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Ana li za mo ¿ li wo œci za sto so wa nia

me cha nicz ne go na wie wu kom pen sacy jne go

w sy ste mach gra wita cyj ne go usu wa nia dymu

z kla tek scho do wych

W ar ty ku le przed sta wio no ana li zê mo ¿ li wo œci za -
sto so wa nia me cha nicz ne go na wie wu po wie trza
w sy ste mach od dy mia nia gra wita cyj ne go. Ce lem
ba da nia by³o po rów na nie me tod od dy mia nia gra -
wita cyj ne go z na wie wem na tu ra l nym i od dy mia -
nia gra wita cyj ne go z na wie wem me cha ni cz nym.
Na pod sta wie do ko na nej ana li zy sfo r mu³owa no
wnio ski z wy ko na nych ba dañ.

The ar ti c le pre sents an ana ly sis of the po ssi bi li ty
of using me cha ni cal ai r flow in gra vi ta tio nal smo ke
re mo val sy stems.
The goal of the re se arch was co m pa ring me t hods
of gra vi ta tio nal smo ke re mo val sy stems and
gra vi ta tio nal smo ke re mo val with me cha ni cal
ai r flow. Ana ly sis of the re sults se r ved as ba sis for
re se arch con c lu sions.

S³owa klu czo we: kla pa dy mo wa, efekt ko mi no wy, wi do cz noœæ, na tê ¿e nie
przep³ywu po wie trza, ewa ku a cja. 
Keywords: smo ke ven ting, chi mney ef fect, vi si bi li ty, ai r flow in ten si ty,
eva cu a tion.



1. Wstêp

Za bez pie cze nie pio no wych dróg ewa kua cy j nych (kla tek scho do wych) przed
za dy mie niem jest klu czo wym za gad nie niem w kon ce pcji bez pie cze ñ stwa ewa -
ku a cji z bu dyn ków. Wspó³cze œ nie fun kcjo nuj¹ dwa spo so by za bez pie cze nia kla -
tek scho do wych: 
• za po bie ga nie za dy mie niu (me to da nad ciœ nie nio wa);
• usu wa nie dymu z kla t ki scho do wej (me to da gra wita cy j na).

Sy ste my nad ciœ nie nio we za pe w niaj¹ naj wy ¿szy po ziom bez pie cze ñ stwa, po -
nie wa¿ unie mo ¿ li wiaj¹ przed osta nie siê dymu na kla t kê scho dow¹. Sy ste my te
obli gato ry j nie wy ma ga ne s¹ w bu dyn kach wy so kich, za wyj¹tkiem mie sz ka l -
nych, oraz wszy stkich wy so ko œcio wych. Ich sto so wa nie re gu luj¹ od po wied nie
no r my i za sa dy wie dzy te ch ni cz nej, m.in. PN-EN 12101-6:2007 [1], In stru k cja
ITB 378/2002 [2].

Usu wa nie dymu z kla tek scho do wych naj czê œciej wy ko ny wa ne jest w spo sób
gra wita cy j ny. Kla pa dy mo wa umie sz cza na jest w da chu nad klatk¹ scho dow¹,
a nap³yw po wie trza od by wa siê przez drzwi wyj œcio we. Me cha ni z mem na pê -
dzaj¹cym przep³yw jest tzw. „efekt ko mi no wy” wy ni kaj¹cy z ró ¿ ni cy gê sto œci
ga zów, bêd¹cej sku t kiem ró ¿ ni cy te m pe ra tur w kla t ce i na zewn¹trz kla t ki. Ró ¿ -
ni ca gê sto œci ga zów po wo du je po wsta nie si³y wy po ru, któ ra wy twa rza ró ¿ ni cê
ci œ nieñ, co prowadzi do ruchu gazu. 

W sy tu a cji, gdy tem pe ra tu ra oto cze nia bê dzie wy ¿sza ni¿ tem pe ra tu ra
wewn¹trz kla t ki scho do wej, gê stoœæ po wie trza w kla t ce bê dzie wiê ksza ni¿ gê -
stoœæ po wie trza na zewn¹trz. Wyst¹pi wte dy zja wi sko tzw. „od wró co ne go efe k -
tu ko mi no we go”. Wów czas przep³yw po wie trza bê dzie prze bie ga³ w dó³ kla t ki
scho do wej, a dym za miast wyp³ywaæ z kla t ki przez otwór od dy miaj¹cy, bê dzie
w niej za le ga³ lub przep³ywa³ w dó³ do wyj œcia ewa kua cyj ne go na zewn¹trz
budynku.

Te ch no lo gia gra wita cyj ne go usu wa nia dymu z kla tek scho do wych po -
wszech nie sto so wa na jest w opa r ciu o Polsk¹ No r mê PN-B-02877-4:2001 [3].
 Metodyka ob li czeñ po wie rz ch ni klap dy mo wych oraz otwo rów na po wie trza -
j¹cych ba zu je je dy nie na po wie rz ch ni rzu tu kla t ki scho do wej. Zgod nie z t¹ norm¹ 
przy j mu je siê, ¿e po wie rz ch nia czyn na kla py dy mo wej po win na wy no siæ co naj -
mniej 5% rzu tu kla t ki scho do wej w bu dyn kach do 25 m i 7,5% w bu dyn kach po -
wy ¿ej 25 m. Po wie rz ch nia otwo ru na po wie trzaj¹cego po win na wy no siæ nie
mniej ni¿ 130% po wie rz ch ni otwo ru od dy miaj¹cego.

Za bez pie cze nie kla t ki scho do wej za po moc¹ in sta la cji do usu wa nia dymu bu -
dzi wœród fa cho w ców uza sa d nio ne w¹tpli wo œci. Do tycz¹ one m.in.: li cz by
drzwi, przez któ re bê dzie rea li zo wa ny nap³yw po wie trza zew nê trz ne go, sto so -
wa nia na wie wu me cha nicz ne go w przy pa d ku, gdy wyj œcie z kla t ki pro wa dzi
przez hol lub wia tro³ap, do bo ru pa ra me trów we nty la to ra na wie w ne go, bra ku
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ba dañ we ry fi kuj¹cych sku te cz noœæ tego roz wi¹za nia. Ponad to, w li te ra tu rze
bran ¿o wej, spe cja li œci sy g na li zuj¹, ¿e „samo gra wita cy j ne od dy mia nie kla t ki
scho do wej w bu dyn ku nie za pe w nia na niej od po wied nich wa run ków ewa ku a -
cji” [4]. Po otwa r ciu kla py dy mo wej w da chu nad klatk¹ oraz drzwi wej œcio wych
na pa r te rze umo ¿ li wiaj¹cych nap³yw po wie trza, two rzy siê ci¹g ko mi no wy, do
któ re go mo¿e byæ za sy sa ny dym z kon dy g na cji ob jê tej po ¿a rem. Tym sa mym
zak³ada siê wystê po wa nie dymu na dro dze ewa kua cy j nej, co po zo sta je w sprzecz-
no œci z zape w nia niem wa run ków bez pie cz nej ewa ku a cji.

Maj¹c na uwa dze po wy ¿sze, na su wa siê py ta nie, ja kie przes³anki sk³aniaj¹
pro je ktan tów, aby wy po sa ¿aæ kla t ki scho do we w ta kie in sta la cje?

Fo r ma l nie mo ¿ li woœæ sto so wa nia urz¹dzeñ do usu wa nia dymu na kla t kach
scho do wych wy ni ka z pa ra gra fu 245 aktu a l nie obo wi¹zuj¹cego roz porz¹dze nia
Mi ni stra In fra stru ktu ry w spra wie wa run ków te ch ni cz nych, ja kim po win ny od -
po wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie [5]. Urz¹dze nia do usu wa nia dymu zna -
laz³y siê w po wy ¿szym roz porz¹dze niu ju¿ w 1994 r. i prze trwa³y wszy stkie
doty ch cza so we zmia ny i aktu a li za cje. Wcze œ niej, w 1980 r., urz¹dze nia te nie co
ina czej na zwa ne, wy stê po wa³y w roz porz¹dze niu Mi ni stra Ad mi ni stra cji, Go -
spo dar ki Te re no wej i Ochro ny Œro do wi ska w spra wie wa run ków te ch ni cz nych,
ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki [6]. Ta m ¿e, w pa ra gra fie 237, po ja wi³ siê
 zapis wy ma gaj¹cy wy po sa ¿a nia kla tek scho do wych w pe w nych bu dyn kach
w „urz¹dze nia do awa ry j ne go usu wa nia dy mów i ga zów po ¿a ro wych”. Nie ste -
ty, mimo up³ywu 32 lat, urz¹dze nia do usu wa nia dymu nie do cze ka³y siê jed no -
zna czne go zde fi nio wa nia, ani okre œle nia celu, ja kie mu maj¹ s³u¿yæ. Wa r to jed nak
zwró ciæ uwa gê na dwa fa kty. Po pie r wsze, au to rzy prze pi sów ju¿ w 1980 r. mie li
œwia do moœæ, ¿e aby za pe w niæ mo ¿ li woœæ ewa ku a cji klatk¹ scho dow¹, nie wol no
do pu œciæ do jej za dy mie nia. Po twier dza to wy móg sto so wa nia „urz¹dzeñ za po -
bie gaj¹cych prze ni ka niu dymu i ga zów po ¿a ro wych” sta wia ny bu dyn kom po -
wy ¿ej 25 m. Po dru gie, wy móg sa mo czyn ne go uru cha mia nia urz¹dzeñ do
usu wa nia dymu po ja wi³ siê do pie ro w roz porz¹dze niu Mi ni stra In fra stru ktu ry
z 2002 r. [5] i do ty czy³ ty l ko bu dyn ków wy so kich, a po zmia nie w 2010 r., je dy nie
bu dyn ków wy so kich produ kcyjno- magazy no wych.

Na pod sta wie po wy ¿szej ana li zy wy ma gañ fo r ma l nych, mo ¿ na wno siæ, ¿e
g³ówn¹ funkcj¹ tych urz¹dzeñ jest u³atwia nie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych
pro wa dzo nych przez stra¿ po ¿arn¹: po przy je Ÿ dzie na mie j s ce po ¿a ru stra ¿a cy
przy ci skiem lub dŸwi g ni¹ otwie raj¹ otwór w stro pie, po czym na stê pu je wyp³yw 
dymu i ga zów po ¿a ro wych w sto p niu umo ¿ li wiaj¹cym im do ta r cie do mie j s ca
zda rze nia. Tym sa mym mo ¿ na sfo r mu³owaæ pie r wszy cel sto so wa nia urz¹dzeñ
do usu wa nia dymu: za bez pie cze nie przed ob ni ¿a niem siê po zio mu dymu w nie wy dzie -
lo nej prze ciw po¿a ro wo kla t ce scho do wej po ni ¿ej kon dy g na cji ob jê tej po ¿a rem.

Od rê b nym przy pa d kiem s¹ sy tu a cje wy ni kaj¹ce z pa ra gra fu 256 roz po -
rz¹dze nia Mi ni stra In fra stru ktu ry w spra wie wa run ków te ch ni cz nych, ja kim
 powinny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie [5]. Prze pis ten nak³ada
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 obowi¹zek sto so wa nia urz¹dzeñ do usu wa nia dymu, wraz z jed no cze s nym sto -
so wa niem drzwi do kla t ki scho do wej o kla sie od po rno œci og nio wej EI 30. Drzwi
te, dziê ki wy po sa ¿e niu w samo za my ka cze i kla sie od po rno œci og nio wej, za bez -
pie czaj¹ przed przed osta niem siê dymu do prze strze ni kla t ki scho do wej. Wy ma -
ga nie na³o¿o ne przez pa ra graf 256 ma œcis³y zwi¹zek z wa run ka mi ewa ku a cji
w bu dyn ku, po nie wa¿ po zwa la skró ciæ d³ugoœæ doj œcia ewa kua cyj ne go, któ re
wów czas mie rzo ne jest do drzwi na kla t kê scho dow¹, za miast do drzwi wyj œcio -
wych z bu dyn ku. Dym mo¿e do staæ siê na kla t kê scho dow¹ je dy nie w tra kcie
ewa ku a cji z za gro ¿o nej kon dy g na cji. Na tej pod sta wie mo ¿ na sfo r mu³owaæ
 dru gi cel sto so wa nia urz¹dzeñ do usu wa nia dymu: mo ¿ li wie naj szy b sze usu niê cie
dymu z wy dzie lo nej prze ciw po¿a ro wo kla t ki scho do wej, w celu po pra wy wa run ków
 ewakuacji.

2. Za³o¿e nia meto dolo gi cz ne ba dañ

G³ów nym ce lem prze pro wa dzo nej pra cy ba da w czej by³a oce na mo ¿ li wo œci
za sto so wa nia me cha nicz ne go na wie wu po wie trza w sy ste mach od dy mia nia
gra wita cyj ne go. Na wstê pie do ko na no ana li zy fun kcjo nal no œci in sta la cji do gra -
wita cyj ne go usu wa nia dymu. Na tej pod sta wie opra co wa no plan do œwia d cze -
nia, w któ rym uwz glê d nio no mo ¿ li we sce na riu sze zda rzeñ w przy pa d ku
po ¿a ru. W tra kcie ba dañ ana li zo wa no wi do cz noœæ w prze strze ni za dy mio nej
kla t ki scho do wej przy za³o¿o nych wy da t kach ob jê to œcio wych me cha ni cz nie na -
wie wa ne go po wie trza. Uzy ska ne wy ni ki po rów ny wa no z wa run ka mi uzy ska -
ny mi pod czas gra wita cyj ne go nap³ywu po wie trza rea lizo wa ne go zgod nie
z norm¹ PN-B-02877-4:2001. Rów no le gle do ba dañ wy ko na no sy mu la cje kom pu -
te ro we wa run ków za dy mie nia w kla t ce scho do wej w celu spra w dze nia przy da t -
no œci tego narzêdzia in¿ynierskiego do projektowania oddymiania klatek.

Do prze pro wa dze nia ba dañ przy jê to dwa mo ¿ li we sce na riu sze prze bie gu po -
¿a ru w od nie sie niu do kla t ki scho do wej:
• po ¿ar w bu dyn ku, w któ rym kla t ka po ¿a rowa nie jest wy dzie lo na prze ciw -

po¿a ro wo; 
• po ¿ar w bu dyn ku, w któ rym kla t ka po ¿a ro wa jest wy dzie lo na prze ciw po¿a ro wo.

Ba da nia rea li zo wa no od mien nie dla po szcze gó l nych sce na riu szy.
W przy pa d ku po ¿a ru w bu dyn ku, w któ rym kla t ka po ¿a ro wa nie jest wy -

dzie lo na prze ciw po¿a ro wo, drzwi z kla t ki scho do wej na kon dy g na cjê ob jêt¹
 po¿arem pozostan¹ otwa r te przez ca³y czas trwa nia po ¿a ru. Dym bê dzie wy do -
sta wa³ siê na kla t kê scho dow¹ w tra kcie po ¿a ru. Urz¹dze nia do usu wa nia dymu
bêd¹ s³u¿yæ do za bez pie cza nia przed ob ni ¿a niem siê po zio mu dymu w kla t ce
scho do wej po ni ¿ej kon dy g na cji ob jê tej po ¿a rem oraz w mar gi na l nym sto p niu do
roz rze dza nia za dy mie nia na kon dy g na cji po wy ¿ej.
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W tym sce na riu szu przy jê to na stê puj¹cy prze bieg ba da nia:
a) otwa r cie drzwi do po mie sz cze nia ob jê te go po ¿a rem;
b) otwa r cie otwo ru od dy miaj¹cego i otwo ru na po wie trzaj¹cego lub otwa r cie

otwo ru od dy miaj¹cego i uru cho mie nie we nty la to ra na po wie trzaj¹cego;
c) ini cja cja po ¿a ru (pod pa le nie al ko ho lu na tacy oraz w³¹cze nie ge ne ra to ra dymu);
d) uru cho mie nie przyrz¹dów po mia ro wych;
e) pro wa dze nie po mia rów przez 10 mi nut.

W tra kcie po ¿a ru, w bu dyn ku, w któ rym kla t ka po ¿a ro wa jest wy dzie lo na
prze ciw po¿a ro wo drzwi z kla t ki scho do wej na kon dy g na cjê ob jêt¹ po ¿a rem
pozo stan¹ otwa r te ty l ko przez czas ucie cz ki osób z za gro ¿o nej kon dy g na cji.
Przy jê to, ¿e ewa ku a cja z kon dy g na cji bê dzie trwa³a dwie mi nu ty, po czym drzwi
zo stan¹ samoczyn nie za mkniê te. Urz¹dze nia do usu wa nia dymu bêd¹ s³u¿yæ
do mo¿ liwie naj szy b sze go usu niê cia dymu z kla t ki scho do wej w celu za pe w nie -
nia  warunków bez pie cz nej ewa ku a cji.

W tym sce na riu szu przy jê to na stê puj¹cy prze bieg ba da nia:
a) otwa r cie otwo ru od dy miaj¹cego i otwo ru na po wie trzaj¹cego lub otwa r cie

otwo ru od dy miaj¹cego i uru cho mie nie we nty la to ra na po wie trzaj¹cego;
b) ini cja cja po ¿a ru (pod pa le nie al ko ho lu na tacy oraz za³¹cze nie ge ne ra to ra dymu);
c) uru cho mie nie przyrz¹dów po mia ro wych;
d) po up³ywie jednej mi nu ty od ini cja cji po ¿a ru otwa r cie drzwi do po mie sz cze -

nia ob jê te go po ¿a rem;
e) po up³ywie trzech mi nut od ini cja cji po ¿a ru za mkniê cie drzwi do po mie sz cze -

nia ob jê te go po ¿a rem;
f) pro wa dze nie po mia rów do mo men tu uzy ska nia ca³ko wi tej prze Ÿro czy sto œci

na kla t ce scho do wej.
Ba da nia rea li zo wa no w 8-kon dygna cy j nej kla t ce scho do wej o wy mia rach rzu -

tu po zio me go 4 × 1,85 m i wy so ko œci 21 m. Kla t ka zo sta³a wy po sa ¿o na w otwór
od dy miaj¹cy o po wie rz ch ni czyn nej 0,4 m2, co sta no wi³o 5% rzu tu po zio me go
kla t ki, zgod nie z norm¹ PN-B-02877-4:2001. Drzwi do kla t ki, któ re sta no wi³y
otwór na po wie trzaj¹cy w wa rian cie z nap³ywem gra wita cy j nym, mia³y po wie rz -
ch niê 1,68 m2. Spe³nio no tym sa mym wy móg ww. no r my od no œ nie za pe w nie nia
otwo ru na po wie trzaj¹cego o po wie rz ch ni co naj mniej 130% otwo ru od dy mia -
j¹cego. W wa rian cie z nap³ywem me cha ni cz nym w otwo rze drzwio wym za mon -
to wa no w spo sób szcze l ny we nty la tor na wie w ny.

Do sy mu la cji wa run ków po ¿a ru wy ko rzy sta no wy two r ni cê dymu tea tra l ne -
go. Dym pod grze wa no za po moc¹ jed ne go li tra al ko ho lu me ty lo we go,
p³on¹cego na tacy o wy mia rach 297 × 210 mm i wy so ko œci 45 mm. Tak do bra ne
Ÿród³o ciep³a za pe w nia³o moc 26 kW. Do bie raj¹c Ÿród³o po ¿a ru, opa r to siê na nor -
mie au stra li j skiej „Smo ke ma na ge ment sy stems – Hot smo ke test” [7]. Mie j s ce
 po¿aru zlo kali zo wa no w po mie sz cze niu przy le gaj¹cym do kla t ki scho do wej, na
trze cim piê trze. 

Ana li za mo ¿ li wo œci za sto so wa nia me cha nicz ne go na wie wu kom pen sacy jne go w sy ste mach gra wita cyj ne go...  9



Kla t kê wy po sa ¿o no w apa ra tu rê po mia row¹:
a) dwa de nsy to me try do po mia ru op ty cz nej gê sto œci dymu, wy ra ¿o nej w prze -

Ÿro czy sto œci na dro dze jed ne go metra. De nsy to me try umie sz czo no na kon dy -
g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru oraz na kon dy g na cji po ni ¿ej mie j s ca po ¿a ru,
czy li od po wie d nio na czwa r tym i dru gim piê trze;

b) czte ry te r mo pa ry zlo kali zo wa ne w po mie sz cze niu ob jê tym po ¿a rem, przy
de nsy to me trach oraz na zewn¹trz kla t ki scho do wej;

c) przep³ywo mierz i ma no metr do po mia ru pa ra me trów we nty la to ra, umie sz -
czo ne przy we nty la to rze na wie w nym.
W celu scha rakte ryzo wa nia obie ktu ba dañ przy jê to:

• wie l ko œci wej œcio we – nie za le ¿ ne wie l ko œci, któ rych wp³yw na wie l koœæ wyj -
œciow¹ sta no wi isto tê ba da nia.
Wie l koœæ wej œciow¹ sta no wi³a wy da j noœæ we nty la to ra na po wie trzaj¹cego

oraz na wiew gra wita cy j ny rea li zo wa ny przez otwa r te drzwi. Przy jê to na stê -
puj¹ce wa r to œci wie l ko œci wej œcio we: 2000 m3/h, 4000 m3/h, 8000 m3/h. 
• wie l ko œci wyj œcio we – za le ¿ ne od wie l ko œci wej œcio wych, sta no wi¹ce efekt

fun kcjo no wa nia obie ktu ba dañ.
Jako wie l ko œci wyj œcio we, umo ¿ li wiaj¹ce po rów na nie me tod od dy mia nia

gra wita cyj ne go z na wie wem na tu ra l nym i od dy mia nia z na wie wem me cha ni cz -

10 Wal dem ar Wnêk, Prze mys³aw Kubica, Syl wia Boroñ, Mar cin Burda

Rys. 1. Sche mat kla t ki scho do wej, w któ rej prze pro wa dzo no ba da nia



nym, przy jê to wi do cz noœæ na kon dy g na cji po ni ¿ej mie j s ca po ¿a ru oraz wi do cz -
noœæ na kon dy g na cji powy¿ej miejsca po¿aru.
• wie l ko œci sta³e – maj¹ce wp³yw na wie l ko œci wyj œcio we, ale po zo staj¹ce poza

ob sza rem ba dañ. 
Za wie l ko œci sta³e przy jê to moc po ¿a ru, ge o me triê kla t ki, po wie rz ch niê otwo -

ru od dy miaj¹cego.
Li cz bê po wtó rzeñ ba da nia ogra ni czo no do trzech. Jako mia rê po³o¿e nia wie l -

ko œci wyj œcio wej przy jê to œred ni¹ ary t me tyczn¹, a jako mia rê roz pro sze nia – roz -
stêp miê dzy wa r to œci¹ ma ksy maln¹ i mi ni maln¹ [8].

3. Wy ni ki ba dañ

Po ¿ar w bu dyn ku, w któ rym kla t ka po ¿a ro wa nie jest wy dzie lo na prze ciw -
po¿a ro wo

Wie l ko œci wyj œcio we mie rzo ne w tra kcie ba da nia:
• z1: wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po ni ¿ej mie j s ca po ¿a ru,
• z2: wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru.

Po mia ry pro wa dzo no przy tem pe ra tu rze na zewn¹trz wy nosz¹cej ok. 7°C,
tem pe ra tu ra pocz¹tko wa w kla t ce scho do wej wy no si³a ok. 12°C.

Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po ni ¿ej mie j s ca po ¿a ru (z1)
wy no si³a 100%.

Ana li za mo ¿ li wo œci za sto so wa nia me cha nicz ne go na wie wu kom pen sacy jne go w sy ste mach gra wita cyj ne go...  11

Rys. 2.  Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru (z2 )
w wa rian cie z na wie wem gra wita cy j nym – pun kty po mia ro we uœre d nio ne na pod sta wie

trzech po mia rów

Na wiew gra wita cy j ny
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Na wiew me cha ni cz ny 2000 m3/h

Rys. 3. Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru (z2 )
w wa rian cie z na wie wem me cha ni cz nym 2000 m3/h – pun kty po mia ro we uœre d nio ne

na pod sta wie trzech po mia rów
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Na wiew me cha ni cz ny 4000 m3/h

Rys. 4. Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru (z2 )
w wa rian cie z na wie wem me cha ni cz nym 4000 m3/h – pun kty po mia ro we uœre d nio ne

na pod sta wie trzech po mia rów



Przy na wie wie gra wita cy j nym oraz me cha ni cz nym o wa r to œci 2000 m3/h,
 widocznoœæ na kla t ce scho do wej pocz¹tko wo nie zna cz nie wzra sta, po czym
utrzy mu je siê na sta³ym po zio mie. Przy na wie wie me cha ni cz nym 4000 m3/h
 widocznoœæ na kla t ce scho do wej po pocz¹tko wych wa ha niach utrzy mu je siê
na sta³ym po zio mie. W od ró ¿ nie niu od po zo sta³ych po mia rów, przy na wie wie
me cha ni cz nym 8000 m3/h za uwa ¿a l ny jest du¿y roz rzut wa r to œci wi do cz no œci
w tra kcie pomiaru.

Jako pa ra metr umo ¿ li wiaj¹cy po rów na nie po szcze gó l nych ba dañ przy jê to
œred ni¹ wi do cz noœæ li czon¹ z wa r to œci zmie rzo nych w tra kcie ca³ego po mia ru,
tj. 600 wa r to œci (za pis co 1 sek.).

Ta be la 1. Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej
mie j s ca po ¿a ru (z2)

Pomiar

Widocznoœæ œrednia [%/m]

z nawiewem
grawitacyjnym

z nawiewem mechanicznym

2000 m3/h 4000 m3/h 8000 m3/h

1 20,40 6,98 19,19 39,20

2 21,88 7,73 20,11 37,86

3 19,11 8,32 21,16 36,59

œrednia z pomiarów 20,46 7,68 20,15 37,88

rozstêp 2,77 1,34 1,97 2,61

Ana li za mo ¿ li wo œci za sto so wa nia me cha nicz ne go na wie wu kom pen sacy jne go w sy ste mach gra wita cyj ne go...  13
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Na wiew me cha ni cz ny 8000 m3/h

Rys. 5. Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru (z2 )
w wa rian cie z na wie wem me cha ni cz nym 8000 m3/h – pun kty po mia ro we uœre d nio ne

na pod sta wie trzech po mia rów



Po ¿ar w bu dyn ku, w któ rym kla t ka po ¿a ro wa jest wy dzie lo na prze ciw po¿a ro wo
Wie l ko œci wyj œcio we, mie rzo ne w tra kcie ba da nia:

• z1: czas utrzy my wa nia za dy mie nia (ob ni ¿o nej wi do cz no œci) na kla t ce scho do -
wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru.

Jako ob ni ¿on¹ wi do cz noœæ uz na wa no wa run ki, gdy wi do cz noœæ na kla t ce
scho do wej by³a po ni ¿ej 90%/m.

Po mia ry pro wa dzo no przy tem pe ra tu rze na zewn¹trz wy nosz¹cej ok. 5°C,
tem pe ra tu ra pocz¹tko wa w kla t ce scho do wej wy no si³a ok. 10°C.
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Na wiew gra wita cy j ny

Rys. 6. Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru (z1) w wa rian -
cie z na wie wem gra wita cy j nym – prze bieg krzy wej uœre d nio ny na pod sta wie trzech po mia rów
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Na wiew me cha ni cz ny 2000 m3/h

Rys. 7. Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru (z1)
w wa rian cie z na wie wem me cha ni cz nym 2000 m3/h – prze bieg krzy wej uœre d nio ny na

pod sta wie trzech po mia rów



We wszy stkich ba da nych przy pa d kach po otwa r ciu drzwi do po mie sz cze nia
(60 se kun da) na stê pu je wyp³yw dymu na kla t kê scho dow¹. W cza sie ewa ku a cji
z za gro ¿o nej kon dy g na cji, na kla t ce utrzy mu je siê ob ni ¿o na wi do cz noœæ.

Po za mkniê ciu drzwi na stê pu je usu niê cie dymu i uzy ska nie ca³ko wi tej wi do -
cz no œci.

Ana li za mo ¿ li wo œci za sto so wa nia me cha nicz ne go na wie wu kom pen sacy jne go w sy ste mach gra wita cyj ne go...  15
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Na wiew me cha ni cz ny 4000 m3/h

Rys. 8. Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru (z1)
w wa rian cie z na wie wem me cha ni cz nym 4000 m3/h – prze bieg krzy wej uœre d nio ny

na pod sta wie trzech po mia rów
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Na wiew me cha ni cz ny 8000 m3/h

Rys. 9. Wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru (z1)
w wa rian cie z na wie wem me cha ni cz nym 8000 m3/h – prze bieg krzy wej uœre d nio ny

na pod sta wie trzech po mia rów



Ta be la 2. Czas utrzy my wa nia siê wi do cz no œci po ni ¿ej 90%/m (z2)

Pomiar

Czas obni¿onej widocznoœci [s]

z nawiewem
grawitacyjnym

z nawiewem mechanicznym

2000 m3/h 4000 m3/h 8000 m3/h

1 142,00 164,00 143,00 125,00

2 146,00 173,00 139,00 127,00

3 137,00 168,00 146,00 122,00

œrednia z pomiarów 141,67 168,33 142,67 124,67

rozstêp 9,00 9,00 7,00 5,00

4. Ana li za wy ni ków po mia rów

Przy za³o¿e niach przy jê tych jak w sce na riu szu pie r wszym, tj. w bu dyn -
ku, w któ rym kla t ka po ¿a ro wa nie jest wy dzie lo na prze ciw po¿a ro wo, ana li -
zo wa no: 
– wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po ni ¿ej mie j s ca po ¿a ru; 
– wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru.

Wy ni ki przed sta wio no w ta be li 3.

Ta be la 3. Œred nia wi do cz noœæ na kon dy g na cji po ni ¿ej i po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru
w cza sie trwa nia po mia ru (600 sek.)

Wariant badania
Widocznoœæ poni¿ej

miejsca po¿aru
[%/m]

Widocznoœæ powy¿ej
miejsca po¿aru

[%/m]

napowietrzanie grawitacyjne 100 20,46

napowietrzanie mechaniczne 
2000 m3/h

100 7,68

napowietrzanie mechaniczne 
4000 m3/h

100 20,15

napowietrzanie mechaniczne 
8000 m3/h

100 37,88
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Wi do cz noœæ, na kon dy g na cji po ni ¿ej mie j s ca po ¿a ru pod czas ka ¿ de go ba da -
nia wy no si³a 100%. Na tej pod sta wie stwier dza siê, ¿e w ¿ad nym z ba dañ po ziom 
dymu nie ob ni ¿y³ siê po ni ¿ej kon dy g na cji ob jê tej po ¿a rem.

Wi do cz noœæ na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru by³a uza le ¿ nio na od wy -
da j no œci we nty la cji. W wa run kach ba da nia, przy wy da j no œci na wie wu me cha -
nicz ne go wy nosz¹cej 4000 m3/h, wi do cz noœæ by³a zbli ¿o na do wy da j no œci
uzy ski wa nej za po moc¹ na wie wu gra wita cyj ne go. Wy ¿sze wy da j no œci za pe w -
nia³y lepsz¹ widocznoœæ. 

W tra kcie po mia ru uzy ska no nie wielk¹ wa r toœæ roz stê pu miê dzy skra j ny mi
wy ni ka mi uzy ska ny mi dla po szcze gó l nych po wtó rzeñ – ta be la 4.

Ta be la 4. Roz stêp wy ni ków po mia rów œred niej wi do cz no œci na kon dy g na cji
po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru

Wariant badania
Widocznoœæ

[%/m]
Rozstêp
[%/m]

napowietrzanie grawitacyjne 20,46 2,77

napowietrzanie mechaniczne 
2000 m3/h

 7,68 1,34

napowietrzanie mechaniczne 
4000 m3/h

20,15 1,97

napowietrzanie mechaniczne 
8000 m3/h

37,88 2,61

Na tej pod sta wie mo ¿ na wnio sko waæ, ¿e uzy ska ny wy nik ba dañ nie jest sku t -
kiem czyn ni ków lo so wych, wp³ywaj¹cych na po miar, ale sy ste maty cz nym od -
dzia³ywa niem wy da j no œci we nty la cji na wi do cz noœæ na kla t ce scho do wej.

Przy za³o¿e niach przy jê tych jak w sce na riu szu dru gim, tj. w bu dyn ku, w któ -
rym kla t ka po ¿a ro wa nie jest wy dzie lo na prze ciw po¿a ro wo, ana li zo wa no: 
• czas utrzy my wa nia za dy mie nia (ob ni ¿o nej wi do cz no œci) na kla t ce scho do wej

na kon dy g na cji po wy ¿ej mie j s ca po ¿a ru. 
W tra kcie po mia ru uzy ska no nie wielk¹ wa r toœæ roz stê pu miê dzy skra j ny mi

wy ni ka mi uzy ska ny mi dla po szcze gó l nych po wtó rzeñ. Wy ni ki przed sta wio no
w tabeli 5.

Ana li za mo ¿ li wo œci za sto so wa nia me cha nicz ne go na wie wu kom pen sacy jne go w sy ste mach gra wita cyj ne go...  17



Ta be la 5. Œred ni czas utrzy my wa nia za dy mie nia

Wariant badania
Czas

[s]
Rozstêp

[s]

napowietrzanie grawitacyjne 141,67 9

napowietrzanie mechaniczne
2000 m3/h

168,33 9

napowietrzanie mechaniczne 
4000 m3/h

142,67 7

napowietrzanie mechaniczne 
8000 m3/h

124,67 5

Czas utrzy my wa nia za dy mie nia na kla t ce scho do wej uza le ¿ nio ny by³ od wy -
da j no œci we nty la cji. W wa run kach ba da nia, przy wy da j no œci na wie wu me cha -
nicz ne go wy nosz¹cej 4000 m3/h, czas utrzy my wa nia za dy mie nia by³ zbli ¿o ny do
cza su uzy ski wa ne go przy na wie wie gra wita cy j nym. Wy ¿sze wy da j no œci na wie -
wu za pe w nia³y kró t szy czas utrzy my wa nia siê za dy mie nia na kla t ce scho do wej.

Mo ¿ na wnio sko waæ, ¿e uzy ska ny wy nik ba dañ nie jest sku t kiem czyn ni ków
lo so wych wp³ywaj¹cych na po miar, ale sy ste maty cz nym od dzia³ywa niem wy -
da j no œci we nty la cji na czas za dy mie nia na kla t ce schodowej.

5. Sy mu la cje kom pu te ro we

Rów no le gle z pro wa dzo ny mi ba da nia mi, za po moc¹ po wszech nie sto so wa -
ne go pro gra mu FDS, wy ko ny wa no sy mu la cje kom pu te ro we. Ich ce lem by³o
 wyzna cze nie wy da j no œci po wie trza, nap³ywaj¹cego przy gra wita cy j nym na -
powietrzeniu kla t ki.

Na rys. 10 przed sta wio no przyk³ado wy rozk³ad prê d ko œci w kie run ku po zio -
mym, wy ra ¿o ny w m/s w 180 se kun dzie ba da nia.

Po wy izo lo wa niu p³asz czy z ny drzwi, od czy ta no przep³yw ob jê to œcio wy po -
wie trza przez tê p³asz czy z nê, wy nik w po sta ci wy kre su prze sta wio no na rys. 11.

