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W artykule omówiono aspekt zachowania cech 
funkcjonalnych przewodów elektrycznych w wa-
runkach pożarowych.

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

1. WPROWADZENIE

Zjawisko pożaru powoduje nadzwyczajne zagrożenie ludzi i infrastruktu-
ry budowlanej. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi podczas pożaru dotyczy 
w równym stopniu m.in. mieszkańców, użytkowników, a także zastępów Pań-
stwowej Straży Pożarnej (PSP)  biorących udział w działaniach związanych 
z prowadzeniem akcji ratowniczej. Głównym źródłem kształtującym kryte-
ria bezpieczeństwa pożarowego są regulacje prawne. Podstawowym aktem 
prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 dnia kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. W § 180 – § 191 przedmiotowego 
rozporządzenia zawarto podstawowe przepisy, które formułują wymagania 
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dla instalacji elektrycznych w budynkach. Instalacje i urządzenia elektryczne 
w budynkach powinny zapewniać m.in.:

dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicz-• 
nych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych,
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączenio-• 
wymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szko-
dami,
ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu • 
oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.
Podczas projektowania, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych na-

leży także uwzględniać wymagania odrębnych przepisów prawnych, doku-
mentów prawnych, norm zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego.  
Inne obowiązujące przepisy w tym zakresie są pochodną Dyrektywy Rady 
Wspólnoty Europejskiej w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych 
państw członkowskich w sprawie wyrobów budowlanych [2]. Dyrektywa 
wyznacza najważniejsze cele i formułuje podstawowe wymagania w celu za-
pewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa związanego z wykony-
waniem, użytkowaniem obiektów budowlanych. W Dyrektywie na drugim 
miejscu po nośności i stateczności, wśród sześciu wymagań podstawowych, 
które powinny spełniać wymagania budowlane znajduje się bezpieczeństwo 
pożarowe. Postanowienia, o których mowa powyżej znalazły swoje odzwier-
ciedlenie także w prawie krajowym. Na podstawie § 207 ust. 1 Rozporządze-
nia [1] można stwierdzić, że zostanie zapewniony właściwy poziom bezpie-
czeństwa pożarowego wtedy gdy zastosowany zespół rozwiązań techniczno- 
-budowlanych w budynku i urządzeniach z nim związanych, zapewnia  
w razie pożaru:

nośność konstrukcji przez czas wynikający z właściwych przepisów,• 
ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,• 
ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki,• 
możliwość bezpiecznej i skutecznej ewakuacji (osoby znajdujące się • 
wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny 
sposób),
bezpieczeństwo ekip ratowniczych. • 
Powyższe wymagania zostały potwierdzone w Rozporządzeniu Parlamen-

tu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 86/109/EWG [3]. 

W zakresie doboru przewodów elektrycznych istotne informacje zawie-
ra norma PN-IEC 60364-3:2000 [4]. Wskazuje ona warunki ewakuacji jako 
czynnik zewnętrzny, który należy brać pod uwagę przy doborze sposobów 
ochrony zapewniającej bezpieczeństwo oraz przy doborze i montażu wypo-
sażenia elektrycznego i wprowadza oznaczenia kodem BD1, BD2, BD3, BD4.  
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Szczegółowe wymagania w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektów 
oznaczonych kodem BD zawiera Polska Norma PN-IEC 60364-4-482:1999 [5]. 
Określa ona wymagania jakim powinny odpowiadać instalacje elektryczne   
w obiektach budowlanych, aby możliwa była bezpieczna ewakuacja ludzi.

Prawidłowy dobór przewodów i kabli elektrycznych to jedno a ich pra-
widłowe ułożenie to drugie. Przewody elektryczne w zależności od rodzaju, 
przeznaczenia można układać bezpośrednio, w  rurkach lub korytkach na 
tynku lub pod tynkiem.   

W stosunku do przewodów i kabli elektrycznych, tak jak każdego wyrobu 
budowlanego zachodzi potrzeba oceny ich jakości z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe. Do tej oceny  należy wykorzystywać możliwie szeroki wachlarz 
danych obejmujących [6]:

Wyniki badań z prób eksperymentalnych obejmujących badania zarów-1. 
no w małej, jak i w pełnej skali. Badania w pełnej skali są prowadzone 
w rzeczywistych odcinkach kanałów lub tunelach przy dobieranych ob-
ciążeniach ogniowych materiałów konstrukcyjnych przewodów. Z uwagi 
na koszt badań najczęściej w literaturze podawane wyniki z mniejszą ilo-
ścią materiałów palnych i tym samym mniejszymi wymiarami przestrzeni 
spalania. Są to badania w małej skali i umożliwiają one sformułowanie 
wniosków o zachowaniu się przewodów elektrycznych w warunkach rze-
czywistych.
Dane statystyczne, względnie ekspertyzy odnoszące się do pożarów mate-2. 
riałów o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu.
Udokumentowane oceny ekspertów.3. 
Metody badawcze, którym poddawane są przewody elektryczne można 

podzielić na [6]:
Symulujące pożar. Celem tych badań jest analiza i ocena zachowania się 1. 
przewodów w warunkach maksymalnie odzwierciedlających środowisko 
pożarowe. Próby takie umożliwiają oszacowanie odpowiednich aspektów 
zagrożenia pożarowego związanych z eksploatacją przewodów elektrycz-
nych
Reakcji na ogień. Próby te stosuje się do sprawdzenia reakcji na ogień znor-2. 
malizowanych próbek  w określonych warunkach badań. Są one stosowa-
ne przede wszystkim w celu uzyskania danych dotyczących właściwości, 
takich jak: zapalność, szybkość rozprzestrzeniania się płomieni, zdolność 
do tworzenia dymu podczas spalania, szybkość wydzielania ciepła, koro-
zyjność.
Podstawowych właściwości palnych, tj. ciepła spalania netto, brutto, tem-3. 
peratury topnienia, temperatury samozapłonu, zapłonu gazowych pro-
duktów rozkładu termicznego, a także temperatury początku rozkładu 
termicznego.
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Wszystkie badania z powyższego obszaru dotyczą badania przewodów 
nieosłoniętych. Brak jest danych literaturowych (eksperymentalnych) lub 
normowych metod badawczych, które uwzględniałyby warstwę tynku po-
krywającą instalacje kablowe. W związku z powyższym autorzy niniejszego 
artykułu postawili sobie za cel zbadanie wpływu grubości tynku na funkcjo-
nalność pojedynczego przewodu elektrycznego poddanego oddziaływaniu 
promieniowania cieplnego.

2. BADANIA EKsPERYMENTALNE

Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na stanowisku badaw-
czym modelującym oddziaływanie promieniowania cieplnego w warunkach 
pożarowych (wysokoenergetycznych). Widok stanowiska przedstawiono na 
fot. 1.

Fot. 1. Stanowisko badawcze
Źródło: opracowanie własne.

Zasadniczym elementem urządzenia badawczego jest wycinek cylindrycz-
nego pieca elektrycznego wytwarzającego odpowiedni strumień promienio-
wania cieplnego. Moc cieplna tego pieca wynosi 2,3 kW. W warunkach ekspe-
rymentu odległość pomiędzy źródłem ciepła a powierzchnią badanej próbki 
pozwalała na uzyskanie temperatury odzwierciedlającej emisję ciepła podczas 
pożaru (700-800oC). Końcówki przewodu wystające z tynku i miejsca połączeń 
oświetleniowej instalacji elektrycznej będącej pod napięciem 230 V AC, były 
osłonięte przed bezpośrednim oddziaływaniem strumienia ciepła warstwą 
wełny mineralnej. Rozwiązanie to skutecznie chroniło przed niszczącym dzia-
łaniem strumienia ciepła wystające przewody jak również plastikowe kostki 
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montażowe. Po umieszczeniu przewodu w strefie bezpośredniego oddziały-
wania ciepła włączano napięcie, którego wartość była uzależniona od warto-
ści znamionowej napięcia tego przewodu. Obwód elektryczny zapewniający 
dostawę prądu był zabezpieczony bezpiecznikami automatycznymi, które  
w momencie wystąpienia zwarcia wyłączały napięcie. Ten stan był sygnali-
zowany akustycznie (wyłączający się bezpiecznik) oraz wizualnie (żarówka). 
Przerwanie dostawy prądu (zwarcie) było jednoznaczne z zakończeniem pró-
by. W czasie badań rejestrowano czas, po jakim wystąpi zwarcie.

Badaniom poddano przewód instalacyjny płaski trzyżyłowy położony 
typu YDYp 3x2,5 cm2 centralnie na powierzchni (dłuższej płaszczyzny) gazo-
betonu komórkowego typu suporex o wymiarach 12x12x24 cm. Gazobeton 
jest typowym materiałem wykorzystywanym w budownictwie do wznosze-
nia  ścian wszelkiego typu. Przewód pokryty został tynkiem o następujących 
grubościach: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm i 25 mm. Tynk wykonano typową 
zaprawą tynkarską dostępną na rynku. Grubość tynku liczona była od górnej 
powierzchni przewodu do zewnętrznej powierzchni tynku.

W celu pomiaru temperatury na powierzchni badanego przewodu w tyn-
ku położono rurkę osłonową o średnicy wewnętrznej 2 mm, która stykała się  
z badanym przewodem. Do rurki wprowadzono termoparę i podłączono ją 
do miernika pomiaru temperatury. Podczas eksperymentów mierzono rów-
nież temperaturę na powierzchni tynku  z wykorzystaniem termopary. 

W czasie eksperymentu zaobserwowano (po ok. 30 min.) wydzielanie się 
produktów rozkładu cieplnego PCV. Wydzielanie się tych produktów wystę-
powało pomiędzy powierzchnią gazobetonu a tynkiem. W niektórych przy-
padkach zaobserwowano zapalenie się tych produktów. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań, tj. temperaturę na powierzchni 
przewodu, temperaturę na powierzchni tynku oraz średni czas funkcjonowa-
nia przewodu, w warunkach cieplnych symulujących warunki pożarowe.

Tabela 1. Wyniki badań eksperymentalnych 

Grubość tynku  
[mm]

Temp. na pow. 
przewodu [oC]

Temp. na pow. tynku 
[oC]

Średni czas 
funkcjonowania 
przewodu [min]

5 465 568 20
10 504 660 50
15 503 700 65
20 460 761 70
25 510 800 82

Z wyników zamieszczonych w tabeli 1 da się zauważyć gradient 
temperatury w warstwie tynku. Spadek temperatury na warstwie tyn-
ku jest na tyle mały, że nie chroni izolacji PVC przed jej degradacją  
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w warunkach pożaru. Tynk jednak do pewnego czasu opóźnia całkowite 
zniszczenie izolacji przewodu wydłużając jego czas funkcjonalności.

Rys. 1a. Przykład próbki po eksperymencie – kompletna próbka

Rys. 1b. Przykład próbki po eksperymencie – zdjęta warstwa tynku  
  
Na rys. 1b. widać efekt działania strumienia ciepła  na izolację przewodu 

przykrytego warstwą tynku. 

3. WNIOsKI

Z przeprowadzonych badań wynika, że:
Grubość tynku ma widoczny wpływ na czas funkcjonowania przewodu  1. 
w warunkach pożaru. 
Wzrost grubości warstwy tynku wydłuża nieliniowo czas funkcjonowania 2. 
przewodu. Wzrost grubości warstwy tynku z 15 mm na 20 mm lub 20 mm 
na 25 mm zwiększa czas funkcjonowania o ok. kilkanaście procent. 
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Najbardziej wyraźny wzrost czasu funkcjonalności przewodu zaobserwo-3. 
wano przy zmianie grubości tynku z 5 mm na 10 mm Wzrost tego czasu 
można szacować na ok. 100%.
Żadna grubość warstwy tynku nie zapewnia takiego gradientu temperatu-4. 
ry aby na powierzchni badanego przewodu nie występowała temperatura 
niszcząca izolację PCV.
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BADANIE sKUTECZNOŚCI PROJEKTOWANYCH 
INsTALACJI WENTYLACJI ODDYMIAJąCEJ, 
PRZY WYKORZYsTANIU sYMULACJI CFD

W artykule zaprezentowano możliwości wyko-
rzystania oprogramowania FDS, do oceny sku-
teczności przyjętych rozwiązań w projekcie insta-
lacji wentylacji oddymiającej. Przedstawiono za-
sady projektowania systemów oddymiania oraz 
omówiono zaawansowaną technikę sprawdzenia 
efektywności działania urządzeń służących do 
usuwania dymu.

This article describes the possibility of using soft-
wareFDS, to evaluate the accuracy of the solu-
tions adopted in the project of smoke ventilation 
system. Additionally it shows the principles of 
designing smoke exhaust system and discusses 
the advanced methods of verifying the effective-
ness of equipment used for smoke removal.

1. WPROWADZENIE

Sprawne działanie instalacji wentylacji oddymiającej jest jednym z kluczo-
wych elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkowników obiektu. 
Stąd systemy wentylacji muszą być bardzo precyzyjnie zaprojektowane. Nie-
stety często okazuje się, że standardowe metody projektowania są niewystar-
czające. Trudności związane z właściwym doborem parametrów projektowa-
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nych systemów oddymiania, pojawiają się przede wszystkim w obiektach nie-
typowych, o złożonej geometrii i dużej kubaturze. Wielokrotnie teoretyczne 
wartości obliczone na podstawie wytycznych lub norm okazują się zbyt małe, 
lub za duże w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Wspomniane problemy 
mogą być rozwiązane przez testy rozruchowe, w których można sprawdzić 
różne warianty projektowe. Niestety takie pomiary są czasochłonne i bardzo 
kosztowne. Alternatywą dla rzeczywistych testów są analizy z zastosowa-
niem programów komputerowych wykorzystujących modele numerycznej 
mechaniki płynów – CFD (ang. CFD – Computational Fluid Dynamics). Kom-
puterowe symulacje od lat są używane w aerodynamice, inżynierii, hydrau-
lice, meteorologii, budownictwie i wielu innych dziedzinach. Korzystanie  
z symulacji CFD (przy projektowaniu instalacji wentylacji pozwala na we-
ryfikację jej skuteczności już na etapie projektowym. Uzupełnienie uznanej 
wiedzy technicznej o modelowanie komputerowe umożliwia tworzenie dla 
każdego obiektu rozwiązania dedykowanego, stanowiąc jednocześnie istotne 
wsparcie dla konstruktorów, projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabez-
pieczeń przeciwpożarowych, co zaprezentowano w dalszej części niniejszego 
artykułu.

W artykule zaprezentowano wymagania prawne dla instalacji wenty-
lacji oddymiającej, ujęte w polskich i zagranicznych przepisach. Następnie 
przedstawiono metodykę badania skuteczności wentylacji przeciwpożarowej. 
W kolejności opisano poszczególne etapy prawidłowo wykonanej analizy, tzn. 
od ustalenia podstawowych założeń, poprzez opracowanie scenariusza poża-
rowego, obliczenie czasu ewakuacji użytkowników, aż do zasad odczytywa-
nia wyników symulacji. Ponadto szczegółowo omówiono podstawowe błędy 
popełniane podczas sprawdzania skuteczności wentylacji oddymiającej przy 
wykorzystaniu symulacji komputerowych CFD.

2. WYMAGANIA PRAWNE DLA INsTALACJI WENTYLACJI 
ODDYMIAJąCEJ, UJęTE W POLsKICH PRZEPIsACH

W § 270 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2002 [1] zapisano 
wymagania dla instalacji wentylacji oddymiającej. Nałożono obowiązek m.in. 
zapewnienia usuwania dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na 
godzinę, chyba że obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegają-
cych zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Dnia 
8 lipca 2009 roku weszły w życie znowelizowane przepisy techniczno-budo-
wlane. Nadając nowe znaczenie temu paragrafowi, sprecyzowano podstawo-
we wymogi jakie musi spełniać instalacja wentylacji oddymiającej. Określono 
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m.in., że dym powinien być usuwany z intensywnością zapewniającą warun-
ki do ewakuacji ludzi w czasie potrzebnym do jej przeprowadzenia, a także 
nałożono obowiązek zapewnienia dopływu powietrza zewnętrznego. Nato-
miast zrezygnowano z możliwości przyjmowania, bez uzupełniających analiz,  
10 wymian na godzinę jako dostatecznej intensywności usuwania dymu. 
Przyjmuje się, że ten parametr nie jest miarodajny do oszacowania warun-
ków ewakuacji, zwłaszcza w przypadku przestrzeni o niewielkich kubatu-
rach. Z uwagi na powyższe niezbędne jest przeprowadzenie analiz rozwoju 
pożaru i rozprzestrzeniania się dymu, w celu oceny warunków panujących na 
drogach ewakuacyjnych w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi z danego 
obiektu lub strefy pożarowej.

Na czas potrzebny do ewakuacji ludzi mają wpływ przede wszystkim dłu-
gości przejść i dojść ewakuacyjnych, liczba użytkowników oraz rodzaj obiek-
tu. Obejmuje on czas zwłoki, czyli czas potrzebny do uzyskania informacji  
o pożarze związany z systemem detekcji, sposobem alarmowania, a także cza-
sem pierwszych reakcji na odebrany alarm. Obejmuje również czas przejścia, 
czyli czas potrzebny na opuszczenie pomieszczenia oraz na pokonanie drogi 
do obudowanej klatki schodowej, innej strefy pożarowej lub bezpośrednio na 
zewnątrz budynku. Wspomniany czas można oszacować na podstawie obli-
czeń w oparciu o normy lub wytyczne. Natomiast pod pojęciem zadymienia 
uniemożliwiającego ewakuację rozumie się ograniczenie zasięgu widzialności 
poniżej dopuszczalnych wartości, jak również nadmierny przyrost temperatu-
ry. W szczególnych przypadkach uwzględnia się także niebezpieczny spadek 
stężenia tlenu oraz wzrost stężenia tlenku węgla i ewentualnie innych gazów 
toksycznych. Najczęściej przyjmuje się jako krytyczne: zasięg widzialności  
10 metrów (dla krawędzi elementów budowlanych i fluorescencyjnych zna-
ków ewakuacyjnych) i temperaturę 60°C na wysokości 1,8 metra [2]. 

Zlikwidowano również istniejące poprzednio wymagania, dotyczące od-
ległości pomiędzy kratkami wywiewnymi instalacji wentylacji oddymiającej 
oraz wysokości na jakiej powinny być umieszczone kratki wywiewne i na-
wiewne. W następstwie tego projektowanie instalacji jest znacznie ułatwio-
ne. Ponadto zamieszczono zmienione wymagania dla przewodów wentylacji 
oddymiającej, klap odcinających do tych przewodów i wentylatorów oddy-
miających. Omawiane wymagania dostosowano do postanowień normy [3], 
a dodatkowo przyjęto wynikające z tej normy wymagania dla klap dymo-
wych w grawitacyjnej wentylacji oddymiającej. Zgodnie z tymi ustaleniami 
przewody wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę odporności ogniowej 
co najmniej taką, jak klasa odporności ogniowej stropu określona zgodnie  
z paragrafem 216 rozporządzenia [1], przy czym dopuszcza się obniżenie 
klasy jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie 
pożaru nie przekracza 300°C. Podobne zasady obowiązują przy doborze klap 
odcinających do wspomnianych wyżej przewodów wentylacji oddymiającej. 
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Sprecyzowano także zasady stosowania wentylatorów oddymiających ze 
względu na ich klasę. Przy czym w przypadku wentylatorów dopuszcza się 
inne klasy niż przywołane w przytoczonym paragrafie, jeżeli taka możliwość 
wynika z analizy obliczeniowej dotyczącej temperatury dymu i zapewnienia 
bezpieczeństwa ekip ratowniczych. 

3. UsTALANIE PODsTAWOWYCH ZAŁOżEń OCHRONY 
PRZED ZADYMIENIEM WRAZ Z OBLICZENIEM 

PARAMETRóW WENTYLACJI POżAROWEJ 

Istnieje wiele dokumentów, które precyzują metodykę ustalania podsta-
wowych założeń projektowych dla instalacji wentylacji oddymiającej. W Sta-
nach Zjednoczonych stosowane są np. normy opracowane przez NFPA (z ang. 
National Fire Protection Association) [4], [5]. W Wielkiej Brytanii popularna jest 
norma [6]. Natomiast w Polsce projektanci najczęściej korzystają z wytycz-
nych zagranicznych (głównie USA i Wielkiej Brytanii), niemniej jednak istnie-
ją też popularne w środowisku polskie normy jak np. [7]. 

Według wspomnianych dokumentów pierwszym krokiem do zaprojekto-
wania odpowiedniego systemu oddymiania jest dokładne przeanalizowanie 
projektu budowlanego oraz przyjętego programu zagospodarowania po-
wierzchni użytkowych. Następnie należy ustalić obszar budynku lub strefy 
pożarowej, która ma być chroniona oraz przyjąć rozwiązania architektonicz-
no-instalacyjno-zabezpieczające, które będą stanowiły podstawę do określe-
nia zasad funkcjonowania systemów zabezpieczania przed zadymieniem. 

Do rozwiązań architektonicznych zaliczamy układ przestrzenno-funkcjo-
nalny pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych, wysokość do stropu właściwe-
go lub sufitów podwieszanych. Również istotny jest stopień przepuszczalności 
sufitów podwieszanych, a także rozmiary nieszczelności na połączeniach np. 
stropów i ścian. Wśród metod zabezpieczających należy wymienić obudowa-
nie lub wydzielenie danej przestrzeni ściankami (przeszkleniami) o założonej 
odporności ogniowej. Niemniej ważne jest zamknięcie dróg ewakuacyjnych  
i pomieszczeń drzwiami przeciwpożarowymi, ewentualnie drzwiami z samo-
zamykaczami, a także stosowanie w pewnych przypadkach stałych elemen-
tów wystroju i wyposażenia wnętrz np. z materiałów niezapalnych. Rozwią-
zania instalacyjne, które istotnie wpływają na funkcjonowanie projektowane-
go systemu zabezpieczania przed zadymieniem to np. rodzaj ochrony instala-
cją tryskaczową, obszar rozprowadzania przewodów wentylacyjnych, a także 
rozmieszczenie, rodzaj i wydajność punktów wyciągowych. Ponadto zakłada 
się podział przestrzeni oddymianych na strefy oddymiania posiadające włas-
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ne systemy wyciągowe. Wspomniany rozdział stref dymowych uzyskuje się 
przez rozlokowanie oraz ustalenie wysokości opuszczania kurtyn dymowych. 
Należy przy tym pamiętać, że dla prawidłowego działania wentylacji poża-
rowej niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza dolotowego 
do pracujących systemów wyciągowych, doprowadzanego np. grawitacyjnie 
poprzez automatycznie otwierane drzwi lub okna elewacyjne łączące strefy 
oddymiania z przestrzenią zewnętrzną. Ostatnim etapem wstępnego projek-
towania jest opracowanie algorytmów sterowania podstawowymi urządze-
niami ochrony przed zadymieniem w poszczególnych strefach oddymiania. 
Składa się na to np. wyłączenie wentylacji bytowej, zamknięcie wszystkich 
drzwi przeciwpożarowych, otwarcie dedykowanych otworów uzupełniają-
cych lub wyprowadzających powietrze, zamknięcie przeciwpożarowych klap 
odcinających, otwarcie odpowiednich klap wentylacji pożarowej, włączenie 
wentylatorów oddymiających, opuszczenie kurtyn dymowych itp.

W odniesieniu do obiektów standardowych o typowej geometrii w więk-
szości przypadków można przyjmować, że wymagania określone w warun-
kach techniczno-budowlanych [1] są spełnione przez zaprojektowanie instala-
cji wentylacji oddymiającej w oparciu o dostępne polskie i zagraniczne normy, 
poradniki i wytyczne dotyczące wentylacji pożarowej dla odpowiedniej gru-
py budynków [8]. Niemniej jednak okazuje się, że do spełnienia omawianych 
wymagań dla instalacji wentylacji oddymiającej z reguły nieodzowne jest 
przeprowadzenie osobnych analiz parametrów rozwoju pożaru i warunków 
występujących na drogach ewakuacyjnych. Wspomniane analizy powinny 
uwzględniać czas niezbędny do opuszczenia przez ludzi poszczególnych 
części budynku. Obecnie najlepszym narzędziem do przeprowadzania takich 
obliczeń są symulacje komputerowe CFD. 

