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LEAD

Comparison of Properties of Foaming Concentrates
Containing Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
and Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB)
for Rescue and Decontamination Purposes
The paper presents results of the research of two model and one typical
foaming concentrates prepared for rescue operations connected with
elimination of chemical and biological contamination. Concentrates
include 20% (wt) of surfactants, 25% (wt) of solvent (ethylene glycol
monobutyl ether), 2% (wt) of foam stabilizer (1-dodecanol) and 53% (wt) of
water. Two surfactants were studed: SDS as the component of the K-1
concentrate and CTAB as the component of the K-2 concentrate. The
course of surface tension isotherms, the wetting power and the properties
of foams generated by use of the pure foaming solutions and by the same
solutions with additions of acids (HCl, H2SO4, CH3COOH), bases (KOH,
NaOH, Ca(OH)2) and oxidants (H2O2, ClO2) were tested.
The K-1 concentrate (with SDS) had twice higher foaming power than the
K-2 concentrate (with CTAB). However foam stability measured as the
kinetic of solution drainage was much higher in case of foams generated
from CTAB based concentrate. In each case foams showed good resistance
to acids, bases and oxidants additives. The disadvantage of CTAB based
solutions was their low wetting power.
Keywords: wetting, foamability, decontamination.

1. Introduction
Some of the surfactants are used in firefighting and rescue operations.
Foaming concentrates are their most usable form. In everyday operations of fire
brigades, the foaming agents containing the hydrocarbon surfactants of high
surface activity are used the most frequently. They are applied to generate foams
used for the suppression of flammable liquid fires and for protection of
combustible materials against re-ignition. There are number of different

6

Zeszyty Naukowe SGSP nr 45 (1) 2013

foaming concentrates, which differ in chemical composition, especially in kind
of surfactants being their components.
Except firefighting operations, foaming concentrates can be used for washing
off contamination of oil pollutants and dangerous substances released in
emergency situations. In the last years, more attention is paid to the possibility of
foams application in operations connected with elimination of chemical and
biological contamination, especially in decontamination process of tainted
objects and areas. Some special foaming preparations have appeared. In some
of them there are cationic surfactants [1], which have, besides high surface
activity, the bactericidal properties. The firefighting foaming concentrates
contain almost only anionic surfactants.
Synthetic high-expansion foam concentrate (S-type) includes 15÷25 wt.%
of hydrocarbon surfactants, 20÷30 wt.% of organic solvents, 2÷4 wt.%
of stabilizers, some percent of the hydrotropic substances and a small amount
of other additives.

2. Experimental
2.1. Materials
For testing purposes, typical synthetic foaming agent (S) and two
concentrates, marked as the K-1 and the K-2 were applied. Their composition,
based on general composition of the type S foaming agents, was significantly
reduced – they contained only the surfactant, the organic solvent, the foam
stabilizer and distilled water as follows:
• surfactant (SDS in K-1 and CTAB in K-2)
– 20 wt.%,
• diethylene glycol monobutyl ether
– 25 wt.%,
• 1-dodecanol (foam stabilizer)
– 2 wt.%,
• distilled water
– 53 wt.%.
For measurements of foaming power and foam stability, the following
solutions in distilled water were used: HCl c = 0,01M (pH » 2), H2SO4 c = 0,005
M (pH » 2), CH3COOH c = 1 M (pH » 2,6), NaOH c = 0,01 M (pH » 12), KOH
c = 0,01 M (pH » 12), Ca(OH)2 c = 0,005 M (pH » 12). Acid and hydroxide
solutions were used for preparation of the K-1 and the K-2 solutions at
concentration 2 wt.% and 3 wt.%. As oxidants, the following substances,
frequently applied in decontamination operations were used: 30 wt.% solution
of hydrogen peroxide [1, 2] and 5 wt.% solution of chlorine dioxide [3, 4]. For
preparation of foaming solutions, the concentration of 5 wt.% of hydrogen
peroxide and 0,2 wt.% of chlorine dioxide were used. Chlorine dioxide at this
concentration has much more bactericidal properties, it is usually applied
at concentration 5÷25 mg/dm3 [1, 5, 6]. The oxidants concentration was 1; 3
and 6 wt.%.
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2.2. Methods
2.2.1. Surface tension

The surface tension isotherms of studied concentrates were determined by
the ring method (DuNouy method). The tensiometer with the platinum
– iridium ring manufactured by the CSC Scientific Company Inc. was used.
All solutions were prepared with distilled water at temperature 20 ±1°C and
ambient temperature 22 ±2°C. The critical minimal concentration (cmc) and
the minimal surface tensions were read off from the isotherms of surface tension.
2.2.2. Wetting power

The wetting power of concentrates was measured by two methods: by
measure of the contact angle and by measure of immersion time of the cotton
fabric in the solutions. The contact angles on glass and Teflon® surfaces were
measured by the Tracker device made by the I.T. Concept company. After
putting the drop of solution on the surface, the changes of contact angle were
registered for 30 to 100 s. The concentrates solutions in distilled water at the
concentration 1, 5 and 10 g/dm3 were used.
The method of determination of immersion time of hydrophobic cotton fabric
is used for the comparative tests of the wetting agents. There is a special, standard
version of this method for textile industry [10]. In the described tests the fabric
rings of 20 mm diameter were used. They were fastened to the frame by the thread,
drown in examined solution and then the immersion time was measured.
Tests were carried out for the solutions at different concentrations and the
figures of immersion time as a function of solution concentration were prepared.
As a comparative criteria, there was applied a concentration at which the
immersion time was 15 s. (these criteria were accepted by the authors in
comparative tests of wetting power of foaming agents and special wetting agents).
2.2.3. Foamability

Foams made of examined concentrates (solutions) were produced by use of
laboratory foam generator presented on fig. 1.
The air running through the device is divided into two streams, from which
one is flowing into the vessel with foaming solution and produces positive
pressure, which causes the flow of the solution through the spray nozzle. The
second air stream is flowing through the pipe and mixes with the solution
sprayed by the nozzle in the mixing chamber. In some part of the chamber there
are steel nets, which provoke the additional turbulence of the foam stream.
Thanks to that, the average bubbles’ size decreases and the foam becomes more
homogenous. This structure of foam means its good stability. The generated
foams are similar to the dry foams produced by the Compressed Air Foam
System, what’s more they have better stability and expansion ratio.
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Fig. 1. Foam generator [6]

The foams generation was started 10 minutes after the solution had been
prepared. The expansion ratio and the time to drainage of 50% of the foam
solution were measured. After the generation, the foam was collected in the
vessel of 1200 cm3 of volume and the expansion ratio was calculated, as the
proportion of the vessel volume [cm3] to the foam weight [g]. The solution
drainage time was measured on the standard stand according to the PN-EN 1568
[11]. The volume of the foam was equal to 1560 cm3. The measurement was
carried out until 50% of the initial volume of the solution leaked from the foam
sample. The initial volume of the solution was calculated as the proportion of
foam volume [cm3] to the expansion ratio. For each sample, the figure of the
drainage time was drawn and characteristic parameters W5 and W0.5 were read off.
The W5 is the percent of foam solution, which drainages during the first
5 minutes after foam was prepared, the W0.5 is the time to drainage of 50% of the
foam solution collected in foam structure. Foams were prepared from the model
concentrates in tap water at the concentration of 1, 2, 3 and 6 wt.%. The solutions
temperature was 20 ±1°C, and the ambient temperature was 22 ±2°C.
The same foam generator was used for testing the influence of acids, bases and
oxidants, at concentrations of 2 and 3 wt.%, on foams properties.

3. Results and discussion
3.1. Surface tension
Minimal surface tensions of foaming solutions are much lower than those
of pure surfactants (fig. 2). In case of the SDS solution the difference was ca.
15 mN/m, similar to earlier work [7] and in case of CTAB the difference was about
10 mN/m. The critical micelle concentration read off from the figure for K-1
concentrate was 3.5 mmole/dm3 in comparison to 8.2 mmole/dm3 for pure SDS [8,
9]. Then, the cmc for the K-2 concentrate (1,4 mM) was higher than the values
obtained for the CTAB solutions without any additions (0.92 mmole/dm3) [5].
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Fig. 2. The isotherms of surface tension of measured concentrates

3.2. Wetting power
3.2.1. Contact angle

Changes of foaming solutions contact angles as a function of time determined
on PTFE and glass surfaces were presented on figures 3 and 4.
Figures 3 and 4 show that the K-2 concentrate has worse wetting power than
the K-1. Different dependence was visible in the first stage of the PTFE surfaces
wetting by the solutions at concentration of 1 and 5 g/dm3. In the case of glass
surfaces wetting by the solutions at the same concentration, the contact angles
for the K-2 concentrate were lower in the first stage than in case of the K-1.
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The immersion time of the K-2 at concentration of 1 g/dm3 was 70 s (fig. 6).
This concentration was higher than the cmc for the K-2 and similar to the cmc
for the K-1, which explains better wetting power of K-2 concentrate. However, it
doesn’t testify better wettability of SDS in comparison to CTAB.
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Some tests of the PTFE surfaces wetting by pure surfactants, at concentration
suited to their concentration in normal foaming concentrates were carried out
(fig. 5). In each case the contact angles for the CTAB solutions were lower than
for the SDS solutions. The equilibrium state was achieved quickly and the
contact angles changed slightly.
3.2.2. Immersion

In the wetting power test by the immersion of cotton fabric, the K-1 concentrate
had better properties (fig. 6). This method was earlier used for the determination of
surfactants usability as wetting agents for firefighting purposes. The wetting power
was defined as the solution concentration, at which the immersion time of cotton
disc was equal to 15 s. The concentrate has
to have wetting power at least 20 g/dm3 to
be accepted as a good wetting agent. On
figure 6 the wetting curve for the standard
type S foaming agent was shown. The
wetting power of the K-1 and the type S
foaming agent was equal to 6 g/dm3 and of
the K-2 to 7,8 g/ dm3. At lower solutions
concentrations, the immersion times of
Fig. 6. The wetting time of hydrophobic
the cotton disc in the K-2 solutions were
cotton fabric as a function of surfactant
lower than in the foaming agent solutions.
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3.3. Foamability
The method of foam generation, which we have used, allows to differ the
foaming properties of concentrates better, than the methods which use the
standard devices. The tests showed that the K-1 concentrate had much better
foaming power than the K-2. However, the foams generated from the K-2
solutions had considerably higher stability, except concentration of 1% when the
K-2 foam had very low expansion ratio (fig. 7). Such high foam stability is not
necessary in case of extinguishing operation, especially when suppressing
inflammable liquid fires, because it is connected with decreased spreading
ability. This capability can be useful when
the foam is applied in the decontamination
operations, when it is necessary to keep
foam on contaminated surfaces for a long
time. The foaming powers of the K-1
concentration are similar to those of the
type S foaming agents. Foams, at
concentration equal to 3% had similar
time, [min]
expansion ratios, but their stability was
Fig. 7. The curve of drainage as the function
significantly higher. It results from the
of time (Ls – foam expansion ratio)
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fact, that the quantitative ratio of surfactant to stabilizer in the K-1 concentrate is
optimal.
3.3.1. Influence of acids and hydroxides additions on foams properties

Foams properties with additions of acids and bases are presented in table 1.
For comparative purposes, the characteristics of the type S foaming agent are also
shown.
Table 1. Properties of foams with addition of acids and bases
pH (H2SO4, HCl) » 2; pH (CH3COOH) » 2,6; pH [NaOH, KOH, Ca(OH)2] » 12
E – foam expansion ratio
Concentrate

c
[wt.%]

2
Foam
concentrate
type S
3

2

K-1
3

2

K-2
3

Medium
or additive

E

W5
[%]

W0.5
[min]

Medium
or additive

E

W5
[%]

W0.5
[min]

water

44,3

0

39,0

water

44,3

0

39,0

CH3COOH

35,0

0

34,5

NaOH

44,7

0

36,7

HCl

34,2

0

31,0

KOH

41,7

0

37,5

H2SO4

39,0

0

34,5

Ca(OH)2

25,8

0

54,5

water

56,1

0

42,5

water

56,1

0

42,8

CH3COOH

47,8

0

42,5

NaOH

47,0

0

53,3

HCl

51,5

0

36,5

KOH

50,5

0

53,7

H2SO4

52,0

0

39,0

Ca(OH)2

33,2

0

65,5

water

55,2

7,1

15,6

water

51,7

7,9

16,3

CH3COOH

57,2

8,1

11,9

NaOH

53,1

10,2

18,5

HCl

60,7

10,5

14,2

KOH

54,7

0

32,5

H2SO4

60,6

10,0

14,9

Ca(OH)2

11,4

6,6

57,7

water

72,1

0

29,0

water

71,0

7,2

17,9

CH3COOH

65,4

10,1

14,2

NaOH

70,2

3,8

21,2

HCl

75,0

0

31,7

KOH

68,5

11,4

14,1

H2SO4

71,5

0

26,0

Ca(OH)2

57,7

16,2

15,9

water

31,7

0

34,0

water

35,1

0

45,5

CH3COOH

27,3

0

25,5

NaOH

30,0

0

48,8

HCl

35,8

0

36,0

KOH

37,8

0

41,0

H2SO4

33,6

0

31,0

Ca(OH)2

37,9

0

41,5

water

37,0

0

51,0

water

37,4

0

61,8

CH3COOH

36,5

0

39,0

NaOH

40,0

0

43,0

HCl

34,0

0

57,0

KOH

40,0

0

54,3

H2SO4

36,7

0

47,5

Ca(OH)2

39,0

0

72,0
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The influence of acid addition on the properties of the K-1 foams was
significant. At the concentration of 2 wt.% we noticed the increase of expansion
ratios in comparison to foams without any additions. The similar situation was
observed in the case of solutions at concentration of 3 wt.%, except those with
addition of acetic acid, where the expansion ratio was 10% lower. Additions of
acids decreased the foam stability, especially in case of acetic acid, which
worsened it the most, at each concentration. The sulfuric acid had the weakest
influence on the properties of foams generated by the use of the K-1
concentrate.
Additions of the sulfuric acid and the hydrochloric acid didn’t change the
properties of the K-2 concentrate foams. The decrease of foaming power in the
acetic acid solutions were visible only at concentration of 2 wt.% and even if the
diminution of foam stability was significant, the foam could be accepted as
considerable stable. Addition of the hydrochloric acid had the least influence on
foams produced by the use of the K-2 concentrate.
Foams generated by the use of the type S foaming agent were very stable. The
addition of acids decreased the foam expansion ratio by about 20% for 2 wt.%
solutions and to 10÷15% for 3 wt.% solutions.
Foams produced from 2 wt.% solutions with acids addition had lower
stability than those without any addition, but the stability was still high. For
3 wt.% solutions only, the foam with hydrochloric acid had lower stability.
Sulfuric acid had the lowest influence on the foams properties.
The K-1 solutions reacted to bases (hydroxides) addition in different manner.
The biggest decrease of the expansion ratio was observed for the 2 wt.% solution
with calcium hydroxide. Its value was equal to 11,4, while for foam without any
addition – 51,7. However this foam had much higher stability. W0.5 value was
57,7 min. – three times higher than the foam without any supplement. Potassium
hydroxide addition to 2 wt.% solution increased the expansion ratio and the
stability, but at concentration equal to 3 wt.% and at similar expansion ratio, the
foam was less stable. Only addition of sodium hydroxide influenced positively
the foams properties at each concentration.
Hydroxides addition affected slightly the foaming power of the K-2 solutions.
The stability of foam with additions of the calcium hydroxide generated from
2 wt.% solution, didn’t change much, whereas it increased significantly in the
case of 3 wt.% solutions. At this concentration, only the addition of sodium
hydroxide decreased the foam stability and didn’t change the expansion ratio.
In the case of the type S foaming solutions, it was also the calcium hydroxide,
that had the biggest negative influence on foaming power. Foams produced from
3 wt.% solution with the sodium hydroxide had lower expansion ratio too.
Generally, the stability of foam with the hydroxides addition was higher or
didn’t change. The highest increase of the foam stability was observed for foams
with the addition of calcium hydroxide.
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3.3.2. Influence of oxidants addition on foams properties

The properties of foams with addition of hydrogen peroxide and chlorine
peroxide are compared in table 2.
Table 2. Properties of foams with oxidants addition
K-1

c
[wt.%]

additive

none
1

5 wt.% H2O2

3

6

K-2

W5
[%]

W05
[min]

E

W5
[%]

W05
[min]

38

0

31,6

18

0,1

25,0

31

1,2

23,5

25

0

30,1

0,2 wt.% ClO2

43

7,7

16,3

24

0,2

27,5

none

61

0

26,8

28

0

52,0

E

5 wt.% H2O2

67

0

33,8

34

0

64,0

0,2 wt.% ClO2

75

0

28,0

29

0

34,8

none

85

0

47,0

44

0

76,9

5 wt.% H2O2

80

0

28,4

36

0

>100

0,2 wt.% ClO2

71

0

32,7

21

0

58

Oxidants have generally negative influence on foaming power and the
properties of foams generated from the K-1 solutions. Only at 3 wt.%
concentration, foams have better properties than those without any additions.
The K-2 concentrate is less sensitive to oxidant addition. Foams with the
hydrogen peroxide have higher expansion ratio and stability, than those without
any supplement. Foams with the chlorine dioxide generated from the foaming
solutions at 3 and 6 wt.% concentration had lower stability, but acceptable for
rescue purposes. However in the chlorine dioxide solution at concentration equal
to 6 wt.%, 50% the fall of expansion ratio was found.

4. Conclusions
• The K-1 concentrate has the composition similar to that of the extinguishing
standard type S foaming agents. The expansion ratios of generated foams were
even higher than in the case of typical foaming agents, but their stability is lower.
Acids, bases (hydroxides) and oxidants addition influence in some degree foams
properties, but this negative effect can be reduced by higher solution
concentration. Consequently, the standard foaming agents with the anionic
surfactants should behave in a similar manner.
• The K-2 concentrate has indeed worse foaming power than the K-1, but
generated foams have high stability. The lower foam efficiency can be
compensated by longer holding of foam on vertical surfaces, which is important in
the case of operations concerning decontamination process. Probably, the
quaternary cationic surfactants, with long alkyl radicals have the ability of creating
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stable foams. The Sandia Decontamination Foam [1] contains those surfactants,
and foams produced from this solution have a very high stability.
• Foaming preparations based on cationic surfactants can be applied to
generate decontamination foams, thanks to high foam stability and bactericidal
properties. However they can have, in comparison to anionic surfactants,
significantly worse wetting power. Though CTAB had better wettability to the
PTFE than SDS, but in the case of the K-1 and the K-2 concentrates it is
opposite. When wetting the hydrophobic fabric, the K-1 concentrate was also
better. The problem of the cationic surfactants concentrates wettability needs
more research, because the highly dispersed, stable foams, generated from the
solutions of weak wetting ability don’t stick to vertical surfaces. The similar
situations are observed in the case of small–bubbled, stable foams, produced
from foaming agents containing protein hydrolizates. They have very poor
wetting power and highly dispersed foams don’t stick to vertical surfaces and
ceilings.
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Porównanie w³aœciwoœci koncentratów
pianotwórczych zawieraj¹cych dodecylosiarczan
sodu (SDS) i bromek cetylotrimetyloamoniony
(CTAB) stosowanych do celów ratowniczych
i dekontaminacji
W artykule przedstawiono wyniki badañ dwóch modelowych (K-1,
K-2) oraz jednego typowego handlowego preparatu pianotwórczego (S). S¹
one przeznaczone do dzia³añ zwi¹zanych z usuwaniem zagro¿eñ
chemicznych i biologicznych. Badano wp³yw dodatków kwasów, zasad
oraz utleniaczy na w³aœciwoœci roztworów œrodków pianotwórczych
(zdolnoœæ zwil¿ania, zdolnoœæ pianotwórcza, trwa³oœæ pian).
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Omówienie
LEAD

Metody testowania chemoodpornych ubrañ
gazoszczelnych w aspekcie bezpieczeñstwa
stra¿aka ratownika
W artykule przedstawiono metody testowania ubrañ gazoszczelnych,
u¿ywanych przez ratowników do pracy w strefie bezpoœredniego nara¿enia
na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, wystêpuj¹cymi
w ró¿nych stanach skupienia. Szczególn¹ uwagê zwrócono na test
szczelnoœci.
The article presents a method for testing gas-tight clothes, used by rescuers
to work in the area of direct exposure to the hazardous chemicals present in
the different states of matter. Particular attention was paid to leak test.
S³owa kluczowe: gazoszczelne ubranie chemoodporne, testy szczelnoœci
kombinezonu ratownika.
Keywords: Gas-tight chemical protective clothing, overalls rescuer leak
tests.

1. Wstêp
Konstrukcja chemoodpornych ubrañ gazoszczelnych – CUG zapewnia szczelne odizolowanie osoby zabezpieczonej od szkodliwego œrodowiska. Obecnie tylko ubrania typu 1 ca³kowicie izoluj¹ od ska¿onej atmosfery, zapewniaj¹c ochronê
zarówno dróg oddechowych, jak i ca³ej powierzchni cia³a stra¿aka, chroni¹c go
przed kontaktem z niebezpiecznymi substancjami. Ze wzglêdu na ca³kowite odizolowanie u¿ytkownika od niebezpiecznej atmosfery, wewn¹trz ubrania, w celu
zapewnienia powietrza do oddychania i wentylacji przestrzeni wewnêtrznej,
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musi zostaæ umieszczony aparat ochrony dróg oddechowych. Powietrze wydychane jest do przestrzeni wewnêtrznej ubrania, nastêpnie poprzez nadciœnieniowe zawory wydechowe umiejscowione na tylnej stronie kaptura, wydostaje siê na
zewn¹trz. Wizjer, wykonany z materia³u o odpornoœci takiej jak materia³ ubrania, stanowi integraln¹ jego czêœæ. Kombinezony wyposa¿one s¹ dodatkowo
w wewnêtrzn¹ ochronê przed za³amaniami, certyfikowane, przeciwpo¿arowe
obuwie oraz zamek b³yskawiczny o wzmocnionej wytrzyma³oœci chemicznej.
Materia³, z którego wykonane s¹ ubrania, poddawany jest szerokiej gamie testów,
zgodnie z norm¹ EN 943 [5]. Wyniki tych testów pozwalaj¹ przyporz¹dkowaæ
ubranie do odpowiedniej klasy odpornoœci.
Przyk³adem chemoodpornych ubrañ gazoszczelnych s¹ ubrania Dräger
Team Master Pro PV oraz Trellchem VPS1 E/T nale¿¹ce do grupy ubrañ ochrony przeciwchemicznej typu 1a z aparatem ochrony dróg oddechowych na sprê¿one powietrze umieszczonym wewn¹trz ubrania.

Rys. 1. CUG Dräger Team Master Pro PV [8]

Rys. 2. CUG Trellchem VPS 1 ,,ET” [8]

2. Testy
Materia³ na chemoodporne ubrania gazoszczelne tu¿ przed testami poddawany jest piêciu cyklom czyszczenia, przeprowadzanym zgodnie ze wskazaniami
producenta [2, 3]. Bezpoœrednio przed testem próbki materia³u sk³aduje siê przez
24 godziny w pomieszczeniach magazynowych o temperaturze 20 ±2°C i wilgotnoœci wzglêdnej 65 ±5%. Rozpoczêcie badañ wykonuje siê nie póŸniej ni¿ 5 minut od czasu wyjêcia próbek z magazynu. Testy przeprowadzane s¹ wed³ug norm
zestawionych w tabeli 1.
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Kombinezony oznakowane symbolem CE certyfikowane s¹ na zgodnoœæ
z Norm¹ Europejsk¹ EN 943. Kombinezony Dräger i Trellchem spe³niaj¹ równie¿ wymogi Amerykañskiej Normy NFPA (National Fire Protection Association) z 1991 r., oraz SEI (Safety Equipment Institute). Certyfikacja ta spe³nia
wymagania ochrony przed terroryzmem chemicznym i biologicznym.
Tabela 1. Zakres badañ konstrukcji CUG
Lp.