Po okre sie pocz¹tko wym na stê pu je sta bi li za cja przep³ywu na po zio mie
ok. 3700 m3/h. Po wy ¿sza wa r toœæ zna ko mi cie wkom po no wu je siê w kon tekst
ca³ego eks pe ry men tu. Na pod sta wie wcze œ nie j szej ana li zy stwier dza siê, ¿e pa ra -
me try mie rzo ne na kla t ce scho do wej osi¹gaj¹ zbli ¿o ne wa r to œci przy nap³ywie
gra wita cy j nym oraz nap³ywie me cha ni cz nym, z wy da j no œci¹ 4000 m3/h. Spo -
strze ¿e nie to wy ni kaj¹ce z po mia rów, zna laz³o po twier dze nie w sy mu la cji kom -
pu te ro wej, co uwia ry god nia to narzêdzie in¿ynierskie.
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Rys. 10. Rozk³ad prê d ko œci w kie run ku po zio mym w 180 se kun dzie ba da nia,
przy nap³ywie gra wita cy j nym

Rys. 11.  Na tê ¿e nie przep³ywu po wie trza w drzwiach na po wie trzaj¹cych,
przy ba da niu z nap³ywem gra wita cy j nym



6. Pod su mo wa nie i wnio ski

Po wszech nie sto so wa nym urz¹dze niem do usu wa nia dymu jest in sta la cja
gra wita cy j na, naj czê œciej wy ko ny wa na zgod nie z norm¹ PN-B-02877-4:2001.
 Norma ta po sia da li cz ne nie do sko na³oœci, po wszech nie kry ty ko wa ne w œro do -
wi sku po ¿a r ni czym [9]. Naj isto tnie j sza z nich to ogra ni czo na sku te cz noœæ
w przy pa d ku „od wró co ne go efe ktu ko mi no we go” oraz uza le ¿ nia nie po wie rz ch -
ni czyn nej kla py je dy nie od po wie rz ch ni rzu tu kla t ki scho do wej. Rza d ko pra kty -
ku je siê inne spo so by usu wa nia dymu, np. wyci¹g me cha ni cz ny. Przy czyn¹ jest
brak pod staw no r mo wych lub in nych wy ty cz nych pro je kto wych o cha ra kte rze
„wie dzy te ch ni cz nej”. Prze pro wa dzo ne ba da nia po zwa laj¹ po sta wiæ wnio sek, ¿e 
na po wie trza nie me cha ni cz ne w in sta la cjach do gra wita cyj ne go usu wa nia dymu
mog¹ za pe w niæ le p sze wa run ki na kla t ce scho do wej, przy jed no cze s nej eli mi na -
cji wad nap³ywu gra wita cyj ne go.

Na pod sta wie ana li zy fun kcjo nal no œci urz¹dzeñ do usu wa nia dymu na kla t -
kach scho do wych, ry su je siê ko nie cz noœæ do pre cyzo wa nia prze pi sów w za kre sie
okre œla nia celu sto so wa nia tych urz¹dzeñ. Jed noz na cz ne wska za nie celu sto so -
wa nia tych urz¹dzeñ, po zwo li³oby do braæ w³aœci we roz wi¹za nie te ch ni cz ne,
 odpowiednie do ka ¿ de go przypadku. 

Wnio ski po znawc ze

1. Na pod sta wie ba dañ stwier dzo no, ¿e sto so wa nie na wie wu me cha nicz ne -
go, mo¿e za pe w niæ wa run ki na kla t ce scho do wej nie go r sze ni¿ na wiew
na tu ra l ny.

2. Sku te cz noœæ na wie wu me cha nicz ne go jest w zde cy do wa nie mnie j szym sto p -
niu za le ¿ na od ró ¿ ni cy te m pe ra tur miê dzy oto cze niem, a klatk¹ scho dow¹,
ni¿ sku te cz noœæ na wie wu gra wita cyj ne go.

3. Mo ¿ li we jest wy ko rzy sta nie na rzê dzi in ¿y nie r skich, opa r tych o kom pu te ro -
we me to dy ob li cze nio we, do oce ny wa run ków na kla t ce scho do wej.

Wnio ski uty li ta r ne

• Sto so wa nie we nty la to rów na po wie trzaj¹cych w in sta la cjach do gra wita cyj ne -
go usu wa nia dymu na kla t kach scho do wych po win no byæ po prze dzo ne
 symulacj¹ ko m pu te row¹.
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• Pra gma ty ka ryn ku wska zu je, ¿e mimo bra ku wy ty cz nych pro je kto wych i tak
sto so wa ne s¹ we nty la to ry na po wie trzaj¹ce w in sta la cjach gra wita cyj ne go
usu wa nia dymu. Do bór wy da j no œci we nty la cji do ko ny wa ny „na wy czu cie”
pro je ktan ta, naj czê œciej mie œci siê w prze dzia le 2000 m3/h – 4000 m3/h.
Na pod sta wie wy ko na nych po mia rów stwier dza siê, ¿e mi ni ma l na wy da j -
noœæ we nty la to ra na po wie trzaj¹cego nie po win na byæ ni ¿ sza ni¿ 4000 m3/h,
na to miast pre fe ro wa na wy da j noœæ po win na wy no siæ 8000 m3/h. Jed no cze œ -
nie na le ¿y sto so waæ roz wi¹za nia za bez pie czaj¹ce przed przy ro stem nad ci œ -
nie nia na kla t ce scho do wej po wy ¿ej wa r to œci utrud niaj¹cej otwa r cie drzwi
do kla t ki (50 Pa).

Wnio ski roz wo jo we

• Pe³na we ry fi ka cja przed mio to we go za gad nie nia ba da w cze go wy ma ga pro -
wa dze nia ba dañ w pe³nej ska li na tu ra l nej, przy rze czy wi stym po ¿a rze. 

• Nie zbêd ne jest rów no leg³e pro wa dze nie sy mu la cji kom pu te ro wych i ba dañ
pe³no wy mia ro wych, przy wy bra nych ge o me triach kla tek scho do wych oraz
wy bra nych mo cach po ¿a ru.

• Na le ¿y podj¹æ pra ce nad sfor mali zo wa niem w prze pi sach celu sto so wa nia
urz¹dzeñ do usu wa nia dymu i ciep³a. Po okre œle niu celu, wyst¹pi mo ¿ li woœæ
okre œle nia roz wi¹zañ te ch ni cz nych, któ ry mi cel mo ¿ na osi¹gn¹æ. Po wszech -
nie sto so wa na no r ma PN-B-02877-4:2001 ba zu je na za³o¿e niach nie ma j¹cych
zwi¹zku z po ¿a rem, ponad to w upa l ne dni sku te cz noœæ in sta la cji gra wita cy j -
nych na kla t kach scho do wych mo¿e byæ zni ko ma.
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Analysis of Possibilty of Using Mechanical Compensory
Airflow in Gravitational Smoke Removal Systems

from Staircases

In this ar ticle re sults of anal ysis of the po ssib ili ty of using me chan ical airf low in
gravi tat ional smo ke re moval sys tems were shown. The ar ticle was ba sed on the re port
from re sea rch pro ject nr KBN S/E – 422/8/11 acc ompl ished in the Main Scho ol of Fire
Service.

The re sea rch con sis ted of the vi sib ili ty anal ysis in a smoky sta irc ase in two cases:
• with na tur al airf low;
• with spe cif ied me chan ical airf low.

Si mult ane ously with the re sea rch es, com put er si mul ati ons were car ried out using
com put er pro gram FDS (Fire Dy nam ic Simulator).

Con duct ed re sea rch es al low to sta te, that me chan ical ven til ati on in gravi tat ional
smo ke re moval sys tems provi des better con dit ions than na tur al ven til ati on in the
staircase.

It is also ne ces sa ry to cla ri fy the ru les for de te r mi ning the ap p li ca tion of smo ke
re mo val systems.
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Zak³ad Badañ Sytuacji Kryzysowych, SGSP

Ana li za po rów na w cza pla nów zarz¹dza nia

kry z yso we go na szcze b lu wo je wó dz kim

Ar ty ku³ przed sta wia wy ni ki pra cy nauko wo-ba -
da w czej, w któ rej pod jê ta zo sta³a pró ba okre œle nia 
zgod no œci ele men tów ujê tych w wy bra nych wo je -
wó dz kich pla nach zarz¹dza nia kry zy so we go z obo-
wi¹zuj¹cymi prze pi sa mi, czy li ustaw¹ z 26 kwie t -
nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (DzU nr 89, 
poz. 590 z póŸn. zm.). Omó wio no kró t ko pla no -
wa nie jako pro ces okre œla nia ce lów i spo so bów re -
a li za cji, a ta k ¿e przed sta wio no pla no wa nie wy stê- 
puj¹ce w zarz¹dza niu kry zy so wym ro zu mia ne
jako ca³okszta³t przed siê w ziêæ orga niza cy j nych,
maj¹cych na celu przy go to wa nie ad mi ni stra cji pu -
b li cz nej do zarz¹dza nia kry zy so we go. W da l szej
czê œci ar ty ku³u opi sa no ele men ty pla nu zarz¹dza -
nia kry zy so we go i wy ni ki ana li zy tre œci piê ciu
wo je wó dz kich pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go
zgro ma dzo ne w okre sie ba da w czym od kwie t nia
do wrze œ nia 2011 r. Za akcen to wa no pro blem
nieko mpaty bil no œci pla nów.

This ar ti c le pre sents the re sults of scien ti fic
re se arch, in which the at tempt is made to de te r mi ne 
co m p lian ce ele ments li sted in se le c ted pro vin cial
di sa ster ma na ge ment plans with the app li ca b le
re gu la tion such as the act of 26 April 2007 on cri sis
ma na ge ment (Jo u r nal of Laws No. 89 item. 590
with la ter amen d mends). The pa per brie fly
di s cus ses the plan ning as a pro cess of de fi ning the
go als and me t hods of imp le men ta tion, and
pro vi des the plan ning oc cur ring in cri sis
ma na ge ment which is de fi ned as the ove rall
orga ni za tio nal pro ject ai med to pre pa re the pu b lic
ad mi ni stra tion for cri sis ma na ge ment pro cess. The
rest of this ar ti c le de scri bes the ele ments of a cri sis
ma na ge ment plan and the re sults of the ana ly sis in
five pro vin cial di sa ster ma na ge ment plans



col le c ted from April to Se p te m ber 2011. The
inco mpa tibi li ty in cri sis ma na ge ment plans was
stras sed.

S³owa klu czo we: pla no wa nie, pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go.
Ke y words: plan ning, cri sis ma na ge ment plans.

1. Wpro wa dze nie

Trend nie ustan ne go pro je kto wa nia i bu do wa nia zarz¹dza nia kry zy so we go
w Pol sce sta no wi szcze gó l ne zna cze nie, gdy¿ po ja wi³y siê nowe pro ble my
– efe kty ubo cz ne po stê pu tech ni cz ne go, zago spoda ro wa nia prze strze ni i wyko -
rzy sty wa nia co raz no wszych roz wi¹zañ tech nolo gi cz nych. Z wiê kszo œci¹ za -
gro ¿eñ ad mi ni stra cja sa morz¹dowa, or ga ni za cje i spo³ecze ñ stwo so bie radz¹,
po nie wa¿ czyn no œci ope ra cy j ne na tzw. zda rze nia ru ty no we ujê te s¹ w pla nach
ope ra cy j nych dzia³añ. Sy tu a cja za czy na siê kom p li ko waæ, gdy dane za gro ¿e nie
na tu ra l ne, te ch ni cz ne, spo³ecz ne czy eko lo gi cz ne prze kszta³ca siê w sy tu a cjê
kry zy sow¹, któ ra wywo³uje zna cz ne ogra ni cze nia w dzia³aniu w³aœci wych or -
ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej ze wzglê du na nie adek wa t noœæ po sia da nych si³ 
i œro d ków. Z te go wzglê du ko nie cz ne jest wcze œ nie j sze przy go to wa nie i or ga ni -
za cja dzia³añ tak, aby w przy pa d ku wyst¹pie nia za gro ¿e nia, móc jak naj szy b -
ciej za re a go waæ.

S³u¿y temu zarz¹dza nie kry zy so we, rea li zo wa ne przez od po wied nie jed no -
stki ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej. W usta wie o zarz¹dza niu kry zy so -
wym z 26 kwie t nia 2007 r. okre œlo no miê dzy in ny mi za da nia i za sa dy dzia³ania
or ga nów odpo wie dzia l nych za zarz¹dza nie kry zy so we1.

Jed nym z wy szcze gól nio nych za dañ jest przy go to wa nie pla nu zrz¹dza nia kry -
zy so we go, stwo rzo ne go na szcze b lu gmi ny, po wia tu, wo je wó dz twa oraz kra ju.

W ar ty ku le przed sta wio no pró bê okre œle nia zgod no œci ele men tów ujê tych
w wo je wó dz kich pla nach zarz¹dza nia kry zy so we go z obo wi¹zuj¹cymi w tym
za kre sie prze pi sa mi. Wy ni ki opie raj¹ siê na ana li zie pla nów z piê ciu wo je -
wództw: lu be l skie go, ma³opo l skie go, mazo wie c kie go, œwiê to krzy skie go oraz
zachod niopo mor skie go. Sta no wi to 31% wo je wó dz kich pla nów zarz¹dza nia
kry zy so we go.

W celu zro zu mie nia isto ty opra co wy wa nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we -
go po ni ¿ej omó wio no pla no wa nie jako pro ces okre œla nia ce lów i spo so bów re a li -
za cji.

26 Ma g da le na Gikiewicz

1 K. Sien kie wicz - Ma³yju rek, F.R. Kry no je wski: Zarz¹dza nie kry zy so we w ad mi ni stra cji
 publicznej, Di fin, Wa r sza wa 2010, s. 9.



 2. Pla no wa nie

Pla no wa nie mo ¿ na ro zu mieæ jako „okre œle nie ce lów i spo so bów naj le p szej re -
a li za cji”2. Sta no wi ono za rów no pro ces de fi nio wa nia ce lów, jak rów nie¿ okre œla
mo ¿ li wo œci osi¹gniê cia tych ce lów w spo sób spra w ny i sku te cz ny. In ny mi s³owy
pla no wa nie, to „cel dzia³ania do tycz¹cy przysz³oœci anty cy po wa ny przez pod -
miot dzia³aj¹cy, stan ja kichœ rze czy pod pe w ny mi wzglê da mi, któ ry jako dla
pod mio tu dzia³aj¹cego pod ja kimœ wzglê dem cen ny, wy zna cza kie ru nek i stru k -
tu rê jego dzia³ania zmie rzaj¹cego do spo wo do wa nia lub utrzy ma nia tego sta nu
rze czy”3.

Pro ces de fi nio wa nia ce lów prze bie ga w kon te k œcie okre œlo ne go oto cze nia
i nie jest mo ¿ li we sku te cz ne pla no wa nie bez jego dog³êb nej zna jo mo œci. Na le ¿y
za tem uw z glêd niaæ za rów no wa run ki we wnê trz ne, jak i oto cze nie ze w nê trz ne.
Pla no wa nie w ka ¿ dej or ga ni za cji od po wia da jej stru ktu rze orga niza cy j nej, a na
ka ¿ dym szcze b lu spe³nia dwa za da nia4:
• wy zna cza cele dla pla nów ni ¿ sze go szcze b la, 
• jest in stru men tem re a li za cji ce lów usta lo nych w pla nach wy ¿sze go szcze b la.
Cele mo ¿e my po dzie liæ na:
• stra te gi cz ne,
• ta kty cz ne,
• ope ra cy j ne.

Cele stra te gi cz ne usta la ne s¹ na naj wy ¿szym szcze b lu i kon cen truj¹ siê na sze -
ro kich i ogó l nych pro ble mach. Cele ta kty cz ne kon cen truj¹ siê na spo so bie ra cjo -
nali za cji dzia³añ nie zbêd nych do osi¹gniê cia ce lów stra te gi cz nych. Na to miast
cele ope ra cy j ne usta la ne s¹ na naj ni ¿ szym szcze b lu i do tycz¹ krót koo kre so wych
pro ble mów zwi¹za nych z ce la mi ta kty cz ny mi. 

Z uwa gi na czas re a li za cji, mo ¿e my wy ró ¿ niæ na stê puj¹ce ro dza je pla no wa nia:
• stra te gi cz ne (po wy ¿ej 5 lat) – plan przysz³oœci, rea li zo wa ny w ska li jed nej ka -

den cji dziê ki od po wied nie mu po stê po wa niu i rea li zo wa niu za dañ ku temu
zmie rzaj¹cych, 

• d³ugo ter mi no we (od 2 do 5 lat) – kon kre t ne czyn no œci zwi¹zane z re a li zacj¹
celu g³ów ne go,

• œred niote rmi no we (od ki l ku mie siê cy do roku) – to czêœæ sk³ado wa re a li za cji
pla nu d³ugo ter mino we go,

• krót kote rmi no we (do trzech mie siê cy) – kon kre t ne za da nia do wy ko na nia
bêd¹ce czê œci¹ sk³adow¹ pla nu œred niote rmino we go,

Ana li za po rów na w cza pla nów zarz¹dza nia kryzy so we go na szcze b lu wo je wó dz kim  27

2 B.R. Kuc: Zarz¹dza nie do sko na³e, Wy daw ni c two Me na d¿e r skie PTM, Wa r sza wa 2000, s. 104.
3 B. Miku³a, A. Pie tru szka -O ryl, A. Po to cki: Pod sta wy zarz¹dza nia przed siê bior stwa mi w go spo da r -

ce opa r tej na wie dzy, Di fin, Wa r sza wa 2007, s. 31.
4 J. Zie le nie wski: Or ga ni za cja ze spo³ów lu dz kich, Wstêp do te o rii or ga ni za cji i kie ro wa nia, PWN,

Wa r sza wa 1978, s. 206.



• bie¿¹ce – szcze gó³owe czyn no œci rea li zo wa ne co dzien nie lub w ska li tygo -
dnia5.
Isto t ne zna cze nie w pro ce sie pla no wa nia ma do stêp do in fo r ma cji i umie jê t -

noœæ prze twa rza nia tych in fo r ma cji w de cy zje, cze go re zu l ta tem jest plan
dzia³ania. Z tego wzglê du wy ró ¿ nia ny jest za rów no pro ces pla no wa nia, jak i po -
dej mo wa nia de cy zji. De cy do wa nie po le ga na wy bo rze jed ne go dzia³ania z pe w -
nej gru py do stê p nych dzia³añ. Wy bór okre œlo ne go typu de cy zji za le ¿y od
cha ra kte ru pro ble mu. Roz strzy g niê cie po win no jed nak za wsze prze bie gaæ
wed³ug cy klu dzia³ania zor gani zowa ne go Le’Chateliera, na któ ry sk³adaj¹ siê
 takie eta py, jak6:
• usta la nie celu,
• zba da nie œro d ków i me tod, któ re s¹ po trze b ne do osi¹gniê cia usta lo ne go celu,
• przy go to wa nie œro d ków i wa run ków uz na nych za po trze b ne.

 3. Pla no wa nie w zarz¹dza niu kry zy so wym

Z usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym z 26 kwie t nia 2007 r. (DzU nr 89, poz.
590 z póŸn. zm.) wy ni ka, ¿e zarz¹dza nie kry zy so we to dzia³al noœæ or ga nów ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej bêd¹ca ele men tem kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro do -
wym, któ ra po le ga na za po bie ga niu sy tu a cjom kry zy so wym, przy go to wa niu do
po dej mo wa nia nad nimi kon tro li w dro dze za pla no wa nych dzia³añ, re a go wa niu 
w przy pa d ku wyst¹pie nia sy tu a cji kry zy so wych, usu wa niu ich sku t ków oraz
od twa rza niu za so bów i in fra stru ktu ry kry ty cz nej7.

Z przy to czo ne go art. 2 usta wy wy ni ka, ¿e zarz¹dza nie kry zy so we opie ra siê
na czte rech fa zach, tj.: za po bie ga niu, przy go to wa niu, re a go wa niu i od bu do wie.
Ka ¿ dej fa zie przy porz¹dko wa no dzia³ania, któ re win ny byæ zrea li zo wa ne przez
od po wied nie ko mór ki ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej.

Pla no wa nie w zarz¹dza niu kry zy so wym obe j mu je za da nia wy ni kaj¹ce z de fi -
ni cji pla no wa nia cy wi l ne go, ro zu mia ne go jako ca³okszta³t przed siê w ziêæ orga -
niza cy j nych maj¹cych na celu przy go to wa nie ad mi ni stra cji pu b li cz nej do
zarz¹dza nia kry zy so we go oraz pla no wa nie w za kre sie wspie ra nia Si³ Zbro j nych
Rze czypo spo li tej Pol skiej w ra zie ich u¿y cia, a ta k ¿e pla no wa nie wy ko rzy sta nia
Si³ Zbro j nych Rze czypo spo li tej Pol skiej do re a li za cji za dañ z za kre su zarz¹dza nia 
kry zy so we go. Tu z ko lei pod po jê ciem „pla no wa nie” ro zu mie siê nie ty l ko sam
pro ces opra co wy wa nia do ku men tów pla ni sty cz nych, ale rów nie¿ przy go to wa -
nie za so bów i wszy stkie inne dzia³ania na tu ry orga niza cy j nej zmie rzaj¹ce do
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w³aœci we go przy go to wa nia ad mi ni stra cji na sy tu a cje kry zy so we, w tym
zwi¹zane z wy ko rzy sta niem Si³ Zbro j nych. Pla no wa nie obe j mu je rów nie¿ za pew -
nienie Si³om Zbro j nym wa run ków umo ¿ li wiaj¹cych im re a li za cjê po sta wio nych
za dañ. 

Dok³adny wy kaz za dañ rea li zo wa nych w ra mach pla no wa nia cy wi l ne go za -
wie ra art. 4 cy to wa nej wcze œ niej usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym obe j mu -
j¹cy8:
1) przy go to wa nie pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go,
2) przy go to wa nie stru ktur uru cha mia nych w sy tu a cjach kry zy so wych, 
3) przy go to wa nie i utrzy my wa nie za so bów nie zbêd nych do wy ko ny wa nia za -

dañ ujê tych w pla nie zarz¹dza nia kry zy so we go,
4) utrzy my wa nie baz da nych nie zbêd nych w pro ce sie zarz¹dza nia kry zy so we go,
5) przy goto wy wa nie roz wi¹zañ na wy pa dek zni sz cze nia lub zak³óce nia fun k -

cjo no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
6) za pe w nie nie spó j no œci miê dzy pla na mi zarz¹dza nia kry zy so we go a in ny mi

pla na mi sporz¹dza ny mi w tym za kre sie przez w³aœci we or ga ny ad mi ni stra cji
pu b li cz nej, któ rych obo wi¹zek wy ko ny wa nia wy ni ka z od rê b nych prze pi sów.
Prio ry te to wym za da niem z za kre su pla no wa nia cy wi l ne go jest przy go to wa -

nie pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go. Po nie wa¿ ar ty ku³ skon cen tro wa ny jest na 
ana li zie po rów na w czej pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go, opi sa no w nim ele -
men ty wchodz¹ce w jego sk³ad.

 4. Pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go

Zgod nie z art. 5 usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym two rzy siê Krajo wy Plan
Zarz¹dza nia kry zy so we go oraz wo je wó dz kie, po wia to we i gmin ne pla ny
zarz¹dza nia kry zy so we go.

Ce lem opra co wa nia pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go jest za pe w nie nie sy -
ste mo we go, sko ordy nowa ne go i efe kty w ne go re a go wa nia na zda rze nia, któ re
po wo duj¹ lub mog¹ spo wo do waæ stan kry zy su, po przez kie ro wa nie dzia³aniem
wszy stkich jed no stek orga niza cy j nych ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej
oraz in nych osób pra wnych i fi zy cz nych w za kre sie za po bie ga nia za gro ¿e niu ¿y -
cia, zdro wia lub mie nia, za gro ¿e niom œro do wi ska i bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa
oraz utrzy my wa nia porz¹dku pub li cz ne go9.

Pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go po win ny: 
a) okre œlaæ spo sób kie ro wa nia dzia³ania mi zarz¹dza nia kry zy so we go,
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b) przy dzie laæ or ga ni za cjom i oso bom za da nia, któ re po win ny byæ wy ko ny wa -
ne w przy pa d ku pod jê cia de cy zji o uru cho mie niu pla nu zarz¹dza nia kry zy -
so we go,

c) okre œliæ mo ¿ li we do u¿y cia si³y i œro d ki,
d) opi saæ pro ce du ry uru cho mie nia dzia³añ ujê tych w pla nie oraz pro ce du ry

zwra ca nia siê o po moc.
Pod staw¹ sporz¹dze nia po szcze gó l nych pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go

s¹ pla ny ope ra cy j ne przy go to wa ne przez po szcze gó l ne s³u¿by ra to w ni cze. Poza
uw z glêd nie niem do ku men tów ju¿ ist niej¹cych, pra wid³owe pla no wa nie po win -
no opie raæ siê na cy klu zor gani zowa ne go dzia³ania10.

Taki cykl sk³ada siê z ki l ku eta pów. Pie r wszym jest ana li za za gro ¿eñ, po sia da -
nych si³ i œro d ków. Ko le j ny to sporz¹dze nie pla nu, wdro ¿e nie pla nu, przez szko -
le nie lu dzi, zmia ny te ch ni cz ne i orga niza cy j ne, a ta k ¿e wy ko na nie pla nu.
Osta t nim eta pem cy klu pla no wa nia jest ana li za doty ch cza so wych efe któw sto so -
wa nia pla nu i, je œli to ko nie cz ne, wpro wa dze nie jego ko re kty. 

Plan jest za sad ni czym do ku men tem okre œlaj¹cym za sa dy dzia³ania ad mi ni -
stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej oraz wszy stkich in nych ucze st ni ków pro ce su na
ka ¿ dym szcze b lu ad mi ni stra cji.

4.1. Za wa r toœæ pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go

Za wa r toœæ pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go zo sta³a szcze gó³owo opi sa na
w art. 5 ust. 2 usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym. Plan po wi nien sk³adaæ siê
z  kilku ele men tów11:
1) plan g³ówny musi za wie raæ:

a) cha ra kte ry stykê za gro ¿eñ oraz oce nê ry zy ka ich wyst¹pie nia, w tym do -
tycz¹cych in fra stru ktu ry kry ty cz nej, oraz mapy ry zy ka i mapy za gro ¿eñ,
b) za da nia i obo wi¹zki ucze st ni ków zarz¹dza nia kry zy so we go w fo r mie sia t -
ki bez pie cze ñ stwa,
c) ze sta wie nie si³ i œro d ków pla no wa nych do wy ko rzy sta nia w sy tu a cjach
kry zy so wych;

2) ze spó³ przed siê w ziêæ na wy pa dek sy tu a cji kry zy so wych po wi nien okreœlaæ:
a) za da nia w za kre sie moni to ro wa nia za gro ¿eñ,
b) tryb uru cha mia nia nie zbêd nych si³ i œro d ków, ucze st nicz¹cych w re a li za cji
pla no wa nych przed siê w ziêæ na wy pa dek sy tu a cji kry zy so wej,
c) pro ce du ry re a go wa nia kry zy so we go, okre œlaj¹ce spo sób po stê po wa nia
w sy tu a cjach kry zy so wych,
d) wspó³dzia³anie miê dzy si³ami, o któ rych mowa w lit. b;
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10 W. Sko m ra: Zarz¹dza nie kry zy so we – pra kty cz ny po rad nik po no we li za cji usta wy, Pres s com,
Wroc³aw 2010, s. 75.

11 Art. 5. Usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym z 26 kwie t nia 2007 r. (DzU nr 89, poz. 590 z póŸn. zm.).



3) za³¹czni ki fun kcjo na l ne pla nu g³ów ne go musz¹ za wie raæ:
a) pro ce du ry re a li za cji za dañ z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go, w tym
zwi¹zane z ochron¹ in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
b) or ga ni za cjê ³¹czno œci,
c) or ga ni za cjê sy ste mu moni to ro wa nia za gro ¿eñ, ostrze ga nia i ala r mo wa nia,
d) za sa dy info r mo wa nia lud no œci o za gro ¿e niach i spo so bach po stê po wa nia
na wy pa dek za gro ¿eñ,
e) or ga ni za cjê ewa ku a cji z ob sza rów za gro ¿o nych,
f) or ga ni za cjê ra tow ni c twa, opie ki me dy cz nej, po mo cy spo³ecz nej oraz po -
mo cy psy cho logi cz nej,
g) or ga ni za cjê ochro ny przed za gro ¿e nia mi chara ktery stycz ny mi dla da ne go
ob sza ru,
h) wy kaz za wa r tych umów i po ro zu mieñ zwi¹za nych z re a li zacj¹ za dañ za -
wa r tych w pla nie zarz¹dza nia kry zy so we go,
i) za sa dy oraz tryb oce nia nia i doku men to wa nia szkód,
j) pro ce du ry uru cha mia nia re zerw pa ñ stwo wych,
k) wy kaz in fra stru ktu ry kry ty cz nej zna j duj¹cej siê od po wie d nio na te re nie
wo je wó dz twa, po wia tu lub gmi ny, ob jê tej pla nem zarz¹dza nia kry zy so we go,
l) prio ry te ty w za kre sie ochro ny oraz od twa rza nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej.

5. Za twier dze nie, aktu a li za cja pla nów

Stwo rzo ny wed³ug po wy ¿szych ele men tów plan zarz¹dza nia kry zy so we go
pod le ga za twier dze niu. Wo je wó dz kie pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go za twier dza
mi ni ster w³aœci wy do spraw we wnê trz nych, po wia to we pla ny zarz¹dza nia kry zy -
so we go za twier dzaj¹ wo je wo do wie, a gmin ne – sta ro sto wie. Na le ¿y rów nie¿ pa -
miê taæ, ¿e pla ny pod le gaj¹ sy ste maty cz nej aktu a li za cji, a wspo mnia ny wcze œ niej
cykl pla no wa nia nie mo¿e byæ d³u¿ szy ni¿ dwa lata. Pla ny zarz¹dza nia kry zy so we -
go s¹ do ku men ta mi ja w ny mi, o ile od rê b ne prze pi sy nie sta no wi¹ ina czej. 

6. Wy ni ki ana li zy

Po ni ¿ej przed sta wio no pre zen ta cjê wy ni ków ana li zy wraz z cha ra kte ry styk¹.
Py ta nie do tycz¹ce na zew ni c twa pla nu z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go,

ce lo wo zo sta³o po sta wio ne jako pie r wsze, gdy¿ da³o od po wiedŸ, czy dane wo je -
wó dz two za sto so wa³o siê do art. 5 ust. 1 zno weli zo wa nej usta wy o zarz¹dza niu
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kry zy so wym i czy in ter pre ta cja po jê cia zarz¹dza nie kry zy so we mia³a od wzo ro -
wa nie w sporz¹dza niu pla nu.

Wiê kszoœæ wo je wó dz kich pla nów po sia da na zew ni c two obo wi¹zuj¹ce od
2009 r., jed na k ¿e nie jest to 100-pro cen to wa pra wid³owoœæ (wy kres 1). W okre sie
ba da w czym, w 20% nie zmie nio no na zwy pla nu. Co oz na cza, ¿e plan re a go wa -
nia kry zy so we go by³ przy go to wa ny do sko ordy nowa ne go i sku te cz ne go re a go -
wa nia na zda rze nia kry zy so we, a nie fo r mu³owa³ za dañ i za kre sów
odpo wie dzial no œci osób fun kcy j nych pod czas dzia³añ zwi¹za nych z prze ciw -
dzia³aniem i li k wi dacj¹ sku t ków zda rzeñ po wo duj¹cych sy tu a cje kry zy so we
z uw z glêd nie niem faz zarz¹dza nia kry zy so we go to jest za po bie ga nia, przy go to -
wa nia, re a go wa nia i od bu do wy.

Ana li zuj¹c od po wie dzi do tycz¹ce czê œci sk³ado wych pla nu (wy kres 2), na le -
¿y za uwa ¿yæ, ¿e w 40% nie za sto so wa no siê do przy jê te go po dzia³u pla nu
zarz¹dza nia kry zy so we go, któ ry wy szcze gó l nia: plan g³ówny, ze spó³ przed siê -
w ziêæ na wy pa dek sy tu a cji kry zy so wych oraz za³¹czni ki fun kcjo na l ne do pla nu 
g³ów ne go. Au to rzy pla nów przy j mo wa li na to miast inny po dzia³, tra ktuj¹c ze -
sta wie nie si³ i œro d ków pla no wa nych do wy ko rzy sta nia w sy tu a cjach kry zy so -
wych, któ re na le¿¹ do pla nu g³ów ne go z try bem uru cha mia nia si³ i œro d ków
za wa r tych w ze spo le przed siê w ziêæ na wy pa dek sy tu a cji kry zy so wych jako
osobn¹ czêœæ pla nu. Sk³ania to do prze my œleñ nad pro po zycj¹ zmian czê œci
sk³ado wych pla nu lub po³¹cze nia ze sta wie nia i try bu uru cha mia nia si³ i œro d -
ków w jedn¹ czêœæ.

Za do wa laj¹ce jest, ¿e w 100% ana li zo wa nych pla nów do ko na no cha ra kte ry -
styki za gro ¿eñ i oce ny ry zy ka ich wyst¹pie nia. Ze wzglê du na zró¿ ni co wa ne
ukszta³to wa nie te re nu i wp³yw ró ¿ nych czyn ni ków, zaob ser wo wa no wy stê po -
wa nie ró ¿ nych za gro ¿eñ. W¹tpli wo œci bu dzi jed nak brak ogó l nie przy jê tej za sa -
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(N=5)

Wy kres 1. Na zwa pla nu z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go fun kcjo nuj¹ce go
w województwie



dy oce ny ry zy ka wyst¹pie nia za gro ¿eñ. Oce na ry zy ka w nie któ rych przy pad-
kach do ko ny wa na jest opi so wo, w in nych wy stê pu je opis z okre œle niem pra -
wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia za gro ¿e nia, a w ko le j nych oce na ry zy ka do ko ny -
wa na jest na pod sta wie ma try cy ry zy ka. To py ta nie mia³o na celu spra w dze nie,
czy w pla nach ujê ta zo sta³a cha ra kte ry styka za gro ¿eñ oraz ich oce na, nie mniej
jed nak po zwo li³o na wy snu cie do da t ko wych wnio sków.

Mapa ry zy ka i mapa za gro ¿eñ to nowe po jê cia, któ re po ja wi³y siê
w zarz¹dza niu kry zy so wym. Przez mapê ry zy ka ro zu mie siê mapê lub opis
przed sta wiaj¹cy po ten cja l ne ne ga ty w ne sku t ki od dzia³ywa nia za gro ¿e nia na
lu dzi, œro do wi sko, mie nie i in fra stru ktu rê. Na to miast mapa za gro ¿e nia po win -
na przed sta wiaæ ob szar geo gra fi cz ny ob jê ty za siê giem za gro ¿e nia z uw z glêd -
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Wy kres 2. Czê œci pla nu
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Wy kres 3. Cha ra kte ry styka za gro ¿eñ oraz oce na ry zy ka ich wyst¹pie nia,
w tym do tycz¹cych in fra stru ktu ry krytycznej



nie niem ró ¿ nych sce na riu szy zda rzeñ. Oka zu je siê, ¿e 20% ana li zo wa nych
pla nów po sia da mapê ry zy ka i mapê za gro ¿eñ, ale i 20% w ogó le nie po sia da ta -
kich do ku men tów, a 60% po sia da je czê œcio wo, czy li ty l ko mapê ry zy ka z opi -
so wo przed sta wio ny mi sku t ka mi lub ty l ko mapê za gro ¿eñ (wy kres 4). 

Wszy stkie wo je wó dz kie pla ny pod da ne ana li zie po sia da³y sia t kê bez pie cze ñ -
stwa, któ ra okre œla za da nia i obo wi¹zki po szcze gó l nych ucze st ni ków zarz¹dza -
nia kry zy so we go, z okre œle niem ko or dy na tora, jed no stki wiod¹cej i po mo c ni-
czej (wy kres 5).
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Wy kres 4. Mapa ry zy ka, mapa za gro ¿eñ

(N=5)

Wy kres 5. Sia t ka bez pie cze ñ stwa



W pla nie g³ów nym w 40% nie jest za wa r te ze sta wie nie si³ i œro d ków. Od po -
wiedŸ na to py ta nie jest po twier dze niem zbie ¿ nych wy ni ków ana li zy z dru gie go
py ta nia, któ re do ty czy³o czê œci pla nu (wy kres 6).

W za le ¿ no œci od po³o¿e nia geo gra ficz ne go, wo je wó dz twa cha ra kte ry zuj¹ siê
in ny mi za gro ¿e nia mi, dla te go musz¹ po sia daæ ró ¿ ne sy ste my mo ni to rin gu, któ -
re zo sta³y okre œlo ne we wszy stkich pla nach (wy kres 7).

Tryb uru cha mia nia nie zbêd nych si³ i œro d ków na wy pa dek sy tu a cji kry zy so -
wych w 60% by³ okre œla ny w ze spo le przed siê w ziêæ na wy pa dek sy tu a cji kry zy -
so wych, jed nak 40% ba da nych wska za³o ten den cjê ³¹cze nia go poza drug¹
czê œci¹ pla nu z ze sta wie niem si³ i œro d ków (wy kres 8).
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Wy kres 6. Ze sta wie nie si³ i œro d ków pla no wa nych do wy ko rzy sta nia w sy tu a cjach
kry zy so wych

(N=5)

Wy kres 7. Re a li za cja za dañ w za kre sie moni to ro wa nia za gro ¿eñ 



Ana li zuj¹c pro cen to wy rozk³ad wy ni ków py ta nia o pro ce du ry re a go wa nia
kry zy so we go (wy kres 9), ob se r wu je siê, ¿e 60% pla nów nie po sia da pro ce dur,
któ re okre œlaj¹ spo sób po stê po wa nia w sy tu a cjach kry zy so wych.