4. PODsTAWOWE ZAsADY WYKONYWANIA ANALIZ 
sKUTECZNOŚCI sYsTEMóW ODDYMIANIA  

Z WYKORZYsTANIEM sYMULACJI CFD

Modelowanie pożarów jest procesem złożonym, wymagającym dobrego 
zrozumienia nie tylko matematycznego opisu zjawisk fizycznych, ale również 
algorytmów obliczeniowych i uproszczeń, które zastosowano w programach 
CFD. Należy też pamiętać o ograniczeniach samych modeli – wielu procesów 
zachodzących w pożarze w chwili obecnej nie potrafimy w wiarygodny spo-
sób modelować. Kolejnym problemem jest oszacowanie niepewności założeń 
do scenariusza pożarowego, jak również błędów samego modelu. Najczęściej 
wykorzystywanym narzędziem podczas przeprowadzania szczegółowej ana-
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lizy działania instalacji wentylacji oddymiającej jest program Fire Dynamics 
Simulator [8], opracowany przez amerykański instytut naukowo-badawczy 
NIST (National Institute of Standards and Technology) [9]. Inne programy umożli-
wiające modelowanie CFD to np.: PhoenicsFlair, AnsysFluent, Anys CFX (pro-
gramy ogólnego przeznaczenia) oraz Jasmine, Smartfire, Kobra 3D (programy 
dedykowane dla inżynierii bezpieczeństwa pożarowego) [10]. 

Podstawowe zasady wykonywania wspomnianych analiz zostaną omó-
wione w odniesieniu do programu FDS. Program jest znany oraz stosowa-
ny w środowisku inżynierów, pracowników i studentów wyższych uczelni 
technicznych na całym świecie, zajmujących się nowoczesną inżynierią bez-
pieczeństwa pożarowego. Aplikacja wykorzystuje metody obliczeniowe nu-
merycznej mechaniki płynów CFD. Model CFD, zastosowany w programie 
FDS pozwala badać rozwój pożaru w złożonych geometriach. CFD opisuje 
ruch płynu na podstawie rozwiązań układu równań różniczkowych cząst-
kowych Navier-Stokes’a. Wykorzystują one zasady zachowania masy, pędu  
i energii. Proces obliczeniowy może być wykonany zarówno jako bezpośred-
nia symulacja numeryczna (Direct NumericalSimulation – DNS) lub jako sy-
mulacja dużych wirów (Large Eddy Simulation – LES). Numeryczny algorytm 
obliczeniowy został tu zaprojektowany w taki sposób, że symulacja dużych 
wirów (LES) staje się symulacją bezpośrednią (DNS) wraz ze zmianą wymia-
rów siatki obliczeniowej. W większości zastosowań program wykorzystuje 
metodę LES, która uwzględnia wiry o wielkości porównywalnej z wielkością 
komórki siatki obliczeniowej [11].

Jednym z najważniejszych elementów prawidłowo wykonanej symulacji 
jest odpowiednia rozdzielczość siatki obliczeniowej. Trudno jest jednoznacz-
nie określić, jaka rozdzielczość w jakim miejscu jest odpowiednia. Generalnie 
siatka powinna być zagęszczana w otoczeniu pożaru, w sąsiedztwie otworów 
nawiewnych i wywiewnych oraz w innych miejscach, w których występuje 
intensywny przepływ. Obecnie najczęściej przyjmuje się długość boku siatki 
4–16-krotnie mniejszą niż średnica nominalna pożaru, a w sąsiedztwie otwo-
rów wlotowych i wylotowych – nie większą niż 0,25 krótszego boku otworu, 
zgodnie z wytycznymi [12] oraz [13], które opracowano na podstawie prze-
prowadzonej walidacji oprogramowania. Zły dobór siatki obliczeniowej po-
woduje błędy w postaci niewłaściwych wartości temperatur oraz objętości 
warstwy dymu. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest modelowanie wzrostu mocy i po-
wierzchni pożarów. Pierwszym sposobem jest założenie stałej powierzchni 
i stopniowe zwiększanie gęstości strumienia wydzielanego paliwa. Drugą 
metodą jest przyjęcie stałej gęstości strumienia i promieniste zwiększanie 
powierzchni, imitujące pożar rozprzestrzeniający się we wszystkich kierun-
kach po płaszczyźnie od punktu inicjacji. O ile w przypadku pożarów, które 
docelowo mają mieć stosunkowo niewielką powierzchnię pierwsza metoda 
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jest prostsza i akceptowalna, o tyle w przypadku pożarów rozwijających się 
do większych powierzchni daje wyniki odbiegające od rzeczywistości. Pożar 
w rzeczywistości nie powstaje nagle na powierzchni kilku metrów kwadra-
towych, stopniowo zwiększając swoją moc, tylko przyrost mocy następuje na 
skutek zwiększania powierzchni. Obie metody dają odmienne wyniki, róż-
niące się ilością powietrza wpływającego do kolumny konwekcyjnej ognia co 
– jak w przypadku różnych rozdzielczości siatek – prowadzi do otrzymania 
innych rozkładów temperatur i objętości warstwy dymu.

W analizie nie wolno zaniedbać właściwości cieplnych materiałów budo-
wlanych. Wymiana ciepła gazów pożarowych z przegrodami budowlanymi 
istotnie wpływa na działanie instalacji oddymiającej. Jeżeli pożar przebiega 
w małym pomieszczeniu, może nastąpić rozgorzenie. Często stosowanym 
kryterium jest temperatura górnej warstwy powyżej 550°C [6]. Jeżeli źle zo-
staną określone właściwości cieplne ścian w pomieszczeniu, nieprawidłowo 
zostanie wyznaczony moment powstania rozgorzenia. Ponadto temperatura 
dymu wpływa znacząco na wydajność wentylacji grawitacyjnej. W przypad-
ku oddymiania pomieszczeń o dużej powierzchni, wymiana ciepła warstwy 
dymu ze stropem istotnie wpływa na jej temperaturę, a co za tym idzie – na 
gęstość i ciśnienie gazów, powodujące usuwanie dymu przez klapy.  Z kolei 
temperatura warstwy dymu wpływa na jej stabilność – zbyt niska temperatu-
ra powoduje łatwe mieszanie się dymu z powietrzem z dolnej warstwy. Dla-
tego różnica między temperaturą projektową gazów w warstwie wypieranej  
w zbiorniku dymu a temperaturą otoczenia nie powinna być mniejsza niż 
20°C [6]. Właściwości cieplne materiałów budowlanych można dobrać do sy-
mulacji np. w oparciu o normę [14].

Sposób modelowania turbulencji jest jednym z najistotniejszych elementów 
wpływających na wyniki symulacji. W programie FDS zastosowano dwa mo-
dele turbulencji: Smagorinsky i DynamicSmagorinsky [11]. Model Smagorin-
sky posiada stałe, dobierane doświadczalnie, tj. turbulencyjna liczba Schmidta 
oraz turbulencyjna liczba Prandtla, a także stałą Smagorinsky’ego (Cs), która 
określa zależność między lepkością turbulentną a tensorem naprężeń. Nato-
miast w drugim modelu stała Smagorinsky’ego  (Cs) nie ma wartości stałej  
i jest funkcją położenia i czasu. Wyniki otrzymywane przy użyciu obu modeli 
mogą się różnić. Domyślne stałe są odpowiednie dla większości modelowa-
nych pożarów, jednak w pewnych szczególnych sytuacjach ich zmiana może 
dać bardziej realistyczne wyniki [15]. Jednocześnie nieprawidłowo zmienione, 
mogą powodować poważne błędy.

Na wyniki symulacji istotnie wpływa także sposób zdefiniowania właści-
wości materiałów palnych. Różne założenia mogą dać znacząco różne wyniki. 
Różnice mogą być spowodowane następującymi czynnikami:

założeniem materiałów o odmiennych właściwościach, np. drewno i poli-1) 
uretan,
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różnicami w danych literaturowych lub metodach badań,2) 
współzależnościami pomiędzy ilością wydzielanych produktów a ciepłem 3) 
spalania, tzn. jeżeli nie zostanie podane ciepło spalania, program przyjmie 
wartość domyślną. 
Jeżeli wartość ciepła spalania jest na przykład dwukrotnie większa niż rze-

czywista, przy tej samej mocy spali się dwukrotnie mniej materiału, czyli ilość 
wydzielonych produktów (dymu, tlenku węgla) będzie dwa razy mniejsza 
niż w rzeczywistości. Drugim ważnym elementem jest prawidłowe określenie 
ułamka mocy pożaru, który zostaje wydzielony w postaci promieniowania. 
Wiąże się to z rozróżnieniem pomiędzy całkowitą a konwekcyjną mocą poża-
ru. Często normy wymagają innego ułamka promieniowania niż ułamek cha-
rakterystyczny dla danego materiału (np. dla poliestru jest to 0,3 a norma [6]  
wymaga ułamka 0,2). W przypadku określania właściwości, bardzo istotne 
jest prawidłowe zdefiniowanie gęstości optycznej dymu. Należy zwrócić 
uwagę na różny sposób definiowania właściwości optycznych w różnych 
źródłach. W FDS należy podawać masowy współczynnik tłumienia Km [16], 
tymczasem np. w normie [17] podawana jest masowa gęstość optyczna Dm. 
Obie mają tę samą jednostkę [m2/kg] ale są inaczej definiowane. Pomylenie 
tych wielkości i wprowadzenie do programu bezpośrednio wartości z normy 
spowoduje kilkudziesięciokrotne niedoszacowanie gęstości optycznej dymu 
(np. dla poliuretanu Km wynosi około 8700 m2/kg, natomiast Dm wynosi około 
300 m2/kg).

Bardzo istotnym etapem interpretacji wyników jest oszacowanie niepew-
ności symulacji. Błędy symulacji można podzielić ogólnie na dwie grupy, tj. 
błędy wstępnych założeń oraz błędów wynikających z uproszczeń przyję-
tego modelu. Błędy założeń eliminuje się poprzez przyjęcie najbardziej nie-
korzystnego scenariusza oraz analizę wrażliwości. Częstym problemem jest 
odpowiedź na pytanie, które założenia są najbardziej niekorzystne – np. przy-
jęcie, że wszystkie drzwi do pomieszczeń na korytarzu są otwarte oznacza 
możliwość swobodnego rozchodzenia się dymu, ale zwiększa też przestrzeń 
podsufitową, w której dym może się gromadzić. Błędy modelu określa się 
na podstawie walidacji. Powszechną praktyką jest stosowanie pojedynczych 
współczynników niepewności, np. 14% dla temperatury gazów pożarowych 
[13] (należy pamiętać, że procent niepewności jest liczony od przyrostu tem-
peratury ponad wartość otoczenia, a nie od samej temperatury).

Jednym z najtrudniejszych problemów inżynierii bezpieczeństwa pożaro-
wego jest modelowanie pożarów kontrolowanych przez wentylację. Pożary 
takie mogą mieć miejsce nie tylko w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach, 
ale również w przypadku stosunkowo dużych pożarów w pomieszczeniach 
połączonych z otoczeniem niewielkimi otworami. Nie zawsze też pożary  
w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach dochodzą do fazy kontrolowanej 
przez ilość powietrza, np. w dużych halach niewielki pożar może przez cały 
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czas symulacji rozwijać się bez deficytu tlenowego. Podstawowym sposobem 
określenia, że w pożarze zaczyna brakować tlenu jest obserwacja krzywej 
HRR (Heat Release Rate) [18]. Jeżeli krzywa zaczyna w pewnym momencie 
oscylować wokół zadanej wartości, pożar jest niedowentylowany. Drugim 
wskaźnikiem jest pojawienie się niespalonego paliwa w pewnej odległości od 
pożaru. Modelowanie pożarów niedowentylowanych jest obarczone bardzo 
dużymi niedokładnościami. Składa się na to wiele czynników, opisanych wy-
czerpująco w pracy [18]. Po pierwsze, wydajność spalania założona w FDS 
jest większa niż w rzeczywistości i pożar, przy tej samej masie uwalnianego 
paliwa, zużywa więcej tlenu niż pożar rzeczywisty. To z kolei powoduje, że 
w pożarze modelowanym szybciej brakuje tlenu i zaczyna się zachowywać 
jak pożar niedowentylowany. Powyższa niedokładność symulacji prowadzi 
do obniżenia jego mocy w momencie gdy w rzeczywistym pożarze spalanie 
przebiega jeszcze bez zakłóceń. Po drugie, podczas spalania w warunkach 
niedoboru tlenu, masa wydzielonego dymu jest nawet 5 razy większa niż 
w przypadku pożaru dotlenionego, tymczasem obecna wersja programu FDS 
5.5 nie pozwala na różnicowanie ilości wydzielanego dymu (chociaż powstają 
pierwsze modele, mające to umożliwić [18]). Ponadto ilość wydzielanego tlen-
ku węgla może wzrosnąć do 50 razy, efekt ten jest teoretycznie możliwy do 
modelowania przy użyciu dwuetapowego modelu spalania, jednak nie jest on 
należycie zweryfikowany z doświadczeniami. Z powyższych faktów wynika, 
że w przypadku pożaru niedowentylowanego nie można w chwili obecnej  
w dokładny sposób wyznaczyć mocy pożaru (a co za tym idzie także tempe-
ratury), stężenia powstającego dymu i tlenku węgla. Praca [18] zaleca zwięk-
szanie otrzymanego wyniku temperatury o 50%.

Wyniki symulacji należy każdorazowo zweryfikować przy użyciu prost-
szych modeli, najczęściej analitycznych lub doświadczalnych, dostępnych  
w normach i podręcznikach. Pozwala to na wykrycie grubych błędów w przy-
gotowaniu pliku wejściowego. Sprawdzać należy przede wszystkim ilość po-
wietrza wpływającą do kolumny konwekcyjnej ognia oraz jej temperaturę, 
wysokość płomienia, czas reakcji tryskaczy (np. w porównaniu z programem 
DETACT (DETector ACTuation) [19]), temperaturę górnej warstwy dymu, natę-
żenie przepływu przez klapy dymowe. Trzeba również pamiętać, że zależno-
ści analityczne posiadają szereg ograniczeń, np. obliczenie temperatury war-
stwy dymu w normach nie uwzględnia wymiany ciepła z elementami budyn-
ku (warunki adiabatyczne) i prowadzi do jej zawyżenia. Konieczna jest więc 
umiejętna ocena, czy różnice pomiędzy wynikami są spowodowane błędami 
w symulacji czy też niedoskonałością prostszych modeli.

Kolejnym istotnym aspektem, który znacząco warunkuje poprawność 
przeprowadzonej symulacji, jest definiowanie geometrii obiektu. Wprowa-
dzanie geometrii do programu FDS w większości przypadków jest zajęciem 
bardzo pracochłonnym. Aplikacja wymaga od użytkownika ręcznego wpi-
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sania współrzędnych wszystkich brył opisujących budynek. W przypad-
ku analizy dużych obiektów o skomplikowanej geometrii, warto wcześniej 
zdefiniować poszczególne elementy konstrukcyjne (np. ściany, stropy itp.)  
w programie typu CAD, a następnie dokonać konwersji z formatu *.dwg do 
formatu programu FDS. Odpowiednie narzędzie przetwarzające dane, można 
pobrać z oficjalnej strony NIST[8]. W miarę możliwości, wprowadzany obiekt 
powinien odpowiadać warunkom rzeczywistym. Obecnie nie istnieją żadne 
wytyczne, które dokładnie określałyby dopuszczalny próg błędu tworzonej 
geometrii, jednakże dla poprawności wykonywanej symulacji zaleca się, aby 
nie był większy niż 5% dla elementów, które mają wpływ na rozprzestrzenia-
nie się dymu oraz 10% dla pozostałych [20]. Dużym ograniczeniem progra-
mu FDS jest brak możliwości definiowania powierzchni zakrzywionych. Cała 
geometria budynku musi opierać się na układzie prostopadłościanów. Jedy-
nym rozwiązaniem w przypadku próby formowania powierzchni zakrzywio-
nych jest zagęszczenie siatki tak, aby możliwie jak najdokładniej odwzorować 
rzeczywisty kształt.

5. sCENARIUsZ POżAROWY ORAZ ANALIZOWANE 
PARAMETRY POżARU

Po stworzeniu trójwymiarowej geometrii obiektu zgodnie z udostępnio-
nymi projektami, można przystąpić do określenia zakładanych scenariuszy 
pożarowych. Opracowywanie scenariusza pożarowego należy rozpocząć od 
ustalenia najbardziej niekorzystnej lokalizacji pożaru, biorąc pod uwagę np. 
możliwość występowania dużej ilości materiałów palnych, możliwe utrudnie-
nia w ewakuacji ludzi, bezpieczeństwo ekip ratowniczych lub bezpieczeństwo 
konstrukcji. Następnie na podstawie norm np. [6], [5] lub wytycznych [21] 
przyjmuje się maksymalną moc oraz gęstość mocy pożaru, co determinuje 
wielkość powierzchni pożaru. Kolejnym krokiem jest założenie szybkości 
rozwoju pożaru (np. w oparciu o wytyczne [21]), z uwzględnieniem czasu za-
działania tryskaczy (np. przy pomocy programu DETACT [19]). Rys. 1 przed-
stawia przykład krzywej rozwoju pożaru (określonej przez współczynnik 
szybkości rozwoju pożaru i wartość maksymalną strumienia ciepła).Założona 
gęstość mocy pożaru: 625 kW/m2. Powierzchnia pożaru 5 m2. Przyjęto zasto-
sowanie tryskaczy szybkiego reagowania. Szybkość rozwoju pożaru: szybki 
(współczynnik α=0,4689 zgodnie z Procedurami KG PSP [21]), do momen-
tu uruchomienia pierwszego tryskacza – 161 sekund zmiana mocy pożaru  
w czasie następuje zgodnie z zależnością: q= α * t². Po zadziałaniu tryskaczy 
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przyjęto stałą moc pożaru. Natomiast materiał spalany wraz z jego właściwo-
ściami palnymi można określić na podstawie [22].

Krzywa rozwoju pożaru
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Rys. 1. Przykład graficznego przedstawienia krzywej rozwoju pożaru. 
Wykres wykonany w programie Microsoft Excel

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku badania skuteczności systemów oddymiania wykonywane 
symulacje w każdym przypadku powinny umożliwić sprawdzenie zasięgu 
widzialności na wysokości 1,8 m od poziomu podłogi, a także temperatury na 
wysokości 1,8 m i 2,5 m od poziomu podłogi. Celem analizy jest sprawdzenie 
czy nie zostały przekroczone następujące wartości graniczne, badanych para-
metrów:

temperatura – 60°C (możliwość poparzenia górnych dróg oddechowych przy 1) 
wysokiej wilgotności powietrza, wartość przyjęta zgodnie z [21] oraz [2]);
temperatura – 200°C na wysokości 2,5 m nad poziomem posadzki (pa-2) 
rametr określający zapewnienie odpowiednich warunków do ewakuacji 
zgodnie z [21]oraz [2]);
zasięg widzialności – 10 m dla krawędzi elementów budowlanych i flu-3) 
orescencyjnych znaków ewakuacyjnych, 15 m dla znaków podświetlanych 
(parametry określające zapewnienie odpowiednich warunków do ewaku-
acji zgodnie z [21] oraz [2]).
Ponadto w ramach wykonywanych analiz należy dodatkowo ocenić 

m.in. temperaturę dymu na wysokości podstaw warstw dymu, temperaturę 
dymu pod stropami oraz pod pełnymi sufitami podwieszanymi, także sto-
pień przenikania dymu do sąsiednich stref dymowych. Wszystkie wymie-
nione wyżej parametry należy sprawdzić w założonym czasie ewakuacji [21]. 
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Dodatkowo zaleca się sprawdzenie  temperatury dymu na wysokości kana-
łów wentylacyjnych i wentylatorów stosownie do § 270 rozporządzenia [1].  
W tym przypadku z uwagi na konieczność przeprowadzenia długich obli-
czeń, można zastosować komputerowy model strefowy pożaru np. program 
CFAST (Consolidated Model of Fire and Smoke Transport) [23], opracowany rów-
nież przez NIST.

6. OBLICZANIE PRZEWIDYWANEGO CZAsU EWAKUACJI 
UżYTKOWNIKóW OBIEKTU

Obecnie istnieją dwie metody obliczania czasu ewakuacji użytkowników 
danego obiektu. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie komputerowych 
modeli Egress (wyjścia, ewakuacji) [24]. Programy komputerowe o takim 
przeznaczeniu szacują czas potrzebny do ewakuacji budynku, czyli tzw. wy-
magany bezpieczny czas ewakuacji. W zależności od zastosowanego progra-
mu, możliwe jest modelownie wszystkich obiektów użyteczności publicznej 
tj. obiektów transportu publicznego, obiektów sportowych, obiektów han-
d lowych, budynków wysokich, wysokościowych itd. Programy do oblicza-
nia czasów ewakuacji, uwzględniają m.in. powstawanie zjawiska przeciw-
prądu, możliwość zablokowania albo wykluczenia jednego lub kilku wyjść 
ewakuacyjnych, możliwości tworzenia się grup preferencyjnych (np. grupa 
współpracowników, matka z dzieckiem, z uwzględnieniem zmiany szybko-
ści przemieszczania się takiej grupy) czy też możliwość definiowania czasu 
od ogłoszenia alarmu do rozpoczęcia przemieszczania. Dodatkowo progra-
my uwzględniają to, że jednostka zna całość obiektu i porusza się w spo-
sób optymalny. Oprogramowanie umożliwia modelowanie ruchu w tłumie  
i wpływu zagęszczenia na spowolnienie poruszania się jednostek. Jeśli chodzi 
o wprowadzanie danych wejściowych wspomniane programy dają możliwość 
określania cech charakterystycznych poszczególnych osób, m.in. takich jak: 
wymiary ciała, szybkość poruszania się na drogach pionowych i poziomych, 
znajomość poszczególnych wyjść.

Prostym sposobem wyznaczania przewidywanego czasu ewakuacji użyt-
kowników obiektu, jest wykonanie obliczeń w oparciu o normy i wytyczne. 
W wytycznych [21] w rozdziale dotyczącym obliczenia tzw. wymaganego 
oraz dostępnego bezpiecznego czasu ewakuacji przywołuje się normę angiel-
ską [2]. Zgodnie z przywołaną normą dostępny bezpieczny czas ewakuacji  
(z ang. ASET – Available Safe Escape Time), to wyliczony czas dostępny pomię-
dzy zainicjowaniem pożaru a czasem, w którym tolerowane, graniczne kry-
teria bytowe nie są przekroczone w określonej przestrzeni w budynku. Z ko-
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lei wymagany bezpieczny czas ewakuacji (z ang. RSET – Required Safe Escape 
Time), to wyliczony czas dostępny pomiędzy zainicjowaniem pożaru a czasem,  
w którym użytkownicy, w określonych przestrzeniach w budynku, są w sta-
nie osiągnąć bezpieczne miejsce. W przypadku stref, w których przewiduje się 
ewakuację maksymalnej projektowanej ilość ludzi, na wymagany bezpieczny 
czas ewakuacji składają się czasy: detekcji, alarmowania, wstępnych reakcji 
pierwszych osób, które zauważyły zagrożenie, przejścia oraz kolejki przez 
wyjścia ewakuacyjne. Obliczony w ten sposób czas należy powiększyć o tzw. 
margines bezpieczeństwa (zalecane 25%) i następnie wprowadzić do progra-
mu CFD jako czas symulacji, w którym oceniane są warunki ewakuacji.

Rys. 2. Uproszczony schemat składowych czasu ewakuacji w porównaniu  
do dostępnego bezpiecznego czasu ewakuacji

Źródło: opracowanie na podstawie [25].

7. ODCZYTYWANIE DANYCH WYJŚCIOWYCH ORAZ 
ZAsADY sPORZąDZANIA RAPORTU Z sYMULACJI

Dane wyjściowe należy odczytać poprzez wizualizację w dedykowanym 
programie (w przypadku FDS, jest to program Smokeview) oraz na podstawie 
wcześniej zdefiniowanych i wprowadzonych do programu punktów pomia-
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rowych. Sprawdzenie badanych parametrów trzeba przeprowadzić w mo-
mencie przekroczenia wartości granicznych oraz po czasie WBCE (wymagany 
bezpieczny czas ewakuacji). Na poniższych rysunkach przedstawiono geome-
trię obiektu, w którym przeprowadzano analizę oraz przykłady wyników sy-
mulacji w postaci przekrojów pionowych i poziomych badanych parametrów. 
Kolorem czarnym zaznaczone zostały wartości graniczne poszczególnych pa-
rametrów pożaru.