Badana cecha materia³u

Norma

1

Odpornoœæ na œcieranie

EN 530

2

Odpornoœæ na oddzia³ywanie ciep³a

ISO 5978

3

Odpornoœæ na pêkanie przy zginaniu

ISO 7854

4

Odpornoœæ na zginanie w niskich temperaturach

ISO 7854

5

Odpornoœæ na rozdarcie trapezowe

ISO 9073-4

6

Odpornoœæ na przepuklenie

ISO 2960

7

Odpornoœæ na przebicie

EN 863

8

Odpornoœæ na przenikanie zwi¹zków chemicznych

EN 369

9

Odpornoœæ na zapalenie

prEN 1146

îród³o: P. Guzewski, Ubiory Ochronne, SA PSP, Poznañ 2004 [1].

Kompletne chemoodporne ubranie gazoszczelne podlega specjalnej procedurze testowej, wed³ug której wykonuje siê oglêdziny wizualne ubrania oraz elementów sk³adowych wizjera w zakresie mechanicznej wytrzyma³oœci oraz
zniekszta³cenia pola widzenia. Przeprowadza siê test szczelnoœci zgodnie
z norm¹ EN 464 [4], pomiar nadciœnienia, sprawdza sprawnoœæ dzia³ania uk³adu
wentylacji oraz systemu zasilania w powietrze do oddychania. Ubranie musi
spe³niaæ normy w zakresie odpornoœci na œcieranie, trwa³oœci na ciep³o (nie mo¿e
ulegaæ sklejaniu), odpornoœci na pêkanie przy zginaniu oraz odpornoœci na pêkanie przy zginaniu w niskich temperaturach. Podczas badania odpornoœci na pêkanie przy zginaniu w niskich temperaturach, materia³ zaliczany jest do
odpowiedniej klasy odpornoœci. Próba wykonywana jest w standardowym naczyniu, w którym umieszcza siê próbkê materia³u i nastêpnie obni¿a siê ciœnienie
w komorze do wartoœci 1000 Pa. Ró¿nica w zmianie ciœnienia pomiêdzy próbk¹
materia³u testowan¹ i wzorcow¹ nie mo¿e przekroczyæ wartoœci 100 Pa w czasie
jednej minuty. O zaliczeniu do okreœlonej klasy decyduje najni¿szy uzyskany
wynik. Przeprowadzane w dalszej kolejnoœci próby, to: odpornoœæ na rozdarcie
trapezowe, przebicie, przenikanie zwi¹zków chemicznych oraz zapalenie [7].
Ubranie ratownika stra¿aka poddawane jest równie¿ testowi praktycznemu.
Test trwa 30 minut. W tym czasie osoba æwicz¹ca maszeruje po poziomej p³aszczyŸnie ze sta³¹ prêdkoœci¹ 5 km/h przez 5 minut, nastêpnie wspina siê po drabinie na wysokoœæ 20 m, 10 razy podci¹ga ciê¿arek o wadze 25 kg na przyrz¹dzie
podci¹gowym, maszeruje po nachylonej powierzchni na dystansie 200 m, czo³ga
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siê po pochylonej, g³adkiej powierzchni na dystansie 10 m, rozwija i zwija odcinek wê¿a o d³ugoœci co najmniej 15 m. Pozosta³y do 30 min czas wykorzystany
jest na marsz po poziomej nawierzchni ze sta³¹ prêdkoœci¹ 5 km/h. Czynnoœci te
wykonywane s¹ w temperaturze 22°C oraz –15°C. Dodatkowym obci¹¿eniem
w czasie testów jest koniecznoœæ odpowiadania na zadawane przez prowadz¹cego
pytania.
Chemoodporne ubrania gazoszczelne typu 1a wykonywane s¹ jako jednoczêœciowe kombinezony sk³adaj¹ce siê
z: kaptura z wizjerem, rêkawic, butów, zamka, zaworów wydechowych i wentylacyjnych, a integraln¹
czêœci¹ ubrania jest równie¿ odzie¿
zak³adana pod ubranie. Zale¿nie od
modelu ubrania oraz producenta, rêkawice i buty mog¹ byæ elementem
na sta³e po³¹czonym z ubraniem
lub w sposób, który umo¿liwia ich
szybk¹ wymianê.
Budowa szwów w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych ma
decyduj¹cy wp³yw na ich szczelnoœæ. Szwy pokrywane s¹ gumow¹
taœm¹, klejon¹ z zewn¹trz i klejon¹
Rys. 3. Nat³uszczanie zamka [8]
na gor¹co od strony wewnêtrznej,
co zapewnia zarówno odpowiedni¹ odpornoœæ zarówno chemiczn¹, jak i mechaniczn¹ [4, 5].
Buty maj¹ odpowiednie wzmocnienia, gdy¿ s¹ elementem ubrania najbardziej
nara¿onym na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpoœrednie dzia³anie substancji
w stanie ciek³ym. W podeszwê wtopiona jest blacha, skutecznie zabezpieczaj¹ca
but przed przebiciem. Koñcówka blachy jest zawiniêta oraz wtopiona w czubek
buta, co usztywnia go oraz zabezpiecza palce stóp przed ewentualnym upadkiem
ciê¿kiego przedmiotu. G³ównym materia³em do produkcji butów jest Neopren
oraz PCV. Buty mog¹ byæ wklejone na sta³e w kombinezon lub zaciœniête taœm¹
dociskow¹ na obrêczy [3].
Rêkawice nie maj¹ szwów, wykonane s¹ z materia³u posiadaj¹cego odpornoœæ
chemiczn¹ porównywaln¹ z odpornoœci¹ ca³ego ubrania. Musz¹ spe³niaæ nie tylko warunek gazoszczelnoœci, odpornoœci chemicznej, ale równie¿ elastycznoœci
umo¿liwiaj¹cej wykonywanie sprawnych ruchów palcami d³oni. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w takich rêkawicach ratownik bêdzie styka³ siê nie tylko z ostrymi metalowymi krawêdziami, stê¿onymi chemikaliami czy wykonywa³ ciê¿kie prace
fizyczne, ale równie¿ bêdzie obs³ugiwa³ sprzêt wymagaj¹cy manualnej precyzyjnoœci i dok³adnoœci [2]. Producenci rezygnuj¹ z produkcji rêkawic na sta³e
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po³¹czonych z kombinezonem [3]. Uwarunkowane jest to szczególnym nara¿eniem na uszkodzenia. Du¿o ³atwiej i taniej jest wymieniæ same rêkawice ni¿
kompletne ubranie. Stosowane s¹ tzw. podwójne rêkawice, mocowane za pomoc¹
gumowych opasek, z czego druga para zak³adana jest do ciê¿kich prac
mechanicznych. Bezpoœrednio na d³oñ ratownik zak³ada rêkawice bawe³niane,
wch³aniaj¹ce pot i zabezpieczaj¹ce przed otarciami [7].
Zawory wydechowe, zawieraj¹ce pierœcieñ gwintowany i œlizgowy, tarczê
i os³onê s¹ wa¿nym elementem sk³adowym chemoodpornych ubrañ gazoszczelnych. Ich zasadniczym zadaniem jest zredukowanie ciœnienia powsta³ego
wewn¹trz ubrania podczas procesu wydychania powietrza przez ratownika.
Ochrona, jak¹ zapewnia ratownikowi chemoodporne ubranie gazoszczelne
uzale¿niona jest od poziomu odpornoœci jego poszczególnych elementów sk³adowych. Technologie obecnie produkowanych materia³ów na potrzeby CUG nale¿¹ do grupy wysoce wyspecjalizowanych [4, 5]. Powodem takiego stanu jest
rozwój chemii oraz coraz bardziej agresywnych zwi¹zków chemicznych. Producenci w trosce o dobra handlowe trzymaj¹ w tajemnicy sk³ad oraz strukturê materia³ów. Materia³y sk³adaj¹ siê z regu³y z kilku warstw: zewnêtrznej, noœnej,
wewnêtrznej.
Kompletne chemoodporne ubranie gazoszczelne przygotowywane
do u¿ycia w ostatniej fazie musi zostaæ poddane jeszcze nadciœnieniowej próbie szczelnoœci.
Test wykonano przy u¿yciu zestawu Porta Control firmy Dräger,
bêd¹cego na wyposa¿eniu Warsztatu Sprzêtu Ochrony Uk³adu Oddechowego KM PSP w £odzi [8].
Do przeprowadzenia próby szczelnoœci wykorzystano nastêpuj¹cy
sprzêt: Porta Control, pistolet do
sprê¿onego powietrza, urz¹dzenia
do zaopatrywania w sprê¿one powietrze, zestaw kapturków kontrolRys. 4. Dwubutlowy aparat powietrzny firmy Fenzy nych, zestaw korków kontrolnych
[8]
i uszczelniaj¹cych. Przed rozpoczêciem kontroli chemoodpornego
ubrania gazoszczelnego sprawdzono szczelnoœæ urz¹dzenia Porta Control.
W tym celu wyjêto korek uszczelniaj¹cy z jednego z wê¿y przeznaczonych do
prób i pod³¹czono pompkê gumow¹ wraz z zaciskiem, zwracaj¹c przy tym uwagê na kierunek przep³ywu. Nastêpnie nastawiono czas kontroli na jedn¹ minutê. Po otwarciu zacisku naciœniêto pompkê, ostro¿nie puszczaj¹c, przy

22

Zeszyty Naukowe SGSP nr 45 (1) 2013

podciœnieniu 10 mbar zamkniêto zacisk. Nale¿a³o to zrobiæ bardzo ostro¿nie,
poniewa¿ przy pe³nej dekompresji pompka gumowa wytwarza podciœnienie
ok. 70 mbar. Mo¿na wtedy uszkodziæ urz¹dzenie pomiarowe. Odczekano 15 sekund dla stabilizacji ciœnienia. Nastêpnie odczytano ciœnienie na manometrze
i uruchomiono stoper. Po up³ywie minuty odczytano ponownie wskazania manometru. Nie odnotowano spadku ciœnienia, wiêc urz¹dzenie uznano za sprawne. W przypadku wyniku negatywnego, nale¿y zlokalizowaæ nieszczelnoœæ za
pomoc¹ wody z myd³em, uszczelniæ i ponownie przeprowadziæ próbê szczelnoœci urz¹dzenia. Do przeprowadzenia próby u¿yto czystego powietrza pochodz¹cego z aparatu powietrznego.

Rys. 5. Kontrola CUG przy u¿yciu Porta Control
[8]

Rys. 6. Nape³nianie ubrania Trellchem [8]

W pierwszej fazie badania chemoodpornego ubrania gazoszczelnego dokonano oglêdzin powierzchniowych, oraz oceny pow³oki z uwagi na okreœlon¹
w instrukcji jej ¿ywotnoœæ. Podczas oglêdzin chemoodpornego ubrania gazoszczelnego sprawdzono równie¿ przejrzystoœæ oraz ewentualne odkszta³cenia wizjera. Kolejn¹ operacj¹ do wykonania by³o na³o¿enie na wewnêtrzn¹ stronê
wizjera zalecanego przez producenta ¿elu, który zapobiega kondensacji pary
wodnej. Nastêpnie, przy u¿yciu szczotki nylonowej, usuniêto wszystkie zabrudzenia. Po usuniêciu z zamka wszystkich nieczystoœci nat³uszczono go przeznaczonym do tego sztyftem, nastêpnie zamkniêto zamek. Kombinezon roz³o¿ono
plecami do góry, tak aby wyprostowaæ wszystkie zagiêcia i fa³dy materia³u. Pod
wizjer pod³o¿ono miêkk¹ podk³adkê celem unikniêcia porysowañ. Ubranie w takim stanie pozostawiono w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia 20 ±5°C na
godzinê.
W kolejnym etapie próby szczelnoœci ubranie nape³niano powietrzem do ciœnienia 1750 ±50 Pa i przez kolejne 10 minut do tej wartoœci dopompowywano.
Ubranie uwa¿a siê za szczelne, jeœli w ci¹gu kolejnych 6 minut ciœnienie
wewn¹trz ubrania nie spadnie poni¿ej 1350 ±50 Pa [6]. Wynik testu próby
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szczelnoœci chemoodpornego ubrania gazoszczelnego firmy Dräger w oparciu
o tester Porta Control okaza³ siê pozytywny. W czasie 6-minutowej próby szczelnoœci ciœnienie spad³o jedynie o 50 Pa. Wynik przeprowadzonej kontroli chemoodpornego ubrania gazoszczelnego zapisywany jest w karcie badañ kontrolnych
kombinezonu.

Rys. 7. Urz¹dzenie TestAir3
z oprogramowaniem PosiChek3 [8]

Rys. 8. Okno programu PosiChek3 [8]

Rys. 9. Pod³¹czenie testera z CUG [8]
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Badanie ubrania Trellchem przeprowadzono w podobny sposób jak ubranie
firmy Dräger, jednak ze zmian¹ testerów Porta Control na Trelltest [2, 3]. Obydwa badania przeprowadzono zgodnie z normami EN 943 oraz EN 464 [6, 7].
W pierwszej kolejnoœci nadmuchano kombinezon z u¿yciem pistoletu ze sprê¿onym powietrzem poprzez zawór na adapterze do ciœnienia 1750 Pa, nastêpnie obni¿ono do 1700 Pa i wartoœæ tê utrzymano przez 10 minut, a nastêpnie obni¿ono
do 1650 Pa. Po wymaganych 6 minutach ciœnienie spad³o do 1550 Pa. Spadek ciœnienia tylko o 100 Pa klasyfikowa³ ubranie jako gazoszczelne. Ciœnienie koñcowe, podobnie jak w przypadku ubrania Dräger, odnotowano w karcie badañ
kontrolnych kombinezonu.
Ostatnim typem testera, który przetestowano by³ TestAir3. Jest to tester, który przy pomocy oprogramowania PosiChek3 ma bardzo szeroki zakres zastosowania.
Program PosiChek3 umo¿liwia przeprowadzenie nastêpuj¹cych testów: kompletny test CABA (Compressed Air Breathing Apparatus) obejmuj¹cy: sta³e zasilanie, CPST (Chemical Protection Suit Test), maskê, test butli oraz przystosowanie aparatu.
W sk³ad PosiChek3 wchodzi równie¿: sztuczne p³uco, precyzyjny servomotor, urz¹dzenie kontrolno-pomiarowe mierz¹ce po³o¿enie p³uc, czujnik,
s³u¿¹cy do pomiaru ciœnienia aktywuj¹cego oraz statycznego w granicach od 0
do 70 mbar.
Program daje mo¿liwoœæ samodzielnego stworzenia przez u¿ytkownika tabeli
parametrów ró¿nych testów, w tym testów CUG. Tabela parametrów testu szczelnoœci ubrania zawiera górne, graniczne wartoœci u¿ywane podczas przeprowadzania testu zgodnie z instrukcj¹ producenta. Tabele takie zawieraj¹ dane, dotycz¹ce
czasu stabilizacji ubrania przed pomiarem i przy nape³nieniu ciœnieniem testowym, ciœnienia startowego, czasu trwania testu oraz dopuszczalnego spadku ciœnienia podczas testu. Dodatkowo mo¿na wprowadziæ komentarz. Wykaz ubrañ
u¿ytkownika sporz¹dzony jest w systemowej bazie danych wed³ug nastêpuj¹cych
identyfikatorów: typ ubrania, numer seryjny, miesi¹c, rok produkcji, u¿ytkownik. Wyniki testu mo¿na wydrukowaæ lub przechowywaæ w komputerze w formie ³atwo odzyskiwanych plików bazy danych. Oprogramowanie PosiChek3
pozwala na odszukiwanie, przegl¹d, sortowanie lub drukowanie wyników przeprowadzonych testów.

3. Podsumowanie
Testowanie chemoodpornych ubrañ gazoszczelnych jest niezwykle skomplikowanym i pracoch³onnym procesem, wymagaj¹cym od konserwatora precyzji,
cierpliwoœci oraz sumiennoœci. Prace konserwacyjno-kontrolne chemoodpornych ubrañ gazoszczelnych powinny wykonywaæ osoby odpowiednio przeszkolone, posiadaj¹ce stosowne œwiadectwa serwisowe. Do prac przy testowaniu
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przydatna jest równie¿ praktyka w pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych. Konserwator, który mia³ wczeœniej okazjê pracowaæ w CUG odczuwa
znacznie wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za prawid³owo wykonany serwis. Tylko
w³aœciwe stosowanie zalecanych czynnoœci serwisowych przez producentów
urz¹dzeñ testowych oraz stosowanie odpowiednich komponentów konserwacyjnych zagwarantuje bezpieczn¹ pracê w CUG. Potwierdzeniem gotowoœci do u¿ycia w czasie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych s¹ wyniki kontroli i testów. Wyniki
kontroli na urz¹dzeniach typu Porta Control i Trelltest [4, 5, 6] winne byæ uwiarygodniane wpisami do ksi¹¿ek eksploatacyjnych. Wyniki kontroli na urz¹dzeniu TestAir3 przy oprogramowaniu PosiChek3, poza tym i¿ s¹ utrwalone
w pamiêci komputera, powinny byæ odwzorowane na wydruku testu
potwierdzonym podpisem uprawnionego serwisanta.
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Methods for Testing the Gas-Tight Chemical
Resistant Clothing in Terms of Rescuer’s Safety
Complete tight clothing is a subject to a special test procedure which
is done by visual inspection. All the components of the viewfinder; its
mechanical strength and distorting vision are checked, as well as the
efficiency of ventilation and air supply system necessary to breathe.
The resistance, heat resistance and flexural cracking tests are applied.
They try to tear the harness, puncture it, penetrate it with chemical
compounds and to set it on fire. The gas-tight chemical protective clothing
completely prepared to use in the last phase has still to be subjected
to positive pressure leak test.
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Omówienie
LEAD

Ocena potencjalnych strat popowodziowych
w wybranych dzielnicach Warszawy
W artykule oceniono zagro¿enie powodziowe i wielkoœæ potencjalnych
strat powodziowych w dwóch dzielnicach Warszawy – Wilanów i Praga
Po³udnie.
The paper assessed the flood risk and the size of the potential flood losses in
the two districts of Warsaw – Wilanów and Praga Po³udnie.
S³owa kluczowe: straty powodziowe, modelowanie strat, odszkodowania,
Warszawa, powodzie historyczne.
Keywords: flood damage, loss modeling, compensation, Warsaw, historical
floods.

1. Wprowadzenie
W ka¿dej aglomeracji miejskiej powódŸ zawsze generuje straty materialne.
Poczynaj¹c od zniszczeñ mienia (zalane domy, fabryki, hurtownie i magazyny,
ulice, samochody), przez zanieczyszczenia œrodowiska (w wyniku zalania mostów, terenów przemys³owych, sk³adowisk œmieci, cmentarzy), pogorszenia warunków sanitarnych, epidemiologicznych po straty socjalno-bytowe i spo³eczne.
Zalanie nawet fragmentu aglomeracji mo¿e oddzia³ywaæ negatywnie na czêœæ lub
ca³y region, np.: w postaci „zalanych” miejsc pracy. Pytaniem otwartym jest zatem, ile mog¹ wynosiæ straty w przypadku zalania popowodziowego wybranych
czêœci Warszawy, jakimi s¹ dwie du¿e dzielnice Praga Po³udnie i Wilanów?
OdpowiedŸ jest szczególnie trudna, ale wa¿na dla gêsto zaludnionych i zurbanizowanych oœrodków miejskich. Œwiadomoœæ mieszkañców i zarz¹dzaj¹cej
administracji dotycz¹ca kosztów zwi¹zanych z ewentualnym zalaniem nawet fragmentu miasta, mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ na zagospodarowanie przestrzenne terenu. Mo¿e te¿ stanowiæ impuls do podjêcia prac zwi¹zanych z ochron¹ miasta
przed powodzi¹, spowodowaæ zintensyfikowanie si³ i œrodków do ochrony poszczególnych obszarów.
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Charakteryzuj¹c Wis³ê na odcinku warszawskim, w odniesieniu do powodzi,
mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce informacje: stan alarmowy wody na wodowskazie
w Porcie Praskim wynosi 650 cm, 20-letnia woda (Qp =5% – natê¿enie przep³ywu
o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia 5%) odpowiada stanowi 763 cm, woda
100-letnia (Qp =1% – natê¿enie przep³ywu o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia
1%) stanowi 855 cm oraz woda 1000-letnia (Qp = 0,1% – natê¿enie przep³ywu o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia 0,1%) stanowi 959 cm.
Prêdkoœæ p³yniêcia wody w ci¹gu roku kszta³tuje siê na poziomie 0,5–3 m/s, zaœ
najwy¿sze wartoœci osi¹ga podczas wezbrañ. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie
ukszta³towania terenu przebiegu koryta rzeki, prêdkoœæ na ca³ej d³ugoœci Warszawy jest ró¿na. Najwiêksze prêdkoœci rzeka osi¹ga w œrodkowym odcinku miasta. Podczas wezbrañ o zagro¿eniu powodziowym, natê¿enie przep³ywu wynosi
ponad 3000 m3/s, zaœ podczas niskich stanów wody spada nawet poni¿ej 100 m3/s.
W ostatnich dziesiêcioleciach na odcinku warszawskim wykonywano szereg regulacji Wis³y. Zmiany natê¿enia przep³ywu powi¹zane s¹ z wahaniami rzêdnych
zwierciad³a wody rzeki. Amplituda stanów wody osi¹ga czêsto 5 metrów w ci¹gu
roku, zaœ podczas du¿ych wezbrañ przekracza nawet 6,5 metra.