W 20% ba da nych przy padków nie uda³o siê wprost stwier dziæ, czy jed noz na -
cz nie okre œlo no wspó³dzia³anie miê dzy si³ami na wy pa dek sy tu a cji kry zy so -
wych. Pro ble mu ta kie go nie by³o w po zo sta³ych 80% pla nach (wy kres 10).

Nie po koi fakt, ¿e 100% ana li zo wa nych pla nów nie po sia da wszy stkich
za³¹czni ków fun kcjo na l nych. We wszy stkich przy pa d kach bra ko wa³o wy ka zu
in fra stru ktu ry kry ty cz nej zna j duj¹cej siê od po wie d nio w da nym wo je wó dztwie
(wy kres 11).
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40%

60%

Wy kres 8. Czy w dru giej czê œci pla nu okre œlo ny zo sta³ tryb uru cha mia nia nie zbêd nych
si³ i œro d ków na wy pa dek sy tu a cji kry zy so wej?

(N=5)

Wy kres 9. Pro ce du ry re a go wa nia kry zy so we go, okre œlaj¹ce spo sób po stê po wa nia
w sy tu a cjach kry zy so wych



Zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi prze pi sa mi, wo je wó dz kie pla ny zarz¹dza nia kry -
zyso we go win ny byæ przedk³ada nie do za twier dze nia mi ni stro wi w³aœci we mu
do spraw we wnê trz nych. Na przy jê tej pró bie ana li zo wa nych pla nów 80% by³o
za twier dzo nych, na to miast 20% zo sta³o z³o¿o nych do za twier dze nia (wy kres 12).
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Wy kres 10. Wspó³dzia³anie miê dzy si³ami na wy pa dek sy tu a cji kryzysowych

(N=5)

Wy kres 11. Za³¹czni ki fun kcjo na l ne w trze ciej czê œci planu

(N=5)

Wy kres 12. Za twier dze nie pla nu

(N=5)



Pod sum owa nie

Wy ni ki otrzy ma ne z ana li zy po rów na w czej wo je wó dz kich pla nów zarz¹dza -
ni kry zy so we go, w powi¹za niu z ana liz¹ fa cho wej li te ra tu ry, po zwo li³y na sfo r -
mu³owa nie na stê puj¹cych wnio sków:
• Od uchwa le nia przez Sejm RP pie r wszej aktu a li za cji usta wy o zarz¹dza niu

kry zy so wym w 2009 r. nie wszy stkie wo je wó dz kie pla ny zmie ni³y na zwê
z pla nów re a go wa nia kry zy so we go na pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go.

• Obo wi¹zuj¹ca stru ktu ra pla nu w 40% ana li zo wa nych pla nów nie jest za cho wa na.
• Plan g³ówny w swo ich sk³ado wych za wie ra cha ra kte ry stykê za gro ¿eñ oraz

oce nê ry zy ka ich wyst¹pie nia, w tym do tycz¹cych in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
jed na k ¿e spo sób oce ny ry zy ka w ka ¿ dym ana li zo wa nym pla nie jest inny.

• Nie wszy stkie wo je wó dz kie pla ny zarz¹dza nia kry zy so we go za wie raj¹ mapy 
ry zy ka i mapy za gro ¿eñ.

• Wszy stkie ana li zo wa ne pla ny w swo jej cha ra kte ry styce po sia daj¹ sia t kê bez -
pie cze ñ stwa.

• Ze sta wie nie si³ i œro d ków wraz z try bem ich uru cha mia nia w 20% pla nów
wy stê po wa³y ³¹cz nie.

• Wspó³dzia³anie po miê dzy si³ami w przy pa d ku wyst¹pie nia sy tu a cji kry zy so -
wej w 20% przy padków nie zu pe³nie zo sta³o okre œlo ne.

• ¯aden z wo je wó dz kich pla nów nie za wie ra³ wszy stkich za³¹czni ków fun kcjo -
na l nych, naj czê st szym bra kiem by³ wy kaz in fra stru ktu ry kry ty cz nej.

• Wiê kszoœæ pla nów za twier dzo no przez mi ni stra w³aœci we go do spraw we -
wnê trz nych.
Prze pro wa dzo na ana li za po zwo li³a stwier dziæ, ¿e nie wszy stkie pla ny

zarz¹dza nia kry zy so we go po sia daj¹ wy ma ga ne ele men ty czy sk³ado we wy ni -
kaj¹ce z prze pi sów pra wnych. Do da t ko wym wnio skiem jest nie ste ty to, ¿e kom -
paty bi l noœæ pla nów wo je wó dz kich nie do ko ñ ca jest za cho wa na. Pla ny
pra kty cz nie w ka ¿ dym ana li zo wa nym wo je wó dztwie po sia daj¹ swój chara k -
tery sty cz ny sche mat. Ujed no li ce nie wszy stkich pla nów zarz¹dza nia kry zy so we -
go by³oby w³aœci wym roz wi¹za niem wpro wa dzo nym po to, aby oso by
ucze st nicz¹ce w pro ce sie pla no wa nia, ogó l nie uj muj¹c, pos³ugi wa³y siê tym
 samym naze w ni c twem.
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Sum ma ry

Ma g da le na GIKIEWICZ

The Comparable Analysis of the Crisis Management Plans 
on Provincial Level

In the act on cri sis ma na ge ment of 26 April 2007 set out the tasks and prin ci p les of the
sta te in sti tu tions re spon si b le for car ry ing out tasks in the field of cri sis ma na ge ment. One
of the prio ri ty tasks is pre pa ring a cri sis ma na ge ment plan at the na tio nal, pro vin cial,
di strict and com mu ni ty le vel. The ana ly sis led to con c lu sion that not all of the pro vin cial
di sa ster ma na ge ment plans has re qu i red ele ments or co m po nents un der the law.
For example:
• the cur rent struc ture of the plan in 40% of the anal yzed plans is not ma int ain ed,
• main plan in its com pon ents is a de script ion of the ri sks and the risk as sessment event

of this cri tic al in fras tructu re ho wever the risk as sessment is diffe rent in each case,
• not all provin cial cri sis ma nag eme nt plans inc lud es risk and ha zard maps,
• all of anal yzed plans has a sa fety net spe cif ica tion of for ces and re sou rces to geth er with

the ir star tup mode occur red in 20% of plans,
• co-oper ati on be tween the for ces in the event of an emerg ency si tua tion in 20% of ca ses

was not com plet ely de fin ed.
None of the pro vin cial plans do not in clu de all the at ta ch ments, the most com mon was 

the lack of a list of cri ti cal in fra stru ctu re. Ano t her con c lu sion is, unfo rtu na te ly, that the
com pati bi li ty of re gio nal plans is not en ti re ly pre se r ved. Eve ry re gion has its cha rac te ri stic 
pat tern. Uni fi ca tion of all eme r gen cy ma na ge ment plans wo uld be ap pro pria te ly cho i ce
so that the per sons in vo l ved in the plan ning pro cess co uld speak the same language.

40 Ma g da le na Gikiewicz
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Zak³ad Me cha ni ki Sto so wa nej, SGSP
Zak³ad Pod staw Bu dow ni c twa i Ma te ria³ów Bu do w la nych, SGSP

Analiza wyników badañ modu³u sprê¿ystoœci
fibrobetonu z dodatkiem w³ókien

polipropylenowych w warunkach termicznych
po¿aru

W ar ty ku le przed sta wio no pro ce du ry ba da w cze
oraz wy ni ki ba dañ modu³u sprê ¿y sto œci fi bro be to -
nu z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych pod -
da ne go od dzia³ywa niu wy so kiej tem pe ra tu ry
zbli ¿o nej do tem pe ra tu ry wy stê puj¹cej w œro do wi -
sku po ¿a ru. Oz na cze nie modu³u sprê ¿y sto œci wy -
ko na no na pró b kach be to no wych oraz fi bro be to-
no wych kla sy C30/37 i C60/75, zgod nie z pro ce dur¹ 
„Oz na cza nie wspó³czyn ni ka sprê ¿y sto œci be to nu
przy œci ska niu”. Przed sta wio no ana li zê wy ni ków
ba dañ spa d ku modu³u sprê ¿y sto œci w wy so kich
tem pe ra tu rach po ¿a ru. 

This pa per pre sents re se arch me t hods and stu dies
re sults of the ela stic mo du lus of fi bers re in fo r ced
con c re te with poly pro py le ne fi bers sub ject to high
tem pe ra tu re, clo se to the tem pe ra tu res oc cur ring
du ring the fire. The ela stic mo du lus was
de te r mi ned for both con c re te sa m p les and fi bers
re in fo r ced con c re te sa m p les of C30/37 and C60/75
class, ac cor ding to the fol lo wing pro ce du re:
“Dete r mi na tion of the con c re te in co m pres sion
ela sti ci ty mo du lus”. The ana ly sis con ce r ning
re sults of stu dies sho wing a de cre a se the ela stic
mo du lus in fire high tem pe ra tu res is pre sen ted.

S³owa klu czo we: po ¿ar, fi bro be ton, w³ókna poli pro pyle no we (PP), modu³ sprê -
¿y sto œci.
Ke y words: fire, fi bers re in fo r ced con c re te (FRC), poly pro py le ne fi bers, ela stic
mo du lu.



1. Wstêp

Wp³yw wy so kich te m pe ra tur wy stê puj¹cych w cza sie po ¿a rów na wy trzy -
ma³oœæ na œci ska nie fi bro be to nu au to rzy omó wi li w po prze dnim ar ty ku le [1].
W ni nie j szym ar ty ku le przed sta wio no da l szy ci¹g ba dañ w³aœci wo œci wy trzy -
ma³oœcio wych fi bro be to nu z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych, któ rych
do da nie do be to nu zwiê ksza od po rnoœæ kon stru kcji be to no wych w œro do wi sku
o zwiê kszo nej wil go t no œci na zja wi sko eks plo zyj ne go od pry ski wa nia (ang. the r -
mal spal ling) [2–8].

Ba da nia mi pro wa dzo ny mi przez au to rów w Zak³ad zie Me cha ni ki Sto so wa -
nej w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie ob jê to trzy ro dza je
w³ókien poli propy le no wych (PP). Ba da nia wy trzy ma³oœcio we do ty czy³y be to -
nów kla sy C30/37 oraz C60/75 mody fi ko wa nych do da t kiem w³ókien poli propy -
le no wych (fi bro be ton) oraz be to nów kla sy C30/37 oraz C60/75 bez do da t ku
w³ókien (be ton kon tro l ny). W cza sie ba dañ d¹¿ono do tego, aby wzrost tem pe ra -
tu ry w pie cu by³ zbli ¿o ny do wa run ków te r mi cz nych stan dar do we go po ¿a ru,
któ re mo ¿ na przed sta wiæ za po moc¹ znor mali zo wa nej krzy wej „tem pe ra tu ra
– czas” ob ra zuj¹cej wa run ki te r mi cz ne w pie cu ba da w czym przy usta la niu od -
por noœci og nio wej ele men tów bu do w la nych me tod¹ eks pe ry men taln¹ [9, 10].
Po wy grze wa niu w pie cu i stopnio wym wy stu dze niu w tem pe ra tu rze oto -
cze nia, pró b ki ka¿ do ra zo wo poddawano ba da niom wy trzy ma³oœcio wym
– w tym przy pa d ku ce lem by³o wyznacze nie modu³u sprê ¿y sto œci.

W ni nie j szym ar ty ku le przed sta wio no ana li zê wy ni ków ba dañ modu³u sprê -
¿y sto œci Ecm be to nu oraz fi bro be to nu z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych
pod da ne go od dzia³ywa niu wy so kiej tem pe ra tu ry zbli ¿o nej do tem pe ra tu ry wy -
stê puj¹cej w œro do wi sku po ¿a ru.

2. Pro ce du ry ba da w cze

2.1. Cha ra kte ry styka ma te ria³ów i pró bek do badañ

Przed sta wio ne w ar ty ku le [1] wy ni ki ba dañ wy ka za³y nie zna cz ny wp³yw ro -
dza ju za sto so wa nych w³ókien na ko ñ co we wy ni ki, dla te go w ni nie j szych ba da -
niach do wy ko na nia pró bek z fi bro be to nu za sto so wa no jako do da tek w³ókna
poli pro pyle no we „F”, któ rych cha ra kte ry stykê przed sta wio no w ta be li 1. Wy ko -
na no ba da nia po rów na w cze na pró b kach bez do da t ku w³ókien poli propy le no -
wych oraz z do da t kiem w³ókien o ob jê to œci 1,2 kg/m3. W³ókna do da wa no do
two rzyw ce men to wych w tra kcie pro ce su mie sza nia, przy przed³u¿o nym cza sie
mie sza nia w celu rów no mier ne go roz pro sze nia w³ókien. W³ókna te s¹ od po r ne
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na al ka li cz ne œro do wi sko be to nu (za czy nu), maj¹ ta k ¿e wy sok¹ od po rnoœæ na
dzia³anie kwa sów.

Ta be la 1. Cha ra kte ry styka w³ókien poli propy le no wych wy ko rzy sta nych
do ba dañ (wg da nych pro du cen tów) [11]

W³aœciwoœæ Charakterystyka w³ókien polipropylenowych „F”

barwa be¿owa

charakterystyka multifilamentowe

d³ugoœæ [mm] 19

œrednica [mm] 35–40

gêstoœæ [kg/dm3] 0,91

wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie [MPa] oko³o 400

modu³ sprê¿ystoœci [MPa] oko³o 4900

temperatura miêknienia [°C] oko³o 150

dtex* oko³o 10

* dtex – ciê ¿ar 10 000 m w³ókna wy ra ¿o ny w gra mach.

W³ókna poli pro pyle no we „F” (rys. 1) s¹ to fi bry lo wa ne, pod wy ¿szo nej ja ko œci 
wi¹zko we w³ókna, sto so wa ne jako „zbro je nie” stru ktu ra l ne w be to nie. W³ókna
„F”, jak po da je pro du cent, s¹ sku te cz nym roz wi¹za niem prze ciw sku r czo wi pla -
sty cz ne mu, zwiê kszaj¹ rów nie¿ od po rnoœæ be to nu na ude rze nia. W³ókna te za -
po bie gaj¹ se dy men ta cji sk³ad ni ków mie szan ki be to no wej oraz pod wy ¿szaj¹
od po rnoœæ be to nu w kon stru kcjach na ra ¿o nych na dzia³anie wód agre sy w nych.
Sto so wa ne: w pre fa bry ka cji, do be to nu na try sko we go oraz w kon stru kcjach na -
ra ¿o nych na wy so kie tem pe ra tu ry po ¿a ro we. 
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Rys. 1. W³ókna poli pro pyle no we „F”
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Pró b ki do ba dañ wy ko na no w fo r mie wa l ca o œred ni cy 100 mm i wy so ko œci
200 mm. Do wy ko na nia be to nu kla sy C30/37 u¿y to ce mentu CEM I 32,5 R
z cemen to w ni O¿a rów, na to miast do be to nu kla sy C60/75 ce mentu CEM I 42,5 R
z ce men to w ni Ma³ogoszcz. Ce ment zasto so wa ny do ba dañ spe³nia³, wg de kla ra -
cji pro du cen ta, wy ma ga nia normy PN-EN 197-1:2002 „Ce ment. Czêœæ 1: Sk³ad,
wy ma ga nia i kry te ria zgod no œci dotycz¹ce ce men tów po wszech ne go u¿y t ku”
[12]. Do wy ko na nia be to nu kla sy C30/37 wy ko rzy sta no kru szy wa sk³adowe: pia -
sek wi œla ny 0/2 mm oraz ¿wir „Je zior ki” 2/16 mm. Do be to nu kla sy C60/75 wy -
korzysta no kru szy wa sk³ado we: pia sek wiœlany 0/2 mm, grys gra ni to wy
„Gra ni cz na” 2/8 mm oraz grys gra ni to wy 8/16 mm. Wska Ÿ nik W/C be to nu kla sy
C30/37 wy no si³ 0,358, na to miast w przy pa d ku be to nu kla sy C60/75 by³ rów ny
0,318. Wy ko na nie pró bek by³o zgodne z wy ma ga nia mi norm PN-EN
12390-2:2001 „Ba da nia be to nu. Czêœæ 2. Wy ko ny wa nie i pielê g na cja pró bek do
ba dañ wy trzy ma³oœcio wych” [13]. Pró b ki prze zna czo ne do ba dañ zo sta³y przy -
go to wa ne na za mó wie nie Zak³adu Mecha ni ki Sto so wa nej Szko³y G³ów nej
S³u¿by Po ¿a r ni czej w „Oœro d ku Rze czo z nawstwa i In ¿y nie rii Pro ce sów Bu do w -
la nych Od dzia³u Wa r sza wskie go PZIiTB” przy udzia le pra co w ni ków La bo ra to -
rium In sty tu tu Kon stru kcji Bu do w la nych Po li techniki Wa r sza wskiej. Pró b ki
wy ko na ne zo sta³y w spe cja l nych fo r mach walco wych, wy ko na nych w Zak³ad zie 
Me cha ni ki Sto so wa nej SGSP. Szcze gó³owe dane dotycz¹ce sk³adu be to nu ze sta -
wio no w tabelach 2 i 3 [11]. Wszy stkie sk³ad ni ki be to nu spe³nia³y wy ma ga nia
w³aœci wych norm.

Ta be la 2. Sk³ad mie szan ki be to no wej be to nu kla sy C30/37

Sk³adniki Jednostka miary
Beton klasy

C30/37

1 2 3

cement CEM I 32,5 R [kg/m3] 399

piasek wiœlany 0/2 mm [kg/m3] 649

¿wir „Jeziorki” 2/16 mm [kg/m3] 1281

plastyfikatory

chrysofluid

Ce40

% mc 1

woda [dm3] 143

W/C – 0,358
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Ta be la 3. Sk³ad mie szan ki be to no wej be to nu kla sy 60/75

Sk³adniki Jednostka miary
Beton klasy

C60/75

1 2 3

cement CEM I 42,5 R [kg/m3] 450

piasek wiœlany 0/2 mm [kg/m3] 736

grys granitowy „Graniczna” 2/8 mm [kg/m3] 456

grys granitowy „Graniczna” 8/16 mm [kg/m3] 684

plastyfikatory

chrysofluid

CE40

% mc 1,7

woda [dm3] 143

W/C – 0,318

Pró b ki do ba dañ doj rze wa³y 28 dni w wa run kach no r mo wych, a na stê p nie
przez pó³ roku w wa run kach labo rato ry j nych. Po tym okre sie zo sta³y pod da ne
ba da niom zgod nie z pro gra mem ba dañ opi sa nym w pun kcie 2.2.

2.2. Pro gram ba dañ modu³u sprê ¿y sto œci

Oz na cze nie modu³u sprê ¿y sto œci Ecm wy ko na no na pró b kach be to no wych
oraz fi bro beto no wych kla sy C30/37 (be ton zwyk³y) oraz C60/75 (be ton wy so kiej
wy trzy ma³oœci) zgod nie z pro ce dur¹ „Oz na cza nie wspó³czyn ni ka sprê ¿y sto œci
be to nu przy œci ska niu”. Me to dy ba da w cze we wspo mnia nej pro ce du rze s¹ zhar -
moni zo wa ne z no r ma mi [14] oraz [15], do tycz¹ oz na cza nia wspó³czyn ni ka sprê -
¿y sto œci przy œci ska niu pró bek z be to nu wy ko na nych w fo r mach. Wspó³czyn nik
sprê ¿y sto œci (modu³ Yo un ga) okre œla ny jest jako tan gens na chy le nia sie cz nej do
wy kre su za le ¿ no œci na prê ¿eñ i od kszta³ceñ „s e- ” w za kre sie na prê ¿eñ od
0,5 MPa do 1/3 wy trzy ma³oœci be to nu na œci ska nie fcm. Cha ra kte ry styka ma te -
ria³ów oraz sk³ad mie szan ki be to no wej od po wia da³ za³o¿e niom ba da w czym
opi sa nym w pun kcie 2.1. Na rys. 2 przed sta wio no pro gram ba dañ przy oz na cza -
niu modu³u sprê ¿y sto œci.
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Pro ces wy grze wa nia pró bek prze bie ga³ wed³ug krzy wej „stan dar do wej”
ISO 834 [9] oraz PN-EN 1991-1-2:2008 [10], ob ra zuj¹cej na ra sta nie tem pe ra tu ry
w tra kcie stan dar do we go po ¿a ru. Na stê p nie, po osi¹gniê ciu za³o¿o nej tem pe ra -
tu ry (300°C, 600°C, 800°C), pró b ki wy grze wa no w pie cu do mo men tu wy rów na -
nia te m pe ra tur na te r mo pa rach po mia ro wych (T1, T2, T3, T4) roz mie sz czo nych
tak, jak po ka za no na rys. 3. Prê d koœæ na grze wa nia w tym przy pa d ku wy no si
oko³o 5–6°C/min.
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Rys. 2. Pro gram ba dañ przy oz na cza niu modu³u sprê ¿y sto œci
îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 3. Wi dok pró b ki be to no wej z roz miesz czo ny mi ter mo pa ra mi po mia ro wy mi
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Na rys. 4 przed sta wio no przyk³ado we rozk³ady te m pe ra tur w pie cu w miej-
scu roz mie sz cze nia te r mo par w tem pe ra tu rze 800°C (na zewn¹trz pró b ki
– te r mo pa ry ze w nê trz ne T2, T3, T4 oraz wewn¹trz pró b ki – te r mo pa ra we wnê -
trz na T1).

Wy grze wa nie pró bek fi bro beto no wych oraz be to no wych prze pro wa dzo no
na sta no wi sku ba da w czym, któ re go za sad ni czy trzon sta no wi œred niotem -
peratu ro wy ele ktry cz ny piec ko mo ro wy typu PK 1100/5 oraz ko m pu ter PC z od -
po wied nim opro gra mo wa niem do ste ro wa nia oraz re je stra cji tem pe ra tu ry
pod czas wy grze wa nia pró bek (rys. 5).
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Rys. 4. Prze bieg pro ce su na grze wa nia w tem pe ra tu rze 800°C
îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 5. Œred niote mpera turo wy piec ele ktry cz ny typu PK 1100/5
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ba da nia modu³u sprê ¿y sto œci pró bek be to no wych i fi bro beto no wych wy ko -
na no w La bo ra to rium Me cha ni ki Sto so wa nej SGSP. W sk³ad sta no wi ska ba da w -
cze go wcho dzi ma szy na hy drau li cz na EDZ–100 ze spe cjali sty cz nym
oprzyrz¹do wa niem do ba da nia modu³u sprê ¿y sto œci. Sta no wi sko do ba da nia
modu³u sprê ¿y sto œci z za mon towa ny mi na pró b ce czu j ni ka mi po mia ro wy mi
przed sta wio no na rys. 6 i 7.
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Rys. 6. Sche mat ma szy ny wy trzy ma³oœcio wej EDZ–100 do ba da nia wy trzy ma³oœci
na œci ska nie

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 7. Wi dok ma szy ny wy trzy ma³oœcio wej z za mon towa ny mi na pró b ce czu j ni ka mi
po mia ro wy mi do oz na cza nia modu³u sprê ¿y sto œci

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Po wy grza niu w pie cu i wy stu dze niu, pró b ki ka¿ do ra zo wo pod da wa no
badaniom oz na cze nia wspó³czyn ni ka sprê ¿y sto œci przy œci ska niu zgod nie
z procedur¹ ba dawcz¹. W ka ¿ dym pun kcie po mia ro wym zba da no po piêæ
próbek.

4. Wy ni ki ba dañ do œwia dcza l nych

Ze sta wie nie wy ni ków ba dañ wp³ywu tem pe ra tu ry wy grze wa nia na
wzglêdn¹ zmia nê modu³u sprê¿ysto œci dla be to nu C30/37 oraz C60/75 bez i z do -
da t kiem w³ókien poli propy le no wych „F” o ob jê to œci 1,2 kg/m3 przed sta wio no
w ta be li 4. W ze sta wie niu przy jê to za 100% modu³ sprê ¿y sto œci be to nu bez do dat -
ku w³ókien poli propy le no wych.

Ta be la 4. Wy ni ki ba dañ wzglêd nej zmia ny modu³u sprê ¿y sto œci w fun kcji
tem pe ra tu ry be to nu C30/37 oraz C60/75 bez i z do da t kiem w³ókien

poli propy le no wych „F” o ob jê to œci 1,2 kg/m3  (za³o¿e nie: modu³ sprê ¿y sto œci
be to nu bez w³ókien w tem pe ra tu rze 20°C – 100%)

Beton
(fibrobeton)

Modu³ sprê¿ystoœci Ecm [MPa]

20 [°C] 300 [°C] 600 [°C] 800 [°C]

C30/37

EcT [MPa] 36 104,30 19 086,13 3990,84 899,69

EcT/Ec20°C [%] 100 52,86 11,05 2,49

Spadek [%] 0 47,14 88,95 97,51

C30/37
z 1,2 kg/m3 F

EcT [MPa] 36 504,25 23 668,58 4133,56 2166,38

EcT/Ec20°C [%] 101,11 65,56 11,45 6,00

Spadek [%] 1,11 34,44 88,55 94,00

C60/75

EcT [MPa] 40 925,68 27 668,58 4569,76 2514,81

EcT/Ec20°C [%] 100 67,61 11,17 6,14

Spadek [%] 0 32,39 88,83 93,86

C60/75
z 1,2 kg/m3 F

EcT [MPa] 40 234,02 28 808,21 4974,24 2729,27

EcT/Ec20°C [%] 98,31 70,39 12,15 6,67

Spadek [%] 1,69 29,61 87,85 93,33

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Uwa ga
Ec20°C – modu³ sprê ¿y sto œci be to nu bez do da t ku w³ókien po li pro py lenowych
w te m pe ra turze 20°C,
EcT – wy ni ki œred nie modu³u sprê ¿y sto œci uzy ska ne z piê ciu prób w ba da nej tem -
pe ra tu rze.

Na rys. 8 i 9 przed sta wio no spa dek modu³u sprê ¿y sto œci ba da nych be to nów
bez i z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych „F” ze wzro stem tem pe ra tu ry
w po rów na niu do be to nu bez w³ókien.
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Rys. 8. Spa dek modu³u sprê ¿y sto œci fi bro be to nu z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych 
„F” w sto sun ku do be to nu kla sy C30/37, w za le ¿ no œci od tem pe ra tu ry

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 9. Spa dek modu³u sprê ¿y sto œci fi bro be to nu z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych 
„F” w sto sun ku do be to nu kla sy C60/75, w za le ¿ no œci od tem pe ra tu ry

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Spa dek modu³u sprê ¿y sto œci be to nu C30/37 oraz C60/75 bez i z do da t kiem
w³ókien poli propy le no wych „F” ze wzro stem tem pe ra tu ry, w po rów na niu do
wa r to œci te go¿ modu³u w tem pe ra tu rze 20°C za mie sz czo no w ta be li 5.

Wy ni ki zmian wzglêd nej wy trzy ma³oœci na œci ska nie otrzy ma no jako sto su -
nek wy trzy ma³oœci na œci ska nie pró bek wy grze wa nych do wy trzy ma³oœci pró -
bek niewy grze wa nych EcT/Ec20°C  [%].

Ta be la 5. Wy ni ki ba dañ wzglêd nej zmia ny modu³u sprê ¿y sto œci w fun kcji
tem pe ra tu ry be to nu C30/37 oraz C60/75 bez i z do da t kiem w³ókien

poli propy le no wych „F” o ob jê to œci 1,2 kg/m3 (w po rów na niu do modu³u
sprê ¿y sto œci w tem pe ra tu rze 20°C)

Beton
(fibrobeton)

Modu³ sprê¿ystoœci Ecm [MPa]

20 [°C] 300 [°C] 600 [°C] 800 [°C]

C30/37

EcT [MPa] 36 104,30 19 086,13 3990,84 899,69

EcT/Ec20°C [%] 100 52,86 11,05 2,49

Spadek [%] 0 47,14 88,95 97,51

C30/37
z 1,2 kg/m3 F

EcT [MPa] 36 504,25 23 668,58 4133,56 2166,38

EcT/Ec20°C [%] 100 64,84 11,32 5,93

Spadek [%] 0 35,16 88,68 94,07

C60/75

EcT [MPa] 40 925,68 27 668,58 4569,76 2514,81

EcT/Ec20°C [%] 100 67,61 11,17 6,14

Spadek [%] 0 32,39 88,83 93,86

C60/75
z 1,2 kg/m3 F

EcT [MPa] 40 234,02 28 808,21 4974,24 2729,27

EcT/Ec20°C [%] 100 71,6 12,36 6,78

Spadek [%] 0 28,4 87,64 93,22

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Uwa ga
Ec20°C – modu³ sprê ¿y sto œci ba da ne go be to nu lub fi bro be to nu z doda t kiem
w³ókien poli propy le no wych w tem pe ra tu rze 20°C,
EcT – wy ni ki œred nie modu³u sprê ¿y sto œci uzy ska ne z 5 prób w ba da nej tem pe ra -
tu rze.

Na rys. 10 i 11 przed sta wio no zmia nê wzglêd nej wa r to œci modu³u sprê ¿y s -
to œci ba da nych be to nów C30/37 oraz C60/75 bez i z do da t kiem w³ókien poli -
propy le no wych („F”) ze wzro stem tem pe ra tu ry w po rów na niu do be to nu bez
w³ókien.
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5. Wnio ski z prze prow adz onych badañ

Na pod sta wie uzy ska nych wy ni ków sfo r mu³owa no na stê puj¹ce wnio ski:
1. Modu³ sprê ¿y sto œci be to nu z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych w tem -

pe ra tu rze no r ma l nej (ok. 20°C) po zo sta je pra kty cz nie bez zmian w po rów na -
niu z be to nem bez do da t ku w³ók ien.

2. Modu³ sprê ¿y sto œci be to nu kla sy C30/37 oraz C60/75 z do da t kiem w³ókien
poli propy le no wych „F” o ob jê to œci do 1,2 kg/m3 w tem pe ra tu rach wy so kich
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Rys. 10. Wp³yw tem pe ra tu ry wy grze wa nia na wzglêdn¹ wa r toœæ modu³u sprê ¿y sto œci
be ton kla sy C30/37 bez i z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych („F”)

îród³o: opra co wa nie w³asne.

C60/75
C60/75 1,2 "F"

 

Rys. 11.  Wp³yw tem pe ra tu ry wy grze wa nia na wzglêdn¹ wa r toœæ modu³u sprê ¿y sto œci,
be ton kla sy C60/75 bez i z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych („F”)

îród³o: opra co wa nie w³asne.



ma ten den cjê do nie wie l kie go wzro stu w po rów na niu do be to nów bez do da t -
ku w³ókien.

3. Mo¿na przyj¹æ, ¿e do dat ek do be tonu kla sy C60/75 oraz C30/37 w³óki en po -
lip ropy len owy ch „F” o ob jêt oœci 1,2 kg/m3 nie wp³yn¹³ na spa dek modu³u
spr ê¿ystoœci.

4. Szc zególnie ko rzystny wp³yw do datku w³ók ien po lip ropy len owy ch „F” za -
obs erwo wano po wy grzew aniu pr óbek w tem per atu rze 300°C. Wy niki
modu³u sp rê¿ ystoœci za rów no w przy padku be tonu C30/37, jak i be tonu
C60/75 z do datk iem w³ók ien „F” o ob jêto œci 1,2 kg/m3 osi¹gaj¹ nieco wy¿sze
wartoœci.
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Analysis of the Elastic Modulus Tests Results of Fibers
Reinforced Concrete with Polypropylene Fibers Subject

to High Temperature

This pa per pre sents re se arch me t hods and stu dies re sults of the ela stic mo du lus
of fi bers re in fo r ced con c re te with poly pro py le ne fi bers sub ject to high tem pe ra tu re, clo se
to the tem pe ra tu res oc cur ring du ring the fire. The ela stic mo du lus was de te r mi ned for
both con c re te sa m p les and fi bers re in fo r ced con c re te sa m p les of C30/37 and C60/75 class,
ac cor ding to the fol lo wing pro ce du re: “Dete r mi na tion of the con c re te in co m pres sion
ela sti ci ty mo du lus”.
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Moment obrotowy, godzinowe zu¿ycie paliwa,
oraz temperatura spalin jako parametry

diagnostyczne silnika spalinowego
o zap³onie samoczynnym pracuj¹cego

w warunkach stacjonarnych

W ar ty ku le przed sta wio no pro po zy cjê me to dy
diag no zo wa nia si l ni ka spa li no we go o zap³onie
sa mo czyn nym, pra cuj¹cego w wa run kach sta cjo -
na r nych. Pa ra me tra mi diag no sty czny mi s¹: mo -
ment ob ro to wy, go dzi no we zu ¿y cie pa li wa oraz
tem pe ra tu ra spa lin. Ba da nia pro wa dzo ne by³y na
ha mo w ni si l ni ko wej na si l ni ku zda t nym oraz po
wpro wa dze niu wy bra nych usz ko dzeñ. Opra co wa -
no mo del diag no sty cz ny i al go ry t my diag no zo wa -
nia.

This ar ti c le pre sents a pro po sal of the me t hod for
dia g no sing an in ter nal co m bu stion self -i g ni tion
en gi ne, ope ra ting in sta tio na ry con di tions.
Dia g no stic pa ra me ters are: to r que, ho u r ly fuel
con su m p tion, and ex ha ust tem pe ra tu re. Tests were 
con du c ted on the en gi ne test bed, using the
ope ra b le en gi ne and af ter ha ving in tro du ced some
se le c ted da ma ges. A dia g no stic model and
algorithms for diagnosing purposes were
developed.

S³owa klu czo we: me to dy diag no sty cz ne, diag no zo wa nie si l ni ków spa li no wych.
Ke y words: diagnostic methods, diagnosing internal combustion en gi nes.



1. Wprowadzenie

Si l ni ki spa li no we na pê dzaj¹ce agre ga ty pr¹do twó r cze i inny sprzêt po ¿a r ni -
czy pra cuj¹ za zwy czaj przy sta³ych prê d ko œciach ob ro to wych. Do ich diag no zo -
wa nia mog¹ zo staæ u¿y te na stê puj¹ce pa ra me try diag no sty cz ne [1, 3, 5, 6]:
• mo ment ob ro to wy;
• go dzi no we zu ¿y cie pa li wa;
• tem pe ra tu ra spa lin.

W ni nie j szej pu b li ka cji przed sta wio no wy ni ki ba dañ na ha mo w ni pod wo zio -
wej, al go ry t my i mo del diag no sty cz ny si l ni ka 4CTi90–1 BE6 fi r my An do ria. Si l -
nik ten sto so wa ny jest do na pê du wo j sko wych sa mo cho dów Honker oraz
agregatów pr¹dotwórczych.

2. Diagnostyczny model sprzêtu po¿arniczego

Pod staw¹ bu do wy me to dy diag no sty cz nej jest wy bór pa ra me trów diag no sty -
cz nych, usta le nie gra ni cz nych wa r to œci pa ra me trów dla sta nu zda t ne go oraz dla
po szcze gó l nych usz ko dzeñ, opra co wa nie al go ry t mów diag no zo wa nia [2, 3, 4, 5].

Li cz bê sta nów si l ni ka spa li no we go usta lo no, przy j muj¹c na stê puj¹ce
za³o¿enia:
1) dwu war to œcio wa oce na sta nów. Zbiór sta nów si l ni ka okre œlo ny jest przez

wy ra ¿e nie:

{ }W w w= 1 0, , (1)

gdzie:
w1 – kla sa sta nów zda t no œci;
w0 – kla sa sta nów nie zda t no œci.

2) sze re go wa stru ktu ra nieza wod no œcio wa obie ktu badañ;
3) w si l ni ku o p ele men tach wy stê pu je po je dyn cze usz ko dze nie, za tem mamy:
Ø je den stan zda t no œci w1;
Ø w0 = p – sta nów nie zda t no œci.

