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Analiza mo¿liwoœci zastosowania
mechanicznego nawiewu kompensacyjnego
w systemach grawitacyjnego usuwania dymu
z klatek schodowych
W artykule przedstawiono analizê mo¿liwoœci zastosowania mechanicznego nawiewu powietrza
w systemach oddymiania grawitacyjnego. Celem
badania by³o porównanie metod oddymiania grawitacyjnego z nawiewem naturalnym i oddymiania grawitacyjnego z nawiewem mechanicznym.
Na podstawie dokonanej analizy sformu³owano
wnioski z wykonanych badañ.
The article presents an analysis of the possibility
of using mechanical airflow in gravitational smoke
removal systems.
The goal of the research was comparing methods
of gravitational smoke removal systems and
gravitational smoke removal with mechanical
airflow. Analysis of the results served as basis for
research conclusions.

S³owa kluczowe: klapa dymowa, efekt kominowy, widocznoœæ, natê¿enie
przep³ywu powietrza, ewakuacja.
Keywords: smoke venting, chimney effect, visibility, airflow intensity,
evacuation.
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1. Wstêp
Zabezpieczenie pionowych dróg ewakuacyjnych (klatek schodowych) przed
zadymieniem jest kluczowym zagadnieniem w koncepcji bezpieczeñstwa ewakuacji z budynków. Wspó³czeœnie funkcjonuj¹ dwa sposoby zabezpieczenia klatek schodowych:
• zapobieganie zadymieniu (metoda nadciœnieniowa);
• usuwanie dymu z klatki schodowej (metoda grawitacyjna).
Systemy nadciœnieniowe zapewniaj¹ najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa, poniewa¿ uniemo¿liwiaj¹ przedostanie siê dymu na klatkê schodow¹. Systemy te
obligatoryjnie wymagane s¹ w budynkach wysokich, za wyj¹tkiem mieszkalnych, oraz wszystkich wysokoœciowych. Ich stosowanie reguluj¹ odpowiednie
normy i zasady wiedzy technicznej, m.in. PN-EN 12101-6:2007 [1], Instrukcja
ITB 378/2002 [2].
Usuwanie dymu z klatek schodowych najczêœciej wykonywane jest w sposób
grawitacyjny. Klapa dymowa umieszczana jest w dachu nad klatk¹ schodow¹,
a nap³yw powietrza odbywa siê przez drzwi wyjœciowe. Mechanizmem napêdzaj¹cym przep³yw jest tzw. „efekt kominowy” wynikaj¹cy z ró¿nicy gêstoœci
gazów, bêd¹cej skutkiem ró¿nicy temperatur w klatce i na zewn¹trz klatki. Ró¿nica gêstoœci gazów powoduje powstanie si³y wyporu, która wytwarza ró¿nicê
ciœnieñ, co prowadzi do ruchu gazu.
W sytuacji, gdy temperatura otoczenia bêdzie wy¿sza ni¿ temperatura
wewn¹trz klatki schodowej, gêstoœæ powietrza w klatce bêdzie wiêksza ni¿ gêstoœæ powietrza na zewn¹trz. Wyst¹pi wtedy zjawisko tzw. „odwróconego efektu kominowego”. Wówczas przep³yw powietrza bêdzie przebiega³ w dó³ klatki
schodowej, a dym zamiast wyp³ywaæ z klatki przez otwór oddymiaj¹cy, bêdzie
w niej zalega³ lub przep³ywa³ w dó³ do wyjœcia ewakuacyjnego na zewn¹trz
budynku.
Technologia grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych powszechnie stosowana jest w oparciu o Polsk¹ Normê PN-B-02877-4:2001 [3].
Metodyka obliczeñ powierzchni klap dymowych oraz otworów napowietrzaj¹cych bazuje jedynie na powierzchni rzutu klatki schodowej. Zgodnie z t¹ norm¹
przyjmuje siê, ¿e powierzchnia czynna klapy dymowej powinna wynosiæ co najmniej 5% rzutu klatki schodowej w budynkach do 25 m i 7,5% w budynkach powy¿ej 25 m. Powierzchnia otworu napowietrzaj¹cego powinna wynosiæ nie
mniej ni¿ 130% powierzchni otworu oddymiaj¹cego.
Zabezpieczenie klatki schodowej za pomoc¹ instalacji do usuwania dymu budzi wœród fachowców uzasadnione w¹tpliwoœci. Dotycz¹ one m.in.: liczby
drzwi, przez które bêdzie realizowany nap³yw powietrza zewnêtrznego, stosowania nawiewu mechanicznego w przypadku, gdy wyjœcie z klatki prowadzi
przez hol lub wiatro³ap, doboru parametrów wentylatora nawiewnego, braku
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badañ weryfikuj¹cych skutecznoœæ tego rozwi¹zania. Ponadto, w literaturze
bran¿owej, specjaliœci sygnalizuj¹, ¿e „samo grawitacyjne oddymianie klatki
schodowej w budynku nie zapewnia na niej odpowiednich warunków ewakuacji” [4]. Po otwarciu klapy dymowej w dachu nad klatk¹ oraz drzwi wejœciowych
na parterze umo¿liwiaj¹cych nap³yw powietrza, tworzy siê ci¹g kominowy, do
którego mo¿e byæ zasysany dym z kondygnacji objêtej po¿arem. Tym samym
zak³ada siê wystêpowanie dymu na drodze ewakuacyjnej, co pozostaje w sprzecznoœci z zapewnianiem warunków bezpiecznej ewakuacji.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nasuwa siê pytanie, jakie przes³anki sk³aniaj¹
projektantów, aby wyposa¿aæ klatki schodowe w takie instalacje?
Formalnie mo¿liwoœæ stosowania urz¹dzeñ do usuwania dymu na klatkach
schodowych wynika z paragrafu 245 aktualnie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie [5]. Urz¹dzenia do usuwania dymu znalaz³y siê w powy¿szym rozporz¹dzeniu ju¿ w 1994 r. i przetrwa³y wszystkie
dotychczasowe zmiany i aktualizacje. Wczeœniej, w 1980 r., urz¹dzenia te nieco
inaczej nazwane, wystêpowa³y w rozporz¹dzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Œrodowiska w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki [6]. Tam¿e, w paragrafie 237, pojawi³ siê
zapis wymagaj¹cy wyposa¿ania klatek schodowych w pewnych budynkach
w „urz¹dzenia do awaryjnego usuwania dymów i gazów po¿arowych”. Niestety, mimo up³ywu 32 lat, urz¹dzenia do usuwania dymu nie doczeka³y siê jednoznacznego zdefiniowania, ani okreœlenia celu, jakiemu maj¹ s³u¿yæ. Warto jednak
zwróciæ uwagê na dwa fakty. Po pierwsze, autorzy przepisów ju¿ w 1980 r. mieli
œwiadomoœæ, ¿e aby zapewniæ mo¿liwoœæ ewakuacji klatk¹ schodow¹, nie wolno
dopuœciæ do jej zadymienia. Potwierdza to wymóg stosowania „urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych przenikaniu dymu i gazów po¿arowych” stawiany budynkom powy¿ej 25 m. Po drugie, wymóg samoczynnego uruchamiania urz¹dzeñ do
usuwania dymu pojawi³ siê dopiero w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury
z 2002 r. [5] i dotyczy³ tylko budynków wysokich, a po zmianie w 2010 r., jedynie
budynków wysokich produkcyjno-magazynowych.
Na podstawie powy¿szej analizy wymagañ formalnych, mo¿na wnosiæ, ¿e
g³ówn¹ funkcj¹ tych urz¹dzeñ jest u³atwianie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych
prowadzonych przez stra¿ po¿arn¹: po przyjeŸdzie na miejsce po¿aru stra¿acy
przyciskiem lub dŸwigni¹ otwieraj¹ otwór w stropie, po czym nastêpuje wyp³yw
dymu i gazów po¿arowych w stopniu umo¿liwiaj¹cym im dotarcie do miejsca
zdarzenia. Tym samym mo¿na sformu³owaæ pierwszy cel stosowania urz¹dzeñ
do usuwania dymu: zabezpieczenie przed obni¿aniem siê poziomu dymu w niewydzielonej przeciwpo¿arowo klatce schodowej poni¿ej kondygnacji objêtej po¿arem.
Odrêbnym przypadkiem s¹ sytuacje wynikaj¹ce z paragrafu 256 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie [5]. Przepis ten nak³ada
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obowi¹zek stosowania urz¹dzeñ do usuwania dymu, wraz z jednoczesnym stosowaniem drzwi do klatki schodowej o klasie odpornoœci ogniowej EI 30. Drzwi
te, dziêki wyposa¿eniu w samozamykacze i klasie odpornoœci ogniowej, zabezpieczaj¹ przed przedostaniem siê dymu do przestrzeni klatki schodowej. Wymaganie na³o¿one przez paragraf 256 ma œcis³y zwi¹zek z warunkami ewakuacji
w budynku, poniewa¿ pozwala skróciæ d³ugoœæ dojœcia ewakuacyjnego, które
wówczas mierzone jest do drzwi na klatkê schodow¹, zamiast do drzwi wyjœciowych z budynku. Dym mo¿e dostaæ siê na klatkê schodow¹ jedynie w trakcie
ewakuacji z zagro¿onej kondygnacji. Na tej podstawie mo¿na sformu³owaæ
drugi cel stosowania urz¹dzeñ do usuwania dymu: mo¿liwie najszybsze usuniêcie
dymu z wydzielonej przeciwpo¿arowo klatki schodowej, w celu poprawy warunków
ewakuacji.

2. Za³o¿enia metodologiczne badañ
G³ównym celem przeprowadzonej pracy badawczej by³a ocena mo¿liwoœci
zastosowania mechanicznego nawiewu powietrza w systemach oddymiania
grawitacyjnego. Na wstêpie dokonano analizy funkcjonalnoœci instalacji do grawitacyjnego usuwania dymu. Na tej podstawie opracowano plan doœwiadczenia, w którym uwzglêdniono mo¿liwe scenariusze zdarzeñ w przypadku
po¿aru. W trakcie badañ analizowano widocznoœæ w przestrzeni zadymionej
klatki schodowej przy za³o¿onych wydatkach objêtoœciowych mechanicznie nawiewanego powietrza. Uzyskane wyniki porównywano z warunkami uzyskanymi podczas grawitacyjnego nap³ywu powietrza realizowanego zgodnie
z norm¹ PN-B-02877-4:2001. Równolegle do badañ wykonano symulacje komputerowe warunków zadymienia w klatce schodowej w celu sprawdzenia przydatnoœci tego narzêdzia in¿ynierskiego do projektowania oddymiania klatek.
Do przeprowadzenia badañ przyjêto dwa mo¿liwe scenariusze przebiegu po¿aru w odniesieniu do klatki schodowej:
• po¿ar w budynku, w którym klatka po¿arowa nie jest wydzielona przeciwpo¿arowo;
• po¿ar w budynku, w którym klatka po¿arowa jest wydzielona przeciwpo¿arowo.
Badania realizowano odmiennie dla poszczególnych scenariuszy.
W przypadku po¿aru w budynku, w którym klatka po¿arowa nie jest wydzielona przeciwpo¿arowo, drzwi z klatki schodowej na kondygnacjê objêt¹
po¿arem pozostan¹ otwarte przez ca³y czas trwania po¿aru. Dym bêdzie wydostawa³ siê na klatkê schodow¹ w trakcie po¿aru. Urz¹dzenia do usuwania dymu
bêd¹ s³u¿yæ do zabezpieczania przed obni¿aniem siê poziomu dymu w klatce
schodowej poni¿ej kondygnacji objêtej po¿arem oraz w marginalnym stopniu do
rozrzedzania zadymienia na kondygnacji powy¿ej.
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W tym scenariuszu przyjêto nastêpuj¹cy przebieg badania:
a) otwarcie drzwi do pomieszczenia objêtego po¿arem;
b) otwarcie otworu oddymiaj¹cego i otworu napowietrzaj¹cego lub otwarcie
otworu oddymiaj¹cego i uruchomienie wentylatora napowietrzaj¹cego;
c) inicjacja po¿aru (podpalenie alkoholu na tacy oraz w³¹czenie generatora dymu);
d) uruchomienie przyrz¹dów pomiarowych;
e) prowadzenie pomiarów przez 10 minut.
W trakcie po¿aru, w budynku, w którym klatka po¿arowa jest wydzielona
przeciwpo¿arowo drzwi z klatki schodowej na kondygnacjê objêt¹ po¿arem
pozostan¹ otwarte tylko przez czas ucieczki osób z zagro¿onej kondygnacji.
Przyjêto, ¿e ewakuacja z kondygnacji bêdzie trwa³a dwie minuty, po czym drzwi
zostan¹ samoczynnie zamkniête. Urz¹dzenia do usuwania dymu bêd¹ s³u¿yæ
do mo¿liwie najszybszego usuniêcia dymu z klatki schodowej w celu zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji.
W tym scenariuszu przyjêto nastêpuj¹cy przebieg badania:
a) otwarcie otworu oddymiaj¹cego i otworu napowietrzaj¹cego lub otwarcie
otworu oddymiaj¹cego i uruchomienie wentylatora napowietrzaj¹cego;
b) inicjacja po¿aru (podpalenie alkoholu na tacy oraz za³¹czenie generatora dymu);
c) uruchomienie przyrz¹dów pomiarowych;
d) po up³ywie jednej minuty od inicjacji po¿aru otwarcie drzwi do pomieszczenia objêtego po¿arem;
e) po up³ywie trzech minut od inicjacji po¿aru zamkniêcie drzwi do pomieszczenia objêtego po¿arem;
f) prowadzenie pomiarów do momentu uzyskania ca³kowitej przeŸroczystoœci
na klatce schodowej.
Badania realizowano w 8-kondygnacyjnej klatce schodowej o wymiarach rzutu poziomego 4 × 1,85 m i wysokoœci 21 m. Klatka zosta³a wyposa¿ona w otwór
oddymiaj¹cy o powierzchni czynnej 0,4 m2, co stanowi³o 5% rzutu poziomego
klatki, zgodnie z norm¹ PN-B-02877-4:2001. Drzwi do klatki, które stanowi³y
otwór napowietrzaj¹cy w wariancie z nap³ywem grawitacyjnym, mia³y powierzchniê 1,68 m2. Spe³niono tym samym wymóg ww. normy odnoœnie zapewnienia
otworu napowietrzaj¹cego o powierzchni co najmniej 130% otworu oddymiaj¹cego. W wariancie z nap³ywem mechanicznym w otworze drzwiowym zamontowano w sposób szczelny wentylator nawiewny.
Do symulacji warunków po¿aru wykorzystano wytwornicê dymu teatralnego. Dym podgrzewano za pomoc¹ jednego litra alkoholu metylowego,
p³on¹cego na tacy o wymiarach 297 × 210 mm i wysokoœci 45 mm. Tak dobrane
Ÿród³o ciep³a zapewnia³o moc 26 kW. Dobieraj¹c Ÿród³o po¿aru, oparto siê na normie australijskiej „Smoke management systems – Hot smoke test” [7]. Miejsce
po¿aru zlokalizowano w pomieszczeniu przylegaj¹cym do klatki schodowej, na
trzecim piêtrze.
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Rys. 1. Schemat klatki schodowej, w której przeprowadzono badania
Klatkê wyposa¿ono w aparaturê pomiarow¹:
a) dwa densytometry do pomiaru optycznej gêstoœci dymu, wyra¿onej w przeŸroczystoœci na drodze jednego metra. Densytometry umieszczono na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru oraz na kondygnacji poni¿ej miejsca po¿aru,
czyli odpowiednio na czwartym i drugim piêtrze;
b) cztery termopary zlokalizowane w pomieszczeniu objêtym po¿arem, przy
densytometrach oraz na zewn¹trz klatki schodowej;
c) przep³ywomierz i manometr do pomiaru parametrów wentylatora, umieszczone przy wentylatorze nawiewnym.
W celu scharakteryzowania obiektu badañ przyjêto:
• wielkoœci wejœciowe – niezale¿ne wielkoœci, których wp³yw na wielkoœæ wyjœciow¹ stanowi istotê badania.
Wielkoœæ wejœciow¹ stanowi³a wydajnoœæ wentylatora napowietrzaj¹cego
oraz nawiew grawitacyjny realizowany przez otwarte drzwi. Przyjêto nastêpuj¹ce wartoœci wielkoœci wejœciowe: 2000 m3/h, 4000 m3/h, 8000 m3/h.
• wielkoœci wyjœciowe – zale¿ne od wielkoœci wejœciowych, stanowi¹ce efekt
funkcjonowania obiektu badañ.
Jako wielkoœci wyjœciowe, umo¿liwiaj¹ce porównanie metod oddymiania
grawitacyjnego z nawiewem naturalnym i oddymiania z nawiewem mechanicz-
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nym, przyjêto widocznoœæ na kondygnacji poni¿ej miejsca po¿aru oraz widocznoœæ na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru.
• wielkoœci sta³e – maj¹ce wp³yw na wielkoœci wyjœciowe, ale pozostaj¹ce poza
obszarem badañ.
Za wielkoœci sta³e przyjêto moc po¿aru, geometriê klatki, powierzchniê otworu oddymiaj¹cego.
Liczbê powtórzeñ badania ograniczono do trzech. Jako miarê po³o¿enia wielkoœci wyjœciowej przyjêto œredni¹ arytmetyczn¹, a jako miarê rozproszenia – rozstêp miêdzy wartoœci¹ maksymaln¹ i minimaln¹ [8].

3. Wyniki badañ
Po¿ar w budynku, w którym klatka po¿arowa nie jest wydzielona przeciwpo¿arowo
Wielkoœci wyjœciowe mierzone w trakcie badania:
• z1: widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji poni¿ej miejsca po¿aru,
• z2: widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru.
Pomiary prowadzono przy temperaturze na zewn¹trz wynosz¹cej ok. 7°C,
temperatura pocz¹tkowa w klatce schodowej wynosi³a ok. 12°C.
Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji poni¿ej miejsca po¿aru (z1)
wynosi³a 100%.
Nawiew grawitacyjny

Rys. 2. Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru (z2 )
w wariancie z nawiewem grawitacyjnym – punkty pomiarowe uœrednione na podstawie
trzech pomiarów
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Widocznoœæ
[%/ m]

Nawiew mechaniczny 2000 m3/h

czas [s]

Rys. 3. Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru (z2 )
w wariancie z nawiewem mechanicznym 2000 m3/h – punkty pomiarowe uœrednione
na podstawie trzech pomiarów

Widocznoœæ
[%/ m]

Nawiew mechaniczny 4000 m3/h

czas [s]

Rys. 4. Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru (z2 )
w wariancie z nawiewem mechanicznym 4000 m3/h – punkty pomiarowe uœrednione
na podstawie trzech pomiarów
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Widocznoœæ
[%/ m]

Nawiew mechaniczny 8000 m3/h

czas [s]

Rys. 5. Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru (z2 )
w wariancie z nawiewem mechanicznym 8000 m3/h – punkty pomiarowe uœrednione
na podstawie trzech pomiarów
Przy nawiewie grawitacyjnym oraz mechanicznym o wartoœci 2000 m3/h,
widocznoœæ na klatce schodowej pocz¹tkowo nieznacznie wzrasta, po czym
utrzymuje siê na sta³ym poziomie. Przy nawiewie mechanicznym 4000 m3/h
widocznoœæ na klatce schodowej po pocz¹tkowych wahaniach utrzymuje siê
na sta³ym poziomie. W odró¿nieniu od pozosta³ych pomiarów, przy nawiewie
mechanicznym 8000 m3/h zauwa¿alny jest du¿y rozrzut wartoœci widocznoœci
w trakcie pomiaru.
Jako parametr umo¿liwiaj¹cy porównanie poszczególnych badañ przyjêto
œredni¹ widocznoœæ liczon¹ z wartoœci zmierzonych w trakcie ca³ego pomiaru,
tj. 600 wartoœci (zapis co 1 sek.).
Tabela 1. Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej
miejsca po¿aru (z2)
Widocznoœæ œrednia [%/m]
Pomiar

2000 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

20,46

7,68

20,15

37,88

2,77

1,34

1,97

2,61

œrednia z pomiarów
rozstêp

z nawiewem mechanicznym

z nawiewem
grawitacyjnym

4000 m3/h

8000 m3/h
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Po¿ar w budynku, w którym klatka po¿arowa jest wydzielona przeciwpo¿arowo
Wielkoœci wyjœciowe, mierzone w trakcie badania:
• z1: czas utrzymywania zadymienia (obni¿onej widocznoœci) na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru.

Widocznoœæ
[%/ m]

Nawiew grawitacyjny

czas [s]

Rys. 6. Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru (z1) w wariancie z nawiewem grawitacyjnym – przebieg krzywej uœredniony na podstawie trzech pomiarów
Jako obni¿on¹ widocznoœæ uznawano warunki, gdy widocznoœæ na klatce
schodowej by³a poni¿ej 90%/m.
Pomiary prowadzono przy temperaturze na zewn¹trz wynosz¹cej ok. 5°C,
temperatura pocz¹tkowa w klatce schodowej wynosi³a ok. 10°C.

Widocznoœæ
[%/ m]

Nawiew mechaniczny 2000 m3/h

czas [s]

Rys. 7. Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru (z1)
w wariancie z nawiewem mechanicznym 2000 m3/h – przebieg krzywej uœredniony na
podstawie trzech pomiarów
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Widocznoœæ
[%/ m]

Nawiew mechaniczny 4000 m3/h

czas [s]

Rys. 8. Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru (z1)
w wariancie z nawiewem mechanicznym 4000 m3/h – przebieg krzywej uœredniony
na podstawie trzech pomiarów

Widocznoœæ
[%/ m]

Nawiew mechaniczny 8000 m3/h

czas [s]

Rys. 9. Widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru (z1)
w wariancie z nawiewem mechanicznym 8000 m3/h – przebieg krzywej uœredniony
na podstawie trzech pomiarów
We wszystkich badanych przypadkach po otwarciu drzwi do pomieszczenia
(60 sekunda) nastêpuje wyp³yw dymu na klatkê schodow¹. W czasie ewakuacji
z zagro¿onej kondygnacji, na klatce utrzymuje siê obni¿ona widocznoœæ.
Po zamkniêciu drzwi nastêpuje usuniêcie dymu i uzyskanie ca³kowitej widocznoœci.
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Tabela 2. Czas utrzymywania siê widocznoœci poni¿ej 90%/m (z2)
Czas obni¿onej widocznoœci [s]
Pomiar

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

9,00

9,00

7,00

5,00

rozstêp

4. Analiza wyników pomiarów
Przy za³o¿eniach przyjêtych jak w scenariuszu pierwszym, tj. w budynku, w którym klatka po¿arowa nie jest wydzielona przeciwpo¿arowo, analizowano:
– widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji poni¿ej miejsca po¿aru;
– widocznoœæ na klatce schodowej na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru.
Wyniki przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Œrednia widocznoœæ na kondygnacji poni¿ej i powy¿ej miejsca po¿aru
w czasie trwania pomiaru (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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Widocznoœæ, na kondygnacji poni¿ej miejsca po¿aru podczas ka¿dego badania wynosi³a 100%. Na tej podstawie stwierdza siê, ¿e w ¿adnym z badañ poziom
dymu nie obni¿y³ siê poni¿ej kondygnacji objêtej po¿arem.
Widocznoœæ na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru by³a uzale¿niona od wydajnoœci wentylacji. W warunkach badania, przy wydajnoœci nawiewu mechanicznego wynosz¹cej 4000 m3/h, widocznoœæ by³a zbli¿ona do wydajnoœci
uzyskiwanej za pomoc¹ nawiewu grawitacyjnego. Wy¿sze wydajnoœci zapewnia³y lepsz¹ widocznoœæ.
W trakcie pomiaru uzyskano niewielk¹ wartoœæ rozstêpu miêdzy skrajnymi
wynikami uzyskanymi dla poszczególnych powtórzeñ – tabela 4.
Tabela 4. Rozstêp wyników pomiarów œredniej widocznoœci na kondygnacji
powy¿ej miejsca po¿aru
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

Wariant badania

Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e uzyskany wynik badañ nie jest skutkiem czynników losowych, wp³ywaj¹cych na pomiar, ale systematycznym oddzia³ywaniem wydajnoœci wentylacji na widocznoœæ na klatce schodowej.
Przy za³o¿eniach przyjêtych jak w scenariuszu drugim, tj. w budynku, w którym klatka po¿arowa nie jest wydzielona przeciwpo¿arowo, analizowano:
• czas utrzymywania zadymienia (obni¿onej widocznoœci) na klatce schodowej
na kondygnacji powy¿ej miejsca po¿aru.
W trakcie pomiaru uzyskano niewielk¹ wartoœæ rozstêpu miêdzy skrajnymi
wynikami uzyskanymi dla poszczególnych powtórzeñ. Wyniki przedstawiono
w tabeli 5.
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Tabela 5. Œredni czas utrzymywania zadymienia
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

Wariant badania

Czas utrzymywania zadymienia na klatce schodowej uzale¿niony by³ od wydajnoœci wentylacji. W warunkach badania, przy wydajnoœci nawiewu mechanicznego wynosz¹cej 4000 m3/h, czas utrzymywania zadymienia by³ zbli¿ony do
czasu uzyskiwanego przy nawiewie grawitacyjnym. Wy¿sze wydajnoœci nawiewu zapewnia³y krótszy czas utrzymywania siê zadymienia na klatce schodowej.
Mo¿na wnioskowaæ, ¿e uzyskany wynik badañ nie jest skutkiem czynników
losowych wp³ywaj¹cych na pomiar, ale systematycznym oddzia³ywaniem wydajnoœci wentylacji na czas zadymienia na klatce schodowej.

5. Symulacje komputerowe
Równolegle z prowadzonymi badaniami, za pomoc¹ powszechnie stosowanego programu FDS, wykonywano symulacje komputerowe. Ich celem by³o
wyznaczenie wydajnoœci powietrza, nap³ywaj¹cego przy grawitacyjnym napowietrzeniu klatki.
Na rys. 10 przedstawiono przyk³adowy rozk³ad prêdkoœci w kierunku poziomym, wyra¿ony w m/s w 180 sekundzie badania.
Po wyizolowaniu p³aszczyzny drzwi, odczytano przep³yw objêtoœciowy powietrza przez tê p³aszczyznê, wynik w postaci wykresu przestawiono na rys. 11.
Po okresie pocz¹tkowym nastêpuje stabilizacja przep³ywu na poziomie
ok. 3700 m3/h. Powy¿sza wartoœæ znakomicie wkomponowuje siê w kontekst
ca³ego eksperymentu. Na podstawie wczeœniejszej analizy stwierdza siê, ¿e parametry mierzone na klatce schodowej osi¹gaj¹ zbli¿one wartoœci przy nap³ywie
grawitacyjnym oraz nap³ywie mechanicznym, z wydajnoœci¹ 4000 m3/h. Spostrze¿enie to wynikaj¹ce z pomiarów, znalaz³o potwierdzenie w symulacji komputerowej, co uwiarygodnia to narzêdzie in¿ynierskie.