2. Powodzie historyczne w Warszawie
PowódŸ towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Pierwsze wzmianki opisuj¹ce
powy¿sze zjawisko pochodz¹ z 988 r. i s¹ autorstwa Jana D³ugosza. PóŸniejsze zapisy prezentuj¹ce katastrofalne powodzie w Warszawie pochodz¹ z XV w.
– w 1475 r., wówczas woda zniszczy³a wszystkie osady od murów obronnych miasta po Solec (obecn¹ czêœæ Powiœla) [8]. W 1493 r. zalany zosta³ Solec wraz z koœcio³em znajduj¹cym siê na podnó¿ach skarpy warszawskiej [8]. Dopiero od
1789 r. zaczêto prowadziæ systematycznie pomiary stanów Wis³y w Warszawie.
W kolejnych latach zainstalowano wodowskazy w Pu³awach i Dêblinie, co umo¿liwi³o pozyskiwanie do analizy regularnych danych obserwacyjnych i pomiarowych.
W pocz¹tkach XIX w. katastrofaln¹ powódŸ odnotowano w sierpniu 1813 roku, która stanowi³a podstawê do zaprojektowania budowli ochronnych miasta.
Stan wód wynosi³ wówczas 808 cm, a przep³yw 7430 m3/s [19]. Zalane zosta³y prawobrze¿ne i lewobrze¿ne obszary podmiejskie – od Wilanowa do Kazunia oraz
ni¿ej po³o¿one dzielnice Warszawy. Najwy¿szy zmierzony stan rzeki, na wodowskazie Port Praski, osi¹gniêty zosta³ w 1844 r. – 849 cm, przep³yw 8250 m3/s [19,
15]. Zalana zosta³a, jak zwykle, czêœæ podmiejska Warszawy, od Wilanowa po
Kazuñ. Skutki katastrofalnej powodzi z 1884 r. objê³y swym zasiêgiem ponad
28 km2 Warszawy, zalewaj¹c Sask¹ Kêpê, ¯erañ, Goc³aw, Park Wilanowski po taras pa³acowy, Marysin, Zawady i Czerniaków [19]. Równie¿ w 1903 r. i 1924 r.,
wskutek przerwania obwa³owania zalane zosta³y miêdzy innymi tereny Wilanowa. W 1934 r. stan wód wynosi³ 749 cm, a przep³yw fali powodziowej 5460 m3/s
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[4, 19]. Woda dotar³a wtedy do pa³acu w Wilanowie oraz spowodowa³a zniszczenia na Czerniakowie, Wilanowie i £omiankach. PowódŸ w 1934 r. na terenie kraju spowodowa³a zalanie „(…) 1260 km2, zginê³o 55 osób (…), a tak¿e
zniszczonych 22 059 budynków, zerwano 78 mostów, (…). Szkody oceniono na
60 300 tys. z³otych” [4].
W lipcu i sierpniu 1960 r. w wyniku powodzi w dorzeczu górnej Wis³y w niektórych miejscach zosta³y przekroczone dotychczas najwy¿sze notowane stany.
W Warszawie rozwa¿ano m.in. ewakuacjê niektórych obiektów wzd³u¿ Wis³y,
np.: szpitala na Solcu. Straty w kraju oszacowano na 1205 mln ówczesnych
z³otych. Stany wody w Warszawie osi¹gnê³y 787 cm, a natê¿enie przep³ywu oszacowano na 5650 m3/s [17, 19].
W minionych latach najbardziej pamiêtna powódŸ, to ta z 1997 r., nazwana
przez media powodzi¹ tysi¹clecia. Na skutek podniesienia siê stanów wody Odry
i Wis³y wiele miejscowoœci zosta³o zalanych, w tym du¿e miasta – Wroc³aw (m.in.
dzielnica Kozanów), Opole, K³odzko. Stany wody w Warszawie nie przekroczy³y
stanu alarmowego – tj. 650 cm na wodowskazie w Porcie Praskim, dziêki temu
strat nie odnotowano, zaœ straty ³¹czne oszacowano na ponad 12 mld z³otych.
Podczas powodzi w 2001 r. stany Wis³y w Porcie Praskim osi¹gnê³y 706 cm,
powoduj¹c lokalne podtopienia, ale niewielkie straty materialne. Sytuacja zdecydowanie inaczej wygl¹da³a w dolnej czêœci rzeki. Powsta³y tam szczególnie wysokie straty, spowodowane zalaniem niektórych dzielnic Gdañska. Ogó³em zginê³y
33 osoby, a straty w ca³ym kraju siêga³y rzêdu kilkunastu milionów z³otych.
W maju 2010 r., Wis³a w Warszawie osi¹gnê³a wartoœci natê¿enia przep³ywu
5940 m3/s przy stanie wody 780 cm na wodowskazie w Porcie Praskim. W tym
przypadku równie¿ nie dosz³o do przerwania obwa³owañ oraz powa¿niejszych
strat powodziowych w mieœcie tylko dziêki du¿ej aktywnoœci s³u¿b i skutecznego
zabezpieczenia brzegów.
Charakterystyczn¹ cech¹ du¿ych wezbrañ Wis³y przechodz¹cych przez Warszawê jest wystêpowanie dwóch lub wiêcej fal wezbraniowych. Powy¿sze zjawisko zdarzy³o siê w latach: 1960, 1997, 2010. Zazwyczaj fala wezbraniowa,
uformowana w górnym biegu Wis³y, przemieszczaj¹ca siê przez œrodkowy
do dolnego biegu ulega znacznemu sp³aszczeniu. „Rzadko dop³ywy œrodkowej
Wis³y odgrywaj¹ istotn¹ rolê w formowaniu siê fali powodziowej na samej Wiœle”
[17]. Wyj¹tkiem by³ 1962 r., gdy stany wody wzrasta³y z biegiem rzeki. Wezbrania na Wiœle w Warszawie mog¹ wyst¹piæ najczêœciej z powodu intensywnych
opadów deszczu (od maja do sierpnia) lub intensywnych roztopów w okresie
zimowo-wiosennym w górnej i œrodkowej czêœci dorzecza Wis³y [5].
Wezbrania Wis³y w Warszawie s¹ czêsto rozci¹gniête w czasie. Dochodzenie
fali wezbraniowej do miasta z górnej czêœci Wis³y trwa kilka dni. Na podstawie
danych historycznych, do obszarów najczêœciej zalewanych nale¿¹ tereny u podnó¿a skarpy warszawskiej (od Wilanowa, Sielce, Solec do Kazunia) i tarasu praskiego wed³ug biegu rzeki (Goc³aw, Wybrze¿e Szczeciñskie, Golêdzinów, ¯erañ,
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Bia³o³êka). Zmierzony przep³yw 5940 m3/s (wezbranie 2010 roku w Warszawie)
posiada prawdopodobieñstwo pojawienia siê oko³o 5% [17], czyli w okresie powtarzalnoœci œrednio raz na 20 lat. Stan wody 750–779 cm (druga i pierwsza fala
wezbraniowa 2010 r. w Porcie Praskim) stwarza realne zagro¿enie powodziowe
dla stolicy kraju, wynikaj¹ce z licznych przesi¹kniêæ przez obwa³owanie, mog¹ce
spowodowaæ przerwanie odcinka wa³u oraz zalanie czêœci miasta.

3. Zagro¿enie powodziowe w Warszawie
PowódŸ jest wezbraniem, które powoduje straty gospodarcze oraz spo³eczne.
W Warszawie najwiêksze straty powodziowe mog¹ wyst¹piæ w przypadku przekroczenia poziomu korony wa³ów ochronnych lub wymycia czêœci obwa³owania. Na
obszarze miasta zagro¿enie powodziowe powoduje g³ównie Wis³a. W mniejszym
stopniu cieki lokalne, takie jak: rzeka D³uga (okolice Marek), rzeka Wilanówka
(przep³ywa przez dzielnicê Wilanów), Potok S³u¿ewiecki (przep³ywa przez Dolinê
S³u¿ewieck¹ do Wilanowa), a tak¿e cofki tych rzek przy ujœciu do Wis³y.
Wed³ug Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej [25] zagro¿enie powodziowe powodowane jest przez zwê¿enie miêdzywala na odcinku miejskim (powy¿ej i poni¿ej miasta odleg³oœci miêdzywala s¹ prawie dwukrotnie wiêksze), z³y
stan techniczny obwa³owañ oraz przez niepe³n¹ regulacjê koryta rzeki. Dodatkowo, zagro¿enie potêguje niekontrolowane pokrycie zaroœlami i drzewami ³êgowymi w miêdzywalu stanowi¹ce zagro¿enie i hamowanie odp³ywu w tzw.:
gorsecie warszawskim.
Na mapie „Ocena zagro¿enia powodziowego m.st. Warszawy” opracowanej
przez Hydroprojekt (rys. 1) wydzielono trzy strefy zagro¿enia powodziowego zaznaczone odpowiednio kolorami:
• jasnoniebieskim – obszar zalania wod¹ dwudziestoletni¹ Q p =5% (763 cm),
• niebieskim – obszar zalania wod¹ stuletni¹ Q p =1% (855 cm),
• ciemnoniebieskim – obszar zalania wod¹ tysi¹cletni¹ Q p = 0,1% (959) cm.
Ponadto:
• czarn¹ lini¹ oznaczono granice administracyjne poszczególnych dzielnic
Warszawy,
• br¹zowymi kropkami – kilometra¿ Wis³y,
• ¿ó³tymi gwiazdkami – obwa³owania szczególnie nara¿one na przerwanie
podczas wezbrañ.
Obszary nara¿one na potencjalne zalanie wraz z terenami z nimi granicz¹cymi, usytuowane s¹ w obrêbie du¿ych skupisk ludzkich i osiedli mieszkaniowych (prawy brzeg – m.in. Miedzeszyn, Goc³aw, Saska Kêpa, Tarchomin, Nowodwory, lewy brzeg – m.in. Wilanów, Sadyba, Siekierki, fragmenty Powiœla),
obiektów komunalnych kluczowych dla miasta (oczyszczalnia œcieków „po³udnie”, elektrociep³ownia Siekierki), obiektów kulturalno-naukowych (Ogród
Zoologiczny, Centrum Nauki Kopernik, Biblioteka Uniwersytecka, park wraz
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z pa³acem w Wilanowie). Na obszarze miasta zdarza³y siê przypadki du¿ych zalewów [10, 11, 14, 16].
W celu skuteczniejszej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy wg [20] istnieje potrzeba obwa³owania o wysokoœci korony wy¿szej ni¿ rzêdna stanu wody
odpowiadaj¹ca przep³ywowi o prawdopodobieñstwie 0,2% (dla wody 500-letniej). Obecnie na ca³ym odcinku miejskim, korony obwa³owañ maj¹ w wiêkszoœci

Rys. 1. Tereny zagro¿enia powodziowego doliny Wis³y w Warszawie
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie mapy: Ocena zagro¿enia powodziowego m.st. Warszawy opracowanego
przez firmê Hydroprojekt w 2003 r. na potrzeby Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoœci urzêdu
m.st. Warszawy.
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wysokoœæ powy¿ej wody stuletniej (Qp =1% ). Podwy¿szenie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego prowadzi wiêc do koniecznoœci wzmocnienia b¹dŸ podniesienia wszystkich obwa³owañ. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e stuprocentowej
gwarancji bezpieczeñstwa nie osi¹gnie siê nigdy, co wynika z faktu wymiarowania wszystkich obiektów hydrotechnicznych na okreœlone prawdopodobieñstwo
zdarzenia niepo¿¹danego, jakim jest powódŸ. Inna racjonalna metoda wymiarowania jednak nie istnieje i rachunek ekonomiczny narzuca wybór pomiêdzy poziomem bezpieczeñstwa, a wielkoœci¹ potencjalnych strat.
Oprócz podnoszenia korony obwa³owañ w mieœcie, istotny jest problem przesi¹kania wa³ów przeciwpowodziowych, a tym samym ich konstrukcji. W czasie
maksymalnych wezbrañ w 2010 r. wystêpowa³o wiele przesi¹kniêæ wa³ów, szczególnie w okolicy Portu Praskiego oraz Wa³u Miedzeszyñskiego. W konsekwencji
zamkniêto jedn¹ z wa¿niejszych arterii w mieœcie, jak¹ jest ulica Wa³ Miedzeszyñski w obawie przed przerwaniem w³aœnie na skutek przesi¹kania, które w przypadku drgañ i wzmo¿onego ruchu samochodowego mog³o ulec przyspieszeniu.
Podjêcie prac maj¹cych na celu zmniejszenie przesi¹kania poprzez ekranowanie obwa³owania mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ce. Przesi¹kanie przez obwa³owanie mo¿na co najwy¿ej zmniejszyæ, ale nie zlikwidowaæ. Coraz wiêkszym
problemem staje siê zagro¿enie wymycia czêœci obwa³owania w mieœcie, z powodu przesi¹kania przez niego wody, ni¿ przelania przez koronê wa³u. Tak wiêc zagro¿enie przerwania obwa³owania nadal bêdzie istnia³o nawet przy poziomie
zwierciad³a wody znacznie ni¿szym ni¿ korona wa³u i w konsekwencji mo¿e
dojœæ do zalania terenów uznanych jako potencjalnie zagro¿onych powodzi¹.
W wyniku pêkniêcia obwa³owania du¿e obszary na lewym i prawym brzegu miasta mog¹ zostaæ zalane, w tym wielkie osiedla mieszkaniowe.
Niebezpieczeñstwo przerwania wa³u potêguje brak obwa³owañ poprzecznych, które istnia³y jeszcze przed budow¹ osiedla Goc³aw. Obecnie tych
obwa³owañ brakuje i w przypadku przerwania obwa³owania wzd³u¿ Wis³y, mo¿e
byæ zalany praktycznie ca³y obszar zagro¿ony, powoduj¹c olbrzymie straty powodziowe. W mieœcie istnieje kilkanaœcie miejsc stanowi¹cych zagro¿enie podczas
powodzi1 charakteryzuj¹cych siê podwy¿szon¹ podatnoœci¹ na przerwanie
obwa³owania. W wiêkszoœci znajduj¹ siê w prawobrze¿nej czêœci miasta, g³ównie
na odcinku obwa³owania: 508–510 km (Wa³ Miedzeszyñski), 513 km (Port Praski), 515 km (wylot ulicy Ratuszowej i ZOO), 521 km (okolice ulicy Nowodworskiej na Bia³o³êce). Wyeliminowanie takich najs³abszych punktów w obwa³owaniach poprzez ich odpowiedni¹ modernizacjê jest bardzo istotne z punktu
widzenia ochrony przeciwpowodziowej.
Analizuj¹c historie powodzi w Warszawie, zauwa¿a siê, ¿e w ci¹gu kilkudziesiêciu lat nie odnotowano powa¿niejszych strat powodziowych. Nawet w czasie
wezbrania powodziowego w 2010 r., kiedy ju¿ niewiele brakowa³o do katastrofy, stan
1

Na podstawie mapy: Ocena zagro¿enia powodziowego m.st. Warszawy opracowanego przez firmê Hydroprojekt w 2003 r. na potrzeby Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoœci urzêdu m.st. Warszawy.
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wody w Porcie Praskim nie przekroczy³ 780 cm, a przep³yw osi¹gn¹³ 5940 m3/s.
B³êdne jest jednak przypuszczenie, ¿e powódŸ w mieœcie nie wyst¹pi. Podczas
wspomnianego wy¿ej wezbrania powodziowego w 2010 r., na skutek przesi¹kania
omal nie dosz³o do przerwania obwa³owania prawej czêœci miasta, zaœ jeden ze
znanych przypadków przerwania obwa³owania wyst¹pi³ w marcu 1924 r., przy
stanie wód mniejszym ni¿ w 2010 r., a mianowicie 758 cm i przep³ywie 5860 m3/s.
W wyniku przerwania lub przelania wody przez obwa³owanie w zale¿noœci
od miejsca zdarzenia, mo¿e wyst¹piæ sytuacja, ¿e na skutek spadku terenu woda
Qp =5% zaleje tereny zagro¿one wod¹ Qp =1% po³o¿one ni¿ej z biegiem rzeki. Ró¿nica poziomu zwierciad³a wielkich wód pomiêdzy po³udniow¹ czêœci¹ Warszawy,
a pó³nocn¹ wynosi oko³o 8 metrów [26, 27], np.: na odcinku Wilanowa spadek
pod³u¿ny wynosi ok. 1 metra, ale z Wilanowa do Œródmieœcia spadek wzrasta do
ok. 4,5 m. W rezultacie, przy granicy prawobrze¿nej w Konstancinie, w przypadku awarii obwa³owania mog¹ zostaæ zalane wiêksze po³acie miejskie ni¿ by³y zaznaczone na mapach potencjalnego zalewu (rys. 1), np.: woda Qp =5% mo¿e
wedrzeæ siê na tereny potencjalnego zalewu wod¹ Qp =1% miasteczka Wilanów
oraz zalaæ kolejne fragmenty Sielec, Dolnego Mokotowa i Œródmieœcia. Dodatkowe straty mog¹ powstaæ w wyniku spiêtrzenia wód wynik³e z braku otworu wylotowego dla wód powodziowych w obwa³owaniu, wskutek czego mog¹ byæ
zalewane kolejne obszary miejskie. W konsekwencji zalaniu mog¹ ulec obszary
zagro¿one wod¹ stu- i tysi¹cletni¹, jak równie¿ obszary, które w ogóle nie by³y zaznaczone na mapie jako zagro¿one powodzi¹.
W przypadku Wilanowa równie¿ przerwanie obwa³owania w okolicach Góry
Kalwarii, czyli powy¿ej granic Warszawy jest bardzo niebezpieczne. Woda
mog³aby siê wedrzeæ od strony Ursynowa, powoduj¹c o wiele wiêksze straty ni¿
w przypadku przerwania obwa³owania w samej dzielnicy.
W analogiczny sposób nale¿y rozpatrywaæ sytuacjê w przypadku przerwania
obwa³owania poni¿ej Wilanowa, w wyniku czego np.: woda Qp =1% w dzielnicy
Œródmieœcie mo¿e spowodowaæ zalanie obszarów mniejszych ni¿ woda Qp =5%
w dzielnicy Wilanów. Podobne sytuacje mog¹ równie¿ wyst¹piæ w drugiej z rozpatrywanych dzielnic Warszawy – Pragi Po³udnie. W przypadku przerwania
obwa³owania w Wawrze poziom wody dwudziesto-letniej mo¿e spowodowaæ zalanie tarasów Pragi Po³udnie zagro¿onych wod¹ stuletni¹, zaœ w dalszej czêœci
mog¹ ulec zalaniu fragmenty Pragi Pó³noc, Targówka i Bia³o³êki Dworskiej, nawet do poziomu wody tysi¹cletniej. Naturalnym fragmentem (z licznymi mostami i przejazdami drogowymi, pieszymi) obwa³owania Pragi Po³udnie od Pragi
Pó³noc s¹ nasypy kolejowe, które w okreœlonych warunkach mog³yby oddzielaæ
wody powodziowe miêdzy dwoma dzielnicami, jednak w przypadku rozmycia
nasypów, straty w obu dzielnicach mog³yby byæ o wiele wiêksze, jak równie¿ zasiêg poszczególnych zalewów móg³by byæ wiêkszy ni¿ zosta³o to przedstawione
w niniejszym opracowaniu.

34

Zeszyty Naukowe SGSP nr 45 (1) 2013

4. Ocena potencjalnych strat popowodziowych
Problematyce potencjalnych strat popowodziowych poœwiêca siê coraz wiêcej
uwagi [1, 6, 9, 13]. Ocena strat popowodziowych na terenach o ma³ej gêstoœci
i z³o¿onoœci zabudowy jest procesem mniej z³o¿onym, wymagaj¹cym zdecydowanie mniejszej bazy informacji ni¿ na terenach zurbanizowanych o gêstej zabudowie, np.: w miastach, gdzie trudno jest wyraziæ straty w poszczególnych
obiektach z osobna. W Warszawie wystêpuj¹ obiekty dziedzictwa narodowego,
muzea, galerie dzie³ sztuki, których wartoœæ jest trudna do oszacowania. Ponadto
istnieje skomplikowana sieæ transportu publicznego, m.in. z torowiskami tramwajowymi, metrem, du¿ymi centrami handlowymi, co powoduje trudnoœci
w ocenie potencjalnych strat poszczególnych obiektów, takich jak drogi, parki,
bloki mieszkalne itp.
Dlatego do oceny wartoœci potencjalnych strat w aglomeracjach miejskich
stosuje siê tzw. metodê typizacji, która bazuje na tzw. stratach jednostkowych
umo¿liwiaj¹cych ocenê strat w powy¿szych obiektach [18]. WskaŸnik strat jednostkowych jest wyra¿ony na 1 hektar okreœlonego typu zagospodarowania.
Obejmuje wycenê 3 podstawowych rodzajów obiektów miejskich: ulice, budynki
i tereny zielone, przy czym przyjmuje siê, ¿e:
Ulice, to wszelkie szlaki komunikacyjne wystêpuj¹ce w mieœcie, w tym m.in.: drogi, torowiska tramwajów, poci¹gów, metra, przystanki, stacje, drzewa wzd³u¿ ulic;
Budynki, to wszelkie budynki wystêpuj¹ce w mieœcie, w tym m.in.: bloki mieszkalne, obiekty u¿ytecznoœci publicznej, zabudowa jednorodzinna;
Tereny zielone, to wszelkie obiekty pe³ni¹ce funkcjê rekreacyjno-wypoczynkow¹ w mieœcie, pokryte szat¹ roœlinnoœci, w tym m.in.: parki, skwery, lasy,
cmentarze.
Przy tak przyjêtej charakterystyce obiektów miejskich, klasyfikacjê typów
zagospodarowania przyjmuje siê nastêpuj¹co [18]:
• Typ A – tereny zielone (100%);
• Typ B – tereny zielone (80%) + bardzo rzadka sieæ komunikacyjna (10%)
+ bardzo rzadka zabudowa (10%);
• Typ C – tereny zielone (50%) + rzadka sieæ komunikacyjna (15%) + rzadka
zabudowa (35%);
• Typ D – tereny zielone (30%) + gêsta sieæ komunikacyjna (20%) + gêsta zabudowa (50%);
• Typ E – tereny zielone (10%) + bardzo gêsta sieæ komunikacyjna (25%)
+ bardzo gêsta zabudowa (65%).
Przypisuj¹c poszczególnym obszarom miasta typy zagospodarowania (A – E)
z uwzglêdnieniem ich wielkoœci obszarowej wyra¿onej np. w ha, mo¿na uzyskaæ wartoœæ sumaryczn¹ strat potencjalnych lub realnych dla badanego obszaru miejskiego.
Do szacowania strat, potrzebne s¹ wskaŸniki jednostkowe strat dla wybranego
obszaru, które zosta³y okreœlone w tabeli 1, gdzie podano aktualne wskaŸniki jed-
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nostkowych strat powodziowych w województwie mazowieckim w 2012 r. Do
szacowania strat wykorzystuje siê mapê topograficzn¹, wyposa¿on¹ w siatkê kilometrow¹. Elementy nie uwzglêdnione w 3 podstawowych typach obszarów miejskich, jak np.: mosty, obwa³owania, mo¿na uwzglêdniæ oddzielnie na podstawie
danych z tabeli 1. Do kwoty strat bezpoœrednich dolicza siê narzut w wysokoœci
25% [3], wynikaj¹cy z trudnych do policzenia strat obiektowych, takich jak zniszczone koœcio³y, muzea, galerie sztuki, zak³ady przemys³owe itp. Powy¿sze uproszczenie optymalizuje poziom dok³adnoœci szacowania strat.
Tabela. 1. Proponowane wskaŸniki jednostkowe strat powodziowych
w województwie mazowieckim w 2012 r.
Lp.

Rodzaj zagospodarowania
(kategoria)

Jednostka
wskaŸnika

Wartoœæ
wskaŸnika
œredniego

Zakres szacowanej
Wartoœæ
wartoœci uszkodzenia
wskaŸnika
[%]

1

Grunty orne

tys. z³/ha

3

0,8 – 1,2

2,5 – 3,8

2

U¿ytki zielone

tys. z³/ha

1

0,4 – 0,8

0,6 – 1,2

3

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

tys. z³/ha

51

0,8 – 1,2

40 – 60

4

Wa³y ochronne

mln z³/km

0,6

10 – 20

0,4 – 0,8

5

Budynki

tys. z³/szt.

25

1 – 20

20– 50

6

Drogi – ogólnie

tys. z³/km

220

1,5 – 4,5

110 – 340

7

Drogi krajowe

tys. z³/km

130

2–6

70 – 200

8

Drogi lokalne

tys. z³/km

90

1–3

45 – 13
0,3 – 14

9

Mosty

mln z³/szt.

0,9

2–8

10

Mosty krajowe

mln z³/szt.

0,6

2–6

0,3 – 1

11

Mosty lokalne

mln z³/szt.

0,2

2 – 10

0,1 – 0,4

12

Szko³a

tys z³/szt.