Rys. 3. Widok geometrii analizowanego obiektu w programie Smokeview 
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3 prezentuje geometrię jednej ze stref pożarowych terminala pasażer-
skiego na lotnisku. Założono powstanie pożaru w punkcie usługowo-handlo-
wym przy wejściu do budynku. Na rys. 4 przedstawiono wizualizację spadku 
zasięgu widzialności na wysokości 1,8 m na poziomie 0. Po czasie WBCE, war-
tości graniczne zostają nieznacznie przekroczone w 3 miejscach na poziomie 0. 
Na kolejnym rysunku (nr 5), widać rozkład temperatury na wysokości 1,8 m, 
na poziomie 0. Po czasie WBCE wartości graniczne nie zostaną przekroczone. 
Rysunek 6 obrazuje rozkład temperatury na wysokości 2,5 m, na poziomie 0.  
Po czasie WBCE wartości graniczne zostały nieznacznie przekroczone nad po-
żarem. Następny rysunek 7 przedstawia rozkład temperatury na wysokości 
podstaw warstw dymu – 3,0 m, na poziomie 0. Rysunek 8 – rozkład tempera-
tury pod stropem na wysokości 4,4 m na poziomie 0. Na rysunku 9 zaprezen-
towano zasięg widzialności (zadymienie) w przekroju pionowym, poprowa-
dzonym przez środek strefy. Widoczny jest moment przepływu pierwszych 
dymów do sąsiedniej strefy dymowej na parterze. Ostatni, rysunek 10 ilustru-
je zasięg widzialności w przekroju pionowym. Z rysunku 10 można odczytać 
stopień przenikania dymów na antresolę.   
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Rys. 4. Przykład rozkładu zasięgu widzialności na wysokości 1,8 metra.  
Wizualizacja w programie Smokeview

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Przykład rozkładu temperatury na wysokości 1,8 metra.  
Wizualizacja w programie Smokeview 

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 6. Przykład rozkładu temperatury na wysokości 2,5 metra.  
Wizualizacja w programie Smokeview

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 7. Przykład rozkładu temperatury na wysokości podstaw warstw dymu.  
Wizualizacja w programie Smokeview

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 8. Przykład rozkładu temperatury pod stropem.  
Wizualizacja w programie Smokeview

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 9. Przykład rozkładu zasięgu widzialności w przekroju pionowym.  
Moment przepływu dymów do sąsiedniej strefy dymowej.  

Wizualizacja w programie Smokeview
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 10. Przykład rozkładu zasięgu widzialności w przekroju pionowym.  
Stopień przepływu dymów na antresolę, poprzez nieszczelności między elewacją  

i stropem. Wizualizacja w programie Smokeview
Źródło: opracowanie własne.

Po odczytaniu wyników symulacji należy sporządzić raport, który jest wy-
magany przez państwowe organy weryfikujące. W Polsce trwają obecnie pra-
ce nad opracowaniem szczegółowych wytycznych w zakresie sporządzania 
omawianych raportów. W tym celu został powołany zespół przy Komendzie 
Głównej. Z zagranicznych dokumentów warto wymienić, np. niemieckie stan-
dardy opracowane przez VDI (z niem. VereinDeutscherIngenieure – Stowarzy-
szenie Niemieckich Inżynierów): [26] i [27], a także standard brytyjski [12].

Dobrze wykonany dokument powinien zawierać szereg niezbędnych 
informacji, które zostały przedstawione w tabeli 1. Ponadto uznaje się, że 
zasadne byłoby wprowadzenie dodatkowego obowiązku załączania płyty  
z tzw. plikami wsadowymi. Państwowe organy weryfikujące powinny pro-
wadzić archiwizację wykonanych symulacji, co zwiększy możliwość kontroli 
poprawności ich wykonania.
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Tabela 1. Informacje, które powinien zawierać raport z symulacji 

Informacje ogólne
opis obiektu i jego lokalizacja
cel i zakres wykonywania analiz

System ochrony 
przeciwpożarowej

podział na strefy pożarowe
instalacja tryskaczowa
instalacja sygnalizacji pożaru
instalacja DSO
instalacja oddymiająca

Zastosowany model 
CFD

nazwa programu, wersja, producent
rodzaj i gęstość siatki
model turbulencji
model spalania
model promieniowania
zastosowane współczynniki bezpieczeństwa

Warunki graniczne

początkowa temperatura wewnętrzna i zewnętrzna
siła i kierunek wiatru
materiał elementów budowlanych
czas symulacji (krok obliczeniowy)

Model obiektu załącznik graficzny ze szczegółowym opisem parametrów 
obiektu

Pożar

krzywa rozwoju pożaru – załącznik graficzny
materiał spalany, emisja sadzy
gęstość mocy pożaru
lokalizacja pożaru z uzasadnieniem

Instalacja oddymiająca 
– parametry

załącznik graficzny ze szczegółowym opisem parametrów 
instalacji: lokalizacja punktów nawiewnych i wywiewnych, 
wydajności, czas uruchomienia, sposób uruchomienia

Analizowane parametry 
pożaru

temperatura – wysokość pomiarów, wartość graniczna
zasięg widzialności – wysokość pomiarów, wartość graniczna

Ewakuacja

przewidywany czas ewakuacji użytkowników obiektu
szczegółowy opis sposobu wyliczenia  wymaganego czasu 
ewakuacji dla danego obiektu wraz z uzasadnieniem (norma, 
program komputerowy, praktyczne sprawdzenie warunków 
ewakuacji)

Wyniki symulacji załącznik graficzny ze szczegółową prezentacją analizowanych 
parametrów pożaru

Obserwacje i wnioski
omówienie wyników symulacji
wnioski w zakresie możliwości ewakuacji, działań ratowniczych, 
zastosowanych elementów ochrony ppoż.

Źródło: opracowanie własne.
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8. PODsUMOWANIE

Ze względu na złożoność metody CFD, bardzo ważne jest aby symula-
cje przeprowadzane były przez osoby o odpowiednim doświadczeniu, przy 
zachowaniu zasad „dobrej praktyki”. Wyniki symulacji należy każdorazowo 
zweryfikować przy użyciu prostszych modeli, najczęściej analitycznych lub 
doświadczalnych, dostępnych w normach i podręcznikach. Pozwala to na wy-
krycie dużych błędów w przygotowaniu pliku wejściowego. Sprawdzać nale-
ży przede wszystkim ilość powietrza wpływającą do kolumny konwekcyjnej 
ognia oraz jej temperaturę, wysokość płomienia, czas reakcji tryskaczy (np. 
w porównaniu z programem DETACT), temperaturę górnej warstwy dymu, 
natężenie przepływu przez klapy dymowe. Trzeba również pamiętać, że za-
leżności analityczne posiadają szereg ograniczeń, np. obliczenie temperatury 
warstwy dymu w normach nie uwzględnia wymiany ciepła z elementami bu-
dynku (warunki adiabatyczne) i prowadzi do jej zawyżenia. Konieczna jest 
więc umiejętna ocena, czy różnice pomiędzy wynikami są spowodowane błę-
dami w symulacji czy też niedoskonałością prostszych modeli.

Rezultaty przeprowadzonej symulacji umożliwiają ocenę, czy przyjęte 
parametry wentylacji pożarowej zabezpieczającej przed zadymieniem oraz 
inne techniczne rozwiązania zabezpieczające, są wystarczające do zapewnie-
nia  bezpiecznych warunków ewakuacji dla znajdujących się w obiekcie ludzi 
w wyliczonym czasie ewakuacji. Taka ocena pozwala na sformułowanie pre-
cyzyjnych zaleceń, w celu ograniczenia przewidywanego w symulacji zagro-
żenia zadymieniem. Może to dotyczyć konieczności podwyższenia wydajno-
ści wentylacji oddymiającej, doboru większej ilości punktów wyciągowych, 
zwiększenia zakresu opuszczania kurtyn dymowych czy nawet zmiany poło-
żenia przewodów wentylacyjnych. Z drugiej strony omawiana analiza, może 
wykazać możliwość zastosowania mniej wydajnego systemu zabezpieczenia 
przed zadymieniem, co znacząco obniży koszty inwestycyjne.

Na zakończenie warto wspomnieć, że w Polsce obecnie istnieją dwa nie-
zależne ośrodki, które wykorzystują najnowsze techniki komputerowe przy 
wykonywaniu opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Takim 
ośrodkiem jest Instytut Techniki Budowlanej, który jest jednostką badawczo- 
-rozwojową nadzorowaną przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, które jest organizacją naukowo-
techniczną będącą członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-
nych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Ponadto istnieje wiele firm 
oraz osób prywatnych, które świadczą swoje usługi w oparciu o symulacje 
komputerowe rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu. Niestety, obecnie 
również w Polsce nie powstały wytyczne dotyczące prawidłowych założeń 
wykonywanej symulacji, nie powołano również ośrodków certyfikujących 
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tego typu ekspertyzy. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, nadzór 
nad prawidłowością sporządzania specjalistycznych opracowań z wykorzy-
staniem najnowocześniejszych narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowe-
go, spoczywa na Państwowej Straży Pożarnej. Niemniej należy stwierdzić, że 
Wydziały Kontrolno-Rozpoznawcze PSP w tej chwili nie są przygotowane na 
rzetelną ocenę prawidłowości wykonania symulacji komputerowych. Głów-
nym problemem jest brak odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz 
przeszkolenia funkcjonariuszy pracujących w ww. wydziałach. Konieczne 
jest powołanie ośrodka zajmującego się rozwojem najnowocześniejszych na-
rzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w ochronie przeciwpożarowej, 
którego jednym z głównych zadań byłoby szkolenie pracowników PSP oraz 
weryfikacja symulacji wykonanych przez prywatne podmioty. Oczywiście, 
ośrodek taki powinien powstać w jednej z jednostek organizacyjnych Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako jednostka 
organizacyjna PSP, kształcąca m.in. strażaków Państwowej Straży Pożarnej 
oraz osoby cywilne, na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, by-
łaby niewątpliwie dobrym miejscem na utworzenie specjalistycznego ośrodka 
ds. zastosowania symulacji komputerowych w ochronie przeciwpożarowej.
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METHODs OF ExAMINING THE EFFECTIVENEss OF THE 
sMOKE VENTILATION sYsTEM, UsING CFD sIMULATION

Fire Dynamics Simulator (FDS) is a computational fluid dynamics (CFD) 
model of fire-driven fluid flow. The software solves numerically a form of the 
Navier-Stokes equations appropriate for low-speed, thermally-driven flow, 
with an emphasis on smoke and heat transport from fires. FDS is a powerful 
tool designed for particular fire hazard analysis and solving issues connected 
with fire safety engineering, especially to evaluate the accuracy of the solutions 
adopted in the project of smoke ventilation system.  Its  practical application 
supports designing non-standard buildings abide by the rules of fire safety, 
but mainly FDS is an advanced method of verifying the effectiveness of 
equipment used for smoke removal.
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FIREs OF PAssENGER CARs IN POLAND

The main causes of fires of passengers car in 
Poland were presented in this paper. The paper 
depicts results of tests of the development of pas-
senger car fires. Temperature measurements were 
taken with the use of thermocouples, en infrared 
pyrometer and a thermal camera. 

Key words: car fire, infrared pyrometer, thermal camera.

1. INTRODUCTION

A passenger car fire is a dangerous phenomenon both for a driver and for  
passengers. As a rule it tends to appear in unfavourable conditions: during 
a collision or while driving. Fires happen both in old cars, which have been 
inappropriately maintained or modified, as well as new ones, which have 
manufacturing defects. The phenomenon of a passenger car fire proceeds  
in a very dynamic way due to significant concentration of flammable mate-
rials in a relatively small car space. The conducted tests will widen the know-
ledge about the phenomenon of a passenger car fire and will encourage the 
use of the required extinguishing tactics and selection of correct extinguishing 
agents for these types of fires. 
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2. FREqUENCY OF OCCURRENCE  
AND CAUsEs OF PAssENGER CAR FIREs

In the opinion of firemen the main causes of car fires include the technical 
faults of cars, in particular those of the electrical system. To a large extent, they 
result from unprofessional repairs and unpermitted changes. Most frequently, 
fires are caused by a short circuit of the electrical system, a fuel leak from sys-
tems damaged in the course of a collision, an untight gas pipe (in LPG-fired 
cars) and a deliberate act, like a car arson.

In Poland, the SWD ST reporting programme is in use, where an officer 
commanding a fire fighting and rescue operation records all incidents. Car 
fires are treated in the same way as all other fires. The programme does not 
take into account the specific nature of a car fire. Moreover, quite often with-
out a prior reflection, the reporting firemen quote the same cause of a fire in 
different columns. Therefore, the data contained in the SWD ST programme 
are ambiguous and do not always contain the real cause of a car fire. Table 1 
shows the causes of passenger car fires in 2010 as included in EWID ST.      

Table 1. Causes of passenger car fires in 2010 as included in EWID ST
Item Cause of fire Number of fires

1 Human carelessness 130
2 Faults of electrical and heating equipment and systems 1 036
3 Incorrect operation of electrical and heating equipment 

and systems
28

4 Faults of mechanical equipment 115
6 Faults of means of transport 2 468
7 Incorrect operation of means of transport 123
8 Arson, including terrorist acts 668
9 Fires resulting from other local threats 75
10 Other causes 437
11 Unidentified 1 992
12 Total 7 072

After 1989, along with the transformation of the political system, the num-
ber of vehicles on Polish roads began to grow. Due to changes in customs re-
gulations in recent years, a very large number of cars was imported to Poland. 
Usually, the service period of these vehicles exceeded 10 years and many of 
them were in a poor technical condition. A large part of these vehicles which 
were brought into our country in the 1990’s was registered as “non-factory as-
sembled”. This accounted for the fact that the engine and the remainder of the 
vehicle were imported separately. Very often, these were the cars which had 
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been involved in accidents and were subsequently repaired by unqualified 
persons. Many cars were brought from Great Britain and adjusted to right-
hand traffic. These changes were made cheaply at unprofessional workshops. 
This resulted in a larger number of vehicle fires. After 2000 the situation stabi-
lised, and since then, in general, the technical condition of cars authorised for 
traffic has been improve.   

Car collisions are daily events on our roads. In contrast, passenger car fires 
can rarely be seen. They represent about 5% of the total number of fires. In 
quantitative terms, there are many of them. The Department of Information 
and Promotion of the National Headquarters of the State Fire Service informs 
that in 2010 there were 135 554 fires, with 8879 involving means of transport, 
including 7072 fires of passenger cars. Table 2 shows the number of registered 
passenger cars against the number of fires in 1999 to 2010. Fig. 1 shows dia-
grams representing the number of fires per 1 million registered passenger cars 
in 1999 to 2010.  

Table 2. The number of registered passenger cars against the number  
of fires in 1999 to 2010

Item Year Number of 
registered passenger 

cars (in million)

Number of 
passenger car 

fires

Number of fires per 1 million 
registered passenger cars

1 1999   9 282 6 094 656
2 2000   9 991 6 095 610
3 2001 10 503 5 845 557
4 2002 11 029 6 203 562
5 2003 11 244 5 892 524
6 2004 11 975 5 737 479
7 2005 12 339 6 295 555
8 2006 13 384 6 642 496
9 2007 14 588 6 279 430
10 2008 16 080 6 425 400
11 2009 16 495 6 390 387
12 2010 17 353 7 072 408

It follows from the data presented in Table 1 and Fig. 1 that the annual 
number of passenger car fires slightly grows, but so does the number of regi-
stered vehicles. Compared tothe number of registered vehicles, the number of 
fires decreases.   
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Fig. 1. Number of fires per 1 million registered passenger cars in 1999 to 2010

3. REsEARCH ON THE DEVELOPMENT OF A PAssENGER 
CAR FIRE

The tests are carried out to determine the development of a passenger car 
fire, using a thermal camera and an infrared pyrometer for temperature meas-
urements. Temperatures are also measured by means of thermocouples (Fig. 2).  
In the first experiment, the fires of three passenger cars were simulated. The 
experiment was carried out at a parking lot in the windless and rainless 
weather conditions, at an ambient temperature of about 20°C. The tempera-20°C. The tempera-
ture was continuously measured by means of  K type thermocouples, the in-
frared pyrometer Raytek PM50 and the thermal camera VIGOcam V50. Two 
thermocouples were placed inside the car at the highest and lowest points of 
its interior,  one was situated inside the engine chamber in the middle, about 
2 cm over the valve cover, and another in the boot (Fig. 2). The pyrometer was 
used to measure the temperature of the external surface of the car door, under 
the window pane. The tests were carried out at the Sub-officer School of the 
State Fire Service in Bydgoszcz. In the course of the experiment, three FSO 
Polonez cars with complete equipment were burned.
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Fig. 2. Location of the thermocouple in a car  

A fire was started inside car A, by lighting a petrol-saturated sponge placed 
on the floor under the dashboard, in front of the passenger seat (Fig. 3). After 
five minutes the rear doors were opened, since the fire diminished. At car B, 
a fire was started near the engine, by lighting a tray with a fuel on a cushion 
pool, placed on the road under the engine. At car C, a fire was started inside 
the car, just as in the case of car A, and its course was observed with closed 
windows. 

  
Car A           Car B 
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Car C
Fig. 3. The seat of the fire

Fig. 4 shows the temperature dependence on the fire duration, inside the 
car, at its ceiling bottom, as measured by thermocouple T1, for cars A, B and C. 
The temperature inside the car, close to the floor, reached the maximum value 
of 1 017°C in the 14th minute of the fire, in car A, 995°C in the 22nd minute of 
the fire, in car B and 1 008°C in the 70th minute of the fire in car C. 

Fig. 4. The temperature dependence on the fire duration,  
measured by thermocouple T2, for cars A, B and C

The performed experiments indicate that the development dynamics of  
a car fire depends mainly on ventilation. In the case where the doors and 
windows are closed, the fire develops slowly or is suppressed. In the case of 
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the car C fire only 45 minutes passed from the start of the fire when the seal 
melted and the windscreen became flexible and cracked on the passenger’s 
side. The flames penetrated out of the car and the fire became more dynamic. 
In each of the cases, the maximum fire temperature inside the car cabin was 
about 1000°C. It was reached within 11 to 67 minutes, depending on the pos-
sibility of air supply. 

In a tightly closed passenger car, the fire is suppressed in its initial stage by 
the absence of oxygen. Several experiments were carried out where fire did 
not develop. A lighted newspaper placed on the front or rear seat did not set 
fire to the car. The seat partly burned, but the fire died out after 3 to 5 minutes. 
The car was filled with black smoke and the panes were covered by soot.

In the course of the fire of vehicle B, after an incidental self-opening of the 
bonnet, the servos were exposed to the direct impact of temperature. In the 
34th minute of the fire, as the pressure of the oil contained in the servos incre-
ased, they were blown apart with a great force, which could be heard as the 
sound of a gunshot.

Fig. 5 shows the temperature dependence on the fire duration, measured 
by thermocouples placed as in Fig. 1: T1 (top), T2 (bottom), T3 (engine) and 
T4 (boot), and the infrared pyrometer (the front door under the window pane) 
for car A.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72

Time [min]

T
em

pe
ra

tu
re

 [°
C

] 

T1 T2 T3 T4 Pyrometer

Fig. 5. The temperature dependence on the fire duration for car A, measured by ther-
mocouples: T1 (top), T2 (bottom), T3 (engine), T4 (boot) and the infrared pyrometer
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The figure shows a very fast temperature increase in the car cabin up to 
about 1000°C. After this temperature had been reached, in a matter of several 
minutes the fire almost to the whole car. The dynamics of the fire and temper-
ature were higher inside the cabin than in the engine chamber and the boot. 
Probably, it was so because in a short time the window panes were damaged 
and there was a good air supply. The course of the fire in the engine chamber 
and the boot was less dynamic and reached a lower temperature, of about 
800°C, which persisted for about 20 minutes. 

Fig. 6 shows the temperature dependence on the fire duration, measured 
by thermocouples placed as in Fig. 2: T1 (top), T2 (bottom), T3 (engine) and 
T4 (boot), and the infrared pyrometer (the front door under the window pane) 
for car B.
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Fig. 6. The temperature dependence on the fire duration for car B, measured by ther-
mocouples: T1 (top), T2 (bottom), T3 (engine), T4 (boot) and the infrared pyrometer

The fire in car B was initiated in the engine chamber. At the beginning the 
fire developed under the hood, then spread into the car interior and at the 
end to the boot. Values of the fire temperature were similar as for the fire of 
car A.
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Fig. 7. The temperature dependence on the fire duration for car C, measured by ther-
mocouples: T1 (top), T2 (bottom), T3 (engine), T4 (boot) and the infrared pyrometer

Fig. 7 shows the temperature dependence on the fire duration, measured 
by thermocouples placed as in Fig. 2: T1 (top), T2 (bottom), T3 (engine) and 
T4 (boot), and the infrared pyrometer (the front door under the window pane) 
for car C. The temperature inside grows very slowly. Only after ca. 50 minutes, 
once the temperature grew above 200°C, the window panes became unsealed 
which led to a dynamic temperature growth.    

The Raytek PM50 type infrared pyrometer was used to measure the tem-
perature of the external surface of the car. The pyrometer was placed at the 
upper part of the car door (under the window pane). It was assumed that the 
emissivity of the varnished sheet metal of the car body was equal to 0.95. It 
seems that the temperature results obtained using the pyrometer are under-
estimated. In the literature there are no data on the values of the emissivity 
of the varnished sheet metal of the car body at a high temperature, of several 
hundred degrees centigrade [1, 2]. The Raytek PM50 pyrometer is equipped 
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with a sight aiming at the centre of the measuring circle. When set at a dis-When set at a dis-
tance of 20 m, the pyrometer measures the mean temperature of a circle with 
a 20 cm diameter. If a part of this circle covers the window pane, the mea-
sured result is underestimated, since the emissivity of glass is less than 0,95, 
about 0.92 [2]. Moreover, in the course of the fire there was an intense smoke  
emission. Smoke absorbs and disperses infrared radiation. Its presence causes 
the pyrometer indications to be underestimated. The same applies to tempera-
ture measurements by means of a thermal camera. It is difficult to determine 
the emissivity value for the car body surface which is inhomogeneous and 
changes in the course of a fire. It must be considered that the surface is co-
vered by soot, thus the emissivity is equal to 0.98. It is very difficult to run  
a series of experiments where the smoke level round the car and the soot cover 
on the sheet metal and window panes would be repeatable. Therefore, tem-
perature measurements by means of a thermal camera should be treated as 
auxiliary. The camera is very useful for determining a temperature difference, 
but it is hardly a reliable tool, when we want to measure its value, particularly 
in an experimental car fire. 

A thermal camera enables the exact determination of the measurement po-
int. In practice, an infrared pyrometer does not ensure this. It seems that the 
pyrometer is hardly useful for such measurements. Certainly, the temperatu-
res measured inside the vehicle by means of thermocouples are reliable.

The figure 8 presents a photo and thermagram of burning car C in the 68th 
minute from the fire beginning.    

Fig. 8. The photo and the thermagram of burning car
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The results of the research on the development dynamics of passenger car 
fires as presented in this study resemble those given in articles [3] and [4]. The 
following conclusions can be drawn from the analysis of its results: 

The dynamics of a car fire development mainly depends on ventilation. 1. 
It is difficult to start a fire in a tightly closed car. 2. 
The maximum temperature of a car fire in each experiment exceeded 3. 
1,000°C (by not more than several dozen °C).  
Under the engine cover, plastic elements are damaged, while parts from  4. 
an aluminium alloy partly melt. 
After the fire damages window panes or the car is opened the temperature 5. 
inside the vehicle grows very fast to more than 1000°C. This takes 2 to 5 
minutes. 
In the course of the fire, dangerous phenomena take place, posing risks for 6. 
persons near the car, such as e.g. the breakup of servos.  
A passenger car fire can last for more than an hour. 7. 
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MODELOWANIE PROBABILIsTYCZNE 
NA POTRZEBY sZACOWANIA RYZYKA 

POżAROWEGO

W artykule przedstawiono ogólny zarys i proble-
matykę związaną z wykorzystaniem narzędzia 
inżynierii bezpieczeństwa pożarowego jakim jest 
program Probabilistic Fire Simulator. Zaprezento-
wano zadanie projektowe, w którym przeprowa-
dzono obliczenia wielokrotne z wykorzystaniem 
modelu strefowego oraz programu PFS.

This article describes general outline and main 
problems connected with using fire safety en-
gineering tool like Probabilistic Fire Simulator.  
A design task using fire zone model and risk 
analysis tool to compute the distributions of fire 
model output variables, was presented.