Analiza mo¿liwoœci zastosowania mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w systemach grawitacyjnego...

Rys. 10. Rozk³ad prêdkoœci w kierunku poziomym w 180 sekundzie badania,
przy nap³ywie grawitacyjnym

Rys. 11. Natê¿enie przep³ywu powietrza w drzwiach napowietrzaj¹cych,
przy badaniu z nap³ywem grawitacyjnym
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6. Podsumowanie i wnioski
Powszechnie stosowanym urz¹dzeniem do usuwania dymu jest instalacja
grawitacyjna, najczêœciej wykonywana zgodnie z norm¹ PN-B-02877-4:2001.
Norma ta posiada liczne niedoskona³oœci, powszechnie krytykowane w œrodowisku po¿arniczym [9]. Najistotniejsza z nich to ograniczona skutecznoœæ
w przypadku „odwróconego efektu kominowego” oraz uzale¿nianie powierzchni czynnej klapy jedynie od powierzchni rzutu klatki schodowej. Rzadko praktykuje siê inne sposoby usuwania dymu, np. wyci¹g mechaniczny. Przyczyn¹ jest
brak podstaw normowych lub innych wytycznych projektowych o charakterze
„wiedzy technicznej”. Przeprowadzone badania pozwalaj¹ postawiæ wniosek, ¿e
napowietrzanie mechaniczne w instalacjach do grawitacyjnego usuwania dymu
mog¹ zapewniæ lepsze warunki na klatce schodowej, przy jednoczesnej eliminacji wad nap³ywu grawitacyjnego.
Na podstawie analizy funkcjonalnoœci urz¹dzeñ do usuwania dymu na klatkach schodowych, rysuje siê koniecznoœæ doprecyzowania przepisów w zakresie
okreœlania celu stosowania tych urz¹dzeñ. Jednoznaczne wskazanie celu stosowania tych urz¹dzeñ, pozwoli³oby dobraæ w³aœciwe rozwi¹zanie techniczne,
odpowiednie do ka¿dego przypadku.

Wnioski poznawcze
1. Na podstawie badañ stwierdzono, ¿e stosowanie nawiewu mechanicznego, mo¿e zapewniæ warunki na klatce schodowej nie gorsze ni¿ nawiew
naturalny.
2. Skutecznoœæ nawiewu mechanicznego jest w zdecydowanie mniejszym stopniu zale¿na od ró¿nicy temperatur miêdzy otoczeniem, a klatk¹ schodow¹,
ni¿ skutecznoœæ nawiewu grawitacyjnego.
3. Mo¿liwe jest wykorzystanie narzêdzi in¿ynierskich, opartych o komputerowe metody obliczeniowe, do oceny warunków na klatce schodowej.

Wnioski utylitarne
• Stosowanie wentylatorów napowietrzaj¹cych w instalacjach do grawitacyjnego usuwania dymu na klatkach schodowych powinno byæ poprzedzone
symulacj¹ komputerow¹.
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• Pragmatyka rynku wskazuje, ¿e mimo braku wytycznych projektowych i tak
stosowane s¹ wentylatory napowietrzaj¹ce w instalacjach grawitacyjnego
usuwania dymu. Dobór wydajnoœci wentylacji dokonywany „na wyczucie”
projektanta, najczêœciej mieœci siê w przedziale 2000 m3/h – 4000 m3/h.
Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdza siê, ¿e minimalna wydajnoœæ wentylatora napowietrzaj¹cego nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 4000 m3/h,
natomiast preferowana wydajnoœæ powinna wynosiæ 8000 m3/h. Jednoczeœnie nale¿y stosowaæ rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce przed przyrostem nadciœnienia na klatce schodowej powy¿ej wartoœci utrudniaj¹cej otwarcie drzwi
do klatki (50 Pa).

Wnioski rozwojowe
• Pe³na weryfikacja przedmiotowego zagadnienia badawczego wymaga prowadzenia badañ w pe³nej skali naturalnej, przy rzeczywistym po¿arze.
• Niezbêdne jest równoleg³e prowadzenie symulacji komputerowych i badañ
pe³nowymiarowych, przy wybranych geometriach klatek schodowych oraz
wybranych mocach po¿aru.
• Nale¿y podj¹æ prace nad sformalizowaniem w przepisach celu stosowania
urz¹dzeñ do usuwania dymu i ciep³a. Po okreœleniu celu, wyst¹pi mo¿liwoœæ
okreœlenia rozwi¹zañ technicznych, którymi cel mo¿na osi¹gn¹æ. Powszechnie stosowana norma PN-B-02877-4:2001 bazuje na za³o¿eniach niemaj¹cych
zwi¹zku z po¿arem, ponadto w upalne dni skutecznoœæ instalacji grawitacyjnych na klatkach schodowych mo¿e byæ znikoma.
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Analysis of Possibilty of Using Mechanical Compensory
Airflow in Gravitational Smoke Removal Systems
from Staircases
In this article results of analysis of the possibility of using mechanical airflow in
gravitational smoke removal systems were shown. The article was based on the report
from research project nr KBN S/E – 422/8/11 accomplished in the Main School of Fire
Service.
The research consisted of the visibility analysis in a smoky staircase in two cases:
• with natural airflow;
• with specified mechanical airflow.
Simultaneously with the researches, computer simulations were carried out using
computer program FDS (Fire Dynamic Simulator).
Conducted researches allow to state, that mechanical ventilation in gravitational
smoke removal systems provides better conditions than natural ventilation in the
staircase.
It is also necessary to clarify the rules for determining the application of smoke
removal systems.

mgr in¿. Magdalena GIKIEWICZ
Zak³ad Badañ Sytuacji Kryzysowych, SGSP

Analiza porównawcza planów zarz¹dzania
kryzysowego na szczeblu wojewódzkim
Artyku³ przedstawia wyniki pracy naukowo-badawczej, w której podjêta zosta³a próba okreœlenia
zgodnoœci elementów ujêtych w wybranych wojewódzkich planach zarz¹dzania kryzysowego z obowi¹zuj¹cymi przepisami, czyli ustaw¹ z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU nr 89,
poz. 590 z póŸn. zm.). Omówiono krótko planowanie jako proces okreœlania celów i sposobów realizacji, a tak¿e przedstawiono planowanie wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu kryzysowym rozumiane
jako ca³okszta³t przedsiêwziêæ organizacyjnych,
maj¹cych na celu przygotowanie administracji publicznej do zarz¹dzania kryzysowego. W dalszej
czêœci artyku³u opisano elementy planu zarz¹dzania kryzysowego i wyniki analizy treœci piêciu
wojewódzkich planów zarz¹dzania kryzysowego
zgromadzone w okresie badawczym od kwietnia
do wrzeœnia 2011 r. Zaakcentowano problem
niekompatybilnoœci planów.
This article presents the results of scientific
research, in which the attempt is made to determine
compliance elements listed in selected provincial
disaster management plans with the applicable
regulation such as the act of 26 April 2007 on crisis
management (Journal of Laws No. 89 item. 590
with later amendmends). The paper briefly
discusses the planning as a process of defining the
goals and methods of implementation, and
provides the planning occurring in crisis
management which is defined as the overall
organizational project aimed to prepare the public
administration for crisis management process. The
rest of this article describes the elements of a crisis
management plan and the results of the analysis in
five provincial disaster management plans
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collected from April to September 2011. The
incompatibility in crisis management plans was
strassed.

S³owa kluczowe: planowanie, plany zarz¹dzania kryzysowego.
Keywords: planning, crisis management plans.

1. Wprowadzenie
Trend nieustannego projektowania i budowania zarz¹dzania kryzysowego
w Polsce stanowi szczególne znaczenie, gdy¿ pojawi³y siê nowe problemy
– efekty uboczne postêpu technicznego, zagospodarowania przestrzeni i wykorzystywania coraz nowszych rozwi¹zañ technologicznych. Z wiêkszoœci¹ zagro¿eñ administracja samorz¹dowa, organizacje i spo³eczeñstwo sobie radz¹,
poniewa¿ czynnoœci operacyjne na tzw. zdarzenia rutynowe ujête s¹ w planach
operacyjnych dzia³añ. Sytuacja zaczyna siê komplikowaæ, gdy dane zagro¿enie
naturalne, techniczne, spo³eczne czy ekologiczne przekszta³ca siê w sytuacjê
kryzysow¹, która wywo³uje znaczne ograniczenia w dzia³aniu w³aœciwych organów administracji publicznej ze wzglêdu na nieadekwatnoœæ posiadanych si³
i œrodków. Z tego wzglêdu konieczne jest wczeœniejsze przygotowanie i organizacja dzia³añ tak, aby w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia, móc jak najszybciej zareagowaæ.
S³u¿y temu zarz¹dzanie kryzysowe, realizowane przez odpowiednie jednostki administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. W ustawie o zarz¹dzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. okreœlono miêdzy innymi zadania i zasady dzia³ania
organów odpowiedzialnych za zarz¹dzanie kryzysowe1.
Jednym z wyszczególnionych zadañ jest przygotowanie planu zrz¹dzania kryzysowego, stworzonego na szczeblu gminy, powiatu, województwa oraz kraju.
W artykule przedstawiono próbê okreœlenia zgodnoœci elementów ujêtych
w wojewódzkich planach zarz¹dzania kryzysowego z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami. Wyniki opieraj¹ siê na analizie planów z piêciu województw: lubelskiego, ma³opolskiego, mazowieckiego, œwiêtokrzyskiego oraz
zachodniopomorskiego. Stanowi to 31% wojewódzkich planów zarz¹dzania
kryzysowego.
W celu zrozumienia istoty opracowywania planów zarz¹dzania kryzysowego poni¿ej omówiono planowanie jako proces okreœlania celów i sposobów realizacji.
1
K. Sienkiewicz-Ma³yjurek, F.R. Krynojewski: Zarz¹dzanie kryzysowe w administracji
publicznej, Difin, Warszawa 2010, s. 9.
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2. Planowanie
Planowanie mo¿na rozumieæ jako „okreœlenie celów i sposobów najlepszej realizacji”2. Stanowi ono zarówno proces definiowania celów, jak równie¿ okreœla
mo¿liwoœci osi¹gniêcia tych celów w sposób sprawny i skuteczny. Innymi s³owy
planowanie, to „cel dzia³ania dotycz¹cy przysz³oœci antycypowany przez podmiot dzia³aj¹cy, stan jakichœ rzeczy pod pewnymi wzglêdami, który jako dla
podmiotu dzia³aj¹cego pod jakimœ wzglêdem cenny, wyznacza kierunek i strukturê jego dzia³ania zmierzaj¹cego do spowodowania lub utrzymania tego stanu
rzeczy”3.
Proces definiowania celów przebiega w kontekœcie okreœlonego otoczenia
i nie jest mo¿liwe skuteczne planowanie bez jego dog³êbnej znajomoœci. Nale¿y
zatem uwzglêdniaæ zarówno warunki wewnêtrzne, jak i otoczenie zewnêtrzne.
Planowanie w ka¿dej organizacji odpowiada jej strukturze organizacyjnej, a na
ka¿dym szczeblu spe³nia dwa zadania4:
• wyznacza cele dla planów ni¿szego szczebla,
• jest instrumentem realizacji celów ustalonych w planach wy¿szego szczebla.
Cele mo¿emy podzieliæ na:
• strategiczne,
• taktyczne,
• operacyjne.
Cele strategiczne ustalane s¹ na najwy¿szym szczeblu i koncentruj¹ siê na szerokich i ogólnych problemach. Cele taktyczne koncentruj¹ siê na sposobie racjonalizacji dzia³añ niezbêdnych do osi¹gniêcia celów strategicznych. Natomiast
cele operacyjne ustalane s¹ na najni¿szym szczeblu i dotycz¹ krótkookresowych
problemów zwi¹zanych z celami taktycznymi.
Z uwagi na czas realizacji, mo¿emy wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje planowania:
• strategiczne (powy¿ej 5 lat) – plan przysz³oœci, realizowany w skali jednej kadencji dziêki odpowiedniemu postêpowaniu i realizowaniu zadañ ku temu
zmierzaj¹cych,
• d³ugoterminowe (od 2 do 5 lat) – konkretne czynnoœci zwi¹zane z realizacj¹
celu g³ównego,
• œrednioterminowe (od kilku miesiêcy do roku) – to czêœæ sk³adowa realizacji
planu d³ugoterminowego,
• krótkoterminowe (do trzech miesiêcy) – konkretne zadania do wykonania
bêd¹ce czêœci¹ sk³adow¹ planu œrednioterminowego,
2

B.R. Kuc: Zarz¹dzanie doskona³e, Wydawnictwo Menad¿erskie PTM, Warszawa 2000, s. 104.
B. Miku³a, A. Pietruszka-Oryl, A. Potocki: Podstawy zarz¹dzania przedsiêbiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007, s. 31.
4
J. Zieleniewski: Organizacja zespo³ów ludzkich, Wstêp do teorii organizacji i kierowania, PWN,
Warszawa 1978, s. 206.
3
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• bie¿¹ce – szczegó³owe czynnoœci realizowane codziennie lub w skali tygodnia5.
Istotne znaczenie w procesie planowania ma dostêp do informacji i umiejêtnoœæ przetwarzania tych informacji w decyzje, czego rezultatem jest plan
dzia³ania. Z tego wzglêdu wyró¿niany jest zarówno proces planowania, jak i podejmowania decyzji. Decydowanie polega na wyborze jednego dzia³ania z pewnej grupy dostêpnych dzia³añ. Wybór okreœlonego typu decyzji zale¿y od
charakteru problemu. Rozstrzygniêcie powinno jednak zawsze przebiegaæ
wed³ug cyklu dzia³ania zorganizowanego Le’Chateliera, na który sk³adaj¹ siê
takie etapy, jak6:
• ustalanie celu,
• zbadanie œrodków i metod, które s¹ potrzebne do osi¹gniêcia ustalonego celu,
• przygotowanie œrodków i warunków uznanych za potrzebne.

3. Planowanie w zarz¹dzaniu kryzysowym
Z ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. (DzU nr 89, poz.
590 z póŸn. zm.) wynika, ¿e zarz¹dzanie kryzysowe to dzia³alnoœæ organów administracji publicznej bêd¹ca elementem kierowania bezpieczeñstwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do
podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia³añ, reagowaniu
w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz
odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej7.
Z przytoczonego art. 2 ustawy wynika, ¿e zarz¹dzanie kryzysowe opiera siê
na czterech fazach, tj.: zapobieganiu, przygotowaniu, reagowaniu i odbudowie.
Ka¿dej fazie przyporz¹dkowano dzia³ania, które winny byæ zrealizowane przez
odpowiednie komórki administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
Planowanie w zarz¹dzaniu kryzysowym obejmuje zadania wynikaj¹ce z definicji planowania cywilnego, rozumianego jako ca³okszta³t przedsiêwziêæ organizacyjnych maj¹cych na celu przygotowanie administracji publicznej do
zarz¹dzania kryzysowego oraz planowanie w zakresie wspierania Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich u¿ycia, a tak¿e planowanie wykorzystania
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego. Tu z kolei pod pojêciem „planowanie” rozumie siê nie tylko sam
proces opracowywania dokumentów planistycznych, ale równie¿ przygotowanie zasobów i wszystkie inne dzia³ania natury organizacyjnej zmierzaj¹ce do
5
6
7

K. Sienkiewicz-Ma³yjurek, F.R. Krynojewski: Zarz¹dzanie..., op. cit., s. 104.
A. Czermiñski, M. Czapiewski: Organizacja procesów decyzyjnych, UG, Gdañsk 1995 r., s. 39.
Art. 2. Ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. (DzU nr 89 poz. 590 z póŸn. zm.).
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w³aœciwego przygotowania administracji na sytuacje kryzysowe, w tym
zwi¹zane z wykorzystaniem Si³ Zbrojnych. Planowanie obejmuje równie¿ zapewnienie Si³om Zbrojnym warunków umo¿liwiaj¹cych im realizacjê postawionych
zadañ.
Dok³adny wykaz zadañ realizowanych w ramach planowania cywilnego zawiera art. 4 cytowanej wczeœniej ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym obejmuj¹cy8:
1) przygotowanie planów zarz¹dzania kryzysowego,
2) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
3) przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbêdnych do wykonywania zadañ ujêtych w planie zarz¹dzania kryzysowego,
4) utrzymywanie baz danych niezbêdnych w procesie zarz¹dzania kryzysowego,
5) przygotowywanie rozwi¹zañ na wypadek zniszczenia lub zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
6) zapewnienie spójnoœci miêdzy planami zarz¹dzania kryzysowego a innymi
planami sporz¹dzanymi w tym zakresie przez w³aœciwe organy administracji
publicznej, których obowi¹zek wykonywania wynika z odrêbnych przepisów.
Priorytetowym zadaniem z zakresu planowania cywilnego jest przygotowanie planów zarz¹dzania kryzysowego. Poniewa¿ artyku³ skoncentrowany jest na
analizie porównawczej planów zarz¹dzania kryzysowego, opisano w nim elementy wchodz¹ce w jego sk³ad.

4. Plany zarz¹dzania kryzysowego
Zgodnie z art. 5 ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym tworzy siê Krajowy Plan
Zarz¹dzania kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany
zarz¹dzania kryzysowego.
Celem opracowania planów zarz¹dzania kryzysowego jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania na zdarzenia, które
powoduj¹ lub mog¹ spowodowaæ stan kryzysu, poprzez kierowanie dzia³aniem
wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
oraz innych osób prawnych i fizycznych w zakresie zapobiegania zagro¿eniu ¿ycia, zdrowia lub mienia, zagro¿eniom œrodowiska i bezpieczeñstwa pañstwa
oraz utrzymywania porz¹dku publicznego9.
Plany zarz¹dzania kryzysowego powinny:
a) okreœlaæ sposób kierowania dzia³aniami zarz¹dzania kryzysowego,
8
9

Art. 4. Ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. (DzU nr 89, poz. 590 z póŸn. zm.).
Zarz¹dzenie nr 8/2011 Starosty Kluczborskiego z 17 stycznia 2011 r.
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b) przydzielaæ organizacjom i osobom zadania, które powinny byæ wykonywane w przypadku podjêcia decyzji o uruchomieniu planu zarz¹dzania kryzysowego,
c) okreœliæ mo¿liwe do u¿ycia si³y i œrodki,
d) opisaæ procedury uruchomienia dzia³añ ujêtych w planie oraz procedury
zwracania siê o pomoc.
Podstaw¹ sporz¹dzenia poszczególnych planów zarz¹dzania kryzysowego
s¹ plany operacyjne przygotowane przez poszczególne s³u¿by ratownicze. Poza
uwzglêdnieniem dokumentów ju¿ istniej¹cych, prawid³owe planowanie powinno opieraæ siê na cyklu zorganizowanego dzia³ania10.
Taki cykl sk³ada siê z kilku etapów. Pierwszym jest analiza zagro¿eñ, posiadanych si³ i œrodków. Kolejny to sporz¹dzenie planu, wdro¿enie planu, przez szkolenie ludzi, zmiany techniczne i organizacyjne, a tak¿e wykonanie planu.
Ostatnim etapem cyklu planowania jest analiza dotychczasowych efektów stosowania planu i, jeœli to konieczne, wprowadzenie jego korekty.
Plan jest zasadniczym dokumentem okreœlaj¹cym zasady dzia³ania administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz wszystkich innych uczestników procesu na
ka¿dym szczeblu administracji.

4.1. Zawartoœæ planów zarz¹dzania kryzysowego
Zawartoœæ planów zarz¹dzania kryzysowego zosta³a szczegó³owo opisana
w art. 5 ust. 2 ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym. Plan powinien sk³adaæ siê
z kilku elementów11:
1) plan g³ówny musi zawieraæ:
a) charakterystykê zagro¿eñ oraz ocenê ryzyka ich wyst¹pienia, w tym dotycz¹cych infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagro¿eñ,
b) zadania i obowi¹zki uczestników zarz¹dzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeñstwa,
c) zestawienie si³ i œrodków planowanych do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych;
2) zespó³ przedsiêwziêæ na wypadek sytuacji kryzysowych powinien okreœlaæ:
a) zadania w zakresie monitorowania zagro¿eñ,
b) tryb uruchamiania niezbêdnych si³ i œrodków, uczestnicz¹cych w realizacji
planowanych przedsiêwziêæ na wypadek sytuacji kryzysowej,
c) procedury reagowania kryzysowego, okreœlaj¹ce sposób postêpowania
w sytuacjach kryzysowych,
d) wspó³dzia³anie miêdzy si³ami, o których mowa w lit. b;
10
W. Skomra: Zarz¹dzanie kryzysowe – praktyczny poradnik po nowelizacji ustawy, Presscom,
Wroc³aw 2010, s. 75.
11
Art. 5. Ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. (DzU nr 89, poz. 590 z póŸn. zm.).
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3) za³¹czniki funkcjonalne planu g³ównego musz¹ zawieraæ:
a) procedury realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego, w tym
zwi¹zane z ochron¹ infrastruktury krytycznej,
b) organizacjê ³¹cznoœci,
c) organizacjê systemu monitorowania zagro¿eñ, ostrzegania i alarmowania,
d) zasady informowania ludnoœci o zagro¿eniach i sposobach postêpowania
na wypadek zagro¿eñ,
e) organizacjê ewakuacji z obszarów zagro¿onych,
f) organizacjê ratownictwa, opieki medycznej, pomocy spo³ecznej oraz pomocy psychologicznej,
g) organizacjê ochrony przed zagro¿eniami charakterystycznymi dla danego
obszaru,
h) wykaz zawartych umów i porozumieñ zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zawartych w planie zarz¹dzania kryzysowego,
i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
j) procedury uruchamiania rezerw pañstwowych,
k) wykaz infrastruktury krytycznej znajduj¹cej siê odpowiednio na terenie
województwa, powiatu lub gminy, objêtej planem zarz¹dzania kryzysowego,
l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.

5. Zatwierdzenie, aktualizacja planów
Stworzony wed³ug powy¿szych elementów plan zarz¹dzania kryzysowego
podlega zatwierdzeniu. Wojewódzkie plany zarz¹dzania kryzysowego zatwierdza
minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, powiatowe plany zarz¹dzania kryzysowego zatwierdzaj¹ wojewodowie, a gminne – starostowie. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e plany podlegaj¹ systematycznej aktualizacji, a wspomniany wczeœniej
cykl planowania nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ dwa lata. Plany zarz¹dzania kryzysowego s¹ dokumentami jawnymi, o ile odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej.

6. Wyniki analizy
Poni¿ej przedstawiono prezentacjê wyników analizy wraz z charakterystyk¹.
Pytanie dotycz¹ce nazewnictwa planu z zakresu zarz¹dzania kryzysowego,
celowo zosta³o postawione jako pierwsze, gdy¿ da³o odpowiedŸ, czy dane województwo zastosowa³o siê do art. 5 ust. 1 znowelizowanej ustawy o zarz¹dzaniu
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kryzysowym i czy interpretacja pojêcia zarz¹dzanie kryzysowe mia³a odwzorowanie w sporz¹dzaniu planu.
Wiêkszoœæ wojewódzkich planów posiada nazewnictwo obowi¹zuj¹ce od
2009 r., jednak¿e nie jest to 100-procentowa prawid³owoœæ (wykres 1). W okresie
badawczym, w 20% nie zmieniono nazwy planu. Co oznacza, ¿e plan reagowania kryzysowego by³ przygotowany do skoordynowanego i skutecznego reagowania na zdarzenia kryzysowe, a nie formu³owa³ zadañ i zakresów
odpowiedzialnoœci osób funkcyjnych podczas dzia³añ zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem i likwidacj¹ skutków zdarzeñ powoduj¹cych sytuacje kryzysowe
z uwzglêdnieniem faz zarz¹dzania kryzysowego to jest zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.
(N=5)

Wykres 1. Nazwa planu z zakresu zarz¹dzania kryzysowego funkcjonuj¹cego
w województwie
Analizuj¹c odpowiedzi dotycz¹ce czêœci sk³adowych planu (wykres 2), nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w 40% nie zastosowano siê do przyjêtego podzia³u planu
zarz¹dzania kryzysowego, który wyszczególnia: plan g³ówny, zespó³ przedsiêwziêæ na wypadek sytuacji kryzysowych oraz za³¹czniki funkcjonalne do planu
g³ównego. Autorzy planów przyjmowali natomiast inny podzia³, traktuj¹c zestawienie si³ i œrodków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, które nale¿¹ do planu g³ównego z trybem uruchamiania si³ i œrodków
zawartych w zespole przedsiêwziêæ na wypadek sytuacji kryzysowych jako
osobn¹ czêœæ planu. Sk³ania to do przemyœleñ nad propozycj¹ zmian czêœci
sk³adowych planu lub po³¹czenia zestawienia i trybu uruchamiania si³ i œrodków w jedn¹ czêœæ.
Zadowalaj¹ce jest, ¿e w 100% analizowanych planów dokonano charakterystyki zagro¿eñ i oceny ryzyka ich wyst¹pienia. Ze wzglêdu na zró¿nicowane
ukszta³towanie terenu i wp³yw ró¿nych czynników, zaobserwowano wystêpowanie ró¿nych zagro¿eñ. W¹tpliwoœci budzi jednak brak ogólnie przyjêtej zasa-

33

Analiza porównawcza planów zarz¹dzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim

dy oceny ryzyka wyst¹pienia zagro¿eñ. Ocena ryzyka w niektórych przypadkach dokonywana jest opisowo, w innych wystêpuje opis z okreœleniem prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zagro¿enia, a w kolejnych ocena ryzyka dokonywana jest na podstawie matrycy ryzyka. To pytanie mia³o na celu sprawdzenie,
czy w planach ujêta zosta³a charakterystyka zagro¿eñ oraz ich ocena, niemniej
jednak pozwoli³o na wysnucie dodatkowych wniosków.
(N=5)

Wykres 2. Czêœci planu

(N=5)

Wykres 3. Charakterystyka zagro¿eñ oraz ocena ryzyka ich wyst¹pienia,
w tym dotycz¹cych infrastruktury krytycznej
Mapa ryzyka i mapa zagro¿eñ to nowe pojêcia, które pojawi³y siê
w zarz¹dzaniu kryzysowym. Przez mapê ryzyka rozumie siê mapê lub opis
przedstawiaj¹cy potencjalne negatywne skutki oddzia³ywania zagro¿enia na
ludzi, œrodowisko, mienie i infrastrukturê. Natomiast mapa zagro¿enia powinna przedstawiaæ obszar geograficzny objêty zasiêgiem zagro¿enia z uwzglêd-
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nieniem ró¿nych scenariuszy zdarzeñ. Okazuje siê, ¿e 20% analizowanych
planów posiada mapê ryzyka i mapê zagro¿eñ, ale i 20% w ogóle nie posiada takich dokumentów, a 60% posiada je czêœciowo, czyli tylko mapê ryzyka z opisowo przedstawionymi skutkami lub tylko mapê zagro¿eñ (wykres 4).