56

1 – 20

6 – 120

13

Brzegi uregulowane

tys z³/km

120

1–6

35 – 210

14

Tereny przemys³owe

mln z³/ha

5,5

20 – 80

1,8 – 7,5

15

Lasy

z³/ha

80

0,8 – 1,2

60 – 100

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: M. Maciejewski, Model kompleksowej ochrony przed powodzi¹,
IMGW, Kraków 2000, s. 415.

Oprócz strat okreœlonych jako bezpoœrednie straty powodziowe mog¹ byæ
trudne do oszacowania i okreœlone jako straty poœrednie, wynikaj¹ce m.in. z cierpieñ, utraty ¿ycia i zdrowia przez poszkodowanych, utraty miejsc pracy, utraty
wypracowanego potencjalnego zysku oraz straty wynikaj¹ce z ni¿szych podatków
oraz wyp³acanych zapomóg dla rodzin i przedsiêbiorców.
Dok³adne obliczenie strat poœrednich nie wydaje siê mo¿liwe, dlatego aby je
wyraziæ przyjmowane s¹ jako procentowe wartoœci strat bezpoœrednich. Brak wypracowanych wytycznych przepisów powoduje du¿¹ dowolnoœæ tych ocen.
Wed³ug [24] wskaŸnik strat poœrednich w rolnictwie nie powinien przekroczyæ
20%, natomiast problematyczne jest wyra¿enie wartoœci procentowej dla aglomeracji miejskiej, gdy¿ straty mog¹ byæ wy¿sze ni¿ w rolnictwie i zawieraæ siê w granicach 50% – 100%.
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Na potrzeby niniejszego opracowania do szacowania strat poœrednich przyjêto
zmodyfikowan¹ klasyfikacjê [6, 18]:
• Typ A – 40% strat bezpoœrednich;
• Typ B – 60% strat bezpoœrednich;
• Typ C – 80% strat bezpoœrednich;
• Typ D – 100% strat bezpoœrednich;
• Typ E – 120% strat bezpoœrednich.

5. Szacowanie potencjalnych strat popowodziowych
na przyk³adzie Pragi Po³udnie i Wilanowa
Znaczna czêœæ Pragi Po³udnie znajduje siê na mapach potencjalnego zalewu
wod¹ 100-letni¹, a ponad 50% jest zagro¿one zalaniem wod¹ dwudziestoletni¹.
Przy ocenie potencjalnych strat szczególnej uwagi wymagaj¹ osiedla mieszkaniowe Wilga, Jantar, Orlik – wybudowane na dawnym lotnisku sportowym Goc³aw,
które by³o i potencjalnie jest polderem powodziowym. Obwa³owania te na kilometrze od 495 do 511 posiadaj¹ wiele odcinków szczególnie nara¿onych na przesi¹kanie, a nawet przerwanie (rys. 2).
Wilanów jest chroniony przed wodami powodziowymi Wis³y Wa³em Zawadowskim, usypanym jeszcze w XIX wieku. Podczas powodzi 2010 roku i wczeœniej
w kilku miejscach dochodzi³o do przesi¹kania wody przez obwa³owanie, co grozi³o
jego przerwaniem. Na obszarach zalania wod¹ stuletni¹ znajduje siê zabudowa willowa zlokalizowana wokó³ Pa³acu w Wilanowie oraz jedno z najdro¿szych miejsc
stolicy – miasteczka Wilanów i Natolin z licznymi apartamentowcami.
W celu oszacowania potencjalnych strat powodziowych Pragi Po³udnie i Wilanowa za podstawê przyjêto:
• Dane z mapy topograficznej terenów potencjalnego zalewu wodami i rzeki
Wis³y dla Warszawy (mapa w skali 1:25 000).
• WskaŸniki jednostkowe strat powodziowych w województwie mazowieckim uznane jako aktualne w 2012 roku (tabela 1).
• Zmodyfikowane ceny jednostkowe obowi¹zuj¹ce w województwie mazowieckim w 2012 r. dla poszczególnych typów obiektów zagospodarowania, takich
jak budynki, tereny zielone, drogi. Modyfikacja wynika³a, z innych ni¿ w województwie kosztów inwestycji oraz cen rynkowych gruntów i nieruchomoœci
w Warszawie [1, 21].
Z powodu nieprzerwania obwa³owania w Warszawie w minionych latach oraz
ze wzglêdu na zbli¿ony charakter zabudowy Wroc³awia i Krakowa, uwzglêdniono analizy statystyczne strat powodziowych tych miast z 1997 r. Synteza danych
statystycznych doprowadzi³a do nastêpuj¹cych wartoœci wskaŸników jednostkowych strat dla poszczególnych rodzajów obiektów w Warszawie [21, 22, 28]:
• u¿ytki zielone – 1274 z³/ha;
• las – 80 z³/ha;
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tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 61 200 z³/ha;
wa³y ochronne – 0,8 mln z³/km;
budynki – 115 tys. z³/szt.;
ulice – 540 tys. z³/km;
szko³y – 240 tys. z³/szt.;
mosty lokalne – 410 tys. z³/szt.;
tereny przemys³owe – 5,65 mln z³/ha;
brzegi uregulowane – 208 tys. z³/km.
W celu okreœlenia wartoœci strat, w poszczególnych obszarach miejskich dokonano kwalifikacji potencjalnych strat ze wzglêdu na typ zagospodarowania.
WskaŸniki dla poszczególnych typów (A – E) zagospodarowania przestrzennego
przyjêto:
• Typ A – 1600 z³/ha;
• Typ B – 83 tys. z³/ha;
• Typ C – 152 tys. z³/ha;
• Typ D – 207 tys. z³/ha;
• Typ E – 261 tys. z³/ha.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rys. 2. Typy zagospodarowania przestrzennego Pragi Po³udnie wraz z zaznaczonymi typami
i z przypisanymi im wartoœciami potencjalnych strat powodziowych bezpoœrednich odpowiadaj¹cym
przep³ywom prawdopodobnym Wis³y Qp =1% i Qp = 5%
îród³o: opracowanie w³asne.

Zeszyty Naukowe SGSP nr 45 (1) 2013

38

Z powodu wystêpowania du¿ych rozbie¿noœci dla terenów zielonych Warszawy
i województwa mazowieckiego zosta³y wprowadzone dodatkowe podkategorie
dla typów A i E:
• PA – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 61 tys. z³/ha;
• LA – lasy 80 z³/ha;
• PE – tereny przemys³owe – 5,65 mln z³/ha.
Ustalono tak¿e powierzchnie wybranych typów obszarów zagospodarowania
przestrzennego (A–E) i obliczono dla nich wartoœci strat, zgodnie z przyjêtymi
powy¿ej wskaŸnikami (tabela 2).
Tabela 2. Potencjalne straty powodziowe okreœlone metod¹ typizacji
dla dzielnicy Praga Po³udnie
Numer
Lp. identyfikacyjny
1

Obszar zagro¿enia zalewowego

2

1 AAE 3-5
2 PAC3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3

Wa³ Miedzeszyñski – Q5% i Q1%
Park Skaryszewski i ogródki dzia³kowe
– Q5% i Q1%
PAB2
Park Skaryszewski – Q5% i Q1%
PAE4
Ogródki dzia³kowe okolice Perkuny
– Q5% i Q1%
LAF2-3
Olszyna Grochowska – Q5% i Q1%
BD4
Przyczó³ek Grochowski – Q5% i Q1%
BE4
Os. Ostrobramska – Q5% i Q1%
CC2
Okolice Podskarbiñskiej – Q1%
CD2
Szaserów – Q1%
CE2
Witolin – Q1%
CE4
Kana³ Goc³awski – Q5% i Q1%
DB2
Okolice Dworca Wschodniego – Q1%
DC4
Okolice Miêdzynarodowej – Q5% i Q1%
DB5
Okolice Paryskiej – Q5% i Q1%
DD2
Grochów – Q1%
DE3
Grochów – Q1%
DF4
Okolice King Cross Praga – Q1%
EB3
Adampolska– Q5% i Q1%
EB4
Saska Kêpa – Q5% i Q1%
EC1-2 Okolice Miñskiej i Chodakowskiej – Q1%
EC3
Os. Kinowa Q5% i Q1%
EC5
Kêpa Goc³awska – Q5% i Q1%
ED5
Os. Jantar i os. Wilga – Q5% i Q1%
EE2-3
Os. M³odych i Ch³opickiego – Q1%
EE3
Okolice ¯ó³kiewskiego – Q1%
EE4
Centrum Optyczne Okolice
Ostrobramskiej – Q5% i Q1%
EF3
Okolice Szaserów przy Olszynce
Grochowskiej – Q1%
SUMA

îród³o: opracowanie w³asne.

Powierzchnia
(ha)
4

WskaŸnik
jednostkowy
5

Suma
(z³)
6

Straty
poœrednie
(z³)
7

98,76
119,03

1600 z³
61 tys. z³

2 mln z³
7,5 mln z³

0,8 mln z³
3 mln z³

74,88
31,86

61 tys. z³
61 tys. z³

4,5 mln zl
2 mln z³

1,8 mln z³
0,8 mln z³

80 z³
4000 z³
83 tys. z³
11mln z³
83 tys. z³
5 mln z³
152 tys. z³ 8,5 mln z³
152 tys. z³
10 mln z³
152 tys. z³
8mln z³
152 tys. z³
6 mln z³
207 tys. z³
9 mln z³
207 tys. z³ 3,5 mln z³
207 tys. z³ 6,5 mln z³
207 tys. z³
8 mln z³
207 tys. z³
16 mln z³
207 tys. z³
17 mln z³
261 tys. z³
10 mln z³
261 tys. z³
36 mln z³
261 tys. z³
21 mln z³
261 tys. z³
43 mln z³
261 tys. z³
16 mln z³
261 tys. z³
45 mln z³
261 tys. z³ 26,5 mln z³
261 tys. z³
11 mln z³
261 tys. z³
5 mln z³

1 600 z³
6,6 mln z³
2,58 mln z³
6,24 mln z³
8 mln z³
6,4 mln z³
5,12 mln z³
9 mln z³
3,5 mln z³
6,5 mln z³
8 mln z³
16 mln z³
17 mln z³
12 mln z³
43,2 mln z³
25,2 mln z³
51,6 mln z³
19,2 mln z³
54 mln z³
31,8 mln z³
13,2 mln z³
6 mln z³

46,80
112,75
69,25
52,25
58,12
49,96
33,74
41,25
15,90
31,50
33,52
23,46
41,17
31,80
124,27
78,35
149,83
62,50
167,25
101,24
40,17
16,09
75,00

261 tys. z³

21 mln z³ 25,2 mln z³
332 mln z³ 381 mln z³

Ocena potencjalnych strat popowodziowych w wybranych dzielnicach Warszawy

39

Tabela 3. Potencjalne straty powodziowe okreœlone metod¹ typizacji
dla dzielnicy Wilanów
Numer
Lp. identyfikacyjny
1

Obszar zagro¿enia zalewowego

2

1 A4-6 HI

Powierzchnia
(ha)

WskaŸnik
jednostkowy
5

Suma
(z³)
6

Straty
poœrednie
(z³)

3

4

Powsin – Q5% i Q1%

187,38

1600 z³

0,3 mln z³

0,12 mln z³

7

2

A4 G

£¹ki Koœne – Q5% i Q1%

533,46

1600 z³ 3,475 mln z³

1,39 mln z³

3

A7 FG

Nabrze¿e Wiœlane – Q5% i Q1%

43,80

1600 z³

1,1 mln z³

0,44 mln z³

4

A4-8

Wybrze¿e Wiœlane
(wa³ Zawadowski) – Q5% i Q1%

155,77

1600 z³

4,5 mln z³

1,8 mln z³

Okolice osiedla Królewska
– Q5% i Q1%

37,37

1600 z³

5 A 1-2 D

0,06 mln z³ 0,024 mln z³

6

A4 D

Marysin – Q5% i Q1%

93,48

1600 z³

0,1 mln z³

0,04 mln z³

7

PA3 C

Ogródki dzia³kowe Sielanka
– Q5% i Q1%

77,13

61 tys. z³

4,7 mln z³

1,88 mln z³

8

LA4 C

Rezerwat Leœny Marysin Q5%
i Q1%

62,24

80 z³ 0,005 mln z³ 0,002 mln z³

9

B5 H

Okolice Zamoœcia – Q5% i Q1%

61,39

83 tys. z³

5,7 mln z³

3,42 mln z³

10

B6G

Kêpa Latoszkowa i Zawadowska
– Q5% i Q1%

198,45

83 tys. z³

15,7 mln z³

9,42 mln z³

11

B3 F

Okolice ul. Pa³acowej – Q1%

17,60

83 tys. z³

1,5 mln z³

0,9 mln z³

12

B4 E

Sady SGGW – Q5% i Q1%

7,87

83 tys. z³

0,6 mln z³

0,36 mln z³

13

B5 E

Bartyki – Q5% i Q1%

44,37

83 tys. z³

4 mln z³

2,4 mln z³

14

B5 C

Zawady – Q5% i Q1%

21,58

83 tys. z³

2 mln z³

1,2 mln z³

15

C6 GH

Latoszki – Q5% i Q1%

62,43

152 tys. z³

10 mln z³

8 mln z³

16

C6 F

Kêpa Zawadowska – Q5% i Q1%

60,09

152 tys. z³

9 mln z³

7,2 mln z³

17

C6 E

Okolice ul. Bruzdowej
– Q5% i Q1%

97,03

152 tys. z³

15 mln z³

12 mln z³

18

C5 D

Okolice POD Wilanowska
– Q5% i Q1%

94,00

152 tys. z³

15 mln z³

15 mln z³

19

C1-2 D

Okolice os. Arbuzowa – Q1%

43,74

152 tys. z³

7 mln z³

5,6 mln z³

20

C4 C

Os. Ogrody Wilanowskie
– Q5% i Q1%

86,00

152 tys. z³

13 mln z³

10,4 mln z³

21

D3 E

Okolice ul. Z. Vogla – Q1%

59,26

207 tys. z³

12 mln z³

12 mln z³

22

E2-3 D

Miasteczko Wilanów – Q1%

161,52

261 tys. z³

46,5 mln z³

55,8 mln z³

23

E5 D

Os. Iwonka – Q5% i Q1%

45,31

261 tys. z³

12 mln z³

12 mln z³

24

E2 C

Okolice ul. Wiertniczej – Q1%

70,38

261 tys. z³

18 mln z³

32,4 mln z³

25

E3 C

Okolice jeziorka Sielanka
– Q5% i Q1%

46,87

261 tys. z³

12 mln z³

12 mln z³

26

E3D

Okolice pa³acu w Wilanowie
– Q1%

32,96

261 tys. z³

8,5 mln z³

10,2 mln z³

27

PE7 EF

Ha³da – Q5% i Q1%

54,12

5,65 mln z³

305 mln z³

366 mln z³

28

PE4 B

Oczyszczalnia œcieków Po³udnie
– Q5% i Q1%

66,25

5,65 mln z³

374 mln z³

488 mln z³

SUMA
îród³o: opracowanie w³asne.

907 mln z³

1 mld z³
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W kolumnie pierwszej podano numer porz¹dkowy ka¿dego z zaznaczonych
obszarów. Kolumna druga zawiera rodzaj zagospodarowania przestrzennego
z uwzglêdnieniem podkategorii zgodnie z przyjêt¹ metod¹. W kolumnie trzeciej
przedstawiono orientacyjn¹ lokalizacjê wybranych typów zagospodarowania
przestrzennego. W kolumnie czwartej zawarto szacowan¹ wartoœæ powierzchni
wybranych obszarów wyra¿onych w hektarach, a w pi¹tej podano wskaŸniki strat
jednostkowych, wyra¿one w z³otówkach, zgodnie z podzia³em przyjêtym dla ka¿dego z typów zagospodarowania przestrzennego miasta.
W szóstej kolumnie wyra¿ono ³¹czn¹ sumê potencjalnych strat mog¹cych nast¹piæ bezpoœrednio wskutek oddzia³ywania wód powodziowych na wybrany obszar. Wartoœci te wynikaj¹ z iloczynu powierzchni danego obszaru wyra¿onego
w hektarach i wskaŸnika przypisanego danemu obszarowi, powiêkszone o wartoœæ strat wystêpuj¹cych w szko³ach, lokalnych mostach i obwa³owaniach. Miano
„szko³y” obejmuje przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazjalne oraz œrednie,
zamieszczone w spisie Biura Edukacji m.st. Warszawy [23], zaœ przez „lokalne
mosty” okreœla siê obiekty takie jak przeprawy drogowo-piesze przecinaj¹ce lokalne cieki wodne oprócz mostów ³¹cz¹cych prawobrze¿n¹ z lewobrze¿n¹ czêœci¹
miasta.
Kolumna siódma zawiera straty poœrednie czyli trudno policzalne, wynik³e
z cierpieñ, utraty zdrowia i ¿ycia ludzkiego, wyp³acanych przez pañstwo zapomóg, rent, odszkodowañ, utraty potencjalnego zysku dla bud¿etu pañstwa w postaci wp³ywów z podatku, akcyzy wp³acanej przez podmioty poszkodowane,
które musia³yby zawiesiæ lub zmniejszyæ swoj¹ dzia³alnoœæ w wyniku zalania.
W celu lepszego zobrazowania wystêpowania wielkoœci strat bezpoœrednich, ze
wzglêdu na rodzaj zabudowy w wybranych dzielnicach zosta³y sporz¹dzone mapy
z wartoœciami strat oraz przypisanym im rodzajem zagospodarowania terenu
(rys. 2, 3). Kolorem jasnoniebieskim zosta³ zaznaczony obszar potencjalnego zalania wodami dwudziestoletnimi – 763 cm, kolorem niebieskim obszar potencjalnego zalania wodami stuletnimi – 855 cm, a ciemnoniebieskim obszar potencjalnego
zalania wodami tysi¹cletnimi – 959 cm. Czarn¹ lini¹ zaznaczono granice administracyjne poszczególnych dzielnic. Br¹zowymi liniami zosta³y zaznaczone rodzaje
obszarów zagospodarowania przestrzennego dzielnic miasta wraz z przypisanymi
im wartoœciami potencjalnych bezpoœrednich strat powodziowych. Czarnymi kropkami zaznaczono kilometra¿ Wis³y, a czerwonymi gwiazdkami obszary obwa³owañ szczególnie wra¿liwych na przerwanie w wyniku wezbrania.
Uwzglêdniaj¹c straty niewyceniane, jak: koœcio³y, muzea, galerie sztuki, do
strat bezpoœrednich nale¿y, zgodnie z przyjêt¹ metod¹, doliczyæ narzut w wysokoœci 25%.
Na sumê wszystkich potencjalnych strat powodziowych dzielnic Praga
Po³udnie i Wilanów oprócz strat bezpoœrednich sk³adaj¹ siê równie¿ straty poœrednie (tabela 4).
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Rys. 3. Typy zagospodarowania przestrzennego Wilanowa wraz z zaznaczonymi typami
i z przypisanymi im wartoœciami potencjalnych strat powodziowych bezpoœrednich odpowiadaj¹cym
przep³ywom prawdopodobnym Wis³y Qp =1% i Qp = 5%
îród³o: opracowanie w³asne.
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Tabela 4. Potencjalne straty popowodziowe w mln z³ odpowiadaj¹ce zalewowi Qp =1% i Qp = 5%
wybranych dzielnic Warszawy
Praga Po³udnie (mln z³)

Rodzaje strat

Straty bezpoœrednie
Strat bezpoœrednie z narzutem 25%
Straty poœrednie
Suma
Powierzchnia potencjalnego zalewu (km2)

Wilanów (mln z³)

Qp=5%

Qp=1%

Qp=5%

Qp=1%

144
180
189
369
10,2

332
415
381
796
17,8

797
996
911
1900
20,5

907
1100
1000
2100
25,2

îród³o: opracowanie w³asne.

Uzyskane wyniki (tabela 4) wskazuj¹, ¿e w przypadku zalewu stuletniego – Qp =1% ,
suma potencjalnych strat bezpoœrednich w dzielnicy Praga Po³udnie wynosi
415 mln z³, zaœ Wilanowa 1,1 mld z³. Suma potencjalnych strat poœrednich wynosi odpowiednio 381 mln z³ do 1 mld z³. £¹czna suma potencjalnych strat powodziowych bezpoœrednich i poœrednich dla analizowanych dzielnic w przypadku
zalewu Qp =1% , zosta³a oszacowana na 2,9 mld z³, odpowiadaj¹ca oko³o 8%
(43 km2) obszaru Warszawy.
Natomiast dla zalewu wód dwudziestoletnich – Qp =5% , suma potencjalnych
strat bezpoœrednich dla Pragi Po³udnie wynosi 180 mln z³, a Wilanowa 996 mln
z³, zaœ suma potencjalnych strat poœrednich odpowiednio 189 mln z³ do 911 mln
z³. £¹czna suma potencjalnych strat powodziowych bezpoœrednich i poœrednich
dla zalewu Qp =5% badanych dzielnic, zosta³a oszacowana na ponad 2 mld z³, obejmuj¹ca powierzchniê 6,7% (31 km2) obszaru Warszawy.

