zachodnie
w lutym i marcu 2016 roku.
4. Pomoc humanitarna – nowe rozwiązania
Rada Unii Europejskiej uznała, że kryzys migracyjny w Europie wymaga
podejmowania działań nadzwyczajnych, również w wymiarze administracyjnym. Tym samym Rada podzieliła opinię ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich, którzy 9 listopada 2015 roku stwierdzili, że
należy opracować „nadzwyczajny plan pomocy humanitarnej dla migrantów
i uchodźców przemieszczających się przez Bałkany Zachodnie” [6].
Realizując ten kierunek działań, Komisja Europejska opracowała projekt
rozporządzenia Rady w sprawie udzielenia wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii, które zostało przyjęte 15 marca 2016 roku [7].
Jak zaznaczono w motywach7 przywołanego rozporządzenia „…brak jest
obecnie stosownych instrumentów na poziomie Unii, dzięki którym można
by w sposób wystarczająco przewidywalny i niezależny zaspokajać potrzeby
humanitarne ludności dotkniętej klęskami na terenie Unii, na przykład w zakresie żywności, doraźnej opieki zdrowotnej, schronienia, wody, urządzeń
sanitarnych i higieny, ochrony i edukacji”[7, motyw 1]. Tak zdecydowaną i de
facto krytyczną ocenę stanu Wspólnoty równoważy twierdzenie, że Unia
jest jednak w stanie udzielać pomocy państwom członkowskim zarówno
w ramach Funduszu Solidarności, dedykowanego finansowaniu strat wywołanych głównie katastrofami naturalnymi, jak i poprzez wspomniany
powyżej Unijny Mechanizm Ochrony Ludności [7, motyw 1]. W odniesieniu
do powołanego w 2002 roku Funduszu Solidarności, należy podkreślić, że
jego celem jest wspieranie państw członkowskich poprzez pokrycie części
ich wydatków publicznych poniesionych w związku z wystąpieniem poważnych klęsk naturalnych. Pomoc z funduszu może być uruchamiana w przypadku, gdy na terytorium państwa wydarzą się poważne klęski żywiołowe
w znaczący sposób obniżające warunki życia oraz zagrażające środowisku
7 Zob. Preambuła i motywy, Oficjalny Portal Unii Europejskiej, www.publications.
europa.eu/code/pl/pl‑120200.htm (dostęp 06.07.2016).
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naturalnemu lub gospodarce. Wśród beneficjentów dotychczasowych siedemdziesięciu aktywacji Funduszu znalazła się również Polska8.

Rys. 1. Mapa ilustrująca kryzys migracyjny w Europie (Grecja i Bałkany Zachodnie)
Źródło: European Commission, Humanitarian Aid and Civil Protection, ERCC
Portal, www. erccportal.jrc.ec.europa.eu, (dostęp 16.09.2016)