(N=5)

Wykres 4. Mapa ryzyka, mapa zagro¿eñ
Wszystkie wojewódzkie plany poddane analizie posiada³y siatkê bezpieczeñstwa, która okreœla zadania i obowi¹zki poszczególnych uczestników zarz¹dzania kryzysowego, z okreœleniem koordynatora, jednostki wiod¹cej i pomocniczej (wykres 5).

(N=5)

Wykres 5. Siatka bezpieczeñstwa
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W planie g³ównym w 40% nie jest zawarte zestawienie si³ i œrodków. OdpowiedŸ na to pytanie jest potwierdzeniem zbie¿nych wyników analizy z drugiego
pytania, które dotyczy³o czêœci planu (wykres 6).
(N=5)

Wykres 6. Zestawienie si³ i œrodków planowanych do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych
W zale¿noœci od po³o¿enia geograficznego, województwa charakteryzuj¹ siê
innymi zagro¿eniami, dlatego musz¹ posiadaæ ró¿ne systemy monitoringu, które zosta³y okreœlone we wszystkich planach (wykres 7).

(N=5)

Wykres 7. Realizacja zadañ w zakresie monitorowania zagro¿eñ
Tryb uruchamiania niezbêdnych si³ i œrodków na wypadek sytuacji kryzysowych w 60% by³ okreœlany w zespole przedsiêwziêæ na wypadek sytuacji kryzysowych, jednak 40% badanych wskaza³o tendencjê ³¹czenia go poza drug¹
czêœci¹ planu z zestawieniem si³ i œrodków (wykres 8).
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(N=5)

40%
60%

Wykres 8. Czy w drugiej czêœci planu okreœlony zosta³ tryb uruchamiania niezbêdnych
si³ i œrodków na wypadek sytuacji kryzysowej?
Analizuj¹c procentowy rozk³ad wyników pytania o procedury reagowania
kryzysowego (wykres 9), obserwuje siê, ¿e 60% planów nie posiada procedur,
które okreœlaj¹ sposób postêpowania w sytuacjach kryzysowych.
(N=5)

Wykres 9. Procedury reagowania kryzysowego, okreœlaj¹ce sposób postêpowania
w sytuacjach kryzysowych
W 20% badanych przypadków nie uda³o siê wprost stwierdziæ, czy jednoznacznie okreœlono wspó³dzia³anie miêdzy si³ami na wypadek sytuacji kryzysowych. Problemu takiego nie by³o w pozosta³ych 80% planach (wykres 10).
Niepokoi fakt, ¿e 100% analizowanych planów nie posiada wszystkich
za³¹czników funkcjonalnych. We wszystkich przypadkach brakowa³o wykazu
infrastruktury krytycznej znajduj¹cej siê odpowiednio w danym województwie
(wykres 11).
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(N=5)

Wykres 10. Wspó³dzia³anie miêdzy si³ami na wypadek sytuacji kryzysowych
(N=5)

Wykres 11. Za³¹czniki funkcjonalne w trzeciej czêœci planu
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wojewódzkie plany zarz¹dzania kryzysowego winny byæ przedk³adanie do zatwierdzenia ministrowi w³aœciwemu
do spraw wewnêtrznych. Na przyjêtej próbie analizowanych planów 80% by³o
zatwierdzonych, natomiast 20% zosta³o z³o¿onych do zatwierdzenia (wykres 12).
(N=5)

Wykres 12. Zatwierdzenie planu
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Podsumowanie
Wyniki otrzymane z analizy porównawczej wojewódzkich planów zarz¹dzani kryzysowego, w powi¹zaniu z analiz¹ fachowej literatury, pozwoli³y na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
• Od uchwalenia przez Sejm RP pierwszej aktualizacji ustawy o zarz¹dzaniu
kryzysowym w 2009 r. nie wszystkie wojewódzkie plany zmieni³y nazwê
z planów reagowania kryzysowego na plany zarz¹dzania kryzysowego.
• Obowi¹zuj¹ca struktura planu w 40% analizowanych planów nie jest zachowana.
• Plan g³ówny w swoich sk³adowych zawiera charakterystykê zagro¿eñ oraz
ocenê ryzyka ich wyst¹pienia, w tym dotycz¹cych infrastruktury krytycznej,
jednak¿e sposób oceny ryzyka w ka¿dym analizowanym planie jest inny.
• Nie wszystkie wojewódzkie plany zarz¹dzania kryzysowego zawieraj¹ mapy
ryzyka i mapy zagro¿eñ.
• Wszystkie analizowane plany w swojej charakterystyce posiadaj¹ siatkê bezpieczeñstwa.
• Zestawienie si³ i œrodków wraz z trybem ich uruchamiania w 20% planów
wystêpowa³y ³¹cznie.
• Wspó³dzia³anie pomiêdzy si³ami w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowej w 20% przypadków niezupe³nie zosta³o okreœlone.
• ¯aden z wojewódzkich planów nie zawiera³ wszystkich za³¹czników funkcjonalnych, najczêstszym brakiem by³ wykaz infrastruktury krytycznej.
• Wiêkszoœæ planów zatwierdzono przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych.
Przeprowadzona analiza pozwoli³a stwierdziæ, ¿e nie wszystkie plany
zarz¹dzania kryzysowego posiadaj¹ wymagane elementy czy sk³adowe wynikaj¹ce z przepisów prawnych. Dodatkowym wnioskiem jest niestety to, ¿e kompatybilnoœæ planów wojewódzkich nie do koñca jest zachowana. Plany
praktycznie w ka¿dym analizowanym województwie posiadaj¹ swój charakterystyczny schemat. Ujednolicenie wszystkich planów zarz¹dzania kryzysowego by³oby w³aœciwym rozwi¹zaniem wprowadzonym po to, aby osoby
uczestnicz¹ce w procesie planowania, ogólnie ujmuj¹c, pos³ugiwa³y siê tym
samym nazewnictwem.
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Summary
Magdalena GIKIEWICZ

The Comparable Analysis of the Crisis Management Plans
on Provincial Level
In the act on crisis management of 26 April 2007 set out the tasks and principles of the
state institutions responsible for carrying out tasks in the field of crisis management. One
of the priority tasks is preparing a crisis management plan at the national, provincial,
district and community level. The analysis led to conclusion that not all of the provincial
disaster management plans has required elements or components under the law.
For example:
• the current structure of the plan in 40% of the analyzed plans is not maintained,
• main plan in its components is a description of the risks and the risk assessment event
of this critical infrastructure however the risk assessment is different in each case,
• not all provincial crisis management plans includes risk and hazard maps,
• all of analyzed plans has a safety net specification of forces and resources together with
their startup mode occurred in 20% of plans,
• co-operation between the forces in the event of an emergency situation in 20% of cases
was not completely defined.
None of the provincial plans do not include all the attachments, the most common was
the lack of a list of critical infrastructure. Another conclusion is, unfortunately, that the
compatibility of regional plans is not entirely preserved. Every region has its characteristic
pattern. Unification of all emergency management plans would be appropriately choice
so that the persons involved in the planning process could speak the same language.

st. bryg. w stanie spocz. prof. dr hab. in¿. Zoja BEDNAREK
st. kpt. dr in¿. Tomasz DRZYMA£A
Zak³ad Mechaniki Stosowanej, SGSP
Zak³ad Podstaw Budownictwa i Materia³ów Budowlanych, SGSP

Analiza wyników badañ modu³u sprê¿ystoœci
fibrobetonu z dodatkiem w³ókien
polipropylenowych w warunkach termicznych
po¿aru
W artykule przedstawiono procedury badawcze
oraz wyniki badañ modu³u sprê¿ystoœci fibrobetonu z dodatkiem w³ókien polipropylenowych poddanego oddzia³ywaniu wysokiej temperatury
zbli¿onej do temperatury wystêpuj¹cej w œrodowisku po¿aru. Oznaczenie modu³u sprê¿ystoœci wykonano na próbkach betonowych oraz fibrobetonowych klasy C30/37 i C60/75, zgodnie z procedur¹
„Oznaczanie wspó³czynnika sprê¿ystoœci betonu
przy œciskaniu”. Przedstawiono analizê wyników
badañ spadku modu³u sprê¿ystoœci w wysokich
temperaturach po¿aru.
This paper presents research methods and studies
results of the elastic modulus of fibers reinforced
concrete with polypropylene fibers subject to high
temperature, close to the temperatures occurring
during the fire. The elastic modulus was
determined for both concrete samples and fibers
reinforced concrete samples of C30/37 and C60/75
class, according to the following procedure:
“Determination of the concrete in compression
elasticity modulus”. The analysis concerning
results of studies showing a decrease the elastic
modulus in fire high temperatures is presented.

S³owa kluczowe: po¿ar, fibrobeton, w³ókna polipropylenowe (PP), modu³ sprê¿ystoœci.
Keywords: fire, fibers reinforced concrete (FRC), polypropylene fibers, elastic
modulu.
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1. Wstêp
Wp³yw wysokich temperatur wystêpuj¹cych w czasie po¿arów na wytrzyma³oœæ na œciskanie fibrobetonu autorzy omówili w poprzednim artykule [1].
W niniejszym artykule przedstawiono dalszy ci¹g badañ w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych fibrobetonu z dodatkiem w³ókien polipropylenowych, których
dodanie do betonu zwiêksza odpornoœæ konstrukcji betonowych w œrodowisku
o zwiêkszonej wilgotnoœci na zjawisko eksplozyjnego odpryskiwania (ang. thermal spalling) [2–8].
Badaniami prowadzonymi przez autorów w Zak³adzie Mechaniki Stosowanej w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie objêto trzy rodzaje
w³ókien polipropylenowych (PP). Badania wytrzyma³oœciowe dotyczy³y betonów klasy C30/37 oraz C60/75 modyfikowanych dodatkiem w³ókien polipropylenowych (fibrobeton) oraz betonów klasy C30/37 oraz C60/75 bez dodatku
w³ókien (beton kontrolny). W czasie badañ d¹¿ono do tego, aby wzrost temperatury w piecu by³ zbli¿ony do warunków termicznych standardowego po¿aru,
które mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ znormalizowanej krzywej „temperatura
– czas” obrazuj¹cej warunki termiczne w piecu badawczym przy ustalaniu odpornoœci ogniowej elementów budowlanych metod¹ eksperymentaln¹ [9, 10].
Po wygrzewaniu w piecu i stopniowym wystudzeniu w temperaturze otoczenia, próbki ka¿dorazowo poddawano badaniom wytrzyma³oœciowym
– w tym przypadku celem by³o wyznaczenie modu³u sprê¿ystoœci.
W niniejszym artykule przedstawiono analizê wyników badañ modu³u sprê¿ystoœci Ecm betonu oraz fibrobetonu z dodatkiem w³ókien polipropylenowych
poddanego oddzia³ywaniu wysokiej temperatury zbli¿onej do temperatury wystêpuj¹cej w œrodowisku po¿aru.

2. Procedury badawcze
2.1. Charakterystyka materia³ów i próbek do badañ
Przedstawione w artykule [1] wyniki badañ wykaza³y nieznaczny wp³yw rodzaju zastosowanych w³ókien na koñcowe wyniki, dlatego w niniejszych badaniach do wykonania próbek z fibrobetonu zastosowano jako dodatek w³ókna
polipropylenowe „F”, których charakterystykê przedstawiono w tabeli 1. Wykonano badania porównawcze na próbkach bez dodatku w³ókien polipropylenowych oraz z dodatkiem w³ókien o objêtoœci 1,2 kg/m3. W³ókna dodawano do
tworzyw cementowych w trakcie procesu mieszania, przy przed³u¿onym czasie
mieszania w celu równomiernego rozproszenia w³ókien. W³ókna te s¹ odporne
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na alkaliczne œrodowisko betonu (zaczynu), maj¹ tak¿e wysok¹ odpornoœæ na
dzia³anie kwasów.
Tabela 1. Charakterystyka w³ókien polipropylenowych wykorzystanych
do badañ (wg danych producentów) [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 wyra¿ony w gramach.

W³ókna polipropylenowe „F” (rys. 1) s¹ to fibrylowane, podwy¿szonej jakoœci
wi¹zkowe w³ókna, stosowane jako „zbrojenie” strukturalne w betonie. W³ókna
„F”, jak podaje producent, s¹ skutecznym rozwi¹zaniem przeciw skurczowi plastycznemu, zwiêkszaj¹ równie¿ odpornoœæ betonu na uderzenia. W³ókna te zapobiegaj¹ sedymentacji sk³adników mieszanki betonowej oraz podwy¿szaj¹
odpornoœæ betonu w konstrukcjach nara¿onych na dzia³anie wód agresywnych.
Stosowane: w prefabrykacji, do betonu natryskowego oraz w konstrukcjach nara¿onych na wysokie temperatury po¿arowe.

Rys. 1. W³ókna polipropylenowe „F”
îród³o: opracowanie w³asne.
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Próbki do badañ wykonano w formie walca o œrednicy 100 mm i wysokoœci
200 mm. Do wykonania betonu klasy C30/37 u¿yto cementu CEM I 32,5 R
z cementowni O¿arów, natomiast do betonu klasy C60/75 cementu CEM I 42,5 R
z cementowni Ma³ogoszcz. Cement zastosowany do badañ spe³nia³, wg deklaracji producenta, wymagania normy PN-EN 197-1:2002 „Cement. Czêœæ 1: Sk³ad,
wymagania i kryteria zgodnoœci dotycz¹ce cementów powszechnego u¿ytku”
[12]. Do wykonania betonu klasy C30/37 wykorzystano kruszywa sk³adowe: piasek wiœlany 0/2 mm oraz ¿wir „Jeziorki” 2/16 mm. Do betonu klasy C60/75 wykorzystano kruszywa sk³adowe: piasek wiœlany 0/2 mm, grys granitowy
„Graniczna” 2/8 mm oraz grys granitowy 8/16 mm. WskaŸnik W/C betonu klasy
C30/37 wynosi³ 0,358, natomiast w przypadku betonu klasy C60/75 by³ równy
0,318. Wykonanie próbek by³o zgodne z wymaganiami norm PN-EN
12390-2:2001 „Badania betonu. Czêœæ 2. Wykonywanie i pielêgnacja próbek do
badañ wytrzyma³oœciowych” [13]. Próbki przeznaczone do badañ zosta³y przygotowane na zamówienie Zak³adu Mechaniki Stosowanej Szko³y G³ównej
S³u¿by Po¿arniczej w „Oœrodku Rzeczoznawstwa i In¿ynierii Procesów Budowlanych Oddzia³u Warszawskiego PZIiTB” przy udziale pracowników Laboratorium Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Warszawskiej. Próbki
wykonane zosta³y w specjalnych formach walcowych, wykonanych w Zak³adzie
Mechaniki Stosowanej SGSP. Szczegó³owe dane dotycz¹ce sk³adu betonu zestawiono w tabelach 2 i 3 [11]. Wszystkie sk³adniki betonu spe³nia³y wymagania
w³aœciwych norm.
Tabela 2. Sk³ad mieszanki betonowej betonu klasy 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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Tabela 3. Sk³ad mieszanki betonowej betonu klasy 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

Próbki do badañ dojrzewa³y 28 dni w warunkach normowych, a nastêpnie
przez pó³ roku w warunkach laboratoryjnych. Po tym okresie zosta³y poddane
badaniom zgodnie z programem badañ opisanym w punkcie 2.2.

2.2. Program badañ modu³u sprê¿ystoœci
Oznaczenie modu³u sprê¿ystoœci Ecm wykonano na próbkach betonowych
oraz fibrobetonowych klasy C30/37 (beton zwyk³y) oraz C60/75 (beton wysokiej
wytrzyma³oœci) zgodnie z procedur¹ „Oznaczanie wspó³czynnika sprê¿ystoœci
betonu przy œciskaniu”. Metody badawcze we wspomnianej procedurze s¹ zharmonizowane z normami [14] oraz [15], dotycz¹ oznaczania wspó³czynnika sprê¿ystoœci przy œciskaniu próbek z betonu wykonanych w formach. Wspó³czynnik
sprê¿ystoœci (modu³ Younga) okreœlany jest jako tangens nachylenia siecznej do
wykresu zale¿noœci naprê¿eñ i odkszta³ceñ „s - e ” w zakresie naprê¿eñ od
0,5 MPa do 1/3 wytrzyma³oœci betonu na œciskanie fcm. Charakterystyka materia³ów oraz sk³ad mieszanki betonowej odpowiada³ za³o¿eniom badawczym
opisanym w punkcie 2.1. Na rys. 2 przedstawiono program badañ przy oznaczaniu modu³u sprê¿ystoœci.
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Rys. 2. Program badañ przy oznaczaniu modu³u sprê¿ystoœci
îród³o: opracowanie w³asne.

Proces wygrzewania próbek przebiega³ wed³ug krzywej „standardowej”
ISO 834 [9] oraz PN-EN 1991-1-2:2008 [10], obrazuj¹cej narastanie temperatury
w trakcie standardowego po¿aru. Nastêpnie, po osi¹gniêciu za³o¿onej temperatury (300°C, 600°C, 800°C), próbki wygrzewano w piecu do momentu wyrównania temperatur na termoparach pomiarowych (T1, T2, T3, T4) rozmieszczonych
tak, jak pokazano na rys. 3. Prêdkoœæ nagrzewania w tym przypadku wynosi
oko³o 5–6°C/min.

Rys. 3. Widok próbki betonowej z rozmieszczonymi termoparami pomiarowymi
îród³o: opracowanie w³asne.
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Na rys. 4 przedstawiono przyk³adowe rozk³ady temperatur w piecu w miejscu rozmieszczenia termopar w tem pe ra tu rze 800°C (na zewn¹trz próbki
– termopary zewnêtrzne T2, T3, T4 oraz wewn¹trz próbki – termopara wewnêtrzna T1).

Rys. 4. Przebieg procesu nagrzewania w temperaturze 800°C
îród³o: opracowanie w³asne.

Wygrzewanie próbek fibrobetonowych oraz betonowych przeprowadzono
na stanowisku badawczym, którego zasadniczy trzon stanowi œredniotemperaturowy elektryczny piec komorowy typu PK 1100/5 oraz komputer PC z odpowiednim oprogramowaniem do sterowania oraz rejestracji temperatury
podczas wygrzewania próbek (rys. 5).

Rys. 5. Œredniotemperaturowy piec elektryczny typu PK 1100/5
îród³o: opracowanie w³asne.
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Badania modu³u sprê¿ystoœci próbek betonowych i fibrobetonowych wykonano w Laboratorium Mechaniki Stosowanej SGSP. W sk³ad stanowiska badawczego wchodzi maszyna hydrauliczna EDZ–100 ze specjalistycznym
oprzyrz¹dowaniem do badania modu³u sprê¿ystoœci. Stanowisko do badania
modu³u sprê¿ystoœci z zamontowanymi na próbce czujnikami pomiarowymi
przedstawiono na rys. 6 i 7.

Rys. 6. Schemat maszyny wytrzyma³oœciowej EDZ–100 do badania wytrzyma³oœci
na œciskanie
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 7. Widok maszyny wytrzyma³oœciowej z zamontowanymi na próbce czujnikami
pomiarowymi do oznaczania modu³u sprê¿ystoœci
îród³o: opracowanie w³asne.
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Po wygrzaniu w piecu i wystudzeniu, próbki ka¿dorazowo poddawano
badaniom oznaczenia wspó³czynnika sprê¿ystoœci przy œciskaniu zgodnie
z procedur¹ badawcz¹. W ka¿dym punkcie pomiarowym zbadano po piêæ
próbek.

4. Wyniki badañ doœwiadczalnych
Zestawienie wyników badañ wp³ywu temperatury wygrzewania na
wzglêdn¹ zmianê modu³u sprê¿ystoœci dla betonu C30/37 oraz C60/75 bez i z dodatkiem w³ókien polipropylenowych „F” o objêtoœci 1,2 kg/m3 przedstawiono
w tabeli 4. W zestawieniu przyjêto za 100% modu³ sprê¿ystoœci betonu bez dodatku w³ókien polipropylenowych.
Tabela 4. Wyniki badañ wzglêdnej zmiany modu³u sprê¿ystoœci w funkcji
temperatury betonu C30/37 oraz C60/75 bez i z dodatkiem w³ókien
polipropylenowych „F” o objêtoœci 1,2 kg/m3 (za³o¿enie: modu³ sprê¿ystoœci
betonu bez w³ókien w temperaturze 20°C – 100%)
Beton
(fibrobeton)

Modu³ sprê¿ystoœci Ecm [MPa]

EcT [MPa]
C30/37

EcT/Ec20°C [%]
Spadek [%]

EcT [MPa]
C30/37
E /E
[%]
z 1,2 kg/m3 F cT c20°C
Spadek [%]
EcT [MPa]
C60/75

EcT/Ec20°C [%]
Spadek [%]

EcT [MPa]
C60/75
E /E
[%]
z 1,2 kg/m3 F cT c20°C
Spadek [%]
îród³o: opracowanie w³asne.

20 [°C]

300 [°C]

600 [°C]

800 [°C]

36 104,30

19 086,13

3990,84

899,69

100

52,86

11,05

2,49

0

47,14

88,95

97,51

36 504,25

23 668,58

4133,56

2166,38

101,11

65,56

11,45

6,00

1,11

34,44

88,55

94,00

40 925,68

27 668,58

4569,76

2514,81

100

67,61

11,17

6,14

0

32,39

88,83

93,86

40 234,02

28 808,21

4974,24

2729,27

98,31

70,39

12,15

6,67

1,69

29,61

87,85

93,33
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Uwaga
Ec20°C – modu³ sprê¿ystoœci betonu bez dodatku w³ókien polipropylenowych
w temperaturze 20°C,
EcT – wyniki œrednie modu³u sprê¿ystoœci uzyskane z piêciu prób w badanej temperaturze.
Na rys. 8 i 9 przedstawiono spadek modu³u sprê¿ystoœci badanych betonów
bez i z dodatkiem w³ókien polipropylenowych „F” ze wzrostem temperatury
w porównaniu do betonu bez w³ókien.

Rys. 8. Spadek modu³u sprê¿ystoœci fibrobetonu z dodatkiem w³ókien polipropylenowych
„F” w stosunku do betonu klasy C30/37, w zale¿noœci od temperatury
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 9. Spadek modu³u sprê¿ystoœci fibrobetonu z dodatkiem w³ókien polipropylenowych
„F” w stosunku do betonu klasy C60/75, w zale¿noœci od temperatury
îród³o: opracowanie w³asne.
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Spadek modu³u sprê¿ystoœci betonu C30/37 oraz C60/75 bez i z dodatkiem
w³ókien polipropylenowych „F” ze wzrostem temperatury, w porównaniu do
wartoœci tego¿ modu³u w temperaturze 20°C zamieszczono w tabeli 5.
Wyniki zmian wzglêdnej wytrzyma³oœci na œciskanie otrzymano jako stosunek wytrzyma³oœci na œciskanie próbek wygrzewanych do wytrzyma³oœci próbek niewygrzewanych EcT/Ec20°C [%].
Tabela 5. Wyniki badañ wzglêdnej zmiany modu³u sprê¿ystoœci w funkcji
temperatury betonu C30/37 oraz C60/75 bez i z dodatkiem w³ókien
polipropylenowych „F” o objêtoœci 1,2 kg/m3 (w porównaniu do modu³u
sprê¿ystoœci w temperaturze 20°C)
Modu³ sprê¿ystoœci Ecm [MPa]

Beton
(fibrobeton)

EcT [MPa]
C30/37

EcT/Ec20°C [%]
Spadek [%]
EcT [MPa]

C30/37
E /E
[%]
z 1,2 kg/m3 F cT c20°C
Spadek [%]
EcT [MPa]
C60/75

EcT/Ec20°C [%]
Spadek [%]
EcT [MPa]

C60/75
E /E
[%]
z 1,2 kg/m3 F cT c20°C
Spadek [%]

20 [°C]

300 [°C]

600 [°C]

800 [°C]

36 104,30

19 086,13

3990,84

899,69

100

52,86

11,05

2,49

0

47,14

88,95

97,51

36 504,25

23 668,58

4133,56

2166,38

100

64,84

11,32

5,93

0

35,16

88,68

94,07

40 925,68

27 668,58

4569,76

2514,81

100

67,61

11,17

6,14

0

32,39

88,83

93,86

40 234,02

28 808,21

4974,24

2729,27

100

71,6

12,36

6,78

0

28,4

87,64

93,22

îród³o: opracowanie w³asne.

Uwaga
Ec20°C – modu³ sprê¿ystoœci badanego betonu lub fibrobetonu z dodatkiem
w³ókien polipropylenowych w temperaturze 20°C,
EcT – wyniki œrednie modu³u sprê¿ystoœci uzyskane z 5 prób w badanej temperaturze.
Na rys. 10 i 11 przedstawiono zmianê wzglêdnej wartoœci modu³u sprê¿ystoœci badanych betonów C30/37 oraz C60/75 bez i z dodatkiem w³ókien polipropylenowych („F”) ze wzrostem temperatury w porównaniu do betonu bez
w³ókien.
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Rys. 10. Wp³yw temperatury wygrzewania na wzglêdn¹ wartoœæ modu³u sprê¿ystoœci
beton klasy C30/37 bez i z dodatkiem w³ókien polipropylenowych („F”)
îród³o: opracowanie w³asne.

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

Rys.11. Wp³yw temperatury wygrzewania na wzglêdn¹ wartoœæ modu³u sprê¿ystoœci,
beton klasy C60/75 bez i z dodatkiem w³ókien polipropylenowych („F”)
îród³o: opracowanie w³asne.