6. Dyskusja wyników
Zgodnie z analiz¹ powodzi historycznych w okresie ostatnich kilkudziesiêciu
lat nie odnotowano powa¿nych strat powodziowych. Nie jest to jednak zas³uga
organizacyjno-prawna ani lepszy stan czy zmienione usytuowania obwa³owania
w mieœcie. Stan wody Wis³y na wodowskazie w Porcie Praskim od 1960 r. nie
przekroczy³ 780 cm przy natê¿eniu przep³ywu 5940 m3/s (powódŸ 2010). Wszelkie straty powodziowe w przesz³oœci wi¹za³y siê zazwyczaj ze stanami wody powy¿ej 787 cm, co odpowiada prawdopodobieñstwu rocznemu poni¿ej 4%, czyli
wystêpuje œrednio raz na 25 lat lub rzadziej.
Z powy¿szych ocen dotycz¹cych zagro¿eñ i potencjalnych strat powodziowych nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski:
Wartoœci potencjalnych strat popowodziowych w Warszawie s¹ znaczne
Ró¿nica w ocenie wartoœci potencjalnych strat powodziowych miêdzy Wilanowem, a Prag¹ Po³udnie, wynika z usytuowania na terenie pierwszej z wymienionych dzielnic oczyszczalni œcieków „Po³udnie” oraz ha³dy popio³ów
w Zawadach, których zalanie spowodowa³oby kosztowne oraz trudne do przewidzenia straty materialne i ska¿enie œrodowiska.
•
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Znaczna rozbie¿noœæ miêdzy wskaŸnikiem wartoœci strat przemys³owych,
a pozosta³ymi wskaŸnikami strat wynika z kosztów rozbudowy oczyszczalni œcieków „Czajka” (zlokalizowan¹ na Bia³o³êce) wynosz¹cych oko³o 3,5 mld z³ oraz
oczyszczalni œcieków „Po³udnie” wynosz¹cych ponad 0,5 mld z³.
Przy stanie wody 855 cm odpowiadaj¹cym stuletniej wodzie ( Qp =1%) , w przypadku przerwania obwa³owania po stronie Pragi Po³udnie, zalaniu ulega oko³o
80% terenów. Jedynie 20% obszaru dzielnicy znajduje siê poza zasiêgiem wód
stuletnich i stanowi¹ g³ównie tereny kolejowe. Ponad 45% terenów dzielnicy
znajduje siê w zasiêgu wód dwudziestoletnich.
Po stronie Wilanowa przerwanie obwa³owania przy stanie wody odpowiadaj¹cym stuletniej wodzie Qp =1% spowoduje zalanie ponad 70% obszaru dzielnicy. W zasiêgu wody dwudziestoletniej znajduje siê ponad 56% dzielnicy.
W obszarze potencjalnego zagro¿enia powodziowego znajduje siê oko³o
30 km2 [13], wg [19] oko³o 23%, zaœ wg [20] 30% miasta. Mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e przy zalaniu oko³o 1/3 Warszawy straty mog³yby wynieœæ ponad 10 mld z³
tym bardziej, ¿e na terenie oko³o 8% miasta straty mog¹ wynieœæ 3 mld z³. Jednak
analizuj¹c rodzaj i gêstoœæ zabudowy, m.in. na Mokotowie, Bielanach i Bia³o³êce
(zasiêg wód powodziowych Qp =5% , Qp =1%) , lokalizacjê m.in.: Centrum Nauki Kopernik, budowan¹ stacjê metra Powiœle, remontowane bulwary wiœlane oraz tunel Wis³ostrady (zasiêg wód powodziowych Qp =1% ) oraz przysz³oœciowo na
Pradze Pó³noc, spodziewane wartoœci mog¹ byæ znacznie wy¿sze.
Realna wartoœæ i zasiêg zalewu zale¿y w du¿ej mierze od miejsca przelania
przez obwa³owanie lub przerwania obwa³owania oraz od rzeŸby i ukszta³towania terenu. Ró¿nica poziomu terenu miêdzy pó³nocn¹ a po³udniow¹ czêœci¹ Warszawy wynosi oko³o 8 metrów. W przypadku awarii obwa³owania w Wawrze
wod¹ Qp =5% istnieje mo¿liwoœæ zalania terenów Pragi Po³udnie przewidzianych
dla zalewu wod¹ Qp =1% , a w dalszej czêœci miasta nawet terenów przewidzianych
dla wód Qp = 0,1% . Równie¿ w przypadku przerwania obwa³owania w Œródmieœciu
wod¹ Qp =5% istnieje mo¿liwoœæ, ¿e na terenie Wilanowa wystêpowaæ bêd¹ tylko
lokalne podtopienia. W skrajnie niekorzystnym wariancie mo¿e zdarzyæ siê sytuacja, w której wod¹ Qp =5% zostan¹ zalane tereny nawet spoza zalewu wod¹ Qp = 0,1% .
W ka¿dym z rozpatrywanych przypadków wartoœæ potencjalnych strat powodziowych dla Warszawy bêdzie znaczna. Dlatego nale¿y poczyniæ wszelkie starania, aby nie dopuœciæ do wyst¹pienia sytuacji zagra¿aj¹cej przerwaniem
obwa³owania w mieœcie.
• Wartoœci potencjalnych strat popowodziowych bêd¹ wzrasta³y na skutek zabudowy kolejnych obszarów w zasiêgu wody dwudziestoletniej i stuletniej
Ze wzglêdu na znaczny stopieñ zurbanizowania Pragi Po³udnie na obszarach
potencjalnego zalewu pomiêdzy Qp =5% a Qp =1% , wartoœæ potencjalnych strat
w przysz³oœci bêdzie przypuszczalnie utrzymywa³a siê na stabilnym poziomie
(z uwzglêdnieniem wartoœci inflacji, cen rynkowych terenu itp.), natomiast na
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obszarze Qp =5% mo¿e w kolejnych latach rosn¹æ tym bardziej, ¿e na terenach na
których dawno nie wystêpowa³a powódŸ, œwiadomoœæ spo³eczna odnoœnie zagro¿enia jest ma³a i wzrasta chêæ zabudowy takich terenów [2]. Potwierdzeniem tego
jest nawet projektowany plan zagospodarowania przestrzennego, wg którego
ponad 3 km2 obszarów ogródków dzia³kowych zostanie przekszta³cona na obszary mieszkaniowe z zabudow¹ blokow¹ œrednio wysok¹ i wysok¹.
W przypadku Wilanowa przerwanie obwa³owania przy poziomie wód Qp=1%
spowoduje zalanie ponad 70% tego terenu. W obszarze wody dwudziestoletniej
znajduje siê ponad 56% powierzchni dzielnicy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w obszarze
zalewu wód Qp =5% ÷ Qp =1% znajduj¹ siê jedne z najdro¿szych gruntów w Warszawie intensywnie zabudowywane – m.in. miasteczko Wilanów, które prawdopodobnie w przeci¹gu najbli¿szych lat zostanie w pe³ni wybudowane pomimo
powa¿nego zagro¿enia powodziowego zalewu. Wartoœci potencjalnych strat powodziowych bezpoœrednich bêd¹ wiêc mia³y tendencjê powolnego wzrostu z oznak¹ stabilizacji na poziomie ok. 110 mln z³ (wed³ug wskaŸników z 2012 r.).
W obszarze Qp =5% wartoœæ potencjalnych strat powodziowych bêdzie dynamicznie ros³a w kolejnych latach z powodu wystêpowania wielu obszarów rolnych
i niezabudowanych, które wed³ug projektów urbanistycznych bêd¹ wykorzystywane jako tereny mieszkaniowo-us³ugowe (prawdopodobnie z przewag¹ zabudowy jednorodzinnej i niewysokich bloków mieszkalnych). Skutkiem dalszego
zagospodarowywania terenów warszawskiego Wilanowa zagro¿onych wod¹
Qp =5% i Qp =1% , w ci¹gu najbli¿szych lat w przypadku powodzi bêdzie zauwa¿alny
istotny wzrost strat.
Bardzo niepokoj¹cy jest równie¿ fakt, ¿e najwiêksze straty powodziowe w obydwu rozwa¿anych dzielnicach mog¹ wyst¹piæ na obszarach bêd¹cych w zasiêgu wody dwudziestoletniej (2 mld z³).
Prawdopodobieñstwo tych strat jest piêciokrotnie wiêksze ni¿ w przypadku
ewentualnych strat spowodowanych wod¹ stuletni¹ (2,9 mld z³). Poniewa¿ obszary zalewu Qp =1% zawieraj¹ równie¿ obszary zalewu Qp =5% , to ró¿nica strat wynosi
tylko 0,9 mld z³ na rzecz obszarów o prawdopodobieñstwie zalania Qp =1% i œwiadczy o zupe³nie niew³aœciwym trendzie zabudowy. Decyzje zabudowy tych terenów s¹ zupe³nie sprzeczne z zasadami zarz¹dzania polegaj¹cego na minimalizacji
ryzyka oraz wytycznymi Unii Europejskiej zawartymi w „Dobrych praktykach
powodziowych”2 [12].
Mo¿na zauwa¿yæ coraz czêstsze zagospodarowywanie tarasów wzd³u¿ rzeki,
w tym terenów potencjalnie zagro¿onych powodzi¹. Powy¿szy trend równie¿
zaobserwowano w pozosta³ych dzielnicach miasta i innych dolin rzek kraju. Prawdopodobnie sk³ada siê na to kilka przyczyn, takich jak wystêpowanie znacznych
obszarów niezagospodarowanych wzd³u¿ rzeki, brak planów zagospodarowania
przestrzennego, niska œwiadomoœæ decydentów oraz ludzi osiedlaj¹cych siê na te2

Jeden z g³ównych dokumentów odnosz¹cych siê do zagadnienia ograniczenia skutków powodzi, który
prezentuje aktualny sposób podejœcia do tego zagadnienia w Europie.
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renach potencjalnego zalewu. Za³o¿enie, ¿e Warszawie nie grozi przerwanie
obwa³owania, gdy¿ taka sytuacja nie wyst¹pi³a w przeci¹gu ostatnich dziesiêcioleci jest b³êdem i prowadzi do niew³aœciwego zagospodarowania terenów zalewowych wzd³u¿ Wis³y, nara¿aj¹c mieszkañców i pañstwo polskie na ryzyko
du¿ych strat powodziowych. Gospodarze Wroc³awia, zabudowuj¹c tereny zalewowe po II wojnie œwiatowej równie¿ zak³adali brak zagro¿enia, ale powódŸ
z 1997 r. uwydatni³a, jak jest zagro¿one miasto w zetkniêciu z ¿ywio³em i jak du¿e
mog¹ byæ straty popowodziowe w wyniku zalania.
• Stan i usytuowanie infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej mo¿e
generowaæ powstanie strat powodziowych w Warszawie
W minionych latach mo¿na by³o zaobserwowaæ transformacjê dwóch fal
wezbraniowych, co skutkowa³o d³u¿szym czasem utrzymywania siê wysokich
stanów wód. Przy d³u¿szym utrzymywaniu siê wysokich stanów wody zwiêksza
siê prawdopodobieñstwo wystêpowania przesi¹ków, mog¹cych spowodowaæ
przerwanie obwa³owania oraz zalanie du¿ych terenów miejskich. Jak zauwa¿ono
wczeœniej, na odcinku warszawskim wystêpuje wiele miejsc w obwa³owaniach,
które s¹ zaznaczone jako szczególnie wra¿liwe na przerwanie (rys. 1, 2). Miejsce
przerwania obwa³owania istotnie oddzia³uje na wielkoœæ zalewu i strat. Dlatego,
po doœwiadczeniach zagro¿enia powodziowego 2010 r. w Warszawie, bardzo wa¿na okazuje siê wytrzyma³oœæ i odpornoœæ na przesi¹kanie wody przez korpus
obwa³owañ w mieœcie, a nie tylko ich wysokoœæ. Du¿e znaczenie maj¹ wiêc
dzia³ania polegaj¹ce na zmniejszaniu przepuszczalnoœci wa³ów.
Problemem otwartym jest usytuowanie obwa³owañ poprzecznych wzd³u¿
Wis³y na badanym odcinku, które w przypadku ich przerwania wzd³u¿ rzeki
mog³yby w znacznym stopniu zmniejszyæ potencjalne straty. Dla ochrony przeciwpowodziowej dwóch omawianych dzielnic rozwa¿aæ mo¿na usytuowanie
obwa³owañ, m.in.: wzd³u¿ linii œrednicowej z zamykan¹ grodzi¹ na Wybrze¿u
Szczeciñskim, w okolicach Trasy Siekierkowskiej po stronie Wawra oraz na granicy miasta Warszawy i Józefowa, zaœ ulice przechodz¹ce w poprzek wzglêdem
obwa³owania wskazane by³oby poprowadziæ gór¹. Problemami, które mog¹
wyst¹piæ podczas prac budowlanych jest wystêpowanie lokalnych cieków, gleby
przepuszczalne, wysokie koszty wykupu gruntów pod inwestycje oraz mo¿liwoœæ
wyst¹pienia sprzeciwów spo³ecznych, szczególnie na obszarach gêstej zabudowy.
Istotn¹ spraw¹ jest wiêc podejœcie kompleksowe do budowy obwa³owañ poprzecznych i uwzglêdnienie ich w wieloletnim planie ochrony przeciwpowodziowej
Warszawy i Mazowsza.
Kolejnym problemem otwartym jest mo¿liwoœæ wyst¹pienia zagro¿enia
zwi¹zanego z wezbraniem, którego szczyt przekroczy wysokoœæ obwa³owania lub
utrzyma siê zbyt d³ugo na poziomie mog¹cym na skutek przesi¹kania spowodowaæ przerwanie wa³u. Pomimo stosunkowo du¿ego okresu wyprzedzenia prognostycznego, jakie jest mo¿liwe w tak du¿ej aglomeracji miejskiej trudno liczyæ na
skuteczn¹ ewakuacjê zagro¿onych fragmentów miasta. Nie do zaakceptowania
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jest równie¿ dopuszczenie do olbrzymich strat powodziowych. Wszelkiego rodzaju dzia³ania doraŸne polegaj¹ce na podwy¿szaniu obwa³owania w miejscach
o niskiej rzêdnej mog¹ okazaæ siê niewystarczaj¹ce. Je¿eli pojawi siê fala wezbraniowa o trzydziestoletnim lub wiêkszym okresie powtarzalnoœci, co mo¿e
wyst¹piæ w ka¿dym nawet najbli¿szym roku, to prawie pewne jest przerwanie
obwa³owania. Zalane zostan¹ du¿e obszary tarasów naturalnie zalewanych, które
niestety w sposób nieodpowiedzialny zosta³y wczeœniej zabudowane i nadal s¹
zabudowywane wzd³u¿ rzeki. Gdyby w czasie wezbrania w 2010 r. na skutek niebezpiecznego przesi¹kania przerwane zosta³o obwa³owanie, wyst¹pi³aby potê¿na
powódŸ, gdy¿ obecnie zabudowane s¹ obszary zalewowe (miasteczko Wilanów,
Goc³aw), które w czasie powodzi w 1960 r. by³y wolne od zabudowy.
Istniej¹ mo¿liwoœci uchronienia miasta przed powodzi¹ polegaj¹ce na tzw.
zalewach sterowanych. Jedn¹ z nich jest przerwanie obwa³owania w odpowiednim miejscu powy¿ej Warszawy i w odpowiednim momencie, zalewaj¹c obszary
najlepiej niezabudowane lub ma³o zabudowane. Spowoduje to obni¿enie szczytu
fali na ni¿szych wa¿niejszych odcinkach rzeki. Z uwagi na straty materialne, nawet niewielkich grup mieszkañców lub w³aœcicieli terenów na obszarach zalewowych, jest to dzia³anie ma³o akceptowalne spo³ecznie i wymagaj¹ce najczêœciej
decyzji na wysokim stopniu zarz¹dzania i w³adzy.
Drug¹ z mo¿liwoœci jest dzia³anie d³ugofalowe polegaj¹ce na wytypowaniu
powy¿ej Warszawy polderów z odpowiednim przygotowaniem ju¿ na etapie planowania przestrzennego, tak, aby zosta³y dostosowane i przydatne do zalewu
w momencie wyst¹pienia zagro¿enia powodziowego.
Praktycznie, nie istniej¹ ¿adne inne mo¿liwoœci w pe³ni skutecznej ochrony
Warszawy przed powodzi¹, ale moment katastrofy powodziowej mo¿e nadejœæ
w ka¿dej chwili, jest zatem tylko spraw¹ czasu.
Wed³ug Komisji Europejskiej [12] sukces w ograniczaniu szkód powodziowych mo¿na osi¹gn¹æ tylko stosuj¹c jednoczeœnie wszystkie dostêpne œrodki techniczne i nietechniczne, zaœ dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 23 paŸdziernika 2007 r. [7] jako prawo o charakterze nadrzêdnym w stosunku do prawa polskiego, okreœla kolejne kroki jakie Polska powinna podj¹æ
miêdzy innymi w sprawach tworzenia planów ochrony przed powodzi¹ tak, aby
ograniczaæ potencjalne straty.
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The Potential Loss of Flood Selected Districts of
Warsaw
The paper presents the issue of flood losses in selected districts
of Warsaw. Process analyses of historical floods in the city. On the basis
of historical data identified the areas most commonly inundated during
the flood, a typification method for estimating potential losses of floods
in two districts of the city. The conclusions of the work relates to the size
of potential losses, the negative trend of their and infrastructure of flood
protection.
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Omówienie
LEAD

Wp³yw tynku na funkcjonowanie przewodów
ognioodpornych w po¿arze
W artykule przedstawiono wyniki badañ wp³ywu tynku na zachowanie
ognioodpornoœci przewodów, tzn. na zapewnienie ci¹g³oœci dostawy
energii elektrycznej do urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych.
In the article the influence of plaster on fire – resistant cables behavior
during fire conditions was described, in scope of ensuring power supply to
firefighting devices.
S³owa kluczowe: przewody ognioodporne, elektroenergetyczne zagro¿enia po¿arowe.
Keywords: fire resistant cable, electrical fire safety.

1. Wprowadzenie
Po¿ar powoduje zagro¿enie dla ludzi i infrastruktury budowlanej, dlatego
w aktach prawnych obowi¹zuje nakaz odpowiedniego projektowania, montowania oraz eksploatowania instalacji elektrycznej. W prawie krajowym obowi¹zuje
rozporz¹dzenie, z którego wynika koniecznoœæ instalowania przewodów ognioodpornych. Ich zadanie, to dostarczenie energii lub sygna³ów do urz¹dzeñ funkcjonuj¹cych w warunkach po¿aru. Jako przyk³ad takiego urz¹dzenia mo¿na
podaæ napêdy pomp instalacji tryskaczowej oraz instalacji hydrantów wewnêtrznych.
Na rynku dostêpne s¹ ró¿nego typu przewody ognioodporne, które zosta³y
przebadane w laboratoriach jednostek notyfikowanych, a ich producenci zadeklarowali zgodnoœæ wyrobów z postanowieniami obowi¹zuj¹cych dyrektyw, czyli
poœrednio z obowi¹zuj¹cymi normami zharmonizowanymi, europejskimi, miêdzynarodowymi i krajowymi, np. [6].
Potwierdzenie zgodnoœci produktu z obowi¹zuj¹cymi przepisami nie oznacza
jednak, ¿e dany przewód bêdzie funkcjonowa³ w ka¿dym œrodowisku i w ka¿dych
warunkach po¿arowych.
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Jako izolacjê i pow³oki przewodów ognioodpornych stosuje siê z regu³y tworzywa o najwy¿szej dostêpnej na rynku jakoœci. S¹ to tworzywa bezhalogenowe
o stosunkowo wysokim wskaŸniku tlenowym, a tak¿e innych, korzystnych
z punktu widzenia ochrony przeciwpo¿arowej, w³aœciwoœciach. Tworzywa te
maj¹ jednak stosunkowo nisk¹ odpornoœæ na temperaturê i w warunkach po¿aru
ulegaj¹ degradacji.
Jako izolacjê przewodów stosuje siê zatem tworzywa wêglowodorowe, na
przyk³ad polipropylen (PP) czy polietylen (PE), które w reakcji utleniania wydzielaj¹ jedynie wodê i dwutlenek wêgla (w niekorzystnych warunkach tlenek
wêgla). Tworzywa te s¹ jednak ³atwo zapalne, rozprzestrzeniaj¹ ogieñ, klasyfikowane s¹ tak¿e jako kapi¹ce. Dlatego stosuje siê ró¿nego rodzaju domieszki uniepalniaj¹ce, jak np. wodorotlenek aluminium (Al(OH)3). Po utlenieniu wydziela
siê woda, która odbiera nieznaczne iloœci ciep³a, a odparowuj¹c wypiera tlen
z otoczenia przewodu.
Izolacjê ¿y³ przewodów w warunkach po¿aru zapewnia na przyk³ad taœma mikowa. Doskonale spe³nia swoj¹ funkcjê w wysokich temperaturach, jednak elastyczna i miêkka w warunkach normalnych, staje siê bardzo krucha w po¿arze.
Przy obecnoœci œrodka gaœniczego, jakim jest woda, mo¿e nie zapewniæ izolacyjnoœci [2].
Potwierdzenie zgodnoœci produkowanego przewodu ognioodpornego bezhalogenowego wi¹¿e siê z wype³nieniem wymagañ dyrektyw Komisji Europejskiej.
Mimo i¿ obecnie, zgodnie z tzw. nowym podejœciem, normy nie s¹ obligatoryjne,
niezwykle trudno udowodniæ opisan¹ zgodnoœæ inaczej ni¿ poprzez spe³nienie
ich wymagañ. Dlatego producenci zmuszeni s¹ do przeprowadzania szeregu badañ. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ istniej¹ tak¿e normy krajowe oraz bran¿owe, np. DIN
lub VdS, które czêsto stawiaj¹ analogiczne lub zbli¿one wymagania do przedstawionych w normach zharmonizowanych, miêdzynarodowych i europejskich
(np. [4]).
Na funkcjonowanie przewodów ognioodpornych maj¹ wp³yw zawiesia, tzn.
elementy podtrzymuj¹ce przewód na trasie jego u³o¿enia. Ich wp³yw na funkcjonowanie przewodów w po¿arze uwzglêdnia norma niemiecka [3]. S¹ to badania
w du¿ej skali. Nietypowym zawiesiem jest zamocowanie przewodu w tynku [1].
Warstwê tynku na przewodzie mo¿na traktowaæ jako warstwê ochronn¹ w pierwszej fazie po¿aru. Z uwagi na doœæ wysok¹ przewodnoœæ ciepln¹ tynku, ochrona
ta jest krótkotrwa³a i mo¿e nie byæ wystarczaj¹ca przy wymaganej d³u¿szej
funkcjonalnoœci przewodu.
Przewody wprowadzane na rynek badane s¹ wg okreœlonych normami procedur. W celu wyznaczenia odpornoœci ogniowej przewodu (PH) stosuje siê badanie
opisane w [5].
W okreœlonych warunkach bada siê próbkê przewodu o d³ugoœci 120 cm, poddaj¹c j¹ oddzia³ywaniu znormalizowanego palnika, wytwarzaj¹cego temperaturê
842°C. Podczas badania, w okreœlonych odstêpach czasu stosuje siê udar mecha-
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niczny, a tak¿e polewa próbkê wod¹ ze specjalnie przygotowanej instalacji. Do
¿y³ przewodu przyk³adane jest napiêcie znamionowe. Zmierzony czas prawid³owego funkcjonowania przewodu odpowiada przyznanej klasie odpornoœci
ogniowej: PH 15, PH 30, PH 60, PH 90 lub PH 120.
Badania opisywane w niniejszym artykule podjête zosta³y przez autorów na
wniosek projektantów i wykonawców instalacji zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, w którym pytano, jaki wp³yw na funkcjonowanie przewodów ognioodpornych ma przykrycie ich warstw¹ tynku.

2. Badania eksperymentalne
Badania eksperymentalne zosta³y przeprowadzone na stanowisku badawczym
modeluj¹cym œrodowisko po¿aru. Widok stanowiska przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Widok pieca podczas badañ
îród³o: opracowanie w³asne.

Zasadniczym elementem stanowiska badawczego jest wycinek cylindrycznego pieca elektrycznego, wytwarzaj¹cego odpowiedni¹ temperaturê na powierzchni badanego elementu. Moc cieplna pieca wynosi 2,5 kW.
Przedmiotem badañ by³y przewody HIGs, HDGs oraz HTKSH o ognioodpornoœci PH 90, co oznacza, ¿e wymagany czas funkcjonowania w czasie po¿aru
równy 90 minutom. Odcinki przewodów o d³ugoœci oko³o 70 cm po³o¿ono na
powierzchni materia³u budowlanego (ceg³y o wymiarach 25 × 12 × 6,5 cm) i pokryto tynkiem o gruboœci 5 mm i 10 mm, mierz¹c od zewnêtrznej powierzchni
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przewodów. Równolegle do badanego przewodu, w odleg³oœci ok. 10 mm po³o¿ono odizolowany drut miedziany o przekroju 1,5 mm2. Wystaj¹cy na zewn¹trz koniec drutu po³¹czony by³ z zaciskiem woltomierza. Drugi zacisk po³¹czono
z punktem uziemiaj¹cym. Woltomierz ten s³u¿y³ do pomiaru ró¿nicy potencja³ów pomiêdzy powierzchni¹ tynku a ziemi¹. Schemat stanowiska badawczego
przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Schemat uk³adu badawczego
îród³o: opracowanie w³asne.