4) stan zda t no œci zde fi nio wa no na stê puj¹co:

Ù
Î

< < Þ Î
y Y

n n n i
n nz

y y w w( ) ,max min
1 (2)

gdzie:
yn – wa r to œci pa ra me tru diag no sty czne go;
yn min, yn max – wa r to œci gra ni cz ne pa ra me tru diag no sty czne go;
Ynz – zbiór nie za le ¿ nych i zupe³nych pa ra me trów diagnosty cz nych.
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5) stan nie zda t no œci zde fi nio wa no na stê puj¹co:

Ú
Î

=

> È< < Þ Î
y Y

n N

n n n n i
n nz

y y y w w

1

0

,

max min( ) , (3)

6) zbiór sta nów Ws si l ni ka spa li no we go 4CTi90–1 BE6 opi su je wy ra ¿e nie:

{ }W w w w w w ws = 1
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0, , , , , , (4)

gdzie:
w1  – obiekt zda t ny;

w1
0  – nie zda t ny filtr po wie trza;

w 2
0  – nie zda t ny wtry ski wacz;

w 3
0  – nie zda t na tur bo sprê ¿ar ka;

w 4
0  – nie zda t na po mpa wtry sko wa;

w 5
0  – niew³aœci wy luz za wo ro wy.

Jako kry te rium wy bo ru usz ko dzeñ do diag no zo wa nia przy jê to s³abe og ni wa
ba da ne go si l ni ka, na pod sta wie da nych z obse r wo wa nej eks plo a ta cji w jedno st -
kach Wo j ska Pol skie go.

2.1. Wybór parametrów diagnostycznych

Wy bran¹ cha ra kte ry styk¹, któ ra ma od zwie rcie d laæ zmia ny sta nów si l ni ka
4CTi90–1 BE6 jest mo ment ob ro to wy w fun kcji prê d ko œci ob ro to wej, przed sta -
wio ny na rys. 1, oraz zu ¿y cie paliwa i temperatura spalin.
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n1n =n0 min nM
,...,

Ms0

Ms1

,...,
Mmax

Msi

[obr/min]

[Nm]

nni-1

n=ni max

•
•

••
•

•

Rys. 1. Cha ra kte ry styka mo men tu ob ro to we go Ms = f(n) jako pod sta wa ba dañ si l ni ka
4CTi90–1 BE6

îród³o: opra co wa nie w³asne



Pa ra me tra mi diag no sty czny mi mog¹ byæ:
 1) wa r toœæ œred nia mo men tu ob ro to we go Ms;
 2) wa r toœæ ma ksy mal ne go mo men tu ob ro to we go Msmax przy prê d ko œci obroto -

wej nM;
 3) wa r toœæ mo men tu ob ro to we go Ms0 przy mi ni ma l nej prê d ko œci ob ro to wej

n0 = nmin;
 4) wa r toœæ mo men tu ob ro to we go Msi przy ma ksy ma l nej prê d ko œci obro to wej

ni = nmax ;
 5) sto su nek mo men tu ob ro to we go przy mi ni ma l nej prê d ko œci ob rotowej do

mo men tu ma ksy malnego:

C
M

M
M

s
1

0 100= ×
max

% (5)

 6) sto su nek mo men tu ob ro to we go przy ma ksy ma l nej prê d ko œci obroto wej do
mo men tu maksyma l ne go:

C
M

M
M

si

s

2 100= ×
max

% (6)

 7) umie js co wie nie ma ksy mal ne go mo men tu ob ro to we go na osi prê d ko œci ob -
ro to wej – prê d koœæ ob ro to wa ma ksy mal ne go mo men tu ob ro to we go nM.

Do zbio ru pro po no wa nych pa ra me trów diag no sty cz nych w³¹czo no ta k ¿e
pa ra me try usta lo ne na pod sta wie cha ra kte ry styki go dzi no we go zu ¿y cia pa li -
wa Ge = f(n) oraz jej chara ktery sty cz nych pun któw:
 8) œred nie zu ¿y cie pa li wa Ge;
 9) zu ¿y cie pa li wa GeM przy prê d ko œci maks. mo men tu ob ro to we go nM;
10) zu ¿y cie przy mi ni ma l nej prê d ko œci ob ro to wej Gemin;
11) zu ¿y cie pa li wa przy ma ksy ma l nej prê d ko œci ob ro to wej Gemax;
12) sto su nek zu ¿y cia pa li wa przy ma ksy ma l nym mo men cie do zu ¿y cia mini -

malne go:

C
Ge

Ge
Ge

M
1 100= ×

min

% (7)

13) sto su nek zu ¿y cia pa li wa przy maksymalnej prê d ko œci do zu ¿y cia przy ma -
ksy ma l nym mo men cie ob ro to wym:

C
Ge

Ge
Ge

M

2 100= ×max % (8)

oraz na pod sta wie cha ra kte ry sty ki tem pe ra tu ry spa lin:
14) œred nia tem pe ra tu ra spa lin Tœr;
15) tem pe ra tu ra spa lin przy prê d ko œci maks. mo men tu ob ro to we go TM;
16) tem pe ra tu ra spa lin przy mi ni ma l nej prê d ko œci ob ro to wej Tmin;
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17) tem pe ra tu ra spa lin przy ma ksy ma l nej prê d ko œci ob ro to wej Tmax;
18) sto su nek tem pe ra tu ry spa lin przy ma ksy ma l nym mo men cie do tem pe ra tu ry 

spa lin przy mi ni ma l nej prê d ko œci:

C
T

T
T

M
1 100= ×

min

% (9)

19) sto su nek tem pe ra tu ry spa lin przy prê d ko œci ma ksy ma l nej do tem pe ra tu ry
przy ma ksy ma l nym mo men cie ob ro to wym:

C
T

T
T

M

2 100= ×max % (10)

2.2. Algorytmy diagnozowania

Pod staw¹ mo de lu diag no sty czne go jest test roz ró¿ nial no œci sta nu. Usz ko dze -
nia iden tyfi ko wa ne s¹ za po moc¹ trój war to œcio wej oce ny pa ra me tru. Otrzy ma ne
wy ni ki ba dañ po rów ny wa ne s¹ z wa r to œcia mi pa ra me trów zda t ne go – wzo r co -
we go si l ni ka i usta la na na stê p nie jest wa r toœæ pa ra me tru. Dla bra ku roz ró¿ nial -
no œci przy jê to wa r toœæ „0”. Je œli ba da ny pa ra metr ma le je na sku tek usz ko dze nia,
wy ni kiem spra w dze nia jest „–1”, je œli ro œ nie „1”. Sprawdzenia dokonano wg
nastêpuj¹cego modelu:
1) okre œle nie czy zmia na pa ra me tru jest iden tyfi kowa l na po uw z glêd nie niu

prze dzia³u uf no œci:

y y t
s

n
t

s

n
n

y

n

yn

n

0 0

0
2

0

2

- > +a a

(11)

gdzie:

y0  – wa r toœæ œred nia pa ra me tru od po wia daj¹ca sta no wi zda t no œci;

yn  – wa r toœæ œred nia pa ra me tru od po wia daj¹ca sta no wi n-tej nie zda t no œci;

t
s

n

y

a 0

0
2

0

 – po³owa prze dzia³u uf no œci pa ra me tru od po wia daj¹cego sta no wi

zda t no œci;

t
s

n
n

yn

n

a

2

 – po³owa prze dzia³u uf no œci pa ra me tru od po wia daj¹cego sta no wi

n-tej nie zda t no œci.
2) je ¿e li wy ni kiem spra w dze nia jest li cz ba ró ¿ na od „0” – usta le nie, czy wa r toœæ

ba da ne go pa ra me tru uleg³a zmnie j sze niu czy te¿ zwiê ksze niu na sku tek usz -
ko dze nia.
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Je œli wszy stkie pa ra me try maj¹ wa r toœæ „0”, to obiekt jest zda t ny. Je ¿e li w ze -
sta wie niu wy ni ków za no tu je siê „1” lub „–1”, to zbiór wy ni ków spra w dzeñ pa ra -
me trów jest po rów ny wa ny z kom bi na cja mi wy ni ków chara ktery sty cz nych dla
po szcze gó l nych usz ko dzeñ. Na tej pod sta wie okre œla siê stan nie zda t no œci i loka -
li zo wa ne usz ko dze nie. Na stê p nie lo ka li za cja usz ko dze nia jest wery fi ko wa na za
po moc¹ po rów na nia bez wzglêd nych wa r to œci uzy ska nych pa ra me trów z wa r toœ -
ciami od po wia daj¹cymi po szcze gó l nym usz ko dze niom. Tra f noœæ (praw dopo do -
bie ñ stwo) dia g no zy jest ob li cza na na pod sta wie li cz by pa ra me trów, któ re
od zwie rcie d laj¹ swo im cha ra kte rem zmia ny („0”, „1” lub „–1”) oraz wa r to œci
bez wzglêd nej pa ra me trów opi suj¹cych dane usz ko dze nie. Al go rytm kon tro li
sta nu i lo ka li za cji usz ko dzeñ si l ni ka ma na stê puj¹c¹ po staæ:

Kon tro la sta nu:

Je ¿e li (M s  = 0) i (Ms = 0) i (Ms0 = 0) i (Msi = 0) i (nM = 0) i (CM1 = 0) i (CM2 = 0) i (Ge = 0)

i (GeM = 0) i (Gemin = 0) i (Gemax = 0) i (CGe1= 0) i (CGe2 = 0) i (Tœr = 0) i (TM = 0) i (Tmin = 0)
i (CT1 = 0) i (Tmax = 0) i (CT2 = 0), to stan w1;

Lo ka li za cja usz ko dze nia:

Je ¿e li (M s  = –1) i (Ms = –1) i (Ms0 = –1) i (Msi = –1) i (nM = –1) i (CM1 = 1) i (CM2 = 0)

i (Ge = –1) i (GeM = –1) i (Gemin = –1) i (Gemax =  –1) i (CGe1 = 1) i (CGe2 = 0) i (Tœr= –1)
i (TM = –1) i (Tmin = –1) i (CT1 = 0) i (Tmax = –1) i (CT1 = 0), to stan w1

0;

Test uzu pe³niaj¹cy w celu pod wy ¿sze nia pe w no œci dia g no zy:

Je ¿e li (M s  = 144,92 ±5,01 Nm) i (Ms = 156,30 ±3,97 Nm) i (Ms0 = 143,70 ±5,05 Nm)
i (Msi = 118,50 ±4,29 Nm) i (nM = 2400 ±44 obr/min) i (CM1 = 0,9194 ±0,0159)
i (CM2 = 0,7582 ±0,0081) i (Ge = 14,70 ±1,50 l/h) i (GeM = 12,95 ±0,11 l/h) i (Gemin = 8,70
±0,11 l/h) i (Gemax = 19,60 ±0,25 l/h) i (CGe1 = 0,6721 ±0,0127) i (CGe2 = 0,6606 ±0,0145)
i (Tœr = 445 ±10°C) i (TM = 421±9°C) i (Tmin = 417 ±26°C) i (CT1 = 0,9917 ±0,0373)
i (Tmax = 473 ±7°C) i (CT2 = 0,8891 ± 0,0229), to stan w1

0;

i ana lo gi cz ne dla po zo sta³ych sta nów do w6
0.

Pra wdopo dobie ñ stwo tra f nej dia g no zy ob li cza siê na stê puj¹co:

p
n

n
pd dgr= × ³1 100% , (12)

gdzie:
n1 – li cz ba pa ra me trów diag no sty cz nych, któ rych wa r toœæ jest zbie ¿ na z wa r -

to œci¹ wy zna czon¹ dla danego uszkodzenia;
n – ca³ko wi ta li cz ba pa ra me trów diag no sty cz nych;
pdgr – gra ni cz ne pra wdopo dobie ñ stwo tra f no œci dia g no zy pdgr = 0,85.
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3. Wyniki badañ

Ba da nia wy ko ny wa no na ha mo w ni si l ni ko wej In sty tu tu Trans po rtu Samo -
cho do we go. Po mia ry prze pro wa dzo no przy zda t nym si l ni ku oraz piê ciu usz ko -
dze niach, tzw. „s³abych og niw” si l ni ka. Po mia ry prze pro wa dzo no w sta nie
usta lo nym – przy sta³ych prê d ko œciach ob ro to wych. Po miar trwa³ 10 s, pod czas
których re je stra cja sy g na³ów od by wa³a siê z czê stot li wo œci¹ 10 Hz, po czym prêd -
koœæ ob ro tow¹ zwiê ksza no o 100 obr/min. Ba da nia prze pro wa dzo no w za kre sie
prêd ko œci ob ro to wych od 1700 do 3900 obr/min. Wy zna czo ne prze bie gi s¹ cha rak -
te ry sty ka mi zew nê trz ny mi – wyko ny wa ny mi przy pe³nym obci¹¿e niu si l ni ka. 

Na rys. 2–4 przed sta wio no wp³yw usz ko dzeñ na cha ra kte ry styki mo men tu
ob ro to we go i go dzi no we go zu ¿y cia pa li wa, na ha mo w ni si l ni ko wej. W ta be li 1
ze sta wio no wa r to œci uzy ska nych pa ra me trów diag no sty cz nych od po wia -
daj¹cych sta no wi zda t no œci oraz po szcze gó l nym usz ko dze niom. W ta be li 2 ze -
sta wio no wy ni ki te stu roz ró¿ nial no œci stanów dla poszczególnych uszkodzeñ.

Z a na li zy zestawienia wynika, ¿e:

1) wy ni ki te stu roz ró¿ nial no œci sta nu s¹ ró ¿ ne dla po szcze gó l nych usz ko dzeñ,
co po zwa la na ich lo ka li za cjê;

2) naj bar dziej info rma tyw ny mi pa ra me tra mi s¹: M s , Ms, Ms0 oraz Tmax, dla któ -
rych ka ¿ de usz ko dze nie wywo³uje istotn¹ zmia nê ich wa r to œci;
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3) naj mniej info rma ty w nym pa ra me trem jest CM1, CGe2, CT1, CT2 – brak roz ró¿ nial -
no œci dla czte rech usz ko dzeñ;

4) naj³atwiej iden tyfi kowa l ne jest usz ko dze nie ko re kto ra po mpy wtry sko wej
i wtry ski wa czy. Oba usz ko dze nia po wo duj¹ istotn¹ zmia nê 15 pa ra me trów; 
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Rys. 3. Wp³yw usz ko dzeñ na cha ra kte ry stykê zu ¿y cia pa li wa si l ni ka 4CTi90–1
îród³o: opra co wa nie w³asne.
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5) naj trud niej iden tyfi kowa l ne jest usz ko dze nie po le gaj¹ce na nie szcze l no œci
prze strze ni nadt³oko wej. Po wo du je ono istotn¹ zmia nê je dy nie sze œciu pa ra -
me trów.

Ta be la 1. Ze sta wie nie wa r to œci pa ra me trów diag no sty cz nych si l ni ka 4CTi90–1

Korektor
pompy

Turbo
Filtr

powietrza
Wtryskiwacze Cylinder

Nieszczelna 
komora
spalania

Zdatny

Ms 144,92 163,88 167,17 191,21 115,75 159,94 182,95

Ms 156,3 178,55 189,75 204,60 129,7 172,90 195,86

Ms0 143,7 144,75 174,65 194,70 118,1 150,50 182,18

Msi 118,5 141,65 103,2 156,80 87,3 139,00 153,16

nM 2400 2400 2200 2000 2300 2100 2200

CM1 0,9194 0,8107 0,9204 0,9516 0,9106 0,8704 0,9302

CM2 0,7582 0,7933 0,5439 0,7664 0,6731 0,8039 0,782

Ge 14,70 18,50 18,84 20,62 14,21 19,10 18,85

GeM 12,95 16,53 15,10 14,97 12,03 14,57 15,13

Gemin 8,70 9,63 11,45 12,78 8,45 12,14 11,52

Gemax 19,60 24,46 24,51 27,02 18,47 24,56 24,45

CGe1 0,6721 0,5824 0,7582 0,8539 0,7023 0,8328 0,7618

CGe2 0,6606 0,6757 0,6163 0,5539 0,6513 0,5934 0,6187

Tœr 445 580 602 641 469 610 570

TM 421 564 544 555 441 555 530

Tmin 417 472 524 531 400 568 529

CT1 0,9917 0,837 0,9632 0,9568 0,907 1,0234 0,9985

Tmax 473 630 714 713 491 639 596

CT2 0,8891 0,896 0,7614 0,7784 0,8982 0,8685 0,8896

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Ta be la 2. Mo del info rma cy j ny (ma cierz diag no sty cz na) si l ni ka 4CTi90-1
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y1 Ms 0 –1 –1 –1 1 –1 –1

y2 Ms 0 –1 –1 –1 1 –1 –1

y3 Ms0 0 –1 –1 –1 1 –1 –1

y4 Msi 0 –1 –1 –1 1 –1 0

y5 nM 0 –1 1 0 0 –1 0

y6 CM1 0 1 0 0 1 0 0

y7 CM2 0 0 1 –1 1 0 0

y8 Ge 0 –1 0 0 1 –1 0

y9 GeM 0 –1 1 0 1 –1 0

y10 Gemin 0 –1 –1 –1 1 –1 0

y11 Gemax 0 –1 0 –1 1 –1 0

y12 CGe1 0 1 –1 0 1 0 0

y13 CGe2 0 0 1 1 0 0 0

y14 Tœr 0 –1 0 0 1 –1 1

y15 TM 0 –1 1 0 1 –1 1

y16 Tmin 0 –1 –1 0 0 –1 0

y17 CT1 0 0 –1 0 0 –1 0

y18 Tmax 0 –1 1 1 1 –1 1

y19 CT2 0 0 0 –1 –1 0 0

îród³o: opra co wa nie w³asne.

64 W³odzimierz Kupicz, Pawe³ Ogrodnik



4. Wnioski

Przed sta wio ne wy ni ki ba dañ i ich ana li zy do tycz¹ si l ni ka pra cuj¹cego przy
pe³nym obci¹¿e niu – na cha ra kte ry styce ze w nê trz nej. Eks plo a ta cja si l ni ków na -
pê dzaj¹cych sprzêt po ¿a r ni czy, ta kich jak au to- i mo to po m py oraz agre ga ty
pr¹do twó r cze od by wa siê w za kre sie obci¹¿eñ czê œcio wych. Za tem mo ¿ li we
by³oby opra co wa nie wie lowy mia ro wej ma cie rzy diag no sty cz nej w fun kcji prê d -
ko œci ob ro to wej oraz obci¹¿e nia si l ni ka. Jako pa ra me try diag no sty cz ne mog³yby
pos³u¿yæ wie l ko œci zwi¹zane z zu ¿y ciem pa li wa i te m pe ra tur¹ spa lin. Mo ment
ob ro to wy, ob li cza ny na pod sta wie pa ra me trów ro bo czych po mpy (ci œ nie nie i in -
ten sy w noœæ przep³ywu) lub agre ga tu (na piê cie i pr¹d), s³u¿y³by w tym przy pa d -
ku jako mia ra obci¹¿e nia. 

Wy zna cze nie ww. ma cie rzy i al go ry t mów diag no zo wa nia wy ma ga d³ugo -
trwa³ych i bar dzo ob sze r nych ba dañ eksperymentalnych.
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Sum ma ry

W³od zi mierz KUPICZ
Pawe³ OGRODNIK

Engine Torque, Fuel Consumption Per Hour
and Exhaust Gas Temperature as Diesel Engine

Diagnostic Parameters under Stationary Conditions

The me t hod of sta te con trol and en gi ne da ma ge lo ca li za tion of in ter nal co m bu stion
en gi ne wor king un der sta tio na ry con di tions has been de ve lo ped on the ba sis of re se arch
re sults. The dia g no stic pa ra me ters have been se le c ted from the cha rac te ri stics of en gi ne
to r que, fuel consumption and exhaust gas temperature. 

The pre sen ted re sults of re se arch and the ir ana ly sis re fer to en gi ne wor king at full load 
– on the po wer and to r que cu r ve. The ope ra tion of en gi nes po we ring fire fi g h ting
equ i p ment like auto and mo tor pumps and also ge ne ra tors oc cur in the ran ge of pa r tial
load. The re fo re it is po ssi b le to de ve lop a dia g no stic multi di men sio nal ma trix to
a fun c tion of ro ta tion spe ed and en gi ne load. The va lu es of fuel con su m p tion and ex ha ust
gas tem pe ra tu re can be used as dia g no stic pa ra me ters. The to r que, ca l cu la ted on the ba sis
of the ope ra tio nal pa ra me ters of pump (pres su re and in ten si ty of circulation) or generator 
(voltage and electric current), may be used as load measure.
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Ocena wp³ywu wykorzystywanych us³ug
cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego

na przebieg procesu ratownictwa

W ar ty ku le przed sta wio no za³o¿e nia i re zu l ta ty
prze pro wa dzo nych te stów u¿y t ko wych cy fro we go 
sy ste mu ³¹czno œci radio tele foni cz nej w stan dar dzie 
DMR wspó³pra cuj¹cego z ap li kacj¹ dys po zy torsk¹. 
Te sty zosta³y prze pro wa dzo ne pod czas æwi czeñ
ra to w ni czych. Ich celem by³a wstê p na oce na
wp³ywu za sto so wa nia cy fro wej te ch no lo gii radio -
komu nika cyj nej na prze bieg pro ce su ra tow ni c twa
oraz oce na mo ¿ li wo œci udo sko na le nia or ga ni za cji
³¹czno œci radio tele foni cz nej w jed no st kach PSP
dziê ki za sto so wa niu ta kiej te ch no lo gii.

The ar ti c le pre sents the fo un da tions and re sults
car ried out use ful tests of di gi tal radio com-
mu ni ca tion sy stem ba sed on DMR stan dard
in co o pe ra tion with di spa t ching so f twa re. Tests
were car ried out du ring re s cue exe r ci ses.
The ob je c ti ves, of the men tio ned abo ve tests were
as fol lows: the ini tial eva lu a tion of the im pact
di gi tal te ch no lo gy on re s cue pro cess, and the
as ses s ment of po ssi bi li ty of ra dio com mu ni ca tion
or ga ni za tion im pro ve ment in Sta te Fire Se r vi ce
thanks to the usage of such technology.

S³owa klu czo we: cy fro we sy ste my radio komu ni ka cji ru cho mej, pro ces ra to w nic -
twa, stan dard DMR, opro gra mo wa nie dys pozy to r skie.
Ke y words: di gi tal mo bi le sy stems, re s cue pro cess, DMR stan dard, di spa t ching
so f twa re.



1. Wstêp

Wy ko nuj¹c czyn no œci przy goto wa w cze do re a li za cji ba dañ sta tu to wych
w 2013 r., od 21 do 25 maja 2012 r. w Zak³ad zie In for ma ty ki i £¹czno œci zain sta lo -
wa no i prze te sto wa no okre œlon¹ kon fi gu ra cjê sprzê towo- pro gra mow¹ cy fro we -
go sy ste mu radio komuni kacyj ne go w stan dar dzie DMR (di gi tal mo bi le ra dio)
fi r my Mo to ro la o na zwie fi r mo wej Mo to TR BO wraz ze wspó³pra cuj¹c¹ ap li kacj¹
dys po zy torsk¹ fi r my Aksel Sp. z o.o. o fi r mo wej na zwie Con SEL.

Prze pro wa dzo ne te sty u¿y t ko we mia³y mie j s ce pod czas co ro cz nych wa r szta -
tów ra to w ni czych rea li zo wa nych przez Szko³ê G³ówn¹ S³u¿by Po ¿a r ni czej.

Pie r wszym ce lem wy ko na nia te stów u¿y t ko wych by³a wstê p na oce na
wp³ywu za sto so wa nia cy fro wej pla t fo r my ³¹czno œci bez prze wo do wej na efe k -
ty w noœæ pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych. W tym przy pa d ku pun ktem od -
nie sie nia by³o prze pro wa dze nie zbli ¿o nych sce na riu szy æwi czeñ z wy ko-
rzy sta niem do ty ch czas eks ploa towa ne go ana lo go we go sy ste mu radio komuni -
kacyj ne go.

Dru gim ce lem by³a wstê p na oce na mo ¿ li wo œci, ja kie nie sie ze sob¹ cy fro wa te -
ch no lo gia w stan dar dzie DMR w ob sza rze udo sko na le nia or ga ni za cji ³¹czno œci
radio tele foni cz nej w jed no stkach Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.

2. Or ga ni za cja ³¹czno œci ra dio wej w PSP

Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na (PSP) na po trze by fun kcjo no wa nia Krajo we go Sy -
ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go (KSRG) wy ko rzy stu je miê dzy in ny mi ana lo go wy 
sy stem kon we ncjo nal nej ra dio tele fo nii. Do fun kcjo nowania po wy ¿sze go sy ste -
mu u¿y wa ne s¹ czê stot li wo œci z za kre su 148,0–149,9 MHz [1]. Przy dzie lo ny prze -
dzia³ czê stot li wo œci z po wy ¿sze go za kre su zo sta³ po dzie lo ny na kana³y ra dio we
z od stê pem miê dzy ka na³owym wy nosz¹cym 12,5 kHz.

Oprócz po wy ¿sze go, w okre œlo nych sy tu a cjach wyko rzy sty wa ne s¹ kana³y
z in nych za kre sów czê stot li wo œci. Przyk³adem mo¿e byæ kana³ do wspó³pra cy
jed no stek orga niza cy j nych PSP ze sta t ka mi po wie trz ny mi bior¹cymi udzia³
w dzia³aniach ra to w ni czych [2].

Sy ste my ana lo go wej ra dio tele fo nii nie za spo ka jaj¹ po trzeb PSP w za kre sie
rea li zo wa nych przez ni¹ za dañ, co po twier dza li te ra tu ra [3, 4, 5]. Ponad to, zda -
niem au to rów ni nie j sze go ar ty ku³u, obe c na i przysz³a eks plo a ta cja ana lo go we go
sy ste mu radio komuni kacyj ne go sta no wi czyn nik ogra ni czaj¹cy udo sko na la nie
pro ce su ra tow ni c twa. Mo ¿ na za su ge ro waæ stwier dze nie, i¿ wie le pro wa dzo nych 
dzia³añ ra to w ni czych prze bie ga³oby spra w niej, w sy tu a cji wy ko rzy sta nia w nich, 
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jako jed ne go z na rzê dzi pra cy, cy fro we go sy ste mu radio komuni kacyj ne go w jed -
nym z wie lu do stê p nych obe c nie stan dar dów.

Dla te go te¿, zda niem au to rów, ko nie cz nym jest zast¹pie nie do ty ch czas eks -
ploa to wa nej te ch no lo gii cy frow¹ pla t form¹ umo ¿ li wiaj¹c¹ da l szy roz wój pro ce -
su ra tow ni c twa. 

De ter mi nu je to dzia³ania pra co w ni ków Zak³adu In for ma ty ki i £¹czno œci
zmie rzaj¹ce do jak naj le p sze go po zna nia obe c nie ist niej¹cych te ch no lo gii i kie -
run ków ich roz wo ju.

3. Ogó l na cha ra kte ry styka sy ste mu DMR

Opra co wa ny przez ETSI (Eu ro pe an Tele commu ni ca tions Stan dards In sti tu te)
stan dard DMR ETSI TS 102 361 sk³ada siê z czte rech czê œci [6]:
1) pro to kó³ in ter fe j su ra dio we go,
2) g³os, us³ugi pod sta wo we i udo god nie nia,
3) pro to kó³ da nych,
4) pro to kó³ tran kin go wy.

Urz¹dze nia pro du ko wa ne wed³ug po wy ¿sze go stan dar du, a po œred nio roz -
wi¹za nia sy ste mo we, mog¹ pra co waæ na trzech po zio mach konfi gura cy j nych
(rys. 1). Pie r wszy z nich do ty czy urz¹dzeñ, któ re mog¹ pra co waæ je dy nie w try -
bie bez po œred nim w pa s mach nieli cen cjono wa nych; drugi urz¹dzeñ mog¹cych
pra co waæ w try bie bez po œred nim oraz za po œred ni c twem sta cji re tran smi syj nej
w pa s mach licen cjo no wa nych. Trze ci po ziom do ty czy pra cy w try bie tran kin go -
wym w pa s mach licen cjo no wa nych [7]. Na szcze góln¹ uwa gê zas³ugu je fakt, i¿
urz¹dze nia na po zio mach 2 i 3 s¹ tak skon stru o wa ne, by mog³y pra co waæ w obu
wy mie nio nych try bach w za le ¿ no œci od po trzeb i mo ¿ li wo œci fi nan so wych od -
bio r cy.
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Rys. 1. Gra fi cz ne przedstawienie po zio mów konfi gura cy j nych urz¹dzeñ
w stan dar dzie DMR

îród³o: opra co wa nie w³asne.



 Z pun ktu wi dze nia u¿y tko w ni ka isto t ne s¹ ro dza je us³ug, któ re mo¿e re a li zo -
waæ w ra mach pra cy w sy ste mie ³¹czno œci opa r tym o roz wi¹za nia DMR.

Do za sad ni czych us³ug mo ¿ na za li czyæ [6]:
• rea li zo wa nie g³oso wych po³¹czeñ okó l ni ko wych, gru po wych, indy widu a l -

nych;
• prze sy³anie wia do mo œci te ksto wych do grup i indy widu a l nych u¿yt ko w ni -

ków;
• rea li zo wa nie po³¹czeñ prio ry te to wych w tym po³¹czeñ ala r mo wych;
• zda l ne ste ro wa nie urz¹dze nia mi radio tele foni czny mi tj.: wy³¹cze nie, w³¹cze -

nie, ods³uch oto cze nia;
• trans mi sja da nych.

Po wy ¿sze przyk³ady nie wy cze r puj¹ mo ¿ li wo œci, ja kie daje oma wia na te ch -
no lo gia. Po da no je ze wzglê du na fakt, i¿ na wie le z nich zwró co no uwa gê
w prze pro wa dzo nych te stach.

W prze ciw ie ñ stwie do stan dar du TETRA, roz pa try wane go w [5], urz¹dze nia
opa r te o stan dard DMR mog¹ pra co waæ miê dzy in ny mi w obe c nie wyko rzy sty -
wa nym przez PSP pa œmie czê stot li wo œci [8], co u³atwia po ten cja l ne wdra ¿a nie
sy ste mu ³¹czno œci na ba zie po wy ¿szej te ch no lo gii.

4. Opis za sto so wa nej kon fi gu ra cji
sprzê towo- progra mo wej

Zain sta lo wa na pod czas æwi czeñ kon fi gu ra cja sprzê towo- progra mo wa za wie -
ra³a:
• ap li ka cjê dys po zy torsk¹ Con SEL za in sta lo wan¹ na dwóch ko m pu te rach kla -

sy PC;
• dwa ra dio se r wery pod³¹czone do ko m pu te rów wraz z dwo ma ra dio tele fona -

mi prze wo Ÿ ny mi.
• dwanaœcie ra dio tele fo nów prze no œ nych.

Dys pozy to r skie sta cje ro bo cze zo sta³y spro fi lo wa ne w ten spo sób, i¿ na pierw -
szej z nich rea li zo wa no ko re spon den cjê ra diow¹ za po œred ni c twem zda l ne go ra -
dio tele fo nu. S³u¿y³a ona rów nie¿ do admi ni stro wa nia sy ste mem, tj.:
prze pro gramo wywa nia ra dio tele fo nów czy te¿ nad zo ro wa nia pra cy ra dio ser -
we rów za po œred ni c twem sie ci LAN. Dru ga sta cja dys pozy to r ska s³u¿y³a do pra -
cy na ma pach oraz po zy ski wa nia i zo bra zo wa nia aktu a l nych i ar chi wa l nych
da nych GPS prze sy³anych do sy ste mu z ra dio tele fo nów prze no œ nych. 

Pogl¹dowo za sto so wan¹ kon fi gu ra cjê sprzê towo- pro gra mow¹ przed sta wio no
na rys. 2.
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Wi dok ekra nów w dys pozy to r skich sta cjach ro bo czych, od po wie d nio w sta cji 
ra dio wej oraz pozy cjo no wa nia (na ba zie sporz¹dzo nej i ze ska lo wa nej mapy) po -
ka za no na rys. 3 i 4.

Ko re spon den cja ra dio wa w po sta ci wy mia ny in fo r ma cji g³oso wych, da nych
GPS oraz kró t kich wia do mo œci te ksto wych by³a re je stro wa na i za pi sy wa na w ba -
zie da nych. Po wy ¿sze dane z piê ciu dni æwi czeñ zajê³y ok. 115 MB, w tym 103 MB 
za pis roz mów g³oso wych, 9 MB da nych GPS i 3 MB in nych da nych. Dane
zwi¹zane z dia g no styk¹ i kon fi gu racj¹ sy ste mu zajê³y ok. 120 MB. 
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Rys. 2. Za sto so wa na kon fi gu ra cja sprzê towo- progra mo wa
îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 3. Przyk³ado wy wi dok ekra nu w dys pozy to r skiej sta cji ro bo czej (sta cja ra dio wa) [9]



Jak opi sa no wcze œ niej, przez urz¹dze nie prze wo Ÿ ne od bie ra ne by³y cy k li cz -
nie dane GPS z ra dio tele fo nów prze no œ nych. Przy jê to me to dê prze sy³ania tych
da nych na oso b nym ka na le niewy korzy sty wa nym do in nych ce lów. Po wy ¿ sze
urz¹dze nie o ta kiej kon fi gu ra cji pos³u¿y³o rów nie¿ do wy ko na nia te stów ta kich
fun kcjo nal no œci kon so li, jak prze mien nik dwu kie run ko wy (np. cyfro wo-a nalo -
go wy) oraz fun k cja tzw. okó l ni ka, czy li mo ¿ li wo œci jed no czes ne go na da wa nia
z kon so li na wie lu ra dio tele fo nach pra cuj¹cych w ró ¿ nych sie ciach ra dio wych.

Przez dru gie urz¹dze nie prze wo Ÿ ne tego typu wy mie nia no ko re spon den cjê
z ka na³ów cy fro wych oraz ana lo go wych. Przy czym na kana³ach cy fro wych rea -
li zo wa no rów nie¿ po³¹cze nia indy widu a l ne oraz prze sy³ano kró t kie wia do mo œci 
te ksto we.

Usta wie nia ap li ka cji Con SEL oraz ra dio tele fo nów by³y wie lo kro t nie zmie nia -
ne, tak, by prze te sto waæ naj wiê cej ró ¿ nych kon fi gu ra cji (wie le szcze gó³ów z tym
zwi¹za nych w ni nie j szym ar ty ku le po mi niê to). Te sto wa ne kon fi gu ra cje by³y tak
do bie ra ne, aby ele ment no wo œci nie zak³óci³ prze bie gu rea li zo wa nych æwi czeñ
te re no wych oraz by³ mo ¿ li wy do wy ko na nia naj bar dziej sta bi l ny i wy da j ny spo -
sób re a li za cji wyko rzy sty wa nych fun kcji sy ste mu.
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Rys. 4. Przyk³ado wy wi dok ekra nu w dys pozy to r skiej sta cji ro bo czej
(sta cja pozy cjo no wa nia) z zo bra zo wa niem da nych ar chi wa l nych [9]



5. Za³o¿e nia prze pro wa dzo nych æwi czeñ ra to w ni czych
i te stów zaimp lemen to wa nej kon fi gu ra cji

sprzê towo- progra mo wej

Za sad ni czo æwi cze nia ra to w ni cze by³y prze pro wa dza ne wed³ug dwóch sche -
ma tów. Pie r wszy do ty czy³ in ter we ncyj nego po zio mu kie ro wa nia dzia³ania mi
rato w ni czy mi [10], dru gi du ¿ej akcji ra to w ni czej, pod czas któ rej æwi czo no ta kty -
cz ny po ziom kie ro wa nia dzia³ania mi rato w ni czy mi ³¹cz nie z fun kcjo no wa niem
szta bu akcji. 

Sche ma ty or ga ni za cji ³¹czno œci do tycz¹ce po wy ¿szych sche ma tów æwi czeñ
przedstawiono na rys. 5 i 6.

W tra kcie æwi czeñ ra to w ni czych na po zio mie in ter we ncyj nym wy ko na no te -
sty usta wieñ konfi gura cy j nych urz¹dzeñ radio tele foni cz nych i kon so li dys pozy -
to r skiej. Kie ruj¹cy Dzia³ania mi Rato w ni czy mi pro wa dzi³ ko re spon den cjê
ra diow¹ z ra tow ni ka mi R3, R4, R5 na ka na le cy fro wym 2 oraz ze sta no wi skiem
kie ro wa nia na ka na le cy fro wym 1. W celu u³atwie nia pro wa dze nia ko re spon -
den cji ra dio wej, ra dio te le fon KDR o nu me rze 9001 mia³ zaim ple men to wan¹
opcjê ska nin gu na dwóch wy mie nio nych po wy ¿ej kana³ach, dziê ki cze mu KDR
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Rys. 5. Sche mat or ga ni za cji ³¹czno œci dla æwi czeñ na po zio mie in ter we ncyj nym kie ro -
wa nia dzia³ania mi rato w ni czy mi

îród³o: opra co wa nie w³asne.



móg³ pos³ugi waæ siê jed nym ra dio tele fo nem. Iden ty cz na fun k cja zo sta³a zaim -
plementowana w ra dio tele fo nach ra to w ni ków o nu me rach od 9002 do 9004,
z tym ¿e ska ning obe j mo wa³ kana³ cy fro wy 2 oraz je den z kana³ów cy fro wych 3,
4 i 5. Przyk³ado wo ra to w nik R3 mia³ w³¹czo ny ska ning kana³u cy fro we go 2 i 3.