Należy podkreślić, że nowy instrument wsparcia pozwala Komisji Europejskiej organizować i finansować pomoc humanitarną wewnątrz Wspólnoty.
Unia Europejska, zgodnie z dotychczasowymi regulacjami, miała możliwość
podejmowania takich działań jedynie w odniesieniu do krajów trzecich.
Działania humanitarne podejmowane w ramach nowego rozporządzenia
dotyczą państw, których krajowe zdolności reagowania na kryzysy humanitarne zostały wyczerpane.
8 Komisja Europejska w dniu 16 grudnia 2010 roku zaakceptowała złożony przez
Polskę wniosek o uruchomienie Fundusz Solidarności na usuwanie skutków powodzi
z maja i czerwca 2010 roku. Zgodę na uruchomienie Funduszu wyraził Parlament
Europejski i Rada Ministrów UE, wydając 6 czerwca 2011 r. decyzję o przyznaniu
Polsce 105,6.5 mln euro pomocy finansowej.
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6. Rola organizacji pozarządowych w udzielaniu pomocy
humanitarnej
Kształtując nowy instrument wsparcia, Unia Europejska przewidziała szczególną rolę dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z ideą rozporządzenia,
organizacje pozarządowe mogą stać się podstawowym narzędziem, przy
pomocy którego Komisja Europejska będzie starała się rozwiązywać problemy humanitarne wewnątrz Unii. W preambule regulacji podkreślono,
że realizując misje humanitarne, „należy również polegać na organizacjach,
z którymi Komisja zawarła ramowe umowy o partnerstwie […] z uwzględnieniem adekwatności doświadczeń zdobytych przez te organizacje w udzielaniu
pomocy humanitarnej”[6, motyw 10]. Jednocześnie wskazano, że „…tam
gdzie to możliwe, należy starać się o zaangażowanie lokalnych organizacji
pozarządowych za pośrednictwem organizacji partnerskich, z którymi zawarto
ramowe umowy o partnerstwie…” [7, motyw 10].
W kontekście powyższych zapisów, należy stwierdzić, że cechą nowego
rozwiązania jest realizacja zadań pomocowych przez tak zwanych partnerów
Komisji, będących stroną właściwych umów ramowych, którzy typowani są
spośród organizacji pozarządowych, międzynarodowych i instytucji państw
członkowskich. Realizując ten kierunek działań, Komisja 23 marca 2016
roku ogłosiła nabór propozycji pomocowych wśród współpracujących z nią
organizacji humanitarnych. W wyniku naboru wybrano osiem z pośród
trzynastu otrzymanych propozycji. Wybranymi partnerami zostało Biuro
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Międzynarodowa
Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IRRC), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC), Międzynarodowa Federacja
Organizacji Humanitarnych (OXFAM), Duńska Rada ds. Uchodźców (DRC),
Niemiecki Związek Samarytański (ASB), organizacja Save the Children
oraz Lekarze Świata (MdM). Kwota pierwszych kontraktów wyniosła 83
miliony euro.
Oprócz organizacji pozarządowych, których znaczenie wyraźnie wyeksponowano, partnerami Komisji mogą być również wyspecjalizowane
publiczne podmioty państw członkowskich (służby, instytucje) oraz organizacje międzynarodowe posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu
udzielania pomocy humanitarnej [7, art. 3 pkt 4].
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7. Uruchamianie wsparcia w sytuacji kryzysu humanitarnego
Decyzję o uruchomieniu wsparcia powierzono Radzie, która została upoważniona do rozpatrywania wniosku Komisji, inicjującego proces wsparcia
[7, art. 2]. Analizując wniosek, Rada ocenia, czy proponowane działania są
tak zwanymi działaniami kwalifikowanymi, które podlegają finansowaniu na
podstawie nowego instrumentu. Do katalogu tych zadań zaliczono wszelkie
działania w ramach pomocy humanitarnej obejmujące ratowanie i ochronę
życia w przypadku klęsk lub katastrof lub w ich bezpośrednim następstwie [7,
art. 3 pkt 2]. Tak szerokie ujęcie działań pozwala w praktyce na dużą swobodę w posługiwaniu się nowym instrumentem, który w istocie może stać się
podstawowym narzędziem interwencji humanitarnych wewnątrz Wspólnoty.
Interesujące, szczególnie pod względem elastyczności, są rozwiązania
dotyczące finansowania kosztów bezpośrednich i pośrednich, których
poniesienie jest niezbędne do wdrożenia wymienionych powyżej działań
kwalifikowanych. Nowe rozporządzenie umożliwia finansowanie kosztów
związanych z przygotowaniem, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną
działań, jakich wymaga zarządzanie wsparciem w sytuacjach nadzwyczajnych, jak również kosztów zakupów, przygotowania, gromadzenia, transportu, przechowywania i dystrybucji towarów i usług. Powyższe koszty mogą
być finansowane do 100% ich wartości [7, art. 5]. Takie podejście pozwala na
dużą swobodę w planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu procesem pomocy humanitarnej ma poziomie wykonawczym (operacyjnym, taktycznym).
W trosce o ochronę interesów finansowych Unii, w rozporządzeniu
zawarto również rozwiązania mające zapobiegać nadużyciom finansowym
i korupcji. W szczególności określono uprawnienia kontrolne oraz mechanizmy odzyskiwania nienależnie wypłaconych kwot [7, art. 7].
Testem nowych rozwiązań będzie praktyczne udzielanie wsparcia konkretnym krajom. Biorąc pod uwagę, że powodem wypracowania nowego
mechanizmu wsparcia był kryzys migracyjny, a nie typowe dla krajów europejskich skutki klęski żywiołowej wywołane powodziami lub pożarami
lasów, należy spodziewać się, że to właśnie problemy humanitarne związane
z migracjami do Europy będą podstawowym powodem uruchamiania pomocy w ramach tego mechanizmu.
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8. Nowy instrument vs Unijny Mechanizm Ochrony Ludności
Analizując zapisy konstytuujące nowy instrument wsparcia, nie sposób nie
dostrzec braku spójności w wymowie poszczególnych motywów rozporządzenia. Podstawowym zagrożeniem wskazywanym we wstępie do dokumentu
są klęski żywiołowe i katastrofy [7, motyw 1], które, jak podkreślają autorzy,
generują coraz dotkliwsze skutki. W odniesieniu do skutków uznano za
zasadne rozszerzyć ich przyczyny również o katastrofy spowodowane przez
człowieka [7, motyw 2]. Wydawać by się mogło, że w takim podejściu nacisk
położono na „klasyczne” zagrożenia typowe dla sfery ochrony ludności. Można odnieść wrażenie, że to właśnie działania sił natury (klęski żywiołowe) oraz
spowodowane przez człowieka katastrofy rozumiane jako poważne i nagłe
awarie przemysłowe lub inne wypadki w infrastrukturze (wypadki komunikacyjne, awarie sieci teleinformatycznych, energetycznych itp.) będą powodem
uruchamiania mechanizmu wsparcia. Taka formuła jednoznacznie kojarzy
się z zasadniczym celem funkcjonowania Unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności, którego działania powinny obejmować „…przede wszystkim ludzi, lecz także środowisko naturalne i mienie, w tym dziedzictwo kulturowe,
i chronić je przed wszelkimi rodzajami klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, w tym przed klęskami i katastrofami związanymi
ze środowiskiem, zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi zagrożeniami dla
zdrowia, występującymi na terytorium Unii lub poza nim” [8, motyw 3]. Tak
więc cele obu instrumentów są zbieżne, a zagrożenia i działania wskazane
w obu dokumentach służą podniesieniu poziomu ochrony ludności.
W kontekście powyższego powstaje pytanie o sens tworzenie odrębnego (nowego) instrumentu, w sytuacji gdy Wspólnota może pochwalić się
długoletnim doświadczeniem w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych
i awarii spowodowanych działaniami człowieka prowadzonych w ramach
ugruntowanego i rozpoznawalnego sposobu działania prowadzonego pod
auspicjami Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Próba odpowiedzi
na to pytanie powinna uwzględniać wymiar organizacyjny oraz wymiar
polityczny (wizerunkowy) nowych rozwiązań.
W odniesieniu do wymiaru organizacyjnego (praktycznego) można
uznać, że instrument wsparcia uzupełnia Unijny Mechanizm Ochrony
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Ludności o rozwiązania zwiększające pewność podejmowanych działań.
W szczególności chodzi o podkreślenie, że w przeciwieństwie do zasady dobrowolności, w oparciu o którą tworzone są zasoby uruchamiane w ramach
Mechanizmu (tak zwana Europejska Zdolność Reagowania Kryzysowego),
nowy instrument pozwala na szybkie udzielanie wsparcia. Zatem pewność
co do możliwości uruchomienia pomocy (budżet ogólny Unii oraz wkłady
darczyńców) byłaby czynnikiem różnicującym oba instrumenty. Kolejną
różnicę stanowi niewątpliwie rodzaj wsparcia. Mechanizm oferuje przede
wszystkim pomoc ratowniczą (moduły), ekspercką oraz pomoc materialną,
natomiast nowy instrument posługuje się wyłącznie wsparciem finansowym.
Co prawda ten rodzaj pomocy obecny jest również w Mechanizmie, którego
przeznaczeniem jest także finansowanie szkoleń, ćwiczeń, wymiany ekspertów, działań komunikacyjnych [8, art. 20]. Jednak sfera pomocy finansowej
pozostaje „tłem” podstawowej aktywności Mechanizmu, jakim są działania
ratownicze.
Wskazanie politycznych czy też wizerunkowych powodów utworzenia
nowego instrumentu jest trudniejsze, również ze względu na brak wiedzy
o rzeczywistych intencjach autorów rozporządzenia, które kierowały nimi na
etapie jego tworzenia. Zatem podstawą oceny może być jedynie interpretacja
zapisów zarówno samego aktu, jak i analiza „ogólnej” polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do obszaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Samo rozporządzenie kładzie nacisk na klęski i katastrofy jako czynniki
uruchamiające udzielania wsparcia. Jednak w preambule rozporządzenia
stwierdzono, że „obecna sytuacja w zakresie migrantów i uchodźców w Unii
jest szczególnym przykładem okoliczności, które – pomimo starań Unii na
rzecz wyeliminowania jej podstawowych przyczyn mających źródło w państwach trzecich – mogą wywierać bezpośredni wpływ na kondycję gospodarczą
państw członkowskich” [7, motyw 2]. Wskazanie sytuacji migracyjnej jako
źródła zagrożeń zostało wyrażone wprost w wezwaniu Rady Europejskiej,
skierowanym do Komisji, do „…stworzenia zdolności do niesienia pomocy
humanitarnej wewnątrz Unii w celu wsparcia państw borykających się z dużą
liczbą uchodźców i migrantów” [7, motyw 3]. Zatem politycznym i faktycznym
powodem utworzenia nowego mechanizmu wsparcia był kryzys migracyjny,
a nie klęski i katastrofy. Wyeksponowanie w rozporządzeniu tych ostatnich
zagrożeń może być postrzegane jako próba „przesłonięcia” rzeczywistych
powodów nowej regulacji. Mówienie o tradycyjnych zagrożeniach nie budzi
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lęku w świadomości społecznej. Często jest odbierane jako wyraz czujności
i troski państwa o losy mieszkańców 9. O ile klęski żywiołowe i awarie techniczne w sposób „naturalny” towarzyszą rozwojowi ludzkości i trudno ich
sprawstwo przypisywać sferze polityki, to współczesny kryzys migracyjny
jest zdecydowanie nowym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, ewidentnie
związanym z decyzjami politycznymi podejmowanymi na forum Wspólnoty.
Podsumowanie
Kryzys humanitarny występujący na terytorium Unii (niezależnie od tego
co go wywołało) nie był dotychczas uwzględniany w katalogu zagrożeń
„dnia codziennego”. Wewnątrz Unii mogły wydarzać się klęski i katastrofy,
które stanowią akceptowalne tło rozwoju cywilizacyjnego i nie wywołują
większych emocji społecznych. Natomiast wizja kryzysu humanitarnego
mieściła się w paradygmacie zewnętrznego postrzegania tego typu zagrożeń
(kraje rozwijające się, „trzeci świat” itp.). Był on traktowany jako zjawisko
„zewnętrzne” wobec państw członkowskich i był powodem podejmowania
przez Wspólnotę działań humanitarnych skierowanych „na zewnątrz”. Pomaganie „innym” stało się miarą sukcesu Unii i elementem wzmacniania jej
humanitarnego i demokratycznego wizerunku. Jednak w obliczu wielorakich
problemów związanych z migracją ludności (nie tylko z ogarniętej wojną
Syrii), które w niektórych państwach (Włochy, Grecja) przybrały już formę
kryzysu humanitarnego, Unia nie może pozostawać bierna. Analizowane
rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych
jest jednym z pierwszych przedsięwzięć administracyjnych dedykowanych
kryzysowi humanitarnemu, traktowanemu jako zjawisko, które może występować na terenie Unii. W obliczu problemów związanych z migracjami,
również tymi o długofalowej genezie (brak integracji, bezrobocie, niewydolność systemu opieki społecznej państwa gospodarza, powstawanie w dużych
aglomeracjach tak zwanych „non‑go zones”, ekstremizm kolejnego pokolenia itp.), podejmowanie przez Wspólnotę decyzji o wspieraniu kryzysów
humanitarnych jest jak najbardziej uzasadnione. Jednak nie są to rozwiązania
9