1. WPROWADZENIE

Współczesne specjalistyczne programy komputerowe są używane również 
do oceny ryzyka pożarowego. Zgodnie ze stosowaną w praktyce definicją, 
formułowaną  mianem inżynierskiej definicji ryzyka pożarowego, ryzyko 
pożarowe jest iloczynem prawdopodobnych strat pożarowych i częstotliwo-
ści powstawania pożarów w konkretnym obiekcie. Programy komputerowe 
umożliwiają wykonanie zaawansowanej analizy, począwszy od wskazania 
czynników, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania poża-
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ru, poprzez zaawansowane obliczenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, 
a skończywszy na szczegółowej symulacji skutków fizycznych, czyli nega-
tywnych konsekwencji danego zdarzenia. Analizy inżynierskie posługują się 
sztywnymi wartościami parametrów wejściowych i pojedynczymi wartościa-
mi wyników, podczas gdy rozkład statystyczny danej wielkości najlepiej pre-
zentuje niepewność zjawisk takich jak, np. pożar lub zachowanie ludzi. Dzi-
siejsze narzędzia pozwalają wyznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia 
danego zjawiska po określonym czasie, np. rozgorzenia, zniszczenia elementu 
konstrukcji, przejścia pożaru na wyższą kondygnację, zadziałania detektorów, 
ewakuacji w określonym przedziale czasu itd. Tego typu metody z powo-
dzeniem mogą być stosowane podczas kontroli prowadzonej przez zakłady 
ubezpieczeń, a także wspomagająco przy doborze rozwiązań zamiennych. 
Mogą również okazać się przydatne podczas odbiorów prowadzonych przez 
wydziały kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej. Niestety tego 
rodzaju modelowanie wymaga przeprowadzenia bardzo wielu symulacji, dla-
tego na potrzeby pokazania idei metody, w niniejszym artykule przedstawio-
no bardzo prosty przykład symulacji pożaru w jednym pomieszczeniu przy 
zastosowaniu modelu strefowego. W artykule przedstawiono charakterysty-
kę modelu strefowego pożaru CFAST (Consolidated Model of Fire And Smoke 
Transport) oraz programu PFS (Probabilistic Fire Simulator). Zaprezentowano 
zadanie projektowe, w którym przeprowadzono obliczenia wielokrotne z wy-
korzystaniem modelu strefowego oraz programu PFS.

2. CHARAKTERYsTYKA PROGRAMóW 
WYKORZYsTANYCH DO PRZEPROWADZENIA  

ANALIZY RYZYKA POżAROWEGO

Consolidated Model of Fire And Smoke Transport (Połączony Model Rozwoju 
Pożaru i Rozprzestrzeniania się Dymu) jest to komputerowy model strefo-
wy pożaru przeznaczony do analizy warunków i oddziaływania pożaru na 
wielopomieszczeniowe struktury budowlane  [1]. Program został opracowa-
ny przez amerykański instytut naukowo-badawczy NIST [2]. Idea symulacji 
polega na podzieleniu każdego pomieszczenia na kilka stref, w których za-
kłada się jednorodność parametrów takich jak: temperatura, stężenie dymu  
i gorących gazów pożarowych w takiej strefie. Przeważnie CFAST dzieli dane 
pomieszczenie na dwie warstwy, dolną i górną. Przy takim założeniu para-
metry mogą różnić się jedynie między warstwą podłogową a sufitową. Tak 
skonstruowany model pozwala na badanie zmiany parametrów pożaru takich 
jak: ciśnienie, temperatura, moc pożaru. Model pożaru zaimplementowany 
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w programie CFAST, jest przeznaczony do symulowania rozwoju pożaru  
w jego początkowej fazie (przed rozgorzeniem). Model opiera się na trzech 
podstawowych założeniach:

Dym można opisać za pomocą dwóch różnych warstw.1. 
Objętość płomienia jest pomijalna w stosunku do objętości pomieszcze-2. 
nia.
Przyjmujemy, że obiekty znajdujące się w pomieszczeniu (np. meble), nie 3. 
mają dużego wpływu na pochłanianie ciepła i rozwój pożaru  [3].
Założenia tego modelu motywowane są wynikami obserwacji rzeczywi-

stych pożarów. Dane wejściowe to geometria i konstrukcja pomieszczeń (ścia-
ny, stropy), liczba otworów i ich wymiary oraz wielkość uwalnianej energii 
(rodzaj spalanego materiału). Program pozwala na wprowadzenie do 30 po-
mieszczeń, które możemy ze sobą łączyć poprzez otwory w ścianach (zarów-
no w kierunku poziomym jak i pionowym). Jako wyniki otrzymuje się zwykle 
czas aktywacji detektorów ognia, tryskaczy, temperatury w górnej i dolnej 
warstwie dymu oraz grubości warstw. 

Rys. 1. Opis modelu strefowego na przykładzie pomieszczenia z rozwijającym  
się pożarem, stworzonym w programie CFAST 

Źródło: Opracowanie własne.

Działanie programu CFAST jest oparte na rozwiązywaniu zestawu rów-
nań, które określają zmiany stanu (ciśnienia, temperatury itp.) w oparciu  
o entalpię i przepływ masy w małych czasowych przyrostach. Równania te są 
uzyskiwane z równania zachowania energii, pędu oraz z równania stanu gazu 
doskonałego. Ograniczeniem modelu CFAST jest brak możliwości przewidy-
wania procesów zachodzących w strefie spalania. Nie ma również możliwości 
oceny wpływu wzrostu temperatury środowiska pożaru na stężenie toksycz-
nych produktów spalania.
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Rys. 2. Układ termodynamiczny dwóch pomieszczeń 
Źródło: [4]. 

Oznaczenia na rysunku: H – wysokość pomieszczenia, z – wysokość dolnej warstwy, T – tem-
peratura, m – masa, V – objętość górnej warstwy, ρ – gęstość górnej warstwy. Po lewej stronie 
zaznaczono pomieszczenie ze źródłem pożaru. Linie przerywane wyznaczają granice stref. 

Dla sytuacji przedstawionej na rys. 2, omówiono wzory opisujące zasady 
zachowania masy, substancji i energii w modelu strefowym pożaru [4].

Zasada zachowania masy (ogólna forma równania):

          (1)
   
gdzie: m – masa gazów w objętości kontrolnej, m = ρ · V, m· j  – j-ty strumień ga-
zów wypływający z objętości kontrolnej.

Zasada zachowania masy (równanie dla sytuacji przedstawionej na rys. 2):

 [ ] 0)( =−++− pdop mmmzH
dt
dA   (2)

gdzie: Ap – oznacza powierzchnię pomieszczenia ze źródłem ognia, m· o  – stru-
mień wypływający gazów z pomieszczenia ze źródłem ognia, m· o  – strumień ga-
zów kolumny konwekcyjnej wpływający do objętości kontrolnej, m· p  =  m

· k  +   
m· f , 

oznacza strumień powietrza wciągany do kolumny konwekcyjnej, m· f  jest 
strumieniem produktów rozkładu termicznego i spalania równym masowej 
szybkości spalania materiału, m· d  – strumień dymu cofanego w otworze wen-
tylacyjnym. 
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Zasada zachowania masy dla produktu rozkładu termicznego i spalania 
„i”:

  (3)

xi – jest stężeniem składnika „i” w objętości kontrolnej (ułamek masowy),  
Yi – emisja i-tego składnika (produktu spalania) (kg/kg), m· o  – strumień wy-
pływający gazów z pomieszczenia ze źródłem ognia, b – współczynnik efek-
tywności spalania.

Zasada zachowania energii (ogólna forma równania):

  (4)

gdzie: U – oznacza energię wewnętrzną, Q·  – szybkość wydzielania ciepła  
w strefie spalania, q·st – sumaryczny strumień ciepła traconego, jest strumie-
niem ciepła netto dodawanym do objętości kontrolnej, W·

  – praca wykonana 
przez gaz zgromadzony w objętości kontrolnej w jednostce czasu.

Zasada zachowania energii (równanie dla sytuacji przedstawionej na ry-
sunku 2):

  (5)

gdzie: V jest objętością kontrolną, p i T oznaczają średnie ciśnienie i tempe-
raturę objętości kontrolnej, Q·

netto – zmiana ciepła gazu w objętości kontrolnej  
w jednostce czasu.

Powyższe równania są słuszne dla założeń tego modelu [4].
Probabilistic Fire Simulator (Probabilistyczny Symulator Pożaru) jest narzę-

dziem opracowanym przez fiński instytut VTT  Technical Research Centre of 
Finland. PFS został opracowany w trakcie realizacji projektów dotyczących 
bezpieczeństwa pożarowego w elektrowniach atomowych. PFS jest aplikacją 
stworzoną jako skoroszyt Microsoft Exel w oparciu o język Visual Basic. Ponad-
to do programu PFS dołączono biblioteki, napisane w języku programowa-
nia FORTRAN umożliwiające współpracę m.in. z programami do symulacji 
rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu, jak FDS lub CFAST.  Program 
wykorzystuje metodę symulacji Monte Carlo (MC) [5], czyli metodę stosowaną 
do modelowania matematycznego złożonych procesów (obliczania całek, łań-
cuchów procesów statystycznych). Podstawową rolę w metodzie Monte Carlo 
odgrywa losowanie (wybór przypadkowy) wielkości charakteryzujących pro-

siio
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dpVTdmpcTompcnettoQ
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ces, przy czym losowanie dokonywane jest zgodnie z wcześniej ustalonym 
rozkładem prawdopodobieństwa [5]. 

Głównym celem probabilistycznego procesu oceny bezpieczeństwa po-
żarowego jest ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarze-
nia w trakcie trwania pożaru. Takim zdarzeniem może być np.: rozgorzenie, 
zniszczenie elementu konstrukcji, przejście pożaru na wyższą kondygnację, 
przekroczenie wartości granicznych temperatury oraz zasięgu widzialności 
na drogach ewakuacyjnych itp. Wyliczona w programie PFS wartość praw-
dopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia (np. przekroczenia tempera-
tury 60°C) jest funkcją wszystkich rozpatrywanych czynników, które mogą 
wpłynąć na rozwój pożaru [6]. W obliczeniach najpierw określa się rozkłady 
prawdopodobieństwa parametrów wejściowych (szybkości rozwoju pożaru, 
maksymalnej mocy pożaru itp.). Parametry te możemy oznaczyć jako wielo-
wymiarowy wektor „x”. Interesujące zdarzenie zadane jest poprzez malejącą 
w czasie funkcję g(t,x), taką że zdarzenie to wystąpiło jeśli g(t,x) ≤ 0 (np. zosta-
ła przekroczona temperatura 60°C), a dla g(t,x) ≥0, zdarzenie nie wystąpiło. 
Wtedy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest obliczane ze wzoru:  

  (6)

gdzie: F (x) to łączny rozkład prawdopodobieństwa parametrów wejścio-
wych.

Bezpośrednie wyliczenie powyższej całki jest operacją trudną, bo niemoż-
liwą do wykonania bez analitycznego rozwiązania modelu rozwoju pożaru.  
W związku z tym w programie Probabilistic Fire Simulator zastosowano meto-
dę Monte Carlo. Taka metoda ma sens jedynie wtedy gdy niepewności wpro-
wadzane przez stosowany algorytm (program symulujący skutki pożaru) są 
dużo mniejsze od niepewności rozkładu parametrów wejściowych. Uzyskanie 
miarodajnych rezultatów powyższych analiz wymaga wykonania dużej ilości 
symulacji. Z uwagi na powyższe, w tej chwili zastosowanie mają uproszczone 
modele pożarów (modele strefowe). Program został opracowany jako arkusz 
Microsoft Excel i może być używany jako interfejs użytkownika dla różnych 
modeli pożarów. Za pomocą metody Monte Carlo jest możliwe uzyskanie 
rozkładów zmiennych wyjściowych, przy uwzględnieniu ich wrażliwości na 
zmienne wejściowe. Typowymi danymi wyjściowymi są na przykład czasy 
wykrycia pożaru i rozgorzenia. Niestety obecnie nie jest możliwe zastosowa-
nie zaawansowanych programów do symulacji w połączeniu z metodą Mon-
te Carlo, ze względu na potrzebę użycia ogromnych mocy obliczeniowych.  
Obecnie korzysta się z modeli strefowych lub w pewnych przypadkach rów-
nież z modeli CFD, ale tylko z siatkami podzielonymi na bardzo małą ilość 
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komórek. Natomiast w przyszłości wraz ze wzrostem mocy obliczeniowych, 
prawdopodobnie możliwe będzie stosowanie również modeli CFD oraz ewa-
kuacji.

3. PRZYKŁAD OBLICZEń WIELOKROTNYCH PRZY 
WYKORZYsTANIU PROGRAMU CFAsT ORAZ APLIKACJI PFs

Przykładowe zadanie projektowe zostało wykonane przy użyciu narzędzia 
Probabilistic Fire Simulator. Program ten pozwala m.in. na wykonanie obliczeń 
wielokrotnych przy wykorzystaniu m.in. aplikacji CFAST (model strefowy 
pożaru). Analizie poddano pomieszczenie o wymiarach 14 x 12 metrów,  
w którym znajdują się drzwi o wymiarach 2 x 1 m. Wysokość pomieszczenia 
wynosi 3,8 m. Założono, że pożar powstaje na środku pomieszczenia. Dane 
wejściowe to rozkłady prawdopodobieństw czasu wzrostu pożaru do 1 MW 
oraz maksymalnej mocy pożaru. Powyższe wartości zostały przyjęte jak dla 
obiektów użyteczności publicznej, na podstawie danych statystycznych z ana-
liz popożarowych [7]. Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające rozkłady 
prawdopodobieństw dla rozważanych parametrów wejściowych. 

Rys. 3. Rozkład prawdopodobieństwa maksymalnej mocy pożaru (rozkład normalny, 
średnia 2500 kW, odchylenie standardowe 500 kW) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7].
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Rys. 4. Rozkład prawdopodobieństwa czasu rozwoju pożaru do 1 MW  
(rozkład normalny, średnia 225 sekund, odchylenie standardowe 45 sekund) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]. 

Rys. 5. Zakładka MC_RandomNumbers programu PFS  
(arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Office Exel) 

Źródło: Opracowanie własne.
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Korzystając z dostępnych opcji programu, powyższe dane wprowadzo-
no jako rozkłady normalne. Rys. 5 przedstawia jedną z zakładek programu 
PFS (arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Office Exel), na której można 
określić rozkłady jakie charakteryzują poszczególne parametry wejściowe  
symulacji.

Na rys. 6 przedstawiono jedną z wykonanych symulacji, dla pożaru rozwi-
jającego się w rozpatrywanym pomieszczeniu. Kolorem pomarańczowym za-
znaczona jest płaszczyzna łącząca punkty o jednakowej wartości temperatury, 
po 350 sekundach od momentu powstania pożaru. Kolorem szarym jest zo-
brazowana kolumna konwekcyjna tworząca się nad strefą spalania. Ponadto  
z rysunku można odczytać miejsce dopływu zimnego powietrza oraz wypły-
wu gorących gazów pożarowych przez drzwi w pomieszczeniu. 

Rys. 6. Symulacja rozwoju pożaru przy wykorzystaniu programu CFAST 
Źródło: Opracowanie własne.

W czasie przeprowadzania analizy zostało wykonanych 1000 symulacji. 
Wyniki otrzymano jako prawdopodobieństwa skumulowane i przedstawiono 
poniżej wykresami w postaci dystrybuant.
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Rys. 7. Zmiana prawdopodobieństwa obniżenia warstwy dymu poniżej 1,8 metra 
jako funkcji upływu czasu
Źródło: Opracowanie własne.

Z powyższego wykresu możemy odczytać, że np. po około 175 sekundach 
prawdopodobieństwo obniżenia warstwy dymu poniżej 1,8 metra wyniesie 
w przybliżeniu 50%.

Rys. 8. Zmiana prawdopodobieństwa przekroczenia temperatury 60°C  
na wysokości 1,8 metra jako funkcji upływu czasu 

Źródło: Opracowanie własne.
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Powyższa zależność wykazuje, że po przekroczeniu 200 sekund od mo-
mentu powstania pożaru, prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury 
60°C na wysokości 1,8 metra, jest bliskie 100%. 

Rys. 9. Zmiana prawdopodobieństwa przekroczenia gęstości strumienia 
promieniowania z pożaru powyżej 2,5 kW/m2 w funkcji upływu czasu

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiony powyżej wykres pokazuje, że gęstość strumienia promie-
niowania przekroczy wartość 2,5 kW/m2 z prawdopodobieństwem 1% po 
około 150 sekundach, 60% po 265 sekundach, a po 395 sekundach bliskie jest 
100%.

4. PODsUMOWANIE 

Nowoczesne sposoby szacowania ryzyka pożarowego mogą stanowić 
dopełnienie jakościowej oceny ryzyka wykonywanej zawsze podczas odbio-
rów budynków przez wydziały kontrolno-rozpoznawcze komend PSP oraz 
w kontrolach przeprowadzanych przez zakłady ubezpieczeń. Dlatego metody 
inżynierskie  można wykorzystywać jako narzędzia wspomagające w ochro-
nie przeciwpożarowej (np. przy doborze rozwiązań zamiennych). Możliwości 
zastosowania oraz korzyści z tego typu podejścia do prognozowania ryzyka 
pożarowego, zostały w pewnym stopniu przedstawione w przykładzie symu-
lacji opisanej w niniejszym artykule. 

W wielu krajach już dawno stwierdzono, że analizy inżynierskie mają na 
ogół charakter zbyt deterministyczny, wykonywane są dla bardzo ograni-
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czonej grupy parametrów wejściowych. W związku z tym doradza się prze-
prowadzanie obliczeń dla różnych danych wejściowych. Niestety takie po-
dejście okazuje się często niepraktyczne i jest przez inżynierów odrzucane. 
Tymczasem rezultat w postaci oczekiwanego rozkładu statystycznego danej 
wartości jest wynikiem najlepiej opisującym ryzyko i zagrożenie życia ludzi. 
Warto wspomnieć, że w Nowej Zelandii trwają prace nad zaadaptowaniem 
programu strefowego BRANZFIRE do obliczeń wielokrotnych, dzięki któ-
rym możliwe byłoby otrzymanie wyników w postaci rozkładu statystyczne-
go. W środowisku związanym z ochroną przeciwpożarową, podejmowane 
są również dyskusje na temat możliwości formułowania kryteriów akceptacji 
w nowoczesnych przepisach przeciwpożarowych. Kryterium mogłoby np. 
stanowić, że warstwa dymu nie może opadać poniżej zadanej wartości 95% 
przypadków pożarów.

Analiza ryzyka jest kompleksowym podejściem, które pozwala na badanie 
wszystkich rodzajów pożarów, mogących wskazać błędy w projekcie danego 
obiektu. Dostarcza informacji na temat prawdopodobieństwa i skutków zwią-
zanych z każdym rozpatrywanym scenariuszem. Ocena ryzyka pożarowego 
w budynkach to złożony temat, dlatego trzeba pamiętać aby zaangażować 
w ten proces wszystkich zainteresowanych (projektantów, inwestorów, użyt-
kowników, państwowe organy kontrolne itd.). Należy przy tym starannie 
rozważyć wybór metody oceny ryzyka oraz narzędzi, by następnie znaleźć 
najbardziej odpowiednie rozwiązania. Obecnie coraz więcej ośrodków nauko-
wych oraz dużych firm podejmuje próby opracowania narzędzia wspomaga-
jącego proces szacowania ryzyka pożarowego. Jednym z takich programów 
jest Probabilistic Fire Simulator, który pozwala na przeprowadzanie symulacji 
pożaru, z wykorzystaniem metody Monte Carlo. 

Oczywiście podstawą konstruowania tego typu analiz są dane ze zdarzeń, 
które miały miejsce w przeszłości. Jakość oraz pochodzenie danych statystycz-
nych ma zasadnicze znaczenie dla wyników symulacji oraz wniosków koń-
cowych. Z uwagi na powyższe należy podkreślić konieczność gromadzenia 
danych z pożarów w sposób umożliwiający ich zastosowanie w modelowaniu 
probabilistycznym. Doskonałym narzędziem wspomagającym gromadzenie 
informacji, jest komputerowy system opracowywania meldunków z akcji ra-
towniczo-gaśniczych. Stosowany przez Państwową Straż Pożarną system, po-
winien być udoskonalany tak, aby ułatwić przetwarzanie danych na potrzeby 
np. tworzenia rozkładów prawdopodobieństwa z określonych zdarzeń, które 
występują w trakcie trwania pożaru.
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BADANIE KINETYKI NAsYCANIA KAPILARNEGO 
TKANIN BAWEŁNIANYCH ROZTWORAMI 

sURFAKTANTóW

Przedstawiono wyniki badań kinetyki nasycania 
kapilarnego tkanin bawełnianych roztworami 
koncentratów surfaktantów. Wykonano cztery 
modelowe koncentraty o składzie zbliżonym do 
składu pianotwórczych środków gaśniczych pod 
względem rodzaju składników i ich zawartości 
w koncentracie. Każdy z koncentratów zawierał 
tylko jeden surfaktant, rozpuszczalnik organicz-
ny, stabilizator piany i wodę. Badano surfaktanty 
o różnym charakterze: anionowym, kationowym, 
amfoterycznym i niejonowym. Tkaniny nasycano 
roztworami koncentratów o stężeniach 0,5 i 1,0% 
obj. Omówiono różnice zdolności zwilżających 
badanych surfaktantów w stosunku do tkanin 
bawełnianych i porównano uzyskane wyniki  
z danymi literaturowymi i teoretycznymi krzywy-
mi kinetyki nasycania roztworami surfaktantów.

1. WsTęP

Znaczący udział wśród materiałów spalających się w pożarach zaliczanych 
do grupy A stanowią materiały tekstylne. Są to  np. firany, dywany, obicia 
mebli, odzież w domach i sklepach; wykładziny w biurach; fotele, kotary  
i dekoracje w kinach i teatrach, tkaniny, dzianiny w zakładach przemysłu włó-
kienniczego oraz magazynach gotowych produktów itd. Porowata struktura 
tych materiałów powoduje specyficzne problemy podczas gaszenia, zależne 
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od charakteru powierzchni. Jeżeli jest ona hydrofobowa skuteczność gaszenia 
wodą będzie niewielka. Woda z trudnością przenika w głąb struktury tych 
materiałów, a jej większość spływa po powierzchni nie przynosząc oczekiwa-
nych skutków. Zwykle w takich przypadkach rutynowym postępowaniem 
jest użycie dodatków poprawiających zdolności zwilżające wody. Są nimi 
przede wszystkim pianotwórcze środki gaśnicze typu S, które dodawane są 
w stężeniach 0,5 ÷ 1,0%. Specjalne zwilżacze pożarnicze są bardzo rzadko sto-
sowane. Wyparły je środki pianotwórcze klasy A. 

Dotarcie wody i roztworów surfaktantów w głąb warstw hydrofobowych, 
zależnie od wielkości ich porów, może być skrajnie trudne lub niemożliwe, 
czego dobrym przykładem jest gaszenie pożarów torfowisk i węgla w ko-
palniach lub w hałdach. Podobnych problemów można się spodziewać przy 
gaszeniu magazynów materiałów włókienniczych, przy wysokich warstwach 
składowanych materiałów. Zrozumienie zjawisk towarzyszących nasycaniu 
kapilarnemu roztworami surfaktantów sprzyja podejmowaniu racjonalnych 
decyzji podczas gaszenia tego rodzaju pożarów.

2. KINETYKA NAsYCANIA KAPILARNEGO

2.1. Nasycanie cieczami jednorodnymi

Struktura ciał porowatych jest bardzo złożona. Do opisu procesów nasyca-
nia cieczami takich materiałów wykorzystywane są ich uproszczone modele. 
Najprostszym z nich jest model, w którym przestrzeń porowata traktowana 
jest jak zespół przelotowych kapilar o jednakowej średnicy. Taki model ciał 
porowatych można stosować do opisu procesu nasycania materiałów takich 
jak włókna, papier, drewno, itp.

Przepływ cieczy w kapilarach można opisać równaniem Poiseuille’a  
[1, 2, 3]:

      (1)

gdzie:
V – objętość cieczy, która przepłynęła przez kapilarę w czasie τ,
η – współczynnik lepkości dynamicznej cieczy,
r – promień kapilary,
l – długość kapilary,
∆p – różnica ciśnień po obu stronach kapilary.

=
4

8
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Średnią liniową prędkość przepływu cieczy w kapilarze można wyznaczyć 
ze wzoru:

      (2)

W trakcie wciągania cieczy do kapilary (przeciwko sile grawitacji) różnica 
ciśnień ∆p określana jest przez różnicę ciśnienia kapilarnego oraz hydrosta-
tycznego:

      (3)

gdzie: pk – ciśnienie kapilarne określone wzorem:

σ – napięcie powierzchniowe, 
θ – kąt zwilżania,
ρ – gęstość cieczy,
g – przyspieszenie ziemskie,
l – długość odcinka kapilary nasyconego cieczą,
α – kąt pochylenia kapilary względem poziomu.

Z przedstawionych wzorów wynika, że nasycanie pod działaniem wyłącz-
nie sił kapilarnych jest możliwe, gdy cosθ > 0, tzn. θ < 90o, a graniczną wyso-
kość l∞ na jaką ciecz może zostać podniesiona można wyznaczyć z bilansu 
równowagi ciśnienia kapilarnego i hydrostatycznego:

      (4)

Po uwzględnieniu równań (3), równanie (2) przyjmie postać:

      (5)

W przypadku wąskich kapilar w początkowym etapie nasycania ciśnienie ka-
pilarne jest dużo wyższe od hydrostatycznego (pk >> ρ·g·l·sinα). Po zaniedbaniu  
w równaniu 5 ciśnienia hydrostatycznego rozwiązanie przyjmie postać: 

      (6)

Zależność (6) nazywana jest równaniem Washburne’a. 
Podczas przepływu przez kapilarę cieczy jednorodnej, wartości σ, θ i η są 

stałe, więc równanie (6) można zapisać w postaci:

      (7)
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Zależność wysokości nasycenia (lub masy wchłoniętej cieczy) od pierwiast-
ka kwadratowego z czasu jest, w przypadku cieczy jednorodnej, linią prostą 
[2, 3, 4, 5].