Po wy ¿szy sche mat or ga ni za cji ³¹czno œci do ty czy³ æwi czeñ sy mu luj¹cych
du¿¹ akcjê ra to w nicz¹, w któ rej za³o¿o no uru cho mie nie po zio mu ta kty cz ne go
kie ro wa nia dzia³ania mi rato w ni czy mi. KDR pro wa dzi³ ko re spon den cjê ra diow¹
ze sta no wi skiem kie ro wa nia na ka na le cy fro wym 1, na ka na le cy fro wym 2 z Do -
wó d ca mi Od cin ków Bo jo wych (DOB) oraz z Sze fem Szta bu Akcji (ID: 9005).
KDR jako je dy ny mia³ w³¹czon¹ fun kcjê ska nin gu na po wy ¿szych kana³ach.
DOB po sia da li dwa ra dio tele fo ny: cy fro wy do ko mu ni ka cji z KDR oraz ana lo go -
wy do wy mia ny ko re spon den cji w ra mach da ne go od cin ka bo jo we go.

Pod czas æwi czeñ rea li zo wa nych przez sze reg grup æwicz¹cych wed³ug obu
po wy ¿szych sche ma tów au to rzy ni nie j szej pu b li ka cji zwra ca li uwa gê na wiê k -
szoœæ do stê p nych fun kcji ra dio tele fo nów DMR Mo to TR BO w try bie cy fro wym
oraz mo ¿ li woœæ ich wspó³pra cy z urz¹dze nia mi ana lo go wy mi pod k¹tem uspraw -
nienia pro ce su ra tow ni c twa. 
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Rys. 6. Sche mat or ga ni za cji ³¹czno œci dla æwi czeñ na ta kty cz nym po zio mie kie ro wa nia
dzia³ania mi rato w ni czy mi
îród³o: opra co wa nie w³asne.



W szcze gó l no œci:
• su bie ktywn¹ ja koœæ dŸwiê ku w trans mi sjach cy fro wej i ana lo go wej;
• za cho wa nie za siê gów ra dio wych w try bie cy fro wym i ana lo go wym;
• przy da t noœæ fun kcji sy ste mo wych, tj. spra w dza nie obe cno œci ra dio tele fo nu

w sy ste mie, po³¹cze nia indy widu a l ne, ska ning, pozy cjo no wa nie GPS, prze -
sy³anie wia do mo œci te ksto wych;

• ad ap ta cjê u¿yt ko w ni ków do pra cy w no wej te ch no lo gii;
• przy da t noœæ ap li ka cji Con SEL wspie raj¹cej pla t fo r mê sprzê tow¹, tj. wy ko rzy -

sta nie kon so li dys pozy to r skiej jako na rzê dzia umo ¿ li wiaj¹cego efe kty w ne
wy ko rzy sta nie fun kcjo nal no œci ra dio tele fo nów cy fro wych;

• wspó³dzie le nie za so bów (kana³ów) ra dio wych przez urz¹dze nia cy fro we
i ana lo go we – wp³yw sy ste mu cy fro we go na pra cê urz¹dzeñ ana lo go wych
pod czas wyko rzy sty wa nia tego sa me go oraz s¹sied nich kana³ów;

• mo ¿ li wo œci pra cy z wy ko rzy sta niem rów no le gle sie ci ra dio wych ana lo go -
wych i cy fro wych.
Pod czas æwi czeñ spra w dzo no rów nie¿ roz wi¹za nie za sto so wa nia ra dio wych

kon sol dys pozy to r skich do wspa r cia sy ste mu do wo dze nia na sta no wi skach kie -
ro wa nia, w szcze gó l no œci zwró co no uwa gê na:
• uni wer sa l noœæ i du¿e mo ¿ li wo œci kon figu racy j ne roz wi¹za nia;
• ³atwoœæ u¿y t ko wa nia i er go no miê;
• ad ap ta cjê u¿yt ko w ni ków;
• po pra wê ja ko œci pra cy ob sa dy sta no wi ska;
• mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia da nych gro ma dzo nych przez ap li ka cjê Con SEL

w pro ce sach info rma cy j nych zwi¹za nych z kie ro wa niem dzia³ania mi rato -
wniczymi.

6. Wy ni ki ob se r wa cji i wnio ski szcze gó³owe

W wy ni ku po czy nio nych ob se r wa cji pod czas piê cio d nio wych æwi czeñ, na
uwa gê zas³uguj¹ na stê puj¹ce wy ni ki ob se r wa cji i wy ni kaj¹ce z nich wnio ski:
 1. Uœred niaj¹c wy ni ki ob se r wa cji, ja koœæ prze ka zy wa nej ko re spon den cji w sy -

ste mie DMR prze wy ¿sza za sad ni czo ja koœæ ta kiej sa mej ko re spon den cji
prowadzonej w sy ste mie ana lo go wym. Prze wa ga sy ste mu cy fro we go uwi -
da cz nia siê do da t ko wo podczas za sto so wa nia fun kcji ko m pen sa cji zak³óceñ
po chodz¹cych z urz¹dzeñ typu au to po mpa, agre gat pr¹do twó r czy itp. pra -
cuj¹cych w bli skiej od leg³oœci od urz¹dzeñ DMR. Tego typu zak³óce nia s¹
w bar dzo du ¿ym sto p niu eli mi no wa ne. Przy czy nia siê to do mnie j sze go
obci¹¿e nia do stê p nych za so bów czê stot liwo œcio wych, z uwa gi na brak
 koniecznoœci po wtó rzeñ nie zro zu mia³ej ko re spon den cji.
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 2. Ap li ka cja Con SEL umo ¿ li wiaj¹ca za pis pro wa dzo nej ko re spon den cji ra dio -
wej, za pe w nia szy b ki, po no w ny jej ods³uch. Po wy ¿sza fun kcjo na l noœæ ogra -
ni cza obci¹¿e nie do stê p nych za so bów czê stot liwo œcio wych. Dys po zy tor ma
mo ¿ li woœæ ws³ucha nia siê w za pi san¹ ko re spon den cjê za nim za¿¹da po wtó -
rze nia nie zro zu mia³ej wcze œ niej tre œci. Osz czê dza to czas i uwa gê obci¹¿o ne -
go wie lo ma za da nia mi Kie ruj¹cego Dzia³ania mi Rato w ni czy mi czy te¿
in nych ko re spon den tów.

 3. Za siê gi ra dio we uzy ski wa ne przy u¿y ciu urz¹dzeñ DMR na le ¿y oce niæ jako
wiê ksze od sprzê tu ana lo go we go. W mie j s cach pro wa dze nia dzia³añ ra to w -
ni czych w dwóch naj da l szych lo ka li za cjach od sta no wi ska dyspo zyto r skie go 
urz¹dze nia DMR umo ¿ li wia³y pro wa dze nie ko re spon den cji z za dowa laj¹c¹
ja ko œci¹. W naj da l szej lo ka li za cji utrud nie niem by³a ko nie cz noœæ od na le zie -
nia od po wie d nio ods³oniê te go mie j s ca. W przy pa d ku za sto so wa nia
urz¹dzeñ ana lo go wych o zbli ¿o nych, a na wet wiê kszych mo cach (urz¹dze -
nia prze wo Ÿ ne), utrzy ma nie ³¹czno œci g³oso wej by³o zna cz nie utru d nio ne
lub wrêcz nie mo ¿ li we.

 4. Pos³ugi wa nie siê osób oce niaj¹cych æwi cze nia ra dio tele fona mi tego sa me go
typu co æwicz¹cy, umo ¿ li wi³o szybk¹ lo ka li za cjê roz je m ców na ma pie w ap li -
ka cji dys pozy to r skiej Con SEL. Przy czy ni³o siê do ³atwej lo ka li za cji mie j s ca
zda rze nia przez æwicz¹cych, gdy¿ roz je m cy prze by wa li bli sko miejsc sy mu -
lo wa nych zda rzeñ. Na le ¿y to za kwa lifi ko waæ jako zak³óce nie wp³ywu
wyko rzy sty wa nej te ch no lo gii cy fro wej na pro ces ra tow ni c twa.

 5. Brak zna jo mo œci, w pie r wszym mo men cie, po pra wne go pos³ugi wa nia siê
urz¹dze nia mi DMR spo wo do wa³o wyst¹pie nie zak³óceñ w prze bie gu sa -
mych dzia³añ ra to w ni czych. Spo wo do wa ne to by³o nie zro zu mia³oœci¹ wie lu
prze ka zy wa nych ko mu ni ka tów. Su ge ru je to ko nie cz noœæ prze pro wa dza nia
rze te l nych szko leñ u¿yt ko w ni ków.

 6. U¿y t ko wa nie urz¹dzeñ oka za³o siê pro ste, cze go przyk³adem mo¿e byæ sy -
tu a cja re a li za cji przez stu den tów po³¹czeñ indy widu a l nych oraz prze sy³anie
wia do mo œci te ksto wych w cza sie prze rwy rege nera cy j nej w æwi cze niach.
Oso by te nie zo sta³y wcze œ niej prze szko lo ne w tym za kre sie.

 7. Za uwa ¿o no ko nie cz noœæ per sona li za cji usta wieñ urz¹dzeñ od po wie d nio do
fun kcji pe³nio nych przez po szcze gó l ne oso by. Dys po zy tor, ra to w ni cy czy te¿ 
kie ruj¹cy dzia³ania mi rato w ni czy mi po win ni mieæ sper sona lizo wa ne usta -
wie nia sprzê tu ³¹czno œci, tak aby sku te cz niej re a li zo waæ na³o¿o ne za da nia.
Te mat ten wy ma ga od dzie l nej ana li zy w ob sza rze ro dza ju sper sona lizo wa -
nych fun kcji oraz ich usta wieñ.

 8. Iden ty fi ka cja urz¹dzeñ przez ID i dane GPS przy czy ni³a siê do ³atwej lo ka li -
za cji od po wied nich osób fun kcy j nych na ma pie przez dys po zy to ra. Zmnie j -
szy³o to obci¹¿e nie kana³u, gdy¿ nie za cho dzi³a ko nie cz noœæ usta la nia
po zy cji tych osób drog¹ ra diow¹.
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 9. Indy widu a l ne usta wie nie cza su prze sy³ania da nych z GPS po zwo li³o na nie -
zak³óco ny mo ni to ring po³o¿e nia wa ¿ nie j szych u¿yt ko w ni ków pod czas pro -
wa dzo nych dzia³añ ra to w ni czych.

10. Rea li zo wa nie po³¹czeñ indy widu a l nych oraz gru po wych, w za le ¿ no œci od
po trzeb, po zwo li³o na le p sze zarz¹dza nie pro ce sem prze ka zy wa nia in fo r ma -
cji miê dzy KDR, DOB oraz dys po zy to rem. Oso by, do któ rych nie by³a kie ro -
wa na ko re spon den cja, nie by³y an ga ¿o wa ne do jej ods³uchu. W nie któ rych
sy tu a cjach prze ka zy wa nie in fo r ma cji do indy widu a l nych od bio r ców po wo -
do wa³o niedo infor mo wa nie po zo sta³ych ra to w ni ków. Od po wied nie ko rzy -
sta nie z tego typu po³¹czeñ mo¿e przy czy niæ siê do po le p sze nia pro ce su
prze ka zy wa nia in fo r ma cji, a przez to pro ce su ra tow ni c twa.

11. Pra ca dys po zy to rów uleg³a znacz¹cej po pra wie, je œli cho dzi o wy ko rzy sta nie 
dys pozy to r skich sta cji ro bo czych. Za sto so wa ne roz wi¹za nie po pra wia ko m -
fort pra cy, wp³ywa na lepsz¹ ja koœæ i kró t szy czas re a li za cji wy ko ny wa nych
czyn no œci.

12. Mo ¿ li woœæ ar chi wi za cji da nych GPS, ko re spon den cji g³oso wej itp. w wy -
ko rzy sta nej ap li ka cji dys pozy to r skiej daje isto t ny ma te ria³ w ana li zie æwi -
czeñ ra to w ni czych oraz re a l nie pro wa dzo nych dzia³añ ra to w ni czych. Jest
on nie oce nio ny, dla te go na le ¿y podj¹æ dzia³ania wdro ¿e nio we tego typu
roz wi¹za nia i jego wyko rzy sty wa nia w pro ce sie kszta³ce nia stu den tów
SGSP.

13. Mo ¿ li woœæ prze sy³ania wia do mo œci te ksto wych do grup i indy widu a l nych
u¿yt ko w ni ków mo¿e po pra wiæ przep³yw in fo r ma cji pod czas dzia³añ ra tow -
niczych. Dziê ki ta kiej fun kcjo nal no œci mo ¿ li we jest prze sy³anie da nych
zwi¹za nych ze zda rze niem, tj.: ad res, oz na cze nia sub stan cji nie bez pie cz nej
itp.

14. Fun kcje ste ruj¹ce, tj.: za blo ko wa nie, od blo ko wa nie urz¹dzeñ czy te¿ zda l ny
ods³uch oto cze nia mog¹ przy czy niæ siê do po pra wy bez pie cze ñ stwa sy ste -
mu oraz jego u¿yt ko w ni ków. Na uwa gê zas³ugu je rów nie¿ nie prze testo wa -
na fun k cja wywo³ania ala r mo we go. Wy da je siê isto t ne wy ko na nie sy mu la cji
dzia³ania ró ¿ nych kon fi gu ra cji po wy ¿szej fun kcjo nal no œci pod czas æwi czeñ
ra to w ni czych.

15. Fun kcjo na l noœæ kon so li dys pozy to r skiej, ta kie jak: prze mien nik dwu kie run -
ko wy (np. cyfro wo-a nalo go wy) czy mo ¿ li woœæ jed no czes ne go na da wa nia
z kon so li z wy ko rzy sta niem wie lu ra dio tele fo nów pra cuj¹cych w ró ¿ nych
sie ciach ra dio wych daje le p sze mo ¿ li wo œci or ga ni za cji ³¹czno œci radio tele -
foni cz nej w PSP.

16. W wy ni ku fun kcjo no wa nia dwóch sy ste mów ³¹czno œci, tj. cy fro we go i ana lo -
go we go na tym sa mym ob sza rze utrud nie niem by³y zak³óce nia wspól no-
i s¹sie d nio ka na³owe urz¹dzeñ ana lo go wych ge ne ro wa ne przez urz¹dze nia
cy fro we. Przy czy na mi tego typu sy tu a cji by³y: nie od po wied nia kon fi gu ra cja
in sta la cji an te no wych (na nie wie l kim ob sza rze by³o usta wio nych osiem an -

Ocena wp³ywu wykorzystywanych us³ug cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego na przebieg procesu ratownictwa  77



ten), z³e usta wie nia kon figu racy j ne blo ka dy szu mów urz¹dzeñ ana lo go wych 
oraz prze sta rza³a te ch no lo gia kon stru kcji od bio r ni ków w tych urz¹dze niach. 
Aby po twier dziæ czêœæ przy czyn, wy ko na no test, któ ry wy ka za³, i¿ od biorni -
ki urz¹dzeñ DMR pra cuj¹cych na ka na le ana lo go wym oraz nie któ re od bio r -
ni ki wy bra nych lo so wo urz¹dzeñ ana lo go wych nie by³y wzbu dza ne przez
trans mi sjê cy frow¹ od by waj¹c¹ siê na tym sa mym ka na le w bli skiej od -
leg³oœci. Jed nym z wnio sków z tego p³yn¹cych jest ko nie cz noœæ za sto so wa -
nia rozs¹dne go po dej œcia po pa r te go te sta mi pra kty cz ny mi przy prze j œciu
z te ch no lo gii analo go wej na cy frow¹ w sy tu a cji rów no cze s nej, tym cza so wej
eks plo a ta cji obu te ch no lo gii w tej sa mej lo ka li za cji.

7. Wnio ski ogó l ne

Za sto so wa nie ap li ka cji dys pozy to r skiej i wy ko rzy sta nie mo ¿ li wo œci, ja kie
daje cy fro wa te ch no lo gia w oma wia nym stan dar dzie oraz ich le p sza ja koœæ ko -
rzy st nie wp³ywa na prze bieg pro ce su ra tow ni c twa. Su bie kty w ne spo strze ¿e nia
z prze pro wa dzo nych te stów daj¹ wstê p ny ma te ria³ do da l szych prac ba da w -
czych. Na le ¿y podj¹æ pró bê zde fi nio wa nia me to dy ilo œcio we go po mia ru
wp³ywu za sto so wa nia cy fro wej te ch no lo gii radio komu nika cyj nej na prze bieg
pro ce su ra tow ni c twa oraz opra co wa nia mo bi l ne go sta no wi ska do te sto wa nia
usta wieñ konfi gura cy j nych nowo wdra ¿a nych us³ug. Uza sad nia to z³o¿o ny
przez pra co w ni ków Zak³adu In for ma ty ki i £¹czno œci wnio sek o re a li za cjê sta tu -
to wej pra cy ba da w czej w 2013 r.
1. Mo ¿ li wo œci fun kcjo na l ne urz¹dzeñ DMR oraz prze te sto wa nej ap li ka cji

 dyspozytorskiej sta no wi¹ jedn¹ z po ten cja l nych opcji mi gra cji z ana lo go we -
go sy ste mu radio komuni kacyj ne go wyko rzy stywa ne go przez PSP w kie run -
ku roz wi¹zañ w pe³ni cy fro wych, uw z glêd niaj¹c przy tym ogra ni cze nia
fi nan so we.

2. Do bór osta te cz nych roz wi¹zañ radio komuni kacy j nych w PSP musi zo staæ
 poprzedzony wielo aspe kto wy mi ana li za mi ist niej¹cych te ch no lo gii.
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Evaluation of the Impact Used the Services Digital Radio
Communication System on the Rescue Process

No wa da ys the Sta te Fire Se r vi ce in Po land is using ana log ra dio com mu ni ca tion
sy stem. This sy stem is inef fi cient and it can be ob se r ved more and more di spro po r tion
be twe en the ne eds of Sta te Fire Se r vi ce re su l ting from its ob li ga to ry du ties and the
po ssi bi li ties to fu l fil the se du ties. The au t hors cla im that pre sent and fu tu re usa ge of such
old te ch no lo gy is a li mi ting fa c tor for car ry ing out re s cue du ties in a more ef fi cient way.

That’s why, to ve ri fy this ini tial hy po t he sis, the per fo r man ce tests of di gi tal ra dio
com mu ni ca tion sy stem ba sed on the DMR stan dard in co o pe ra tion with di spa t ching
ap p li ca tion du ring re s cue exe r ci ses took pla ce. In this ar ti c le the fo un da tions and re sults
of such tests were pre sen ted.
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Propozycja komponentu wyszukiwania

systemu CBR dla PSP

opartego o ontologiê dziedzinow¹

W ar ty ku le przed sta wio no pro po zy cjê pro je ktow¹
ko m po nen tu wy szu ki wa nia sy ste mu wnio sko wa -
nia na pod sta wie przy pa d ków zda rzeñ (ang. case
ba sed re a so ning). Ko m po nent ten ba zu je na opra co -
wa nej on to lo gii dzie dzi no wej wspie raj¹cej pro ces
wy szu ki wa nia przy pa d ków zda rzeñ. Opra co wa na 
on to lo gia jest wy ni kiem m.in. prze pro wa dzo nej
przez au to ra ana li zy do ku men ta cji opi suj¹cych
akcje ratow niczo -gaœ ni cze.
 
This pa per de scri bes the pro blems of de si g ning the
se arch mo du le of case ba sed re a so ning sy stem. The
au t hor pro po ses on on to lo gy la y er to sup port the
se a r ching pro cess of case in this mo du le. This on to -
lo gy la y er is a re sult of the con du c ted, by the
author’s ana ly sis of the do cu men ta tion de scri bing
the fire re s cue ope ra tions.

 
S³owa klu czo we: on to lo gia, sy ste my wy szu ki wa nia in fo r ma cji, sy ste my CBR,
sy stem wnio sko wa nia na pod sta wie przy pa d ków, pro je kto wa nie wa r stwy wy -
szu ki wa nia, wy szu ki wa nie opa r te o on to lo giê.
Ke y words: on to lo gies, re s cue fire se r vi ce on to lo gy, re trie val sy stems, ca se - ba sed
re a so ning sy stems, de si g ning se arch la y er, onto logy - ba sed se arch, de si g ning
 search la y er ca se - ba sed re a so ning.



1. Wstêp

W Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej ist nie je sy stem ewi den cjono wa nia zda rzeñ
EWIDSTAT, któ ry s³u¿y do prze pro wa dze nia ana liz w opa r ciu o in fo r ma cje
zgro ma dzo ne w sy ste mie EWID99 od 1993 r. do chwi li obe cnej (aktu a l nie Sy stem 
Wspo ma ga nia De cy zji – ST) [1–3]. Pla t fo r ma ta sta no wi lo giczn¹ roz bu do wê sy -
ste mu EWID99 i po zwa la u¿yt ko w ni kom na prze pro wa dze nie ana liz sta ty sty cz -
nych i ta bel ze sta wie nio wych, któ re zo sta³y opra co wa ne w opa r ciu o wy ty cz ne
Ko men dy G³ów nej PSP i zgod nie z roz porz¹dze niem Mi ni stra Spraw We wnê trz -
nych i Ad mi ni stra cji [4]. Po nie wa¿ baza da nych sy ste mu za wie ra in fo r ma cje
przy da t ne z pun ktu wi dze nia Kie ruj¹cego Dzia³ania mi Rato w ni czy mi (KDR),
po wsta³a idea zaad op to wa nia go jako bazy wie dzy roz pro szo ne go, kata lo go we -
go sy ste mu wnio sko wa nia na pod sta wie przy pa d ków zda rzeñ (ang. case ba sed re -
a so ning sy stem – CBR) [5, 6].

Sy ste my CBR re a li zuj¹, za po moc¹ pla t form info rma cy j nych, me to dê de cy do -
wa nia na pod sta wie roz po zna nia (ang. re co g ni tion pri med de ci sion – RPD), któ ra
jest do men¹ ba dañ psy cholo gi cz nych nad mo de lo wa niem spo so bu po dej mo wa -
nia szy b kich de cy zji przez cz³owie ka w z³o¿o nych sy tu a cjach de cy zy j nych.
Meto da RPD po le ga na roz po zna niu da nej sy tu a cji, zna le zie niu w pa miê ci pod ob -
ne go przy pa d ku, przy sto so wa nia jego roz wi¹za nia do wa run ków bie¿¹cych
oraz za sto so wa nia jej. W przy pa d ku nie po wo dze nia przy jê te go dzia³ania zba da -
nie jego przy czyn, zdo by cie no wej wie dzy, mo dy fi ka cja me to dy i jej po wtó r ne
za sto so wa nie [5]. W od ró ¿ nie niu od RPD, sy ste my CBR za miast lu dzi we wnio s -
ko wa niu wy ko rzy stuj¹ ma szy ny i sy ste my info rma cy j ne. Sy stem CBR sk³ada siê
z ta kich ele men tów, jak [7]:
• baza da nych, w któ rej prze cho wy wa ne s¹ przy pa d ki zda rzeñ oraz me to dy ich 

roz wi¹zy wa nia,
• na rzê dzia i roz wi¹za nia do po szu ki wa nia, mo dy fi ka cji (ad ap ta cji), oce ny i ko -

ry go wa nia oraz za pi sy wa nia przy pa d ków w ba zie da nych.
Cykl wnio sko wa nia, któ ry re a li zu je sy stem CBR jest na stê puj¹cy [5]: zda rze -

nie, któ re na le ¿y roz wi¹zaæ, para me try zowa ne jest przez zbiór atry bu tów.
W przy pa d ku po szu ki wa nia spra w nych hy dran tów po dro dze do mie j s ca zda -
rze nia, np. po ¿a ru lasu, mog¹ to byæ: na zwa uli cy oraz spra w noœæ okre œlaj¹ca, czy 
hy drant dzia³a, czy te¿ nie etc. Atry bu ty te po rów ny wa ne s¹ z opi sem zda rzeñ
prze cho wy wa nych w ba zie. Na stê p nie sy stem wy szu ku je naj bar dziej po do b ne
przy pa d ki zda rzeñ w po sta ci np. opi sów miejsc tan ko wa nia wody ze spra w nych
hy dran tów. Ze zna le zio nych przy pa d ków ekstra ho wa ne jest roz wi¹za nie w po -
sta ci na zwy uli cy, na któ rej zna j du je siê spra w ny hy drant. Na pod sta wie otrzy -
ma ne go przy pa d ku mo ¿ na opra co waæ nowe roz wi¹za nie, np. opi saæ to,
¿e  hy drant nie dzia³a. W ra zie ta kiej sy tu a cji, po przez od po wied nie al go ry t my
ad ap ta cji, wy zna cza siê roz wi¹za nie dla za ist nia³ego zda rze nia – np. wy szu ka nie 
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roz wi¹za nia tego, jak do ko naæ od blo ko wa nia hy dran tu lub od na le zie nie w po bli -
¿u in ne go. Na stê p nie roz wi¹za nie wdra ¿a siê i od czy tu je wy ni ki jego za sto so wa -
nia. W przy pa d ku nie po wo dze nia bada siê jego przy czy ny i mo dy fi ku je
roz wi¹za nie. Dzia³anie po wta rza siê a¿ do osi¹gniê cia za mie rzo ne go celu. Wy -
zna czo ne sku te cz ne roz wi¹za nie za pi sy wa ne jest w ba zie wraz z opi sem zda rze -
nia.

CBR mog¹ s³u¿yæ w PSP jako sy ste my wspo ma ga nia de cy zji SWD dla KDR.
Po wsta³o ki l ka pro po zy cji pro to ty pów roz wi¹zañ w po sta ci pla t form info rma -
cy j nych re a li zuj¹cych wnio sko wa nie opa r te o CBR, m.in. hy bry do wy sy stem
wspo ma ga nia de cy zji I i II ge ne ra cji (ang. hy brid de ci sion sup port sy stem) czy te¿
roz pro szo ne us³ugi ka ta lo go we dla s³u¿b ratow niczo- gaœ ni czych PSP [5, 6,
8–11]. Ana li zy prze pro wa dzo ne w tra kcie ich opra co wy wa nia oraz wy ni ki ana -
liz do stê p nej do ku men ta cji z sy ste mu EWIDSTAT wy ka za³y, ¿e baza tego sy -
ste mu nie mo¿e byæ bez po œred nio zaad ap to wa na i tra kto wa na jako baza
przy pa d ków sy ste mu CBR [12]. W szcze gó l no œci czêœæ nie ustru ktura lizowa na
(zma po wa ne pole Dane opi so we do in fo r ma cji ze zda rze nia pa pie ro we go fo r mu la -
rza In fo r ma cji ze zda rze nia [4] do sy ste mu ewi den cji) nie na da je siê do tego celu,
po nie wa¿ pod czas jej prze szu ki wa nia KDR mo¿e otrzy my waæ nie ocze ki wa ne
re zu l ta ty [12]. Ob ja wia siê to na przyk³ad tym, ¿e za miast li sty hy dran tów przy
uli cy Po wsta ñ ców KDR otrzy ma li stê ra po r tów, któ re opi suj¹ nie ty l ko hy dran ty, 
ale rów nie¿ wsze l kie inne dzia³ania ratow niczo -gaœ ni cze od by waj¹ce siê przy
tej uli cy, i¿ dzie je siê tak, po nie wa¿ czêœæ nie ustru ktura lizowa na wy ra ¿o na jest
nie jedno zna cz nym jê zy kiem na tu ra l nym. Nie mniej se k cja ta jest wa ¿ na, gdy¿
to w niej zna j du je siê wiê kszoœæ cen nych in fo r ma cji dla KDR, m.in. o spo so bach
i wska zów kach zwa l cza nia po wsta³ego za gro ¿e nia czy te¿ u¿y te go do tego celu 
sprzê tu. Ba da nia prze pro wa dzo ne przez au to ra wy ka za³y, ¿e na 12 753 prze ba -
da nych se g men tów (zdañ) z ra po r tów np. 37% opi su je, w jaki spo sób roz -
wi¹zano po wsta³e za gro ¿e nie, na to miast 17% z nich za wie ra in fo r ma cje
o u¿y wa nym sprzê cie. Z tych wzglê dów do ku men ta cja ta po win na sta no wiæ
pod sta wê przysz³ego sy ste mu CBR. W celu pró by jej ad ap ta cji au tor ar ty ku³u
opra co wa³ pro ces do stru ktura li za cji da nych te ksto wych i ekstra kcji z nich in for -
ma cji [13]. Dziê ki prze pro wa dzo nym ana li zom i stru ktura li za cji se kcji Dane opi -
so we do in fo r ma cji ze zda rze nia po wsta³o te¿ ki l ka od po wied nich pro s tych on to lo -
gii dzie dzi no wych oraz pro po zy cji w opa r ciu o nie sy ste mu wy szu ki wa nia
in fo r ma cji w sy ste mie CBR [14, 15]. 

On to lo gia de fi nio wa na jest jako dzie dzi na fi lo zo fii za j muj¹ca siê na tur¹ bytu,
mniej ogó l nie bada stru ktu rê rze czy wi sto œci, do cie ka na tu ry wszy stkie go co ist -
nie je lub mo¿e za ist nieæ, za rów no w sfe rze re a l nej (przed mio ty, zda rze nia, fa kty), 
jak i abs tra kcy j nej (po jê cia, ka te go rie, te r mi ny). Ana li zu je w³aœci wo œci tych ele -
men tów i zwi¹zki miê dzy nimi, a ta k ¿e su ge ru je, jak je gru po waæ, two rzyæ hie -
ra r chie oraz dzie liæ wed³ug po do bieñstw i ró ¿ nic [7, 16, 17]. W ar ty ku le przed sta -
wio no i opi sa no mo ¿ li woœæ za sto so wa nia on to lo gii dzie dzi no wej dla PSP po -
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wsta³ej w wy ni ku ana li zy i stru ktura li za cji do stê p nych opi sów akcji
ratow niczo- gaœ ni czych z pola Dane opi so we do in fo r ma cji ze zda rze nia oraz po³¹cze -
nia ki l ku in nych pro po zy cji [14]. On to lo gia ta zo sta³a zaad ap to wa na na rzecz
 komponentu wy szu ki wa nia sy ste mu CBR, któ ry zo sta³ omó wio ny w pun kcie 2
ar ty ku³u. W pod pun kcie 2.1 omó wio no wa r stwê on to lo gii oraz re je strów, na to -
miast w pod pun kcie 2.2 przed sta wio no spo sób jej wy ko rzy sta nia w wy szu ki wa -
niu in fo r ma cji po przez fo r mu³owa nie za py tañ do od po wied nich re je strów (ta k ¿e 
roz pro szo nych) i do bie ra nia z nich od po wie dzi.

2. Sys tem CBR – pro jekt kom pon entu wy szuk iwa nia

W ni nie j szym pun kcie przed sta wio no pro jekt ko m po nen tu wy szu ki wa nia
sy ste mu CBR dla PSP. Ko m po nent ten ad ap tu je wa r stwê on to lo gii, któ ra wspo -
ma ga pro ces wy szu ki wa nia oraz do ta r cia do od po wied nich in fo r ma cji nie zbêd -
nych dla KDR pod czas pro wa dzo nej przez nie go akcji ratow niczo- gaœ ni czej.
In fo r ma cja ta zo sta³a ze bra na w re je strach w po sta ci ope ra cy j nych baz da nych
[4]. On to lo gia ta jest ta k ¿e map¹ lo ka li za cji za so bów info rma cy j nych i ich opi sem, 
któ re mog¹ po wstaæ i dzia³aæ w ob rê bie PSP. W ³atwy spo sób mo¿e byæ ad op to -
wa na do sy ste mu roz pro szo ne go w celu po³¹cze nia ró ¿ nych Ÿró de³ in fo r ma cji
i zin te gro wa nia ich w je den lo gi cz ny sy stem. Dla KDR sy stem bê dzie wid oczny
jako jed na hete rogo ni cz na baza da nych. Tym cza sem po trze b ne mu in fo r ma cje
mog¹ byæ roz pro szo ne po ró ¿ nych ba zach da nych [5, 18–22]. Dane o od po wied -
nich za so bach, pra wach do stê pu oraz ro dza ju prze cho wy wa nej w nich in fo r ma -
cji etc., ko do wa ne s¹ w od po wied nich ga³êziach on to lo gii. Z wa r stwy on to lo gii
oraz usta lo nych na jej pod sta wie re je strów ko rzy sta sy stem fo r mu³owa nia za py ta -
nia i od bie ra nia in fo r ma cji, któ ry jest po œred ni kiem miê dzy KDR, a re je stra mi,
w któ rych ze bra na zo sta³a in fo r ma cja nie zbêd na do wspie ra nia dzia³añ ratow -
niczo- gaœ ni czych. Pro jekt pro pono wa ne go przez au to ra ko m po nen tu wy szu ki -
wa nia sy ste mu CBR przed sta wio no na rys. 1.

Pro je kto wa ny ko m po nent wy szu ki wa nia in fo r ma cji sy ste mu CBR, któ ry zo -
bra zo wa no na rys. 1, sk³ada siê z trzech g³ów nych warstw:
a) re je strów,
b) on to lo gii,
c) sy ste mu fo r mu³owa nia za py ta nia i od bie ra nia in fo r ma cji.

Omó wie nie wy mie nio nych warstw, któ re wchodz¹ w sk³ad modu³u wy szu -
ki wa nia sy ste mu CBR dla PSP, roz po czê te zo sta³o od naj ni ¿ szej wa r stwy, czy li
re je strów oraz on to lo gii (pod punkt 2.1). Na stê p nie przed sta wio no wa r stwê fo r -
mu³owa nia za py ta nia i od bie ra nia in fo r ma cji (pod punkt 2.2).
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2.1. Sy stem CBR – wa r stwa on to lo gii oraz re je strów ko m po nen tu
wy szu ki wa nia

Aktu a l nie w PSP, jak wspo mnia no na wstê pie, ist nie je sy stem ewi den cji zda -
rzeñ EWID. KDR po ka ¿ dej akcji ratow niczo- gaœ ni czej sporz¹dza w nim do ku -
men ta cjê ze zda rze nia w po sta ci fo r mu la rza In fo r ma cji ze zda rze nia – zgod nie
z form¹ re gu lo wan¹ przez roz porz¹dze nie [4]. Sy stem ten mo ¿ na po dzie liæ na
czêœæ ustru ktura li zo wan¹ i nie ustru ktura lizo wan¹. Czêœæ ustru ktura lizo wa na
(oz na czo na jako CU na rys. 1) prze cho wu je in fo r ma cjê w po sta ci atry but- wa r -
toœæ, np. data i czas in ter we ncji = 20-10-2011 19:20. Czêœæ nie ustru ktura lizowa na
(oz na czo na na rys. 1 jako CN) w po sta ci pola nr 33 pt. Dane opi so we do in fo r ma cji
ze zda rze nia prze cho wu je in fo r ma cje wy ra ¿o ne za po moc¹ jê zy ka na tu ral ne go
(te kstu). W se kcji tej zna j du je siê wie le cen nych in fo r ma cji do tycz¹cych m.in.
tego, jak neu tra lizo wa no po wsta³e za gro ¿e nie pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni -
czej, z ja kich pun któw cze r pa nia wody ko rzy sta no i czy by³y one spra w ne etc.
Wy ko rzy sta nie jej bez po œred nio w sy ste mie CBR do wspie ra nia dzia³añ KDR
jest jed nak mo c no ogra ni czo ne. W wy ni ku bez po œred nie go jej za sto so wa nia,

Propozycja komponentu wyszukiwania systemu CBR dla PSP opartego o ontologiê dziedzinow¹  85

Rys. 1. Ko m po nent wy szu ki wa nia in fo r ma cji sy ste mu CBR 
wspie ra ny on to lo gi¹ dzie dzi now¹

îród³o: opra co wa nie w³asne.



tj. prze szu ki wa nia pe³no te ksto we go pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czej przez
KDR, mo¿e on do staæ, jak to pod kre œlo no we wstê pie, nie spo dzie wa ne i nie -
ocze ki wa ne wy ni ki [12]. Spo wo do wa ne jest to przez nie jedno znacz no œci wy ni -
kaj¹ce z re pre zen ta cji in fo r ma cji – tekst wy ra ¿o ny jê zy kiem na tu ra l nym oraz
przez to, ¿e w se kcji tej nie zo sta³y od wzo ro wa ne od po wied nie pod pun kty
z we r sji pa pie ro wej fo r mu la rza In fo r ma cji ze zda rze nia, m.in. opis dzia³añ, usz ko -
dzo ny sprzêt etc. [4]. W pie r wszej ko le j no œci na le ¿a³o wiêc prze pro wa dziæ pro -
ces stru ktura li za cji do stê p nej do ku men ta cji ele ktro ni cz nej, tj. jej czê œci
nie ustru ktura lizowa nej. Pod czas jego kon stru o wa nia oraz na pod sta wie ana li -
zy ilo œciowo -jako œcio wej tej czê œci, w któ rej mog¹ braæ udzia³ ze w nê trz ni eks -
per ci, np. KDR, do³¹czaj¹cych ist niej¹ce ju¿ on to lo gie (rys. 1), po wsta³a wstê p na 
ogó l na on to lo gia dzie dzi ny pt. In ter we n cja. Skon stru o wa na wstê p na on to lo gia
by³a re a li zacj¹ ana li zy se kcji Dane opi so we do in fo r ma cji ze zda rze nia. Przyk³adow¹ 
skon stru o wan¹ on to lo giê przed sta wio no na rys. 2.