5. Wnioski z przeprowadzonych badañ
Na podstawie uzyskanych wyników sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Modu³ sprê¿ystoœci betonu z dodatkiem w³ókien polipropylenowych w temperaturze normalnej (ok. 20°C) pozostaje praktycznie bez zmian w porównaniu z betonem bez dodatku w³ókien.
2. Modu³ sprê¿ystoœci betonu klasy C30/37 oraz C60/75 z dodatkiem w³ókien
polipropylenowych „F” o objêtoœci do 1,2 kg/m3 w temperaturach wysokich
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ma tendencjê do niewielkiego wzrostu w porównaniu do betonów bez dodatku w³ókien.
3. Mo¿na przyj¹æ, ¿e dodatek do betonu klasy C60/75 oraz C30/37 w³ókien polipropylenowych „F” o objêtoœci 1,2 kg/m3 nie wp³yn¹³ na spadek modu³u
sprê¿ystoœci.
4. Szczególnie korzystny wp³yw dodatku w³ókien polipropylenowych „F” zaobserwowano po wygrzewaniu próbek w temperaturze 300°C. Wyniki
modu³u sprê¿ystoœci zarówno w przypadku betonu C30/37, jak i betonu
C60/75 z dodatkiem w³ókien „F” o objêtoœci 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 paper presents research methods and studies results of the elastic modulus
of fibers reinforced concrete with polypropylene fibers subject to high temperature, close
to the temperatures occurring during the fire. The elastic modulus was determined for
both concrete samples and fibers reinforced concrete samples of C30/37 and C60/75 class,
according to the following procedure: “Determination of the concrete in compression
elasticity modulus”.
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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 artykule przedstawiono propozycjê metody
diagnozowania silnika spalinowego o zap³onie
samoczynnym, pracuj¹cego w warunkach stacjonarnych. Parametrami diagnostycznymi s¹: moment obrotowy, godzinowe zu¿ycie paliwa oraz
temperatura spalin. Badania prowadzone by³y na
hamowni silnikowej na silniku zdatnym oraz po
wprowadzeniu wybranych uszkodzeñ. Opracowano model diagnostyczny i algorytmy diagnozowania.
This article presents a proposal of the method for
diagnosing an internal combustion self-ignition
engine, operating in stationary conditions.
Diagnostic parameters are: torque, hourly fuel
consumption, and exhaust temperature. Tests were
conducted on the engine test bed, using the
operable engine and after having introduced some
selected damages. A diagnostic model and
algorithms for diagnosing purposes were
developed.

S³owa kluczowe: metody diagnostyczne, diagnozowanie silników spalinowych.
Keywords: diagnostic methods, diagnosing internal combustion engines.
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1. Wprowadzenie
Silniki spalinowe napêdzaj¹ce agregaty pr¹dotwórcze i inny sprzêt po¿arniczy pracuj¹ zazwyczaj przy sta³ych prêdkoœciach obrotowych. Do ich diagnozowania mog¹ zostaæ u¿yte nastêpuj¹ce parametry diagnostyczne [1, 3, 5, 6]:
• moment obrotowy;
• godzinowe zu¿ycie paliwa;
• temperatura spalin.
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badañ na hamowni podwoziowej, algorytmy i model diagnostyczny silnika 4CTi90–1 BE6 firmy Andoria. Silnik ten stosowany jest do napêdu wojskowych samochodów Honker oraz
agregatów pr¹dotwórczych.

2. Diagnostyczny model sprzêtu po¿arniczego
Podstaw¹ budowy metody diagnostycznej jest wybór parametrów diagnostycznych, ustalenie granicznych wartoœci parametrów dla stanu zdatnego oraz dla
poszczególnych uszkodzeñ, opracowanie algorytmów diagnozowania [2, 3, 4, 5].
Liczbê stanów silnika spalinowego ustalono, przyjmuj¹c nastêpuj¹ce
za³o¿enia:
1) dwuwartoœciowa ocena stanów. Zbiór stanów silnika okreœlony jest przez
wyra¿enie:

{

}

W = w1 , w 0 ,

(1)

gdzie:
w1 – klasa stanów zdatnoœci;
w0 – klasa stanów niezdatnoœci.
2) szeregowa struktura niezawodnoœciowa obiektu badañ;
3) w silniku o p elementach wystêpuje pojedyncze uszkodzenie, zatem mamy:
Ø jeden stan zdatnoœci w1;
Ø w0 = p – stanów niezdatnoœci.
4) stan zdatnoœci zdefiniowano nastêpuj¹co:

Ù

y n ÎYnz

(y n max < y n < n min ) Þ w i Î w 1 ,

gdzie:
yn – wartoœci parametru diagnostycznego;
yn min, yn max – wartoœci graniczne parametru diagnostycznego;
Ynz – zbiór niezale¿nych i zupe³nych parametrów diagnostycznych.

(2)
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5) stan niezdatnoœci zdefiniowano nastêpuj¹co:
Ú (y n > y n max È< y n < n min ) Þ w i Î w 0 ,
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(3)

y n ÎYnz
n=1 , N

6) zbiór stanów Ws silnika spalinowego 4CTi90–1 BE6 opisuje wyra¿enie:

{

}

Ws = w 1 , w 10 , w 20 , w 30 , w 40 , w 50 ,

(4)

gdzie:
w1 – obiekt zdatny;
w 10 – niezdatny filtr powietrza;
w 20 – niezdatny wtryskiwacz;
w 30 – niezdatna turbosprê¿arka;
w 40 – niezdatna pompa wtryskowa;
w 50 – niew³aœciwy luz zaworowy.
Jako kryterium wyboru uszkodzeñ do diagnozowania przyjêto s³abe ogniwa
badanego silnika, na podstawie danych z obserwowanej eksploatacji w jednostkach Wojska Polskiego.

2.1. Wybór parametrów diagnostycznych
Wybran¹ charakterystyk¹, która ma odzwierciedlaæ zmiany stanów silnika
4CTi90–1 BE6 jest moment obrotowy w funkcji prêdkoœci obrotowej, przedstawiony na rys. 1, oraz zu¿ycie paliwa i temperatura spalin.
[Nm]
Mmax
,...,
Ms1
Ms0

•

•

•
•

•

n0=nmin

•

n1

nM

,...,

ni-1

n

Msi

[obr/min]
ni=nmax

Rys. 1. Charakterystyka momentu obrotowego Ms = f(n) jako podstawa badañ silnika
4CTi90–1 BE6
îród³o: opracowanie w³asne
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Parametrami diagnostycznymi mog¹ byæ:
1) wartoœæ œrednia momentu obrotowego Ms;
2) wartoœæ maksymalnego momentu obrotowego Msmax przy prêdkoœci obrotowej nM;
3) wartoœæ momentu obrotowego Ms0 przy minimalnej prêdkoœci obrotowej
n0 = nmin;
4) wartoœæ momentu obrotowego Msi przy maksymalnej prêdkoœci obrotowej
ni = nmax ;
5) stosunek momentu obrotowego przy minimalnej prêdkoœci obrotowej do
momentu maksymalnego:
M s0
(5)
CM1 =
×100%
M max
6) stosunek momentu obrotowego przy maksymalnej prêdkoœci obrotowej do
momentu maksymalnego:
M si
(6)
CM 2 =
×100%
M s max
7) umiejscowienie maksymalnego momentu obrotowego na osi prêdkoœci obrotowej – prêdkoœæ obrotowa maksymalnego momentu obrotowego nM.
Do zbioru proponowanych parametrów diagnostycznych w³¹czono tak¿e
parametry ustalone na podstawie charakterystyki godzinowego zu¿ycia paliwa Ge = f(n) oraz jej charakterystycznych punktów:
8) œrednie zu¿ycie paliwa Ge;
9) zu¿ycie paliwa GeM przy prêdkoœci maks. momentu obrotowego nM;
10) zu¿ycie przy minimalnej prêdkoœci obrotowej Gemin;
11) zu¿ycie paliwa przy maksymalnej prêdkoœci obrotowej Gemax;
12) stosunek zu¿ycia paliwa przy maksymalnym momencie do zu¿ycia minimalnego:
Ge M
(7)
CGe1 =
×100%
Ge min
13) stosunek zu¿ycia paliwa przy maksymalnej prêdkoœci do zu¿ycia przy maksymalnym momencie obrotowym:
Ge
(8)
CGe 2 = max ×100%
Ge M
oraz na podstawie charakterystyki temperatury spalin:
14) œrednia temperatura spalin Tœr;
15) temperatura spalin przy prêdkoœci maks. momentu obrotowego TM;
16) temperatura spalin przy minimalnej prêdkoœci obrotowej Tmin;
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17) temperatura spalin przy maksymalnej prêdkoœci obrotowej Tmax;
18) stosunek temperatury spalin przy maksymalnym momencie do temperatury
spalin przy minimalnej prêdkoœci:
T
(9)
CT1 = M ×100%
Tmin
19) stosunek temperatury spalin przy prêdkoœci maksymalnej do temperatury
przy maksymalnym momencie obrotowym:
T
(10)
CT 2 = max ×100%
TM

2.2. Algorytmy diagnozowania
Podstaw¹ modelu diagnostycznego jest test rozró¿nialnoœci stanu. Uszkodzenia identyfikowane s¹ za pomoc¹ trójwartoœciowej oceny parametru. Otrzymane
wyniki badañ porównywane s¹ z wartoœciami parametrów zdatnego – wzorcowego silnika i ustalana nastêpnie jest wartoœæ parametru. Dla braku rozró¿nialnoœci przyjêto wartoœæ „0”. Jeœli badany parametr maleje na skutek uszkodzenia,
wynikiem sprawdzenia jest „–1”, jeœli roœnie „1”. Sprawdzenia dokonano wg
nastêpuj¹cego modelu:
1) okreœlenie czy zmiana parametru jest identyfikowalna po uwzglêdnieniu
przedzia³u ufnoœci:
y0 - yn > ta 0

s y20
n0

+ t an

2
s yn

(11)

nn

gdzie:
y 0 – wartoœæ œrednia parametru odpowiadaj¹ca stanowi zdatnoœci;
y n – wartoœæ œrednia parametru odpowiadaj¹ca stanowi n-tej niezdatnoœci;
ta 0

s y20
n0

– po³owa przedzia³u ufnoœci parametru odpowiadaj¹cego stanowi

zdatnoœci;
2
s yn
– po³owa przedzia³u ufnoœci parametru odpowiadaj¹cego stanowi
t an
nn
n-tej niezdatnoœci.
2) je¿eli wynikiem sprawdzenia jest liczba ró¿na od „0” – ustalenie, czy wartoœæ
badanego parametru uleg³a zmniejszeniu czy te¿ zwiêkszeniu na skutek uszkodzenia.
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Jeœli wszystkie parametry maj¹ wartoœæ „0”, to obiekt jest zdatny. Je¿eli w zestawieniu wyników zanotuje siê „1” lub „–1”, to zbiór wyników sprawdzeñ parametrów jest porównywany z kombinacjami wyników charakterystycznych dla
poszczególnych uszkodzeñ. Na tej podstawie okreœla siê stan niezdatnoœci i lokalizowane uszkodzenie. Nastêpnie lokalizacja uszkodzenia jest weryfikowana za
pomoc¹ porównania bezwzglêdnych wartoœci uzyskanych parametrów z wartoœciami odpowiadaj¹cymi poszczególnym uszkodzeniom. Trafnoœæ (prawdopodobieñstwo) diagnozy jest obliczana na podstawie liczby parametrów, które
odzwierciedlaj¹ swoim charakterem zmiany („0”, „1” lub „–1”) oraz wartoœci
bezwzglêdnej parametrów opisuj¹cych dane uszkodzenie. Algorytm kontroli
stanu i lokalizacji uszkodzeñ silnika ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
Kontrola stanu:
Je¿eli (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;
Lokalizacja uszkodzenia:
Je¿eli (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 w10;
Test uzupe³niaj¹cy w celu podwy¿szenia pewnoœci diagnozy:
Je¿eli (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 w10;
i analogiczne dla pozosta³ych stanów do w60.
Prawdopodobieñstwo trafnej diagnozy oblicza siê nastêpuj¹co:
n
p d = 1 ×100% ³ p dgr ,
n

(12)

gdzie:
n1 – liczba parametrów diagnostycznych, których wartoœæ jest zbie¿na z wartoœci¹ wyznaczon¹ dla danego uszkodzenia;
n – ca³kowita liczba parametrów diagnostycznych;
pdgr – graniczne prawdopodobieñstwo trafnoœci diagnozy pdgr = 0,85.
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3. Wyniki badañ

Ms [Nm]

Badania wykonywano na hamowni silnikowej Instytutu Transportu Samochodowego. Pomiary przeprowadzono przy zdatnym silniku oraz piêciu uszkodzeniach, tzw. „s³abych ogniw” silnika. Pomiary przeprowadzono w stanie
ustalonym – przy sta³ych prêdkoœciach obrotowych. Pomiar trwa³ 10 s, podczas
których rejestracja sygna³ów odbywa³a siê z czêstotliwoœci¹ 10 Hz, po czym prêdkoœæ obrotow¹ zwiêkszano o 100 obr/min. Badania przeprowadzono w zakresie
prêdkoœci obrotowych od 1700 do 3900 obr/min. Wyznaczone przebiegi s¹ charakterystykami zewnêtrznymi – wykonywanymi przy pe³nym obci¹¿eniu silnika.
Na rys. 2–4 przedstawiono wp³yw uszkodzeñ na charakterystyki momentu
obrotowego i godzinowego zu¿ycia paliwa, na hamowni silnikowej. W tabeli 1
zestawiono wartoœci uzyskanych parametrów diagnostycznych odpowiadaj¹cych stanowi zdatnoœci oraz poszczególnym uszkodzeniom. W tabeli 2 zestawiono wyniki testu rozró¿nialnoœci stanów dla poszczególnych uszkodzeñ.
Z analizy zestawienia wynika, ¿e:
211
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filtr
190
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Rys. 2. Wp³yw uszkodzeñ na charakterystykê momentu obrotowego
silnika 4CTi90–1 BE6
îród³o: opracowanie w³asne.

1) wyniki testu rozró¿nialnoœci stanu s¹ ró¿ne dla poszczególnych uszkodzeñ,
co pozwala na ich lokalizacjê;
2) najbardziej informatywnymi parametrami s¹: M s , Ms, Ms0 oraz Tmax, dla których ka¿de uszkodzenie wywo³uje istotn¹ zmianê ich wartoœci;

G e [l/h]
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Rys. 3. Wp³yw uszkodzeñ na charakterystykê zu¿ycia paliwa silnika 4CTi90–1
îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 4. Wp³yw uszkodzeñ na charakterystykê temperatury spalin silnika 4CTi90–1
îród³o: opracowanie w³asne.

3) najmniej informatywnym parametrem jest CM1, CGe2, CT1, CT2 – brak rozró¿nialnoœci dla czterech uszkodzeñ;
4) naj³atwiej identyfikowalne jest uszkodzenie korektora pompy wtryskowej
i wtryskiwaczy. Oba uszkodzenia powoduj¹ istotn¹ zmianê 15 parametrów;

63

Moment obrotowy, godzinowe zu¿ycie paliwa, oraz temperatura spalin jako parametry diagnostyczne silnika...

5) najtrudniej identyfikowalne jest uszkodzenie polegaj¹ce na nieszczelnoœci
przestrzeni nadt³okowej. Powoduje ono istotn¹ zmianê jedynie szeœciu parametrów.
Tabela 1. Zestawienie wartoœci parametrów diagnostycznych silnika 4CTi90–1
Korektor
pompy

Turbo

Filtr
Wtryskiwacze Cylinder
powietrza

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

0,9917

0,837

0,9632

0,9568

0,907

1,0234

0,9985

473

630

714

713

491

639

596

0,8891

0,896

0,7614

0,7784

0,8982

0,8685

0,8896

CT1
Tmax
CT2

îród³o: opracowanie w³asne.
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w 30
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Uszkodzona
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Zdatny

w1

Oznaczenia

y/w

Korektor
pompy
wtryskowej

Tabela 2. Model informacyjny (macierz diagnostyczna) silnika 4CTi90-1

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: opracowanie w³asne.
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4. Wnioski
Przedstawione wyniki badañ i ich analizy dotycz¹ silnika pracuj¹cego przy
pe³nym obci¹¿eniu – na charakterystyce zewnêtrznej. Eksploatacja silników napêdzaj¹cych sprzêt po¿arniczy, takich jak auto- i motopompy oraz agregaty
pr¹dotwórcze odbywa siê w zakresie obci¹¿eñ czêœciowych. Zatem mo¿liwe
by³oby opracowanie wielowymiarowej macierzy diagnostycznej w funkcji prêdkoœci obrotowej oraz obci¹¿enia silnika. Jako parametry diagnostyczne mog³yby
pos³u¿yæ wielkoœci zwi¹zane z zu¿yciem paliwa i temperatur¹ spalin. Moment
obrotowy, obliczany na podstawie parametrów roboczych pompy (ciœnienie i intensywnoœæ przep³ywu) lub agregatu (napiêcie i pr¹d), s³u¿y³by w tym przypadku jako miara obci¹¿enia.
Wyznaczenie ww. macierzy i algorytmów diagnozowania wymaga d³ugotrwa³ych i bardzo obszernych badañ eksperymentalnych.
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Summary
W³odzimierz KUPICZ
Pawe³ OGRODNIK

Engine Torque, Fuel Consumption Per Hour
and Exhaust Gas Temperature as Diesel Engine
Diagnostic Parameters under Stationary Conditions
The method of state control and engine damage localization of internal combustion
engine working under stationary conditions has been developed on the basis of research
results. The diagnostic parameters have been selected from the characteristics of engine
torque, fuel consumption and exhaust gas temperature.
The presented results of research and their analysis refer to engine working at full load
– on the power and torque curve. The operation of engines powering firefighting
equipment like auto and motor pumps and also generators occur in the range of partial
load. Therefore it is possible to develop a diagnostic multidimensional matrix to
a function of rotation speed and engine load. The values of fuel consumption and exhaust
gas temperature can be used as diagnostic parameters. The torque, calculated on the basis
of the operational parameters of pump (pressure and intensity of circulation) or generator
(voltage and electric current), may be used as load measure.

kpt. mgr in¿. Przemys³aw BYLICA
Zak³ad Informatyki i £¹cznoœci,
Katedra Techniki Po¿arniczej, SGSP
Dariusz Grzegorz MAZUR
Aksel Sp. z o.o.

Ocena wp³ywu wykorzystywanych us³ug
cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego
na przebieg procesu ratownictwa
W artykule przedstawiono za³o¿enia i rezultaty
przeprowadzonych testów u¿ytkowych cyfrowego
systemu ³¹cznoœci radiotelefonicznej w standardzie
DMR wspó³pracuj¹cego z aplikacj¹ dyspozytorsk¹.
Testy zosta³y przeprowadzone podczas æwiczeñ
ratowniczych. Ich celem by³a wstêpna ocena
wp³ywu zastosowania cyfrowej technologii radiokomunikacyjnej na przebieg procesu ratownictwa
oraz ocena mo¿liwoœci udoskonalenia organizacji
³¹cznoœci radiotelefonicznej w jednostkach PSP
dziêki zastosowaniu takiej technologii.
The article presents the foundations and results
carried out useful tests of digital radiocommunication system based on DMR standard
in cooperation with dispatching software. Tests
were carried out during rescue exercises.
The objectives, of the mentioned above tests were
as follows: the initial evaluation of the impact
digital technology on rescue process, and the
assessment of possibility of radio communication
organization improvement in State Fire Service
thanks to the usage of such technology.

S³owa kluczowe: cyfrowe systemy radiokomunikacji ruchomej, proces ratownictwa, standard DMR, oprogramowanie dyspozytorskie.
Keywords: digital mobile systems, rescue process, DMR standard, dispatching
software.
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1. Wstêp
Wykonuj¹c czynnoœci przygotowawcze do realizacji badañ statutowych
w 2013 r., od 21 do 25 maja 2012 r. w Zak³adzie Informatyki i £¹cznoœci zainstalowano i przetestowano okreœlon¹ konfiguracjê sprzêtowo-programow¹ cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego w standardzie DMR (digital mobile radio)
firmy Motorola o nazwie firmowej MotoTRBO wraz ze wspó³pracuj¹c¹ aplikacj¹
dyspozytorsk¹ firmy Aksel Sp. z o.o. o firmowej nazwie ConSEL.
Przeprowadzone testy u¿ytkowe mia³y miejsce podczas corocznych warsztatów ratowniczych realizowanych przez Szko³ê G³ówn¹ S³u¿by Po¿arniczej.
Pierwszym celem wykonania testów u¿ytkowych by³a wstêpna ocena
wp³ywu zastosowania cyfrowej platformy ³¹cznoœci bezprzewodowej na efektywnoœæ prowadzenia dzia³añ ratowniczych. W tym przypadku punktem odniesienia by³o przeprowadzenie zbli¿onych scenariuszy æwiczeñ z wykorzystaniem dotychczas eksploatowanego analogowego systemu radiokomunikacyjnego.
Drugim celem by³a wstêpna ocena mo¿liwoœci, jakie niesie ze sob¹ cyfrowa technologia w standardzie DMR w obszarze udoskonalenia organizacji ³¹cznoœci
radiotelefonicznej w jednostkach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

2. Organizacja ³¹cznoœci radiowej w PSP
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna (PSP) na potrzeby funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (KSRG) wykorzystuje miêdzy innymi analogowy
system konwencjonalnej radiotelefonii. Do funkcjonowania powy¿szego systemu u¿ywane s¹ czêstotliwoœci z zakresu 148,0–149,9 MHz [1]. Przydzielony przedzia³ czêstotliwoœci z powy¿szego zakresu zosta³ podzielony na kana³y radiowe
z odstêpem miêdzykana³owym wynosz¹cym 12,5 kHz.
Oprócz powy¿szego, w okreœlonych sytuacjach wykorzystywane s¹ kana³y
z innych zakresów czêstotliwoœci. Przyk³adem mo¿e byæ kana³ do wspó³pracy
jednostek organizacyjnych PSP ze statkami powietrznymi bior¹cymi udzia³
w dzia³aniach ratowniczych [2].
Systemy analogowej radiotelefonii nie zaspokajaj¹ potrzeb PSP w zakresie
realizowanych przez ni¹ zadañ, co potwierdza literatura [3, 4, 5]. Ponadto, zdaniem autorów niniejszego artyku³u, obecna i przysz³a eksploatacja analogowego
systemu radiokomunikacyjnego stanowi czynnik ograniczaj¹cy udoskonalanie
procesu ratownictwa. Mo¿na zasugerowaæ stwierdzenie, i¿ wiele prowadzonych
dzia³añ ratowniczych przebiega³oby sprawniej, w sytuacji wykorzystania w nich,
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jako jednego z narzêdzi pracy, cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego w jednym z wielu dostêpnych obecnie standardów.
Dlatego te¿, zdaniem autorów, koniecznym jest zast¹pienie dotychczas eksploatowanej technologii cyfrow¹ platform¹ umo¿liwiaj¹c¹ dalszy rozwój procesu ratownictwa.
Determinuje to dzia³ania pracowników Zak³adu Informatyki i £¹cznoœci
zmierzaj¹ce do jak najlepszego poznania obecnie istniej¹cych technologii i kierunków ich rozwoju.

3. Ogólna charakterystyka systemu DMR
Opracowany przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
standard DMR ETSI TS 102 361 sk³ada siê z czterech czêœci [6]:
1) protokó³ interfejsu radiowego,
2) g³os, us³ugi podstawowe i udogodnienia,
3) protokó³ danych,
4) protokó³ trankingowy.
Urz¹dzenia produkowane wed³ug powy¿szego standardu, a poœrednio rozwi¹zania systemowe, mog¹ pracowaæ na trzech poziomach konfiguracyjnych
(rys. 1). Pierwszy z nich dotyczy urz¹dzeñ, które mog¹ pracowaæ jedynie w trybie bezpoœrednim w pasmach nielicencjonowanych; drugi urz¹dzeñ mog¹cych
pracowaæ w trybie bezpoœrednim oraz za poœrednictwem stacji retransmisyjnej
w pasmach licencjonowanych. Trzeci poziom dotyczy pracy w trybie trankingowym w pasmach licencjonowanych [7]. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, i¿
urz¹dzenia na poziomach 2 i 3 s¹ tak skonstruowane, by mog³y pracowaæ w obu
wymienionych trybach w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci finansowych odbiorcy.

Rys. 1. Graficzne przedstawienie poziomów konfiguracyjnych urz¹dzeñ
w standardzie DMR
îród³o: opracowanie w³asne.
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Z punktu widzenia u¿ytkownika istotne s¹ rodzaje us³ug, które mo¿e realizowaæ w ramach pracy w systemie ³¹cznoœci opartym o rozwi¹zania DMR.
Do zasadniczych us³ug mo¿na zaliczyæ [6]:
• realizowanie g³osowych po³¹czeñ okólnikowych, grupowych, indywidualnych;
• przesy³anie wiadomoœci tekstowych do grup i indywidualnych u¿ytkowników;
• realizowanie po³¹czeñ priorytetowych w tym po³¹czeñ alarmowych;
• zdalne sterowanie urz¹dzeniami radiotelefonicznymi tj.: wy³¹czenie, w³¹czenie, ods³uch otoczenia;
• transmisja danych.
Powy¿sze przyk³ady nie wyczerpuj¹ mo¿liwoœci, jakie daje omawiana technologia. Podano je ze wzglêdu na fakt, i¿ na wiele z nich zwrócono uwagê
w przeprowadzonych testach.
W przeciwieñstwie do standardu TETRA, rozpatrywanego w [5], urz¹dzenia
oparte o standard DMR mog¹ pracowaæ miêdzy innymi w obecnie wykorzystywanym przez PSP paœmie czêstotliwoœci [8], co u³atwia potencjalne wdra¿anie
systemu ³¹cznoœci na bazie powy¿szej technologii.

4. Opis zastosowanej konfiguracji
sprzêtowo-programowej
Zainstalowana podczas æwiczeñ konfiguracja sprzêtowo-programowa zawiera³a:
• aplikacjê dyspozytorsk¹ ConSEL zainstalowan¹ na dwóch komputerach klasy PC;
• dwa radioserwery pod³¹czone do komputerów wraz z dwoma radiotelefonami przewoŸnymi.
• dwanaœcie radiotelefonów przenoœnych.
Dyspozytorskie stacje robocze zosta³y sprofilowane w ten sposób, i¿ na pierwszej z nich realizowano korespondencjê radiow¹ za poœrednictwem zdalnego radiotelefonu. S³u¿y³a ona równie¿ do administrowania systemem, tj.:
przeprogramowywania radiotelefonów czy te¿ nadzorowania pracy radioserwerów za poœrednictwem sieci LAN. Druga stacja dyspozytorska s³u¿y³a do pracy na mapach oraz pozyskiwania i zobrazowania aktualnych i archiwalnych
danych GPS przesy³anych do systemu z radiotelefonów przenoœnych.
Pogl¹dowo zastosowan¹ konfiguracjê sprzêtowo-programow¹ przedstawiono
na rys. 2.
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Rys. 2. Zastosowana konfiguracja sprzêtowo-programowa
îród³o: opracowanie w³asne.

Widok ekranów w dyspozytorskich stacjach roboczych, odpowiednio w stacji
radiowej oraz pozycjonowania (na bazie sporz¹dzonej i zeskalowanej mapy) pokazano na rys. 3 i 4.