2.2. Nasycanie wodnymi roztworami surfaktantów

Dodanie do wody surfaktantów powoduje obniżenie napięcia powierz-
chniowego, a także zmianę kąta zwilżania ciała stałego. Obniżenie napięcia 
powierzchniowego spowodowane jest powstawaniem warstwy adsorpcyjnej 
surfaktantu na granicy roztwór-powietrze. Dzięki tej warstwie możliwe jest 
obniżenie kąta zwilżania materiałów hydrofobowych do wartości niższych od 
90o, co jest warunkiem nasycania kapilarnego bez udziału sił zewnętrznych. 
Jednak w przypadku roztworów surfaktantów nasycanie nie przebiega we-
dług zależności (7), gdyż wartości σ i cosθ zmieniają  się w trakcie nasycania. 
Na skutek adsorpcji surfaktantu na materiale stałym zmienia się jego stężenie 
w strefie przesuwającego się menisku, a w konsekwencji także wartości na-
pięcia powierzchniowego i kąta zwilżania. Równanie (7) przybiera w takim 
przypadku postać:

       (8)

Iloczyn σ · cosθ nazywany jest napięciem zwilżania.

Przy spadku stężenia surfaktantu w strefie menisku zgodnie z izotermą 
adsorpcji Gibbsa, napięcie powierzchniowe nie zmienia się aż do osiągnię-
cia wartości krytycznego stężenia micelarnego (cmc). Nie zmienia się także cha-
rakter powierzchni cieczy, gdyż w obszarze stężeń powyżej cmc istnieje na 
niej monomolekularna warstwa adsorpcyjna surfaktantu. W związku z tym  
w przybliżeniu stała powinna być też wartość kąta zwilżania. Początkowy 
etap nasycania przebiega według zależności (7). 

Gdy na skutek adsorpcji na powierzchni materiału stałego stężenie sur-
faktantu w strefie menisku obniży się poniżej cmc, skokowo zmniejsza się 
szybkość nasycania. W warstwie powierzchniowej wytwarza się nowy stan 
równowagi, któremu odpowiada inna, niższa wartość napięcia zwilżania. Ten 
stan zależny jest od rodzaju nasycanego złoża (charakter powierzchni i śred-
nica porów) oraz od rodzaju surfaktantu (łatwość adsorpcji, szybkość dyfuzji 
w roztworach, szybkość dyfuzji powierzchniowej). Nasycanie w obszarze stę-
żeń surfaktantów poniżej cmc przebiega więc także w myśl równania (7), ale 
przy innej wartości stałej k, związanej z nową wartością napięcia zwilżania. 
Krzywa nasycania warstw materiałów porowatych roztworami surfaktan-
tów składa się z dwóch w przybliżeniu prostoliniowych odcinków [6, 7, 8, 9].  

=  √  
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W granicznym przypadku, gdy przy określonym stężeniu powierzchniowym 
surfaktantu, kąt zwilżania osiągnie wartość 90o, nasycanie zostaje zatrzyma-
ne (cosθ = 0), a dalszy jego przebieg zależy od możliwości powierzchniowej 
dyfuzji surfaktantów. Z taką sytuacją można mieć do czynienia w przypadku 
nasycania roztworami surfaktantów drobnoporowatych, jednorodnych złóż 
suchego torfu lub węgla brunatnego [10, 11, 12, 13].

Wpływ surfaktantu na nasycanie kapilar zależy nie tylko od jego adsorpcji 
na granicy ciecz–gaz, ale również od adsorpcji na powierzchni ciała stałego. 
Przy założeniu, że surfaktant adsorbuje się na powierzchni kapilary tworząc 
warstwę monomolekularną, w której jedna cząsteczka zajmuje powierzchnię A,  
to proste obliczenie prowadzi do wyrażenia na obniżenie stężenia roztworu 
Δc w kapilarze o promieniu r:

      (9)

gdzie: NA – liczba Avogadro.

Cząsteczka surfaktantu, w którym grupa hydrofobowa jest liniowym rod-
nikiem alkilowym, zajmuje w nasyconej warstwie adsorpcyjnej na powierzch-
ni hydrofobowej, powierzchnię około 0,3 nm2. W kapilarach o promieniu  1 μm 
ubytek stężenia roztworu spowodowany adsorpcją może wynieść 11 mmol/dm3.  
Odpowiada to zmniejszeniu stężenia roztworu środka pianotwórczego typu 
S o 2%. Jest to najwyższe zalecane stężenie roztworu przy użyciu środka pia-
notwórczego w charakterze zwilżacza [10].

2.3. Badanie zwilżalności tkanin bawełnianych

Do modelu warstwy, będącego pękiem pionowych kapilar, zbliżone są włók-
na tkanin. Natomiast sama tkanina, będąca splotem włókien, jest typowym 
materiałem porowatym składającym się z labiryntu kapilar przebiegających  
w różnych kierunkach oraz sieci przestrzeni o większych rozmiarach, którą 
tworzą oczka tkaniny. Może być więc wygodnym materiałem w stosowaniu do 
porównawczych badań kinetyki nasycania warstw roztworami surfaktantów.

2.4. Opis stanowiska pomiarowego i przebieg pojedynczego 
pomiaru

Schemat stanowiska do badania kinetyki nasycania tkanin przedstawiono 
na rys. 1. Do naczynia o pojemności 60 cm3 nalewano badaną ciecz (etanol, 
wodę lub roztwór surfaktantu). Pod szalką wagi (firmy RADWAG, model PS 

=
2

103 [mol/dm3]
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600/C/2) zawieszano pasek tkaniny. Waga połączona była z komputerem, na 
którym rejestrowane były jej wskazania w odstępach 10 s, przy użyciu progra-
mu Pomiar-Win v.3.1.3. Po odaretowaniu wagi pasek zanurzał się w cieczy na 
głębokość około 2 mm. W tym momencie rozpoczynano pomiar, który trwał 
do ustalenia wskazań wagi lub przez okres 15 minut. Otrzymane wyniki za-
pisywane były i przetwarzane w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.

Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego do badania kinetyki nasycania  
kapilarnego tkanin

2.5. Charakterystyka badanych tkanin i surfaktantów

W badaniach wykorzystano bawełnianą tkaninę techniczną. Bawełna tech-
niczna nasycana jest w procesie technologicznym tłuszczami lub smarami, co 
nadaje jej charakter hydrofobowy. Chcąc porównać kinetykę nasycania tkani-
ny hydrofobowej i hydrofilowej o takiej samej strukturze, część tkaniny wy-
prano, wypłukano w wodzie i w etanolu, a następnie wysuszono. Dzięki temu 
uzyskano tkaninę hydrofilową, której pozostałe właściwości oraz struktura 
nie uległy zmianie w stosunku do tkaniny pierwotnej.

Za pomocą mikroskopu Delta Optical – UM 012 z wbudowaną kamerą, do-
konano oceny splotu tkaniny, grubości włókien oraz wielkości oczek splotu. 
Uzyskano następującą charakterystykę tkaniny:

grubość pojedynczego włókna – 0,75 mm,• 
splot tkaniny nierównomierny – oczka splotu miały kształt rombu lub • 
kwadratu o wielkości boku do 0,5 mm, 
masa powierzchniowa tkaniny (wyznaczona doświadczalnie) wynosiła • 
0,417 kg/m2.
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Dla potrzeb badań wykonano cztery modelowe koncentraty surfaktantów  
o różnym charakterze. Koncentraty miały następujący skład: 20% wag. sur-
faktantu, 25% rozpuszczalnika organicznego i 55% wody destylowanej. Po-
dobne proporcje tych składników są stosowane w pianotwórczych środkach 
gaśniczych. Sporządzone koncentraty modelowe różniły się od środków pia-
notwórczych brakiem stabilizatora piany i substancji hydrotropowych. Zasto-
sowano następujące surfaktanty:

W koncentracie • K-1 – dodecylosiarczan sodu (SDS) – surfaktant anionowy, 
ultraczysty (> 98%) firmy CARL ROTH GmbH & Co.
W koncentracie • K-2 – bromek cetylotrimetyloamoniowy (CTAB) – surfak-
tant kationowy o czystości > 99%, firmy ACROS ORGANICS.
W koncentracie • K-3 – Triton X 100 (T-X100) – niejonowy surfaktant (eter 
dekaetoksy-4-t-oktylofenylowy), czysty, firmy CARL ROTH GmbH & Co.
W koncentracie • K-4 – Betaina CAB (CAB). Jest to handlowy, wodny kon-
centrat zawierający około 30% kokoamidopropylobetainy – mieszaniny 
surfaktantów amfoterycznych na bazie oleju kokosowego, w której naj-
większy udział (44%) ma pochodna laurynowa.

2.6. Wyniki pomiarów

Badania kinetyki nasycania tkanin przeprowadzono dla roztworów mo-
delowych koncentratów o stężeniach 0,5 i 1,0% wag. Roztwory sporządzano  
w wodzie destylowanej o temperaturze 22 ± 1oC. 

Dla porównania zbadano kinetykę nasycania tkanin etanolem, który jest 
często stosowany jako ciecz wzorcowa o doskonałych właściwościach zwil-
żających, a także w przypadku bawełny hydrofilowej wodą destylowaną. 
Bawełna hydrofobowa nie ulegała nasycaniu wodą. W czasie pomiarów  
w pomieszczeniu panowała temperatura 22 ± 2oC.

Pomiary nasycania tkanin dokonywano bez powtórzeń. W celu oszaco-
wania niepewności wyników przeprowadzono serię 10 pomiarów nasycania 
tkaniny hydrofobowej 1-procentowym roztworem koncentratu K-1. Obliczo-
ne odchylenie standardowe pomiaru masy końcowej (po 900 s) wyniosło 0,042 
g, przy średniej masie końcowej równej 0,689 g.

Wynikiem każdego pomiaru była zależność masy cieczy wchłoniętej przez 
materiał od czasu. Ze względu na to, że dla porównania badano także kine-
tykę nasycania etanolem – cieczą o znacznie niższej gęstości niż woda i roz-
twory wodne, masę cieczy przeliczano na objętość.  W takiej postaci krzywe 
nasycania tkanin roztworami modelowych koncentratów przedstawiono na 
rys. 2 i 3. 
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Rys. 2. Krzywe nasycania bawełny hydrofilowej roztworami modelowych  
koncentratów, wodą i etanolem

Rys. 3. Krzywe nasycania bawełny hydrofobowej roztworami modelowych 
koncentratów i etanolem

Nasycanie tkaniny hydrofilowej przebiega zgodnie z zależnością (7). Wy-
kresy zależności V = f(τ0,5) są w przybliżeniu liniami prostymi za wyjątkiem 
obszaru początkowego, w którym zwilżana jest część mająca kontakt z cieczą  
(rys. 4). Jest to trwający 20-30 s okres, w którym nie ustaliła się jeszcze równo-
waga nasycania kapilarnego. 
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Rys. 4. Wykresy zależności V = f(τ0,5) nasycania tkaniny hydrofilowej wodą,  
etanolem i roztworami surfaktantów

W tabeli 1 zestawiono wyniki pomiarów kinetyki nasycania – maksymalną 
objętość wchłoniętej cieczy (w czasie 900 s) oraz szybkość wchłaniania kapi-
larnego odpowiadająca prostoliniowemu odcinkowi wykresu.

Tabela 1. Wyniki pomiarów nasycania tkaniny hydrofilowej cieczami  
jednoskładnikowymi i 0,5-procentowymi roztworami modelowych  

koncentratów

Koncentrat
Szybkość nasycania, [cm3/s] Całkowita objętość, [cm3]

c = 0,5% c = 1% c = 0,5% c = 1%
K-1 1,4 1,2 1049 1031
K-2 1,0 1,1   897 1022
K-3 1,3 2,2 1021 1112
K-4 1,0 1,2 1023 1040

woda 3,2 1093
etanol 1,7 999

Bawełna hydrofilowa jest najszybciej nasycana wodą. Etanol wchłaniany 
jest wolniej, mniejsza jest też jego maksymalna objętość w warunkach ustale-
nia się równowagi. Jest to m.in. związane z niższym ciśnieniem kapilarnym, 
wynikającym z niskiego napięcia powierzchniowego etanolu. Wskutek tego 
część przestrzeni porowatej o większych rozmiarach nie może być zajęta przez 
etanol. 

Wyraźnie gorsze zdolności zwilżające niż woda wykazują roztwory sur-
faktantów, z wyjątkiem 1-procentowego roztworu koncentratu K-3 (surfak-
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tant niejonowy). Uzyskano tu podobne zależności jak w badaniach innych 
porowatych materiałów hydrofilowych [11]. 

Przebieg nasycania tkaniny hydrofobowej był zgodny z zależnością (8)  
i z danymi literaturowymi [3, 4, 6, 8, 11]. Na krzywej nasycania występują 
dwa prostoliniowe odcinki różniące się kątem nachylenia do osi czasu. Na 
rys. 5 przedstawiono przebieg nasycania tkaniny hydrofobowej roztworami 
koncentratu K-1 (SDS), jako zależność objętości wchłoniętej cieczy od pier-
wiastka kwadratowego z czasu nasycania.

Rys. 5. Przebieg nasycania tkaniny hydrofobowej roztworami koncentratu K-1

Z punktu widzenia zastosowań gaśniczych, szybkość nasycania w pierw-
szym etapie może charakteryzować zdolności zwilżające roztworu przy ga-
szeniu pożarów powierzchniowych. Szybkość nasycania w drugim etapie 
mówi o możliwości dotarcia roztworu do wnętrza warstw. Różnice między 
surfaktantami o różnym charakterze widać na rys. 6. W tabeli 2 zestawiono 
szybkości nasycania tkanin roztworami badanych koncentratów w obu eta-
pach.

Najgorsze zdolności zwilżające miały roztwory koncentratu K-2 (surfak-
tant kationowy). Oba roztwory wnikały tylko w materiał mający kontakt  
z roztworem, ale nie były podciągane ponad poziom cieczy siłami kapilarny-
mi. Ma to związek z silną adsorpcją surfaktantów kationowych na powierzch-
niach o ujemnym ładunku, a taką jest bawełna. W pracy [14] stwierdzono, 
że adsorpcja CTAB (w prezentowanej pracy koncentrat K-2) na powierzchni 
celulozy jest 5-krotnie wyższa niż adsorpcja Tritonu TX-100 (koncentrat K-3).
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Rys. 6. Kinetyka nasycania bawełny hydrofobowej

Tabela 2. Wyniki pomiarów kinetyki nasycania tkaniny hydrofobowej

Koncentrat

Szybkość nasycania,   [mg/s] Masa końcowa 
(po 15 min.)

[mg]I etap II etap

c = 0,5% c = 1% c = 0,5% c = 1% c = 0,5% c = 1%
K-1 2,03 3,00 0,08 0,14 551 656
K-2 0,40 0,75 0,00 0,00     0     0
K-3 2,10 2,33 0,37 0,52 704 807
K-4 0,93 0,90 0,13 0,30 314 424

Na rys. 6 widać, że krzywe nasycania bawełny hydrofobowej roztworami 
surfaktantów mają typowy, dwuetapowy przebieg, którego mechanizm opi-
sano powyżej. Najwyższe zdolności nasycania mają roztwory niejonowego 
koncentratu K-3. W pierwszym etapie szybkości nasycania roztworów K-3  
i anionowego K-1, i są podobne. W drugim etapie szybkości nasycania roz-
tworami K-3 były 4-krotnie większe niż roztworami K-1. Podobne zależności 
opisano w pracy Simončič B., Rozman V. [15]. Szybkości nasycania roztworami 
amfolitycznego koncentratu K-4 o stężeniach 0,5% i 1% były w I etapie prawie 
identyczne i były odpowiednio 2- i 3-krotnie niższe od szybkości nasycania 
roztworami K-1 i K-3 (tabela 2). W II etapie szybkości nasycania roztworami 
K-4 były już około 2-krotnie większe niż roztworami K-1.

Gdyby za miarę zdolności zwilżającej przyjąć objętość wchłoniętego roz-
tworu w czasie pomiaru, to najlepsze właściwości zwilżające miałby koncen-
trat K-3 przed K-1 i K-4. Jednak z przebiegu krzywych widać (rys. 6), że wo-
bec znacznego spowolnienia nasycania roztworami koncentratu K-1 w dru-
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gim etapie, po dłuższym czasie wyższy poziom nasycenia uzyskanoby przy 
użyciu roztworów koncentratu K-4.

Dane zawarte w tabeli 2 pokazują, że trudno jest jednoznacznie wskazać 
kryteria oceny zdolności zwilżających. Z punktu widzenia możliwości osią-
gnięcia szybkiego efektu gaśniczego w początkowym okresie, ważna jest 
szybkość nasycania w I etapie. Pod tym względem badane koncentraty można 
następująco uszeregować, zaczynając od najlepszych zdolności zwilżających: 
K-1 > K-3 > K-4. Jeżeli za kryterium zdolności zwilżających przyjąć maksymal-
ną masę roztworu wchłoniętego przez tkaninę, to kolejność właściwości zwil-
żających koncentratów będzie następująca: K-3 > K-1 > K-4. Pod względem 
szybkości nasycania tkaniny w powolnym etapie, w którym decydującą rolę 
odgrywa szybkość dyfuzji surfaktantów do strefy menisku, najlepsze zdolno-
ści zwilżające ma niejonowy koncentrat K-3, a następnie K-4. Najsłabsze zdol-
ności zwilżające w tym etapie wykazuje anionowy koncentrat K-1, o składzie 
zbliżonym do składu pianotwórczych środków gaśniczych typu S. 

3. WNIOsKI

Nasycanie tkanin bawełnianych zachodzi w dużym przybliżeniu zgodnie • 
z teoretycznym opisem nasycania kapilar.
Roztwory surfaktantów wolniej nasycają bawełnianą tkaninę hydrofilową • 
niż woda.
Najsłabsze zdolności zwilżające w stosunku do tkanin bawełnianych wy-• 
kazują roztwory surfaktantu kationowego (CTAB). W przypadku tkaniny 
hydrofobowej nie zachodzi nasycanie kapilarne.
Przy nasycaniu tkanin hydrofobowych lepsze zdolności zwilżające wy-• 
kazują roztwory niejonowego surfaktantu Triton X-100 niż anionowego 
dodecylosiarczanu sodu, będącego najczęściej spotykanym składnikiem 
środków pianotwórczych typu S.
Szybkość nasycania tkaniny w I etapie może charakteryzować zdolności • 
zwilżające roztworów przy gaszeniu pożarów powierzchniowych, nato-
miast szybkość nasycania w II etapie – przy gaszeniu pożarów podpo-
wierzchniowych.
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The results of research on capillary absorption on cotton fabric by surfactant 
solutions concentrates were presented. Four model concentrates similar in 
composition (kinds of components and quantity) to extinguishing agents were 
made. Each of the concentrates contained just one surfactant, organic solvent, 
foam stabilizer and water. Three characterictics of surfactants were studied: 
cation, amphoteric and non-ion. Fabrics were saturated with the 0,5% and 
1,0% volume concentrates. The difference between wetability of researched 
surfactants on cotton fabric were shown and results were compared to 
literature studies and theoretical kinetics surfactant solutions absorption 
curves.
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BEZPIECZEńsTWO PORAżENIOWE 
sTRAżAKóW BIORąCYCH UDZIAŁ  

W GAsZENIU POżARU LAsU

Niniejsze opracowanie porusza problematykę za-
grożenia porażeniem prądem elektrycznym stra-
żaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych 
prowadzonych na terenach leśnych. 

In this paper electrical hazards to fire fighters 
during wildfire ground operations are analyzed 
and some safety rules are proposed.

1. WPROWADZENIE

Dostarczanie energii elektrycznej do poszczególnych budynków lub grup 
budynków realizowane jest z użyciem linii elektroenergetycznych. Na tere-
nach wiejskich są to zazwyczaj linie napowietrzne z gołymi przewodami, 
często prowadzone wycinkami leśnymi. W lasach z kolei, szczególnie w naj-
gorętszych miesiącach roku, często powstają pożary – ponad 8,5 tys. tylko  
w 2009 r. [1]. Zjawisko to stanowi zagrożenie dla linii elektroenergetycznych, 
a w konsekwencji ma wpływ na ryzyko porażeniowe strażaków prowadzą-
cych działania gaśnicze. Według danych NFPA [2] w latach 1980-1990 odno-
towano 10 wypadków śmiertelnych strażaków walczących z pożarami lasu. 
Należy podkreślić, iż statystyki te nie obejmują śmierci na skutek wyłado-
wań atmosferycznych. Zbadawszy każdy incydent z osobna stwierdzono, że  
w jednym z nich przyczyną zgonu było zatrucie produktami rozkładu ter-
micznego izolacji linii. W pozostałych przypadkach głównymi przyczynami 
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tragedii było porażenie na skutek wystąpienia zjawiska napięcia krokowego 
lub bezpośredniego dotyku przewodu pod napięciem.

Dane statystyczne na temat awarii napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych wskazują na znaczący udział konarów drzew. W przypadku zbyt małej 
odległości pomiędzy drzewami a przewodami mogą one spowodować ich 
zerwanie na skutek np. oddziaływania silnych wiatrów. W niektórych przy-
padkach zetknięcie się gałęzi z linią powoduje powstanie pożaru lasu. Stąd 
nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego pozostaje 
właściwa konserwacja przecinek leśnych.

2. sTANY AWARYJNE LINII NAPOWIETRZNYCH

Przesył i rozdział energii elektrycznej do odbiorców zamieszkujących te-
reny wiejskie wiąże się z pewną problematyką. Klienci bowiem skupieni są 
w stosunkowo małych grupach, co zmusza spółki dystrybucyjne do prowa-
dzenia linii przez lasy. Wiąże się to z zagrożeniem porażeniem prądem elek-
trycznym, głównie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych podczas 
pożarów lasu.

Przesył i rozdział energii elektrycznej z GPZ (Główny Punkt Zasilający) do 
poszczególnych stacji transformatorowo-rozdzielczych prowadzony jest linia-
mi SN i dalej do odbiorców liniami niskiego napięcia – na terenach wiejskich 
zazwyczaj liniami napowietrznymi. 

Awaryjność linii napowietrznych w dużym stopniu jest uzależniona od 
warunków atmosferycznych: wichur, burz, śnieżyc, mrozów. Znaczny wpływ 
na awarie zimowe ma obciążenie szadzią, o czym przekonali się choćby 
mieszkańcy powiatu myszkowskiego (woj. śląskie) z początkiem 2010 r. Jed-
nak najczęstszą przyczyną awarii linii elektroenergetycznych jest ich poziom 
wyeksploatowania. Większość z nich zbudowano w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, co wobec założonego czasu eksploatacji 
linii SN wynoszącego 25 lat tłumaczy ich awaryjność. 

Statystycznie rzecz ujmując, najczęściej uszkodzeniu ulegają izolatory 
i przewody. Znacznie rzadziej przyczyną awarii okazują się słupy, sprzęt czy 
konstrukcje, przy czym pierwszy przypadek należy rozumieć jako przewró-
cenie się słupa i doziemienie przewodu, podczas gdy w pozostałych dwóch 
aspektach może do tego dojść, aczkolwiek błędem byłoby traktowanie zwar-
cia doziemnego jako pewnik. 

Wynika z tego, że stany awaryjne linii napowietrznych mogące stwarzać 
zagrożenie porażeniowe w czasie akcji gaśniczej związane są z uszkodzeniem 
izolatora na słupie albo zerwaniem przewodu linii. W przypadku wystąpienia 
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przebicia w izolatorze napięcie pojawi się na elemencie nie biorącym udziału 
w przesyle energii (słupie). Należy rozważyć dwie możliwości:

słup przewodzi prąd,• 
słup nie przewodzi prądu.• 
Mając na uwadze słup przewodzący prąd wystąpi zwarcie z ziemią oraz 

przepływ prądu o wartości wynikającej z impedancji zwarciowej pętli zwar-
cia. Należy podkreślić, że wartość prądu zwarcia zależy od pracy punktu neu-
tralnego linii. Z reguły w liniach SN występuje punkt neutralny bezpośred-
nio nie połączony z ziemią, przez co prąd zwarcia będzie stosunkowo mały  
i w niektórych przypadkach automatyka zabezpieczeniowa może nie wykryć 
awarii lub zadziałać po stosunkowo długim czasie.