On to lo gia, któr¹ przed sta wio no na rys. 2, sta no wi opis pod sta wo wych, wyse -
le kcjo nowa nych po jêæ oraz re la cji, któ re miê dzy nimi za chodz¹. Ele men ty te zo -
sta³y okre œlo ne na pod sta wie ana li zy ja ko œcio wej do stê p nych ra po r tów, jak i ich
za wa r to œci w po sta ci opi sów akcji ratow niczo- gaœ ni czych do stê p nych w se kcji
Dane opi so we do in fo r ma cji ze zda rze nia. W szcze gó l no œci do ty czy to ga³êzi on to lo gii 
pt. We wnê trz ne re je stry info rma cy j ne, któ ra po wsta³a z ob se r wa cji faktu, ¿e w PSP
obok sy ste mu ewi den cji zda rzeñ EWID mog¹ fun kcjo no waæ inne ope ra cy j ne
bazy da nych, wspie raj¹ce KDR w dzia³aniach ratow niczo- gaœ ni czych [4]. W celu
zwiê ksze nia czy te l no œci on to lo gii, któr¹ przed sta wio no na rys. 2, za sto so wa no
no ta cjê w po sta ci „::”. Oz na cza ona dzie dzi cze nie wa r to œci od po wied nich jej
wêz³ów. Na przyk³ad za pis In ter we n cja::Lo ka li za cja w wê Ÿ le Re jestr pun któw cze r -
pa nia wody – Hy dran ty oz na cza, ¿e wêze³ po to m ny tego wêz³a za wie ra wszy stkie
po jê cia (wêz³y) z wêz³a Lo ka li za cja. 

Na pod sta wie ana liz ilo œcio wych wy ko rzy stuj¹cych me to dy i te ch ni ki sztu cz -
nej in te li gen cji pod da no stru ktura li za cji do stêpn¹ do ku men tacj¹. Naj pierw wy -
dzie lo no pod sta wo we ele men ty se man ty cz ne ra po r tów, se g men ty przy dzie lo ne
do klas se man ty cz nych, a na stê p nie, za po moc¹ od po wied nich na rzê dzi, do ko -
na no stru ktura li za cji wy bra ne go kon te kstu [13]. W celu zade mon stro wa nia
 pierwszego eta pu stru ktura li za cji, ekstra kcji in fo r ma cji se man ty cz nej na te mat
zna cze nia se g men tów (zdañ) bu duj¹cych opi sy zda rzeñ, za³o¿o no, ¿e do stê p ny
jest ra port w na stê puj¹cej po sta ci:

„Po przy by ciu na mie j s ce zda rze nia stwier dzo no, i¿ na ba l ko nie 3 kon dy g na cji otwa r -
tym og niem pal¹ siê sza f ki, ko szy ki wi kli no we, szma ty oraz okna i przy le gaj¹ca ele wa cja.
Dzia³ania po le ga³y na po da niu dwóch pr¹dów wody w na ta r ciu: 1 z zie mi na ba l kon, 2 –
pro wa dzo ny klatk¹ scho dow¹ do mie sz ka nia. Zni sz cze niu uleg³y drzwi wej œcio we pod czas
wy wa ¿a nia. Po mie sz cze nie od dy mio no, mie j s ce zda rze nia prze ka za no w³aœci cie lo wi ----- 
Sa mo chód za tan ko wa no przy ul ³abi szy ñ skiej nr 1673 – spra w ny.” 
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Na pod sta wie ana li zy ja ko œcio wej ra po r tów au tor usta li³, ¿e mo ¿ na w nich
wy ró ¿ niæ piêæ ty pów klas, do któ rych mog¹ na le ¿eæ zna j duj¹ce siê w nich se g -
men ty. Tymi kla sa mi by³y kla sa ope ra cje, sprzêt, szko dy, me teo i ogó l na [12, 14]. In -
for ma cja o kla sach zo sta³a za wa r ta w on to lo gii w ga³êzi In ter we n cjaÚWe wnê trz ne
re je stry info rma cy j neÚSy stem ewi den cji zda rzeñÚCzêœæ nie ustru ktura lizowa na. Po
pro ce sie se g men ta cji ra po r tu oraz zakla syfi ko wa nia jego po szcze gó l nych se g -
men tów do ww. klas otrzy my wa ny jest pó³ustru ktura lizo wa ny u¿y te cz ny przy -
pa dek zda rze nia [13]. Przyk³ad ta kie go przy pa d ku przed sta wiono w ta beli 1.

Ta be la 1. Przyk³ado wy pó³ustru ktura lizo wa ny ra port z zakla syfi kowa ny mi
se g men ta mi do od po wied nich klas

Segment Klasa semantyczna

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono,
i¿ na balkonie 3. kondygnacji otwartym ogniem pal¹ siê szafki,
koszyki wiklinowe, szmaty oraz okna i przylegaj¹ca elewacja.

opis

Dzia³ania polega³y na podaniu dwóch pr¹dów wody w natarciu:
1 z ziemi na balkon, 2 – prowadzony klatk¹ schodow¹ do
mieszkania.

operacje

Zniszczeniu uleg³y drzwi wejœciowe (podczas wywa¿ania).
Pomieszczenie oddymiono, miejsce zdarzenia przekazano
w³aœcicielowi. -----

zniszczenia

Pomieszczenie oddymiono, miejsce zdarzenia przekazano
w³aœcicielowi. ----- 

operacje

Samochód zatankowano przy ul ³abiszyñskiej nr 1673 – sprawny sprzêt

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Dru gi etap prze twa rza nia do ku men ta cji, po skla syfi ko wa niu se g men tów do
posz cze gó l nych klas, po le ga³ na da l szym mo de lo wa niu in fo r ma cji, po przez struk -
turalizowanie wy bra nej kla sy se man ty cz nej. W celu pre zen ta cji tego eta pu au tor
wy bra³ kla sê sprzêt i opi sy od nosz¹ce siê do hy dran tów. Na pod sta wie da l szych
ana liz au tor usta li³ dla tych opi sów ustru ktura lizo wa ny mo del, do któ re go w da l -
szej ko le j no œci ekstra ho wa na by³a in fo r ma cja na te mat Hy dran tów [25]. Sy stem
ten by³ re a li zacj¹, w po sta ci re je stru, wy bra nej ga³êzi on to lo gii (In ter we n cjaÚWe -
wnê trz ne re je stry info rma cy j neÚOpe ra cy j ne bazy da nychÚRe jestr na te mat pun któw
cze r pa nia wody – Hy dran tów). Mo del ten, in ter fejs re je stru, wy ra ¿o ny w no ta cji
obie kto wej w po sta ci klas przed sta wio no na rys. 3.

Ry su nek 3 przed sta wia fi naln¹ wer sjê in ter fe j su mo de lu re pre zen tuj¹cego
kon cept Punkt cze r pa nia wody – Hy drant. In ter fejs ten sk³ada siê z dwóch klas Lo ka -
li za cja oraz Hy drant. Kla sa Lo ka li za cja sk³ada siê z piê ciu atry bu tów:

88 Mar cin Miroñczuk, Ta deu sz Maciak



– wspolrzed naSzeroko scGeogra ficz na – prze cho wu je in fo r ma cje o sze ro ko œci geo -
gra fi cz nej, na któ rej zna j du je siê hy drant,

– wspo lrzednaD lugoscGe ograficz na – prze cho wu je in fo r ma cje o d³ugo œci geo gra fi -
cz nej, na któ rej zna j du je siê hy drant,

– na zwa U li cy – prze cho wu je in fo r ma cje o na zwie uli cy przy ja kiej zna j du je siê
hy drant (na zwa uli cy mo¿e po cho dziæ z kon ce p tu uli ca),

– na zwa O bie ktu – prze cho wu je in fo r ma cje o obie ktach zna j duj¹cych siê przy da nej
uli cy (na zwy obie któw mog¹ po cho dziæ z kon ce p tu lo ka li za cja z nazw¹ obie ktu),

– wyraze niaLo kali za cji – prze cho wu je in fo r ma cje o do da t ko wych wy ra ¿e niach
zwi¹za nych z lo ka li zacj¹ wy stê puj¹cych m.in. w kon ce pcie lo ka li za cja opi sa na
przez do da t ko wy zbiór wy ra ¿eñ.

Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e atry bu ty wspolrzed naSzeroko scGeogra ficz na oraz wspo l -
rzednaD lugoscGe ograficz na nie po chodz¹ bez po œred nio z ana li zo wa nych te kstów.
Po œred nio jed nak mo ¿ na je uzy skaæ z pro ce su trans la cji na zwy uli cy, atry bu tu na -
zwa U li cy na wspó³rzêd ne geo gra fi cz ne. Pro ces taki umo ¿ li wiaj¹ in ter fe j sy pro -
gra mo wa nia ap li ka cji (ang. ap p li ca tion pro gram ming in ter fa ce – API) do sta r cza ne
przez nie któ re fi r my za j muj¹ce siê ma pa mi cy fro wy mi [26]. Na le ¿y ta k ¿e zwró ciæ 
uwa gê, ¿e po³o¿e nie hy dran tu po mi mo trans la cji bê dzie wzglêd ne, tj. bê dzie od -
no si³o siê do ja kie goœ obie ktu w prze strze ni, np. nu me ru blo ku, przy któ rym
umie js co wio ny jest dany hy drant, a nie do po³o¿e nia bez po œred nie go sa me go hy -
dran tu. Nie mniej sy tu a cja taka nie po win na po ga r szaæ zlo kali zo wa nia hy dran tu
na mie j s cu lub w po bli ¿u interwencji.

Utwo rzo na pod czas mo de lo wa nia kla sa Hy drant za wie ra na to miast sie dem
atry bu tów:
• iden ty fi ka tor – prze cho wu je in fo r ma cje na te mat nume ry cz ne go iden tyfi ka to ra

hy dran tu,
• czyO zna ko wa ny – prze cho wu je in fo r ma cje o tym, czy hy drant jest oz na ko wa -

ny, a wiêc czy ma iden ty fi ka tor,
• ro dzaj Hy dran tu – prze cho wu je in fo r ma cje o ro dza ju hy dran tu,
• czy Spra w ny – prze cho wu je in fo r ma cje o spra w no œci hy dran tu, a wiêc, czy mo -

¿ li we jest z nie go ko rzy sta nie,
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• przy czyna Nie spraw nosci – prze cho wu je in fo r ma cje o przy czy nach, z po wo du
któ rych nie mo ¿ na by³o sko rzy staæ z hy dran tu,

• opi s Hy dran tu prze cho wu je in fo r ma cje o opi sach hy dran tu,
• lo ka li za cja – sta no wi uchwyt do kla sy Lo ka li za cja, któ ra zo sta³a omó wio na

wcze œ niej.
Utwo rzo ny mo del opi sa ny po wy ¿szym in ter fe j sem mo¿e byæ utrwa la ny

w do wo l nej ba zie da nych. W celu utrzy ma nia spó j no œci z wcze œnie j szy mi pro po -
zy cja mi i ba da nia mi in nych au to rów nad ich wy ko rzy sta niem w PSP [5, 18–21,
27] pre fe ro wa nym roz wi¹za niem jest ka ta lo go wa baza da nych. Nie mniej dla roz -
wa ¿añ au to ra spo sób utrwa la nia, czy li w jaki spo sób dane bêd¹ utrwa la ne i gdzie 
nie od gry wa znacz¹cej roli.

Do da t ko wo au tor za pro je kto wa³ roz wi¹za nie w po sta ci sy ste mu ekstra kcji in -
fo r ma cji SEI do auto maty cz ne go uzu pe³nia nia re je stru od po wied ni¹ in fo r macj¹
[13, 25]. Na rys. 1 pro ces ten zo sta³ oz na czo ny jako ekstra k cja in fo r ma cji. Pod czas
jego re a li za cji z do ku men ta cji te ksto wej wy do by wa na jest od po wied nia in fo r ma -
cja i za pi sy wa na w ustru ktura lizo wa nym, utwo rzo nym i opi sa nym po wy ¿ej re -
je strze. Przyk³ado wo niech bê dzie do stê p ny se g ment po chodz¹cy z kla sy sprzêt
opi suj¹cy obiekt (hy drant) w na stê puj¹cej po sta ci:

Spra w ny hy drant nr 34922 ul. Sza se rów 99
Z wy ¿ej przy to czo ne go zda nia mo ¿ na wy ekstra ho waæ do roz pa try wane go

mo de lu na stê puj¹ce dane (atry but, wa r toœæ, opis):
• atry but u¿y wa l noœæ przy j mu je wa r toœæ pra wdy lo gi cz nej (ang. true), wy ra ¿e -

nie spra w ny w da nym zda niu su ge ru je, ¿e hy drant dzia³a,
• atry but nu mer iden tyfi kacy j ny przy j mu je wa r toœæ 34922, któ ry wy stê pu je

w da nym zda niu,
• atry but po³o¿e nie wzglêd ne mo¿e przyj¹æ wa r toœæ stru ktu raln¹, z³o¿on¹ np.

z dwóch do da t ko wych atry bu tów w po sta ci na zwy uli cy o wa r to œci Sza se rów
i jej nu me ru 99. Obie wa r to œci zo sta³y ta k ¿e po zy ska ne z pre zen towa ne go
zda nia.
Jak zade mon stro wa no na po wy ¿szym przyk³ad zie, ekstra k cja en cji po le ga na

roz po zna wa niu i kla syfi ko wa niu wy kry tych wy ra ¿eñ z te kstu, ta kich jak: na zwy
ulicy, iden tyfi ka to ry, lo ka li za cja etc. do utwo rzo ne go mo de lu.

2.2. Sy stem CBR – wa r stwa fo r mu³owa nia za py ta nia i od bie ra nia
in fo r ma cji ko m po nen tu wy szu ki wa nia

Osta t ni ele ment do omó wie nia to wa r stwa fo r mu³owa nia za py ta nia i od bie ra nia
in fo r ma cji sy ste mu wy szu ki wa nia, któ ra jest po œred ni kiem miê dzy KDR, on to lo -
gi¹ a re je stra mi. Sy stem ten dzia³a dwu sto p nio wo. Na pod sta wie za py ta nia i jego
ana li zy pod k¹tem wy stê puj¹cych w nim wy ra ¿eñ, prze szu ki wa na jest on to lo gia
w przy pa d ku re je strów nie ustru ktura lizowa nych. W przy pa d ku re je strów ustruk -
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tura li zo wa nych maj¹cych po staæ atry but- wa r toœæ ist nie je mo ¿ li woœæ two rze nia
od po wied nich gra fi cz nych in ter fe j sów u¿y tko w ni ka do komu ni ko wa nia siê i po -
bie ra nia z nich in fo r ma cji [12]. Nie mniej w przy pa d ku bra ku ta kich in ter fe j sów
ist nie je da l sza mo ¿ li woœæ ko mu ni ka cji z nimi po przez ni ¿ej opi sa ne za py ta nia
fo r mu³owa ne w jê zy ku na tu ra l nym przez KDR. 

Przed przyst¹pie niem do da l szej ana li zy tej wa r stwy na le ¿y omó wiæ je den
z a spe któw zbu do wa nej i omó wio nej w po prze dnim pod pun kcie on to lo gii In ter -
we n cja. Mia no wi cie wy bra ne wêz³y on to lo gii prze cho wuj¹ in fo r ma cje na te mat
re je strów m.in. ich lo ka li za cji, za wa r to œci czy te¿ upra w nieñ. In fo r ma cje te mog¹
byæ ewen tu a l nie za pi sa ne na od dzie l nej wa r stwie. Opis taki, za ko do wa ny bez po -
œred nio w on to lo gii czy te¿ na od dzie l nej wa r stwie in fo r ma cji, np. ba zie XML czy
ka ta lo go wej, wi¹¿e on to lo gie z re je stra mi. Sta no wi ich mapê, dziê ki któ rej mo ¿ na 
od na leŸæ po trze b ne re je stry (za so by), w któ rych prze cho wy wa na jest od po wied -
nia in fo r ma cja. Wy bra ne wêz³y on to lo gii lub wa r stwy po œred niej prze cho wuj¹
in fo r ma cje na te mat re je strów w po sta ci klu cz- wa r toœæ. Klu cze i wa r to œci opi sa ne, 
s¹ na stê puj¹cymi przyk³ado wy mi parametrami:
• mo del re je stru: [ka ta lo go wy, re la cy j ny, obie kto wy, …]
• ro dzaj re je stru: [mySql, post rgreSql, mon goDB, dbo4, …]
• u¿y t ko w nik re je stru (na zwa u¿y tko w ni ka): [Ano nim, …]
• has³o u¿y tko w ni ka re je stru (has³o u¿y tko w ni ka): [Ano nim, …]
• ad res re je stru (IP): [111.111.111.111, …]
• po³¹cze nie do re je stru (uchwyt): [u¿y t ko w nik::has³o@ad res_re je stru/baza_da -

nych, u¿y t ko w nik::has³o@ad res_re je stru/web_se r wis, …]
• na zwa bazy da nych: [ewid, pun kty cze r pa nia wody – Hy dran ty, …]
• na zwa ta be li: [ta be la1, ta be la2, …]
• na zwa atry bu tów: [atry but1, atry but2, …]
• na zwa se r wi su: [se r wis hy dran tów, …]
• me to dy se r wi su: [me to da1, me to da2, ….]

Zgod nie z po wy¿sz¹ list¹ atry bu ty opi suj¹ ta kie aspe kty re je strów, jak ich mo -
del i ro dzaj, spo sób po³¹cze nia i au to ry za cji czy te¿ sche ma tu i in ter fe j su, jaki udo -
stê p niaj¹ do wy szu ki wa nia w nich da nych po usta no wie niu z nimi po³¹cze nia.

Aktu a l nie zo sta nie za pre zen towa ne dzia³anie wa r stwy fo r mu³owa nia za py ta nia 
i od bie ra nia in fo r ma cji. Po wpro wa dze niu przez KDR za py ta nia w jê zy ku na tu ra l -
nym sk³adaj¹cego siê z wy ra ¿eñ opi suj¹cych kon tekst wy szu ki wa nia Q, zo sta je
ono do pa so wa ne do nazw wêz³ów on to lo gii. Na stê p nie, na pod sta wie da nych
po zy ska nych z on to lo gii, prze szu ki wa ne s¹ od po wied nie re je stry. W celu zade -
mon stro wa nia pro ce su wy szu ki wa nia roz wa ¿o no dwa sce na riu sze. Pie r wszy
pro sty do tycz¹cy wy szu ki wa nia w ba zach ustru ktura lizo wa nych, któ re obok
przed sta wia ne go in ter fe j su te ksto we go, s³u¿¹cego do ko mu ni ka cji z re je stra mi,
mog¹ za wie raæ in ter fejs gra fi cz ny (ang. gra p hi cal user in ter fa ce – GUI). Dru gi bar -
dziej z³o¿o ny po ka zuj¹cy dzia³anie wy szu ki wa nia w se kcjach nie ustru ktura -
lizowa nych.
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Przyk³ad pie r wszy do ty czy wy szu ki wa nia in fo r ma cji na te mat spra w nych
hy dran tów umie js co wio nych przy uli cy Sza se rów. Za py ta nie z1 wy ra ¿o ne mo¿e
zo staæ za po moc¹ jê zy ka na tu ral ne go w na stê puj¹cej po sta ci:

z1: spra w ne hy dran ty uli ca Sza se rów
Za py ta nie z1 sk³ada siê z czte rech wy ra ¿eñ W = {spra w ne, hy dran ty, uli ca, sza se -

rów}. W pie r wszej ko le j no œci wy ra ¿e nia z W zo stan¹ do pa so wa ne do wêz³ów on -
to lo gii. Usta lo ny zo sta nie wêze³ g³ówny, na pod sta wie wy ra ¿e nia hy drant
z za py ta nia z1, w po sta ci Pun kty cze r pa nia wody – Hy dran ty po chodz¹cy z ga³êzi In -
ter we n cjaÚWe wnê trz ne re je stry info rma cy j neÚope ra cy j ne bazy da nychÚPun kty cze r -
pa nia wody – Hy dran ty on to lo gii opi sa nej w po prze dnim pun kcie 2.1. Na stê p nie
z te go wêz³a zo stan¹ po bra ne in fo r ma cje na te mat re je stru i opi suj¹cych go atry -
bu tów, któ re s¹ w tym przy pa d ku rów no wa ¿ ne z atry bu ta mi, na zwa mi wêz³ów
po to mnych dla tego wêz³a on to lo gii tj. lo ka li za cja, czyO zna ko wa ny, ro dzaj Hy dran tu, 
czy Spra w ny itd. W da l szej ko le j no œci na stê pu je do pa so wa nie po zo sta³ych wy ra -
¿eñ z za py ta nia z1 do po zy ska nych atry bu tów. Wi daæ, ¿e na pod sta wie wy ra -
¿eñ W mo ¿ na usta liæ dwa atry bu ty, je den ja w nie wy ra ¿o ny w za py ta niu i dru gi
nie ja w ny. Ja w nie wy stê puj¹cym atry bu tem jest uli ca (na zwa U li cy), zwi¹zana z lo -
ka li zacj¹. Dru gi atry but nie ja w ny zwi¹zany jest ze spra w no œci¹ hy dran tu, tj. atry -
bu tem czy Spra w ny. Atry but ten mo ¿ na usta liæ na pod sta wie wy stê puj¹cego
w za py ta niu z1 wy ra ¿e nia spra w ny. Do da t ko wo z ap li ka cji mo¿e po cho dziæ dru -
gi nie ja w ny atry but zwi¹zany z lo ka li zacj¹ okre œlaj¹cy mia sto, z któ re go po cho -
dzi za py ta nie w celu ogra ni cze nia kon te kstu wy szu ki wa nia Q, np. ty l ko do
mia sta Wa r sza wa. Po usta le niu atry bu tów na stê pu je przy pi sa nie do nich wa r to -
œci. I tak atry but czy Spra w ny przy j mie wa r toœæ pra wdy lo gi cz nej, wy ra ¿e nie spra -
w ny oz na cza, ¿e hy drant by³ spra w ny. Atry but na zwa U li cy przy j mie na to miast
wa r toœæ Sza se rów. Ko le j nym kro kiem jest wys³anie za py ta nia w po sta ci spara -
metry zo wa nej za po moc¹ usta lo nych wcze œ niej atry bu tów i ich wa r to œci po przez 
kwe ren dê stru ktu ral ne go jê zy ka za py tañ (ang. stru c tu ral qu e ry lan gu a ge – sql) lub
przy wy ko rzy sta niu me to dy, z np. web se r wi su do re je stru/re je strów z któ ry mi
usta no wio no po³¹cze nie. Re jestr jest prze szu ki wa ny i wy ni ki tego wy szu ki wa nia 
zwra ca ne s¹ na stê p nie KDR. Pre zen ta cja wy ni ków za le ¿y od ro dza ju po zy ski wa -
nej in fo r ma cji, w oma wia nym przy pa d ku pre zen ta cja mo¿e byæ do ko na na np. za
po moc¹ ta be li, w któ rej ze bra ne zo stan¹ za rów no opi sy, iden tyfi ka to ry, jak i lo ka li -
za cje (d³ugoœæ i sze ro koœæ geo gra fi cz na czy te¿ uli ca z jej nu me rem) dzia³aj¹cych
hy dran tów przy uli cy Sza se rów w Wa r sza wie. Ewen tu a l nie w tym przy pa d ku in -
fo r ma cja mo¿e zo staæ zwi zua lizo wa na bez po œred nio na ma pie cy fro wej [12].

Dru gi przyk³ad pre zen tu je mo ¿ li wo œci prze szu ki wa nia roz pro szo nych prze -
strzen nie re je strów i ich se kcji nie ustru ktura lizowa nych. Zgod nie z jedn¹ z pro -
po zy cji opi suj¹cych za sto so wa nie roz pro szo nych baz da nych dla PSP,
po szcze gó l ne opi sy dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych, w za le ¿ no œci od ro dza ju in -
ter we ncji PSP, lo ko wa ne s¹ w ró ¿ nych roz pro szo nych ba zach da nych [22, 27].
Tak wiêc ro dzaj in ter we ncji PSP de ter mi nu je to, gdzie ra po r ty zo stan¹ za pi sa ne.
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I tak po ¿a ry la sów mog¹ byæ za pi sy wa ne w Po zna niu i Kra ko wie, fa³szy we ala r -
my w Wa r sza wie etc. Taka przyk³ado wa stra te gia za pi su in fo r ma cji mo¿e sta no -
wiæ dobr¹ pod sta wê do za pre zen towa nia mo ¿ li wo œci utwo rzo nej przez au to ra
on to lo gii oraz zapro jekto wa ne go w opa r ciu o ni¹ pre zen towa ne go sy ste mu wy -
szu ki wa nia. W celu omó wie nia tego przy pa d ku pos³u¿o no siê przyk³adem wy -
szu ki wa nia roz wi¹zañ w po sta ci po do bnych przy pa d ków zda rzeñ opi suj¹cych
ope ra cje oraz u¿y ty sprzêt do ga sze nia po ¿a ru lasu. Za py ta nie z2 sfo r mu³owa ne
przed KDR ma na stê puj¹c¹ po staæ:

z2: po ¿ar lasu wa run ki me teo pa daj¹cy deszcz wiatr po³ud nio wy
Pro ces prze twa rza nia za py ta nia z2 prze bie ga po do b nie jak prze twa rza nie za -

py ta nia z1. Na pocz¹tku, na pod sta wie za py ta nia z2 i zna j duj¹cego siê w nim wy -
ra ¿e nia po ¿ar lasu, usta lo ny zo sta je wêze³ g³ówny on to lo gii La sów z ga³êzi
In ter we n cjaÚRo dzaj in ter we ncji PSPÚPo ¿ar. Wêze³ ten prze cho wu je in fo r ma cje
o dwóch re je strach zna j duj¹cych siê w Po zna niu oraz Kra ko wie za wie raj¹cych
do ku men ta cjê na te mat po ¿a rów la sów. Na stê p nie z tymi re je stra mi zo sta je ze -
sta wio ne po³¹cze nie. Na pod sta wie wy ra ¿e nia po ¿ar lasu oraz me teo zo staj¹ ta k ¿e
okre œlo ne ro dza je atry bu tów opi suj¹cych se kcje do ku men ta cji pó³ustru ktura lizo -
wa nej, któ re zo stan¹ prze szu ka ne. Se kcje te zna j duj¹ siê w ga³êzi In ter we n -
cjaÚWe wnê trz ne re je stry info rma cy j neÚSy stem ewi den cji zda rzeñÚCzêœæ nie ustru k -
tura lizowa na i nosz¹ na zwê opis ogó l ny i opis wa run ków me teo. Atry bu tom tym zo -
stan¹ przy pi sa ne wa r to œci, opis ogó l ny przy j mie wa r toœæ po ¿ar lasu na to miast opis
wa run ki me teo bê dzie mia³ wa r toœæ pa daj¹cy deszcz wiatr po³ud nio wy. Po przy pi sa -
niu atry bu tom wa r to œci zo stan¹ prze szu ka ne dwa re je stry przy pa d ków zda rzeñ
w Po zna niu i Kra ko wie, któ re w swo ich opi sach, w polu opis ogó l ny, za wie raj¹
wy ra ¿e nia po ¿ar lasu oraz w polu opis wa run ków me teo wy ra ¿e nia deszcz wiatr
po³ud nio wy. W wy ni ku prze szu ka nia re je stru w Po zna niu zo sta nie sfo r mu³owa na 
od po wiedŸ O’ na to miast w przy pa d ku re je stru zna j duj¹cego siê w Kra ko wie od -
po wiedŸ bê dzie O’’. Obie od po wie dzi bêd¹ zawie raæ opis sprzê tu oraz opis ope ra cji
wy ko na nych przy po do bnym zda rze niu i wa run kach meteo rolo gi cz nych. Od -
po wiedŸ pre zen to wa na KDR sta no wi na to miast sumê po szcze gó l nych od po wie -
dzi O = O’ + O’’. Z ode bra nych opi sów po do bnych przy pa d ków zda rzeñ KDR
wy bie ra naj le piej pa suj¹cy i go ad ap tu je do za ist nia³ej sy tu a cji. Wy szu ki wa nie to
mo¿e byæ w ra zie po trze by do da t ko wo ogra ni czo ne, np. przez auto ma ty cz ne
ogra ni cze nie przez sy stem i wy bór ty l ko tych przy pa d ków, któ re za wie raj¹ od -
po wied ni sprzêt, tj. osi¹ga l ny dla KDR. Sy stem mo¿e spra w dziæ re jestr zwi¹zany
z ga³êzi¹ on to lo gii In ter we n cjaÚSi³y i œro d ki, któ re s¹ do stê p ne dla KDR i wy braæ
roz wi¹za nia po kry waj¹ce siê ze zwró co ny mi w od po wie dzi O. Tak wiêc z od po -
wie dzi mo ¿ na od rzu ciæ opi sy przy pa d ków, któ re nie spe³niaj¹ pe w nych wa run -
ków, np. dany sprzêt jest nie osi¹ga l ny na mie j s cu zda rze nia.
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3. Wnio ski

Przed sta wio na w ar ty ku le czêœæ on to lo gii dla s³u¿b ra to w ni czych PSP roz sze -
rza dys ku sjê na te mat mo ¿ li wo œci za sto so wa nia tego ro dza ju roz wi¹zañ w wy -
bra nej dzie dzi nie (in ter we ncje PSP) i zaad ap to wa nia ich w sy ste mach
roz pro szo nych [15]. Za pro je kto wana on to lo gia uspra w nia pro ces prze szu ki wa -
nia nie ustru ktura lizowa nej, czê œcio wo stru ktura lizo wa nej, jak i w pe³ni ustru k -
tura lizo wa nej roz pro szo nej in fo r ma cji. In fo r ma cja ta jest nie zbêd na dla KDR
pod czas pro wa dzo nych przez nie go dzia³añ w po sta ci np. opi sów pod jê tych
 podobnych dzia³añ na mie j s cu zda rze nia czy te¿ re je strów info rma cy j nych w po -
sta ci lo ka li za cji pun któw cze r pa nia wody – Hy dran tów. Sy stem ten spra w dza siê wte -
dy, gdy dzie dzi na oraz za chodz¹ce w niej pro ce sy nie pod le gaj¹ pe³nej stru ktu-
ra li za cji w po sta ci atry but- wa r toœæ. Pre zen to wa ny sy stem daje mo ¿ li woœæ prze -
szu ki wa nia za po moc¹ in ter fe j su te ksto we go, za tem za py ta nia do sy ste mu fo r -
mu³owa ne s¹ w jê zy ku na tu ra l nym. Ta kie po dej œcie daje mo ¿ li woœæ szy b kie go
wpro wa dza nia in fo r ma cji na te mat po szu kiwa ne go roz wi¹za nia przy pa d ku.
W sy tu a cji pró by two rze nia gra fi cz ne go in ter fe j su u¿y tko w ni ka za wie raj¹cego
pola do ogra ni cza nia wy szu ki wa nia mo¿e dojœæ do sy tu a cji, ¿e sta nie siê on nad -
mia ro wy, nie sku te cz ny i nie u¿y te cz ny pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czej.
Przyk³ado wo w przy pa d ku pró by zma po wa nia wszy stkich pól z fo r mu la rza In -
fo r ma cji ze zda rze nia jako atry bu tów ogra ni czaj¹cych wy szu ki wa nie przy pa d ków
zda rzeñ mo¿e spaœæ u¿y te cz noœæ ta kie go roz wi¹za nia. Ma po wa nie ta kie do pro -
wa dzi do roz bu do wa nia i nad mia ro wych fun kcji. Wy mie nio na kra ta po sia da
ponad 33 ró ¿ ne go ro dza ju pól. Pró ba wype³nie nia ta kie go in ter fe j su pod czas
akcji ratow niczo- gaœ ni czej przez KDR by³aby bez ce lo wa i nie akce pto wal na.
Ewen tu a l nym pro ble mem w przy pa d ku za sto so wa nia in ter fe j su te ksto we go i for -
mu³owa nia za py ta nia w po sta ci jê zy ka na tu ral ne go mo¿e byæ zwi¹zany z od na -
le zie niem kon te kstu wy szu ki wa nia oraz prze twa rza niem sa me go za py ta nia. Spra-
wy te s¹ zwi¹zane z im p le men tacj¹ ana li za to ra sk³ad nio we go (pa r se ra) za py ta -
nia, któ ry jest za wa r ty w sy ste mie fo r mu³owa nia za py ta nia i od bie ra nia in fo r ma cji.
W za py ta niu na le ¿y od po wie d nio wy kry waæ atry bu ty i do pa so wy waæ je do
wêz³ów z on to lo gii oraz dowi¹zy waæ do nich wa r to œci. Pro ble mem mo¿e oka zaæ
siê np. od mia na wy ra ¿eñ z za py ta nia i trans la cja ich na na zwy wêz³ów on to lo gii.
KDR mo¿e chcieæ np. wy szu kaæ hy dran ty przy uli cy Mi c kie wi cza. Wi daæ, ¿e w on -
to lo gii nie ma wêz³a o na zwie hy dran ty czy uli cy a wiêc od po wied nie wêz³y nie
zo stan¹ od na le zio ne. Pro blem ten jed nak mo ¿ na roz wi¹zaæ za po moc¹ wstê p ne go
prze twa rza nia za py ta nia po przez za sto so wa nie pro ce su le ma ty za cji i za bie gów
se man ty cz nych, spro wa dzaj¹cych wy ra ¿e nia do pie r wszej oso by li cz by po je dyn -
czej czy te¿ usu wa nia zbêd nych wy ra ¿eñ ze stop li sty [28]. Po ta kich za bie gach
przyk³ado we za py ta nie przy j mie na stê puj¹c¹ po staæ: hy drant uli ca Mi c kie wi cza.
Po ta kim prze two rze niu za py ta nia nie bê dzie pro ble mu z od na le zie niem od po -
wied nich wêz³ów on to lo gii i z powi¹za niem atry bu tów z ich wa r to œcia mi.
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Przed sta wio ne roz wi¹za nie roz sze rza ta k ¿e omó wie nie aspe któw zwi¹za -
nych z za sto so wa niem i zarz¹dza niem roz pro szo ny mi ba za mi da nych. Nie ogra -
ni cza siê ono ty l ko do roz wi¹zañ ka ta lo go wych, wpro wa dza ta k ¿e mo ¿ li woœæ
ko rzy sta nia z re je strów któ re do sta r czaj¹ od po wied nie in ter fe j sy ze w nê trz ne do -
stê p ne po przez np. web se r wi sy. Pro po no wa ne roz wi¹za nie nie jest zwi¹zane
bez po œred nio ze sto so wan¹ te ch no lo gi¹ prze cho wy wa nia i zarz¹dza nia da ny mi
w wy bra nych wêz³ach [29, 30]. 