Zob. Badania prowadzone przez Eurobarometer poświęcone percepcji zagrożeń
i problematyce ochrony ludności, European Commission, Special Eurobarometer 383,
Civil Protection, 2012.
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o systemowym charakterze, które oddziaływałyby zarówno na różnorodne
skutki (społeczne, ekonomiczne, polityczne) generowane przez zjawisko
masowej migracji, jak i na jej przyczyny.
Literatura:
[1] A. Ambroziak (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011, s.84.
[2] W. Czapliński, Wybrane regulacje dotyczące Obszaru Bezpieczeństwa,
Wolności i Sprawiedliwości, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej.
Prawo materialne i Polityki. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
[3] W. Czapliński, III filar Unii Europejskiej – Współpraca Sądowa i Policji w Sprawach Karnych, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej.
Zagadnienia systemowe. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza,
wyd. II, Warszawa 2003.
[4] S. Górski, Współczesna ochrona ludności. Aspekty prawne i organizacyjne. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2016.
[5] European Commission, Accepted Participating States’ Support to Civil
Protection Mechanism for Serbia, Croatia and Greece, www.ec.europa.eu/
echo/files/Refugee_Crisis/EUCPM_Support_en.pdf (dostęp 12.05.2016).
[6] Komisja Europejska, Odpowiedź na pilne potrzeby humanitarne, www.
consilium.europa.eu/pl/policies/migratory‑pressures/humanitarian
‑response (dostęp 18.05.2016).
[7] Rozporządzenie Rady UE 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 70/1.
[8] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/EU z 17 grudnia 2013 roku w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej l 347/924.
Strony internetowe:
[9] Oficjalny Portal Unii Europejskiej, www.publications.europa.eu (dostęp
16.09.2016).
[10] Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, www.eur‑lex.europa.eu (dostęp
16.09.2016).
[11] ERCC Portal, www. erccportal.jrc.ec.europa.eu (dostęp 16.09.2016).

Zeszyty Naukowe SGSP 2016, nr 59/3/2016

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Cisek
Studium Wychowania Fizycznego
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkolenie podchorążych Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej w zakresie ratownictwa wodnego
Streszczenie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), jako instytucja odpowiedzialna za
wyszkolenie przyszłej kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej, musi dbać
o wszechstronny rozwój swoich studentów. Podczas tego procesu koniecznym
jest prowadzenie kursów i szkoleń praktycznych w zakresie szeroko rozumianego
ratownictwa podstawowego i specjalistycznego. Od 2012 r., po wprowadzeniu
egzaminu wstępnego z pływania, możliwe jest szkolenie studentów z zakresu podstawowego ratownictwa wodnego. Od 2016 r. w SGSP organizowane są kursy na
ratownika wodnego.
Słowa kluczowe: ratownictwo wodne, szkolenie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Cadet Officers Water Rescue Training Conducted
in the Main School of Fire Service
Abstract
The Main School of Fire Service as the institution responsible for the training
of the future State Fire Service staff must take care of the comprehensive training
of its students. During this process it is necessary to conduct courses and practical
training in the field of basic and specialist rescue. Since 2012 after introducing the
examination from swimming it has been possible to train students in the field of
water rescue. Since 2016 the School has been organizing the courses for water
lifeguards.
Keywords: water rescue, training, the Main School Fire Service
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Wprowadzenie
Ratownictwo wodne w Polsce ustawowo określone zostało jako: „prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu
i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym”1. Mogą
je realizować ratownicy wodni posiadający wiedzę i umiejętności: „z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne
w ratownictwie wodnym i spełniający wymagania określone w Ustawie
o państwowym ratownictwie medycznym”2.
Państwowa Straż Pożarna (PSP) jako zawodowa, umundurowana i odpowiednio wyposażona w sprzęt formacja przeznaczona jest między innymi
do walki z klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami,
w tym na obszarach wodnych, z uwzględnieniem praw na nich obowiązujących. Komendant Główny PSP jest zwierzchnikiem krajowego systemu
ratowniczo‑gaśniczego (KSRG) i odpowiada za prowadzenie działań ratowniczych z zakresu bezpieczeństwa powszechnego3.
Działania ratownicze na obszarach wodnych – ratownictwo wodne – PSP
realizuje w zakresie:
• podstawowym, obejmującym czynności ratownicze wykonywane na
powierzchni obszarów wodnych, w tym zalodzonych przez wszystkie
jednostki ratowniczo‑gaśnicze;
• specjalistycznym, obejmującym podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze na powierzchni oraz w toni lub na dnie obszaru wodnego, wykonywane przez specjalistyczne grupy ratownictwa wodno
‑nurkowego; po przygotowaniu funkcjonariuszy do działań z zakresu
ratownictwa wodnego4.