Linie niskiego napięcia pracują w układzie TN–C i doziemienia w tych 
układach powodują względnie duże wartości prądu zwarcia. Teoretycznie 
zatem zabezpieczenia powinny w krótkim czasie wyłączyć linie. Znane są 
jednak przypadki, w których do tego nie doszło, co w konsekwencji dopro-
wadzało do pożaru transformatora. W przypadku długotrwałego przepływu 
prądu zwarcia strażak przebywający w bezpośrednim sąsiedztwie słupa za-
grożony jest porażeniem na skutek wystąpienia zjawisk napięcia krokowego 
oraz dotykowego. 

Przy przebiciu izolatora, w przypadku słupa nieprzewodzącego, auto-
matyka zabezpieczeniowa nie otrzyma żadnego sygnału dotyczącego awa-
rii. Może jednak dojść do sytuacji, w której ów słup zmieni swoje własności 
izolacyjne i będzie przewodził prąd. Wówczas strażak narażony zostanie na 
porażenie prądem. 

Bardzo duże zagrożenie porażenia prądem wystąpi w przypadku doziemie-
nia linii o nieokreślonej impedancji uziomu, do czego dojdzie na skutek zerwania 
gołego przewodu linii napowietrznej, który może znajdować się pod znamiono-
wym napięciem. Jest to wysoce prawdopodobne z racji stosowania układu zasi-
lania sieci wysokiego napięcia ograniczającego prąd zwarcia jednofazowego. 

Istotny z punktu widzenia działań gaśniczych jest również fakt, iż niektóre 
linie mogą być niewyłączalne, jeżeli wchodzą w skład infrastruktury krytycz-
nej lub nie ma możliwości przesyłu energii do strategicznie ważnych odbior-
ców inną drogą.

3. ZAGROżENIE PORAżENIOWE sTRAżAKA PODCZAs 
GAsZENIA POżARU LAsU

Pożary lasu charakteryzują się określoną specyfiką, m.in. wysoką dynami-
ką związaną np. z oddziaływaniem wiatru. Strażacy biorący udział w akcjach 
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gaśniczych narażeni są na szereg zagrożeń, do których niewątpliwie należy 
zaliczyć możliwość porażenia prądem elektrycznym, w przypadku prowa-
dzenia działań w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy będą stany awaryjne linii inicjujące pożar, ale 
także sytuacja odwrotna, w której zaistnienie pożaru warunkuje uszkodzenie 
linii. 

Rys. 1. Ilustracja zjawiska napięcia krokowego 
Źródło: opracowanie własne.  

Porażenie może wystąpić w formie przepływu prądu na drodze ręka– 
noga lub noga–noga. Ten ostatni przypadek związany jest ze zjawiskiem tzw. 
napięcia krokowego Uk, występującego w pobliżu miejsc spływu prądu do-
ziemienia, co ilustruje rys. 1. Wskutek różnicy potencjałów pomiędzy miej-
scami styku stóp z ziemią następuje przepływ prądu poprzez nogi człowieka. 
Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne przy uderzeniu pioruna, jednak 
nawet względnie mała wartość prądu zwarcia stanowi zagrożenie dla zdro-
wia i życia. 
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Wartość napięcia krokowego ma wpływ na rozmiar strefy jego występo-
wania, której zasięg ponadto zależy od rezystancji uziomu – różnej dla każ-
dego uziemionego słupa. W związku z tym podanie konkretnej wartości nie 
jest możliwe. Wynika stąd, iż strażak nie powinien zbliżać się zarówno do 
słupów jak i przewodów leżących na ziemi bez uzyskania pewności, że nie są 
one pod napięciem. 

Porażenie prądem na drodze ręka–noga może nastąpić w dwóch przypad-
kach: bezpośredniego dotknięcia ręką elementu pod napięciem lub skierowa-
nia zwartego prądu wody na takowy element. Przez strumień wody może 
bowiem przepłynąć niebezpieczny prąd zamykający się przez ciało strażaka, 
o wartości zależnej m.in. od rezystancji strumienia wodnego związanej z po-
ziomem jej zmineralizowania (stopnia twardości), a zatem pośrednio z punk-
tem jej poboru. Opracowano zalecenia, np. [3], [4], [5], dotyczące bezpiecznej 
odległości podczas gaszenia urządzeń pod napięciem, zarówno przy użyciu 
prądów zwartych jak i rozproszonych.

Bezsprzecznie najbardziej niebezpiecznym przypadkiem jest sytuacja,  
w której strażak bezpośrednio dotyka części metalowej pod napięciem. Wów-
czas przez jego ciało przepływa względnie duży prąd rażenia, czego skutki 
mogą okazać się tragiczne. 

W procesie spalania drewna wydzielane są cząsteczki węgla, popularnie 
zwane sadzą, których zawartość w dymie bezpośrednio przekłada się na jego 
kolor. Im ciemniejszy dym, tym większa zawartość sadzy, czyli tym większa 
gęstość dymu. Cząsteczki węgla z kolei, wskutek niskiego potencjału joniza-
cyjnego są głównym źródłem jonów (zdolność do ich wydzielania rośnie wraz 
z temperaturą). Powstają one wskutek przyłączania ładunków generowanych 
w płomieniu lub w drodze jonizacji termicznej. Istotnym faktem jest, iż obni-
żają one wytrzymałość elektryczną powietrza. Przeprowadzone badania wy-
kazały jednak, że nawet najbardziej gęsty dym nie jest w stanie spowodować 
przebicia pomiędzy linią elektroenergetyczną a ziemią. 

Problem pojawia się w momencie, gdy pożar zbliża się do sieci przesyło-
wej lub nawet ma miejsce bezpośrednio pod nią. Wówczas zagrożenie stwarza 
płomień sam w sobie. Wyniki badań (podsumowanie zawarte w [6]) wyka-
zały, iż pojawienie się płomienia pomiędzy wykorzystanymi w doświadcze-
niu elektrodami iskiernika kulowego spowodowało znaczny spadek napięcia 
przebicia. Inne badania opisane w tej samej pracy dowodzą, iż bezpieczna 
odległość płomienia od linii elektroenergetycznych 400 V wynosi ok. 3 m. 
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4. ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

Akcje gaśnicze podczas pożarów lasu stanowią niewielki odsetek dzia-
łalności Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto jedynie w pewnej części zda-
rzeń Kierujący Działaniami Ratowniczymi miał do czynienia z zagrożeniem 
porażeniem prądem elektrycznym. Stąd jedynie część dowódców posiada 
doświadczenie w radzeniu sobie z tym zagadnieniem. Najczęstszą przyczy-
ną porażeń prądem wśród strażaków i elektryków jest szeroko pojmowana 
rutyna. Nie należy zatem ignorować zagrożenia i profilaktycznie traktować 
wszelkie przewody, słupy itd. jako będące pod napięciem, jeżeli tylko zacho-
dzi takie podejrzenie. Dlatego w pierwszym momencie akcji Kierujący Dzia-
łaniami Ratowniczymi winien podjąć działania służące wyłączeniu linii elek-
troenergetycznej. Do tego czasu należy dopilnować, aby wszyscy strażacy, jak 
również osoby trzecie, pozostały poza wyznaczoną strefą niebezpieczną.

Prowadzenie akcji gaśniczej na terenach leśnych często będzie wymagać 
utworzenia sztabu akcji. Ponadto konieczna będzie duża mobilność samocho-
dów pożarniczych oraz służb wspomagających. W miarę możliwości należy 
unikać bezpośredniego sąsiedztwa linii elektroenergetycznych.

Podczas akcji gaśniczych w lasach może dojść do sytuacji, w której ober-
wany przewód linii zawiśnie na samochodzie. Może nie wystąpić zwarcie 
doziemne, jednak karoseria samochodu będzie pod napięciem. Człowiek 
znajdujący się w kabinie będzie bezpieczny. Niebezpieczeństwo pojawi się  
w sytuacji, gdy konieczne będzie opuszczenie samochodu. W przypadku jed-
noczesnego dotknięcia elementu karoserii będącej pod napięciem oraz kon-
taktu z ziemią przez ciało strażaka przepłynie prąd.

Jeżeli zerwany przewód dotykać będzie jednocześnie samochodu oraz 
ziemi, dodatkowym zagrożeniem będzie napięcie krokowe powstałe w oto-
czeniu miejsca doziemienia. W takim przypadku opuszczenie strefy niebez-
piecznej będzie utrudnione. Aby bowiem uniknąć porażenia należy oddalić 
się na bezpieczną odległość (zazwyczaj ok. 10 m wg [6]) skacząc obunóż lub 
przesuwając stopy po ziemi, przy czym w obydwu przypadkach nie nale-
ży dopuścić do przerwania kontaktu pomiędzy butami, aby nie doszło do 
porażenia. Należy zauważyć, iż pierwsza podana metoda jest trudniejsza do 
wykonania, a ponadto wiąże się z nią możliwość upadku, co może się okazać 
tragiczne w skutkach.
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5. PODsUMOWANIE

Podczas akcji gaśniczych w lasach, w pobliżu linii elektroenergetycznych 
Kierujący Działaniami Ratowniczymi winien zadbać o jej wyłączenie. Należy 
podkreślić, iż zabezpieczenie linii przez odpowiednie służby zarzutką chroni 
przed przypadkowym załączeniem obwodu. 

W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie ma możliwości wyłączenia 
linii należy z ogromną ostrożnością podejmować działania w otoczeniu linii 
elektroenergetycznej, a najlepiej ograniczyć działania w przecinkach leś nych.

Planowanie działań gaśniczych na terenach leśnych wymaga ostrożności 
i rozwagi. Dowodzący powinni uwzględniać obecność linii przesyłowych 
i wiążących się z tym zagrożeń. Co więcej, w przypadku silnego zadymienia 
możliwa jest sytuacja, w której strażak nie zauważy linii przesyłowej i skieruje 
na nią prąd wodny.

Istotny jest przepływ informacji pomiędzy KDRem oraz zarządcami linii 
elektroenergetycznych. Pracownicy Regionalnego Centrum Nadzoru pomogą 
w ustaleniu właściciela oraz procedury wyłączenia danej linii.

Istotna z punktu widzenia ochrony zarówno przeciwpożarowej jak i prze-
ciwporażeniowej jest regularna i rzetelna konserwacja wycinek leśnych. 

W odróżnieniu od krajów takich jak: USA, Kanada czy Australia, w Polsce 
brak jest literatury opisującej bezpieczeństwo porażeniowe strażaków. Przez 
to nie są oni należycie informowani o zagrożeniu.
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ELECTRICAL HAZARDs TO FIREFIGHTERs DURING 
WILDFIRE GROUND OPERATIONs

Fire operations during wildfires are related to various hazards fire fighters 
face. One of them is electric shock risk. It is connected with high – tension 
transmission lines, kilometers of which were built in the forest. Although 
transmission lines are constantly maintained, many of them were build 
in 60s and 70s, what increases fault probability. Moreover, water is the 
cheapest and the most commonly used extinguishing agent, though, in some 
conditions, during fire operations, it may conduct electricity. Another danger 
is short – circuit, the result of e.g. insulator’s fault, causing electrical current 
ground gradient. Hence, firefighter walking next to the transmission tower 
is exposed to the phenomenon called step potential. The article proposes 
preventive measures in purpose to improve firefighters’ safety during wildfire 
operations. 
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ANALIZA ZAsIęGU WIDZIALNOŚCI  
W DYMIE POWsTAŁYM W CZAsIE 

sPALANIA WYBRANYCH PRóBEK DREWNA 
I MATERIAŁóW DREWNOPOCHODNYCH 
W AsPEKCIE sZYBKOŚCI OPUsZCZANIA 

POMIEsZCZEń

W artykule omówiono zmiany zasięgu widzial-
ności w dymie powstałym w czasie rozkładu 
termicznego i spalania materiałów wykonanych  
z drewna oraz drewnopochodnych. Wyznaczono 
czasy krytyczne redukcji zasięgu widzialności do 
oceny ogólnych warunków bezpiecznej ewaku-
acji ludzi  z pomieszczeń.

The paper outlined changes of the visibility range 
in smoke generated during thermal decomposi-
tion and combustion of materials made of wood 
and wood-based materials in the model room 
– corridor during the incipient stage of fire de-
velopment. Critical times were determined for 
reduction of the visibility range for needs of eva-
luation of general conditions for safe evacuation 
of people from premises.
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1. WsTęP

Redukcja zasięgu widzialności w pomieszczeniu, jest jednym z głównych 
czynników utrudniających, a wręcz uniemożliwiających ucieczkę ludziom  
z budynku w warunkach pożaru. Obecne w dymie, toksyczne produkty roz-
kładu i spalania w stężeniach niebezpiecznych lub śmiertelnych wraz z wy-
soką temperaturą otoczenia bardzo często oddziaływują ze sobą synergicznie, 
zwiększając współczynnik wypadków śmiertelnych w pożarach. Zmniejsze-
nie poczucia zagrożenia podczas pożaru podnosi wydolność organizmu ludz-
kiego, co pozwala m.in. na uniknięcie paniki i podjęcie zorganizowanej, sku-
tecznej akcji ratowniczo-gaśniczej [1]. Zgodnie z danymi statystycznymi [2, 3], 
ponad 80% wypadków śmiertelnych w czasie pożarów spowodowanych jest 
zagrożeniem stwarzanym przez dym i toksyczne produkty rozkładu. Wzrost 
szybkości i ilości rozprzestrzeniającego się dymu powoduje wydłużenie czasu 
ucieczki ludzi z pomieszczeń zadymionych. Stąd wynika potrzeba rozwoju 
materiałów efektywnie zmniejszających emisję dymu w warunkach pożaro-
wych. 

Emisję dymu określa się poprzez pomiar zmniejszenia natężenia wiązki 
światła przechodzącego przez ośrodek dyspersyjny. Do opisu właściwości dy-
motwórczych materiałów używane są  takie parametry jak: gęstość optyczna, 
współczynnik osłabienia kontrastu i inne związane prostymi zależnościami 
z zasięgiem widzialności w dymie. Zasięg widzialności określany jest jako 
największa odległość w dymie z jakiej widziany jest dany przedmiot [5]. Jest 
on  funkcją własności optycznych dymu, rodzaju światła wysyłanego przez 
obserwowany obiekt (własne lub odbite), sposobu oświetlenia ośrodka przez 
zewnętrzne źródła światła oraz kontrastu początkowego obiektu [5]. Dotych-
czas badania emisji dymu prowadzono ograniczając się do pomiaru gęsto-
ści optycznej dymu i wielkości pochodnych [4, 5]. W artykule wyznaczano 
właściwości dymotwórcze materiałów w zależności od rodzaju spalania [6], 
stężenia tlenu [5, 6], temperatury rozkładu termicznego materiału [8], składu 
i budowy chemicznej materiału [6].

Do tej pory opracowano wiele statycznych oraz dynamicznych metod ba-
dawczych analizujących właściwości dymotwórcze. Metody te różnią się po-
między sobą sposobem rozprzestrzeniania dymu. W pierwszej z nich dym 
powstały w czasie rozkładu termicznego i spalania materiałów jest kumu-
lowany w zamkniętych komorach. Natomiast w drugiej grupie metod dym 
przepływa przez obszar pomiarowy przy udziale dodatkowego strumienia 
gazu lub powietrza.

Podstawowym parametrem charakteryzującym emisję dymu w metodzie 
dynamicznej stosowanej w tzw. kalorymetrze stożkowym (ang. Cone Calorime-
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ter) jest powierzchnia ekstynkcji właściwej – SEA (ang. Specific Extinction Area) 
(m2/kg), którą przedstawia poniższa zależność [6]: 

          (1)

gdzie: SEA [m2/kg] – oznacza efektywną, pochłaniającą światło powierzch-
nię cząstek dymu w m2 powstałych w czasie rozkładu termicznego i spalania  
1 kg materiału,
Ks [m-1] – współczynnik ekstynkcji określany z zależności Bougera – Lamberta 
– Beera, 
V·s [m3/s] – strumień objętościowy produktów rozkładu termicznego i spala-
nia, 
Dm [g] – ubytek masy próbki materiału,
t [s] – czas.

Prace doświadczalne Jina, Rasbasha i innych pozwoliły ustalić związek 
między współczynnikiem ekstynkcji KS a zasięgiem widzialności Z w dymie 
[7, 8, 9, 10]: 

                      (2)

gdzie: C – stała charakteryzująca sposób świecenia obserwowanego przed-
miotu w dymie (świecąca światłem własnym lub odbitym). Z równań (1) i (2) 
można otrzymać wzór pozwalający obliczyć zasięg w funkcji czasu rozkładu 
termicznego i spalania materiału:

                    (3)

gdzie: V [m3] – oznacza objętość pomieszczenia. 

Malhotra i Rasbash [7] dla przedmiotów świecących światłem własnym na 
drodze doświadczalnej otrzymali wartość współczynnika C = 5,8  natomiast 
Jin C = 8,0 [10], a Parnell i Butcher 5,75 [9], co jest zgodne z wartością obliczo-
ną przez Sychta [2]. Dla przedmiotów świecących światłem odbitym warto-
ści stałej C są mniejsze i wynoszą 2,3 [9] lub 3,0 [10]. Całka w mianowniku 
równania (3) oznacza całkowitą masę wytworzonych produktów z rozkładu 
termicznego i spalania po czasie t.

Widzialność w dymie decyduje o możliwości poruszania się w środowi-
sku budynku objętym pożarem i znacznie łagodzi poczucie zagrożenia. Aby 
zdefiniować optymalne warunki bezpieczeństwa w czasie ewakuacji ludzi, 
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wprowadzono wskaźnik ilościowy, tzw. krytyczny czas ewakuacji. Czas kry-
tyczny jest to taki czas, po którym zasięg widzialności osiąga wartość mini-
malną, poniżej której efektywna ewakuacja jest niemożliwa. Warunkiem bez-
pieczeństwa ludzi w czasie ewakuacji z pomieszczenia objętego pożarem jest 
spełnienie nierówności:

Tkr > Tsyg +  Tp

gdzie: Tkr – czas osiągnięcia przez parametr pożaru wartości krytycznej, 
Tsyg – czas zadziałania sygnalizacji pożarowej,
Tp – wymagany czas ewakuacji.

W niniejszym artykule jako krytyczne zasięgi widzialności przyjęto 10 m  
w pomieszczeniu znanym, natomiast 3 m w pomieszczeniu nieznanym [10].

2. OPIs MATERIAŁU BADAWCZEGO

Do badań użyto wysuszone, sezonowane próbki drewna sosny i dębu oraz 
kompozyty celulozowe ze spienionym polistyrenem i wełną mineralną. Płyty  
z dodatkiem 20% spienionego polistyrenu posiadały gęstość 500 kg/m3 i gru-
bość 18 mm. Spieniony polistyren w formie granulek w ilości 20% wag. został 
dodany do warstwy rdzeniowej płyty, aby zakładana gęstość płyty mogła zo-
stać utrzymana. Płyta została sklejona żywicą mocznikowo-formaldehydową 
(UF) (wartości dla kleju: warstwa zewnętrzna – 8%, warstwa rdzeniowa – 12%). 
Mieszanie komponentów (spieniony polistyren + wióry drewniane) oraz for-
mowanie płyt zostało wykonane ręcznie przy użyciu specjalnej formy.

Płyty z dodatkiem 10% wełny mineralnej o gęstości 60 kg/m3 zostały wykona-
ne z wiór sosny z dodatkiem 10% NH4Cl oraz wełny mineralnej. Żywica moczni-
kowo-formaldehydowa została wykorzystana jako substancja spajająca. 

3. METODA BADAWCZA

Badania eksperymentalne przeprowadzono na kalorymetrze stożkowym 
wykorzystując strumień ciepła o gęstości 25 kW/m2, typem inicjacji reakcji 
spalania jest zapłon (obecność tzw. zewnętrznego bodźca pilotowego), przy 
poziomej orientacji próbek w stosunku do radiatora. Na podstawie przepro-
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wadzonych pomiarów szybkości wydzielania dymu wg ISO 5660 oszacowano 
zasięg widzialności (równanie 3) w wybranym układzie pomieszczeń wyko-
rzystując średnie wartości powierzchni ekstynkcji właściwej (SEAśr) oraz uby-
tek masy w czasie spalania próbek materiałów 

Dla przedmiotów  świecących światłem własnym przyjęto wartość stałej 
C = 8,0, a dla przedmiotów świecących światłem odbitym C = 3,0 zgodnie  
z PN-EN 60695-6-1 [12]. Do obliczeń modelowych czasów osiągania wartości 
krytycznych zasięgów przyjęto wartości odpowiednio 3 m i 10 m odpowiada-
jące budynkowi znanemu i nieznanemu. Założono, że próbki badanych ma-
teriałów o danej szybkości wydzielania dymu (wyrażonej za pomocą para-
metru SEAśr) ulegają spaleniu, przy zewnętrznej ekspozycji ciepła takiej samej  
jak w kalorymetrze stożkowym 25 kW/m2, w pomieszczeniu o objętości  
26,25 m3. Pomieszczenie połączone jest z zamkniętym korytarzem o objętości 
150 m3 otwartymi drzwiami o wymiarach 2 m (wysokość) ×  0,9 m (szero-
kość). Wysokość pomieszczenia i korytarza – 3 m. Powstające produkty roz-
kładu termicznego i spalania wchodzące w skład dymu, rozprzestrzeniają się 
z pomieszczenia do korytarza. Obliczenia wykonano zgodnie z równaniem 
(4) przy założeniu, że dym jest jednorodny a procesy mieszania turbulentne-
go dymu z otaczającym powietrzem powodują jego homogenizację w całym 
modelowym układzie – pomieszczenie ze źródłem pożaru i korytarz o łącznej 
objętości 176,25 m3.

                    (4)

gdzie: C oznacza stałą o różnych wartościach i tak odpowiednio dla przed-
miotów świecących światłem własnym lub odbitym, przyjmuje się:
C = 8,0 i C =3,0 zgodnie z normą PN-EN 60695-6-1,
mp [g] – masa początkowa próbki,
m(t) [g] – masa próbki po czasie spalania, 
V [m3] – objętość modelowa układu pomieszczeń,
SEAśr [m2/kg] – oznacza  efektywną, pochłaniającą światło powierzchnię czą-
stek dymu w m2 powstałych w czasie rozkładu termicznego i spalania 1 kg 
materiału.

4. WYNIKI BADAń OTRZYMANE Z POMIARU

Wyniki badań właściwości termofizycznych i termokinetycznych badanych 
próbek drewna i materiałów drewnopochodnych przy zastosowaniu zewnętrz-
nego strumienia ciepła o wartości 25 kW/m2 przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Właściwości termofizyczne drewna i materiałów 
drewnopochodnych w warunkach zapłonu pilotowego

Nazwa materiału HRRmax 
[kW/m2]

HRRśr  
[kW/m2]

SEAśr  
[m2/kg]

tzapłonu
[s]

Ubytek 
próbki  

[% wag]

dąb 192   91   37   644 75,5

sosna 197 108 194     63 91,3

płyta wiórowa 
czysta 118   52   25 1482 76,9

płyta wiórowa  
+ 10% wełny 108   51   44   855 63,7

płyta wiórowa  
+ 20% polistyrenu 159   84 221 1157 80,4

płyta obustronnie 
laminowana 133   82   16 1793 71,4

Znając ubytek masy dla poszczególnych materiałów obliczono zasięg wi-
dzialności w funkcji czasu spalania badanych próbek co przedstawiają rysun-
ki 1–6.

0

20

40

60

80

10 110 210 310 410 510 610

czas [s]

Z 
[m

]

dąb C=3 dąb C=8
Serie3 Serie4

Zkr = 3m

Zkr = 10m

Rys. 1. Zależność zasięgu widzialności od czasu spalania dla dębu  
przy zewnętrznym strumieniu cieplnym o gęstości 25 kW/m2 dla stałych  

C = 3,0 i C = 8,0
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Rys. 2. Zależność zasięgu widzialności od czasu spalania dla sosny przy zewnętrz-
nym strumieniu cieplnym o gęstości 25 kW/m2 dla stałych C = 3,0 i C = 8,0
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Rys. 3. Zależność zasięgu widzialności od czasu spalania dla czystej płyty wiórowej 
przy zewnętrznym strumieniu cieplnym o gęstości 25 kW/m2  

dla stałych C = 3,0 i C = 8,0
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Rys. 4. Zależność zasięgu widzialności od czasu spalania dla płyty wiórowej   
z dodatkiem 10% wełny przy zewnętrznym strumieniu cieplnym  

o gęstości 25 kW/m2 dla stałych C = 3,0 i C = 8,0
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Rys. 5. Zależność zasięgu widzialności od czasu spalania dla płyty wiórowej   
z dodatkiem 20% spienionego polistyrenu przy zewnętrznym strumieniu cieplnym 

 o gęstości 25 kW/m2 dla stałych C = 3,0 i C = 8,0.

Rys. 6. Zależność zasięgu widzialności od czasu spalania dla płyty wiórowej  obu-
stronnie laminowanej przy zewnętrznym strumieniu cieplnym o gęstości 25 kW/m2 

dla stałych C = 3,0 i C = 8,0.