Rys. 3. Przyk³adowy widok ekranu w dyspozytorskiej stacji roboczej (stacja radiowa) [9]
Korespondencja radiowa w postaci wymiany informacji g³osowych, danych
GPS oraz krótkich wiadomoœci tekstowych by³a rejestrowana i zapisywana w bazie danych. Powy¿sze dane z piêciu dni æwiczeñ zajê³y ok. 115 MB, w tym 103 MB
zapis rozmów g³osowych, 9 MB danych GPS i 3 MB innych danych. Dane
zwi¹zane z diagnostyk¹ i konfiguracj¹ systemu zajê³y ok. 120 MB.
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Rys. 4. Przyk³adowy widok ekranu w dyspozytorskiej stacji roboczej
(stacja pozycjonowania) z zobrazowaniem danych archiwalnych [9]
Jak opisano wczeœniej, przez urz¹dzenie przewoŸne odbierane by³y cyklicznie dane GPS z radiotelefonów przenoœnych. Przyjêto metodê przesy³ania tych
danych na osobnym kanale niewykorzystywanym do innych celów. Powy¿sze
urz¹dzenie o takiej konfiguracji pos³u¿y³o równie¿ do wykonania testów takich
funkcjonalnoœci konsoli, jak przemiennik dwukierunkowy (np. cyfrowo-analogowy) oraz funkcja tzw. okólnika, czyli mo¿liwoœci jednoczesnego nadawania
z konsoli na wielu radiotelefonach pracuj¹cych w ró¿nych sieciach radiowych.
Przez drugie urz¹dzenie przewoŸne tego typu wymieniano korespondencjê
z kana³ów cyfrowych oraz analogowych. Przy czym na kana³ach cyfrowych realizowano równie¿ po³¹czenia indywidualne oraz przesy³ano krótkie wiadomoœci
tekstowe.
Ustawienia aplikacji ConSEL oraz radiotelefonów by³y wielokrotnie zmieniane, tak, by przetestowaæ najwiêcej ró¿nych konfiguracji (wiele szczegó³ów z tym
zwi¹zanych w niniejszym artykule pominiêto). Testowane konfiguracje by³y tak
dobierane, aby element nowoœci nie zak³óci³ przebiegu realizowanych æwiczeñ
terenowych oraz by³ mo¿liwy do wykonania najbardziej stabilny i wydajny sposób realizacji wykorzystywanych funkcji systemu.
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5. Za³o¿enia przeprowadzonych æwiczeñ ratowniczych
i testów zaimplementowanej konfiguracji
sprzêtowo-programowej
Zasadniczo æwiczenia ratownicze by³y przeprowadzane wed³ug dwóch schematów. Pierwszy dotyczy³ interwencyjnego poziomu kierowania dzia³aniami
ratowniczymi [10], drugi du¿ej akcji ratowniczej, podczas której æwiczono taktyczny poziom kierowania dzia³aniami ratowniczymi ³¹cznie z funkcjonowaniem
sztabu akcji.
Schematy organizacji ³¹cznoœci dotycz¹ce powy¿szych schematów æwiczeñ
przedstawiono na rys. 5 i 6.

Rys. 5. Schemat organizacji ³¹cznoœci dla æwiczeñ na poziomie interwencyjnym kierowania dzia³aniami ratowniczymi
îród³o: opracowanie w³asne.

W trakcie æwiczeñ ratowniczych na poziomie interwencyjnym wykonano testy ustawieñ konfiguracyjnych urz¹dzeñ radiotelefonicznych i konsoli dyspozytorskiej. Kieruj¹cy Dzia³aniami Ratowniczymi prowadzi³ korespondencjê
radiow¹ z ratownikami R3, R4, R5 na kanale cyfrowym 2 oraz ze stanowiskiem
kierowania na kanale cyfrowym 1. W celu u³atwienia prowadzenia korespondencji radiowej, radiotelefon KDR o numerze 9001 mia³ zaimplementowan¹
opcjê skaningu na dwóch wymienionych powy¿ej kana³ach, dziêki czemu KDR
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móg³ pos³ugiwaæ siê jednym radiotelefonem. Identyczna funkcja zosta³a zaimplementowana w radiotelefonach ratowników o numerach od 9002 do 9004,
z tym ¿e skaning obejmowa³ kana³ cyfrowy 2 oraz jeden z kana³ów cyfrowych 3,
4 i 5. Przyk³adowo ratownik R3 mia³ w³¹czony skaning kana³u cyfrowego 2 i 3.

Rys. 6. Schemat organizacji ³¹cznoœci dla æwiczeñ na taktycznym poziomie kierowania
dzia³aniami ratowniczymi
îród³o: opracowanie w³asne.

Powy¿szy schemat organizacji ³¹cznoœci dotyczy³ æwiczeñ symuluj¹cych
du¿¹ akcjê ratownicz¹, w której za³o¿ono uruchomienie poziomu taktycznego
kierowania dzia³aniami ratowniczymi. KDR prowadzi³ korespondencjê radiow¹
ze stanowiskiem kierowania na kanale cyfrowym 1, na kanale cyfrowym 2 z Dowódcami Odcinków Bojowych (DOB) oraz z Szefem Sztabu Akcji (ID: 9005).
KDR jako jedyny mia³ w³¹czon¹ funkcjê skaningu na powy¿szych kana³ach.
DOB posiadali dwa radiotelefony: cyfrowy do komunikacji z KDR oraz analogowy do wymiany korespondencji w ramach danego odcinka bojowego.
Podczas æwiczeñ realizowanych przez szereg grup æwicz¹cych wed³ug obu
powy¿szych schematów autorzy niniejszej publikacji zwracali uwagê na wiêkszoœæ dostêpnych funkcji radiotelefonów DMR MotoTRBO w trybie cyfrowym
oraz mo¿liwoœæ ich wspó³pracy z urz¹dzeniami analogowymi pod k¹tem usprawnienia procesu ratownictwa.
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W szczególnoœci:
• subiektywn¹ jakoœæ dŸwiêku w transmisjach cyfrowej i analogowej;
• zachowanie zasiêgów radiowych w trybie cyfrowym i analogowym;
• przydatnoœæ funkcji systemowych, tj. sprawdzanie obecnoœci radiotelefonu
w systemie, po³¹czenia indywidualne, skaning, pozycjonowanie GPS, przesy³anie wiadomoœci tekstowych;
• adaptacjê u¿ytkowników do pracy w nowej technologii;
• przydatnoœæ aplikacji ConSEL wspieraj¹cej platformê sprzêtow¹, tj. wykorzystanie konsoli dyspozytorskiej jako narzêdzia umo¿liwiaj¹cego efektywne
wykorzystanie funkcjonalnoœci radiotelefonów cyfrowych;
• wspó³dzielenie zasobów (kana³ów) radiowych przez urz¹dzenia cyfrowe
i analogowe – wp³yw systemu cyfrowego na pracê urz¹dzeñ analogowych
podczas wykorzystywania tego samego oraz s¹siednich kana³ów;
• mo¿liwoœci pracy z wykorzystaniem równolegle sieci radiowych analogowych i cyfrowych.
Podczas æwiczeñ sprawdzono równie¿ rozwi¹zanie zastosowania radiowych
konsol dyspozytorskich do wsparcia systemu dowodzenia na stanowiskach kierowania, w szczególnoœci zwrócono uwagê na:
• uniwersalnoœæ i du¿e mo¿liwoœci konfiguracyjne rozwi¹zania;
• ³atwoœæ u¿ytkowania i ergonomiê;
• adaptacjê u¿ytkowników;
• poprawê jakoœci pracy obsady stanowiska;
• mo¿liwoœci wykorzystania danych gromadzonych przez aplikacjê ConSEL
w procesach informacyjnych zwi¹zanych z kierowaniem dzia³aniami ratowniczymi.

6. Wyniki obserwacji i wnioski szczegó³owe
W wyniku poczynionych obserwacji podczas piêciodniowych æwiczeñ, na
uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce wyniki obserwacji i wynikaj¹ce z nich wnioski:
1. Uœredniaj¹c wyniki obserwacji, jakoœæ przekazywanej korespondencji w systemie DMR przewy¿sza zasadniczo jakoœæ takiej samej korespondencji
prowadzonej w systemie analogowym. Przewaga systemu cyfrowego uwidacznia siê dodatkowo podczas zastosowania funkcji kompensacji zak³óceñ
pochodz¹cych z urz¹dzeñ typu autopompa, agregat pr¹dotwórczy itp. pracuj¹cych w bliskiej odleg³oœci od urz¹dzeñ DMR. Tego typu zak³ócenia s¹
w bardzo du¿ym stopniu eliminowane. Przyczynia siê to do mniejszego
obci¹¿enia dostêpnych zasobów czêstotliwoœciowych, z uwagi na brak
koniecznoœci powtórzeñ niezrozumia³ej korespondencji.
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2. Aplikacja ConSEL umo¿liwiaj¹ca zapis prowadzonej korespondencji radiowej, zapewnia szybki, ponowny jej ods³uch. Powy¿sza funkcjonalnoœæ ogranicza obci¹¿enie dostêpnych zasobów czêstotliwoœciowych. Dyspozytor ma
mo¿liwoœæ ws³uchania siê w zapisan¹ korespondencjê zanim za¿¹da powtórzenia niezrozumia³ej wczeœniej treœci. Oszczêdza to czas i uwagê obci¹¿onego wieloma zadaniami Kieruj¹cego Dzia³aniami Ratowniczymi czy te¿
innych korespondentów.
3. Zasiêgi radiowe uzyskiwane przy u¿yciu urz¹dzeñ DMR nale¿y oceniæ jako
wiêksze od sprzêtu analogowego. W miejscach prowadzenia dzia³añ ratowniczych w dwóch najdalszych lokalizacjach od stanowiska dyspozytorskiego
urz¹dzenia DMR umo¿liwia³y prowadzenie korespondencji z zadowalaj¹c¹
jakoœci¹. W najdalszej lokalizacji utrudnieniem by³a koniecznoœæ odnalezienia odpowiednio ods³oniêtego miejsca. W przypadku zastosowania
urz¹dzeñ analogowych o zbli¿onych, a nawet wiêkszych mocach (urz¹dzenia przewoŸne), utrzymanie ³¹cznoœci g³osowej by³o znacznie utrudnione
lub wrêcz niemo¿liwe.
4. Pos³ugiwanie siê osób oceniaj¹cych æwiczenia radiotelefonami tego samego
typu co æwicz¹cy, umo¿liwi³o szybk¹ lokalizacjê rozjemców na mapie w aplikacji dyspozytorskiej ConSEL. Przyczyni³o siê do ³atwej lokalizacji miejsca
zdarzenia przez æwicz¹cych, gdy¿ rozjemcy przebywali blisko miejsc symulowanych zdarzeñ. Nale¿y to zakwalifikowaæ jako zak³ócenie wp³ywu
wykorzystywanej technologii cyfrowej na proces ratownictwa.
5. Brak znajomoœci, w pierwszym momencie, poprawnego pos³ugiwania siê
urz¹dzeniami DMR spowodowa³o wyst¹pienie zak³óceñ w przebiegu samych dzia³añ ratowniczych. Spowodowane to by³o niezrozumia³oœci¹ wielu
przekazywanych komunikatów. Sugeruje to koniecznoœæ przeprowadzania
rzetelnych szkoleñ u¿ytkowników.
6. U¿ytkowanie urz¹dzeñ okaza³o siê proste, czego przyk³adem mo¿e byæ sytuacja realizacji przez studentów po³¹czeñ indywidualnych oraz przesy³anie
wiadomoœci tekstowych w czasie przerwy regeneracyjnej w æwiczeniach.
Osoby te nie zosta³y wczeœniej przeszkolone w tym zakresie.
7. Zauwa¿ono koniecznoœæ personalizacji ustawieñ urz¹dzeñ odpowiednio do
funkcji pe³nionych przez poszczególne osoby. Dyspozytor, ratownicy czy te¿
kieruj¹cy dzia³aniami ratowniczymi powinni mieæ spersonalizowane ustawienia sprzêtu ³¹cznoœci, tak aby skuteczniej realizowaæ na³o¿one zadania.
Temat ten wymaga oddzielnej analizy w obszarze rodzaju spersonalizowanych funkcji oraz ich ustawieñ.
8. Identyfikacja urz¹dzeñ przez ID i dane GPS przyczyni³a siê do ³atwej lokalizacji odpowiednich osób funkcyjnych na mapie przez dyspozytora. Zmniejszy³o to obci¹¿enie kana³u, gdy¿ nie zachodzi³a koniecznoœæ ustalania
pozycji tych osób drog¹ radiow¹.
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9. Indywidualne ustawienie czasu przesy³ania danych z GPS pozwoli³o na niezak³ócony monitoring po³o¿enia wa¿niejszych u¿ytkowników podczas prowadzonych dzia³añ ratowniczych.
10. Realizowanie po³¹czeñ indywidualnych oraz grupowych, w zale¿noœci od
potrzeb, pozwoli³o na lepsze zarz¹dzanie procesem przekazywania informacji miêdzy KDR, DOB oraz dyspozytorem. Osoby, do których nie by³a kierowana korespondencja, nie by³y anga¿owane do jej ods³uchu. W niektórych
sytuacjach przekazywanie informacji do indywidualnych odbiorców powodowa³o niedoinformowanie pozosta³ych ratowników. Odpowiednie korzystanie z tego typu po³¹czeñ mo¿e przyczyniæ siê do polepszenia procesu
przekazywania informacji, a przez to procesu ratownictwa.
11. Praca dyspozytorów uleg³a znacz¹cej poprawie, jeœli chodzi o wykorzystanie
dyspozytorskich stacji roboczych. Zastosowane rozwi¹zanie poprawia komfort pracy, wp³ywa na lepsz¹ jakoœæ i krótszy czas realizacji wykonywanych
czynnoœci.
12. Mo¿liwoœæ archiwizacji danych GPS, korespondencji g³osowej itp. w wykorzystanej aplikacji dyspozytorskiej daje istotny materia³ w analizie æwiczeñ ratowniczych oraz realnie prowadzonych dzia³añ ratowniczych. Jest
on nieoceniony, dlatego nale¿y podj¹æ dzia³ania wdro¿eniowe tego typu
rozwi¹zania i jego wykorzystywania w procesie kszta³cenia studentów
SGSP.
13. Mo¿liwoœæ przesy³ania wiadomoœci tekstowych do grup i indywidualnych
u¿ytkowników mo¿e poprawiæ przep³yw informacji podczas dzia³añ ratowniczych. Dziêki takiej funkcjonalnoœci mo¿liwe jest przesy³anie danych
zwi¹zanych ze zdarzeniem, tj.: adres, oznaczenia substancji niebezpiecznej
itp.
14. Funkcje steruj¹ce, tj.: zablokowanie, odblokowanie urz¹dzeñ czy te¿ zdalny
ods³uch otoczenia mog¹ przyczyniæ siê do poprawy bezpieczeñstwa systemu oraz jego u¿ytkowników. Na uwagê zas³uguje równie¿ nieprzetestowana funkcja wywo³ania alarmowego. Wydaje siê istotne wykonanie symulacji
dzia³ania ró¿nych konfiguracji powy¿szej funkcjonalnoœci podczas æwiczeñ
ratowniczych.
15. Funkcjonalnoœæ konsoli dyspozytorskiej, takie jak: przemiennik dwukierunkowy (np. cyfrowo-analogowy) czy mo¿liwoœæ jednoczesnego nadawania
z konsoli z wykorzystaniem wielu radiotelefonów pracuj¹cych w ró¿nych
sieciach radiowych daje lepsze mo¿liwoœci organizacji ³¹cznoœci radiotelefonicznej w PSP.
16. W wyniku funkcjonowania dwóch systemów ³¹cznoœci, tj. cyfrowego i analogowego na tym samym obszarze utrudnieniem by³y zak³ócenia wspólnoi s¹siedniokana³owe urz¹dzeñ analogowych generowane przez urz¹dzenia
cyfrowe. Przyczynami tego typu sytuacji by³y: nieodpowiednia konfiguracja
instalacji antenowych (na niewielkim obszarze by³o ustawionych osiem an-
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ten), z³e ustawienia konfiguracyjne blokady szumów urz¹dzeñ analogowych
oraz przestarza³a technologia konstrukcji odbiorników w tych urz¹dzeniach.
Aby potwierdziæ czêœæ przyczyn, wykonano test, który wykaza³, i¿ odbiorniki urz¹dzeñ DMR pracuj¹cych na kanale analogowym oraz niektóre odbiorniki wybranych losowo urz¹dzeñ analogowych nie by³y wzbudzane przez
transmisjê cyfrow¹ odbywaj¹c¹ siê na tym samym kanale w bliskiej odleg³oœci. Jednym z wniosków z tego p³yn¹cych jest koniecznoœæ zastosowania rozs¹dnego podejœcia popartego testami praktycznymi przy przejœciu
z technologii analogowej na cyfrow¹ w sytuacji równoczesnej, tymczasowej
eksploatacji obu technologii w tej samej lokalizacji.

7. Wnioski ogólne
Zastosowanie aplikacji dyspozytorskiej i wykorzystanie mo¿liwoœci, jakie
daje cyfrowa technologia w omawianym standardzie oraz ich lepsza jakoœæ korzystnie wp³ywa na przebieg procesu ratownictwa. Subiektywne spostrze¿enia
z przeprowadzonych testów daj¹ wstêpny materia³ do dalszych prac badawczych. Nale¿y podj¹æ próbê zdefiniowania metody iloœciowego pomiaru
wp³ywu zastosowania cyfrowej technologii radiokomunikacyjnej na przebieg
procesu ratownictwa oraz opracowania mobilnego stanowiska do testowania
ustawieñ konfiguracyjnych nowo wdra¿anych us³ug. Uzasadnia to z³o¿ony
przez pracowników Zak³adu Informatyki i £¹cznoœci wniosek o realizacjê statutowej pracy badawczej w 2013 r.
1. Mo¿liwoœci funkcjonalne urz¹dzeñ DMR oraz przetestowanej aplikacji
dyspozytorskiej stanowi¹ jedn¹ z potencjalnych opcji migracji z analogowego systemu radiokomunikacyjnego wykorzystywanego przez PSP w kierunku rozwi¹zañ w pe³ni cyfrowych, uwzglêdniaj¹c przy tym ograniczenia
finansowe.
2. Dobór ostatecznych rozwi¹zañ radiokomunikacyjnych w PSP musi zostaæ
poprzedzony wieloaspektowymi analizami istniej¹cych technologii.
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Evaluation of the Impact Used the Services Digital Radio
Communication System on the Rescue Process
Nowadays the State Fire Service in Poland is using analog radio communication
system. This system is inefficient and it can be observed more and more disproportion
between the needs of State Fire Service resulting from its obligatory duties and the
possibilities to fulfil these duties. The authors claim that present and future usage of such
old technology is a limiting factor for carrying out rescue duties in a more efficient way.
That’s why, to verify this initial hypothesis, the performance tests of digital radio
communication system based on the DMR standard in cooperation with dispatching
application during rescue exercises took place. In this article the foundations and results
of such tests were presented.
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Propozycja komponentu wyszukiwania
systemu CBR dla PSP
opartego o ontologiê dziedzinow¹
W artykule przedstawiono propozycjê projektow¹
komponentu wyszukiwania systemu wnioskowania na podstawie przypadków zdarzeñ (ang. case
based reasoning). Komponent ten bazuje na opracowanej ontologii dziedzinowej wspieraj¹cej proces
wyszukiwania przypadków zdarzeñ. Opracowana
ontologia jest wynikiem m.in. przeprowadzonej
przez autora analizy dokumentacji opisuj¹cych
akcje ratowniczo-gaœnicze.
This paper describes the problems of designing the
search module of case based reasoning system. The
author proposes on ontology layer to support the
searching process of case in this module. This ontology layer is a result of the conducted, by the
author’s analysis of the documentation describing
the fire rescue operations.

S³owa kluczowe: ontologia, systemy wyszukiwania informacji, systemy CBR,
system wnioskowania na podstawie przypadków, projektowanie warstwy wyszukiwania, wyszukiwanie oparte o ontologiê.
Keywords: ontologies, rescue fire service ontology, retrieval systems, case-based
reasoning systems, designing search layer, ontology-based search, designing
search layer case-based reasoning.
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1. Wstêp
W Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej istnieje system ewidencjonowania zdarzeñ
EWIDSTAT, który s³u¿y do przeprowadzenia analiz w oparciu o informacje
zgromadzone w systemie EWID99 od 1993 r. do chwili obecnej (aktualnie System
Wspomagania Decyzji – ST) [1–3]. Platforma ta stanowi logiczn¹ rozbudowê systemu EWID99 i pozwala u¿ytkownikom na przeprowadzenie analiz statystycznych i tabel zestawieniowych, które zosta³y opracowane w oparciu o wytyczne
Komendy G³ównej PSP i zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji [4]. Poniewa¿ baza danych systemu zawiera informacje
przydatne z punktu widzenia Kieruj¹cego Dzia³aniami Ratowniczymi (KDR),
powsta³a idea zaadoptowania go jako bazy wiedzy rozproszonego, katalogowego systemu wnioskowania na podstawie przypadków zdarzeñ (ang. case based reasoning system – CBR) [5, 6].
Systemy CBR realizuj¹, za pomoc¹ platform informacyjnych, metodê decydowania na podstawie rozpoznania (ang. recognition primed decision – RPD), która
jest domen¹ badañ psychologicznych nad modelowaniem sposobu podejmowania szybkich decyzji przez cz³owieka w z³o¿onych sytuacjach decyzyjnych.
Metoda RPD polega na rozpoznaniu danej sytuacji, znalezieniu w pamiêci podobnego przypadku, przystosowania jego rozwi¹zania do warunków bie¿¹cych
oraz zastosowania jej. W przypadku niepowodzenia przyjêtego dzia³ania zbadanie jego przyczyn, zdobycie nowej wiedzy, modyfikacja metody i jej powtórne
zastosowanie [5]. W odró¿nieniu od RPD, systemy CBR zamiast ludzi we wnioskowaniu wykorzystuj¹ maszyny i systemy informacyjne. System CBR sk³ada siê
z takich elementów, jak [7]:
• baza danych, w której przechowywane s¹ przypadki zdarzeñ oraz metody ich
rozwi¹zywania,
• narzêdzia i rozwi¹zania do poszukiwania, modyfikacji (adaptacji), oceny i korygowania oraz zapisywania przypadków w bazie danych.
Cykl wnioskowania, który realizuje system CBR jest nastêpuj¹cy [5]: zdarzenie, które nale¿y rozwi¹zaæ, parametryzowane jest przez zbiór atrybutów.
W przypadku poszukiwania sprawnych hydrantów po drodze do miejsca zdarzenia, np. po¿aru lasu, mog¹ to byæ: nazwa ulicy oraz sprawnoœæ okreœlaj¹ca, czy
hydrant dzia³a, czy te¿ nie etc. Atrybuty te porównywane s¹ z opisem zdarzeñ
przechowywanych w bazie. Nastêpnie system wyszukuje najbardziej podobne
przypadki zdarzeñ w postaci np. opisów miejsc tankowania wody ze sprawnych
hydrantów. Ze znalezionych przypadków ekstrahowane jest rozwi¹zanie w postaci nazwy ulicy, na której znajduje siê sprawny hydrant. Na podstawie otrzymanego przypadku mo¿na opracowaæ nowe rozwi¹zanie, np. opisaæ to,
¿e hydrant nie dzia³a. W razie takiej sytuacji, poprzez odpowiednie algorytmy
adaptacji, wyznacza siê rozwi¹zanie dla zaistnia³ego zdarzenia – np. wyszukanie
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rozwi¹zania tego, jak dokonaæ odblokowania hydrantu lub odnalezienie w pobli¿u innego. Nastêpnie rozwi¹zanie wdra¿a siê i odczytuje wyniki jego zastosowania. W przypadku niepowodzenia bada siê jego przyczyny i modyfikuje
rozwi¹zanie. Dzia³anie powtarza siê a¿ do osi¹gniêcia zamierzonego celu. Wyznaczone skuteczne rozwi¹zanie zapisywane jest w bazie wraz z opisem zdarzenia.
CBR mog¹ s³u¿yæ w PSP jako systemy wspomagania decyzji SWD dla KDR.
Powsta³o kilka propozycji prototypów rozwi¹zañ w postaci platform informacyjnych realizuj¹cych wnioskowanie oparte o CBR, m.in. hybrydowy system
wspomagania decyzji I i II generacji (ang. hybrid decision support system) czy te¿
rozproszone us³ugi katalogowe dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych PSP [5, 6,
8–11]. Analizy przeprowadzone w trakcie ich opracowywania oraz wyniki analiz dostêpnej dokumentacji z systemu EWIDSTAT wykaza³y, ¿e baza tego systemu nie mo¿e byæ bezpoœrednio zaadaptowana i traktowana jako baza
przypadków systemu CBR [12]. W szczególnoœci czêœæ nieustrukturalizowana
(zmapowane pole Dane opisowe do informacji ze zdarzenia papierowego formularza Informacji ze zdarzenia [4] do systemu ewidencji) nie nadaje siê do tego celu,
poniewa¿ podczas jej przeszukiwania KDR mo¿e otrzymywaæ nieoczekiwane
rezultaty [12]. Objawia siê to na przyk³ad tym, ¿e zamiast listy hydrantów przy
ulicy Powstañców KDR otrzyma listê raportów, które opisuj¹ nie tylko hydranty,
ale równie¿ wszelkie inne dzia³ania ratowniczo-gaœnicze odbywaj¹ce siê przy
tej ulicy, i¿ dzieje siê tak, poniewa¿ czêœæ nieustrukturalizowana wyra¿ona jest
niejednoznacznym jêzykiem naturalnym. Niemniej sekcja ta jest wa¿na, gdy¿
to w niej znajduje siê wiêkszoœæ cennych informacji dla KDR, m.in. o sposobach
i wskazówkach zwalczania powsta³ego zagro¿enia czy te¿ u¿ytego do tego celu
sprzêtu. Badania przeprowadzone przez autora wykaza³y, ¿e na 12 753 przebadanych segmentów (zdañ) z raportów np. 37% opisuje, w jaki sposób rozwi¹zano powsta³e zagro¿enie, natomiast 17% z nich zawiera informacje
o u¿ywanym sprzêcie. Z tych wzglêdów dokumentacja ta powinna stanowiæ
podstawê przysz³ego systemu CBR. W celu próby jej adaptacji autor artyku³u
opracowa³ proces do strukturalizacji danych tekstowych i ekstrakcji z nich informacji [13]. Dziêki przeprowadzonym analizom i strukturalizacji sekcji Dane opisowe do informacji ze zdarzenia powsta³o te¿ kilka odpowiednich prostych ontologii dziedzinowych oraz propozycji w oparciu o nie systemu wyszukiwania
informacji w systemie CBR [14, 15].
Ontologia definiowana jest jako dziedzina filozofii zajmuj¹ca siê natur¹ bytu,
mniej ogólnie bada strukturê rzeczywistoœci, docieka natury wszystkiego co istnieje lub mo¿e zaistnieæ, zarówno w sferze realnej (przedmioty, zdarzenia, fakty),
jak i abstrakcyjnej (pojêcia, kategorie, terminy). Analizuje w³aœciwoœci tych elementów i zwi¹zki miêdzy nimi, a tak¿e sugeruje, jak je grupowaæ, tworzyæ hierarchie oraz dzieliæ wed³ug podobieñstw i ró¿nic [7, 16, 17]. W artykule przedstawiono i opisano mo¿liwoœæ zastosowania ontologii dziedzinowej dla PSP po-
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wsta³ej w wyniku analizy i strukturalizacji dostêpnych opisów akcji
ratowniczo-gaœniczych z pola Dane opisowe do informacji ze zdarzenia oraz po³¹czenia kilku innych propozycji [14]. Ontologia ta zosta³a zaadaptowana na rzecz
komponentu wyszukiwania systemu CBR, który zosta³ omówiony w punkcie 2
artyku³u. W podpunkcie 2.1 omówiono warstwê ontologii oraz rejestrów, natomiast w podpunkcie 2.2 przedstawiono sposób jej wykorzystania w wyszukiwaniu informacji poprzez formu³owanie zapytañ do odpowiednich rejestrów (tak¿e
rozproszonych) i dobierania z nich odpowiedzi.