1 Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (DzU z 2011 r. nr 208, poz. 1240), art. 3.
2 Ustawa z 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (DzU z 2006 r.
nr 191, poz. 1410, ze zm.), art. 13 ust. 1.
3 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. jedn. DzU z 2013 r.,
poz. 1340, ze zm.), art. 1 ust. 1.
4 J. Telak, M. Zielinska, Przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
do działań ratowniczych na obszarach wodnych – postulaty metodyczne,
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 2014, nr 49 (1), s. 98‒111.
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Zarówno w zakresie specjalistycznym, jak i nurkowym ratownictwo
to wykonywane jest z użyciem sprzętu specjalistycznego, gwarantującego
skuteczność wobec osoby znajdującej się w stanie bezpośredniego zagrożenia
życia lub zdrowia, a zarazem zapewniającego bezpieczeństwo ratownikowi.
Jednak należy założyć, że podczas akcji ratowniczej, pomimo posiadanych
procedur zdarzenie niestandardowe, podczas którego umiejętność pływania
oraz opanowanie stosownych technik pływackich ratownika może mieć znaczenie decydujące dla jej powodzenia. Dlatego ważnym wydaje się być, aby
każdy funkcjonariusz PSP, pełniący służbę w jednostce ratowniczo‑gaśniczej,
biorący udział bezpośredni w akcjach ratowniczych, był wszechstronnie
przygotowany w zakresie radzenia sobie na obszarach wodnych i terenach
przywodnych.
Od 2012 r. kandydaci na przyszłych oficerów PSP, ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej
w SGSP, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – niezależnie
od egzaminu sprawnościowego, polegającego na pokonaniu toru przeszkód,
w czasie lepszym od średniego wyniku wszystkich kandydatów – muszą
również przepłynąć dystans 50 m w czasie 90 s i lepszym5.
Po sprostaniu warunkom rekrutacji kandydaci kierowani są na Zgrupowanie Kandydackie,6 gdzie w ramach „Programu Szkolenia Zawodowego
w Zawodzie Strażak” i przedmiotu wychowanie fizyczne realizują podstawowe elementy ratownictwa wodnego7. Podczas szkolenia dąży się, aby każdy
strażak po jego ukończeniu był w stanie zdać egzamin na ratownika wodnego.
1. Pływanie jako podstawowa umiejętność strażaka
W SGSP od 1999 r. działa sekcja pływacka, której członkami są podchorążowie wszystkich roczników. Jej założycielem i trenerem jest Piotr Wawrzynkiewcz, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z 1992 r.,
trener pływania, wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w stylu dowolnym,
były członek kadry narodowej w pływaniu. Prowadzona przez niego sekcja
5 Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji DAiN‑III‑0763‒15/11
z 31 maja 2011 r.
6 Rozkaz Rektora – Komendanta SGSP w sprawie Zgrupowania Kandydackiego.
7 Program Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak, Komenda Główna PSP,
Warszawa 2013.
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startuje i reprezentuje uczelnię na zawodach krajowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski MSWiA) oraz międzynarodowych
(World Police & Fire Games, European Police & Fire Games, World Firefighter’s Games). Dotychczasowy dorobek sekcji z blisko siedemnastu lat jej
działalności to ponad 200 medali zawodów międzynarodowych i ponad 400
medali zawodów krajowych8.
Od 2012 r. kandydaci na studia stacjonarne I stopnia dla strażaków
w służbie kandydackiej w SGSP, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas egzaminu sprawnościowego, muszą przepłynąć dystans
50 m w czasie 90 s i lepszym9. Ten sam wymóg pokonania 50 m w czasie
90 s i lepszym wprowadził w grudniu 2012 r. Komendant Główny PSP dla
wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP10.
W ocenie kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia z pływania i ratownictwa wodnego z podchorążymi w SGSP, wprowadzenie egzaminu z pływania
znacząco wpłynęło na komfort i jakość pracy ze studentami na zajęciach
na basenie oraz całkowicie wyeliminowało konieczność nauki pływania od
podstaw niektórych studentów. Liczba kandydatów, którzy przystąpili do
egzaminu z pływania w latach 2012–2016 została przedstawiona w tabeli 1.
Tabela 1. Kandydaci przystępujący do egzaminu z pływania w latach 2012‒2016
Lp.

Status kandydata

2012

2013

2014

2015

2016

1

Zakwalifikowany do egzaminu

404

549

538

512

444

2

Nie ukończył egzaminu, przekroczył 90 s.

4

0

9

8

3

3

Nie zgłosił się na egzamin

2

6

1

5

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników egzaminów w SGSP
w latach 2012‒2016