Opi sa na czêœæ wy szu ki wa nia kla su je pro po zy cjê sy ste mu CBR opa r te go o on -
to lo giê w roz wi¹za niach mie sza nych [31, 32], tj. w ta kich, w któ rych nie wszy -
stkie aspe kty dzie dzi ny da siê spa rame try zo waæ, wy ra ziæ w spo sób stru ktu ra l ny
lub aktu a l nie nie s¹ one spara metry zo wa ne przez za pis np. atry but- wa r toœæ bu -
duj¹cych ramy, kla sy etc. [7, 16, 33]. Czêœæ, a na wet wiê kszoœæ in fo r ma cji, wie dzy
do stê p na jest na dal w po sta ci te ksto wej w sy ste mie ewi den cji zda rzeñ. Pre zen to -
wa na on to lo gia wi¹¿e obie te re pre zen ta cje, któ re od stro ny u¿y tko w ni ka KDR
wi dzia ne s¹ jako je den lo gi cz ny, mono li ty cz ny system.

Na za ko ñ cze nie przed sta wio no pro po zy cjê uzu pe³nia nia i roz sze rza nia aktu -
a l nie skon stru o wa nej on to lo gii. Au tor roz wa ¿y³ i opra co wa³ w swych doty ch cza -
so wych ba da niach mo ¿ li woœæ za sto so wa nia fo r ma l nej ana li zy po jêæ (ang. fo r mal
con cept ana ly sis – FCA), na pod sta wie któ rej za pro je kto wa³ pre zen to wa ne w ar ty -
ku le roz wi¹za nia s³u¿¹ce do stru ktura li za cji do ku men ta cji [25]. Nie mniej ist nie je
ta k ¿e alte rna ty w ny spo sób uzu pe³nia nia on to lo gii, któ ry mo¿e sta no wiæ nowy
kie ru nek ba dañ. Pro po zy cja roz bu do wy on to lo gii sy ste mu CBR dla PSP mia³aby
siê opie raæ na ana li zie czê stot li wo œci lub powi¹za nia ze sob¹ wy ra ¿eñ wy stê -
puj¹cych w wyse le kcjo nowa nych se kcjach. Ana li zy ta kie tworz¹ naj czê œciej uni -
gra my, bi gra my, tri gra my a ogó l nie n-gra my lub gru puj¹ do ku men ty ze
wzglê du na po do bie ñ stwo se man ty cz ne za po moc¹ np. ukry tej ana li zy se man ty -
cz nej (ang. la tent se man tic ana ly sis – LSA) [28, 34–36]. W taki spo sób mog¹ zo staæ
wy kry te np. czê ste wy ra ¿e nia w po sta ci he li ko p ter, wóz bo jo wy, œmig³owiec, do ka re t -
ki lub mog¹ one sta no wiæ sk³ado we o du ¿ej wa dze roz ró ¿ niaj¹ce gru pê se g men -
tów opi suj¹cych sprzêt od in nych grup [37]. Ob se r wa cje te mog¹ pro wa dziæ do
po wsta nia no wej, roz bu do wa nia aktu a l nej ga³êzi on to lo gii w po sta ci œro d ki trans -
po r tu lub uzu pe³nie nie jej o nowe nie zna ne atry bu ty. W ten spo sób mog¹ po wsta -
waæ ró ¿ ne ga³êzie on to lo gii dzie dzi no wej lub na wet ich ca³e ka ta lo gi, któ re
bê dzie mo ¿ na ad ap to waæ w za le ¿ no œci od roz wi¹zy wa ne go za da nia.
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co m po nent of this CBR sy stem. The au t hor pro po ses on on to lo gy la y er to sup port the
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Selection of Evacuation Scenarios

for Evacuation Simulations

The pa per pre sents a more re fi ned met ho do lo gy
that can be used to fa ci li ta te the ana ly sis of RSET
in vo l ving a ran ge of de fi ned sce na rios dif fe ring
with pro ba bi li ty. The cho i ce of va lu es for each main 
sce na rio pa ra me ter is re pre sen ted by con di tio nal
event tree fun c tions. The pro ba bi li ty of a gi ven le vel 
for each va ria b le is ba sed on data ob ta i ned from
re se arch or ac tu al events or fa i ling that, on the
ex pert ju d g ment. Nu me ri cal ana ly sis of all
pre de fi ned eva cu a tion sce na rios (ta king into
ac co unt all po ssi b le co m bi na tions of in put
pa ra me ters) is car ried out for a se le c ted case stu dy – 
a 3 sto rey scho ol bu i l ding. A va ria tion of ob ta i ned
eva cu a tion ti mes is pre sen ted. Va ria b les ha ving the
gre a test im pact on the fi nal ou t co me of the
si mu la tion are di s cus sed. Re sults are fu r t her
ex pres sed by a We ibull cu mu la ti ve pro ba bi li ty
di stri bu tion fun c tion. The use of the ana ly ti cal
met ho do lo gy with the use of event tre es
is di s cus sed as a tool in the pro cess of ne go tia tions
in vo l ving the eva cu a tion sce na rio with the
ve ri fy ing and ap pro ving in sti tu tions.



1. In tro du c tion and Ba c k gro und

Per fo r man ce ba sed de sign is gra du al ly be ing ad op ted in Po land and the fire
re gu la tions con ta in cla u ses al lo wing non - stan dard so lu tions. Pro blems in
de ve lo ping sce na rios for mo del ling fi res and eva cu a tion are com mon ly ob se r ved
in fire en gi ne e red pro po sals sub mit ted for ap pro val. Re a sons for that are mo st ly
re la ted to the va gue pro ce du ral fra me work and lack of good Po lish gu i dan ce
do cu men ta tion on per fo r man ce ba sed me t hods. Some of the pro blems re la ted to
the aspect of eva cu a tion de sign wi t hin the per fo r man ce ba sed op tion stem from
the sta te of fo r mal re la tions be twe en the de si g ners and ve ri fiers. The se re la tions
usu al ly come down to the fi nal as ses s ment of the sub mit ted de sign by the sta te
fire bri ga de which is not pre ce ded by any di s cus sion or ex chan ge of views on the
prin ci p les of the de sign or its main con cepts and ma jor as su m p tions re qu i ring
mutual understanding and consensus approach.

Usu al ly the ve ri fiers are re vie wing the fi nal re port and in some ca ses po int out
the most que stio na b le as su m p tions but of ten omit smal ler mi sta kes. This is due
to lack of good gu i dan ce do cu men ta tion and low risk awa re ness of both
de si g ners and ve ri fiers and lack of more sy ste ma tic ap pro ach. The re are no lo cal
re gu la tions for pre pa ring/re qu i ring the fire en gi ne e ring brief or qua li ta ti ve
de sign re view re ports. At the same time in ter na tio nally re spe c ted stan dards and
re gu la tions ad vo ca te a more dis ci p li ned ap pro ach. The ot her side of the pro blem
is that fire of fi cers are not sup po sed to take part in the de sign as the ir role
is to ap pro ve or di sap pro ve, so they can not take any re spon sibi li ty for preparing
the design. 

The de sig ners are usua lly pe op le who are more involved in ASET (Ava ilab le
Safe Egress Time) anal ysis and fire mo dell ing and the eva cua tion anal ysis is
a smal ler part of the ir re port. This is un ders tanda ble, as in many ca ses sim ple
cal cul ati ons suf fice and effec tively the eva cua tion si mul ati ons are not often
per form ed yet. When per form ed usua lly they involve a sin gle sim ple sce nar io
con sid ered re pres enta tive by the de sig ner, whi le a wi der ran ge of po ssib le
si tua tions are not con sid ered and as sumpt ions are often sim plif ied. Part of the
pro blem is the scar city of pre proc essed sta tis tical data. Exi sting li ter atu re data is
often mi sus ed, ta ken out of con text, mi sint erpr eted and in approp riate ly
extra pol ated. Con seque ntly the safety margins and uncertainty issues are usually 
poorly addressed.

However the bigger and more complex buildings with mixed or varied uses
definitely require more insight. The performance based design often includes
assumptions that are very strategic to the design while being effectively an
engineering judgment. The assessment of such assumptions is very difficult as
often these are speculative in nature and in practice there are many scenario
variables that are chosen authoritatively without discussing the reasons. 
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Sometimes it is indeed a very difficult task to develop scenarios for simulation
to evaluate a required safe egress time. In verifier’s view the scenario should be
the worst possible to achieve highest level of safety and to avoid risk and
therefore responsibility. Designer is often motivated by economical optimization
of the engineered solution. Consequently it is often difficult to make conclusive
decisions on the selection of the scenario and both sides end up having different
views on what should be considered as the worst case scenario. 

Event tree methodologies are not often adopted as probability based approach 
is still often seen as too difficult and confusing among fire engineering
community in Poland.

The aim of this paper is to present a plausible methodology that could be
adopted for better communication between the designer and the verifier on the
selection of the RSET (Required Safe Egress Time) time and the safety margins in
the ASET/RSET analysis.

2. Analysis of a Selected Case

An existing school building was selected to perform an analysis in attempt to
develop evacuation scenarios and to produce a wide range of possible evacuation 
times in order to make an educated judgment on the most appropriate
evacuation time to be selected for ASET/RSET analysis.

Schools are potentially a type of buildings that may cause problems during
the performance based design. A number of factors may become difficult to
come to agreement on. This could be a question on whether the school is used
all the time in a way that is typical for a school or perhaps there are other uses
that are rare but imaginable and relatively probable. This could be various
function events, parents day or as a very rare and unusual but in some areas
quite plausible – the event when school can serve as a shelter for people who
had to leave their homes due to some tragedy, in which case the school would
operate as a dormitory. Unusual uses should be considered in the design stage.
An open question is also whether pupils react in similar way to alarm during
the class and during the break where the background noise is bigger and while
teachers are away. A similar variation was used for a special day where the
scenarios involved either day or night situations. In both cases adequate
pre-movement times were chosen. The last question is whether any escape
routes are blocked by fire or smoke. The issue of discounting of some parts of
escape routes may be seen differently in various countries and this is usually a
question that raises a lot of concern and confusion. The school plans with the
location of blockages are shown on Figure 1. 
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The next step was to develop a numerical model and simulate the selected
scenarios. This part was done using the STEPS evacuation modeling software.
STEPS is a simulation tool designed to predict pedestrian movement under both
normal and emergency conditions developed by Mott MacDonald Group
Limited.

The assumptions for simulations are shown in Table 1. The results of the
simulations are shown in Table 2 and Fig. 4a. The results could be further
processed to depict the cumulative frequency of an evacuation time being shorter
than a given time, which was plotted on Fig. 4b. Such a plot can be useful to
obtain a predicted time of evacuation for say 95% or 90% of fires. This kind
of information may be already used in discussions between designers and
verifiers. The findings can be also presented as a plot typically used for risk
profiles (Fig. 5a).
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Exit to stair blocked 
by fire in several 
simulations 
(discounted) 

Staircase blocked 
by fire in several 
scenarios 
(discounted)

Exit 5
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Exit 1

Exit 1
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Fig. 1. The scho ol plans – de ta ils of sce na rios with di s co un ted es ca pe ro u tes

Fig. 2. The view of the po pu la ted mo del
 



Ta b le 1. As su med flo or po pu la tion and pre - mo ve ment time for de fi ned
sce na rios

Population on floors Pre-movement
timeGround floor 1

st
 floor 2

nd
 floor

SC1 400 540 330 30-120s

SC2 400 540 330 30-120s

SC3 400 540 330 30-120s

SC4 400 540 330 60-240s

SC5 400 540 330 60-240s

SC6 400 540 330 60-240s

SC7 600 720 440 30-120s

SC8 600 720 440 30-120s

SC9 600 720 440 30-120s

SC10 600 720 440 60-240s

SC11 600 720 440 60-240s

SC12 600 720 440 60-240s

SC13 900 1080 660 30-120s

SC14 900 1080 660 30-120s

SC15 900 1080 660 30-120s

SC16 900 1080 660 60-240s

SC17 900 1080 660 60-240s

SC18 900 1080 660 60-240s

SC19 600 720 440 120-600s

SC20 600 720 440 120-600s

SC21 600 720 440 120-600s

SC22 600 720 440 60-240s

SC23 600 720 440 60-240s

SC24 600 720 440 60-240s

Selection of Evacuation Scenarios for Evacuation Simulations  103



104 Piotr Tofi³o, Ma r cin Cisek

 

Failure

 

Success

 

Failure

 

Failure:SPECIAL

 

COMMON:Q=8.00e-1

 

FULL:Q=1.50e-1

 

EXTREME:Q=5.00e-2

 

ASLEEP:Q=3.40e-1

 

AWAKE:Q=6.60e-1

 

Success

 

Failure

 

Success

 

Failure

 

Success

 

Failure

 

NO FIRE:Q=5.00e-1

 

???

 

3.40e - 4

 

FIRE IN 

 

CORRIDOR:Q=4.00e-1

 

???

 

2.72e - 4

 

NO FIRE:Q=5.00e-1

 

???

 

6.60e - 4

 

FIRE IN 
CORRIDOR:Q=4.00e-1

 

???

 

5.28e - 4

 

NO FIRE:Q=5.00e-1

 

???

 

9.98e - 2

 

FIRE IN 

 

CORRIDOR:Q=4.00e-1

 

???

 

7.98e - 2

 

NO FIRE:Q=5.00e-1

 

???

 

2.99e - 1

 

FIRE IN 

 

CORRIDOR:Q=4.00e-1

 

REALISTIC

 

2.40e - 1

 

NO FIRE:Q=5.00e-1

 

???

 

1.87e - 2

 

FIRE IN 

 

CORRIDOR:Q=4.00e-1

 

???

 

1.50e - 2

 

NO FIRE:Q=5.00e-1

 

FIRST CHOICE

 

5.61e - 2

 

FIRE IN 

 

CORRIDOR:Q=4.00e-1

 

? ??

 

4.49e - 2

 

NO FIRE:Q=5.00e-1

 

???

 

6.24e - 3

 

FIRE IN 

 

CORRIDOR:Q=4.00e-1

 

???

 

4.99e - 3

 

NO FIRE:Q=5.00e-1

 

???

 

1.87e - 2

 

FIRE IN 

 

CORRIDOR:Q=4.00e-1

 

???

 

1.50e - 2

 

FIRE IN 

 

STAIRCASE:Q=1.00e-1

 

???

 

2.00e - 2

 

FIRE IN 
STAIRCASE:Q=1.00e-1

 

???

 

5.99e - 2

 

FIRE IN 

 

STAIRCASE:Q=1.00e-1

 

???

 

3.74e - 3

 

FIRE IN 

 

STAIRCASE:Q=1.00e-1

 

???

 

1.12e - 2

 

FIRE IN 
STAIRCASE:Q=1.00e-1

 

WORST CASE ?

 

1.25e - 3

 

FIRE IN 

 

STAIRCASE:Q=1.00e-1

 

???

 

3.74e - 3

 

FIRE IN 

 

STAIRCASE:Q=1.00e-1

 

UNUSUAL

 

6.80e - 5

 

FIRE IN 

 

???

 

1.32e - 4

 

FIRE

w=1.00

NORMAL
DAY

Q=2.00e-3

POPULATION BREAK

Q=7.50e-1

FIRE

ORIGIN

Consequence Frequency

1.00

STAIRCASE:Q=1.00e-1

Fig. 3. Event tree with a de scri p tion of va ria b les ta ken for con si de ra tion



Table 2. Parameters for defined scenarios and results of simulations

Normal day 
/ Special

day
frequency

Population
frequency

Break or
Class freq.
(day/night
for sp. day)

Blockage by 
fire

– frequency

Total
frequency

Time to
safety

Total
evacuation

time

SC1 0.95 0.8 0.25 0.5 0.095 297 342

SC2 0.95 0.8 0.25 0.4 0.076 331 389

SC3 0.95 0.8 0.25 0.1 0.019 308 379

SC4 0.95 0.8 0.75 0.5 0.285 199 237

SC5 0.95 0.8 0.75 0.4 0.228 220 301

SC6 0.95 0.8 0.75 0.1 0.057 213 337

SC7 0.95 0.15 0.25 0.5 0.018 309 378

SC8 0.95 0.15 0.25 0.4 0.014 324 367

SC9 0.95 0.15 0.25 0.1 0.004 316 443

SC10 0.95 0.15 0.75 0.5 0.053 236 320

SC11 0.95 0.15 0.75 0.4 0.043 276 343

SC12 0.95 0.15 0.75 0.1 0.011 298 422

SC13 0.95 0.05 0.25 0.5 0.006 327 428

SC14 0.95 0.05 0.25 0.4 0.005 417 481

SC15 0.95 0.05 0.25 0.1 0.001 478 598

SC16 0.95 0.05 0.75 0.5 0.018 352 428

SC17 0.95 0.05 0.75 0.4 0.014 404 480

SC18 0.95 0.05 0.75 0.1 0.004 435 552

SC19 0.05 1 0.34 0.5 0.009 640 680

SC20 0.05 1 0.34 0.4 0.007 722 784

SC21 0.05 1 0.34 0.1 0.002 665 703

SC22 0.05 1 0.66 0.5 0.017 522 560

SC23 0.05 1 0.66 0.4 0.013 540 579

SC24 0.05 1 0.66 0.1 0.003 584 664
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The whole set of results can be represented as a single expression that can be
then used to obtain the required escape time based on any frequency provided as
input. First however, the results have to be curve-fitted for the Weibull
cumulative distribution function using any method available. For this study
a spreadsheet solver and the least squares method was used. The resulting curves 
can be seen on Fig. 5b.

After curve-fitting the parameters of the Weibull cumulative probability
distribution function P f t RSET= ( , , )a b  are obtained. The function is described
with the following equation: 
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Fig. 4. Re sults of si mu la tions: a) eva cu a tion ti mes (to tal eva cu a tion and time to sa fe ty),
b) re sults pre sen ted for cu mu la ti ve fre qu en cy vs. time

Fig. 5. Re sults pre sen ted as: a) plot sho wing the re sults in a sty le ty pi cal ly used for risk
pro fi les, b) as a cu mu la ti ve fre qu en cy (with We ibull cu mu la ti ve pro ba bi li ty fun c tion

cu r ve fit)
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(Eq. 1)

The equation 2 can be solved for tRSET as shown below:

[ ]t PRSET = -b ( - )
a

ln
/

1
1

(Eq. 2)

So to find a required safe egress time tRSET three parameters are necessary: 
P, , .a b

3. Discussion and Conclusions

The analysis and methodology presented above can be useful and should be
considered in cases where a serious disagreement and difference of opinion exists 
or is expected to occur between the designing and verifying parties as regards
to the selection of evacuation scenarios and the required safe egress times. In such 
cases both parties should first agree on the accepted probability levels, a range
of variable scenarios assumptions and the parameters of the event tree including
the frequencies attributed for all branches. With this stage completed the
remaining work does not involve critical decision making and is mostly technical. 
Such approach can reduce the margin for disagreement and confusion. It is quite
likely that the methodology can be criticized because of the big increase in the
number of scenarios that are usually performed. However the above analysis of
a hypothetical case was not a big effort because the evacuation modeling is
getting simpler and quicker these days. The software packages often enable batch 
processing and automation so a number of simulations can be developed and run 
with some parameters varied. Most evacuation modelers confirm that the biggest 
effort usually is to develop the model itself. Other critical voices may refer to the
uncertainty of the models. Indeed the evacuation modeling software packages
often contain many other parameters that are arbitrary in nature that affect the
results of the simulation. Those parameters can be for example the grid size,
decision process parameters or movement algorithm variables. Experience in
using particular software usually helps to narrow down the extents of those
variables and consequently the software related distribution of the evacuation
time, but even then for correctness the result of a single simulation should be
expressed in a form of a probability distribution [6]. To include the software
related variations may however be too problematic during the design stage
where time constraints for analytical work on a single project are often a big
problem in the building design process. The methodology presented here
provides a more informed selection of required safe egress time and is
realistically feasible in real design situations. 
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Summary

Piotr TOFI£O
Marcin CISEK

Selection of Evacuation Scenarios
for Evacuation Simulations

The current practice of fire safety engineering analysis often comes down to the
comparison of the available safe evacuation time (ASET) and the required safe evacuation 
time (RSET) in order to determine whether the criterion of acceptability in a form of an
adequate safety margin of time has been met. Analysis of fire dynamics and evacuation
usually takes place separately although there are also tools to simultaneously simulate
the development of fire and evacuation of people. In both cases however it is essential
to develop such an evacuation scenario that is the most unfavorable but nonetheless
plausible and representative for the building in question. The worst case scenario
is understood here as the most unfavorable combination of the input parameters.
Assuming such a scenario for analysis is most probably putting the designer on the safe
side, usually however the selection of scenario parameters and assumptions is often
accompanied by disputes and controversies between the designing and the verifying
parties regarding the realism of the assumed scenario. The paper presents a more refined
methodology that can be used to facilitate the analysis of RSET involving a range
of defined scenarios differing with probability. The choice of values for each main
scenario parameter is represented by conditional event tree functions. The probability of
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a given level for each variable is based on data obtained from research or actual events
or failing that, on the expert judgment. Numerical analysis of all predefined evacuation
scenarios (taking into account all possible combinations of input parameters) is carried
out for a selected case study – a 3 storey school building. A variation of obtained
evacuation times is presented. Variables having the greatest impact on the final outcome
of the simulation are discussed. Results are further expressed by a Weibull cumulative
probability distribution function. The use of the analytical methodology with the use of
event trees is discussed as a tool in the process of negotiations involving the evacuation
scenario with the verifying and approving institutions.
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Symulacje komputerowe jako metoda

szacowania wymaganego czasu ewakuacji

W ar ty ku le przed sta wio ne zo sta³y in ¿y nie r skie
me to dy wy zna cza nia wy ma ga ne go cza su ewa ku a -
cji dla przyk³ado we go bu dyn ku ope ry. W celu
osza co wa nia cza su ewa ku a cji wy ko rzy sta no sy -
mu la cje kom pu te ro we oraz bry ty j ski stan dard [1].
Ponad to, w pra cy za mie sz czo no kró t ki przegl¹d
aktu a l nie do stê p ne go na ryn ku opro gra mo wa nia.

This ar ti c le de scri bes the en gi ne e ring me t hods
of e sti ma ting the re qu i red safe es ca pe time for
ope ra ho u se. Two me t hods were used: the
co m pu ter si mu la tions and the Bri tish stan dard [1].
Mo re o ver the ar ti c le pre sents a short re view
of ava i la b le eva cu a tion so f twa re.

S³owa klu czo we: sy mu la cje ewa ku a cji, ewa ku a cja, bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we,
czas ewa ku a cji.
Ke y words: si mu la tion of eva cu a tion, eva cu a tion, fire sa fe ty, es ca pe time.



1. Wpro wa dze nie

Po pra w ne wy ko rzy sta nie no wo cze s nej in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we -
go w eks per ty zach te ch ni cz nych wi¹¿e siê ze zro zu mie niem wie lu za gad nieñ
zwi¹za nych z roz wo jem po ¿a ru oraz za cho wa niem siê lu dzi w sy tu a cjach za gro -
¿e nia ¿y cia. Sta³ym ele men tem tego ro dza ju opra co wañ jest wy zna cze nie wy ma -
ga ne go czasu ewa ku a cji. Obe c nie, w kon te k œcie pol skie go pra wa, ist niej¹
mo ¿ li wo œci wy zna cza nia tego cza su za po moc¹ œwia to wych norm i stan dar dów
lub przy u¿y ciu symulacji komputerowych.

W ar ty ku le omó wio ne zo sta³y oby d wie wspo mnia ne me to dy wy zna cza nia
wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji. W celu ich po rów na nia przy go to wa no
przyk³adow¹ sy mu la cjê ewa ku a cji z bu dyn ku ope ry oraz ob li cze nia em pi ry cz ne
w opa r ciu o bry tyjsk¹ no r mê [1]. W ar ty ku le za wa r to rów nie¿ ogó l ny przegl¹d
opro gra mo wa nia umo ¿ li wiaj¹cego mo de lo wa nie procesu ewakuacji.

2. In ¿y nie r skie me to dy oce ny wa run ków ewa ku a cji

Mo ¿ li woœæ ewa ku a cji lu dzi z bu dyn ków w przy pa d ku po ¿a ru lub in ne go za -
gro ¿e nia ¿y cia jest jed nym z naj wa¿ nie j szych ce lów, ja kie po win ny zo staæ
osi¹gniê te pod czas pro je kto wa nia no wych obie któw. Bar dzo czê sto jed nak,
w przy pa d ku nie ty po wych roz wi¹zañ archi tekto ni cz nych, za uwa ¿a l ny jest brak
od po wied nich re gu la cji pra wnych, któ re pro po no wa³yby kon kre t ne propozycje
te ch ni cz ne za pe w niaj¹ce roz wi¹za nie kwe stii ewa ku a cji. Aby roz wi¹zaæ ten pro -
blem, bar dzo czê sto nie zbêd ne jest wy ko rzy sta nie no wo cze s nych me tod
 in¿ynierii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w celu osza co wa nia cza su trwa nia ewa -
ku a cji, okre œle nia wa run ków po ¿a ro wych pa nuj¹cych pod czas tego pro ce su oraz 
do bo ru od po wied nich za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych zapewniaj¹cych bez -
pieczn¹ ewakuacjê [2].

Pra wid³owe osza co wa nie cza su trwa nia ewa ku a cji lu dzi z za gro ¿o ne go bu dyn -
ku wi¹¿e siê ze zro zu mie niem wie lu czyn ni ków wp³ywaj¹cych na ich za cho wa nia
i re a kcje. Li cz ne ba da nia i eks pe ry men ty wy ka za³y, ¿e ja koœæ i efe kty w noœæ ewa ku -
a cji lu dzi uza le ¿ nio na jest od na stê puj¹cych czyn ni ków [3]:
1) zna jo mo œci bu dyn ku, 
2) edu ka cji oraz wcze œ nie j szych do œwia d czeñ zwi¹za nych z pro ce sem ewa ku a cji,
3) zaan ga ¿o wa nia w za da nia czy sy tu a cje, w któ rych po szcze gó l ne oso by bior¹

udzia³ (mo ty wa cja do dzia³ania), 
4) po zo sta wa nia lu dzi w gru pie,
5) wiê zi osób z in ny mi cz³on ka mi gru py (re la cje dzie cko- ma t ka, pra co w nik -

-pracownik),
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6) roli po szcze gó l nych osób w gru pie (prze wod nik wy cie cz ki, na uczy ciel), 
7) indy widu a l nej cha ra kte ry styki ewa ku uj¹cych siê osób (wiek, p³eæ, kon dy cja

fi zy cz na). 
Bez w¹tpie nia, wszy stkie wy mie nio ne ele men ty maj¹ znacz¹cy wp³yw na

d³ugoœæ trwa nia pro ce su ewa ku a cji. Dla te go g³ówn¹ ide¹ no wo cze s nej in ¿y nie rii
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go jest za pe w nie nie od po wied nie go ma r gi ne su bez -
pie cze ñ stwa, któ ry uw z glêd nia wszy stkie czyn ni ki – po miê dzy wy ma ga nym,
a do stê p nym cza sem ewa ku a cji. Ope ru je siê tu taj na stê puj¹cymi pojêciami [4]: 
1) wy ma ga ny bez pie cz ny czas ewa ku a cji – WCE (z ang. requ i red safe esca pe time

– RSET to wy li czo ny czas do stê p ny po miê dzy za ini cjo wa niem po ¿a ru, a cza -
sem, w któ rym u¿y tko w ni cy, w okre œlo nych prze strze niach w bu dyn ku, s¹
w sta nie osi¹gn¹æ bez pie cz ne mie j s ce, 

2) do stê p ny bez pie cz ny czas ewa ku a cji – DCE (z ang. ava i la b le safe esca pe time
– ASET) to wy li czo ny czas do stê p ny po miê dzy za ini cjo wa niem po ¿a ru, a cza -
sem, w któ rym to le ro wa ne, gra ni cz ne kry te ria by to we nie s¹ prze kro czo ne na
dro gach ewa kua cy j nych w bu dyn ku. 
W zwi¹zku z po wy ¿szym ³atwo wy wnio sko waæ, i¿ ma r gi nes bez pie cze ñ stwa 

jest ró ¿ nic¹ miê dzy do stê p nym, a wy ma ga nym cza sem ewa ku a cji:

t
marg

 = t
DCE

 – t
WCE

(1)

gdzie: 
tmarg – ma r gi nes bez pie cze ñ stwa, 
tDCE – do stê p ny czas ewa ku a cji,
tWCE – wy ma ga ny czas ewa ku a cji.

2.1. Me to da em pi ry cz na

Jedn¹ z me tod we ry fi ka cji mo¿e byæ wy ko rzy sta nie no r my bry ty j skiej [1].
Obe c nie jest ona jed nym z czê œciej wyko rzy sty wa nych stan dar dów na œwie cie
umo ¿ li wiaj¹cym okre œle nie wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji. Ponad to jest to no r -
ma reko men do wa na przez Ko men dê G³ówn¹ PSP oraz bar dzo czê sto pre zen to -
wa na i oma wia na na ró ¿ nych kon fe ren cjach te ch ni cz nych z za kre su ochro ny
prze ciwpo ¿a ro wej. No r ma w du ¿ym sto p niu upra sz cza pe w ne zja wi ska fi zy cz -
ne oraz za cho wa nia lu dz kie, jed na k ¿e za wa r te w niej in fo r ma cje opie raj¹ siê na
wie lu ba da niach i ana li zach rze czy wi s tych przy pa d ków, za rów no ewa ku a cji
pró b nych, jak rów nie¿ ewakuacji w warunkach po¿arowych. 

Wed³ug no r my wy ma ga ny czas ewa ku a cji za le ¿y od cza su de te kcji, cza su
ala r mo wa nia oraz cza su ewa ku a cji. Czas ewa ku a cji dzie li siê na to miast na dwa
eta py:
1) etap pie r wszych wstê p nych re a kcji, któ ry obe j mu je wszy stkie za cho wa nia

wy stê puj¹ce przed roz po czê ciem po ru sza nia siê do wyjœæ ewa kua cy j nych,
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2) etap prze mie sz cza nia – okre œla czas fi zy cz ne go ru chu u¿yt ko w ni ków w kie -
run ku wyjœæ ewa kua cy j nych. 
Wie lo kro t nie czas pie r wszych wstê p nych re a kcji mo¿e byæ zna cz nie d³u¿ szy

od sa me go pro ce su prze mie sz cza nia. Uwa run ko wa ne jest to zró¿ ni co wa nym za -
cho wa niem lu dzi w przy pa d ku po ¿a ru. Bar dzo czê sto re a guj¹ oni nie odpo wie d -
nio na za ist nia³e za gro ¿e nie. Uwa ¿aj¹, i¿ po wsta³a sy tu a cja nie do ty czy ich
bez po œred nio. Do pie ro gdy za gro ¿e nie osi¹gnie roz miar prze wy ¿szaj¹cy oso -
bist¹ zdo l noœæ do po ra dze nia so bie z nim, oso by te za czy naj¹ pro ces prze mie sz -
cza nia. Ponad to, wie lo kro t nie lu dzie przed roz po czê ciem fazy ucie cz ki
z bu dyn ku de cy duj¹ siê na wie le czyn no œci nie zwi¹za nych z ewa ku acj¹, np.
wy³¹cze nie ko m pu te rów czy spakowanie rzeczy osobistych.

W pra kty ce no r ma umo ¿ li wia upro sz cze nie za³o¿eñ zwi¹za nych z wy li cze -
niem wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji. Wi¹¿e siê to z roz wa ¿e niem dwóch repre -
zenta ty w nych przy pa d ków: 
1) gdy w bu dyn ku zna j du je siê ma³a gê stoœæ po pu la cji, tj. mniej ni¿ jed na trze cia

pro je kto wa nej po pu la cji, 
2) gdy w bu dyn ku zna j du je siê ma ksy ma l na pro je kto wa na liczba po pu la cji. 

W oby d wu sy tu a cjach zak³ada siê, i¿ jed no z do stê p nych wyjœæ ewa kua cy j -
nych w bu dyn ku po win no byæ za blo ko wa ne i nie uwz glêd nia ne do ob li czeñ.
Do da t ko wo, w du ¿ych ko m p le ksach bu dyn ków, np. cen trach han d lo wych, ho -
te lach czy lo t ni skach na le ¿y uw z glêd niæ tzw. czas od naj dy wa nia wyj œcia ewa -
kua cyj ne go. Jest on dete rmi no wa ny bra kiem od po wied niej zna jo mo œci dróg
i wyjœæ ewa kua cy j nych przez zna j duj¹cych siê tam u¿yt ko w ni ków. 

Dla pie r wsze go przy pa d ku czas ewa ku a cji za le ¿y od cza su pocz¹tko wych
wstêp nych re a kcji ki l ku osta t nich osób, któ re de cy duj¹ siê na ewa ku a cjê oraz cza su
 niezbêdnego do po ko na nia dys tan su do wyj œcia ewa kua cyj ne go. Po nie wa¿
 gêstoœæ po pu la cji jest nie wie l ka, prê d koœæ prze mie sz cza nia pozostaje nie zak³óco -
na. Ponad to w wyj œciach ewa kua cy j nych nie po wstaj¹ ko le j ki utrud niaj¹ce
 proces prze j œcia przez nie. Spo wo do wa ne jest to fa ktem, i¿ cza sy pie r wszych
wstêp nych re a kcji dla zna j duj¹cych siê osób w bu dyn ku bêd¹ ró ¿ ne dla ka ¿ dej
zna j duj¹cej siê tam oso by. W zwi¹zku z tym, czas ewa ku a cji mo¿e zostaæ ob li czo -
ny za po moc¹ na stê puj¹cego rów na nia [1]: 

t
ewak

 = t
p-wr(99%)

 + t
pr(99%)

, (2)

gdzie:
tp-wr(99%) – czas pie r wszych wstê p nych re a kcji, osta t nich osób roz po czy naj¹cych
ewa ku a cjê,
tpr(99%) – czas prze j œcia nie za wie raj¹cy cza su ko le j ki w wyj œciach ewa kua cy j nych.

Dla dru gie go przy pa d ku czas ewa ku a cji za le ¿y od cza su pie r wszych wstê p -
nych re a kcji ki l ku pie r wszych osób, cza su prze mie sz cza nia oraz cza su prze j œcia
przez drzwi, w któ rych utwo rzy³a siê najd³u¿ sza ko le j ka: 
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t
ewak

 = t
p-wr(1%)

 + t
pr(1%)

, (3)
gdzie:

tp-wr(1%) – czas pie r wszych wstê p nych re a kcji, pie r wszych osób roz po czy naj¹cych
ewa ku a cjê,
tpr(1%) – czas prze j œcia za wie raj¹cy czas ko le j ki w wyj œciach ewa kua cy j nych.

Oby d wa przy pa d ki na le ¿y po rów naæ, a za czas re pre zen taty wny po wi nien
zo staæ wy bra ny czas d³u¿ szy. Upro sz czo ny sche mat sk³ado wych cza su ewa ku a -
cji przed sta wio no na rys. 1.

2.2. Sy mu la cje kom pu te ro we

Sy mu la cje kom pu te ro we s¹ zna cz nie bar dziej z³o¿on¹ me tod¹ wy zna cza nia
wa run ków ewa ku a cji. Zwi¹zane jest to z mo ¿ li wo œci¹ wpro wa dze nia wie lu
czyn ni ków wp³ywaj¹cych na pro ces ewa ku a cji. Mo de le kom pu te ro we po zwa laj¹ 
defi nio waæ w³aœci wo œci ewa ku o wa nych jed no stek (masê, szy b koœæ prze mie sz -
cza nia, indy widu a l ne stra te gie ucie cz ki), wpro wa dzaæ dane po ¿a ro we oraz
 dowolnie mo dy fi ko waæ sce na riu sze ewa ku a cji (blo ko wa nie dróg, drzwi ewa -
kuacy j nych). W po³¹cze niu z pro gra ma mi do mo de lo wa nia po ¿a ru daj¹ ko m p lek -
so we spo j rze nie na za gro ¿e nia, ja kie mog¹ wyst¹piæ w tra kcie ewa ku a cji. Ta kie
po dej œcie po zwa la dok³ad nie wy zna czyæ czas de te kcji po ¿a ru, po przez wpro wa -
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Rys. 1. Upro sz czo ny sche mat sk³ado wych cza su ewa ku a cji
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [1].



dze nie do sy mu la cji od po wied nich pa ra me trów czu j ki dymu lub ciep³a. Mo ¿ li we 
jest usta le nie prze dzia³u cza so we go pie r wszych wstê p nych re a kcji okre œlo nej
gru pie jed no stek (ró ¿ ne fun kcje rozk³adów), co po wo du je, ¿e ka ¿ da jed no stka za -
czy na pro ces prze mie sz cza nia w in nym cza sie. Ponad to, jed no stki same mog¹
zacz¹æ pro ces ewa ku a cji w przy pa d ku po wsta nia wa run ków za gra ¿aj¹cych
 ¿yciu, np. gdy za siêg wi dzia l no œci spad nie po ni ¿ej 5 m lub tem pe ra tu ra wzro œ nie 
do 60°C. Kom pu te ro we mo de le ewa ku a cji do wy li cze nia cza su prze j œcia wy ko -
rzy stuj¹ zna cz nie bar dziej z³o¿o ne rów na nie ru chu, na któ re wp³ywa wie le czyn -
ni ków zak³ócaj¹cych, m.in. od dzia³ywa nie si³ spo³ecz nych, si³ kon ta ktu
fi zy cz ne go czy si³ gru po wych. Ponad to, bar dzo dok³ad nie mo de lo wa ne jest zja -
wi sko zat³ocze nia miejsc klu czo wych pod czas ewa ku a cji, co auto ma ty cz nie
przek³ada siê na mo ¿ li woœæ okre œle nia no wych, ule p szo nych stra te gii ewa ku a cji
z bu dyn ku.