2. System CBR – projekt komponentu wyszukiwania
W niniejszym punkcie przedstawiono projekt komponentu wyszukiwania
systemu CBR dla PSP. Komponent ten adaptuje warstwê ontologii, która wspomaga proces wyszukiwania oraz dotarcia do odpowiednich informacji niezbêdnych dla KDR podczas prowadzonej przez niego akcji ratowniczo-gaœniczej.
Informacja ta zosta³a zebrana w rejestrach w postaci operacyjnych baz danych
[4]. Ontologia ta jest tak¿e map¹ lokalizacji zasobów informacyjnych i ich opisem,
które mog¹ powstaæ i dzia³aæ w obrêbie PSP. W ³atwy sposób mo¿e byæ adoptowana do systemu rozproszonego w celu po³¹czenia ró¿nych Ÿróde³ informacji
i zintegrowania ich w jeden logiczny system. Dla KDR system bêdzie widoczny
jako jedna heterogoniczna baza danych. Tymczasem potrzebne mu informacje
mog¹ byæ rozproszone po ró¿nych bazach danych [5, 18–22]. Dane o odpowiednich zasobach, prawach dostêpu oraz rodzaju przechowywanej w nich informacji etc., kodowane s¹ w odpowiednich ga³êziach ontologii. Z warstwy ontologii
oraz ustalonych na jej podstawie rejestrów korzysta system formu³owania zapytania i odbierania informacji, który jest poœrednikiem miêdzy KDR, a rejestrami,
w których zebrana zosta³a informacja niezbêdna do wspierania dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Projekt proponowanego przez autora komponentu wyszukiwania systemu CBR przedstawiono na rys. 1.
Projektowany komponent wyszukiwania informacji systemu CBR, który zobrazowano na rys. 1, sk³ada siê z trzech g³ównych warstw:
a) rejestrów,
b) ontologii,
c) systemu formu³owania zapytania i odbierania informacji.
Omówienie wymienionych warstw, które wchodz¹ w sk³ad modu³u wyszukiwania systemu CBR dla PSP, rozpoczête zosta³o od najni¿szej warstwy, czyli
rejestrów oraz ontologii (podpunkt 2.1). Nastêpnie przedstawiono warstwê formu³owania zapytania i odbierania informacji (podpunkt 2.2).
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Rys. 1. Komponent wyszukiwania informacji systemu CBR
wspierany ontologi¹ dziedzinow¹
îród³o: opracowanie w³asne.

2.1. System CBR – warstwa ontologii oraz rejestrów komponentu
wyszukiwania
Aktualnie w PSP, jak wspomniano na wstêpie, istnieje system ewidencji zdarzeñ EWID. KDR po ka¿dej akcji ratowniczo-gaœniczej sporz¹dza w nim dokumentacjê ze zdarzenia w postaci formularza Informacji ze zdarzenia – zgodnie
z form¹ regulowan¹ przez rozporz¹dzenie [4]. System ten mo¿na podzieliæ na
czêœæ ustrukturalizowan¹ i nieustrukturalizowan¹. Czêœæ ustrukturalizowana
(oznaczona jako CU na rys. 1) przechowuje informacjê w postaci atrybut-wartoœæ, np. data i czas interwencji = 20-10-2011 19:20. Czêœæ nieustrukturalizowana
(oznaczona na rys. 1 jako CN) w postaci pola nr 33 pt. Dane opisowe do informacji
ze zdarzenia przechowuje informacje wyra¿one za pomoc¹ jêzyka naturalnego
(tekstu). W sekcji tej znajduje siê wiele cennych informacji dotycz¹cych m.in.
tego, jak neutralizowano powsta³e zagro¿enie podczas akcji ratowniczo-gaœniczej, z jakich punktów czerpania wody korzystano i czy by³y one sprawne etc.
Wykorzystanie jej bezpoœrednio w systemie CBR do wspierania dzia³añ KDR
jest jednak mocno ograniczone. W wyniku bezpoœredniego jej zastosowania,
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tj. przeszukiwania pe³notekstowego podczas akcji ratowniczo-gaœniczej przez
KDR, mo¿e on dostaæ, jak to podkreœlono we wstêpie, niespodziewane i nieoczekiwane wyniki [12]. Spowodowane jest to przez niejednoznacznoœci wynikaj¹ce z reprezentacji informacji – tekst wyra¿ony jêzykiem naturalnym oraz
przez to, ¿e w sekcji tej nie zosta³y odwzorowane odpowiednie podpunkty
z wersji papierowej formularza Informacji ze zdarzenia, m.in. opis dzia³añ, uszkodzony sprzêt etc. [4]. W pierwszej kolejnoœci nale¿a³o wiêc przeprowadziæ proces strukturalizacji dostêpnej dokumentacji elektronicznej, tj. jej czêœci
nieustrukturalizowanej. Podczas jego konstruowania oraz na podstawie analizy iloœciowo-jakoœciowej tej czêœci, w której mog¹ braæ udzia³ zewnêtrzni eksperci, np. KDR, do³¹czaj¹cych istniej¹ce ju¿ ontologie (rys. 1), powsta³a wstêpna
ogólna ontologia dziedziny pt. Interwencja. Skonstruowana wstêpna ontologia
by³a realizacj¹ analizy sekcji Dane opisowe do informacji ze zdarzenia. Przyk³adow¹
skonstruowan¹ ontologiê przedstawiono na rys. 2.
Ontologia, któr¹ przedstawiono na rys. 2, stanowi opis podstawowych, wyselekcjonowanych pojêæ oraz relacji, które miêdzy nimi zachodz¹. Elementy te zosta³y okreœlone na podstawie analizy jakoœciowej dostêpnych raportów, jak i ich
zawartoœci w postaci opisów akcji ratowniczo-gaœniczych dostêpnych w sekcji
Dane opisowe do informacji ze zdarzenia. W szczególnoœci dotyczy to ga³êzi ontologii
pt. Wewnêtrzne rejestry informacyjne, która powsta³a z obserwacji faktu, ¿e w PSP
obok systemu ewidencji zdarzeñ EWID mog¹ funkcjonowaæ inne operacyjne
bazy danych, wspieraj¹ce KDR w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych [4]. W celu
zwiêkszenia czytelnoœci ontologii, któr¹ przedstawiono na rys. 2, zastosowano
notacjê w postaci „::”. Oznacza ona dziedziczenie wartoœci odpowiednich jej
wêz³ów. Na przyk³ad zapis Interwencja::Lokalizacja w wêŸle Rejestr punktów czerpania wody – Hydranty oznacza, ¿e wêze³ potomny tego wêz³a zawiera wszystkie
pojêcia (wêz³y) z wêz³a Lokalizacja.
Na podstawie analiz iloœciowych wykorzystuj¹cych metody i techniki sztucznej inteligencji poddano strukturalizacji dostêpn¹ dokumentacj¹. Najpierw wydzielono podstawowe elementy semantyczne raportów, segmenty przydzielone
do klas semantycznych, a nastêpnie, za pomoc¹ odpowiednich narzêdzi, dokonano strukturalizacji wybranego kontekstu [13]. W celu zademonstrowania
pierwszego etapu strukturalizacji, ekstrakcji informacji semantycznej na temat
znaczenia segmentów (zdañ) buduj¹cych opisy zdarzeñ, za³o¿ono, ¿e dostêpny
jest raport w nastêpuj¹cej postaci:
„Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, i¿ na balkonie 3 kondygnacji otwartym ogniem pal¹ siê szafki, koszyki wiklinowe, szmaty oraz okna i przylegaj¹ca elewacja.
Dzia³ania polega³y na podaniu dwóch pr¹dów wody w natarciu: 1 z ziemi na balkon, 2 –
prowadzony klatk¹ schodow¹ do mieszkania. Zniszczeniu uleg³y drzwi wejœciowe podczas
wywa¿ania. Pomieszczenie oddymiono, miejsce zdarzenia przekazano w³aœcicielowi ----Samochód zatankowano przy ul ³abiszyñskiej nr 1673 – sprawny.”

îród³o: opracowanie w³asne, na podstawie [23, 24].

Rys. 2. Przyk³adowa czêœæ utworzonej ontologii dziedzinowej pt. Interwencja powsta³ej w wyniku analizy formularza Informacji ze
zdarzenia oraz strukturalizacji sekcji. Dane opisowe do informacji ze zdarzenia
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Na podstawie analizy jakoœciowej raportów autor ustali³, ¿e mo¿na w nich
wyró¿niæ piêæ typów klas, do których mog¹ nale¿eæ znajduj¹ce siê w nich segmenty. Tymi klasami by³y klasa operacje, sprzêt, szkody, meteo i ogólna [12, 14]. Informacja o klasach zosta³a zawarta w ontologii w ga³êzi InterwencjaÚWewnêtrzne
rejestry informacyjneÚSystem ewidencji zdarzeñÚCzêœæ nieustrukturalizowana. Po
procesie segmentacji raportu oraz zaklasyfikowania jego poszczególnych segmentów do ww. klas otrzymywany jest pó³ustrukturalizowany u¿yteczny przypadek zdarzenia [13]. Przyk³ad takiego przypadku przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Przyk³adowy pó³ustrukturalizowany raport z zaklasyfikowanymi
segmentami do odpowiednich klas
Segment

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

Klasa semantyczna

opis

Dzia³ania polega³y na podaniu dwóch pr¹dów wody w natarciu: operacje
1 z ziemi na balkon, 2 – prowadzony klatk¹ schodow¹ do
mieszkania.
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: opracowanie w³asne.

Drugi etap przetwarzania dokumentacji, po sklasyfikowaniu segmentów do
poszczególnych klas, polega³ na dalszym modelowaniu informacji, poprzez strukturalizowanie wybranej klasy semantycznej. W celu prezentacji tego etapu autor
wybra³ klasê sprzêt i opisy odnosz¹ce siê do hydrantów. Na podstawie dalszych
analiz autor ustali³ dla tych opisów ustrukturalizowany model, do którego w dalszej kolejnoœci ekstrahowana by³a informacja na temat Hydrantów [25]. System
ten by³ realizacj¹, w postaci rejestru, wybranej ga³êzi ontologii (InterwencjaÚWewnêtrzne rejestry informacyjneÚOperacyjne bazy danychÚRejestr na temat punktów
czerpania wody – Hydrantów). Model ten, interfejs rejestru, wyra¿ony w notacji
obiektowej w postaci klas przedstawiono na rys. 3.
Rysunek 3 przedstawia finaln¹ wersjê interfejsu modelu reprezentuj¹cego
koncept Punkt czerpania wody – Hydrant. Interfejs ten sk³ada siê z dwóch klas Lokalizacja oraz Hydrant. Klasa Lokalizacja sk³ada siê z piêciu atrybutów:
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– wspolrzednaSzerokoscGeograficzna – przechowuje informacje o szerokoœci geograficznej, na której znajduje siê hydrant,
– wspolrzednaDlugoscGeograficzna – przechowuje informacje o d³ugoœci geograficznej, na której znajduje siê hydrant,
– nazwaUlicy – przechowuje informacje o nazwie ulicy przy jakiej znajduje siê
hydrant (nazwa ulicy mo¿e pochodziæ z konceptu ulica),
– nazwaObiektu – przechowuje informacje o obiektach znajduj¹cych siê przy danej
ulicy (nazwy obiektów mog¹ pochodziæ z konceptu lokalizacja z nazw¹ obiektu),
– wyrazeniaLokalizacji – przechowuje informacje o dodatkowych wyra¿eniach
zwi¹zanych z lokalizacj¹ wystêpuj¹cych m.in. w koncepcie lokalizacja opisana
przez dodatkowy zbiór wyra¿eñ.

Rys. 3. Finalna wersja utworzonego interfejsu modelu konceptu:
Punkt czerpania wody – Hydrant
îród³o: opracowanie w³asne.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e atrybuty wspolrzednaSzerokoscGeograficzna oraz wspolrzednaDlugoscGeograficzna nie pochodz¹ bezpoœrednio z analizowanych tekstów.
Poœrednio jednak mo¿na je uzyskaæ z procesu translacji nazwy ulicy, atrybutu nazwaUlicy na wspó³rzêdne geograficzne. Proces taki umo¿liwiaj¹ interfejsy programowania aplikacji (ang. application programming interface – API) dostarczane
przez niektóre firmy zajmuj¹ce siê mapami cyfrowymi [26]. Nale¿y tak¿e zwróciæ
uwagê, ¿e po³o¿enie hydrantu pomimo translacji bêdzie wzglêdne, tj. bêdzie odnosi³o siê do jakiegoœ obiektu w przestrzeni, np. numeru bloku, przy którym
umiejscowiony jest dany hydrant, a nie do po³o¿enia bezpoœredniego samego hydrantu. Niemniej sytuacja taka nie powinna pogarszaæ zlokalizowania hydrantu
na miejscu lub w pobli¿u interwencji.
Utworzona podczas modelowania klasa Hydrant zawiera natomiast siedem
atrybutów:
• identyfikator – przechowuje informacje na temat numerycznego identyfikatora
hydrantu,
• czyOznakowany – przechowuje informacje o tym, czy hydrant jest oznakowany, a wiêc czy ma identyfikator,
• rodzajHydrantu – przechowuje informacje o rodzaju hydrantu,
• czySprawny – przechowuje informacje o sprawnoœci hydrantu, a wiêc, czy mo¿liwe jest z niego korzystanie,
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• przyczynaNiesprawnosci – przechowuje informacje o przyczynach, z powodu
których nie mo¿na by³o skorzystaæ z hydrantu,
• opisHydrantu przechowuje informacje o opisach hydrantu,
• lokalizacja – stanowi uchwyt do klasy Lokalizacja, która zosta³a omówiona
wczeœniej.
Utworzony model opisany powy¿szym interfejsem mo¿e byæ utrwalany
w dowolnej bazie danych. W celu utrzymania spójnoœci z wczeœniejszymi propozycjami i badaniami innych autorów nad ich wykorzystaniem w PSP [5, 18–21,
27] preferowanym rozwi¹zaniem jest katalogowa baza danych. Niemniej dla rozwa¿añ autora sposób utrwalania, czyli w jaki sposób dane bêd¹ utrwalane i gdzie
nie odgrywa znacz¹cej roli.
Dodatkowo autor zaprojektowa³ rozwi¹zanie w postaci systemu ekstrakcji informacji SEI do automatycznego uzupe³niania rejestru odpowiedni¹ informacj¹
[13, 25]. Na rys. 1 proces ten zosta³ oznaczony jako ekstrakcja informacji. Podczas
jego realizacji z dokumentacji tekstowej wydobywana jest odpowiednia informacja i zapisywana w ustrukturalizowanym, utworzonym i opisanym powy¿ej rejestrze. Przyk³adowo niech bêdzie dostêpny segment pochodz¹cy z klasy sprzêt
opisuj¹cy obiekt (hydrant) w nastêpuj¹cej postaci:
Sprawny hydrant nr 34922 ul. Szaserów 99
Z wy¿ej przytoczonego zdania mo¿na wyekstrahowaæ do rozpatrywanego
modelu nastêpuj¹ce dane (atrybut, wartoœæ, opis):
• atrybut u¿ywalnoœæ przyjmuje wartoœæ prawdy logicznej (ang. true), wyra¿enie sprawny w danym zdaniu sugeruje, ¿e hydrant dzia³a,
• atrybut numer identyfikacyjny przyjmuje wartoœæ 34922, który wystêpuje
w danym zdaniu,
• atrybut po³o¿enie wzglêdne mo¿e przyj¹æ wartoœæ strukturaln¹, z³o¿on¹ np.
z dwóch dodatkowych atrybutów w postaci nazwy ulicy o wartoœci Szaserów
i jej numeru 99. Obie wartoœci zosta³y tak¿e pozyskane z prezentowanego
zdania.
Jak zademonstrowano na powy¿szym przyk³adzie, ekstrakcja encji polega na
rozpoznawaniu i klasyfikowaniu wykrytych wyra¿eñ z tekstu, takich jak: nazwy
ulicy, identyfikatory, lokalizacja etc. do utworzonego modelu.