Przygotowane próbki by³y kondycjonowane w warunkach standardowych
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przez oko³o 72 godziny. Nastêpnie
umieszono je w pobli¿u elementów grzejnych w taki sposób, aby mo¿na by³o uzyskaæ temperaturê po¿aru.
Podczas badañ mierzona by³a temperatura na powierzchni warstwy tynku
z wykorzystaniem termopary typu K (NiCr – NiAl). Temperatura na powierzchni tynku mia³a wartoœæ w przedziale od 890 do 997°C.
¯y³y przewodu ognioodpornego, poza odcinkiem zamurowanym, a tak¿e
miejsca po³¹czeñ oœwietleniowej instalacji elektrycznej, do której pod³¹czono badany element, os³oniête zosta³y przed bezpoœrednim oddzia³ywaniem strumienia cieplnego warstw¹ we³ny mineralnej.
Badany odcinek przewodu zasilany by³ napiêciem 230 V AC. Energia elektryczna dostarczana by³a do ¿arówki o mocy 40 W. W obwód wpiêto amperomierz,
którego zadaniem by³ pomiar pr¹du up³ywu w badanym odcinku przewodu.
Obwód zabezpieczony zosta³ wy³¹cznikami automatycznymi, które w momencie
zwarcia wy³¹cza³y obwód. Stan ten sygnalizowany by³ akustycznie (dŸwiêk zadzia³ania wy³¹cznika) oraz wizualnie (wy³¹czenie zasilanej ¿arówki). Wyst¹pienie zwarcia by³o jednoznaczne z zakoñczeniem próby.

Wp³yw tynku na funkcjonowanie przewodów ognioodpornych w po¿arze

53

W czasie trwania eksperymentu zaobserwowano (po oko³o 45 minutach)
wydzielanie siê produktów rozk³adu termicznego materia³ów (izolacji
i pow³ok) badanych przewodów, które nie spowodowa³o zakoñczenia kontynuacji badania. Wydzielanie siê tych produktów wystêpowa³o pomiêdzy
ceg³¹, a tynkiem – ten pod wp³ywem wysokiej temperatury odkleja³ siê oraz
pêka³ na powierzchni. W kilku przypadkach dymienie wystêpowa³o z pêkniêtych powierzchni tynku.
W przypadku braku zwarcia podczas badañ, przerywano badanie po 90 minutach i przeprowadzano pomiar rezystancji izolacji badanej próbki.
Podczas nagrzewania rejestrowano wskazania amperomierza w obwodzie
oœwietlenia i woltomierza mierz¹cego napiêcie pomiêdzy tynkiem, a potencja³em
ziemi. Wskazania przyrz¹dów dla wszystkich próbek do momentu przerwania
badania nie wykazywa³y ró¿nic i wynosi³y odpowiednio I = 0,18 A, U = 0 V.
Rezystancja izolacji nagrzanej próbki by³a wiêksza od 100 MW, pomimo widocznych zniszczeñ. Wartoœæ pr¹du p³yn¹cego w obwodzie oœwietlenia determinowana by³a moc¹ ¿arówki.

3. Wnioski
Przeprowadzone badania z wykorzystaniem suchego tynku pokazuj¹, ¿e nie
wp³ywa on na pogorszenie funkcjonowania przewodów ognioodpornych. Nale¿y
s¹dziæ, ¿e tynk wilgotny równie¿ nie bêdzie mia³ wp³ywu z uwagi na mo¿liwoœæ
osuszenia go przed cieplnym uszkodzeniem izolacji przewodów ognioodpornych. Inaczej mo¿e byæ w przypadku zalania wod¹ uszkodzonej ju¿ izolacji. Taœma mikowa, która stanowi g³ówn¹ izolacjê ¿y³ przewodów w wysokiej
temperaturze ulega utwardzeniu, a powsta³e spêkania mog¹ umo¿liwiæ wnikanie
wody i powodowaæ zwarcia. W konsekwencji mo¿e to uniemo¿liwiæ funkcjonowanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa. St¹d, niezbêdne s¹ dalsze badania.
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The Influence of Plaster on Fire – Resistant
Cables Operation in Fire Conditions
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the influence of plaster on fire – resistant cables operation in fire conditions.
Mica, wire insulation that remains even in high temperature, becomes
fragile and any impact might cause short circuit, though the plaster itself
does not deteriorate cables’ operation.
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Wp³yw roztworu œrodka pianotwórczego
na funkcjonowanie przewodów ognioodpornych
w tynku w warunkach po¿aru
W artykule przedstawiono wyniki badañ wp³ywu zawilgocenia tynku wod¹
oraz roztworem pianotwórczym na funkcjonowanie przewodów ognioodpornych w warunkach po¿aru.
In the article, the influence of the plaster damped with water and fire foam
water solution on the operation of fire – resistant cables in fire conditions
was described.
S³owa kluczowe: przewody ognioodporne, elektroenergetyczne zagro¿enia po¿arowe, œrodek pianotwórczy.
Keywords: fire resistant cable, electrical fire safety.

1. Wprowadzenie
Powszechnoœæ zastosowania energii elektrycznej powoduje koniecznoœæ wykorzystania przewodów elektrycznych. Produkuje siê bardzo du¿o ró¿nych przewodów, w tym przewody ognioodporne. Musz¹ byæ one bowiem stosowane
w niektórych obiektach, zgodnie z wymogami prawnymi (np. [7]), narzucaj¹cymi
koniecznoœæ instalacji urz¹dzeñ bezpieczeñstwa funkcjonuj¹cych w czasie po¿aru.
Przewody ognioodporne wprowadzane na rynek musz¹ spe³niaæ szereg kryteriów. Do najwa¿niejszych zaliczyæ mo¿na izolacyjnoœæ przewodz¹cych ¿y³.
W zwi¹zku z tym, ¿e zadaniem tych przewodów jest funkcjonowanie w warunkach po¿aru, stawiane wymagania s¹ ostrzejsze. Temperatura po¿aru, zgodnie
z krzyw¹ normow¹ temperatura – czas [5], jest stosunkowo wysoka i tradycyjne
materia³y izolacyjne ulegaj¹ destrukcji.
Przewód elektryczny, tak¿e ognioodporny, musi byæ elastyczny. W³aœciwoœæ
tê osi¹ga siê obecnie poprzez dobór odpowiednich tworzyw sztucznych. Jednak
mimo stosowania w przewodach ognioodpornych tworzyw o najwy¿szej jakoœci,
tworzywa te samodzielnie nie s¹ w stanie zapewniæ izolacyjnoœci w warunkach po-
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¿aru. Z regu³y w przewodach ognioodpornych stosuje siê dodatkowo taœmê mikow¹ [1]. Materia³ ten jest doskona³ym izolatorem i spe³nia swoj¹ funkcjê
w temperaturze siêgaj¹cej nawet 1200°C, posiada jednak podstawow¹ wadê – jest
kruchy. Dlatego p³atki miki naklejane s¹ na specjaln¹ taœmê, któr¹ owija siê ¿y³ê
przewodu.
Budowa tego rodzaju przewodów ognioodpornych zapewnia odpowiedni¹
izolacjê ¿y³ w warunkach po¿aru. Po¿ar niszczy zarówno izolacjê i pow³okê z tworzyw sztucznych, jak i taœmê mikow¹. Na jej powierzchni pojawiaj¹ siê pêkniêcia,
materia³ kruszeje.
Zauwa¿alne jest tylko minimalne przemieszczanie produktów spalania powsta³ych na skutek termicznego rozk³adu taœmy mikowej. W zwi¹zku z tym mo¿liwe
jest stosunkowo d³ugie funkcjonowanie przewodu ognioodpornego w po¿arze.
Jednak obecnoœæ wilgoci mo¿e spowodowaæ du¿y pr¹d up³ywu lub zwarcie.
Powstanie po¿aru nieroz³¹cznie zwi¹zane jest z interwencj¹ stra¿y po¿arnej,
a tak¿e ze stosowaniem sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych. Woda ta, jak równie¿ woda
stosowana podczas akcji przez stra¿aków, oddzia³uje niekorzystnie na zniszczon¹
w po¿arze izolacjê, a ponadto zawiera doœæ znaczn¹ iloœæ jonów. Wynika z tego,
¿e œrodek gaœniczy, jakim jest woda, mo¿e powodowaæ zwarcia w przewodach
ognioodpornych. Normy [3] oraz [4] uwzglêdniaj¹ w stosunkowo prosty sposób
wp³yw wody w badaniach przewodów ognioodpornych. Brak jest jednak szczegó³owych wymagañ dot. wody u¿ywanej do badania, dlatego wyniki mog¹ byæ
ró¿ne dla ró¿nych laboratoriów.
Na funkcjonowanie przewodów ognioodpornych maj¹ wp³yw zawiesia.
Uwzglêdnia to norma niemiecka [4]. Zawiesia bowiem s¹ konstrukcji metalowej
i od ich zachowania w warunkach po¿aru zale¿y prawid³owa praca przewodów
ognioodpornych. Nietypowym zawiesiem jest zainstalowanie przewodów w tynku.
Tynk mo¿na traktowaæ jako warstwê ochronn¹ przed nadmiern¹ temperatur¹
w pocz¹tkowej fazie po¿aru. Jednak z powodu wzglêdnie du¿ej przewodnoœci
cieplnej tynku ochrona przewodów przed wysok¹ temperatur¹ trwa wzglêdnie
krótko [2]. To zjawisko dotyczy równie¿ przewodów ognioodpornych. W przypadku zalania wod¹ tynku, co mo¿e nast¹piæ podczas akcji ratowniczo-gaœniczej, zachowanie siê przewodów ognioodpornych mo¿e byæ nieodpowiednie.
Z uwagi na du¿¹ efektywnoœæ gaœnicz¹, stra¿ po¿arna stosuje dodatki do wody,
np. w postaci œrodków pianotwórczych. Jako przyk³ad mo¿na podaæ pomieszczenia zamkniête o utrudnionym dostêpie, np. tunele kablowe. Obecnoœæ œrodka
pianotwórczego w wodzie zwiêksza iloœæ jonów i tym samym wp³ywa na funkcjonowanie przewodów ognioodpornych w warunkach po¿aru.
Problematyka badañ wp³ywu wody z dodatkiem œrodka pianotwórczego jest
realizacj¹ tematyki wp³ywu tynku na zachowanie ognioodpornoœci przewodów
specjalnych. Autorzy przeprowadzili badania wp³ywu œrodka gaœniczego na wartoœæ pr¹du up³ywu przewodu u³o¿onego pod warstw¹ tynku. W oparciu o wczeœniejsze badania i te omówione w niniejszym artykule zauwa¿yli wp³yw tynku
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nawil¿onego wod¹ z roztworem œrodka pianotwórczego na wartoœci pr¹du skroœnego, jak równie¿ na wartoœæ napiêcia na powierzchni tynku wzglêdem potencja³u ziemi.

2. Badania eksperymentalne
Celem badañ by³a ocena wp³ywu mokrej warstwy tynku na zachowanie ognioodpornoœci przewodów elektrycznych w warunkach po¿aru, symulowanych poprzez
nadmierne promieniowanie cieplne. Sucha warstwa tynku nie ma praktycznie
wp³ywu na funkcjonowanie tego typu przewodów, co potwierdzi³y badania eksperymentalne [2]. Œrodek gaœniczy jakim jest woda, wraz z ró¿nymi dodatkami nawil¿a
tynk i mo¿e mieæ wp³yw na funkcjonowanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa.
W badaniach wykorzystano cylindryczny piec elektryczny o mocy 2,5 kW
o wymiarach 35 × 24 × 16 cm. Konstrukcja pieca umo¿liwi³a ustawienie elementu
grzejnego na ¿¹danej wysokoœci od badanej próbki. Schemat uk³adu badawczego,
w którym przeprowadzono przedmiotowe badania przedstawiono na rys. 1.
Przedmiotem badañ by³y przewody
HIGs, HDGs oraz
HTKSH o klasie PH 90
(czas funkcjonowania
w po¿arze – 90 min).
Odcinki tych przewodów po³o¿ono na
powierzchni materia³u budowlanego
(ceg³y o wymiarach
Rys. 1. Schemat uk³adu badawczego
25 × 12 × 6,5 cm).
1 – autotransformator; 2 – wy³¹czniki; 3 – piec elektryczny; 4 – badany
Równolegle do badaprzewód; 5 – drut miedziany; 6 – miernik temperatury
nego przewodu, w od- îród³o: opracowanie w³asne.
leg³oœci ok. 10 mm
po³o¿ono odizolowany drut miedziany o przekroju 1,5 mm2. Nastêpnie na te elementy po³o¿ono warstwê tynku o gruboœci 0,5 cm i 1 cm (mierzonej od powierzchni przewodu).
Przygotowane próbki by³y kondycjonowane w warunkach standardowych, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, przez oko³o 72 godziny. Poszczególn¹ próbkê umieszczano w pobli¿u elementów grzejnych pieca w taki sposób, aby mo¿na
by³o uzyskaæ temperaturê po¿aru na powierzchni tynku, odpowiadaj¹cej krzywej
normowej. Zatynkowany drut miedziany by³ po³¹czony z zaciskiem woltomierza. Drugi zacisk woltomierza ³¹czono z zaciskiem uziemiaj¹cym. Woltomierz
ten s³u¿y³ do pomiaru ró¿nicy potencja³ów miêdzy tynkiem a ziemi¹.
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Przed badaniami oraz w ich trakcie mierzono wartoœæ rezystancji izolacji odcinka przewodu ognioodpornego zarówno dla stanu zimnego (przed badaniami)
jak i dla stanu gor¹cego (po degradacji cieplnej) przy braku nawil¿enia. Zmierzona wartoœæ rezystancji wynosi³a powy¿ej 100 MW i ta wartoœæ nie mia³a wp³ywu
na wskazania amperomierza.
Podczas badañ mierzona by³a temperatura na powierzchni warstwy tynku
z wykorzystaniem termopary typu K (NiCr – NiAl). Zmierzona temperatura na
powierzchni tynku mia³a wartoœæ w przedziale od 890 do 997°C.
Do oceny funkcjonalnoœci przewodu badan¹ próbkê w³¹czano w obwód
oœwietleniowy. Badany odcinek przewodu by³ zasilany napiêciem 230 V AC.
Energia elektryczna dostarczana by³a do ¿arówki o mocy 40 W. W obwód wpiêto
amperomierz, którego zadaniem by³ pomiar pr¹du w obwodzie, w sk³ad którego
wchodzi³ badany odcinek przewodu. Obwód zabezpieczony by³ wy³¹cznikami
automatycznymi, które w momencie zwarcia wy³¹cza³y obwód. Stan zwarcia by³
sygnalizowany akustycznie (dŸwiêk zadzia³ania wy³¹cznika) oraz wizualnie
(wy³¹czenia zasilanej ¿arówki). Wyst¹pienie zwarcia by³o jednoznaczne z zakoñczeniem próby. Po up³ywie 70 min od pocz¹tku badania rozpoczêto polewanie
tynku wod¹ z dodatkiem œrodka pianotwórczego Protektol SAT-10 o stê¿eniu 3%
(roztwór jednego z najczêœciej stosowanych œrodków pianotwórczych, w najczêœciej stosowanym stê¿eniu). W tym czasie izolacja i pow³oka przewodu ognioodpornego by³a ju¿ zniszczona,
ale jego funkcjonalnoœæ zachowana. W pierwszych minutach polewania takim
roztworem nastêpuje wrzenie
wody i sch³adzanie wierzchniej warstwy tynku. Dalsze
polewanie powoduje takie
sch³odzenie tynku, ¿e roztwór na powierzchni pozostaje w stanie ciek³ym, jednak
wierzchnia warstwa tynku
Rys. 2. Zniszczenia tynku po polewaniu gor¹cego tynku
ulega silnemu zniszczeniu,
wod¹ z dodatkiem œrodka pianotwórczego
co przedstawiono na rys. 2.
îród³o: opracowanie w³asne.
W pierwszych minutach
polewania gor¹cego tynku roztworem nie zaobserwowano reakcji mierników
(pr¹d up³ywu mia³ wartoœæ zerow¹, woltomierz wskazywa³ zero woltów). W miarê nasi¹kania tynku roztworem wystêpuje reakcja mierników. Wskazania by³y
niestabilne i zmienia³y siê niezale¿nie od iloœci roztworu na powierzchni tynku.
Wahania wskazañ przyrz¹dów pomiarowych mia³y miejsce przy pe³nym zalaniu
powierzchni jak i po czêœciowym wch³oniêciu i odparowaniu œrodka gaœniczego.
Amperomierz wskazywa³ od 0 do 3,5 A pr¹du up³ywu, woltomierz od 0 do 230 V.
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W niektórym przypadkach nadmierny pr¹d spowodowa³ zadzia³anie wy³¹cznika. Przed zadzia³aniem wy³¹cznika s³yszalne by³y syczenia zwi¹zane z wy³adowaniami niezupe³nymi miêdzy ¿y³ami przewodów ognioodpornych.
Wp³yw gruboœci tynku na wartoœæ pr¹du up³ywu w warunkach badañ nie jest
jednoznaczny. Cieñsza warstwa tynku z uwagi na mniejsz¹ pojemnoœæ ciepln¹
powinna powodowaæ szybszy i wiêkszy wzrost pr¹du up³ywu. Nie we wszystkich
przypadkach fakt ten zaobserwowano. Wyniki badañ przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wyniki badañ
Rodzaj Temperatura
Tynk suchy
przewodu koñcowa [°C]

HTKSH
gruboœæ
tynku
(10 mm)

980

HTKSH
gruboœæ
tynku
(5 mm)
HDGS
gruboœæ
tynku
(10 mm)
HDGS
gruboœæ
tynku
(5 mm)
HLGS
gruboœæ
tynku
(10 mm)

921

HLGS
gruboœæ
tynku
(5 mm)

952

Tynk zraszany wod¹ z dodatkiem œrodka pianotwórczego
Protektol SAT-10 o 3% stê¿eniu objêtoœciowym

R>100 MW Podczas podawania wody na powierzchniê tynku woda odparoI=0,19 A wywa³a, a po czasie ok. 12 min zaobserwowano wzrost pr¹du do
ok. 0,2 A. Napiêcie na powierzchni tynku wzros³o od 0 do 130 V
U=0 V
w stosunku do potencja³u ziemi. Przy od³¹czonej ¿arówce i mokrym tynku amperomierz wskaza³ 65 mA przy niezmienionych warunkach zasilania obwodu oœwietlenia. Napiêcie na powierzchni
tynku wynios³o 126 V. Po 90 min eksperyment przerwano.
R>100 MW W tym przypadku zarejestrowano wskazania amperomierza zmieniaj¹ce siê w granicach 0,2–0,3 A. Napiêcie powierzchni tynku
I=0,19 A
mia³o wartoœæ 133 V. Po od³¹czeniu ¿arówki: a) amperomierz:
U=0 V
wskazania w granicach 78–85 mA; b) woltomierz 145–153 V.

978

R>100 MW Wskazania amperomierza by³y niestabilne i zmienia³y siê w przedziale 0,3–0,5 A. Napiêcie: 150–210 V w zale¿noœci od stopnia
I=0,19 A
zawilgocenia. Po od³¹czeniu odbiornika wskazania przyrz¹dów
U=0 V
wynosi³y: a) amperomierz: 0,4–0,65 A; b) woltomierz: 150–210 V.

884

R>100 MW
I=0,19 A
U=0 V

932

R>100 MW Wskazania amperomierza zmienia³y siê pomiêdzy 0,19 A i 2,3 A
i by³y niestabilne. Napiêcie pomiêdzy powierzchni¹ tynku a zieI=0,19 A
mi¹ wynosi³o ok. 107 V, równie¿ by³o niestabilne. Po od³¹czeniu
U=0 V
oœwietlenia od zasilania i intensywnym zraszaniu powierzchni tynku amperomierz pokaza³ 3,8 A, woltomierz zaœ 105 V. Eksperyment przerwano po 90 minutach
Pr¹d zmieni³ siê z 0,19 A na ok. 0,65 A, napiêcie zaœ z 0 na
R>100 MW
I=0,19 A 220 V. Po od³¹czeniu ¿arówki od zasilania zanotowano wskazania
amperomierza 0,5–0,84 A i woltomierza ok. 230 V. Eksperyment
U=0 V
przerwano po oko³o 90 minutach. Badany odcinek przewodu zachowa³ w³asnoœci ci¹g³oœci dostawy energii elektrycznej.

Pr¹d zmienia³ siê w przedziale 0,5–3,5 A, nast¹pi³o zadzia³anie
bezpieczników automatycznych wskutek zaistnia³ego zwarcia.
Zmiany napiêcia pomiêdzy powierzchni¹ tynku a ziemi¹ w przedziale: 165–230 V.

3. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
• Wilgotny tynk mo¿e stanowiæ zagro¿enie pora¿eniowe podczas akcji gaœniczych.
• W przypadku przewodów z taœm¹ mikow¹ pr¹dy up³ywu s¹ znacznie
mniejsze ni¿ przy braku taœmy mikowej, np. z taœm¹ mikow¹ Imax » 0,8 A, przy
braku Imax » 8 A. Nie nale¿y zatem spodziewaæ siê zadzia³ania zabezpieczenia
przetê¿eniowego danego obwodu elektrycznego.
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• Woda z 3% dodatkiem œrodka pianotwórczego Protektol SAT-10 w przypadku uszkodzonej izolacji przewodów ognioodpornych w tynku powoduje znaczny
wzrost pr¹du up³ywu zagra¿aj¹cemu funkcjonowaniu tego przewodu.
• Zaobserwowano w badaniach syczenia i trzaski œwiadcz¹ce o wy³adowaniach niezupe³nych. Mog¹ one mieæ wp³yw na pracê instalacji rozg³aszania alarmu po¿arowego DSO. Na skutek zmian parametrów elektrycznych, takich jak
pojemnoœæ i indukcyjnoœæ, mog¹ nastêpowaæ zniekszta³cenia sygna³u zasilaj¹cego g³oœniki.
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The Influence of Fire Foam Water Solution
on Fire – Resistant Cables Operation
in Fire Conditions
The article describes and discusses the research results concerning
the influence of fire foam water solution on fire – resistant cables operation
in fire conditions. Dampen plaster enhances the danger of electric shock
of the firemen during operations, as the leakage current increases, when
fire foam solution is used. Mica, if used as wire insulation, reduces
the leakage current.
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Wytyczne projektowania systemów oddymiania
mechanicznego w obiektach wielkokubaturowych
z atrium wg normy NFPA 92 Standard for Smoke
management Systems in Malls, Atria,
and Large Spaces, 2012 Edition
czêœæ 1
The main purpose of smoke management as an active fire protection
system is to maintain a tenable environment condition for people staying in
building during the time required for evacuation in case of fire. These paper
contains short case study description of methodologies for estimating the
location, control and reduce the migration of smoke within a large-volume
space due to a fire, based on NFPA 92 standard.
S³owa kluczowe: oddymianie, atria, dym, NFPA 92, obiekty wielkokubaturowe, próby z ciep³ym dymem.
Keywords: smoke management, atria, smoke, NFPA 92, large-volume
space, hot smoke tests.