Na podstawie otrzymanych zależności zasięg widzialności od czasu spa-
lania próbki wyznaczono krytyczne czasy redukcji widzialności dla poszcze-
gólnych materiałów (tabela 2).

Korzystając z modelu swobodnej ewakuacji w programie CFAST (ewa-
kuacji osób nie zatrzymywanych przez nikogo i nie ulegających panice) [13] 
wyznaczono wymagany czas ewakuacji Tp  po poziomych drogach komuni-
kacyjnych (korytarz) z uwzględnieniem czasu przejścia przez drzwi. Model 
jest przybliżeniem pierwszego rzędu rzeczywistego czasu ewakuacji, zakłada 
bowiem najbardziej efektywne wyjście wybranymi drogami. Procedura ob-
liczeniowa nie bierze pod uwagę „szukania drogi”, sprawdzania błądzenia 
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czy towarzyszenia innym ewakuowanym. Przepływ jest zakładany jako ide-
alny i bez zatorów. Nie ma dostosowania szybkości przepływu do gęstości 
przepływu ludzi. Wydaje się, że założenia te mogą być spełnione dla mode-
lowego układu pomieszczenie–korytarz [14]. Dla bardziej złożonego układu 
dróg ewakuacyjnych, należy oczekiwać, że wymagane czasy ewakuacji dla 
większej liczby osób będą dwa lub nawet trzy razy dłuższe niż obliczone. [13]. 
Wymagany czas ewakuacji Tp jest to czas potrzebny do ewakuacji wszystkich 
osób z budynku lub części budynku stanowiący sumę czasu podjęcia ewa-
kuacji przez ludzi oraz czasu dotarcia ostatniego użytkownika w bezpieczne 
miejsce.

Tabela 2. Wartości czasów krytycznych redukcji widzialności w dymie 
umożliwiających bezpieczną ewakuację podczas spalania drewna i materia-

łów drewnopochodnych w analizowanym układzie pomieszczenie–kory-
tarz, umożliwiające bezpieczną ewakuację

Materiał
badawczy

Czasy krytyczne redukcji widzialności [s]
Stała dla źródeł światła:

C = 3,0
Stała dla źródeł światła:

C = 8,0
Krytyczny 

zasięg
widzialności:

Zkr = 3m

Krytyczny zasięg
widzialności:

Zkr = 10m

Krytyczny zasięg
widzialności:

Zkr = 3m

Krytyczny 
zasięg

Widzialności:
Zkr = 10m

Zewnętrzny strumień promieniowania o gęstości 25 kW/m2

dąb 270 135 520 230
sosna   68   35   75   60

płyta wiórowa 255 170 435 230
płyta wiórowa 

obustronnie 
laminowana

390 195 935 330

płyta wiórowa 
+20% PS   80 36 130   67

Płyta wiórowa  
+10% wełny 277 238 370 265

Założono następujące wartości parametrów określających warunki ewa-
kuacji: prędkość poruszania się ludzi sprawnych po poziomych drogach 
ewakuacyjnych – 76,20 m/min [13], szybkość przepływu ludzi przez drzwi – 
60 osób/min/skrzydło drzwi, liczba ewakuujących się osób z obszaru objętego 
pożarem – 15, liczba drzwi dostępnych do ewakuacji – 1 lub 2, odległość do 
przebycia po poziomych drogach ewakuacyjnych – 20 m. Model w swych za-
łożeniach uwzględnia ewakuację osób niepełnosprawnych z budynku. War-
tość prędkości poruszania się dla osób niepełnosprawnych wynosi 28 m/min,  
co stanowi 37% prędkości przepływu obliczonej dla zdrowych i sprawnych 
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ludzi. Przyjęto, że czas zadziałania sygnalizacji pożarowej Tsyg oraz czas podję-
cia ewakuacji są równe zero. Wymagane czasy potrzebne na ewakuację zgod-
nie z przyjętymi danymi wprowadzonymi do programu CFAST w omawianej 
objętości i układzie pomieszczeń wszystkich ludzi z zagrożonego obszaru po-
mieszczenie–korytarz wynoszą odpowiednio:

Wszystkie osoby sprawne, 1 drzwi otwarte – 20 s, 2 drzwi otwarte – 9,9 s.a. 
Obecne osoby niepełnosprawne, 1 drzwi otwarte – 54 s, 2 drzwi otwarte  b. 
– 27 s. 
Otrzymane wartości  krytycznych czasów redukcji widzialności (dla  

25 kW/m2) porównano z wymaganymi czasami ewakuacji. Wyniki przedsta-
wiono w tabeli 3, gdzie P oznacza osoby pełnosprawne, a N – osoby niepeł-
nosprawne. Odpowiedź – tak oznacza, że czas krytyczny Tkr jest większy od 
czasu wymaganego Tp, odpowiedź – nie, przeciwny zwrot nierówności.

Tabela 3. Odpowiedzi czy jest możliwa bezpieczna ewakuacja z uwagi na 
redukcję widzialności w analizowanym układzie pomieszczeń 

Materiał
badany

Obiekty oświetlane 
światłem odbitym
w korytarzu C = 3,0

Obecność źródeł światła  
w korytarzu C = 8,0

Otwarte
1 drzwi

Otwarte  
2 drzwi

Otwarte
1 drzwi

Otwarte 
2 drzwi

P N P N P N P N
dąb tak tak tak tak tak tak tak tak

sosna tak tak tak nie tak tak tak tak
płyta wiórowa tak tak tak tak tak tak tak tak

płyta wiórowa obustronnie 
laminowana tak tak tak tak tak tak tak tak

płyta wiórowa + 20% 
polistyrenu tak tak tak nie tak tak tak tak

płyta wiórowa + 10% wełny tak tak tak tak tak tak tak tak

5. WNIOsKI 

Przeprowadzone badania umożliwiają sformułowanie następujących 
wniosków:

Metoda dynamiczna kalorymetru stożkowego umożliwia wyznaczenie • 
cech pożarowych materiałów palnych określających ilościowo szybkość 
wydzielania ciepła (HRR) i dymu (SEA) w warunkach symulujących I fazę 
pożaru. Wielkości te stanowią podstawowe dane wejściowe w modelach 
opisujących szybkość wzrostu pożaru co umożliwia ogólną ocenę warun-
ków bezpiecznej ewakuacji ludzi z pomieszczeń budynku.
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Szybkość emisji dymu – • SEAśr opisująca dynamikę generacji dymu jest 
największa dla płyty wiórowej z dodatkiem 20% spienionego polistyrenu,  
a najmniejsza dla płyty wiórowej obustronnie laminowanej.
Wprowadzenie dodatków do drewna w postaci wełny i polistyrenu powo-• 
duje podwyższenie wartości SEAśr i wydłużenie czasu zapłonu próbki. 
Niezależnie od rodzaju materiału w analizowanym układzie pomieszczeń, • 
zasięg widzialności jest większy w przypadku obiektów świecących świat-
łem własnym (C = 8,0) niż światłem odbitym (C = 3,0). 
W ekspozycji cieplnej 25 kW/m• 2 rozkład termiczny i spalanie próbek drew-
na sosnowego przy C = 8 jak również C = 3 i krytycznych zasięgach wi-
dzialności 3 m oraz 10 m prowadzi do najszybszej redukcji widzialności  
w stosunku do innych próbek. 
Najdłuższy czas krytyczny redukcji zasięgu widzialności w przypadku • 
obiektów świecących światłem własnym i odbitym otrzymano dla płyty 
wiórowej obustronnie laminowanej. 
W przypadku 1 drzwi otwartych w korytarzu, przy nieobecności źródeł • 
światła, niezależnie od stopnia sprawności osób i badanego materiału,  
bezpieczna ewakuacja z uwagi na redukcję widzialności jest  zawsze moż-
liwa. 
Obecność 2 drzwi umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi pełnosprawnych • 
niezależnie od oświetlenia. Bezpieczna ewakuacja osób niepełnospraw-
nych nie może być spełniona dla obiektów oświetlanych światłem odbi-
tym w korytarzu w przypadku sosny i płyty wiórowej z dodatkiem 20% 
spienionego polistyrenu.
Wyniki otrzymane z kalorymetru stożkowego ukazują, że szybkość wy-• 
dzielania ciepła dla próbek czystego drewna jest największa w porówna-
niu do materiałów drewnopochodnych
Szybkość wydzielania ciepła w przypadku materiałów drewnopochod-• 
nych jest największa dla płyty wiórowej zawierającej 20% spienionego po-
listyrenu i płyty wiórowej z dodatkiem 10% wełny wykazały około 20% 
wzrost szybkości wydzielania w porównaniu do płyty wiórowej niemo-
dyfikowanej. Wśród wszystkich materiałów badanych można stwierdzić 
że drewno dębowe wykazuje największą średnią szybkość ubytku masy. 
Prawdopodobnie w największym stopniu materiał ten tworzy warstwę 
zwęgloną na powierzchni próbki 
Biorąc pod uwagę średnią wartość • SEAśr można stwierdzić próbki drew-
na sosnowego i płyty wiórowej z dodatkiem 20% spienionego polistyrenu 
zwiększają dymotwórczość wśród badanych materiałów. Tworzenie pro-
duktów w postaci aromatycznych węglowodorów i produktów pocho-
dzących z sosny (żywicznego drewna) zwiększają w największym stopniu 
emisję dymu wśród badanych materiałów.
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ANALYsIs OF THE VIsIBILITY RANGE IN sMOKE 
GENERATED DURING COMBUsTION OF sELECTED 

WOOD AND WOOD-BAsED PRODUCTs

The paper presents changes of the visibility range in smoke generated 
during thermal decomposition and combustion of materials made of wood 
and wood-based materials in the model room – corridor during the incipient 
stage of fire development. In addition critical times were determined for 
reduction of the visibility range for needs of evaluation of general conditions 
for safe evacuation of people from premises. The highest value of smoke 
emission rate (SEAav) was obtained for a particle boards with a 20% addition 
of expanded polystyrene. Calculations of reduction in the visibility range in 
the model arrangement room – corridor indicate that the quickest reduction in 
the visibility range may be expected in smoke generated during combustion 
of pine and a particle boards with a 20% addition of expanded polystyrene.
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RZECZNIK PRAsOWY  
W PAńsTWOWEJ sTRAżY POżARNEJ  

– W POGONI ZA sTANDARDAMI

Artykuł koncentruje się na diagnozie stopnia 
profesjonalizacji oddziaływań media relations, 
realizowanych przez służby prasowo-informacyj-
ne Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawione  
w nim opinie, postulaty i rekomendacje opierają 
się na wnioskach płynących z projektu badaw-
czego „Komunikacja społeczna służb munduro-
wych w Polsce”, zrealizowanego przez autora  
w latach 2010-2011.

The article concentrates on diagnosis of professio-
nalization level  of media relations impact carried  
by  State Fire Service information and press servi-
ces. Given opinions, ideas and recommendations 
are based on conclusions coming out from the 
“Social Communication of Uniformed Services 
in Poland” research project, made by the author 
in 2010-2011.

Postępująca mediatyzacja życia społecznego, systematyczne umacnianie 
się formuły społeczeństwa informacyjnego, ale również dostrzeganie roli me-
diów masowych w sferze prewencji kryzysowej i zarządzania kryzysowego 
oraz ich wpływu na opinię społeczną i kształtowanie wizerunku publicznego 
to tylko niektóre, być może nawet nie najważniejsze, determinanty rosnącej 
roli rzeczników prasowych i oddziaływań media relations podejmowanych  
w służbach mundurowych. Bieżąca obserwacja aktywności medialnej tych 
formacji w Polsce wyraźnie dowodzi, iż działania w tym zakresie realizowane 
są z coraz większym zaangażowaniem i z rosnącą skutecznością, co świadczy 
również o profesjonalizacji aktywności rzeczników prasowych służb mundu-
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rowych. Największe sukcesy w sferze oddziaływań media relations wśród 
polskich służb mundurowych odnosi Policja, dysponująca jako najliczniejsza 
formacja największym potencjałem – przede wszystkim organizacyjnym i sta-
nowiąca swoisty wzór do naśladowania dla innych służb. Tytuł niniejszego 
artykułu sygnalizuje mankamenty i niedostatki działalności służb prasowo- 
-informacyjnych w Straży Pożarnej, jednak w zamierzeniu dotyczą one raczej 
formalnej sfery organizacji pracy rzeczników prasowych, bowiem efekty po-
dejmowanych przez nich działań należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, 
biorąc pod uwagę choćby wysokie wskaźniki zaufania społecznego do Straży 
Pożarnej albo ilościową i jakościową analizę obecności formacji w przekazach 
medialnych. Tytułowa pogoń za standardami odnosi się w głównej mierze do 
faktu, iż Straż Pożarna jest ostatnią dużą formacją współodpowiedzialną za 
bezpieczeństwo publiczne w Polsce, która nie posiada etatowych rzeczników 
prasowych, co współcześnie wydaje się być pewnym standardem i wyznacz-
nikiem profesjonalizacji oddziaływań PR. Zaprezentowane w artykule tezy, 
opinie, wnioski i rekomendacje są pochodną projektu badawczego zatytuło-
wanego „Komunikacja społeczna służb mundurowych w Polsce”, zrealizowa-
nego przez autora w latach 2010-2011. Intencją autora było z jednej strony po-
szukiwanie przyczyn wyjaśnienia zjawiska rosnącego na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat zainteresowania formacji wchodzących w zakres krajowej ad-
ministracji bezpieczeństwa publicznego komunikacją społeczną i komunika-
cją marketingową, których kwintesencją jest obserwowalna profesjonalizacja 
oddziaływań w zakresie media relations. Z drugiej zaś strony, chodziło o zba-
danie praktyki komunikacyjnej tych służb, słabo poznanej i opisanej; analizę 
działań realizowanych przez formacje mundurowe oraz ocenę zaawansowa-
nia, profesjonalizacji i skuteczności podejmowanych przez nie oddziaływań 
komunikacyjnych. Na potrzeby realizacji projektu badawczego dokonano 
wyboru pięciu służb mundurowych, których aktywność w zakresie media 
relations była przedmiotem wykonanych badań empirycznych, a zatem: Poli-
cji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Biura 
Ochrony Rządu. Badanie miało charakter przekrojowy i zostało zrealizowane 
w okresie: czerwiec 2010 – czerwiec 2011. Zaproszenie do udziału w badaniu 
skierowano do rzeczników prasowych jednostek centralnych oraz jednostek 
terenowych szczebla wojewódzkiego, zlokalizowanych w 10 największych 
województwach Polski, przy czym za miarę ich wielkości przyjęto liczbę 
mieszkańców według stanu na 1 stycznia 2010 r. Wywiady zrealizowano  
z 29 osobami: pięcioma rzecznikami prasowymi jednostek centralnych ba-
danych służb mundurowych oraz z 24 rzecznikami prasowymi terenowych 
jednostek podległych (w tym sześcioma rzecznikami komend wojewódzkich 
Państwowej Straży Pożarnej). Z uwagi na cel badania i jego jakościowy cha-
rakter, zdecydowano się na wybór wywiadu terenowego, jako podstawowego 
narzędzia badawczego. Wykorzystany został wywiad ustny, nieskategoryzo-
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wany, jawny o charakterze indywidualnym, a zatem w klasyfikacji J. Lutyń-
skiego: technika wywiadu swobodnego – obserwacji niekontrolowanej, opar-
tej na wzajemnym komunikowaniu się1.

1. MEDIA RELATIONs – CHWILOWA MODA  
CZY TRWAŁA POTRZEBA?

Zasadniczym celem prowadzenia oddziaływań public relations, w tym 
– media relations, przez służby mundurowe jest, najogólniej rzecz ujmując, 
kształtowanie pozytywnego wizerunku w otoczeniu społecznym. Ponieważ 
na wizerunek ten składa się wiele czynników, jak również z uwagi na fakt, 
iż wspomniane otoczenie społeczne nie jest jednorodne i składa się z wielu 
zróżnicowanych podmiotów, podejmowane działania wizerunkowe mają nie-
zwykle różnorodny charakter i przyczyniają się do realizacji szerokiej wiązki 
celów podrzędnych i pobocznych. Cele oddziaływań public relations służb 
mundurowych zasadniczo nie odbiegają na poziomie strategicznym od celów 
PR w przedsiębiorstwach. Można bowiem wśród nich wymienić:

kształtowanie sprzyjającego nastawienia, atmosfery przychylności i pozy-• 
tywnych postaw społecznych w stosunku do poszczególnych formacji,
kształtowanie pożądanego pozytywnego wizerunku i reputacji służb mun-• 
durowych, jako instytucji: profesjonalnych, skutecznych, otwartych na oto-
czenie, transparentnych w zakresie zasad funkcjonowania, dbających o bez-
pieczeństwo wewnętrzne i zapewniających obywatelom jego poczucie,
pogłębianie zaufania do służb mundurowych,• 
informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, edukacja w zakresie prze-• 
ciwdziałania im i zachowania się w razie ich wystąpienia,
wzmacnianie społecznego poczucia bezpieczeństwa,• 
pozyskiwanie poparcia dla działań służb mundurowych, umożliwiających • 
ich efektywne funkcjonowanie i rozwój,
budowanie społecznej akceptacji funkcjonowania służb mundurowych, • 
skutkującej współpracą i pomocą społeczeństwa w zakresie realizacji za-
dań, wypełnianych przez te formacje.
Przenosząc wymienione cele strategiczne prowadzenia działań PR na ob-

szar oddziaływań media relations, należy zauważyć, iż są one tożsame, a ich 
specyfika sprowadza się do wykorzystywania współpracy z mediami maso-
wymi dla ich realizacji. Wśród specyficznych celów media relations, o charak-

1 J. Lutyński: Metody badań społecznych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000,  
s. 126.
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terze operacyjnym, realizowanych przez służby mundurowe można dodatko-
wo wymienić między innymi:

integrowanie media relations z innymi narzędziami komunikacji społecz-• 
nej i komunikowania marketingowego,
nagłaśnianie efektów pracy formacji i sukcesów ich funkcjonariuszy,• 
prewencję kryzysową oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, z który-• 
mi formacje mają do czynienia,
wspieranie lobbingu, ukierunkowanego na wyposażanie i dofinansowy-• 
wanie służb mundurowych, mające na celu doskonalenie systemu ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
wspieranie komunikacji wewnętrznej oraz integracji funkcjonariuszy z ich • 
formacjami.

Wśród przyczyn intensyfikacji oddziaływań media relations w polskich 
służbach mundurowych oraz ich profesjonalizacji wymienić należy: uwarun-
kowania historyczne, warunkujące współczesny wizerunek poszczególnych 
formacji; uwarunkowania formalnoprawne, związane z dostępem społeczeń-
stwa do informacji publicznej oraz wymogiem transparentności działalności 
instytucji publicznych; mediatyzację życia społecznego oraz pozabiznesową 
ekspansję marketingu i komunikacji marketingowej, adaptowanej również na 
potrzeby marketingu służb mundurowych. W opinii rzeczników prasowych 
tych służb dominuje pogląd, iż zasadniczym czynnikiem stymulującym pracę 
służb mundurowych w zakresie prowadzenia aktywnej polityki komunika-
cyjnej jest dostosowywanie się do oczekiwań środków masowego komuni-
kowania i ich odbiorców. Doskonale ilustruje to opinia jednego z rzeczników 
wyrażona w trakcie opisywanych badań: Służby mundurowe, a zwłaszcza policja 
i straż pożarna, przyciągają ponadprzeciętne i niewspółmierne w porównaniu z inny-
mi instytucjami i organizacjami, zainteresowanie mediów masowych. Dzieje się tak 
głównie dlatego, że przestępstwa, tragedie, dramaty ludzkie przyciągają dziennikarzy, 
a przede wszystkim istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na tego rodzaju tematy wśród 
społeczeństwa. Media są oczywiście pośrednikiem pomiędzy służbami mundurowymi 
i obywatelami, ale też oferują swoje produkty medialne, dla stworzenia których potrze-
bują atrakcyjnej informacji płynącej ze strony służb mundurowych. Prowadzi to do sy-
tuacji, w której nawet pasywny rzecznik prasowy takiej formacji, reagujący wyłącznie 
na zainteresowanie dziennikarzy i ograniczający się do odpowiadania na ich pytania, 
niemal zawsze ma wiele pracy, bo jego formacja zwykle „generuje” nadmiar interesu-
jących informacji medialnych, rzadko zaś można mówić w takich służbach o „sezonie 
ogórkowym”. Oczywiście należy przyjąć, że z punktu widzenia teorii public 
relations reagowanie na zapotrzebowanie mediów i udzielanie informacji  
w odniesieniu do zdarzeń, które miały miejsce, jest czynnością niewystarczają-
cą. Z punktu widzenia rzeczników prasowych służb mundurowych, istotnym 
zadaniem w ramach współpracy z dziennikarzami, jest wykorzystywanie ich 
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do realizacji celów edukacyjnych i prewencyjnych. Wskazują na to opinie wie-
lu badanych rzeczników, zwłaszcza funkcjonariuszy straży pożarnej. Media 
masowe doskonale wpisują się w system ostrzegania i informowania społeczeństwa  
w zakresie zagrożeń, znakomicie uzupełniając działalność służb mundurowych, samo-
rządów terytorialnych i innych instytucji w tym zakresie. Współpraca służb mundu-
rowych z mediami masowymi jest w stanie uchronić ludzi od nieszczęścia, zapobiec 
sytuacjom, lub przynajmniej ograniczyć ich skalę, w których zagrożone jest ludzkie 
zdrowie i życie. Środki masowego komunikowania mają również charakter edukacyj-
ny. Zadaniem rzeczników prasowych służb mundurowych oraz współpracujących  
z nim dziennikarzy jest nie tylko informowanie o tym, co się wydarzyło, ale również 
przestrzeganie – co zrobić, żeby do tego ponownie  nie doszło.

2. RZECZNIK PRAsOWY – KONIECZNIE ETATOWY

Istnienie służb prasowych w formacjach mundurowych nie ma charakte-
ru obligatoryjnego. Jedynie w odniesieniu do jednostek traktowanych jako 
urzędy centralne zastosowanie mogą mieć przepisy rozporządzenia Rady 
Ministrów dające Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi nadzorujące-
mu pracę urzędu centralnego możliwość powoływania lub wyrażania zgody 
na powoływanie rzeczników prasowych2. Funkcjonowanie służb prasowych  
w formacjach mundurowych stanowi zatem wyraz przyjęcia otwartej polityki 
informacyjnej przez kolejnych szefów tych formacji, jak również jest efektem 
świadomości z korzyści, jakie przynosić może prowadzenie działalności me-
dia relations. Oczywiście jest to również swoisty wymóg obecnych czasów, 
efekt uwarunkowań formalnych oraz dynamicznie zmieniającego się na na-
szych oczach systemu społecznego, we wszystkich jego wymiarach.

Państwowa Straż Pożarna nie posiada formalnie ustrukturyzowanej służby 
prasowej, bowiem jedynym etatowym rzecznikiem prasowym jest Rzecznik 
Prasowy Komendanta Głównego. Stanowisko to formalnie umiejscowione 
jest w Gabinecie Komendanta Głównego PSP. Regulamin Organizacyjny Ko-
mendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej3 wskazuje podstawowe zadania 
komórki organizacyjnej, jaką jest Gabinet Komendanta Głównego, wymienia-
jąc wśród nich działania z zakresu media relations, komunikacji społecznej  
i promocji. Są to między innymi:

realizowanie polityki informacyjnej Komendanta Głównego,• 

2 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych 
w urzędach organów administracji rządowej z dnia 8 stycznia 2002 r., Dz.U. 2002 nr 4 poz. 36.

3 Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 30 grudnia 
2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Dz.U. KG PSP 2008 nr 2 poz. 34.
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koordynowanie wykonywania zadań związanych z realizacją przepisów  • 
o dostępie do informacji publicznej,
prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej w zakresie • 
ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i obrony cywilnej we współpracy 
z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
wydawanie „Biuletynu Informacyjnego Państwowej Straży Pożarnej”,• 
prowadzenie obsługi strony internetowej www.kgpsp.gov.pl oraz  • 
www.ock.gov.pl.
Zadania te w Gabinecie Komendanta Głównego PSP realizowane są przez: 

Wydział Prezydialny, Wydział Informacji i Promocji, Wydział Planowania  
i Analiz, samodzielne stanowiska doradców Komendanta Głównego, w tym 
– Rzecznika Prasowego. 