Od 2016 r. sprawdzian z umiejętności pływania jest integralną częścią
testu sprawności fizycznej, stanowiącego jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP. Sprawdzian z pływania uznaje się
8 Wywiad z Piotrem Wawrzynkiewiczem z 30.08.2016.
9 Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji DAiN‑III‑0763‒15/11
z 31 maja 2011 r.
10 Decyzja BK‑I‑100/18‒3/12 Komendanta Głównego PSP z 28.12.2012 r.
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za zaliczony, jeżeli: „kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie
nie dłuższym niż 60 s11.
2. Szkolenie ratowników wodnych a szkolenie w zakresie
podstawowym ratownictwa wodnego w Państwowej
Straży Pożarnej
W 1965 r. w Poznaniu odbył się I sejmik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), na którym wytyczone zostały cele i zakres działania tej organizacji. Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych
z 9 października 1967 r., WOPR uzyskało osobowość prawną12. Począwszy od
1969 r. WOPR przeżywał okres najbardziej dynamicznego rozwoju pod względem organizacyjnym, propagandowym i szkoleniowym. W 2012 r., po prawie
50 latach działalności, nastąpiła diametralna zmiana w historii ratownictwa
wodnego w Polsce, bowiem zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,13 do prowadzenia działalności w obszarze
ratownictwa wodnego, dopuszczone zostały inne podmioty (oprócz WOPR).
Obecnie wszystkie organizacje (w tym także jednostki terenowe WOPR) prowadzą działalność w obszarze ratownictwa wodnego i szkolą wg Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym14.
Zgodnie z powyższym ustalono, że szkolenie powinno trwać co najmniej
63 godz. (20 godz. wykładów i 43 godz. ćwiczeń) i powinno obejmować:
1) organizację ratownictwa wodnego – podstawy prawne.
2) organizację pracy ratowników.
3) sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym.
4) pływanie i techniki ratownictwa wodnego15.
11 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z 21 grudnia w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
w PSP (DzU 2016.30 z 2016.01.08).
12 http://wopr.pl.
13 Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (DzU z 2011 r. nr 208, poz. 1240).
14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 2012r., w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (DzU 2012 poz. 747); Przybylski S., Skalski D., Przybylski J., Ratownictwo wodne – wybrane zagadnienia, AWFiS, Gdańsk 2015.
15 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z 21 czerwca w sprawie szkoleń
w ratownictwie wodnym (DzU z 2012 r. poz. 747).
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Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy poddawani są egzaminowi
składającemu się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to
zestaw 30 zadań testowych a podstawą do jego zaliczenia jest udzielenie
prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych
w karcie testowej. Do części praktycznej przystępują osoby, które uzyskały
pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego. Egzamin praktyczny kończący szkolenie obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań
polegających na:
• przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie
nie dłuższym niż 8 s;
• przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch
przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach
linii płynięcia;
• przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią
wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
• przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min. 40 s ratowniczą łodzią
wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii
prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do
miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
• przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na
przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na
dystansie 20 m;
• holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m,
z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
• wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30cm od lustra wody
lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji
umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Od września 2015 r. PSP posiada program szkolenia ratownictwa wodnego
w zakresie podstawowym16, natomiast w „Programie Szkolenia Zawodowego
w Zawodzie Strażak”17, wymienione zostały podstawowe elementy z zakresu
pływania i ratownictwa wodnego, jakich należy nauczać oraz efekty kształce16 Program Szkolenia z ratownictwa na obszarach wodnych realizowany przez KSRG
w zakresie podstawowym, Komenda Główna PSP, Warszawa wrzesień 2015.
17 Program Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak, Komenda Główna PSP,
Warszawa 2013, s. 84.
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nia, jakie należy osiągnąć podczas dwóch godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i osiemnastu godzin lekcyjnych zajęć praktycznych kursu podstawowego.
Zgodnie z tymi wytycznymi, podstawowe zagadnienia z ratownictwa
wodnego, z jakimi powinien zapoznać się strażak to:
• zasady bezpieczeństwa w środowisku wodnym,
• sprzęt ratowniczy,
• skoki ratunkowe,
• uwalnianie się od chwytów i z objęć tonącego,
• holowanie,
• sposoby wynoszenia i wyciągania ratowanego z wody oraz układania
go w pozycji bezpiecznej18.
W wyniku realizacji szkolenia słuchacz powinien:
• wymienić najważniejsze zasady bezpieczeństwa w wodzie,
• wymienić podstawowy sprzęt ratowniczy i umieć się nim posłużyć,
• wykonać skok ratowniczy,
• dopłynąć i opanować tonącego, a następnie holować go na dystansie
min. 20 m jedną z technik ratowniczych,
• uwalniać się od uchwytów i z objęć tonącego,
• wynosić i wyciągać ratowanego na brzeg technikami ratowniczymi.
Przygotowanie do prowadzenia działań z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym powinno uwzględniać bezpieczeństwo ratowników
jednostek dysponowanych do działań w pierwszej kolejności lub prowadzących te działania samodzielnie. Docelowo, zdolność do podjęcia działań
ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym powinny posiadać wszystkie
jednostki wchodzące w skład KSRG19.
Działania ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym powinni prowadzić strażacy posiadający umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego
i powodziowego nabyte w ramach szkolenia kwalifikacyjnego (tzw. kursu
podstawowego)20 i utrwalane w ramach doskonalenia zawodowego. Natomiast strażacy PSP, którzy nie mieli możliwości uzyskania w ramach szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalenia zawodowego umiejętności w zakresie
18 Ibidem.
19 J. Telak, M. Zielinska, Przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
do działań ratowniczych na obszarach wodnych – postulaty metodyczne, Zeszyty
Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 2014, nr 49 (1), s. 98‒111.
20 Program Szkolenia….
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ratownictwa wodnego i powodziowego, winni je pozyskać w ramach szkolenia
uzupełniającego21.
3. Szkolenie ratowników wodnych
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
Szkolenie z zakresu podstawowego ratownictwa wodnego w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej oparte na wytycznych zawartych w „Programie Szkolenia
Zawodowego w Zawodzie Strażak”. Program szkolenia podzielony został na
dwie części realizowane w semestrze zimowym i letnim pierwszego roku
studiów. Przed przystąpieniem do szkolenia prowadzący zajęcia ponownie
sprawdzają umiejętności pływackie studentów pod kątem techniki pływania
i liczby styli, którymi potrafią pływać. Podchorążowie następnie dzieleni są
na grupy o podobnych umiejętnościach22.
Pierwsza część szkolenia, realizowana podczas pierwszego semestru studiów, zakłada, w zależności od umiejętności poszczególnej grupy, naukę bądź
doskonalenie umiejętności pływackich. Podczas tych zajęć podchorążowie
doskonalą / uczą się następujących elementów pływania:
• poślizgi na piersiach i na grzbiecie,
• praca nóg w stylu grzbietowym i dowolnym,
• praca rąk w stylu grzbietowym i dowolnym,
• skoki do wody głębokiej,
• koordynacja ruchów ramion i nóg w stylu grzbietowym i dowolnym,
• nauka / doskonalenie pracy nóg w stylu klasycznym,
• wślizgi do wody, skoki, elementy nurkowania,
• pływanie stylem grzbietowym i dowolnym,
• pływanie w płetwach.
Na wszystkie te elementy przeznaczone jest 12 zajęć po 45 min. Kolejne
3 godz. zajęć przeznaczone są na sprawdzian umiejętności pływania polegający na przepłynięci 100 m dwoma stylami, w tym 5 m pod wodą z jednoczesnym wyłowieniem krążka hokejowego z dna basenu23.
21 Porozumienie w sprawie określenia zasad współdziałania krajowego systemu
ratowniczo‑gaśniczego z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym pomiędzy Komendantem Głównym PSP, a Prezesem Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawarte 21 kwietnia 2006 r.
22 Program Szkolenia…, s. 84.
23 Tamże.
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Druga część szkolenia, podczas drugiego semestru studiów, skupiona jest
całkowicie wokół ratownictwa wodnego. Podczas tego szkolenia studenci
przechodzą szkolenie w następującym zakresie:
• zapoznanie się z programem ratownictwa wodnego, zachowanie się
tonącego w wodzie,
• nauka pływania sposobem ratowniczym,
• nauka holowania tonącego (manekin),
• nauka holowania tonącego w parach,
• nauka podejścia do tonącego
• nauka udzielania pomocy tonącemu bezpośrednio w wodzie,
• nauka uwalniania się od chwytów tonącego,
• nauka wynoszenie i wyciąganie ratowanego z wody,
• nauka skoków ratowniczych,
• nauka udzielania pomocy z brzegu,
• udzielanie pomocy po wydobyciu ratowanego z wody,
• doskonalenie holowania, ćwiczenia z manekinem,
• doskonalenie holowania tonącego, ćwiczenia w parach.
Podobnie jak w pierwszym semestrze na wszystkie elementy przeznaczone
jest 12 zajęć po 45 min. Dodatkowo ostatnie 3 zajęcia przeznaczone są na
sprawdzian umiejętności polegający na przepłynięciu 100 m dwoma stylami,
w tym 5 m pod wodą z jednoczesnym wyłowieniem manekina z dna basenu
i holowaniem go na odcinku 25 m24.
Celem opisanego powyżej programu szkolenia z zakresu pływania i ratownictwa wodnego jest zapoznanie podchorążych z podstawami ratownictwa wodnego oraz ich późniejszy udział w kursie na ratownika wodnego.
W kwietniu 2016 r. odbył się pierwszy egzamin praktyczny na ratownika
wodnego, którego organizatorem była Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
a w którym udział wzięło czternastu podchorążych, którzy jako pierwsi
w 2012 r. objęci zostali sprawdzianem z pływania podczas egzaminów wstępnych do SGSP. Wszyscy przystępujący do egzaminu zaliczyli go z wynikiem
pozytywnym, pokonali dystans 50 m stylem dowolnym w czasie krótszym
niż 60 s. Najlepszy wynik to 34,39 s a najgorszy – 55,10 s25.

24 Karta modułu/przedmiotu wychowanie fizyczne w roku akademickiego 2015/2016.
WIBP SGSP.
25 Wyniki egzaminów sprawnościowych do SGSP w 2012 r.
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Po egzaminie na ratownika wodnego uczestnicy kursu wzięli udział
w ankiecie, w której odpowiadali na następujące pytania:
1) Czy przed przystąpieniem do kursu a później egzaminu na ratownika
wodnego przygotowywałeś się indywidualnie?
a) Tak
b) Nie
64% odpowiedź a), 36% odpowiedź b).
3) Który z elementów egzaminu praktycznego był dla Ciebie najbardziej
wymagający:
a) przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie
nie dłuższym niż 8 min.;
b) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch
przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach
linii płynięcia;
c) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody)
dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
holowaniu
tonącego bez przerwy na dystansie 150 m, z zastosowaniem
d)
trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m?
Odpowiedzi:
a) 14% badanych,
b) 18% badanych,
c) 14% badanych,
d) 54% badanych.
4) Czy zajęcia z pływania i ratownictwa wodnego prowadzone podczas
pierwszego roku studiów w SGSP były później pomocne w zaliczeniu
części praktycznej egzaminu na ratownika wodnego?
a) Tak
b) Nie
Wszyscy ankietowani odpowiedź a).
5) Czy Twoim zdaniem liczba zajęć (godz.) z pływania i ratownictwa wodnego prowadzonych podczas pierwszego roku studiów w SGSP jest wystarczająca do zdania egzaminu na ratownika wodnego?
a) Tak
b) Nie
27% odpowiedź a), 73% odpowiedź b).
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6) Czy pokonanie 50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 90s, podczas
egzaminów wstępnych do SGSP, było dla Ciebie zadaniem trudnym?
a) Tak
b) Nie
Wszyscy ankietowani odpowiedź b).
7) Czy przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego do SGSP z pływania
przygotowywałeś się dodatkowo?
a) Tak
b) Nie
10% odpowiedź a), 90% odpowiedź b).
8) Czy podczas egzaminu sprawnościowego z pływania do SGSP dałeś z siebie wszystko i popłynąłeś najszybciej jak potrafiłeś?
a) Tak
b) Nie
64% odpowiedź a), 36% odpowiedź b).
9) Czy 90’ na egzaminie wstępnym z pływania do SGSP to zbyt łagodny
limit?
a) Tak
b) Nie
90% odpowiedź a), 10% odpowiedź b).
10) Jaki limit na egzaminie wstępnym z pływania do SGSP Twoim zdaniem
byłby najbardziej odpowiedni aby potem dobrze przeszkolić studentów
z zakresu ratownictwa wodnego ?
a) 50 s
b) 55 s
c) 60 s
d) 90 s
e) inny (podać jaki)
36% odpowiedź b), 64% odpowiedź c)
11) Czy widzisz potrzebę organizowania kursów na ratownika wodnego
podczas studiów w SGSP?
a) Tak
b) Nie
90% odpowiedź a), 10% odpowiedź b).
12) Czy każdy student mundurowy SGSP powinien przejść przeszkolenie
z zakresu ratownictwa wodnego?