1. Wstêp
Systemy oddymiania s¹ jednym z elementów wchodz¹cych w sk³ad urz¹dzeñ
przeciwpo¿arowych, s³u¿¹cych do usuwania dymu i ciep³a z budynku w przypadku wyst¹pienia po¿aru. Podstawowym celem ich stosowania jest zapewnienie
bezpiecznych warunków ewakuacji osób przebywaj¹cych w budynku. Jednym
z czynników maj¹cych wp³yw na skutecznoœæ dzia³ania tego systemu jest szczegó³owa analiza obiektu lub wybranej w nim przestrzeni pod k¹tem rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a oraz mo¿liwoœci jego skutecznego odprowadzenia.
Dostêpne na rynku technologie pozwalaj¹ budowaæ obiekty o skomplikowanych kszta³tach, których wnêtrza mog¹ stanowiæ m.in. niewydzielone przestrzenie
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³¹cz¹ce wiele kondygnacji. Du¿e i niepodzielone przestrzenie o skomplikowanych
kszta³tach i uk³adzie komunikacji spêdzaj¹ czasem sen z powiek projektantom
systemów oddymiania. Dzieje siê tak, poniewa¿ mimo globalizacji i mo¿liwoœci
korzystania z ró¿nych standardów zagranicznych, wytyczne i proponowane rozwi¹zania samych norm mog¹ byæ niewystarczaj¹ce w zaprojektowaniu skutecznego systemu oddymiania w obiektach o skomplikowanej architekturze. W takich
przypadkach pomocne staj¹ siê narzêdzia in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego,
jakimi s¹ programy komputerowe modeluj¹ce rozwój po¿aru i rozprzestrzenianie
siê gazów po¿arowych, oparte na numerycznej mechanice p³ynów.
W artykule przedstawione zostan¹ problemy, z jakimi mo¿na siê spotkaæ podczas projektowania systemów oddymiania, nawet w obiektach o prostych uk³adach architektonicznych. Opisane zostan¹ algorytmy obliczeniowe, za pomoc¹
których obliczyæ mo¿na kluczowe parametry systemów oddymiania.

2. Standardy techniczne, wytyczne i wiedza techniczna
wykorzystane do projektowania systemów oddymiania
mechanicznego w obiektach u¿ytecznoœci publicznej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem obiektów atrialnych
W celu opracowania optymalnego systemu oddymiania, zapewniaj¹cego bezpieczne warunki ewakuacji, nale¿y przedstawiæ zakres wymagañ stawianych systemom oddymiania, które zagwarantuj¹ bezpieczeñstwo u¿ytkownikom danego
obiektu, poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji. Pos³u¿yæ do
tego mog¹ ogólne wymagania krajowe, jak i szczegó³owe wymagania zagraniczne,
które zosta³y stworzone w oparciu o rozwa¿ania teoretyczne czy badania empiryczne na modelach lub w du¿ej skali.
Poniewa¿ system oddymiania jest jednym z kluczowych systemów przeciwpo¿arowych, na przestrzeni lat powsta³o szereg wytycznych, które s³u¿¹ projektantom oraz specjalistom w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej w zaprojektowaniu i analizie przyjêtych rozwi¹zañ zastosowanych w danych systemach oddymiania.
W przypadku wymagañ krajowych, obowi¹zek zastosowania rozwi¹zañ techniczno-budowlanych zabezpieczaj¹cych przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych
usytuowanych w obiektach z przestrzeni¹ atrium (przekrytym dziedziñcu) wynika z rozporz¹dzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki oraz ich usytuowanie
(DzU nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.). W § 247 ust. 2 zalecono, aby: „w krytym ci¹gu
pieszym (pasa¿u), do którego przylegaj¹ lokale handlowe i us³ugowe oraz w przykrytym dziedziñcu wewnêtrznym, nale¿y zastosowaæ rozwi¹zania techniczno-budowlane zabezpieczaj¹ce przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych” [1].
W myœl tego rozporz¹dzenia przez zabezpieczenie przed zadymieniem dróg
ewakuacyjnych nale¿y rozumieæ „zabezpieczenie przed utrzymywaniem siê na dro-
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gach ewakuacyjnych dymu w iloœci, która ze wzglêdu na ograniczenie widocznoœci, toksycznoœæ lub temperaturê uniemo¿liwi³aby bezpieczn¹ ewakuacjê”.
W kolejnych zapisach prawnych ustawodawca stanowi, i¿ instalacja wentylacji oddymiaj¹cej powinna:
1) usuwaæ dym z intensywnoœci¹ zapewniaj¹c¹, ¿e w czasie potrzebnym do
ewakuacji ludzi na chronionych przejœciach i drogach ewakuacyjnych nie
wyst¹pi zadymienie lub temperatura uniemo¿liwiaj¹ce bezpieczn¹ ewakuacjê,
2) mieæ sta³y dop³yw powietrza zewnêtrznego uzupe³niaj¹cego braki tego powietrza w wyniku jego wyp³ywu wraz z dymem [2].
Przyjmuje siê, ¿e bezpieczna ewakuacja jest mo¿liwa, gdy wartoœæ temperatury do wysokoœci 1,8 m, licz¹c od poziomu posadzki drogi ewakuacyjnej, nie przekroczy 60°C, a w partiach wy¿szych ni¿ 2,5 m nie przekroczy 200°C. Widzialnoœæ
elementów konstrukcyjnych wynosiæ musi co najmniej 10 m, a podœwietlanych
znaków ewakuacyjnych 25 m.
Z uwagi na brak w Polskich Normach szczegó³owych wytycznych i algorytmów obliczeniowych w zakresie projektowania wentylacji oddymiaj¹cej obiektów atrialnych, w praktyce do ich projektowania stosowane s¹ czêsto normy zagraniczne. Przyjête tam wymagania traktowane s¹ jako zasady wiedzy technicznej.
Mo¿liwoœæ tak¹ daje Prawo Budowlane [3], które stanowi, i¿ „obiekt budowlany
wraz ze zwi¹zanymi z nim urz¹dzeniami budowlanymi nale¿y, bior¹c pod uwagê
przewidywany okres u¿ytkowania, projektowaæ i budowaæ w sposób okreœlony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniaj¹c spe³nienie wymagañ podstawowych dotycz¹cych […]
miêdzy innymi bezpieczeñstwa po¿arowego”. Maj¹c na uwadze powy¿sze,
w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów nie ma ¿adnych przeciwwskazañ, aby zagraniczne uznane standardy projektowe w dziedzinie in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego stosowaæ w obiektach realizowanych na terenie naszego kraju. Oprócz
opisywanych w niniejszym artykule przyk³adami takich standardów mog¹ byæ:
• VDI 6019-2:2009 Engineering Methods for the Dimensioning of Systems
for the Removal of Smoke from Buildings – Engineering Methods [12].

Rys. 1. Zobrazowanie wymagañ zapewniaj¹cych bezpieczn¹ ewakuacjê.
Przekrój przez drogê ewakuacyjn¹
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [2].
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• PD 7974-2:2002 Aplication of Fire Safety Engineering Principles to the Design of Buildings. Part 2: Spread of Smoke and Toxic Gases within and Beyound
the Enclosure of Origin (Sub-system 2) [13].
• TR 12101-5 Smoke and Heat Control Systems – Part 5: Guidelines on Functional Recommendations and Calculation Methods for Smoke and Heat Exhaust Ventilation Systems [14].

3. Rozwi¹zania konstrukcyjne obiektów wielkokubaturowych
ze szczególnym uwzglêdnieniem obiektów atrialnych
Wed³ug standardu NFPA 92 atrium (ang: atrium), to „du¿a przestrzeñ wydzielona przez otwarty strop lub szereg stropów ³¹cz¹cych jedn¹ lub wiele kondygnacji, przykryta na szczycie, u¿ywana do innych celów, jak obudowa klatek
schodowych, wind, otwartych ruchomych schodów lub jako szachtów u¿ytkowych dla przewodów elektryki, klimatyzacji, lub infrastruktury komunikacyjnej” [4], (rys. 5).
Mo¿na rozró¿niæ g³ówne typy atriów:
• Atrium sterylna rura. Przy takim rozwi¹zaniu przestrzeñ atrium oddzielona
jest od pozosta³ych pomieszczeñ œcian¹ szklan¹ o odpornoœci ogniowej. Przestrzeñ
atrium ma charakter nieu¿ytkowy i jest zamkniêta, wystêpuje w niej wy³¹cznie cyrkulacja powietrza (rys. 2).
• Atrium zamkniête. Atrium oddzielone jest od pozosta³ej czêœci budynku
œcian¹ lub szk³em zwyk³ym, bez odpornoœci ogniowej. Jego przestrzeñ mo¿e byæ
wykorzystywana do ró¿nych celów (np. lokale gastronomiczce, przestrzenie relaksacyjne itp.) (rys. 3).
• Atrium czêœciowo otwarte. W przypadku takiego rozwi¹zania dolne kondygnacje mog¹ byæ otwarte, a pozosta³e oddzielone od przestrzeni atrium œcian¹ ze
szk³a (rys. 4).
• Atrium ca³kowicie otwarte. Niektóre górne lub wszystkie kondygnacje s¹
otwarte do przestrzeni atrium (rys. 5).

fasada
o odpornoœci
ogniowej

Rys. 2. Atrium ca³kowicie zabudowane
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Roger
Harrison „Smoke Control in Atrium Buildings:
A Study of the Thermal Spill Plume” [5].

fasada bez
odpornoœci
ogniowej

Rys. 3. Atrium zamkniête
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [5].
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fasada bez
odpornoœci
ogniowej

Rys. 4. Atrium czêœciowo otwarte
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [5].

Rys. 5. Atrium ca³kowicie otwarte
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [5].

Obecnie nowoczesne obiekty atrialne zawieraj¹ bardzo du¿e wielokondygnacyjne i niepodzielone przestrzenie, które znajduj¹ siê pod dachem o znacznej
rozpiêtoœci. Sprzyja to gromadzeniu siê znacznej iloœci materia³ów palnych,
przez co wzrasta zagro¿enie na wypadek rozprzestrzeniaj¹cego siê po¿aru w ich
wnêtrzu (rys. 6, 7).

Rys. 6. Przekrój przez przestrzeñ atrium – realia projektowe
îród³o: opracowanie w³asne.
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W porównaniu z tradycyjnymi budynkami, rozwi¹zanie polegaj¹ce na
po³¹czeniu przestrzeni otaczaj¹cych atrium z jego przestrzeni¹ wewnêtrzn¹,
stwarza dodatkowe zagro¿enie, gdy¿ dym i gazy po¿arowe lub nawet p³omienie
mog¹ przemieszczaæ siê z pomieszczenia na wy¿sze kondygnacje (rys. 7).

Rys. 7. Rzeczywisty widok atrium wielokondygnacyjnego ca³kowicie otwartego
îród³o: materia³y w³asne.
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4. Czynniki kszta³tuj¹ce rozprzestrzenianie siê po¿aru.
Charakterystyka zjawisk po¿arowych. Budowa kolumn
konwekcyjnych dymu
Istotnymi elementami, maj¹cymi wp³yw na rozwój po¿aru w pomieszczeniu,
s¹ liczba i rodzaj materia³ów palnych oraz sposób dzia³ania wentylacji.
W pocz¹tkowej fazie po¿aru, elementem maj¹cym wp³yw na szybkoœæ jego rozwoju, jest materia³ palny, poniewa¿ w pomieszczeniu bêdzie wystarczaj¹co du¿o
powietrza, aby proces spalania trwa³ nieprzerwanie. W dalszej fazie rozwoju po¿ar, na skutek spadku stê¿enia tlenu, kontrolowany jest przez wentylacjê.
Aby mo¿na by³o zaprojektowaæ skuteczny system oddymiania, nale¿y przede
wszystkim poznaæ mechanizmy rozwoju po¿aru i jego wp³yw na rozprzestrzenianie siê gazów po¿arowych w obiekcie.
Za³ó¿my, ¿e po¿ar powstaje na posadzce kilkukondygnacyjnego atrium.
Wzrost temperatury na skutek procesu egzotermicznego, jakim jest spalanie, powoduje zmniejszenie gêstoœci i w konsekwencji unoszenie siê gor¹cych gazów
(produktów rozk³adu termicznego) ku górze. Wraz ze wzrostem ró¿nicy temperatur, zwiêksza siê si³a wyporu, tzn. dym szybciej pokonuje drogê od poziomu
po¿aru do tworz¹cej siê warstwy dymu. W przypadku po¿aru na posadzce atrium
unosz¹cy siê dym tworzy tzw. kolumnê konwekcyjn¹ dymu o symetrii osiowej
(ang. simetric spill plume). Osiowa kolumna konwekcyjna dymu, to kolumna,
która unosi siê nad po¿arem bez kontaktu ze œcianami lub innymi przeszkodami
architektonicznymi. Jej kszta³t nie jest odchylany na skutek przep³ywu powietrza (rys. 8, 9).

Rys. 8. Profil kolumny konwekcyjnej dymu o symetrii osiowej
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4].
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Rys. 9. Przekrój przez przestrzeñ atrium, symetryczna kolumna konwekcyjna dymu – realia projektowe
îród³o: opracowanie w³asne.

W³asnoœci¹ wszystkich kolumn konwekcyjnych dymu (symetryczna, balkonowa, okienna) jest to, ¿e iloœæ zasysanego powietrza do kolumny roœnie wyk³adniczo wraz ze wzrostem wysokoœci, jak¹ musi pokonaæ dym.
Zasysanie powietrza ze wszystkich stron kolumny powoduje, ¿e wraz ze wzrostem profil kolumny ulega poszerzeniu i przyjmuje postaæ odwróconego sto¿ka.
Otaczaj¹ce powietrze równie¿ ma wp³yw na profil temperatury i prêdkoœci
przep³ywu w kolumnie. Najwiêksza prêdkoœæ przep³ywu gazów ma miejsce w osi
po¿aru, co zosta³o zilustrowane na rys. 8. W przypadku temperatury, im dalej od
osi i wy¿ej od Ÿród³a po¿aru, tym jest ona mniejsza. Gdy dym dotrze do poziomu
sufitu, gazy po¿arowe bêd¹ siê rozprzestrzeniaæ w przestrzeni podsufitowej,
tworz¹c tzw. podsufitow¹ warstwê dymu, a jej dolny poziom w miarê up³ywu czasu bêdzie siê obni¿aæ ku posadzce.
Innym potencjalnym miejscem po¿aru, jaki mo¿e powstaæ w obiekcie zawieraj¹cym kilkukondygnacyjne atrium, jest pomieszczenie przyleg³e do atrium.
W tym przypadku pierwsz¹ przeszkod¹ na drodze rozprzestrzeniania siê dymu
jest strop pomieszczenia. Na skutek rozwoju po¿aru nastêpuje kumulacja produk-
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tów rozk³adu termicznego i spalania pod stropem pomieszczenia w postaci podsufitowej warstwy dymu, która od osi po¿aru rozprzestrzenia siê w postaci
strumienia podsufitowego (ang. ceiling jet). Prowadzi to, przy jednoczesnym
wzroœcie temperatury górnej warstwy, do znacznego zwiêkszenia strumienia promieniowania cieplnego zwróconego w dó³ w kierunku materia³ów palnych (tzw.
strumieñ feedback flux). Powoduje to zwiêkszenie szybkoœci wydzielania lotnych produktów rozk³adu termicznego, które ulegaj¹ spalaniu. Strefa spalania
i kolumna konwekcyjna powoduj¹ przekazanie energii na drodze promieniowania do obu warstw, powoduj¹c równie¿ wzrost temperatury ch³odniejszej warstwy dolnej. W przypadku gdy w pomieszczeniu brak jest systemu usuwania
dymu i ciep³a, dolny poziom podsufitowej warstwy dymu znajdzie siê ni¿ej ni¿
krawêdŸ nadpro¿a i dym zacznie wyp³ywaæ na zewn¹trz pomieszczenia (rys. 10).

Rys. 10. Mechanizm rozwoju po¿aru w pomieszczeniu
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [5].

W zale¿noœci od uk³adu konstrukcyjnego atrium dym mo¿e wp³ywaæ bezpoœrednio do zbiornika utworzonego w strefie podsufitowej przestrzeni atrium lub,
w przypadku obecnoœci balkonu nad rozpatrywan¹ kondygnacj¹, dym bêdzie
rozprzestrzenia³ siê pod balkonem, a¿ dotrze do jego krawêdzi. Po przekroczeniu
krawêdzi unosiæ siê bêdzie do zbiornika strefy podsufitowej atrium, tworz¹c tzw.
rozp³ywaj¹c¹ siê lub liniow¹ kolumnê konwekcyjn¹ dymu. Oznacza to, ¿e podstawa s³upa po przekroczeniu krawêdzi wyp³ywu jest d³uga i stosunkowo w¹ska.
Kolumna rozp³ywaj¹ca siê mo¿e przybieraæ dwie formy: przylegaj¹c¹ (rys. 11)
lub swobodn¹ (rys. 12). W pierwszym przypadku dym po przekroczeniu krawêdzi otworu pomieszczenia unosi siê bezpoœrednio ku górze, przylegaj¹c do zabudowanej nad pomieszczeniem pionowej powierzchni (rys. 11). Na rys. 12
przedstawiono natomiast schemat swobodnej kolumny konwekcyjnej, gdzie
dym wyp³ywaj¹cy z pomieszczenia objêtego po¿arem, rozprzestrzenia siê najpierw poziomo pod balkonem. Pod balkonem zachodz¹ procesy turbulentnego
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mieszania siê dymu z otaczaj¹cym powietrzem, który po przekroczeniu krawêdzi
balkonu unosi siê dalej do góry.

Rys. 11. Kolumna konwekcyjna dymu
przylegaj¹ca (ang. adhered spill plume)
îród³o: [6].

Rys. 12. Kolumna konwekcyjna dymu swobodna
(ang. free plume)
îród³o: [6].

W jednokondygnacyjnych i wysokich atriach, dym unosiæ siê bêdzie bezpoœrednio do utworzonego w atrium zbiornika dymu. W atriach wielokondygnacyjnych, dym przed dotarciem do zbiornika dymu, przep³ywaæ bêdzie przez otwory
w stropach poszczególnych kondygnacji. Tak jak w przypadku kolumny konwekcyjnej o symetrii osiowej, natê¿enie przep³ywu dymu, jaki wp³ynie do utworzonego zbiornika dymu, zale¿y od d³ugoœci drogi przep³ywu, jak¹ musi pokonaæ
dym i iloœci zassanego do kolumny konwekcyjnej powietrza. Dla kolumny balkonowej proces mieszania siê dymu z otaczaj¹cym powietrzem zale¿ny jest m.in. od
geometrii przestrzeni, w jakiej dym siê rozprzestrzenia. W teorii istniej¹ trzy
strefy, w których ma miejsce mieszanie siê powietrza z dymem, tj. pomieszczenie
objête po¿arem (1), przestrzeñ pod balkonem wraz z jego krawêdzi¹ (2) i przestrzeñ nad krawêdzi¹ balkonu (atrium) (3) (rys. 13).
Na masowe natê¿enie przep³ywu dymu, wyp³ywaj¹cego z pomieszczenia,
sk³ada siê przede wszystkim: masowy przep³yw dymu powsta³ego podczas spalania materia³u palnego, masowy przep³yw powietrza zasysanego do kolumny konwekcyjnej dymu, masowy nap³yw powietrza nap³ywaj¹cego do pomieszczenia
z zewn¹trz oraz masowy przep³yw powietrza mieszaj¹cego siê z rozprzestrzeniaj¹c¹ siê poziomo warstw¹ podsufitow¹ dymu.

5. Rozchodzenie siê dymu w pomieszczeniu
przyleg³ym do atrium
Unosz¹cy siê do góry dym pocz¹tkowo rozprzestrzenia siê w postaci podsufitowej warstwy. Po dotarciu do œciany, która posiada ni¿sz¹ temperaturê, przeka-
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zuje jej czêœæ energii, co powoduje zmniejszenie si³y wyporu. Dalej rozprzestrzenia siê ku do³owi w postaci strumienia œciennego (ang. wall jet). Si³y wyporu
w kolumnie konwekcyjnej, które s¹ przeciwne do kierunku opadania przyœciennego strumienia dymu, powoduj¹ ponowne ich zassanie do kolumny konwekcyjnej, co w konsekwencji powoduje obni¿enie warstwy wolnej od dymu. Przep³yw
dymu, w kolumnie konwekcyjnej i warstwie podsufitowej, wymusza jednoczeœnie nap³yw powietrza przez otwory zlokalizowane w strefie przypod³ogowej, które ³¹cz¹ pomieszczenie z przestrzeni¹ zewnêtrzn¹. Masowe natê¿enie nap³ywu
powietrza z zewn¹trz zale¿y od geometrii pomieszczenia i kszta³tu oraz wymiarów otworu ³¹cz¹cego te pomieszczenie z przestrzeni¹ atrialn¹. Zjawisko mieszania siê dymu z otaczaj¹cym powietrzem ma równie¿ miejsce na odcinku miêdzy
otworem, z którego wyp³ywa dym, a krawêdzi¹ balkonu (rys. 10). Zwiêkszenie

Rys. 13. Balkonowa kolumna konwekcyjna dymu – regiony mieszania siê dymu z powietrzem
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [6].
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Rys. 14. Nap³yw powietrza do pomieszczenia objêtego po¿arem
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [6].

któregokolwiek z tych wymiarów powoduje powstanie
silniejszych turbulencji, wp³ywaj¹cych na proces mieszania. Harrison and Spearpoint
[7] w swych badaniach potwierdzili, ¿e obecnoœæ nadpro¿a na krawêdzi balkonu
nie ma wp³ywu na iloœæ zasysanego do wyp³ywaj¹cej z pomieszczenia warstwy dymu
powietrza, tj. taka sama iloœæ
powietrza zasysana jest do
warstwy dymu, gdy balkon na
krawêdzi jest p³aski i gdy zakoñczony jest nadpro¿em.
Ostatnim odcinkiem przep³ywu,
na którym zachodz¹
Rys. 15. Zale¿noœæ natê¿enia przep³ywu dymu w zale¿noœci
od ró¿nych wysokoœci unoszenia kolumny konwekcyjnej
procesy mieszania siê dymu
dymu
z otaczaj¹cym powietrzem,
îród³o: [9].
jest odcinek miêdzy krawêdzi¹ balkonu, a utworzonym pod stropem atrium zbiornikiem dymu. W przypadku swobodnej kolumny konwekcyjnej dymu, zasysanie powietrza zachodzi
ze wszystkich jej stron, natomiast w przypadku kolumny przylegaj¹cej, powietrze zasysane jest tylko od strony wewnêtrznej atrium, co skutkuje mniejszym
masowym natê¿eniem przep³ywu dymu wp³ywaj¹cego do ograniczonego zbiornika (rys. 11, 12).
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Morgan i Marshal [8] stwierdza, ¿e g³ównymi czynnikami maj¹cymi wp³yw
na iloœæ zasysanego powietrza wp³ywaj¹cego do rozprzestrzeniaj¹cego siê dymu
s¹: masowe natê¿enie przep³ywu dymu unosz¹cego siê po przekroczeniu krawêdzi balkonu, wielkoœæ strumienia konwekcyjnego gazów po¿arowych, szerokoœæ
krawêdzi mierzona wzd³u¿ balkonu, przez któr¹ przep³ywa dym oraz wysokoœæ
unoszenia dymu, mierzona od krawêdzi balkonu do dolnej warstwy dymu.
Roger Harrison [5] dowiód³, ¿e wiêksza iloœæ powietrza zasysana jest, gdy kolumna konwekcyjna ma charakter balkonowy, jednak¿e zale¿noœæ ta jest s³uszna
jedynie wtedy, gdy wysokoœæ unoszenia siê dymu, liczona od krawêdzi balkonu,
nie jest wiêksza ni¿ 40 m. Badania przeprowadzone zosta³y dla ró¿nych wartoœci
unoszenia siê dymu H, która liczona by³a od posadzki atrium i ró¿nych wartoœci
szerokoœci, jak¹ dym wyp³ywa³ spod balkonu (krawêdzi za³amania). Moc po¿aru
dla wszystkich przypadków wynosi³a 5 MW. Otrzymane wyniki zilustrowane zosta³y wykresem przedstawionym na rys. 15.