2.2. System CBR – warstwa formu³owania zapytania i odbierania
informacji komponentu wyszukiwania
Ostatni element do omówienia to warstwa formu³owania zapytania i odbierania
informacji systemu wyszukiwania, która jest poœrednikiem miêdzy KDR, ontologi¹ a rejestrami. System ten dzia³a dwustopniowo. Na podstawie zapytania i jego
analizy pod k¹tem wystêpuj¹cych w nim wyra¿eñ, przeszukiwana jest ontologia
w przypadku rejestrów nieustrukturalizowanych. W przypadku rejestrów ustruk-
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turalizowanych maj¹cych postaæ atrybut-wartoœæ istnieje mo¿liwoœæ tworzenia
odpowiednich graficznych interfejsów u¿ytkownika do komunikowania siê i pobierania z nich informacji [12]. Niemniej w przypadku braku takich interfejsów
istnieje dalsza mo¿liwoœæ komunikacji z nimi poprzez ni¿ej opisane zapytania
formu³owane w jêzyku naturalnym przez KDR.
Przed przyst¹pieniem do dalszej analizy tej warstwy nale¿y omówiæ jeden
z aspektów zbudowanej i omówionej w poprzednim podpunkcie ontologii Interwencja. Mianowicie wybrane wêz³y ontologii przechowuj¹ informacje na temat
rejestrów m.in. ich lokalizacji, zawartoœci czy te¿ uprawnieñ. Informacje te mog¹
byæ ewentualnie zapisane na oddzielnej warstwie. Opis taki, zakodowany bezpoœrednio w ontologii czy te¿ na oddzielnej warstwie informacji, np. bazie XML czy
katalogowej, wi¹¿e ontologie z rejestrami. Stanowi ich mapê, dziêki której mo¿na
odnaleŸæ potrzebne rejestry (zasoby), w których przechowywana jest odpowiednia informacja. Wybrane wêz³y ontologii lub warstwy poœredniej przechowuj¹
informacje na temat rejestrów w postaci klucz-wartoœæ. Klucze i wartoœci opisane,
s¹ nastêpuj¹cymi przyk³adowymi parametrami:
• model rejestru: [katalogowy, relacyjny, obiektowy, …]
• rodzaj rejestru: [mySql, postrgreSql, mongoDB, dbo4, …]
• u¿ytkownik rejestru (nazwa u¿ytkownika): [Anonim, …]
• has³o u¿ytkownika rejestru (has³o u¿ytkownika): [Anonim, …]
• adres rejestru (IP): [111.111.111.111, …]
• po³¹czenie do rejestru (uchwyt): [u¿ytkownik::has³o@adres_rejestru/baza_danych, u¿ytkownik::has³o@adres_rejestru/web_serwis, …]
• nazwa bazy danych: [ewid, punkty czerpania wody – Hydranty, …]
• nazwa tabeli: [tabela1, tabela2, …]
• nazwa atrybutów: [atrybut1, atrybut2, …]
• nazwa serwisu: [serwis hydrantów, …]
• metody serwisu: [metoda1, metoda2, ….]
Zgodnie z powy¿sz¹ list¹ atrybuty opisuj¹ takie aspekty rejestrów, jak ich model i rodzaj, sposób po³¹czenia i autoryzacji czy te¿ schematu i interfejsu, jaki udostêpniaj¹ do wyszukiwania w nich danych po ustanowieniu z nimi po³¹czenia.
Aktualnie zostanie zaprezentowane dzia³anie warstwy formu³owania zapytania
i odbierania informacji. Po wprowadzeniu przez KDR zapytania w jêzyku naturalnym sk³adaj¹cego siê z wyra¿eñ opisuj¹cych kontekst wyszukiwania Q, zostaje
ono dopasowane do nazw wêz³ów ontologii. Nastêpnie, na podstawie danych
pozyskanych z ontologii, przeszukiwane s¹ odpowiednie rejestry. W celu zademonstrowania procesu wyszukiwania rozwa¿ono dwa scenariusze. Pierwszy
prosty dotycz¹cy wyszukiwania w bazach ustrukturalizowanych, które obok
przedstawianego interfejsu tekstowego, s³u¿¹cego do komunikacji z rejestrami,
mog¹ zawieraæ interfejs graficzny (ang. graphical user interface – GUI). Drugi bardziej z³o¿ony pokazuj¹cy dzia³anie wyszukiwania w sekcjach nieustrukturalizowanych.
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Przyk³ad pierwszy dotyczy wyszukiwania informacji na temat sprawnych
hydrantów umiejscowionych przy ulicy Szaserów. Zapytanie z1 wyra¿one mo¿e
zostaæ za pomoc¹ jêzyka naturalnego w nastêpuj¹cej postaci:
z1: sprawne hydranty ulica Szaserów
Zapytanie z1 sk³ada siê z czterech wyra¿eñ W = {sprawne, hydranty, ulica, szaserów}. W pierwszej kolejnoœci wyra¿enia z W zostan¹ dopasowane do wêz³ów ontologii. Ustalony zostanie wêze³ g³ówny, na podstawie wyra¿enia hydrant
z zapytania z1, w postaci Punkty czerpania wody – Hydranty pochodz¹cy z ga³êzi InterwencjaÚWewnêtrzne rejestry informacyjneÚoperacyjne bazy danychÚPunkty czerpania wody – Hydranty ontologii opisanej w poprzednim punkcie 2.1. Nastêpnie
z tego wêz³a zostan¹ pobrane informacje na temat rejestru i opisuj¹cych go atrybutów, które s¹ w tym przypadku równowa¿ne z atrybutami, nazwami wêz³ów
potomnych dla tego wêz³a ontologii tj. lokalizacja, czyOznakowany, rodzajHydrantu,
czySprawny itd. W dalszej kolejnoœci nastêpuje dopasowanie pozosta³ych wyra¿eñ z zapytania z1 do pozyskanych atrybutów. Widaæ, ¿e na podstawie wyra¿eñ W mo¿na ustaliæ dwa atrybuty, jeden jawnie wyra¿ony w zapytaniu i drugi
niejawny. Jawnie wystêpuj¹cym atrybutem jest ulica (nazwaUlicy), zwi¹zana z lokalizacj¹. Drugi atrybut niejawny zwi¹zany jest ze sprawnoœci¹ hydrantu, tj. atrybutem czySprawny. Atrybut ten mo¿na ustaliæ na podstawie wystêpuj¹cego
w zapytaniu z1 wyra¿enia sprawny. Dodatkowo z aplikacji mo¿e pochodziæ drugi niejawny atrybut zwi¹zany z lokalizacj¹ okreœlaj¹cy miasto, z którego pochodzi zapytanie w celu ograniczenia kontekstu wyszukiwania Q, np. tylko do
miasta Warszawa. Po ustaleniu atrybutów nastêpuje przypisanie do nich wartoœci. I tak atrybut czySprawny przyjmie wartoœæ prawdy logicznej, wyra¿enie sprawny oznacza, ¿e hydrant by³ sprawny. Atrybut nazwaUlicy przyjmie natomiast
wartoœæ Szaserów. Kolejnym krokiem jest wys³anie zapytania w postaci sparametryzowanej za pomoc¹ ustalonych wczeœniej atrybutów i ich wartoœci poprzez
kwerendê strukturalnego jêzyka zapytañ (ang. structural query language – sql) lub
przy wykorzystaniu metody, z np. web serwisu do rejestru/rejestrów z którymi
ustanowiono po³¹czenie. Rejestr jest przeszukiwany i wyniki tego wyszukiwania
zwracane s¹ nastêpnie KDR. Prezentacja wyników zale¿y od rodzaju pozyskiwanej informacji, w omawianym przypadku prezentacja mo¿e byæ dokonana np. za
pomoc¹ tabeli, w której zebrane zostan¹ zarówno opisy, identyfikatory, jak i lokalizacje (d³ugoœæ i szerokoœæ geograficzna czy te¿ ulica z jej numerem) dzia³aj¹cych
hydrantów przy ulicy Szaserów w Warszawie. Ewentualnie w tym przypadku informacja mo¿e zostaæ zwizualizowana bezpoœrednio na mapie cyfrowej [12].
Drugi przyk³ad prezentuje mo¿liwoœci przeszukiwania rozproszonych przestrzennie rejestrów i ich sekcji nieustrukturalizowanych. Zgodnie z jedn¹ z propozycji opisuj¹cych zastosowanie rozproszonych baz danych dla PSP,
poszczególne opisy dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, w zale¿noœci od rodzaju interwencji PSP, lokowane s¹ w ró¿nych rozproszonych bazach danych [22, 27].
Tak wiêc rodzaj interwencji PSP determinuje to, gdzie raporty zostan¹ zapisane.
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I tak po¿ary lasów mog¹ byæ zapisywane w Poznaniu i Krakowie, fa³szywe alarmy w Warszawie etc. Taka przyk³adowa strategia zapisu informacji mo¿e stanowiæ dobr¹ podstawê do zaprezentowania mo¿liwoœci utworzonej przez autora
ontologii oraz zaprojektowanego w oparciu o ni¹ prezentowanego systemu wyszukiwania. W celu omówienia tego przypadku pos³u¿ono siê przyk³adem wyszukiwania rozwi¹zañ w postaci podobnych przypadków zdarzeñ opisuj¹cych
operacje oraz u¿yty sprzêt do gaszenia po¿aru lasu. Zapytanie z2 sformu³owane
przed KDR ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
z2: po¿ar lasu warunki meteo padaj¹cy deszcz wiatr po³udniowy
Proces przetwarzania zapytania z2 przebiega podobnie jak przetwarzanie zapytania z1. Na pocz¹tku, na podstawie zapytania z2 i znajduj¹cego siê w nim wyra¿enia po¿ar lasu, ustalony zostaje wêze³ g³ówny ontologii Lasów z ga³êzi
InterwencjaÚRodzaj interwencji PSPÚPo¿ar. Wêze³ ten przechowuje informacje
o dwóch rejestrach znajduj¹cych siê w Poznaniu oraz Krakowie zawieraj¹cych
dokumentacjê na temat po¿arów lasów. Nastêpnie z tymi rejestrami zostaje zestawione po³¹czenie. Na podstawie wyra¿enia po¿ar lasu oraz meteo zostaj¹ tak¿e
okreœlone rodzaje atrybutów opisuj¹cych sekcje dokumentacji pó³ustrukturalizowanej, które zostan¹ przeszukane. Sekcje te znajduj¹ siê w ga³êzi InterwencjaÚWewnêtrzne rejestry informacyjneÚSystem ewidencji zdarzeñÚCzêœæ nieustrukturalizowana i nosz¹ nazwê opis ogólny i opis warunków meteo. Atrybutom tym zostan¹ przypisane wartoœci, opis ogólny przyjmie wartoœæ po¿ar lasu natomiast opis
warunki meteo bêdzie mia³ wartoœæ padaj¹cy deszcz wiatr po³udniowy. Po przypisaniu atrybutom wartoœci zostan¹ przeszukane dwa rejestry przypadków zdarzeñ
w Poznaniu i Krakowie, które w swoich opisach, w polu opis ogólny, zawieraj¹
wyra¿enia po¿ar lasu oraz w polu opis warunków meteo wyra¿enia deszcz wiatr
po³udniowy. W wyniku przeszukania rejestru w Poznaniu zostanie sformu³owana
odpowiedŸ O’ natomiast w przypadku rejestru znajduj¹cego siê w Krakowie odpowiedŸ bêdzie O’’. Obie odpowiedzi bêd¹ zawieraæ opis sprzêtu oraz opis operacji
wykonanych przy podobnym zdarzeniu i warunkach meteorologicznych. OdpowiedŸ prezentowana KDR stanowi natomiast sumê poszczególnych odpowiedzi O = O’ + O’’. Z odebranych opisów podobnych przypadków zdarzeñ KDR
wybiera najlepiej pasuj¹cy i go adaptuje do zaistnia³ej sytuacji. Wyszukiwanie to
mo¿e byæ w razie potrzeby dodatkowo ograniczone, np. przez automatyczne
ograniczenie przez system i wybór tylko tych przypadków, które zawieraj¹ odpowiedni sprzêt, tj. osi¹galny dla KDR. System mo¿e sprawdziæ rejestr zwi¹zany
z ga³êzi¹ ontologii InterwencjaÚSi³y i œrodki, które s¹ dostêpne dla KDR i wybraæ
rozwi¹zania pokrywaj¹ce siê ze zwróconymi w odpowiedzi O. Tak wiêc z odpowiedzi mo¿na odrzuciæ opisy przypadków, które nie spe³niaj¹ pewnych warunków, np. dany sprzêt jest nieosi¹galny na miejscu zdarzenia.
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3. Wnioski
Przedstawiona w artykule czêœæ ontologii dla s³u¿b ratowniczych PSP rozszerza dyskusjê na temat mo¿liwoœci zastosowania tego rodzaju rozwi¹zañ w wybranej dziedzinie (interwencje PSP) i zaadaptowania ich w systemach
rozproszonych [15]. Zaprojektowana ontologia usprawnia proces przeszukiwania nieustrukturalizowanej, czêœciowo strukturalizowanej, jak i w pe³ni ustrukturalizowanej rozproszonej informacji. Informacja ta jest niezbêdna dla KDR
podczas prowadzonych przez niego dzia³añ w postaci np. opisów podjêtych
podobnych dzia³añ na miejscu zdarzenia czy te¿ rejestrów informacyjnych w postaci lokalizacji punktów czerpania wody – Hydrantów. System ten sprawdza siê wtedy, gdy dziedzina oraz zachodz¹ce w niej procesy nie podlegaj¹ pe³nej strukturalizacji w postaci atrybut-wartoœæ. Prezentowany system daje mo¿liwoœæ przeszukiwania za pomoc¹ interfejsu tekstowego, zatem zapytania do systemu formu³owane s¹ w jêzyku naturalnym. Takie podejœcie daje mo¿liwoœæ szybkiego
wprowadzania informacji na temat poszukiwanego rozwi¹zania przypadku.
W sytuacji próby tworzenia graficznego interfejsu u¿ytkownika zawieraj¹cego
pola do ograniczania wyszukiwania mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e stanie siê on nadmiarowy, nieskuteczny i nieu¿yteczny podczas akcji ratowniczo-gaœniczej.
Przyk³adowo w przypadku próby zmapowania wszystkich pól z formularza Informacji ze zdarzenia jako atrybutów ograniczaj¹cych wyszukiwanie przypadków
zdarzeñ mo¿e spaœæ u¿ytecznoœæ takiego rozwi¹zania. Mapowanie takie doprowadzi do rozbudowania i nadmiarowych funkcji. Wymieniona krata posiada
ponad 33 ró¿nego rodzaju pól. Próba wype³nienia takiego interfejsu podczas
akcji ratowniczo-gaœniczej przez KDR by³aby bezcelowa i nieakceptowalna.
Ewentualnym problemem w przypadku zastosowania interfejsu tekstowego i formu³owania zapytania w postaci jêzyka naturalnego mo¿e byæ zwi¹zany z odnalezieniem kontekstu wyszukiwania oraz przetwarzaniem samego zapytania. Sprawy te s¹ zwi¹zane z implementacj¹ analizatora sk³adniowego (parsera) zapytania, który jest zawarty w systemie formu³owania zapytania i odbierania informacji.
W zapytaniu nale¿y odpowiednio wykrywaæ atrybuty i dopasowywaæ je do
wêz³ów z ontologii oraz dowi¹zywaæ do nich wartoœci. Problemem mo¿e okazaæ
siê np. odmiana wyra¿eñ z zapytania i translacja ich na nazwy wêz³ów ontologii.
KDR mo¿e chcieæ np. wyszukaæ hydranty przy ulicy Mickiewicza. Widaæ, ¿e w ontologii nie ma wêz³a o nazwie hydranty czy ulicy a wiêc odpowiednie wêz³y nie
zostan¹ odnalezione. Problem ten jednak mo¿na rozwi¹zaæ za pomoc¹ wstêpnego
przetwarzania zapytania poprzez zastosowanie procesu lematyzacji i zabiegów
semantycznych, sprowadzaj¹cych wyra¿enia do pierwszej osoby liczby pojedynczej czy te¿ usuwania zbêdnych wyra¿eñ ze stop listy [28]. Po takich zabiegach
przyk³adowe zapytanie przyjmie nastêpuj¹c¹ postaæ: hydrant ulica Mickiewicza.
Po takim przetworzeniu zapytania nie bêdzie problemu z odnalezieniem odpowiednich wêz³ów ontologii i z powi¹zaniem atrybutów z ich wartoœciami.
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Przedstawione rozwi¹zanie rozszerza tak¿e omówienie aspektów zwi¹zanych z zastosowaniem i zarz¹dzaniem rozproszonymi bazami danych. Nie ogranicza siê ono tylko do rozwi¹zañ katalogowych, wprowadza tak¿e mo¿liwoœæ
korzystania z rejestrów które dostarczaj¹ odpowiednie interfejsy zewnêtrzne dostêpne poprzez np. web serwisy. Proponowane rozwi¹zanie nie jest zwi¹zane
bezpoœrednio ze stosowan¹ technologi¹ przechowywania i zarz¹dzania danymi
w wybranych wêz³ach [29, 30].
Opisana czêœæ wyszukiwania klasuje propozycjê systemu CBR opartego o ontologiê w rozwi¹zaniach mieszanych [31, 32], tj. w takich, w których nie wszystkie aspekty dziedziny da siê sparametryzowaæ, wyraziæ w sposób strukturalny
lub aktualnie nie s¹ one sparametryzowane przez zapis np. atrybut-wartoœæ buduj¹cych ramy, klasy etc. [7, 16, 33]. Czêœæ, a nawet wiêkszoœæ informacji, wiedzy
dostêpna jest nadal w postaci tekstowej w systemie ewidencji zdarzeñ. Prezentowana ontologia wi¹¿e obie te reprezentacje, które od strony u¿ytkownika KDR
widziane s¹ jako jeden logiczny, monolityczny system.
Na zakoñczenie przedstawiono propozycjê uzupe³niania i rozszerzania aktualnie skonstruowanej ontologii. Autor rozwa¿y³ i opracowa³ w swych dotychczasowych badaniach mo¿liwoœæ zastosowania formalnej analizy pojêæ (ang. formal
concept analysis – FCA), na podstawie której zaprojektowa³ prezentowane w artykule rozwi¹zania s³u¿¹ce do strukturalizacji dokumentacji [25]. Niemniej istnieje
tak¿e alternatywny sposób uzupe³niania ontologii, który mo¿e stanowiæ nowy
kierunek badañ. Propozycja rozbudowy ontologii systemu CBR dla PSP mia³aby
siê opieraæ na analizie czêstotliwoœci lub powi¹zania ze sob¹ wyra¿eñ wystêpuj¹cych w wyselekcjonowanych sekcjach. Analizy takie tworz¹ najczêœciej unigramy, bigramy, trigramy a ogólnie n-gramy lub grupuj¹ dokumenty ze
wzglêdu na podobieñstwo semantyczne za pomoc¹ np. ukrytej analizy semantycznej (ang. latent semantic analysis – LSA) [28, 34–36]. W taki sposób mog¹ zostaæ
wykryte np. czêste wyra¿enia w postaci helikopter, wóz bojowy, œmig³owiec, do karetki lub mog¹ one stanowiæ sk³adowe o du¿ej wadze rozró¿niaj¹ce grupê segmentów opisuj¹cych sprzêt od innych grup [37]. Obserwacje te mog¹ prowadziæ do
powstania nowej, rozbudowania aktualnej ga³êzi ontologii w postaci œrodki transportu lub uzupe³nienie jej o nowe nieznane atrybuty. W ten sposób mog¹ powstawaæ ró¿ne ga³êzie ontologii dziedzinowej lub nawet ich ca³e katalogi, które
bêdzie mo¿na adaptowaæ w zale¿noœci od rozwi¹zywanego zadania.
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Proposed Searches Component of the CBR
for the State Fire Service Based on the Domain Ontology
This paper describes problems of designing the search module of case based
reasoning system. In the first part of this article the author describes a review of solutions
available in fire service such as decision support system with implements reasoning
solution – case based reasoning CBR. Second part of this article describes a search
component of this CBR system. The author proposes on ontology layer to support the
searching process of case in this module. This ontology layer is a result of the conducted,
by the author’s analysis of the documentation describing the rescue actions. In the last
section the author summarizes proposed project of this component and presents, a new
developed way to construct, refactorize and extend the proposed ontology.
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Selection of Evacuation Scenarios
for Evacuation Simulations
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 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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1. Introduction and Background
Performance based design is gradually being adopted in Poland and the fire
regulations contain clauses allowing non-standard solutions. Problems in
developing scenarios for modelling fires and evacuation are commonly observed
in fire engineered proposals submitted for approval. Reasons for that are mostly
related to the vague procedural framework and lack of good Polish guidance
documentation on performance based methods. Some of the problems related to
the aspect of evacuation design within the performance based option stem from
the state of formal relations between the designers and verifiers. These relations
usually come down to the final assessment of the submitted design by the state
fire brigade which is not preceded by any discussion or exchange of views on the
principles of the design or its main concepts and major assumptions requiring
mutual understanding and consensus approach.
Usually the verifiers are reviewing the final report and in some cases point out
the most questionable assumptions but often omit smaller mistakes. This is due
to lack of good guidance documentation and low risk awareness of both
designers and verifiers and lack of more systematic approach. There are no local
regulations for preparing/requiring the fire engineering brief or qualitative
design review reports. At the same time internationally respected standards and
regulations advocate a more disciplined approach. The other side of the problem
is that fire officers are not supposed to take part in the design as their role
is to approve or disapprove, so they cannot take any responsibility for preparing
the design.
The designers are usually people who are more involved in ASET (Available
Safe Egress Time) analysis and fire modelling and the evacuation analysis is
a smaller part of their report. This is understandable, as in many cases simple
calculations suffice and effectively the evacuation simulations are not often
performed yet. When performed usually they involve a single simple scenario
considered representative by the designer, while a wider range of possible
situations are not considered and assumptions are often simplified. Part of the
problem is the scarcity of preprocessed statistical data. Existing literature data is
often misused, taken out of context, misinterpreted and inappropriately
extrapolated. Consequently 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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Ground floor

1st floor

Exit 5

2nd floor
Exit 2

Exit 1
Exit 4
Exit 4

Exit 2

Exit 1

Exit 2
Exit to stair blocked
Exit 3
by fire in several
simulations
(discounted)

Exit 1
Exit 3

Staircase blocked
by fire in several
scenarios
(discounted)

Fig. 1. The school plans – details of scenarios with discounted escape routes

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).

Fig. 2. The view of the populated model
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Table 1. Assumed floor population and pre-movement time for defined
scenarios
Population on floors
Ground floor

st

1 floor

nd

2 floor

Pre-movement
time

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
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FIRE
w=1.00

NORMAL
DAY
Q=2.00e-3

POPULATION

BREAK

FIRE
ORIGIN

Consequence

Q=7.50e-1
NO FIRE:Q=5.00e-1
???
FIRE IN
CORRIDOR:Q=4.00e-1
???
FIRE IN
STAIRCASE:Q=1.00e-1
???
COMMON:Q=8.00e-1
NO FIRE:Q=5.00e-1
???
FIRE IN
Failure
CORRIDOR:Q=4.00e-1
REALISTIC
FIRE IN
STAIRCASE:Q=1.00e-1
???
NO FIRE:Q=5.00e-1
???
FIRE IN
Success
CORRIDOR:Q=4.00e-1
???
FIRE IN
STAIRCASE:Q=1.00e-1
???
FULL:Q=1.50e-1
NO FIRE:Q=5.00e-1
FIRST CHOICE
FIRE IN
Failure
CORRIDOR:Q=4.00e-1 ? ??
FIRE IN
STAIRCASE:Q=1.00e-1
???
NO FIRE:Q=5.00e-1
???
FIRE IN
Success
CORRIDOR:Q=4.00e-1
???
FIRE IN
STAIRCASE:Q=1.00e-1
WORST CASE ?
EXTREME:Q=5.00e-2
NO FIRE:Q=5.00e-1
???
FIRE IN
Failure
CORRIDOR:Q=4.00e-1
???
FIRE IN
STAIRCASE:Q=1.00e-1
???
NO FIRE:Q=5.00e-1
???
FIRE IN
ASLEEP:Q=3.40e-1 CORRIDOR:Q=4.00e-1
???
FIRE IN
STAIRCASE:Q=1.00e-1 UNUSUAL
Failure:SPECIAL
NO FIRE:Q=5.00e-1
???
FIRE IN
CORRIDOR:Q=4.00e-1
???
AWAKE:Q=6.60e-1 FIRE IN
STAIRCASE:Q=1.00e-1 ???
Success

Success

Failure

Failure

Fig. 3. Event tree with a description of variables taken for consideration

Frequency
1.00
9.98e - 2
7.98e - 2
2.00e - 2
2.99e - 1
2.40e - 1
5.99e - 2
1.87e - 2
1.50e - 2
3.74e - 3
5.61e - 2
4.49e - 2
1.12e - 2
6.24e - 3
4.99e - 3
1.25e - 3
1.87e - 2
1.50e - 2
3.74e - 3
3.40e - 4
2.72e - 4
6.80e - 5
6.60e - 4
5.28e - 4
1.32e - 4
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Table 2. Parameters for defined scenarios and results of simulations
Normal day
/ Special
Population
day
frequency
frequency

Break or
Blockage by
Class freq.
Total
fire
(day/night
frequency
– frequency
for sp. day)

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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Fig. 4. Results of simulations: a) evacuation times (total evacuation and time to safety),
b) results presented for cumulative frequency vs. time
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.

Fig. 5. Results presented as: a) plot showing the results in a style typically used for risk
profiles, b) as a cumulative frequency (with Weibull cumulative probability function
curve fit)
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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P =1 - e

æ t RSET
çç
è b

ö
÷÷
ø

a

(Eq. 1)

The equation 2 can be solved for tRSET as shown below:
t RSET = -b[ln(1 - P)]

1/ a

(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
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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 artykule przedstawione zosta³y in¿ynierskie
metody wyznaczania wymaganego czasu ewakuacji dla przyk³adowego budynku opery. W celu
oszacowania czasu ewakuacji wykorzystano symulacje komputerowe oraz brytyjski standard [1].
Ponadto, w pracy zamieszczono krótki przegl¹d
aktualnie dostêpnego na rynku oprogramowania.
This article describes the engineering methods
of estimating the required safe escape time for
opera house. Two methods were used: the
computer simulations and the British standard [1].
Moreover the article presents a short review
of available evacuation software.

S³owa kluczowe: symulacje ewakuacji, ewakuacja, bezpieczeñstwo po¿arowe,
czas ewakuacji.
Keywords: simulation of evacuation, evacuation, fire safety, escape time.
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1. Wprowadzenie
Poprawne wykorzystanie nowoczesnej in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego w ekspertyzach technicznych wi¹¿e siê ze zrozumieniem wielu zagadnieñ
zwi¹zanych z rozwojem po¿aru oraz zachowaniem siê ludzi w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia. Sta³ym elementem tego rodzaju opracowañ jest wyznaczenie wymaganego czasu ewakuacji. Obecnie, w kontekœcie polskiego prawa, istniej¹
mo¿liwoœci wyznaczania tego czasu za pomoc¹ œwiatowych norm i standardów
lub przy u¿yciu symulacji komputerowych.
W artykule omówione zosta³y obydwie wspomniane metody wyznaczania
wymaganego czasu ewakuacji. W celu ich porównania przygotowano
przyk³adow¹ symulacjê ewakuacji z budynku opery oraz obliczenia empiryczne
w oparciu o brytyjsk¹ normê [1]. W artykule zawarto równie¿ ogólny przegl¹d
oprogramowania umo¿liwiaj¹cego modelowanie procesu ewakuacji.

2. In¿ynierskie metody oceny warunków ewakuacji
Mo¿liwoœæ ewakuacji ludzi z budynków w przypadku po¿aru lub innego zagro¿enia ¿ycia jest jednym z najwa¿niejszych celów, jakie powinny zostaæ
osi¹gniête podczas projektowania nowych obiektów. Bardzo czêsto jednak,
w przypadku nietypowych rozwi¹zañ architektonicznych, zauwa¿alny jest brak
odpowiednich regulacji prawnych, które proponowa³yby konkretne propozycje
techniczne zapewniaj¹ce rozwi¹zanie kwestii ewakuacji. Aby rozwi¹zaæ ten problem, bardzo czêsto niezbêdne jest wykorzystanie nowoczesnych metod
in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego w celu oszacowania czasu trwania ewakuacji, okreœlenia warunków po¿arowych panuj¹cych podczas tego procesu oraz
doboru odpowiednich zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych zapewniaj¹cych bezpieczn¹ ewakuacjê [2].
Prawid³owe oszacowanie czasu trwania ewakuacji ludzi z zagro¿onego budynku wi¹¿e siê ze zrozumieniem wielu czynników wp³ywaj¹cych na ich zachowania
i reakcje. Liczne badania i eksperymenty wykaza³y, ¿e jakoœæ i efektywnoœæ ewakuacji ludzi uzale¿niona jest od nastêpuj¹cych czynników [3]:
1) znajomoœci budynku,
2) edukacji oraz wczeœniejszych doœwiadczeñ zwi¹zanych z procesem ewakuacji,
3) zaanga¿owania w zadania czy sytuacje, w których poszczególne osoby bior¹
udzia³ (motywacja do dzia³ania),
4) pozostawania ludzi w grupie,
5) wiêzi osób z innymi cz³onkami grupy (relacje dziecko-matka, pracownik-pracownik),
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6) roli poszczególnych osób w grupie (przewodnik wycieczki, nauczyciel),
7) indywidualnej charakterystyki ewakuuj¹cych siê osób (wiek, p³eæ, kondycja
fizyczna).
Bez w¹tpienia, wszystkie wymienione elementy maj¹ znacz¹cy wp³yw na
d³ugoœæ trwania procesu ewakuacji. Dlatego g³ówn¹ ide¹ nowoczesnej in¿ynierii
bezpieczeñstwa po¿arowego jest zapewnienie odpowiedniego marginesu bezpieczeñstwa, który uwzglêdnia wszystkie czynniki – pomiêdzy wymaganym,
a dostêpnym czasem ewakuacji. Operuje siê tutaj nastêpuj¹cymi pojêciami [4]:
1) wymagany bezpieczny czas ewakuacji – WCE (z ang. required safe escape time
– RSET to wyliczony czas dostêpny pomiêdzy zainicjowaniem po¿aru, a czasem, w którym u¿ytkownicy, w okreœlonych przestrzeniach w budynku, s¹
w stanie osi¹gn¹æ bezpieczne miejsce,
2) dostêpny bezpieczny czas ewakuacji – DCE (z ang. available safe escape time
– ASET) to wyliczony czas dostêpny pomiêdzy zainicjowaniem po¿aru, a czasem, w którym tolerowane, graniczne kryteria bytowe nie s¹ przekroczone na
drogach ewakuacyjnych w budynku.
W zwi¹zku z powy¿szym ³atwo wywnioskowaæ, i¿ margines bezpieczeñstwa
jest ró¿nic¹ miêdzy dostêpnym, a wymaganym czasem ewakuacji:
tmarg = tDCE – tWCE

(1)

gdzie:
tmarg – margines bezpieczeñstwa,
tDCE – dostêpny czas ewakuacji,
tWCE – wymagany czas ewakuacji.

2.1. Metoda empiryczna
Jedn¹ z metod weryfikacji mo¿e byæ wykorzystanie normy brytyjskiej [1].
Obecnie jest ona jednym z czêœciej wykorzystywanych standardów na œwiecie
umo¿liwiaj¹cym okreœlenie wymaganego czasu ewakuacji. Ponadto jest to norma rekomendowana przez Komendê G³ówn¹ PSP oraz bardzo czêsto prezentowana i omawiana na ró¿nych konferencjach technicznych z zakresu ochrony
przeciwpo¿arowej. Norma w du¿ym stopniu upraszcza pewne zjawiska fizyczne oraz zachowania ludzkie, jednak¿e zawarte w niej informacje opieraj¹ siê na
wielu badaniach i analizach rzeczywistych przypadków, zarówno ewakuacji
próbnych, jak równie¿ ewakuacji w warunkach po¿arowych.
Wed³ug normy wymagany czas ewakuacji zale¿y od czasu detekcji, czasu
alarmowania oraz czasu ewakuacji. Czas ewakuacji dzieli siê natomiast na dwa
etapy:
1) etap pierwszych wstêpnych reakcji, który obejmuje wszystkie zachowania
wystêpuj¹ce przed rozpoczêciem poruszania siê do wyjœæ ewakuacyjnych,
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2) etap przemieszczania – okreœla czas fizycznego ruchu u¿ytkowników w kierunku wyjœæ ewakuacyjnych.
Wielokrotnie czas pierwszych wstêpnych reakcji mo¿e byæ znacznie d³u¿szy
od samego procesu przemieszczania. Uwarunkowane jest to zró¿nicowanym zachowaniem ludzi w przypadku po¿aru. Bardzo czêsto reaguj¹ oni nieodpowiednio na zaistnia³e zagro¿enie. Uwa¿aj¹, i¿ powsta³a sytuacja nie dotyczy ich
bezpoœrednio. Dopiero gdy zagro¿enie osi¹gnie rozmiar przewy¿szaj¹cy osobist¹ zdolnoœæ do poradzenia sobie z nim, osoby te zaczynaj¹ proces przemieszczania. Ponadto, wielokrotnie ludzie przed rozpoczêciem fazy ucieczki
z budynku decyduj¹ siê na wiele czynnoœci niezwi¹zanych z ewakuacj¹, np.
wy³¹czenie komputerów czy spakowanie rzeczy osobistych.
W praktyce norma umo¿liwia uproszczenie za³o¿eñ zwi¹zanych z wyliczeniem wymaganego czasu ewakuacji. Wi¹¿e siê to z rozwa¿eniem dwóch reprezentatywnych przypadków:
1) gdy w budynku znajduje siê ma³a gêstoœæ populacji, tj. mniej ni¿ jedna trzecia
projektowanej populacji,
2) gdy w budynku znajduje siê maksymalna projektowana liczba populacji.
W obydwu sytuacjach zak³ada siê, i¿ jedno z dostêpnych wyjœæ ewakuacyjnych w budynku powinno byæ zablokowane i nieuwzglêdniane do obliczeñ.
Dodatkowo, w du¿ych kompleksach budynków, np. centrach handlowych, hotelach czy lotniskach nale¿y uwzglêdniæ tzw. czas odnajdywania wyjœcia ewakuacyjnego. Jest on determinowany brakiem odpowiedniej znajomoœci dróg
i wyjœæ ewakuacyjnych przez znajduj¹cych siê tam u¿ytkowników.
Dla pierwszego przypadku czas ewakuacji zale¿y od czasu pocz¹tkowych
wstêpnych reakcji kilku ostatnich osób, które decyduj¹ siê na ewakuacjê oraz czasu
niezbêdnego do pokonania dystansu do wyjœcia ewakuacyjnego. Poniewa¿
gêstoœæ populacji jest niewielka, prêdkoœæ przemieszczania pozostaje niezak³ócona. Ponadto w wyjœciach ewakuacyjnych nie powstaj¹ kolejki utrudniaj¹ce
proces przejœcia przez nie. Spowodowane jest to faktem, i¿ czasy pierwszych
wstêpnych reakcji dla znajduj¹cych siê osób w budynku bêd¹ ró¿ne dla ka¿dej
znajduj¹cej siê tam osoby. W zwi¹zku z tym, czas ewakuacji mo¿e zostaæ obliczony za pomoc¹ nastêpuj¹cego równania [1]:
tewak = tp-wr(99%) + tpr(99%),

(2)

gdzie:
tp-wr(99%) – czas pierwszych wstêpnych reakcji, ostatnich osób rozpoczynaj¹cych
ewakuacjê,
tpr(99%) – czas przejœcia niezawieraj¹cy czasu kolejki w wyjœciach ewakuacyjnych.
Dla drugiego przypadku czas ewakuacji zale¿y od czasu pierwszych wstêpnych reakcji kilku pierwszych osób, czasu przemieszczania oraz czasu przejœcia
przez drzwi, w których utworzy³a siê najd³u¿sza kolejka:
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tewak = tp-wr(1%) + tpr(1%),
(3)
gdzie:
tp-wr(1%) – czas pierwszych wstêpnych reakcji, pierwszych osób rozpoczynaj¹cych
ewakuacjê,
tpr(1%) – czas przejœcia zawieraj¹cy czas kolejki w wyjœciach ewakuacyjnych.
Obydwa przypadki nale¿y porównaæ, a za czas reprezentatywny powinien
zostaæ wybrany czas d³u¿szy. Uproszczony schemat sk³adowych czasu ewakuacji przedstawiono na rys. 1.
tDCBE
Dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji

tmarg

tWCBE
Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji

Margines
bezpieczeñstwa

tewak
Czas ewakuacji
tp-wr
Czas pierwszych wstêpnych reakcji
Czas
rozpoznania
Czas
reakcji

Czas
alarmowania
tdet
Czas
detekcji
Zainicjo- Detekcja
wanie

tpr
Czas
przejœcia

Alarmowanie

Ewakuacja Wartoœæ
zakoñczona graniczna

Rys. 1. Uproszczony schemat sk³adowych czasu ewakuacji
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [1].