180

Grzegorz Cisek

a) Tak
b) Nie
82% odpowiedź a), 18% odpowiedź b).
13) Czy każdy strażak pełniący służbę w JRG powinien posiadać uprawnienia
ratownika wodnego?
a) Tak
b) Nie
27% odpowiedź a), 73% odpowiedź b).
14) Dlaczego zdecydowałeś się na udział w kursie? (proszę o podanie co najmniej jednego powodu).
82% możliwość dodatkowego zarobkowania, 18% chęć podnoszenia
własnych kwalifikacji.
Wyniki ankiety wykazały, że większość podchorążych biorących udział
w kursie przygotowywała się do niego indywidualnie. Uznali oni, że zajęcia
z pływania i ratownictwa wodnego prowadzone podczas pierwszego roku
studiów pomogły im w zaliczeniu części praktycznej egzaminu, podczas
którego za najtrudniejsze było holowanie tonącego na dystansie 150 m. Ankietowani potwierdzili, że liczba zajęć z pływania i ratownictwa wodnego
podczas pierwszego roku studiów jest niewystarczająca do zdania egzaminu na ratownika wodnego. Wszyscy ankietowani wskazali, że pokonanie
dystansu 50 m w czasie poniżej 90 s, podczas egzaminów wstępnych do
SGSP, nie było dla nich trudnym zadaniem i jedynie 10% z nich dodatkowo przygotowywało się do egzaminu. Większość badanych deklaruje, że
podczas egzaminu popłynęła najszybciej jak potrafiła. Limit 90 s, podczas egzaminu z pływania do SGSP, 90% badanych uważa za zbyt łagodny
a według większości badanych najlepszym kryterium przy przyjęciu do
SGSP i późniejszym przeszkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego byłoby
kryterium 60 s. Podchorążowie widzą potrzebę organizowania kursów na
ratownika wodnego podczas studiów w SGSP oraz konieczność szkolenia
z zakresu ratownictwa wodnego podczas studiów. Nie przychylają się do
opinii, że każdy strażak pełniący służbę w jednostce ratowniczo‑gaśniczej
powinien posiadać uprawnienia ratownika wodnego. Jako główny powód
udziału w kursie wskazana została możliwość dodatkowego zarobkowania.
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Podsumowanie
Państwowa Straż Pożarna realizuje działania ratownicze z zakresu podstawowego ratownictwa wodnego. Do 2012 r. osoba chcąca zostać strażakiem
w ogóle nie musiała posiadać umiejętności pływania. W 2012 r. pionierem,
jeżeli chodzi o sprawdzenie umiejętności pływania wśród kandydatów do
służby, stała się Szkoła Główna Służby Pożarniczej, w której decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2011 r., udało się wprowadzić
egzamin z pływania na dystansie 50 m z limitem 90 s. W grudniu 2012 r.,
po spotkaniu z komendantami wojewódzkimi PSP, komendantami szkół
pożarniczych i zaproszonymi ekspertami, Komendant Główny PSP wydał
wytyczne odnośnie przyjmowania kandydatów do służby w PSP i tam również pojawił się zapis o sprawdzeniu umiejętności pływania na dystansie
50 m z limitem 90 s. W 2013 r. Komenda Główna PSP wydała „Program
Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak”, który obowiązuje do dzisiaj
i który jasno mówi, że podczas tzw. kursu podstawowego, świeżo przyjęci
do służby strażacy w ciągu 20 h szkolenia z pływania i ratownictwa wodnego mają opanować zagadnienia, których nie powstydziłby się niejeden
ratownik. Każdy kto chociaż trochę związany jest z ratownictwem wie, że
osoba która jest w stanie przepłynąć dystans w czasie niewiele lepszym niż
90 s nie jest w stanie w pełni zrealizować wspomnianego powyżej programu
szkolenia. Wykładowcy prowadzący zajęcia z ratownictwa wodnego w SGSP
niejednokrotnie wspominali, że nie są w stanie uczyć ratownictwa wodnego
podchorążych, których najpierw wypadałoby nauczyć pływać. Od stycznia
2016 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, aby zostać strażakiem podczas testu sprawności fizycznej należy m.in. przepłynąć
dystans 50 m w czasie poniżej 60 s.
Wyniki i wnioski
1. Limit podczas egzaminu wstępnego z pływania do SGSP powinien wynosić
60 s.
2. Każdy z absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej powinien przejść
przeszkolenie zakresu podstawowego ratownictwa wodnego.
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Analiza przydatności podręcznika specjalistycznego
z języka angielskiego dla studentów kierunków
„Bezpieczeństwo przeciwpożarowe” i „Obrona cywilna”.
Omówienie
W artykule przedstawiono autorski program nauczania specjalistycznego języka
angielskiego dla studentów pierwszego roku na kierunkach „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe” i „Obrona cywilna” oraz podręcznik do niego. Dużą uwagę poświęcono wiedzy specjalistycznej, jaką studenci zdobywają równolegle na zajęciach z innych
przedmiotów. Opisano kurs języka angielskiego „English for Rescuers”, w którym
zwrócono uwagę na praktyczne ćwiczenia obejmujące wprowadzenie i opanowanie
leksyki oraz gramatyki, a także biegłość w stosowaniu języka zawodowego w mowie.
Słowa kluczowe: zawód, program, materiał edukacyjny, język specjalistyczny, student,
pracownik służb pożarniczo‑ratowniczych