Zarówno w odniesieniu do organizacji komend wojewódzkich, jak i po-
wiatowych w strukturze Państwowej Straży Pożarnej, pracujący tam rzeczni-
cy prasowi zatrudnieni są na różnorodnych stanowiskach w swoich jednost-
kach (w wydziałach operacyjnych, organizacyjnych, kadrowych i innych), zaś 
zadania związane z realizacją polityki informacyjnej mają niejako dopisane 
do swoich obowiązków służbowych. O ile wydaje się to rozsądne z punktu 
widzenia pełnionej przez nich roli w komendach powiatowych (jest to ana-
logiczne rozwiązanie, jak to stosowane w komendach powiatowych Policji),  
o tyle brak etatowych rzeczników prasowych na poziomie komend wojewódz-
kich nie wydaje się racjonalny. Przede wszystkim wymaga od samych rzecz-
ników konieczności dokonywania wyboru pomiędzy zadaniami związany-
mi ze współpracą z dziennikarzami i realizacją oddziaływań media relations  
a innymi formalnymi obowiązkami, jakie zostały na nich nałożone. Skutkiem 
tego bywa zaniedbywanie obowiązków, albo wynikających z zajmowanego 
stanowiska, albo z pełnionej funkcji rzecznika. Rzecznicy prasowi komendan-
tów wojewódzkich Straży Pożarnej są więc nie tylko pozbawieni komfortu 
posiadania zespołów prasowych, jak to ma miejsce w Policji, realizują zadania 
media relations jednoosobowo, a na dodatek ich czas pracy, siłą rzeczy, dzielo-
ny jest między absorbujące obowiązki rzecznika i inne zadania, jakie wynikają 
z odrębnych obowiązków. Tymczasem Straż Pożarna, obok Policji, jest forma-
cją, w obrębie której dzieje się znacznie więcej, niż w przypadku innych służb 
mundurowych, a tym samym funkcja rzecznika prasowego wymaga znacznie 
większej ilości czasu i zaangażowania, wynikającego z ciągłego zainteresowa-
nia mediów masowych. Mnogość i różnorodność akcji realizowanych przez 
Straż Pożarną, szeroki zakres świadczonych usług bezpieczeństwa i zakres 
kompetencji znacznie wykraczający poza ten definiowany nazwą formacji, 
skutkuje intensywnością działań w zakresie realizacji polityki informacyjnej  
i pielęgnowania relacji ze środkami masowego komunikowania. Straż Pożarna  
jest tymczasem jedyną dużą i ważną służbą mundurową w Polsce, nieposia-
dającą usankcjonowanej formalnie służby prasowej, pozbawioną etatowych 
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rzeczników prasowych na poziomie struktur wojewódzkich. Przyczyn tego 
stanu rzeczy można szukać po stronie uwarunkowań finansowych, ale nie 
można zapominać też o tym, iż badania opinii publicznej wskazują na bar-
dzo wysoki poziom ocen społeczeństwa co do pracy strażaków, jak również 
zaufania do tej formacji. Być może ten stan rzeczy powoduje, iż decydenci 
odpowiedzialni za tę służbę nie czują aż tak dużej presji na realizację działań 
wizerunkowych i współpracę z mediami masowymi, jak ma to miejsce w in-
nych formacjach, gorzej postrzeganych (jak na przykład Policji) albo słabiej 
rozpoznawalnych (jak Służba Więzienna czy Straż Graniczna). Nie ulega wąt-
pliwości, iż dalsza profesjonalizacja działań media relations w Straży Pożarnej 
jest niemożliwa bez wcześniejszego uregulowania tej kwestii. Bez wątpienia 
wprowadzenie etatowych rzeczników prasowych na poziomie komend wo-
jewódzkich przyczyniłoby się nie tylko do zapewnienia rzecznikom optymal-
nych warunków do wykonywania swoich obowiązków, ale przełożyłoby się 
także na jeszcze lepszą ocenę pracy całej Straży Pożarnej.

Biorąc pod uwagę analizę umiejscowienia służb prasowych w strukturze 
organizacyjnej jednostek Państwowej Straży Pożarnej można zaproponować 
następujące wnioski:

dostrzegalny jest wyraźny i charakterystyczny model kopiowania wielu • 
rozwiązań policyjnych, co jest zjawiskiem pozytywnym z uwagi na rela-
tywnie najwyższy profesjonalizm służb prasowych spośród wszystkich 
służb mundurowych w Polsce;
zasadna wydaje się lokalizacja rzeczników prasowych (zespołów praso-• 
wych) jako stanowisk lub komórek organizacyjnych o charakterze sztabo-
wym – doradczych w stosunku do komendantów, a jednocześnie podle-
głych wyłącznie komendantowi. Umiejscowienie służb prasowych w roz-
maitych wydziałach (prezydialnych, komunikacji społecznej, gabinetach 
komendanta, niekiedy również w obrębie komórek całkowicie nie związa-
nych z media relations) przypominać może sytuację, w której dział public 
relations w przedsiębiorstwie umieszczony zostałby w strukturach działu 
sprzedaży lub marketingu. Tymczasem w większości przedsiębiorstw sto-
suje się wariant niezależności działu public relations, podporządkowane-
mu bezpośrednio: właścicielowi, zarządowi albo dyrektorowi4. Rzecznik 
prasowy powinien być podległy wyłącznie swojemu szefowi, w imieniu 
którego występuje, bez stosowania jakichkolwiek ogniw pośredniczących 
w strukturze zależności służbowych. Jest to sposób myślenia zgodny z na-
czelną zasadą zarządzania H. Fayola, zgodnie z którą każdy pracownik 
powinien mieć tylko jednego przełożonego. Tymczasem miejsce badanych 
rzeczników prasowych w strukturach organizacyjnych ich jednostek wy-
maga komentarza i wytłumaczenia, różnicującego podległość służbową na 

4 Tworzydło D. et al.: Analiza sfer zadaniowych public relations w przedsiębiorstwach, 
Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2003, s. 25.
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„formalną” (szefowi wydziału) i „merytoryczną” albo „realną” (komen-
dantowi), co nie wydaje się być potrzebne ani niczym uzasadnione; 
jako całkowicie nieuzasadnione, błędne i negatywnie wpływające na re-• 
alizację oddziaływań media relations należy ocenić przypadki łączenia 
obowiązków rzeczników prasowych z innymi funkcjami i stanowiskami. 
Szczególnym błędem jest łączenie odpowiedzialnych funkcji kierowni-
czych z rzecznictwem prasowym, powodujące konieczność dzielenia czasu 
i wcześniej czy później wymuszające dokonywanie wyborów pomiędzy 
stanowiskami. Funkcjonowanie rzeczników prasowych w ramach struktur 
macierzowych jest nielogiczne, nieprofesjonalne i jak dowodzi praktyka – 
utrudnia właściwą realizację ich obowiązków; 
brak etatowych rzeczników prasowych na poziomie komend wojewódz-• 
kich jest wyraźną słabością służb prasowych Straży Pożarnej. Warto raz 
jeszcze podkreślić, iż jest to ostatnia duża formacja mundurowa w Polsce, 
na dodatek liczna i rozbudowana, która nie wdrożyła tego rozwiązania. 

3. AKTYWNOŚĆ RZECZNIKóW sTRAżY POżARNEJ

Zdecydowana większość badanych rzeczników prasowych służb mundu-
rowych w Polsce stanowczo określa siebie i swoje zespoły mianem aktyw-
nych, niekiedy nawet „agresywnych”. Taki model rzecznictwa prasowego, 
przeciwstawiający się biernemu odpowiadaniu na zainteresowanie mediów 
masowych, zakłada zaangażowanie służb prasowych w inspirowanie publi-
kacji medialnych, dostarczanie dziennikarzom interesujących tematów nie na 
ich prośbę, ale na ich rzecz – z własnej inicjatywy. Aktywny rzecznik prasowy 
to mówiąc obrazowo człowiek, który nie czeka na telefon od dziennikarza, ale 
sam do niego telefonuje, by zainteresować go określonym zdarzeniem czy in-
formacją. Przyjęcie takiej strategii współpracy ze środkami masowego komu-
nikowania jest zwykle opłacalne, ponieważ dziennikarze bardzo szybko do-
strzegają zaangażowanie rzecznika, jego pomoc w pozyskiwaniu informacji, 
zrozumienie dla profesji dziennikarskiej. W oczywisty sposób wpływa to po-
zytywnie na relacje pomiędzy przedstawicielami obu środowisk, co skutkuje 
nie tylko lepszą współpracą i stopniem poinformowania społeczeństwa, ale 
także daje rzecznikowi możliwość wykorzystywania przychylności mediów 
masowych dla osiągania celów wizerunkowych i informacyjnych reprezento-
wanej formacji. Aktywna polityka medialna dostrzegalna jest w największym 
stopniu w pracy służb prasowych Policji. Aktywne rzecznictwo prasowe  
w pierwszej kolejności opiera się na przyjęciu właściwej postawy dotyczącej 
zrozumienia pomocniczości rzeczników w stosunku do dziennikarzy. Wcześ-
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niej czy później skutkuje ona odwzajemnionym zrozumieniem środowiska 
dziennikarskiego w stosunku do celów działalności rzeczników prasowych. 
Większość z badanych rzeczników prasowych zdaje sobie z tego sprawę, 
przedstawiając następujący sposób myślenia: jeśli dziennikarzy zasypiemy war-
tościowymi tematami, uzupełnionymi interesującym przekazem, jeśli do tego dostar-
czymy zdjęcia, bez których nie ma współpracy z prasą, a zwłaszcza z tabloidami, zaś 
telewizja otrzyma od nas zdjęcia operacyjne, to otrzymujemy efekt w postaci publikacji 
medialnych, zgodnych z naszymi oczekiwaniami, spełniający cele komunikacyjne for-
macji. Wartością dodaną jest także zadowolenie współpracujących z nami reporterów. 
Deklaratywna opinia rzeczników prasowych (zwłaszcza Policji) prezentuje 
ich pracę jako działalność ofensywną. Jak twierdzą, coraz rzadziej spotykają 
się z sytuacjami, w których dziennikarz pyta, szukając informacji. 

Przeciwieństwem prezentowanej strategii komunikacyjnej jest postawa 
rzecznika prasowego działającego defensywnie – reagującego na zapytania 
ze strony dziennikarzy i udzielającego informacji na wniosek. Jakkolwiek 
wśród badanych rzeczników prasowych taki model prowadzenia działalno-
ści reprezentowany jest przez zdecydowaną mniejszość, jednak wciąż wydaje 
się charakterystyczny dla pewnej grupy przedstawicieli tej profesji, niestety 
również w obrębie Państwowej Straży Pożarnej. Taki stan rzeczy bywa uza-
sadniany przez rzeczników w dwojaki sposób. Rzecznicy ograniczający się do 
reagowania na zainteresowanie mediów masowych to najczęściej osoby, które 
funkcję rzecznika prasowego łączą z innymi obowiązkami służbowymi. Wy-
nikająca z tego dychotomia w zakresie obowiązków powoduje, że niekiedy 
działalność media relations realizowana jest niejako uzupełniająco, w zakresie 
niezbędnego minimum. Oprócz ograniczeń czasowych, pojawia się jeszcze 
jeden aspekt. Przełożeni takich osób często oceniają i rozliczają swoich pod-
władnych w pierwszej kolejności z realizacji działań służbowych, co wpływa 
demotywująco na działalność w zakresie rzecznictwa prasowego. Jest to po-
stawa charakterystyczna dla części rzeczników prasowych Straży Pożarnej, 
a także dla oficerów prasowych jednostek niższego szczebla także w innych 
służbach mundurowych (np. komendy powiatowe Policji i Straży Pożarnej, 
zakłady karne i areszty śledcze). Badani rzecznicy prasowi tłumaczą swój 
brak aktywności w inspirowaniu kontaktów z dziennikarzami na przykład 
następująco: Rzecznictwo prasowe to tylko jedno z kilku moich zadań służbowych. 
Najczęściej niestety dzieje się tak, że współpraca z mediami masowymi ma charakter 
interwencyjny, będący pochodną zainteresowania dziennikarzy. Natomiast w miarę 
możliwości podejmowane są działania wyprzedzające zainteresowanie mediów. Oka-
zuje się jednak, że wspomniane możliwości są jednak ograniczone, co sprowa-
dza funkcję rzecznika prasowego do bieżącego udzielania odpowiedzi na py-
tania dziennikarzy. Część badanych krytycznie ocenia ten stan rzeczy: Nawał 
różnorodnych obowiązków powoduje, że trudno pełnić funkcję rzecznika prasowego 
tak, jak by się chciało, bo po prostu brakuje na to czasu. Funkcja rzecznika pełniona  
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w sposób kompetentny wymaga jednak bardzo dużo czasu, poświęcanego na kontak-
ty z redakcjami, budowanie relacji z dziennikarzami, śledzenie doniesień medialnych  
i poszukiwanie rozmaitych informacji. Skutkuje to odczuwanym dyskomfortem, 
ponieważ nie udaje się dobrze pogodzić nałożonych obowiązków. Są jednak i tacy 
rzecznicy, którzy strategie defensywną, jaką realizują w stosunku do mediów 
masowych, oceniają jako wystarczającą.

Drugim najczęściej wskazywanym argumentem, przemawiającym za 
prowadzeniem defensywnego rzecznictwa prasowego jest specyfika służby, 
ograniczająca możliwości udzielania dziennikarzom informacji. Zdaniem nie-
których rzeczników ich działalność, z uwagi na tego rodzaju ograniczenia, 
powinna się sprowadzać do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, które do-
tyczą reprezentowanej formacji. Wspomniane ograniczenia trudno uznać za 
argument całkowicie zrozumiały i słuszny, bowiem w obrębie każdej służby 
mundurowej takowe się pojawiają. Dotyczą personaliów czy też informacji 
istotnych dla prowadzonego postępowania. Ograniczenie w jawności infor-
macji i dostępu do nich przez dziennikarzy stawiają pod znakiem zapytania 
sens posiadania rzecznika prasowego. Strategia interwencyjnego reagowania 
na zapotrzebowanie mediów ma de facto charakter zamknięcia się na opinię 
publiczną i nie odzwierciedla jednej z najważniejszych zasad media relations, 
dotyczącej otwartości na otoczenie, opartej na wzajemnym zaufaniu i zrozu-
mieniu. Tym samym należy krytycznie ocenić przypadki takiego sprawowa-
nia funkcji rzecznika prasowego, traktując je jako nieprofesjonalne, będące 
swoistym zaprzeczeniem sensu komunikacji społecznej. 

4. PROBLEMY ORGANIZACYJNE I MANKAMENTY PROFEsJI

Ankietowani rzecznicy prasowi służb mundurowych w większości nie na-
leżą do osób zgłaszających poważniejsze zastrzeżenia co do organizacji, ja-
kości i standardów swojej pracy. W większości są to także ludzie sprawiający 
wrażenie pasjonatów, w pełni realizujących się  w wykonywanej profesji. Nie 
oznacza to jednak, że nie dostrzegają mankamentów zawodu jaki wykonują, 
choć nie rozmawiają o nich zbyt chętnie, na co wpływ mogą mieć dyscyplina 
i lojalność, charakterystyczne dla funkcjonariuszy formacji mundurowych. 
Negatywne aspekty profesji rzecznika prasowego w badanych służbach po-
dzielić można na wspólne – charakterystyczne dla niemal wszystkich ankie-
towanych, bo przynależne zawodowi rzecznika, oraz specyficzne – związane  
z organizacją służb prasowych w poszczególnych formacjach i jednostkach.  
W katalogu zastrzeżeń o charakterze ogólnym wymienić można:
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negatywny wpływ wykonywania obowiązków rzeczników prasowych na • 
ich życie prywatne, wynikający z nienormowanego czasu pracy, przejawia-
jącego się intensyfikacją aktywności i znacznym stopniem nieprzewidy-
walności zwłaszcza w obrębie sytuacji kryzysowych i ważnych wydarzeń, 
obsługiwanych przez rzeczników prasowych,
trudności w mierzeniu efektów prowadzonych oddziaływań, wykracza-• 
jących poza ilościowe i jakościowe wskaźniki, będące efektem prowadzo-
nych badań clippingowych,
wygórowane oczekiwania przełożonych, niekiedy przekraczające real-• 
ne możliwości wpływu rzeczników prasowych na dziennikarzy i opinię  
publiczną,
niedofinansowanie działalności prasowo-informacyjnej, uniemożliwiające • 
profesjonalizację prowadzonych oddziaływań (deficyt etatów, braki infra-
strukturalne – zwłaszcza w zakresie nowoczesnego sprzętu audiowizu-
alnego, ograniczenie środków na działalność szkoleniową – szczególnie  
w odniesieniu do szkoleń specjalistycznych),
niedostatki w komunikacji wewnętrznej, utrudniające przepływ informacji • 
w obrębie konkretnej jednostki i pomiędzy jednostkami tej samej formacji, 
a w konsekwencji ograniczające możliwości realizacji zewnętrznych od-
działywań przez rzeczników prasowych.

Negatywne aspekty pracy rzeczników prasowych są jednak silnie skore-
lowane ze specyfiką i możliwościami organizacyjno-finansowymi poszcze-
gólnych formacji. Rzecznicy prasowi Straży Pożarnej z zazdrością stawiają  
rozwiązania wypracowane przez Policję za wzór do naśladowania, utyskując 
jednocześnie, iż nie dysponują zbliżonym choćby potencjałem i możliwościami. 

Spośród wszystkich badanych formacji mundurowych, rzecznicy prasowi 
Państwowej Straży Pożarnej zgłaszali najwięcej uwag w zakresie organizacji 
swojej pracy. Zdecydowanie najpoważniejszym mankamentem, utrudniają-
cym profesjonalne wykonywanie obowiązków rzecznika prasowego jest ko-
nieczność łączenia przez nich tej funkcji z innymi obowiązkami służbowy-
mi. Jak już wskazywano, rzecznicy prasowi stają często przed dylematem, 
polegającym na trudnym wyborze priorytetów w zakresie swoich zakresów 
obowiązków. Niejednokrotnie cierpi na tym funkcja rzecznika prasowego,  
z konieczności spychana na drugi plan, co niewątpliwie ogranicza, niekiedy 
wręcz uniemożliwia, profesjonalizm w działaniach media relations. Oprócz 
tego uczestniczący w badaniu rzecznicy prasowi komend wojewódzkich Pań-
stwowej Straży Pożarnej zgłaszali następujące negatywne aspekty organizacji 
swojej pracy i rzetelnego wykonywania obowiązków:

niewystarczające działania motywujące rzeczników prasowych, zarówno • 
finansowe, jak i pozafinansowe,
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brak przejrzystych i zunifikowanych dla całej formacji zasad powoływania • 
rzeczników prasowych w komendach wojewódzkich oraz oficerów praso-
wych w komendach powiatowych,
niewystarczający zakres szkoleń, zarówno podstawowych – dotyczących • 
warsztatu rzecznika prasowego, jak i specjalistycznych – rozszerzających 
ten warsztat,
brak realnego wpływu na wyłanianie oficerów prasowych w komendach • 
powiatowych oraz brak możliwości egzekwowania powierzanych im za-
dań,
brak strategii funkcjonowania i rozwoju służb prasowo-informacyjnych  • 
w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
brak wypracowanych procedur i swoistych algorytmów postępowania  • 
w sytuacjach kryzysowych,
niedostatki w zakresie wyposażenia sprzętowego rzeczników prasowych • 
(brak sprzętu audiowizualnego, zbyt małe limity na połączenia z telefo-
nów służbowych),
ograniczenia kadrowe – rzecznicy prasowi nie dysponują „dublerami”, • 
mogącymi możliwie bezproblemowo i płynnie zastąpić ich w przypadku 
nagłych niedyspozycji, jak i zaplanowanych urlopów.

5. EFEKTY WIZERUNKOWE

Jedną z miar efektywności oddziaływań media relations prowadzonych 
przez służby mundurowe w Polsce może być analiza doniesień medialnych, 
odnoszących się do poszczególnych formacji, drukowanych w prasie oraz 
ukazujących się w radiu, telewizji i Internecie. Owo śledzenie informacji 
umieszczanych w mediach masowych określane bywa mianem badań clip-
pingowych lub po prostu monitoringiem mediów. Jeszcze na początku XXI 
wieku rzecznicy prasowi i PR-managerowie zmuszeni byli do samodzielnej, 
żmudnej pracy związanej z gromadzeniem wycinków prasowych. Komplek-
sowy monitoring mediów elektronicznych był z ich punktu widzenia prak-
tycznie niemożliwy. Wraz z rozwojem Internetu, technologii informatycznych 
i komunikacyjnych, w krótkim czasie pojawiły się nowe możliwości w za-
kresie monitorowania mediów. Działalność ta została błyskawicznie sprofe-
sjonalizowana i skomercjalizowana. W 2011 r. w Polsce funkcjonowało kilka 
firm komercyjnych, oferujących usługi związane z monitorowaniem mediów 
masowych na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Największe  
z nich oferowały analizy bazujące na ponad tysiącu tytułów prasowych i ana-
logicznej liczbie portali internetowych, uzupełnione możliwością śledzenia 
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przeszło stu stacji radiowych i telewizyjnych. Uzupełnieniem danych płyną-
cych z zewnętrznego monitoringu powinny być jednak informacje prasowe 
zbierane przez samych rzeczników prasowych.

Policja jest formacją, która realizuje i zleca zdecydowanie najwięcej badań 
opinii społecznej, dotyczących samej siebie i zagadnień związanych z bez-
pieczeństwem wewnętrznym. Nie oznacza to jednak, że pozostałe służby są 
całkowicie pomijane w badaniach. W 2010 r. na zlecenie Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej CBOS przeprowadził badanie dotyczące społecz-
nego postrzegania tej służby na tle innych instytucji życia publicznego. Wśród 
zasadniczych wniosków płynących z badań należy wskazać, iż Straż Pożarna 
jest instytucją powszechnie dobrze ocenianą – pozytywne opinie o niej wyraża 
aż 91% badanych. Działalność Straży Pożarnej jest oceniana najwyżej spośród 
wszystkich uwzględnionych w badaniu instytucji publicznych, w tym innych 
służb mundurowych i instytucji o charakterze usługowym. W porównaniu  
z pozostałymi instytucjami Straż Pożarna jest również zdecydowanie najrza-
dziej krytykowana5. Tak wysokie oceny społecznego zaufania do Straży Po-
żarnej wynikają ze specyfiki funkcjonowania formacji, nie mającej charakteru 
represyjnego jak Policja czy Straż Graniczna. Tak jednoznacznie pozytywny 
wizerunek służby powoduje jednak osłabienie świadomości konieczności re-
alizowania i rozwijania profesjonalnej polityki wizerunkowej, promocyjnej  
i informacyjnej, w tym rozbudowywania współpracy z mediami masowymi. 
Zapewne jest to jedną z przyczyn faktu, iż Straż Pożarna pozostaje jedyną 
dużą formacją mundurową nieposiadającą wyodrębnionych etatowo służb 
prasowo-informacyjnych. Zdaniem części badanych rzeczników prasowych 
Straży Pożarnej tak wysokie i komfortowe wskaźniki zaufania społecznego 
powodują, że działania media relations są w tej formacji relatywnie mniej 
istotne niż na przykład w Policji. Przyjęcie takiej postawy skutkować jed-
nak może postępującym obniżeniem zaangażowania rzeczników prasowych  
w realizację działań media relations. Wysokie zaufanie do Straży Pożarnej jest 
zresztą charakterystyczne także dla innych krajów. Jak wynika z danych Ko-
mendy Głównej Straży Pożarnej straże pożarne w niemal wszystkich krajach 
europejskich cieszą się ponad dziewięćdziesięcioprocentowym zaufaniem 
społecznym. Wyjątek stanowią Rosja, Słowenia i Portugalia6.

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu opinie i postulaty dotyczące 
aktywności służb prasowo-informacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ze-
brane w trakcie ogólnopolskich badań, pozwalają na postawienie tezy, iż po-
mimo licznych ograniczeń organizacyjnych rzecznicy prasowi straży pożarnej 
profesjonalnie realizują działania w zakresie media relations, wzorując się na 
swoistych standardach wyznaczanych przez Policję. Wielokrotnie wskazywa-
nym mankamentem pozostaje jednak brak etatowych rzeczników prasowych. 

5 Straż Pożarna na tle innych instytucji życia publicznego, CBOS, Warszawa 2010, s. 4.
6 Materiały Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
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Dążenie do jego eliminacji, skutkującej podniesieniem jakości działań podej-
mowanych przez rzeczników, stanowić powinno wskazaną w tytule artykułu 
pogoń za standardem, który spełniony został w innych formacjach. 
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FIRE DEPARTMENT’s sPOKEsPERsON  
– CHAsE FOR sTANDARDs

For the past few years it is seen that Polish uniformed services are more 
and more interested in public relations. Sort of evidence for that is the growth 
of press services there, running all sorts of trainings for spokes persons and 
press officers along with paying more attention to being present in media. 
The most successful in this field is Polish police, but other uniformed services 
from the area of internal security seem to be more and more interested and 
successful in using police methods and good practices concerning media. This 
article main goal is to search for the main causes of  this dynamic development 
of interest in public relations among uniformed services. Looking for answers, 
the author pays attention to historical aspects, current issues and future 
challenges which are ahead of uniformed services in the field of media and 
social communication.