2.2. Symulacje komputerowe
Symulacje komputerowe s¹ znacznie bardziej z³o¿on¹ metod¹ wyznaczania
warunków ewakuacji. Zwi¹zane jest to z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia wielu
czynników wp³ywaj¹cych na proces ewakuacji. Modele komputerowe pozwalaj¹
definiowaæ w³aœciwoœci ewakuowanych jednostek (masê, szybkoœæ przemieszczania, indywidualne strategie ucieczki), wprowadzaæ dane po¿arowe oraz
dowolnie modyfikowaæ scenariusze ewakuacji (blokowanie dróg, drzwi ewakuacyjnych). W po³¹czeniu z programami do modelowania po¿aru daj¹ kompleksowe spojrzenie na zagro¿enia, jakie mog¹ wyst¹piæ w trakcie ewakuacji. Takie
podejœcie pozwala dok³adnie wyznaczyæ czas detekcji po¿aru, poprzez wprowa-
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dzenie do symulacji odpowiednich parametrów czujki dymu lub ciep³a. Mo¿liwe
jest ustalenie przedzia³u czasowego pierwszych wstêpnych reakcji okreœlonej
grupie jednostek (ró¿ne funkcje rozk³adów), co powoduje, ¿e ka¿da jednostka zaczyna proces przemieszczania w innym czasie. Ponadto, jednostki same mog¹
zacz¹æ proces ewakuacji w przypadku powstania warunków zagra¿aj¹cych
¿yciu, np. gdy zasiêg widzialnoœci spadnie poni¿ej 5 m lub temperatura wzroœnie
do 60°C. Komputerowe modele ewakuacji do wyliczenia czasu przejœcia wykorzystuj¹ znacznie bardziej z³o¿one równanie ruchu, na które wp³ywa wiele czynników zak³ócaj¹cych, m.in. oddzia³ywanie si³ spo³ecznych, si³ kontaktu
fizycznego czy si³ grupowych. Ponadto, bardzo dok³adnie modelowane jest zjawisko zat³oczenia miejsc kluczowych podczas ewakuacji, co automatycznie
przek³ada siê na mo¿liwoœæ okreœlenia nowych, ulepszonych strategii ewakuacji
z budynku.

3. Przegl¹d oprogramowania
W przypadku gdy projektant lub rzeczoznawca ds. przeciwpo¿arowych zdecyduje siê na nowoczesne metody in¿ynierskie w celu oszacowania wymaganego czasu ewakuacji, staje przed problemem odpowiedniego doboru oprogramowania. Obecnie na rynku dostêpnych jest oko³o 40 programów, które wykorzystuj¹ ró¿ne modele matematyczne oraz indywidualne podejœcie do zjawiska
ewakuacji [5]. Bardzo czêsto koñcowy u¿ytkownik nie potrafi okreœliæ, czy wybrany program jest odpowiedni do danego typu budynku, czy te¿ zaplanowanego scenariusza ewakuacji. Dlatego przed wczeœniejszym u¿yciem oprogramowania, nale¿y dok³adnie przeanalizowaæ model matematyczny oraz dostêpne
modyfikacje warunków brzegowych symulacji.
Najbardziej znane i wykorzystywane programy umo¿liwiaj¹ce modelowanie
zjawiska ewakuacji, to: EVACNET [11], PathFinder [7], TIMTEX [12], WAYOUT,
STEPs [8], PEDROUTE/PAXPORT [13], EXIT89 [14], Simulex [15], ASERI [16],
BFIRES-2, buildingEXODUS [17], EGRESS, EXITT, VEgAS, E-SCAPE, BGRAF,
EvacSim, Legion [18], FDS+Evac [6]. Ka¿dy z wymienionych programów charakteryzuje siê indywidualnym podejœciem do zjawiska ewakuacji, jednak¿e ka¿dy
model ewakuacji mo¿na podzieliæ na dwa g³ówne podmodele. Pierwszy odpowiedzialny jest za proces odnajdywania najlepszej œcie¿ki ewakuacji. Podejœcie
do tego problemu mo¿e byæ ró¿norodne. Niektóre programy w prosty sposób
wykorzystuj¹ dwuwymiarowe pola wektorowe w celu ukierunkowania jednostki ewakuowanej [6], inne natomiast wyznaczaj¹, za pomoc¹ skomplikowanych
algorytmów, optymaln¹ œcie¿kê ucieczki, np. zmodyfikowany algorytm A* [7].
Istniej¹ równie¿ programy, które posiadaj¹ swój unikalny algorytm [8]. Drugi
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podmodel, czyli model ruchu, to w wiêkszoœci programów podejœcie podobne.
Najczêœciej u¿ywane jest zmodyfikowane równanie ruchu oparte o model
Helbinga [9].
Wymienione powy¿ej programy mo¿na podzieliæ na trzy g³ówne kategorie,
w zale¿noœci od metody modelowania procesu ewakuacji opartej o [5], [10]:
1) model ruchu: EVACNET4, PathFinder, TIMTEX, WAYOUT, STEPs,
2) model czêœciowo behawioralny: PEDROUTE/PAXPORT, EXIT89, Simulex,
FDS+Evac,
3) model behawioralny: ASERI, BFIRES-2, buildingEXODUS, EGRESS, EXITT,
VEgAS, E-SCAPE, BGRAF, EvacSim, Legion.
Kategorie te opisuj¹ metodê, któr¹ wykorzystuj¹ modele do wyliczenia czasu
ewakuacji w budynkach. Model ruchu polega na przemieszczaniu jednostek
z jednego punktu w budynku do innego, przewa¿nie do wyjœæ ewakuacyjnych
lub miejsc bezpiecznych. Bardzo dobrze sprawdza siê, gdy u¿ytkownikowi zale¿y na uwidocznieniu miejsc zat³oczonych, kolejek lub miejsc, w których wystêpuj¹ ró¿nego rodzaju przewê¿enia. Model czêœciowo behawioralny w pierwszej
fazie oblicza œcie¿kê ewakuacji, jednak¿e do równania ruchu wprowadza zachowania lub czynniki wp³ywaj¹ce na trajektoriê przemieszczania. Do tych cech zalicza siê czas pierwszych wstêpnych reakcji, unikalne w³aœciwoœci jednostki,
wzajemne wyprzedzanie czy te¿ wp³yw dymu na ewakuuj¹ce siê osoby. Model
behawioralny uwzglêdnia do swoich obliczeñ czynnoœci wykonywane przez
jednostki. Pozwala im na podejmowanie decyzji zwi¹zanych z wyborem optymalnej œcie¿ki ewakuacji z uwzglêdnieniem warunków panuj¹cych w budynku.

4. Porównanie symulacji numerycznej z metod¹
empiryczn¹ na przyk³adzie budynku opery
4.1. Warunki ewakuacji z rozpatrywanego obiektu
Wymagany czas ewakuacji zosta³ oszacowany dla typowego budynku opery,
w którego sk³ad wchodzi trybuna widowni, pomieszczenie orkiestry, scena, szatnie dla goœci oraz pomieszczenia socjalne i techniczne przewidziane dla aktorów
i obs³ugi opery. Trybuna widowni mieœci 745 miejsc siedz¹cych rozmieszczonych w 18 rzêdach (rys. 2). Z drogami komunikacji ogólnej po³¹czona jest dwoma
zejœciami o szerokoœci 2,5 m. Ka¿dy rz¹d, poza pierwszym, podzielony zosta³ na
3 kolumny, kolejno po 8, 16 i 8 miejsc siedz¹cych. Pomieszczenie orkiestry umo¿liwia jednoczesny wystêp zespo³u instrumentalnego licz¹cego 70 osób. W przypadku sceny za³o¿ono najbardziej niekorzystny przypadek, czyli jednoczesne
przebywanie na niej 105 aktorów – zgodnie ze wskaŸnikiem zawartym w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury [19].
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Rys. 2. Rozmieszczenie miejsc siedz¹cych na trybunie publicznoœci
îród³o: opracowanie w³asne.

W rozpatrywanym obiekcie przewidziano 4 wyjœcia ewakuacyjne, z czego
wyjœcia I i II, o szerokoœci 2,1 m ka¿de, obs³uguj¹ trybuny publicznoœci, pomieszczenie orkiestry oraz czêœæ aktorów znajduj¹cych siê na scenie, natomiast wyjœcia ewakuacyjne III, IV, o szerokoœci 1,2 m ka¿de, s³u¿¹ ewakuacji aktorów
znajduj¹cych siê na scenie oraz w pomieszczeniach socjalnych i technicznych.
Poziome drogi ewakuacyjne maj¹ szerokoœæ min. 2,1 m oraz posiadaj¹ poprawne oznakowanie ewakuacyjne, wykonane zgodnie z polsk¹ norm¹ [20]. Przyjêto, ¿e osoby znajduj¹ce siê w budynku znaj¹ g³ówne drogi ewakuacyjne,
poniewa¿ w du¿ej czêœci pokrywaj¹ siê one z drogami komunikacji ogólnej.
Wyjœcia ewakuacyjne rozmieszczone zosta³y w dobrze widocznych miejscach,
w bezpoœrednim wyjœciu z trybuny widowni, z pomieszczenia orkiestry i ze
sceny. Przyk³adowy rozk³ad pomieszczeñ i wyjœæ ewakuacyjnych przedstawiono na rys. 3.
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Wyjœcie
Ewakuacyjne IV

38 m

Wyjœcie
Ewakuacyjne II

Wyjœcie
Ewakuacyjne I

Wyjœcie
Ewakuacyjne III

72 m

Rys. 3. Uk³ad pomieszczeñ oraz rozmieszczenie wyjœæ ewakuacyjnych
1 – trybuna publicznoœci, 2 – pomieszczenie orkiestry, 3 – scena, 4 – pomieszczenia socjalne aktorów, 5 – szatnie dla goœci, 6 – pomieszczenia socjalne i techniczne opery
îród³o: opracowanie w³asne.

4.2. Scenariusz po¿arowy
Scenariusz po¿arowy zak³ada jednoczesn¹ ewakuacjê 745 osób. Zagro¿eniem, które mo¿e spowodowaæ tak¹ sytuacjê, mo¿e byæ wybuch po¿aru na scenie, w szatni goœci lub w pomieszczeniach socjalnych opery. Ewakuacjê obiektu
mo¿e determinowaæ równie¿ inne zdarzenie zagra¿aj¹ce ¿yciu znajduj¹cych siê
w nim osób, np. podejrzenie ataku terrorystycznego. Na potrzeby badania
za³o¿ono najbardziej niekorzystny przypadek, tj. przyjêty scenariusz ma miejsce podczas trwania spektaklu, gdy wszystkie dostêpne miejsca s¹ zajête
a obs³uga opery znajduje siê wewn¹trz budynku. Przyjêto nastêpuj¹cy przebieg
wydarzeñ:
1) wszyscy u¿ytkownicy obiektu zostaj¹ powiadomieni o koniecznoœci ewakuacji przez dŸwiêkowy system ostrzegawczy i/lub przez s³u¿by ochrony obiektu, które bêd¹ kierowaæ ewakuacj¹,
2) osoby znajduj¹ce siê w obiekcie rozpoczynaj¹ ewakuacjê w kierunku wyjœcia
na zewn¹trz obiektu (do miejsca bezpiecznego),
3) g³ówne wyjœcia ewakuacyjne I i II nie s¹ zablokowane mechanicznie lub wykluczone przez po¿ar, poniewa¿ w bliskim ich s¹siedztwie nie znajduj¹ siê
¿adne materia³y palne,
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4) wyjœcie ewakuacyjne III zostaje wykluczone przez po¿ar,
5) ewakuacja odbywa siê tylko przez wyjœcia ewakuacyjne I, II i IV.

4.3. Wyznaczenie wymaganego czasu ewakuacji metod¹
empiryczn¹
W tabeli 1 przedstawione zosta³y obliczenia wymaganego czasu ewakuacji
dla omawianego budynku opery. Wykonano je dla dwóch reprezentatywnych
przypadków omówionych w rozdziale 2.1.
Tabela 1. Obliczenia wymaganego czasu ewakuacji dla budynku opery
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

121

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: opracowanie w³asne.

Zgodnie z za³o¿eniami normy [1] za czas reprezentatywny nale¿y wybraæ
czas d³u¿szy. W przypadku omawianego budynku opery, ewakuacja zajmuje
wiêcej czasu, gdy trybuny widowni zape³nione s¹ do ostatniego miejsca. Dlatego
wyliczony wymagany czas ewakuacji równy jest 7 minut i 53 sekundy.
Powy¿sza metoda empiryczna pozwoli³a oszacowaæ czas, po którym ludzie
opuszcz¹ zagro¿on¹ strefê po¿arow¹. Jednak¿e, trudno jest jednoznacznie okreœliæ, czy ewakuacja zostanie przeprowadzona zgodnie z opisanymi za³o¿eniami.
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Pomimo dosyæ pesymistycznych za³o¿eñ projektowych mo¿e siê okazaæ, ¿e
w przypadku wyst¹pienia paniki ludzie wybior¹ tylko czêœæ dostêpnych wyjœæ
ewakuacyjnych, co automatycznie spowoduje wyd³u¿enie czasu ewakuacji.
Ponadto, metoda empiryczna nie pozwala oszacowaæ miejsc potencjalnie niebezpiecznych (lokalne zagêszczenia ludzi, za ma³a przepustowoœæ wyjœæ ewakuacyjnych) oraz sprawdziæ poprawnoœæ zaprojektowanych rozwi¹zañ.

4.4. Omówienie oprogramowania wykorzystanego
do symulacji numerycznej
Do przeprowadzenia komputerowej symulacji ewakuacji wykorzystano program FDS+Evac ver. 2.2.1. Zosta³ on stworzony przez instytut VTT Technical and
Research Center of Finland przy wspó³pracy z amerykañskim instytutem Fire
Research Division in the Building and Fire Research Laboratory. Program jest
modelem ewakuacji, który umo¿liwia modelowanie tego procesu w warunkach
po¿aru, jak równie¿ w warunkach próbnej ewakuacji. Zadaniem programu
FDS+Evac jest obliczanie pozycji, prêdkoœci oraz dawki toksycznych gazów dla
ka¿dej jednostki znajduj¹cej siê w domenie obliczeniowej w przeci¹gu ka¿dej
dyskretnej chwili czasu. Wszystkie dane wyjœciowe zapisywane s¹ do plików
tekstowych CSV (comma separated values), natomiast wizualizacje tych danych
umo¿liwia dodatkowe oprogramowanie SmokeView [6].
FDS+Evac traktuje ka¿d¹ ewakuuj¹c¹ siê osobê jako indywidualn¹ jednostkê,
której przemieszczenie wywo³ane jest przez równanie ruchu. Takie podejœcie pozwala na przypisanie poszczególnej jednostce w³asnych personalnych cech oraz
nadanie jej unikalnej strategii ucieczki. Na wszystkie jednostki oddzia³ywuj¹ si³y
i momenty si³ spowodowane kontaktem fizycznym, np. z innymi jednostkami
czy napotkanymi przeszkodami, takimi jak meble lub œciany. Co wiêcej, na jednostkê dzia³aj¹ si³y psychospo³eczne, np. jednostka stara siê zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ od poprzedzaj¹cej j¹ jednostki, dziêki czemu unika
bezpoœredniego kontaktu fizycznego. Równanie ruchu przewiduje równie¿ si³y
motywuj¹ce, czyli takie, które zmuszaj¹ jednostkê do uzyskania preferowanej
prêdkoœci poruszania siê. Wynikiem dzia³ania wszystkich tych si³ jest równanie
ruchu dla translacyjnych i rotacyjnych stopni swobody, które s¹ rozwi¹zywane
przy u¿yciu dyssypatywnej metody dynamiki cz¹stek. Dziêki temu model wykorzystuje ci¹g³oœæ czasu i przestrzeni do œledzenia trajektorii poruszania siê
jednostek [6].
Oprogramowanie pozwala równie¿ na modelowanie mocno zat³oczonych
budynków, w których przewiduje siê, ¿e na g³ównych drogach ewakuacyjnych
bêd¹ powstawaæ lokalne zagêszczenia ludzi. W programie zaimplementowano
tak¿e interakcje spo³eczne, np. model grup. Do wyboru odpowiedniej drogi wyjœcia program wykorzystuje model funkcji zachowañ [6].
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Rys. 4. Rozmiar ludzkiego cia³a przybli¿ony do kombinacji trzech nachodz¹cych
na siebie okrêgów
îród³o: [6].

Prêdkoœci przemieszczania oraz wymiary cia³a dla poszczególnych typów
jednostek w programie FDS+Evac przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Prêdkoœci przemieszczania oraz wymiary cia³a jednostek wprowadzanych do programu 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¿enia do symulacji
Ewakuacja z budynku opery prowadzona jest przez trzy wyjœcia ewakuacyjne, tj.: I, II i IV. Jednostki wybieraj¹ najkrótsz¹ dostêpn¹ drogê ewakuacyjn¹.
Fizyczne ich przemieszczanie rozpoczyna siê w 170. sekundzie, po uwzglêdnieniu czasu detekcji – 110 sekund (dane normowe i producentów), czasu alarmowania – 0 sekund (natychmiastowe zadzia³anie dŸwiêkowego systemu
ostrzegania po wykryciu po¿aru) oraz czasu pierwszych wstêpnych reakcji
– 60 sekund [1].
Wszystkie jednostki znajduj¹ce siê na trybunach widowni zwrócone s¹
w kierunku sceny, natomiast jednostki orkiestry w kierunku widowni.
Pocz¹tkowy kierunek, w którym zwrócone s¹ jednostki znajduj¹ce siê na scenie
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generowany jest losowo przez program – rys. 5. Cechy fizyczne wszystkich typów jednostek równie¿ generowane s¹ losowo, zgodnie z zakresem przedstawionym w tabeli 2. Prêdkoœæ przemieszczania po schodach równa jest 0,8 m,
zgodnie z [1].

Rys. 5. Rozmieszczenie jednostek w budynku opery
îród³o: opracowanie w³asne.

W celu oszacowania najd³u¿szego wymaganego czasu ewakuacji zbadano
trzy przypadki:
1) ca³a populacja posiada cechy fizyczne osób doros³ych,
2) po³owa populacji posiada cechy fizyczne kobiet, po³owa mê¿czyzn,
3) populacjê stanowi: 25% kobiet, 35% mê¿czyzn, 15% dzieci oraz 25% osób starszych.
Ponadto, dla ka¿dego przypadku wykonano po piêæ symulacji, w celu porównania ró¿nic w danych wyjœciowych wynikaj¹cych z losowego przypisywania parametrów fizycznych oraz rozmieszczenia jednostek w domenie
obliczeniowej.

4.6. Wyniki symulacji numerycznej
Otrzymane wyniki symulacji zosta³y zaprezentowane w formie wykresów,
które przedstawiaj¹ zale¿noœæ pomiêdzy czasem, a liczb¹ ewakuowanych jednostek z ca³ej domeny obliczeniowej oraz przez poszczególne wyjœcia ewakuacyjne.
Ponadto, w formie tabeli, porównane zosta³y najkrótsze oraz najd³u¿sze wymagane czasy ewakuacji ze wszystkich wykonanych symulacji dla konkretnego
przypadku.
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Przypadek 1. Ca³a populacja posiada cechy fizyczne osób doros³ych

Rys. 6. Zale¿noœæ liczby ewakuowanych osób od czasu z ca³ej domeny obliczeniowej
dla przypadku 1
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 7. Zale¿noœæ liczby ewakuowanych osób od czasu przez poszczególne wyjœcia
ewakuacyjne (symulacja 5) dla przypadku 1
îród³o: opracowanie w³asne.
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Tabela 3. Porównanie wymaganego czasu ewakuacji pierwszej oraz ostatniej
jednostki dla wszystkich symulacji przypadku 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: opracowanie w³asne

Przypadek 2. Po³owa populacji posiada cechy fizyczne kobiet, po³owa mê¿czyzn

Rys. 8. Zale¿noœæ liczby ewakuowanych osób od czasu z ca³ej domeny obliczeniowej dla
przypadku 2
îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 9. Zale¿noœæ liczby ewakuowanych osób od czasu przez poszczególne wyjœcia ewakuacyjne (symulacja 2) dla przypadku 2
îród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 4. Porównanie wymaganego czasu ewakuacji pierwszej oraz ostatniej
jednostki dla wszystkich symulacji przypadku 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: opracowanie w³asne.
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Przypadek 3. Populacjê stanowi 25% kobiet, 35% mê¿czyzn, 15% dzieci oraz 25%
osób straszych

Rys. 10. Zale¿noœæ liczby ewakuowanych osób od czasu z ca³ej domeny obliczeniowej
dla przypadku 3
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 11. Zale¿noœæ liczby ewakuowanych osób od czasu przez poszczególne wyjœcia
ewakuacyjne (symulacja 1) dla przypadku 3
îród³o: opracowanie w³asne.
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Tabela 5. Porównanie wymaganego czasu ewakuacji pierwszej oraz ostatniej jednostki
dla wszystkich symulacji 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: opracowanie w³asne.

4.7. Wnioski
Przeprowadzone symulacje komputerowe pozwoli³y oszacowaæ wymagany
czas ewakuacji, który wyniós³ 317 s. Najd³u¿szy czas ewakuacji otrzymany zosta³
w przypadku symulacji 1 i 5, gdy populacja znajduj¹ca siê w domenie obliczeniowej sk³ada³a siê z 25% kobiet, 35% mê¿czyzn, 15% dzieci oraz 25% osób starszych. Czas ten jest krótszy o 155,5 s od czasu wyliczonego metod¹ empiryczn¹
(472,5 s) przy u¿yciu normy brytyjskiej. Wynika to z faktu dodania dodatkowego
czasu przeznaczonego na szukanie wyjœcia ewakuacyjnego (30 s) oraz uproszonego podejœcia do obliczania czasu kolejki (228,7 s).

Rys. 12. Powstawanie lokalnego zagêszczenia ludzi przy wyjœciu ewakuacyjnym I
i zejœciu z trybuny widowni
îród³o: opracowanie w³asne.
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Najkrótszy czas ewakuacji zosta³ otrzymany w symulacji 1 i 3 w pierwszym
przypadku (294 s), który zak³ada³ domyœlne w³aœciwoœci fizyczne ewakuowanych jednostek (osoba doros³a).
Przeprowadzone symulacje pozwoli³y wskazaæ miejsca szczególnie niebezpieczne pod k¹tem ewakuacji, w których powstaj¹ lokalne zagêszczenia. S¹ to
g³ównie wyjœcia ewakuacyjne I i II (œrednio ewakuowa³o siê przez te drzwi odpowiednio 378 oraz 328 osób) oraz zejœcia z trybun widowni – rys. 12.
Rozbie¿noœæ wyników dla przeprowadzonych symulacji by³a relatywnie
ma³a (wzglêdem metody empirycznej) i wynios³a oko³o 7%. Spowodowane to
by³o tym, i¿ wymagany czas ewakuacji determinowany by³ przepustowoœci¹
drzwi ewakuacyjnych I i II oraz szerokoœci¹ zejœæ z trybun widowni. Dlatego te¿
zmienne w³aœciwoœci jednostek nie mia³y znacz¹cego wp³ywu na wymagany
czas ewakuacji.

5. Podsumowanie
G³ównym celem symulacji przedstawionych w artykule by³o wyznaczenie
wymaganego czasu ewakuacji z budynku opery przy u¿yciu symulacji komputerowych. Czas ten jest g³ównym czynnikiem warunkuj¹cym bezpieczeñstwo ludzi w przypadku powstania po¿aru. Spowodowane jest to faktem, i¿ wiêkszoœæ
instalacji przeciwpo¿arowych regulowana jest wzglêdem tego czasu, np. wydajnoœæ instalacji wentylacji oddymiaj¹cej, której zadaniem jest utrzymanie bezpiecznych warunków ewakuacji. Na wartoœæ wymaganego czasu ewakuacji
wp³ywa wiele czynników, które powinny byæ dok³adnie wyselekcjonowane oraz
przeanalizowane. Chodzi g³ównie o liczbê wprowadzonych jednostek do symulacji, poprawne zdefiniowanie ich w³aœciwoœci, odpowiednie odwzorowanie
geometrii obiektu, wyznaczenie wszystkich lokalnych uwarunkowañ, poprawne
rozmieszczenie wyjœæ ewakuacyjnych itp. Wszystkie te sk³adowe maj¹ znacz¹cy
wp³yw na wynik koñcowy. Trzeba jednak zauwa¿yæ, i¿ dok³adne oraz szczegó³owe wprowadzenie tych danych umo¿liwi odwzorowanie realnych warunków procesu ewakuacji oraz pozwoli dok³adnie oszacowaæ wymagany czas
ewakuacji.
Drug¹ istotn¹ funkcj¹ obliczeñ komputerowych jest mo¿liwoœæ dok³adnego
wyznaczenia warunków ewakuacji. Przeprowadzone symulacje jednoznacznie
wskaza³y potencjalne miejsca zagro¿eñ, czyli g³ównie obszary przeludnieñ oraz
powstawania kolejek do drzwi ewakuacyjnych. Mo¿na stwierdziæ, i¿ tworzenie
siê zjawiska kolejki w przypadku ewakuacji jest nieuniknione. Jednak¿e w przypadku ewakuacji spowodowanej realnym zagro¿eniem ¿ycia (po¿ar, atak terrorystyczny), miejsca te oraz ich niewystarczaj¹ca przepustowoœæ mog¹ byæ
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g³ównym czynnikiem prowadz¹cym do powstania niebezpiecznego zjawiska
paniki. Zjawisko to jest najgorsz¹ form¹ przemieszania siê kolektywu, powoduj¹c¹ zadeptanie, zmia¿d¿enie ludzi oraz wielokrotnie skutkuj¹ce ca³kowitym
zablokowaniem dróg ewakuacyjnych. Dlatego te¿ istotne jest, aby wszystkie
otrzymane wyniki dok³adnie przeanalizowaæ oraz wyci¹gn¹æ odpowiednie
wnioski, które mog¹ s³u¿yæ za podstawê do poprawy projektowanych
warunków ewakuacji.
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Summary
Mateusz FLISZKIEWICZ
Andrzej KRAUZE
Tadeusz MACIAK

Computer Simulations as the Method of Estimating
the Required Safe Escape Time from Buildings
Proper management of evacuation processes is one of the basic requirements within
life safety concepts. Many times it helps to prevent dangerous situations which may occur
during the evacuation. The performance based on fire codes allow the use of numerical
simulation of evacuation processes to improve the fire safety in buildings. Actually, there
are approximately 40 programs for modeling this phenomenon, but each has some
limitations, which the potential user should know.
This paper describes two methods of estimating the required safe escape time:
the computer simulation and the British standard. Both methods were compared and
the required safe escape time was assessed. It was based on the opera house example.