Analysis of Using Specialized English Textbook
for Students Specialising in “Fire Safety”
and “Civil Defence”
Abstract
Today the knowledge of English for Specific Purposes (ESP) is very important
in every profession.
There are a lot of educational materials on various topics in various specialities.
The article presents the author’s curriculum of a foreign language for professional
purposes for the first year students on the “Fire Safety” and “Civil Defence” majors. A lot of attention is paid to specialized knowledge which students gain from
other professionally directed subjects. The textbook “English for Rescuers” is also
introduced. This textbook focuses on practical exercises both in mastering the
professionally directed vocabulary and grammar, as well as the fluency in speaking.
Keywords: profession, curriculum, educational material, a foreign language for professional purposes, student, employee of fire and rescue service
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Wykształcenie specjalistów z zakresu nauk ścisłych, którzy dysponują pogłębioną znajomością języka obcego, stało się jednym z najważniejszych założeń
szkolnictwa wyższego w krajach rozwiniętych. Dlatego też, aby nadążać za
współczesnym postępem nauki i techniki, być profesjonalistą w wykonywanym przez siebie zawodzie i mieć możliwość poznania najnowszej literatury
z dziedziny, którą się zajmujemy, niezbędna jest konieczność przyswojenia
specjalistycznego języka angielskiego.
Od instytucji edukacyjnych wymaga się natomiast stosowania w procesie
dydaktycznym nowego podejścia, które zapewniłoby rozwój kompetencji
komunikatywnych, twórczych i specjalistycznych oraz stymulowałoby potrzeby przyszłego fachowca odnośnie podjęcia samodzielnej nauki w oparciu
o zaproponowane treści.
Język, którym się posługujemy, w znacznym stopniu zależy od specjalizacji, jaką się zajmujemy. Język angielski stosowany w lotnictwie czy drukarni różni się zatem od języka, którym posługują się na przykład strażacy.
W zależności od potrzeb słownikowych danej specjalności powstaje specyficzna „gałąź lingwistyczna” – język zawodowy. Z tego też wynika duże
znaczenie, jakie we współczesnym systemie oświaty posiada nauczanie tegoż
języka, prowadzone w ramach ogólnych zajęć z języka specjalistycznego,
a szczególnie dążenie do rozwoju wśród studentów umiejętności tworzenia
specjalistycznych wypowiedzi – monologów i dialogów.
Jednym z kluczowych zadań Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu
Ochrony Życia jest nauczanie specialistycznego języka angielskiego, którego
znajomość stanowi ważny element wykształcenia specjalistów służb ratowniczych. W tym też celu uczelnia musi zapewnić kursantom dostęp do odpowiedniej literatury. Zaś jedną z przeszkód, stojących na drodze pomyślnej realizacji
owych zadań, jest niedostateczna liczba godzin, jakie przeznaczono na te cele.
Wprowadzenie do nauczania specjalistycznego języka angielskiego rozpoczęto od ułożenia programu roboczego dla studentów pierwszego roku
z kierunków „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe” i „Obrona cywilna”. Opracowano dla nich kurs języka angielskiego English for Rescuers, obejmujący
41 godzin; z czego 32 przeznaczono na ćwiczenia praktyczne, a resztę na
egzamin, konsultacje i zaliczenia. W trakcie tworzenia tegoż programu
posiłkowano się zasobem wiedzy specjalistycznej, jaką studenci zdobywali
równolegle na zajęciach z innych przedmiotów. Z racji tej interdyscyplinarności duże znaczenie miało omawianie powstających programów na posiedze-
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niach metodycznych, w których uczestniczyli specjaliści z różnych dziedzin.
Współpraca taka pomogła bowiem wyeliminować pomyłki w zakresie wykorzystania wiedzy z innych dyscyplin, usunąć niedokładności w formułowaniu tematów i pojęć oraz przyjąć jednolite podejście przy uściślaniu
zagadnień specjalistycznych, a także wybrać najbardziej racjonalne metody
nauczania. W ten sposób programy oraz powiązania między przedmiotami
mają stanowić niezbędne i istotne ogniwo w przygotowaniu wykładowcy do
zajęć oraz w samym procesie dydaktycznym.
Niedostateczna liczba godzin przewidzianych na naukę specjalistycznego
języka angielskiego zmusiła także lektorów do opracowania własnych podręczników. Umożliwiło to odpowiednie dobranie materiałów edukacyjnych
oraz udzielenie studentom pomocy w opanowaniu niezbędnej wiedzy, nawyków i umiejętności. Zgodnie bowiem z opinią O.W. Jarczuka: „…uwzględnienie od samego początku nauczania konieczności wykorzystania stosownych
tekstów specjalistycznych oraz integracji wszystkich przedmiotów zawodowych doprowadzi do lepszego pod względem jakościowym przyswojenia
materiału przez studentów. W takich warunkach słuchacz uświadamia sobie
swój własny wkład w proces nauczania, perspektywy i osobiste potrzeby;
w procesie tym student powinien stać się rzeczywistym subiektem własnej
działalności, uświadomić sobie nie tylko swoją wartość, ale także niezbędność i kierunki samorozwoju”[9]. Stąd też problem tworzenia podręczników
do nauczania specjalistycznego języka obcego pozostaje nadal aktualny.
Należą one bowiem do grupy środków dydaktycznych wykorzystywanych
w ciągu całego kursu, a ich rolę trudno przecenić [7].
Podręcznik English for Rescuers składa się z czterech części, które obejmują 15 rozdziałów. Wśród omawianych tematów znalazły się następujące zagadnienia specjalistyczne: technika, wyposażenie i odzież ratownika,
czynności ratownicze, rola i zadania dyspozytora, katastrofy naturalne [20].
Part I. THE FIRE SERVICE AS A CAREER
Unit 1. Lviv State University of Vital Activity Safety
Unit 2. You are in the Fire school now
Unit 3. To be a firefighter
Unit 4. Typical work activities of a fire fighter
Unit 5. Sport and Fitness
Unit 6. Fire department
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Part II. RESCUE VEHICLES AND EQUIPMENT
Unit 7. Classification of Fires
Unit 8. Rescue equipment and tools
Unit 9. Firefighting uniform
Unit 10. Kinds of fire extinguishers
Unit 11. Fire trucks
Part III. ROLES OF FIRE SERVICE PERSONNEL
Unit 12. Emergency Medical Services Personnel
Unit 13. Dispatch personnel
Part IV. GLOBAL PROBLEMS
Unit 14. World problems
Unit 15. Extreme weather conditions
W każdym rozdziale znalazł się tekst oraz zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na zrozumienie treści ogólnej, a także poszczególnych słów oraz na poznanie charakterystycznych wyrażeń tematycznych, które występują zarówno
w kontekście mowy, jak i pisowni. Wykorzystano przy tym następujące zasady
przekazywania materiału: zasadę doboru omawianych zagadnień ze względu na
ich specjalistyczną tematykę; zasadę następczości z uwzględnieniem wprowadzania i opanowania leksyki oraz gramatyki; a także zasadę ćwiczenia biegłości
w stosowaniu języka zawodowego w mowie [6]. W ten sposób, łącząc tradycyjne
i nowoczesne metody nauczania, dąży się do osiągnięcia jak najlepszych efektów w kształceniu przyszłych pracowników służb strażackich i ratowniczych.
Konstrukcja podręcznika zapewnia również możliwość wykorzystania go
w korelacji z technikami multimedialnymi oraz e‑learningiem. Pełen pakiet
pomocy metodycznych do przeprowadzenia kursu składa się bowiem z:
• podręcznika English for Rescuers (Part I)[2];
• kursu na platformie Moodle;
• słowników specjalistycznych: Krótki ukraińsko‑angielski słownik z zakresu
sytuacji nadzwyczajnych – ponad 5000 terminów i połączeń [4], Angielsko
‑ukraiński pożarniczo‑techniczny słownik – minimum [1]; Słownik polsko
‑angielsko‑niemiecko‑rosyjski [12]
• rozmówek: Na końcu języka … niezbędnik dla dyspozytora i ratownika [11],
Ukraińsko‑angielski i angielsko‑ukraiński rozmówki służbowe 112 [3];
• czasopism: „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe”, “Crisis Response”, „Galicyjski pożarnik”, „Nadzwyczajne sytuacje”, “The Indeoendent, “The Day”.
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Opracowując powyższe pomoce dydaktyczne, starano się wyraźnie określić podstawowe i drugorzędne zasady gramatyczne, opracować słownik
leksykalno‑terminologiczny dla danej specjalności oraz wydzielić partię
zagadnień, którą student może przyswoić w trakcie samodzielnej nauki. Zadbano o odpowiedni dobór materiałów audiowizualnych oraz tekstowych,
bowiem to właśnie w oparciu o fachowe teksty studenci poznają specjalistyczne słownictwo oraz przykłady jego użycia wedle określonych standardów.
I chociaż doświadczenie pokazuje, że dużą część stanowią tu tak zwane terminy międzynarodowe, które kursanci poznają podczas zajęć z przedmiotów
zawodowych, to jednak każda dziedzina dysponuje pewnym zasobem słów, jej
tylko właściwych i posiadających w każdym języku odmienną formę. Nauczanie terminologii specjalistycznej zazwyczaj nie stwarza większych problemów,
ponieważ studenci chętnie przyswajają sobie angielskie odpowiedniki słów,
które poznali w swoim ojczystym języku. Opracowując tego typu materiały,
trzeba jednak zawsze brać pod uwagę poziom wiedzy kursantów, ich zawodowe zainteresowania i charakter.
Poniżej przytoczono przykłady ćwiczeń z podręcznika English for Rescuers (Part I), które bazują na tłumaczeniu tekstów specjalistycznych:
Ćwiczenie 1. Read and translate the text.
Fire brigade is one of the most important organizations in a community.
Fire brigades (or fire department) battle fires that break out in homes, factories, office building, stores and other places. Firefighters risk their lives to save
people and protect property from fires. They have one of the most dangerous
of all occupations. The men and women who work for fire brigades also help
people in many kinds of emergencies besides fires. For example, they rescue
people who may be trapped in cars or trains after an accident. They aid victims of such disasters as tornadoes and floods. Fire brigades work to prevent
fires by enforcing fire safety laws. They also teach people about possible fire
dangers in their homes and places of work. People cause most fires through
carelessness. They could prevent these fires if they knew about fire hazards
and followed certain safety measures. Every second over 300 extraordinary
situations occur in Ukraine. To reduce the damage caused by fires, local fire
brigades need the support of the people in the community [16].
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Ćwiczenie 2. Translate the following sentences from English into Ukrainian.
1. The officer risked his life to save the drowning man. 2. Many of the homes weren’t protected against flood damage. 3. It’s illegal to use the fire alarm
except in case of emergency.4. Both men were trapped inside the burning car.
5. 500 penguins were among the victims of an oil spill. 6. Regular cleaning
may help prevent infection. 7. The major cause of these accidents is drivers
going too fast. 8. One of the most widespread natural hazards is flooding [14].
Ćwiczenie 3. Translate the sentences from Ukrainian into English:
1. Підготовка фахівців в Університеті здійснюється на денній та
заочній формі навчання. 2. У нашому Університеті відкрито перший
в Україні психолого‑тренувальний центр підготовки пожежних та
рятувальних команд. 3. Курсанти та студенти ЛДУ БЖД відвідували
школи та проводили бесіди з дотримання правил пожежної безпеки.
4. Наша група брала участь у гасінні пожежі на лижній фабриці.
5. Пожежна частина отримала сучасне обладнання [5; 8].
W budowaniu zasobu słownikowego oraz w nabywaniu umiejętność
zastosowania fachowych terminów w działalności zawodowej pomagają
także ćwiczenia w postaci tabel, schematów czy krzyżówek, np.:
Ćwiczenie 4. Match the words with their definitions:
Rescue, attack, collapse, incident.
• to save sb/sth from a dangerous or harmful situation
• something that happens, especially sth unusual or unpleasant
• to fall down or fall in suddenly, often after breaking apart
• an act of using violence to try to hurt or kill sb [17].
Ćwiczenie 5. Match the pictures with the following definitions [15].