3. Przegl¹d opro gra mo wa nia

W przy pa d ku gdy pro je ktant lub rze czoz na w ca ds. prze ciwpo ¿a ro wych zde -
cy du je siê na no wo cze s ne me to dy in ¿y nie r skie w celu osza co wa nia wy ma ga ne -
go cza su ewa ku a cji, sta je przed pro ble mem od po wied nie go do bo ru opro gra-
mo wa nia. Obe c nie na ryn ku do stê p nych jest oko³o 40 pro gra mów, któ re wy ko -
rzy stuj¹ ró ¿ ne mo de le mate ma ty cz ne oraz indy widu a l ne po dej œcie do zja wi ska
ewa ku a cji [5]. Bar dzo czê sto ko ñ co wy u¿y t ko w nik nie po tra fi okre œliæ, czy wy -
bra ny pro gram jest od po wied ni do da ne go typu bu dyn ku, czy te¿ za pla nowa ne -
go sce na riu sza ewa ku a cji. Dla te go przed wcze œ nie j szym u¿y ciem opro gra mo-
wa nia, na le ¿y dok³ad nie prze ana li zo waæ mo del mate ma ty cz ny oraz do stê p ne
mo dy fi ka cje wa run ków brze go wych sy mu la cji. 

Naj bar dziej zna ne i wyko rzy sty wa ne pro gra my umo ¿ li wiaj¹ce mo de lo wa nie
zja wi ska ewa ku a cji, to: EVACNET [11], Pa t h Fin der [7], TIMTEX [12], WAYOUT,
STEPs [8], PEDROUTE/PAXPORT [13], EXIT89 [14], Si mu lex [15], ASERI [16],
BFIRES-2, buil din gE XO DUS [17], EGRESS, EXITT, VE gAS, E-SCAPE, BGRAF,
Eva c Sim, Le gion [18], FDS+Evac [6]. Ka ¿ dy z wy mie nio nych pro gra mów cha ra k -
te ryzu je siê indy widu a l nym po dej œciem do zja wi ska ewa ku a cji, jed na k ¿e ka ¿ dy
mo del ewa ku a cji mo ¿ na po dzie liæ na dwa g³ówne pod mo de le. Pie r wszy odpo -
wie dzia l ny jest za pro ces od naj dy wa nia naj le p szej œcie ¿ ki ewa ku a cji. Po dej œcie
do tego pro ble mu mo¿e byæ ró ¿ no rod ne. Nie któ re pro gra my w pro sty spo sób
wy ko rzy stuj¹ dwu wy mia ro we pola we kto ro we w celu ukie run ko wa nia jed no -
stki ewa ku o wa nej [6], inne na to miast wy zna czaj¹, za po moc¹ skom pli ko wa nych
al go ry t mów, op ty maln¹ œcie ¿ kê ucie cz ki, np. zmo dyfi ko wa ny al go rytm A* [7].
Ist niej¹ rów nie¿ pro gra my, któ re po sia daj¹ swój uni ka l ny al go rytm [8]. Dru gi
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pod mo del, czy li mo del ru chu, to w wiê kszo œci pro gra mów po dej œcie po do b ne.
Naj czê œciej u¿y wa ne jest zmo dyfi ko wa ne równanie ruchu oparte o model
Helbinga [9].

Wy mie nio ne po wy ¿ej pro gra my mo ¿ na po dzie liæ na trzy g³ówne ka te go rie,
w za le ¿ no œci od me to dy mo de lo wa nia pro ce su ewa ku a cji opa r tej o [5], [10]:
1) mo del ru chu: EVACNET4, Pa t h Fin der, TIMTEX, WAYOUT, STEPs, 
2) mo del czê œcio wo beha wio ra l ny: PEDROUTE/PAXPORT, EXIT89, Si mu lex,

FDS+Evac,
3) mo del beha wio ra l ny: ASERI, BFIRES-2, buil din gE XO DUS, EGRESS, EXITT,

VE gAS, E-SCAPE, BGRAF, Eva c Sim, Le gion.
Ka te go rie te opi suj¹ me to dê, któr¹ wy ko rzy stuj¹ mo de le do wy li cze nia cza su

ewa ku a cji w bu dyn kach. Mo del ru chu po le ga na prze mie sz cza niu jed no stek
z jed ne go pun ktu w bu dyn ku do in ne go, prze wa ¿ nie do wyjœæ ewa kua cy j nych
lub miejsc bez pie cz nych. Bar dzo do brze spra w dza siê, gdy u¿yt kow ni ko wi za le -
¿y na uwi do cz nie niu miejsc zat³oczo nych, ko le jek lub miejsc, w któ rych wy stê -
puj¹ ró ¿ ne go ro dza ju prze wê ¿e nia. Mo del czê œcio wo beha wio ra l ny w pie r wszej
fa zie ob li cza œcie ¿ kê ewa ku a cji, jed na k ¿e do rów na nia ru chu wpro wa dza za cho -
wa nia lub czyn ni ki wp³ywaj¹ce na tra je kto riê prze mie sz cza nia. Do tych cech za li -
cza siê czas pie r wszych wstê p nych re a kcji, uni ka l ne w³aœci wo œci jed no stki,
wza je m ne wy prze dza nie czy te¿ wp³yw dymu na ewa ku uj¹ce siê oso by. Mo del
beha wio ra l ny uw z glêd nia do swo ich ob li czeñ czyn no œci wy ko ny wa ne przez
jed no stki. Po zwa la im na po dej mo wa nie de cy zji zwi¹za nych z wy bo rem op ty -
ma l nej œcie ¿ ki ewa ku a cji z uw z glêd nie niem wa run ków pa nuj¹cych w bu dyn ku.

4. Po rów na nie sy mu la cji nu me ry cz nej z me tod¹
em pi ryczn¹ na przyk³ad zie bu dyn ku ope ry

4.1. Wa run ki ewa ku a cji z roz pa try wane go obie ktu

Wy ma ga ny czas ewa ku a cji zo sta³ osza co wa ny dla ty po we go bu dyn ku ope ry,
w któ re go sk³ad wcho dzi try bu na wi do w ni, po mie sz cze nie or kie stry, sce na, sza t -
nie dla go œci oraz po mie sz cze nia so cja l ne i te ch ni cz ne prze wi dzia ne dla akto rów
i obs³ugi ope ry. Try bu na wi do w ni mie œci 745 miejsc siedz¹cych roz mie sz czo -
nych w 18 rzê dach (rys. 2). Z dro ga mi ko mu ni ka cji ogó l nej po³¹czo na jest dwo ma 
ze j œcia mi o sze ro ko œci 2,5 m. Ka ¿ dy rz¹d, poza pie r wszym, po dzie lo ny zo sta³ na
3 ko lu m ny, ko le j no po 8, 16 i 8 miejsc siedz¹cych. Po mie sz cze nie or kie stry umo ¿ -
li wia jed no cze s ny wy stêp ze spo³u in stru menta lne go licz¹cego 70 osób. W przy -
pa d ku sce ny za³o¿o no naj bar dziej nie ko rzy st ny przy pa dek, czy li jed no cze s ne
prze by wa nie na niej 105 akto rów – zgod nie ze wska Ÿ ni kiem za wa r tym w ro z -
porz¹dzeniu Ministra Infrastruktury [19].
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W roz pa try wa nym obie kcie prze wi dzia no 4 wyj œcia ewa kua cy j ne, z cze go
wyjœcia I i II, o sze ro ko œci 2,1 m ka ¿ de, obs³uguj¹ try bu ny pub li cz no œci, po miesz -
cze nie or kie stry oraz czêœæ akto rów zna j duj¹cych siê na sce nie, na to miast wyj -
œcia ewa kua cy j ne III, IV, o sze ro ko œci 1,2 m ka ¿ de, s³u¿¹ ewa ku a cji akto rów
zna j duj¹cych siê na sce nie oraz w po mie sz cze niach so cja l nych i te ch ni cz nych.
Po zio me dro gi ewa kua cy j ne maj¹ sze ro koœæ min. 2,1 m oraz po sia daj¹ po pra w -
ne oz na ko wa nie ewa kua cy j ne, wy ko na ne zgod nie z polsk¹ norm¹ [20]. Przy jê -
to, ¿e oso by zna j duj¹ce siê w bu dyn ku znaj¹ g³ów ne dro gi ewa kua cy j ne,
po nie wa¿ w du ¿ej czê œci po kry waj¹ siê one z dro ga mi ko mu ni ka cji ogó l nej.
Wyj œcia ewa kua cy j ne roz mie sz czo ne zo sta³y w do brze wi do cz nych mie j s cach,
w bez po œred nim wyj œciu z try bu ny wi do w ni, z po mie sz cze nia or kie stry i ze
sce ny. Przyk³ado wy rozk³ad po mie sz czeñ i wyjœæ ewa kua cy j nych przed sta wio -
no na rys. 3.
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4.2. Sce na riusz po ¿a ro wy

Sce na riusz po ¿a ro wy zak³ada jed no czesn¹ ewa ku a cjê 745 osób. Za gro ¿e -
niem, któ re mo¿e spo wo do waæ tak¹ sy tu a cjê, mo¿e byæ wy buch po ¿a ru na sce -
nie, w sza t ni go œci lub w po mie sz cze niach so cja l nych ope ry. Ewa ku a cjê obie ktu
mo¿e dete r mi no waæ rów nie¿ inne zda rze nie za gra ¿aj¹ce ¿y ciu zna j duj¹cych siê 
w nim osób, np. po dej rze nie ata ku terro rysty cz ne go. Na po trze by ba da nia
za³o¿o no naj bar dziej nie ko rzy st ny przy pa dek, tj. przy jê ty sce na riusz ma mie j s -
ce pod czas trwa nia spe kta klu, gdy wszy stkie do stê p ne mie j s ca s¹ za jê te
a obs³uga ope ry zna j du je siê wewn¹trz bu dyn ku. Przy jê to na stê puj¹cy prze bieg 
wy da rzeñ:
1) wszy s cy u¿y tko w ni cy obie ktu zo staj¹ po wia do mie ni o ko nie cz no œci ewa ku a -

cji przez dŸwiê ko wy sy stem ostrze ga w czy i/lub przez s³u¿by ochro ny obie k -
tu, któ re bêd¹ kie ro waæ ewa ku acj¹, 

2) oso by zna j duj¹ce siê w obie kcie roz po czy naj¹ ewa ku a cjê w kie run ku wyj œcia
na zewn¹trz obie ktu (do mie j s ca bez pie cz ne go), 

3) g³ówne wyj œcia ewa kua cy j ne I i II nie s¹ za blo ko wa ne me cha ni cz nie lub wy -
klu czo ne przez po ¿ar, po nie wa¿ w bli skim ich s¹sie dztwie nie zna j duj¹ siê
¿ad ne ma te ria³y pa l ne, 
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4) wyj œcie ewa kua cy j ne III zo sta je wy klu czo ne przez po ¿ar, 
5) ewa ku a cja od by wa siê ty l ko przez wyj œcia ewa kua cy j ne I, II i IV.

4.3. Wy zna cze nie wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji me tod¹
em pi ryczn¹

W ta be li 1 przed sta wione zo sta³y ob li cze nia wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji
dla oma wia ne go bu dyn ku ope ry. Wy ko nano je dla dwóch repre zenta ty w nych
przy pa d ków omó wio nych w roz dzia le 2.1.

Ta be la 1. Ob li cze nia wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji dla bu dyn ku ope ry

Projektowy scenariusz zachowañ i rodzaj u¿ytkowania:

kategoria B2

gotowoœæ u¿ytkowników czuwaj¹cy

zaznajomienie
u¿ytkowników

niezaznajomieni

gêstoœæ u¿ytkowników wysoka

wydzielenia/z³o¿onoœæ jedno w skupionym punkcie

Efekt jakoœci systemu alarmowego na pierwsze wstêpne reakcje:

poziom systemu
alarmowego

A1. System sygnalizacji obejmuje ca³¹ rozpatrywan¹
strefê, automatycznie i natychmiast zostaje
og³oszony alarm dla u¿ytkowników znajduj¹cych siê 
w zagro¿onej przestrzeni.

Klasyfikacja systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem po¿arowym i wp³yw na czas ewakuacji:

poziom zarz¹dzania M1. Personel przeszkolony do wysokiego poziomu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem, praktyka
w zabezpieczeniu przeciwpo¿arowym, w³aœciwy
nadzór nad utrzymaniem urz¹dzeñ, dobrze
opracowana instrukcja bezpieczeñstwa po¿arowego.

Obliczenie wymaganego czasu ewakuacji:

czas detekcji po¿aru Dane producentów i normowe:
td – czas detekcji po¿aru: 120 s

czas alarmowania ta – czas alarmowania: 0 s
Obiekt jest wyposa¿ony w dŸwiêkowy system
ostrzegania, który zostaje uruchomiony po
otrzymaniu sygna³u z systemu sygnalizacji
po¿arowej.
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czas przejœcia przy
zablokowanym wyjœciu
ewakuacyjnym III

prêdkoœæ na drodze poziomej – 1,2 m/s
prêdkoœæ na drodze pionowej – 0,8 m/s
d³ugoœæ drogi w poziomie – 24 m
d³ugoœæ drogi w pionie – 19 m
czas pokonania drogi: 
tpr(99%) = 2   4 m : 1,2 m/s + 19 m : 0,8 m/s = 43,75 s

odnajdywanie wyjœcia
ewakuacyjnego

tod = 30 s

Przypadek pierwszy – gêstoœæ populacji mniejsza od jednej trzeciej projektowanej populacji:

czas pierwszych wstêpnych
reakcji ostatnich
ewakuuj¹cych siê osób

kategoria scenariuszy i modyfikacje:
czuwaj¹cy, niezaznajomieni – m1 b2 a1
tp-wr(99%) = 180 s

czas, po którym zacznie siê
przemieszczanie ludzi

tdet + ta + tod + tp-wr(99%) = 110 s + 0 s + 30 s + 180 s = 320 s

WCE = tdet + ta + tod + tp-wr(99%) + tpr(99%) = 110 s + 0 s + 30 s + 180 s + 43,8 s = 363,8 s

Przypadek drugi – maksymalna projektowana gêstoœæ populacji:

czas wstêpnych reakcji
pierwszych ewakuuj¹cych
siê osób

Kategoria scenariuszy i modyfikacje:
czuwaj¹cy, niezaznajomieni – M1 B2 A1
tp-wr(1%) = 60 s

czas, po którym zacznie siê
przemieszczanie ludzi

tdet + ta + tod + tp-wr(1%) = 110 s + 0 s + 30 s + 60 s = 200 s

czas kolejki Zak³ada siê, ¿e osoby znajduj¹ce siê na trybunie
widowni oraz w pomieszczeniu orkiestry utworz¹
dwa równe strumienie, po 330 osób, do wyjœæ
ewakuacyjnych I i II. Ponadto przyjmuje siê, ¿e
aktorzy znajduj¹cy siê na scenie utworz¹ trzy równe
strumienie ewakuacyjne, po 35 osób, do wyjœæ
ewakuacyjnych I, II i IV. £¹cznie przez wyjœcia I i II
ewakuowaæ siê bêdzie 365 osób.
Szerokoœæ drzwi wyjœciowych I, II: 1,2 m
tk = 365 os : (1,2 m × 1,33 os/m/s) = 228,7 s

WCE = tdet + ta + tod + tp-wr(1%) + tpr(1%) + tk = 110 s + 0 s + 30 s + 60 s + 43,8 s + 228,7 s =
= 472,5 s

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Zgod nie z za³o¿e nia mi no r my [1] za czas re pre zen taty wny na le ¿y wy braæ
czas d³u¿ szy. W przy pa d ku oma wia ne go bu dyn ku ope ry, ewa ku a cja za j mu je
wiê cej cza su, gdy try bu ny wi do w ni zape³nio ne s¹ do osta t nie go mie j s ca. Dla te go
wy li czo ny wy ma ga ny czas ewa ku a cji rów ny jest 7 minut i 53 sekundy.

Po wy ¿sza me to da em pi ry cz na po zwo li³a osza co waæ czas, po któ rym lu dzie
opuszcz¹ za gro ¿on¹ stre fê po ¿a row¹. Jed na k ¿e, trud no jest jed noz na cz nie okre -
œliæ, czy ewa ku a cja zo sta nie prze pro wa dzo na zgod nie z opi sa ny mi za³o¿e nia mi.
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Po mi mo do syæ pesy mi sty cz nych za³o¿eñ pro je kto wych mo ¿e siê oka zaæ, ¿e
w przy pa d ku wyst¹pie nia pa ni ki lu dzie wy bior¹ ty l ko czêœæ do stê p nych wyjœæ
ewa kua cy j nych, co auto ma ty cz nie spo wo du je wyd³u¿e nie cza su ewa ku a cji.
Ponad to, me to da em pi ry cz na nie po zwa la osza co waæ miejsc po ten cja l nie nie bez -
pie cz nych (lo ka l ne za gê sz cze nia lu dzi, za ma³a prze pu sto woœæ wyjœæ ewa kua cy j -
nych) oraz spra w dziæ po pra wnoœæ zapro je kto wa nych roz wi¹zañ.

4.4. Omó wie nie opro gra mo wa nia wyko rzy sta ne go
do sy mu la cji nu me ry cz nej

Do prze pro wa dze nia kom pu te ro wej sy mu la cji ewa ku a cji wy ko rzy sta no pro -
gram FDS+Evac ver. 2.2.1. Zosta³ on stwo rzo ny przez in sty tut VTT Te ch ni cal and
Re se arch Cen ter of Fin land przy wspó³pra cy z ame ry ka ñ skim in sty tu tem Fire
Re se arch Di vi sion in the Bu i l ding and Fire Re se arch La bo ra to ry. Pro gram jest
mo de lem ewa ku a cji, któ ry umo ¿ li wia mo de lo wa nie tego pro ce su w wa run kach
po ¿a ru, jak rów nie¿ w wa run kach pró b nej ewa ku a cji. Za da niem pro gra mu
FDS+Evac jest ob li cza nie po zy cji, prê d ko œci oraz da w ki to ksy cz nych ga zów dla
ka ¿ dej jed no stki zna j duj¹cej siê w do me nie ob li cze nio wej w prze ci¹gu ka ¿ dej
dys kre t nej chwi li cza su. Wszy stkie dane wyj œcio we za pi sy wa ne s¹ do pli ków
te ksto wych CSV (com ma se pa ra ted va lu es), na to miast wizu a li za cje tych da nych
umo ¿ li wia do da t ko we opro gra mo wa nie Smo ke View [6].

FDS+Evac tra ktu je ka¿d¹ ewa ku uj¹c¹ siê oso bê jako in dy wi du aln¹ jed no stkê,
któ rej prze mie sz cze nie wywo³ane jest przez rów na nie ru chu. Ta kie po dej œcie po -
zwa la na przy pi sa nie po szcze gó l nej jed no st ce w³as nych per so na l nych cech oraz
na da nie jej uni ka l nej stra te gii ucie cz ki. Na wszy stkie jed no stki od dzia³ywuj¹ si³y
i mo men ty si³ spo wo do wa ne kon ta ktem fi zy cz nym, np. z in ny mi jed no stka mi
czy na po tka ny mi prze szko da mi, ta ki mi jak me b le lub œcia ny. Co wiê cej, na jed -
no stkê dzia³aj¹ si³y psy cho spo³ecz ne, np. jed no stka sta ra siê za cho waæ bez -
pieczn¹ od leg³oœæ od po prze dzaj¹cej j¹ jed no stki, dziê ki cze mu uni ka
bez po œred nie go kon ta ktu fi zy cz ne go. Rów na nie ru chu prze wi du je rów nie¿ si³y
mo ty wuj¹ce, czy li ta kie, któ re zmu szaj¹ jed no stkê do uzy ska nia pre fe ro wa nej
prê d ko œci po ru sza nia siê. Wy ni kiem dzia³ania wszy stkich tych si³ jest rów na nie
ru chu dla trans la cy j nych i ro ta cy j nych sto p ni swo bo dy, któ re s¹ roz wi¹zy wa ne
przy u¿y ciu dys sypa ty w nej me to dy dy na mi ki cz¹stek. Dziê ki temu mo del wy -
ko rzy stu je ci¹g³oœæ cza su i prze strze ni do œledzenia trajektorii poruszania siê
jednostek [6].

Opro gra mo wa nie po zwa la rów nie¿ na mo de lo wa nie mo c no zat³oczo nych
bu dyn ków, w któ rych prze wi du je siê, ¿e na g³ów nych dro gach ewa kua cy j nych
bêd¹ po wsta waæ lo ka l ne za gê sz cze nia lu dzi. W pro gra mie zaimp lemen to wa no
ta k ¿e in ter akcje spo³ecz ne, np. mo del grup. Do wy bo ru od po wied niej dro gi wyj -
œcia pro gram wy ko rzy stu je mo del fun kcji zachowañ [6].
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Prê d ko œci prze mie sz cza nia oraz wy mia ry cia³a dla po szcze gó l nych ty pów
jed no stek w pro gra mie FDS+Evac przed sta wiono w ta beli 2.

Ta be la 2. Prê d ko œci prze mie sz cza nia oraz wy mia ry cia³a jed no stek wpro wa -
dza nych do pro gra mu FSD+Evac

Typ
jednostki

Rd [m] Rt/Rd [-] Rs/Rd [-] Ds/Rd [-] Prêdkoœæ [m/s]

doros³y 0,255 ±0,035 0,5882 0,3725 0,6275 1,25 ±0,30

mê¿czyzna 0,270 ±0,020 0,5926 0,3704 0,6296 1,35 ±0,20

kobieta 0,255 ±0,020 0,5833 0,3750 0,6250 1,15 ±0,20

dziecko 0,210 ±0,015 0,5714 0,3333 0,6667 0,90 ±0,30

osoba starsza 0,250 ±0,020 0,6000 0,3600 0,6400 0,80 ±0,30

îród³o: [6].

4.5. G³ówne za³o¿e nia do sy mu la cji

Ewa ku a cja z bu dyn ku ope ry pro wa dzo na jest przez trzy wyj œcia ewa kua cy j -
ne, tj.: I, II i IV. Jed no stki wy bie raj¹ naj krótsz¹ do stêpn¹ dro gê ewa ku a cyjn¹.
 Fizyczne ich prze mie sz cza nie roz po czy na siê w 170. se kun dzie, po uw z glêd nie -
niu cza su de te kcji – 110 se kund (dane no r mo we i pro du cen tów), cza su ala r mo -
wa nia – 0 se kund (naty ch mia sto we za dzia³anie dŸwiê ko we go sys te mu
ostrze ga nia po wy kry ciu po ¿a ru) oraz cza su pie r wszych wstê p nych re a k cji
– 60 se kund [1].

Wszy stkie jed no stki zna j duj¹ce siê na try bu nach wi do w ni zwró co ne s¹
w kie run ku sce ny, na to miast jed no stki or kie stry w kie run ku wi do w ni.
Pocz¹tko wy kie ru nek, w któ rym zwró co ne s¹ jed no stki zna j duj¹ce siê na sce nie
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Rys. 4. Roz miar lu dz kie go cia³a przy bli ¿o ny do ko m bi na cji trzech na chodz¹cych
na sie bie okrê gów

îród³o: [6].



ge ne ro wa ny jest lo so wo przez pro gram – rys. 5. Ce chy fi zy cz ne wszy stkich ty -
pów jed no stek rów nie¿ ge ne ro wa ne s¹ lo so wo, zgod nie z za kre sem przed sta -
wio nym w ta be li 2. Prê d koœæ prze mie sz cza nia po scho dach rów na jest 0,8 m,
zgod nie z [1].

W celu osza co wa nia najd³u¿ sze go wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji zba da no
trzy przy pa d ki: 
1) ca³a po pu la cja po sia da ce chy fi zy cz ne osób do ros³ych, 
2) po³owa po pu la cji po sia da ce chy fi zy cz ne ko biet, po³owa mê ¿ czyzn, 
3) po pu la cjê sta no wi: 25% ko biet, 35% mê ¿ czyzn, 15% dzie ci oraz 25% osób sta r -

szych.
Ponad to, dla ka ¿ de go przy pa d ku wy ko na no po piêæ sy mu la cji, w celu po -

rów na nia ró ¿ nic w da nych wyj œcio wych wy ni kaj¹cych z lo so we go przy pi sy wa -
nia pa ra me trów fi zy cz nych oraz roz mie sz cze nia jed no stek w do me nie
obliczeniowej.

4.6. Wy ni ki sy mu la cji nu me ry cz nej

Otrzy ma ne wy ni ki sy mu la cji zo sta³y za pre zen towa ne w fo r mie wy kre sów,
któ re przed sta wiaj¹ za le ¿ noœæ po miê dzy cza sem, a liczb¹ ewa ku o wa nych jed no -
stek z ca³ej do me ny ob li cze nio wej oraz przez po szcze gó l ne wyj œcia ewa kua cy j ne. 
Ponad to, w fo r mie ta be li, po rów na ne zo sta³y naj kró t sze oraz najd³u¿ sze wy ma -
ga ne cza sy ewa ku a cji ze wszy stkich wy ko na nych sy mu la cji dla konkretnego
przypadku.
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Rys. 5. Roz mie sz cze nie jed no stek w bu dyn ku ope ry
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Przy pa dek 1. Ca³a po pu la cja po sia da ce chy fi zy cz ne osób do ros³ych
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Rys. 6. Za le ¿ noœæ li cz by ewa ku o wa nych osób od cza su z ca³ej do me ny ob li cze nio wej
dla przy pa d ku 1

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 7. Za le ¿ noœæ li cz by ewa ku o wa nych osób od cza su przez po szcze gó l ne wyj œcia
ewa kua cy j ne (sy mu la cja 5) dla przy pa d ku 1

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ta be la 3. Po rów na nie wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji pie r wszej oraz osta t niej
jed no stki dla wszy stkich sy mu la cji przy pa d ku 1

Symulacja 1 Symulacja 2 Symulacja 3 Symulacja 4 Symulacja 5

Czas pierwszej
ewakuowanej
osoby

179 s 178 s 178 s 180 s 180 s

Czas ostatniej
ewakuowanej
osoby

294 s 295 s 294 s 296 s 299 s

îród³o: opra co wa nie w³asne

Przy pa dek 2. Po³owa po pu la cji po sia da ce chy fi zy cz ne ko biet, po³owa mê ¿ czyzn
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Rys. 8. Za le ¿ noœæ li cz by ewa ku o wa nych osób od cza su z ca³ej do me ny ob li cze nio wej dla
przy pa d ku 2

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ta be la 4. Po rów na nie wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji pie r wszej oraz osta t niej
jed no stki dla wszy stkich sy mu la cji przy pa d ku 2

Symulacja 1 Symulacja 2 Symulacja 3 Symulacja 4 Symulacja 5

Czas pierwszej
ewakuowanej
osoby

179 s 179 s 180 s 180 s 180 s

Czas ostatniej
ewakuowanej
osoby

298 s 300 s 297 s 300 s 295 s

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Rys. 9. Za le ¿ noœæ li cz by ewa ku o wa nych osób od cza su przez po szcze gó l ne wyj œcia ewa -
kua cy j ne (sy mu la cja 2) dla przy pa d ku 2

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Przy pa dek 3. Po pu la cjê sta no wi 25% ko biet, 35% mê ¿ czyzn, 15% dzie ci oraz 25%
osób stra szych
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Rys. 10. Za le ¿ noœæ li cz by ewa ku o wa nych osób od cza su z ca³ej do me ny ob li cze nio wej 
dla przy pa d ku 3

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 11. Za le ¿ noœæ li cz by ewa ku o wa nych osób od cza su przez po szcze gó l ne wyj œcia 
ewa kua cy j ne (sy mu la cja 1) dla przy pa d ku 3

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ta be la 5. Po rów na nie wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji pie r wszej oraz osta t niej jed no stki

dla wszy stkich sy mu la cji przypadku 3

Symulacja 1 Symulacja 2 Symulacja 3 Symulacja 4 Symulacja 5

Czas pierwszej
ewakuowanej osoby

179 s 180 s 179 s 179 s 180 s

Czas ostatniej
ewakuowanej osoby

317 s 312 s 313 s 312 s 317 s

îród³o: opra co wa nie w³asne.

4.7. Wnio ski

Prze pro wa dzo ne sy mu la cje kom pu te ro we po zwo li³y osza co waæ wy ma ga ny
czas ewa ku a cji, któ ry wy niós³ 317 s. Najd³u¿ szy czas ewa ku a cji otrzy ma ny zo sta³ 
w przy pa d ku sy mu la cji 1 i 5, gdy po pu la cja zna j duj¹ca siê w do me nie ob li cze nio -
wej sk³ada³a siê z 25% ko biet, 35% mê ¿ czyzn, 15% dzie ci oraz 25% osób sta r -
szych. Czas ten jest kró t szy o 155,5 s od cza su wy li czo ne go me tod¹ em pi ryczn¹
(472,5 s) przy u¿y ciu no r my bry ty j skiej. Wy ni ka to z fa ktu do da nia do dat ko we go
cza su prze zna czo ne go na szu ka nie wyj œcia ewa kua cyj ne go (30 s) oraz upro szo -
ne go po dej œcia do ob li cza nia czasu ko le j ki (228,7 s).
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Rys. 12. Po wsta wa nie lo ka l ne go za gê sz cze nia lu dzi przy wyj œciu ewa kua cy j nym I
i ze j œciu z try bu ny wi do w ni
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Naj kró t szy czas ewa ku a cji zo sta³ otrzy ma ny w sy mu la cji 1 i 3 w pie r wszym
przy pa d ku (294 s), któ ry zak³ada³ do my œl ne w³aœci wo œci fi zy cz ne ewa ku o wa -
nych jed no stek (oso ba doros³a).

Prze pro wa dzo ne sy mu la cje po zwo li³y wska zaæ mie j s ca szcze gó l nie nie bez -
pie cz ne pod k¹tem ewa ku a cji, w któ rych po wstaj¹ lo ka l ne za gê sz cze nia. S¹ to
g³ów nie wyj œcia ewa kua cy j ne I i II (œred nio ewa ku o wa³o siê przez te drzwi od -
po wie d nio 378 oraz 328 osób) oraz ze j œcia z try bun wi do w ni – rys. 12.

Roz bie ¿ noœæ wy ni ków dla prze pro wa dzo nych sy mu la cji by³a re la ty w nie
ma³a (wzglê dem me to dy em pi ry cz nej) i wy nios³a oko³o 7%. Spo wo do wa ne to
by³o tym, i¿ wy ma ga ny czas ewa ku a cji dete rmi no wa ny by³ prze pu sto wo œci¹
drzwi ewa kua cy j nych I i II oraz sze ro ko œci¹ zejœæ z try bun wi do w ni. Dla te go te¿
zmien ne w³aœci wo œci jed no stek nie mia³y znacz¹cego wp³ywu na wy ma ga ny
czas ewa ku a cji.

5. Pod su mo wa nie

G³ów nym ce lem sy mu la cji przed sta wio nych w ar ty ku le by³o wy zna cze nie
wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji z bu dyn ku ope ry przy u¿y ciu sy mu la cji kom pu -
te ro wych. Czas ten jest g³ów nym czyn ni kiem wa run kuj¹cym bez pie cze ñ stwo lu -
dzi w przy pa d ku po wsta nia po ¿a ru. Spo wo do wa ne jest to fa ktem, i¿ wiê kszoœæ
in sta la cji prze ciwpo ¿a ro wych re gu lo wa na jest wzglê dem tego cza su, np. wy da j -
noœæ in sta la cji we nty la cji od dy miaj¹cej, któ rej za da niem jest utrzy ma nie bez -
piecznych wa run ków ewa ku a cji. Na wa r toœæ wy ma ga ne go cza su ewa ku a cji
wp³ywa wie le czyn ni ków, któ re po win ny byæ dok³ad nie wyse le kcjo nowa ne oraz 
prze ana lizo wa ne. Cho dzi g³ów nie o li cz bê wpro wa dzo nych jed no stek do sy mu -
la cji, po pra w ne zde fi nio wa nie ich w³aœci wo œci, od po wied nie od wzo ro wa nie
 geometrii obie ktu, wy zna cze nie wszy stkich lo ka l nych uwa run ko wañ, po pra w ne 
roz mie sz cze nie wyjœæ ewa kua cy j nych itp. Wszy stkie te sk³ado we maj¹ znacz¹cy
wp³yw na wy nik ko ñ co wy. Trze ba jed nak za uwa ¿yæ, i¿ dok³adne oraz szcze -
gó³owe wpro wa dze nie tych da nych umo ¿ li wi od wzo ro wa nie re a l nych wa run -
ków pro ce su ewa ku a cji oraz po zwo li dok³ad nie osza co waæ wy ma ga ny czas
ewa ku a cji.

Drug¹ istotn¹ funkcj¹ ob li czeñ kom pu te ro wych jest mo ¿ li woœæ dok³ad ne go
wy zna cze nia wa run ków ewa ku a cji. Prze pro wa dzo ne sy mu la cje jed noz na cz nie
wska za³y po ten cja l ne mie j s ca za gro ¿eñ, czy li g³ów nie ob sza ry prze lud nieñ oraz
po wsta wa nia ko le jek do drzwi ewa kua cy j nych. Mo ¿ na stwier dziæ, i¿ two rze nie
siê zja wi ska ko le j ki w przy pa d ku ewa ku a cji jest nie uni k nio ne. Jed na k ¿e w przy -
pa d ku ewa ku a cji spo wo do wa nej re a l nym za gro ¿e niem ¿y cia (po ¿ar, atak ter -
rory sty cz ny), mie j s ca te oraz ich nie wy sta r czaj¹ca prze pu sto woœæ mog¹ byæ
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g³ów nym czyn ni kiem pro wadz¹cym do po wsta nia nie bez pie czne go zja wi ska
pa ni ki. Zja wi sko to jest naj gorsz¹ form¹ prze mie sza nia siê ko le kty wu, po wo -
duj¹c¹ za de pta nie, zmia ¿ d¿e nie lu dzi oraz wie lo kro t nie sku t kuj¹ce ca³ko wi tym
za blo ko wa niem dróg ewa kua cy j nych. Dla te go te¿ isto t ne jest, aby wszy stkie
otrzy ma ne wy ni ki dok³ad nie prze ana li zo waæ oraz wyci¹gn¹æ od po wied nie
wnio ski, któ re mog¹ s³u¿yæ za podstawê do poprawy projektowanych
warunków ewakuacji.
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Computer Simulations as the Method of Estimating
the Required Safe Escape Time from Buildings

Pro per ma na ge ment of eva cu a tion pro ces ses is one of the ba sic re qu i re ments wi t hin
life sa fe ty con cepts. Many ti mes it helps to pre vent dan ge ro us si tu a tions which may oc cur 
du ring the eva cu a tion. The per fo r man ce ba sed on fire co des al low the use of nu me ri cal
si mu la tion of eva cu a tion pro ces ses to im pro ve the fire sa fe ty in bu i l dings. Ac tu al ly, the re
are ap pro xima te ly 40 pro grams for mo de ling this phe no me non, but each has some
li mi ta tions, which the po ten tial user sho uld know.

This pa per de scri bes two me t hods of esti ma ting the re qu i red safe es ca pe time:
the co m pu ter si mu la tion and the Bri tish stan dard. Both me t hods were co m pa red and
the re qu i red safe es ca pe time was as ses sed. It was ba sed on the ope ra ho u se exa m p le.
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