Head Protectors: a variety of head protectors are
available. Examples are the firefighter’s helmet and
the construction worker’s hard hat.
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Gloves: there are various types of gloves made of
cotton, leather, and rubberized materials. They are
designed to protect the hands against burns and cuts.

Shoes: steel‑tipped and steel‑sole‑plated safety
shoes come in high and low cut.

Eye Protectors: there are three types– goggles,
spectacles, and die full face mask.

Ćwiczenie 6. Match a beginning 1‒5 with an ending a‑e, to make the correct
expressions [10]:
1.

combustible

a)

fire

2.

electrical

b)

chemical

3.

household

c)

equipment

4.

dry

d)

materials

5.

evaluate

e)

appliances
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Ćwiczenie 7. Complete the crossword [13; 18]:
1) a person, such as a laboratory technician, who supplements the work of
the medical profession
2) of or relating to the armed forces (esp. the army), warlike matters, etc
3) a distinct or definite occurrence; event
4) an absence of disturbance or rough motion; stillness
5) the period between birth and death
6) the act or an instance of exploding
2

5
6

4

3

1

Ćwiczenie 8. Fill the words [19]:
C
C
A

B

U
O

B
M

S

I
T

N
U

L
E

A

D
P

W
O

M

E
R

R
E

I
F

E
N

W poznawaniu terminologii specjalistycznej niezwykle przydatne są
również ćwiczenia, które bazują na materiale ilustracyjnym. W podręczniku
English for Rescuers (Part I) szeroko wykorzystane zostały takie właśnie zadania, polegające między innymi na omówieniu obiektów przedstawionych
na rysunku. Na przykład widoczny na zdjęciu sprzęt gaśniczy studenci opisują według schematu: przeznaczenie przedmiotu, jego wygląd zewnętrzny,
materiał z jakiego jest zrobiony, zasady działania, marka oraz dane o jego
historii. Inne ćwiczenia tego typu to np.:
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Ćwiczenie 9.
Match the titles with the pictures:
“Sorry, M’am … if only we would’ve gotten here sooner…’
“I think we’ll have to call the fire brigade again!”

Ćwiczenie 10. Say what you can see in each of the pictures and fill this scheme.

Duże znaczenie mają także ćwiczenia w formie gier symulacyjnych
i inscenizacji, dzięki którym studenci nabierają biegłości w posługiwaniu się
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językiem specjalistycznym, a zarazem uczą się oceniać swoje decyzje. Tworzenie sytuacji problemowych i ich analiza sprzyja rozwojowi kreatywności
i umiejętności współpracy w grupie. W ten sposób rodzi się najaktywniejsza
forma myślenia i nauki – dyskusja. Wspólne omawianie problemu stwarza
bowiem korzystne warunki dla rozwoju umiejętności i nawyków językowych, uczy lakonicznego i klarownego wyrażania swoich myśli, uważnego
słuchania wypowiedzi innych oraz argumentowania własnych poglądów.
Ćwiczenie 11. In pairs, translate the following sentences into English and
finish the dialogue:
S.1. Привіт, звідки ти?
S.2. Привіт, зі Львова. А ти?
S.1. З Варшави?
S.2. В якому ти університеті навчаєшся?
S.1. У Варшавській Головній Пожежній Школі? А ти?
S.2. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.
S.1. На якому факультеті?
S.2. ……
Wreszcie – w ramach podsumowania i przypomnienia – na końcu każdego działu podręcznika zamieszczono krótki słownik terminów specjalistycznych, np.:
GLOSSARY
Study this chart
rescue operations analysis – analiza
działań ratowniczych

victim – ofiara

investigation of accident causes – badanie
przyczyn zdarzenia

rescuer – ratownik

attendance time – czas dojazdu na
miejsce zdarzenia

road accident – wypadek drogowy

to have a rescue training – odbywać
ćwiczenia

passenger car – samochód osobowy

searching and rescue team – grupa
poszukiwawczo‑ratownicza

rescue service – służba ratownicza

to control the fire – controlować pożar
evaluation – ocena
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Na zakończenie należy przypomnieć, iż jednym z najważniejszych aspektów
pracy nad tworzeniem podręczników do nauki specjalistycznego języka
angielskiego jest stała dbałość o właściwy dobór materiału edukacyjnego,
uwzględniający psychologiczno‑pedagogiczny profil studentów i ich potrzeby
zawodowe. Wobec tego, iż zagadnienie to pozostaje nadal niedostatecznie
rozpoznane w literaturze przedmiotu, ciągle wymaga dalszych studiów teoretycznych i poszukiwania możliwie najlepszych rozwiązań praktycznych.
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