Rys. 16. Za³o¿enia projektowe w przypadku po¿aru w sklepie przyleg³ym do atrium. Oddymianie
pomieszczenia przyleg³ego do atrium przez wentylatory zamontowane w strefie podsufitowej atrium
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: £. Ostapiuk, Koncepcja systemu oddymiania galerii handlowej.
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Reasumuj¹c, na podstawie przeprowadzonych analiz teoretycznych i badañ
eksperymentalnych, mo¿na stwierdziæ, ¿e na charakterystykê rozprzestrzeniania
siê dymu w obiekcie wp³yw ma wiele czynników:
a) uk³ad geometryczny analizowanej przestrzeni (powierzchnia pomieszczenia w którym powsta³ po¿ar), wymiary otworu z którego wyp³ywa dym, wymiary
pasa¿y lub balkonów, pod którym gazy po¿arowe mog¹ siê rozprzestrzeniaæ itp.,
b) moc i lokalizacja powsta³ego po¿aru w analizowanej przestrzeni (po¿ar na
posadzce atrium, po¿ar w pomieszczeniu przyleg³ym do przestrzeni atrium na
parterze lub wy¿szych kondygnacjach,
c) zastosowanie aktywnych lub pasywnych systemów kontroli rozprzestrzeniania siê dymu (np. kurtyny dymowe).
Rozwi¹zuj¹c zagadnienia zwi¹zane z projektowaniem systemów oddymiania,
nale¿y mieæ na uwadze nie tylko wytyczne przyjêtych standardów, ale równie¿
zasady wiedzy technicznej oparte na badaniach, które warto lub nawet nale¿y dodatkowo weryfikowaæ za pomoc¹ programów modelowania numerycznego.

6. Podstawowe cele systemu usuwania dymu i ciep³a (Smoke
and Heat Exhaust Ventilation System – SHEVS)
Poniewa¿ w obiektach u¿ytecznoœci publicznej w czasie ich normalnego funkcjonowania mo¿e siê znajdowaæ du¿a liczba osób, podstawowym celem stosowania oddymiania jest ochrona dróg ewakuacyjnych, czyli zapewnienie warunków
nie zagra¿aj¹cych ¿yciu i zdrowiu ewakuuj¹cych siê osób. Nadrzêdnym celem systemu usuwania dymu i ciep³a (SHEVS) jest opóŸnienie zadymienia na drogach
ewakuacyjnych przez czas potrzebny do bezpiecznego opuszczenia obiektu. Zadanie to realizowane jest przez utrzymywanie warstwy dymu pod stropem na odpowiedniej wysokoœci, tj. w przestrzeni ok. 3 m od poziomu pod³ogi, a nastêpnie
usuwanie dymu z obliczon¹ wydajnoœci¹ poza budynek. Obliczona wydajnoœæ
wentylatorów oddymiaj¹cych lub powierzchnia czynna klap dymowych powinna
utrzymaæ warstwê dymu na zadanej wysokoœci, co najmniej przez czas potrzebny
na ewakuacjê ludzi. Jeœli wysokoœæ niezadymionej strefy i temperatura dymu pozostaj¹ na bezpiecznym poziomie do momentu opanowania (lokalizacji) po¿aru,
dostêpny czas ewakuacji (czas, w którym warunki pozwalaj¹ na opuszczenie budynku po zaprojektowanych drogach ewakuacji) mo¿e byæ w rzeczywistoœci nieograniczony.
Drugim celem wentylacji oddymiaj¹cej jest kontrola temperatury na drogach
ewakuacji. System oddymiania powinien byæ tak zaprojektowany, aby ogranicza³
temperaturê gazów w utworzonej warstwie podsufitowej. Spe³nienie takiego
za³o¿enia projektowego pozwala na stosowanie materia³ów, które w przeciwnym
wypadku uleg³yby uszkodzeniu na skutek dzia³ania gor¹cych gazów po¿arowych. Za przyk³ad koniecznoœci zastosowania opisanego za³o¿enia pos³u¿yæ
mo¿e elewacja dziedziñca wewnêtrznego, wykonana ze szk³a nieposiadaj¹cego
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odpornoœci ogniowej, gdzie zastosowany do obudowy materia³ bêdzie odporny
na dzia³anie ciep³a tylko do okreœlonej i obliczonej wczeœniej wartoœci temperatury.

Rys. 17. Za³o¿enia projektowe w przypadku po¿aru w sklepie przyleg³ym do atrium. Oddymianie
pomieszczenia przyleg³ego do atrium przez wentylatory zamontowane w strefie podsufitowej atrium
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: £. Ostapiuk, Koncepcja systemu oddymiania galerii handlowej.

Poniewa¿ przebieg akcji ratowniczo-gaœniczej ma istotny wp³yw na bezpieczeñstwo u¿ytkowników oraz ochronê samego obiektu, kolejnym powodem, dla
którego stosuje siê wentylacjê oddymiaj¹c¹, jest wspieranie dzia³añ ratowniczogaœniczych przez ograniczenia zadymienia i obni¿enie temperatury gazów po¿arowych Mo¿liwe jest takie zaprojektowanie wentylacji, która utrzyma woln¹ od
dymu strefê o wysokoœci, w której nie bêdzie wystêpowaæ ograniczenie widocznoœci i wysoka temperatura przez czas potrzebny do zlokalizowania i ugaszenia
po¿aru przez jednostki stra¿y po¿arnej. To z kolei u³atwi dzia³ania ratownicze,
prowadz¹ce w rezultacie do zmniejszenia strat materialnych spowodowanych termicznym rozk³adem produktów, dzia³aniem gor¹cych gazów i promieniowaniem cieplnym.

76

Zeszyty Naukowe SGSP nr 45 (1) 2013

7. Realizacja celów projektowych z uwzglêdnieniem lokalizacji
po¿aru. Mo¿liwe scenariusze rozwoju po¿aru
i wynikaj¹ce z tego koncepcje oddymiania
Lokalizacja potencjalnego po¿aru w przestrzeni atrium i przestrzeniach
przylegaj¹cych bêdzie mia³a wp³yw na rodzaj przyjêtego rozwi¹zania, którego
zadaniem bêdzie spe³nienie kryteriów projektowych. Miejscami, w których
mo¿e powstaæ po¿ar w przestrzeni atrium, s¹ jego posadzka lub posadzka lokalu
przyleg³ego do tej przestrzeni. Za³ó¿my, ¿e po¿ar powstaje w sklepie przyleg³ym do pasa¿u. Je¿eli powierzchnia sklepu jest mniejsza ni¿ 900 m2, sklep
oddymiaæ nale¿y poprzez wentylatory lub klapy dymowe zabudowane w przestrzeni pasa¿u, tj. umo¿liwiamy wyp³yw dymu do strefy podsufitowej atrium
(przewidywana kolumna konwekcyjna bêdzie kolumn¹ balkonow¹), nastêpnie
zgromadzony w zbiorniku dym odprowadzany jest na zewn¹trz obiektu za pomoc¹ klap dymowych lub wentylatorów oddymiaj¹cych (rys. 16). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dolny poziom warstwy dymu w zbiorniku (strefie dymowej) nie
mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 3 m, licz¹c od poziomu posadzki ostatniej kondygnacji pasa¿u komunikacyjnego.

Rys. 18. Za³o¿enia projektowe w przypadku po¿aru na posadzce atrium
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: £. Ostapiuk, Koncepcja systemu oddymiania galerii handlowej.
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W przypadku atriów o znacznej wysokoœci i skomplikowanym uk³adzie architektonicznym, po wstêpnych obliczeniach, mo¿e siê okazaæ, ¿e wynikowa wydajnoœæ wentylatorów oraz liczba kratek wyci¹gowych, któr¹ nale¿y zabudowaæ
w przestrzeni podsufitowej atrium, jest niemo¿liwa do zrealizowania. Jednym
z rozwi¹zañ, jakie powszechnie stosuje siê w takiej sytuacji, jest wydzielenie
szczelnie ostatniej kondygnacji kurtynami dymowymi. Kurtyny dymowe montowane s¹ wokó³ pustki na ostatniej kondygnacji (rys. 17). Rozwi¹zanie takie powoduje zwiêkszenie wysokoœci zbiornika dymu i obni¿enie dolnego poziomu
warstwy dymu. Dziêki temu zmniejsza siê iloœæ zasysanego powietrza otaczaj¹cego utworzon¹ kolumnê konwekcyjn¹ dymu, co w konsekwencji przek³ada siê
na mniejsz¹ iloœæ dymu, jaka wp³ywaæ bêdzie do warstwy podsufitowej.
Identyczne rozwi¹zanie nale¿y przyj¹æ, gdy miejscem powstania po¿aru bêdzie posadzka atrium. W tym przypadku kolumna konwekcyjna bêdzie kolumn¹
symetryczn¹ (rys. 18).

Rys. 19. Za³o¿enia projektowe w przypadku po¿aru w sklepie oddymianym indywidualnie
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: £. Ostapiuk, Koncepcja systemu oddymiania galerii handlowej.

Po¿ar mo¿e równie¿ powstaæ w sklepie przyleg³ym do pasa¿u, którego powierzchnia bêdzie wiêksza ni¿ 900 m2. W tym przypadku koncepcje oddymiania
zak³adaj¹ utrzymanie warstwy wolnej od zadymienia, przy jednoczesnym niedopuszczeniu do wyp³ywu dymu na pasa¿ (przestrzeñ atrium). W takim przypadku sklep oddymiany jest indywidualnie (rys. 19). Powy¿sze za³o¿enie realizowane jest poprzez monta¿ kratek wyci¹gowych w strefie podsufitowej sklepu lub
atrium, które po³¹czone s¹ kana³ami z wentylatorami oddymiaj¹cymi.

st. kpt. mgr in¿. Pawe³ WRÓBEL
Zak³ad Podstaw Budownictwa i Materia³ów Budowlanych, SGSP
mgr in¿. £ukasz OSTAPIUK
in¿ynier bezpieczeñstwa po¿arowego
mgr in¿. £ukasz BA£AGA
in¿ynier bezpieczeñstwa po¿arowego

Wytyczne projektowania systemów oddymiania
mechanicznego w obiektach wielkokubaturowych
z atrium wg normy NFPA 92 Standard for Smoke
management Systems in Malls, Atria,
and Large Spaces, 2012 Edition
czêœæ 2
1. Procedury obliczeniowe systemu oddymiania wg standardu
NFPA 92. Standard for Smoke Control Systems, 2012 Edition
1.1. Zakres obowi¹zywania standardu NFPA 92
NFPA 92 2012 Edition [4] prezentuje metody szacowania lokalizacji dymu
spowodowanego po¿arem wewn¹trz du¿ych wielkokubaturowych przestrzeni
(np. atrium) lub po¿arem w przestrzeniach przyleg³ych do przestrzeni wielkokubaturowej.
Opisana w normie metodologia dotycz¹ca systemów oddymiania oraz algorytmy obliczeniowe dostarczaj¹ fachowych podstaw, pomocnych przy projektowaniu testowaniu, u¿ytkowaniu i konserwacji nowych i przebudowywanych
systemów usuwania dymu i ciep³a wykorzystywanych do zarz¹dzania dymem
wewn¹trz przestrzeni, w której mo¿e powstaæ po¿ar lub pomiêdzy przestrzeniami
oddzielonymi za pomoc¹ kurtyn dymowych.
Normê zaleca siê stosowaæ do obliczeñ systemów oddymiania dla budynków
z atrium, hal oraz du¿ych przestrzeni wielkokubaturowych. Standardu nie nale¿y stosowaæ przy projektowaniu systemów oddymiania dla magazynów, obiektów przemys³owych lub innych podobnych przestrzeni. Standard ten nie opisuje
równie¿ sposobów oszacowania oddzia³ywania dymu na ludzi i mienie.
1.2. Ogólne za³o¿enia projektowe
Cele projektowe NFPA 92 2012 Edition obejmuj¹ zarz¹dzanie dymem
wewn¹trz przestrzeni wielkokubaturowych i w ka¿dych niewydzielonych przestrzeniach po³¹czonych z przestrzeniami wielkokubaturowymi. Jako przestrzeñ
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wielkokubaturow¹ traktuje siê atrium przebiegaj¹ce od posadzki do poziomu
zadaszenia, które po³¹czone s¹ z pasa¿ami komunikacyjnymi i obszarami spe³niaj¹cymi ró¿ne funkcje us³ugowe.
Celem zaprojektowanego, zgodnie z omawianym standardem, systemu powinno byæ zapewnienie mo¿liwoœci sterowania przep³ywem dymu w przestrzeniach komunikacyjnych analizowanego obiektu (na drogach ewakuacji).
Cele projektowe zostan¹ osi¹gniête, je¿eli w zak³adanym czasie projektowym
system sterowania przep³ywem dymu zapewni utrzymanie podstawy warstwy
dymu na zak³adanej wysokoœci.
Efektem dzia³ania zaprojektowanej instalacji, do którego d¹¿y siê poprzez obliczenia, analizê i zabudowê systemu oddymiania, powinna byæ mo¿liwoœæ praktycznej realizacji co najmniej jednego z poni¿szych za³o¿eñ:
• utrzymanie bezpiecznych warunków w przestrzeni obiektu w zasiêgu wyjœæ
ewakuacyjnych i przestrzeni ochronnych oraz dróg dojœcia przez czas niezbêdny
u¿ytkownikom do przejœcia na zewn¹trz b¹dŸ do przestrzeni ochronnych (wymagany czas bezpiecznej ewakuacji);
• utrzymanie warstwy dymu na zaprojektowanym/za³o¿onym poziomie.
1.3. Obliczenie iloœci dymu wp³ywaj¹cego do warstwy dymu.
Kolumna konwekcyjna dymu o symetrii osiowej
Kolumna konwekcyjna dymu jest kolumn¹ symetryczn¹ (rys. 18 w czêœci
pierwszej artyku³u i rys. 20) masowe natê¿enie przep³ywu dymu nale¿y obliczyæ z wykorzystaniem równañ (1), (2), (3)
2

(1)

z l - 0,166 × Qc 5
1

kiedy z > z l , m& = ( 0, 071Qc 3 z

5

3

) + 0, 0018Qc
3

kiedy z £ z l , m& = 0, 032Qc 5 z

(2)
(3)

gdzie:
zl – wysokoœæ p³omienia [m],
Qc – konwekcyjna czêœæ mocy po¿aru [kW], (0,7·Q),
z – odleg³oœæ od podstawy po¿aru do podstawy warstwy dymu [m],
m& – masowy przep³yw dymu w kolumnie konwekcyjnej dymu na wysokoœci
z [kg/s].
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wzory (1), (2), (3) nie uwzglêdniaj¹ rodzaju spalanego
materia³u, których szybkoœæ wydzielania ciep³a jest zale¿na od w³aœciwoœci danego materia³u palnego. Jest to spowodowane tym, ¿e masa zasysanego powietrza
do kolumny konwekcyjnej jest wiêksza, ni¿ masowa szybkoœæ produkcji materia³ów spalania i jej wartoœæ jest tylko i wy³¹cznie funkcj¹ mocy po¿aru. Oczywiœcie na iloœæ generowanego dymu ma wp³yw równie¿ lokalizacja po¿aru, który
mo¿e mieæ miejsce na œrodku (powietrze zasysane jest do kolumny z ka¿dej stro-
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ny, wiêksza iloœæ generowanego dymu) lub w naro¿niku (mniej powietrza zassanego) pomieszczenia/atrium. Konstrukcja wzoru zak³ada, ¿e powietrze zasysane
jest ze wszystkich stron kolumny konwekcyjnej, na ca³ej wysokoœci kolumny,
licz¹c od poziomu po¿aru do dolnego poziomu warstwy dymu.
We wzorach (1), (2), (3) parametr (z) oznacza dolny poziom warstwy dymu
(tak naprawdê pierwszej oznaki dymu, czyli ni¿ej ni¿ w³aœciwy poziom warstwy
dymu). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
granica miêdzy warstw¹
dymu, a otoczeniem nie jest
jednoznaczna i posiada obszar przejœciowy (rys. 21).
Projektuj¹c system oddymiania w przestrzeniach o du¿ych wysokoœciach, nale¿y
wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e strefa przejœciowa mo¿e wynosiæ
nawet 10% wysokoœci danej
przestrzeni, a temperatura
spada liniowo wraz wysokoRys. 20. Kolumna konwekcyjna dymu
œci¹, liczon¹ miêdzy dolnym
o symetrii osiowej. Opis oznaczeñ przyjmowanych
poziomem warstwy, a najni¿w obliczeniach
îród³o: NFPA 92 Standard for Smoke management Systems szym poziomem strefy przejin Malls, Atria, and Large Spaces, 2012 Edition.
œciowej.

Rys. 21. Struktura warstwy dymu
îród³o: NFPA 92 Standard for Smoke management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces, 2012 Edition.
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Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wraz ze wzrostem wysokoœci, kolumna konwekcyjna poszerza siê i w wysokich atriach o ma³ej powierzchni pod³ogi
mo¿e dojœæ do sytuacji, w których dym zanim dotrze do projektowej warstwy
dymu, stykaæ siê bêdzie ze œcianami otaczaj¹cymi atrium lub, co gorsza, bêdzie
wp³ywaæ do przestrzeni przyleg³ych. Œrednica kolumny konwekcyjnej liczona
jest wg wzoru (4).
dp = Kd × z

(4)

gdzie:
dp – œrednica kolumny [m],
Kd – sta³a (Kd=0,5).
Je¿eli œrednica wznosz¹cej siê kolumny bêdzie wiêksza ni¿ wymiary w rzucie
poziomym atrium, nale¿y zapobiec rozprzestrzenianiu siê dymu na przestrzenie
przyleg³e, np. poprzez zastosowanie kurtyn dymowych wydzielaj¹cych szczelnie
kondygnacje (rys. 17, czêœæ pierwsza artyku³u).
1.4. Balkonowa kolumna konwekcyjna dymu
Kiedy kolumnê konwekcyjn¹ dymu stanowi kolumna balkonowa dymu (dym
wydostaje siê spod balkonu i wp³ywa do zbiornika dymu (rys. 22) i je¿eli parametr (zb) jest mniejszy ni¿ 15 m masowy przep³yw dymu powinien byæ obliczony
z wykorzystaniem równania (5).
1

m& = 0,36 ( QW 2 ) 3 ( z b + 0,25 H )

(5)

gdzie:
W – szerokoœæ s³upa dymu wyp³ywaj¹cego spod balkonu [m],
zb – wysokoœæ kolumny konwekcyjnej dymu, liczona od spodu balkonu do podstawy warstwy dymu [m],
H – wysokoœæ balkonu powy¿ej podstawy po¿aru [m].
Równanie (5) nie powinno byæ stosowane, kiedy ró¿nica temperatur pomiêdzy warstw¹ dymu a otoczeniem jest mniejsza ni¿ 2,2°C.
Szerokoœæ kolumny dymu W powinna byæ okreœlona z uwzglêdnieniem obecnoœci zabudowanych pod balkonem fizycznych barier, takich jak zabudowane,
w celu uniemo¿liwienia rozprzestrzeniania siê dymu w poziomie pod balkonem,
w poprzek balkonu kurtyny dymowe (kurtyny kierunkowe) (rys. 23). Je¿eli zastosowane zostan¹ kurtyny dymowe (kana³y kierunkuj¹ce) w poprzek balkonu
powinny mieæ wysokoœæ równ¹ co najmniej 10% wysokoœci liczonej od posadzki
do zadaszenia balkonu. W przypadku braku tych barier ekwiwalent szerokoœci
s³upa dymu powinien byæ obliczony z wykorzystaniem równania (6)
W=w+b

(6)

Zeszyty Naukowe SGSP nr 45 (1) 2013

82

gdzie:
W – szerokoœæ kolumny konwekcyjnej dymu [m],
w – szerokoœæ otworu z pomieszczenia objêtego po¿arem, z którego wyp³ywa dym [m],
b – odleg³oœæ od otworu do krawêdzi balkonu [m].
Obserwacje podczas badañ w du¿ej skali wskazuj¹, ¿e równanie (6) jest poprawne dla kolumn, które wyp³ywaj¹ z pomieszczenia o szerokoœci 5–14 m i ich rozprzestrzenianie w poziomie pod balkonem nie jest ograniczone za pomoc¹
kurtyn dymowych.

Rys. 22. Balkonowa kolumna konwekcyjna dymu. Opis oznaczeñ przyjmowanych w obliczeniach
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [10].

Kiedy kolumnê konwekcyjn¹ dymu stanowi kolumna balkonowa dymu (dym
wydostaje siê spod balkonu i wp³ywa do zbiornika dymu) oraz zb jest mniejsze ni¿
15 m i szerokoœæ kolumny dymu pod balkonem W jest mniejsza ni¿ 10 m, masowy przep³yw dymu powinien byæ obliczony z wykorzystaniem równania (7).
1
m& b = 0,59Q& c 3 ×W

1
5

( z b + 0,17 ×W

7

15

× H + 10,35 ×W

7

15

- 15)

(7)

gdzie:
m& b –masowy przep³yw dymu w kolumnie wp³ywaj¹cej do zbiornika dymu na wysokoœci zb [kg/s],
Q& – konwekcyjna moc po¿aru [kW],
W – szerokoœæ s³upa dymu wyp³ywaj¹cego spod balkonu [m].
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Rys. 23. Opis parametrów uwzglêdnianych w obliczeniach
îród³o: NFPA 92 Standard for Smoke management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces, 2012 Edition.

Wzór (7) bazuje na podstawie przeprowadzonych analiz za pomoc¹ programu
CFD i najlepiej pasuje dla oszacowania powstaj¹cego dymu w wysokich atriach.
Równanie (7) pozwala tak samo oszacowaæ masowe natê¿enie przep³ywu dymu,
jak równanie (5) dla wysokoœci podstawy warstwy dymu na poziomie 15 m od
posadzki.
Kiedy kolumnê konwekcyjn¹ dymu stanowi kolumna balkonowa dymu (dym
wydostaje siê spod balkonu i wp³ywa do zbiornika dymu) oraz zb jest wiêksze ni¿
15 m i szerokoœæ kolumny dymu pod balkonem W jest wiêksza ni¿ 10 m, ale
mniejsza ni¿ 14 m, masowy przep³yw dymu powinien byæ obliczony z wykorzystaniem równania (8)
1
m& b = 0,2 ( Q& c ×W 2 ) 3 ( z b + 0,51 × H + 15, 75)

(8)

Dla kolumny wyp³ywaj¹cej z w¹skiego otworu, która wraz ze wzrostem wysokoœci przekszta³ca siê w kolumnê symetryczn¹ wzór (7) w rezultacie daje wiêksz¹
wartoœæ ni¿ wzór (8). Je¿eli dolny poziom projektowej warstwy dymu dla kolumny balkonowej i kolumny symetrycznej zaprojektowany jest tak, ¿e zb jest wiêksze
ni¿ 15 m, nale¿y policzyæ i porównaæ wartoœæ masowego przep³ywu w kolumnie
powsta³ej dla obu scenariuszy (kolumna balkonowa lub kolumna symetryczna).
Do dalszych obliczeñ systemu oddymiania nale¿y wybraæ wartoœæ wiêksz¹,
spoœród rozpatrywanych scenariuszy.
Na rysunku 24 zamieszczono wykres, w którym zestawiono wyniki obliczeñ
masowego natê¿enia przep³ywu dymu obliczone za pomoc¹ równania (5) – linia
61, równania (7) – linie 63, równania (8) – linie 64. Konwekcyjna moc po¿aru wynosi³a 1000 kW, wysokoœæ balkonu 5 m, a szerokoœæ wyp³ywu 5 lub 10 m.
Jak widaæ, intensywnoœæ masowego natê¿enia przep³ywu dymu zale¿y od wielu czynników, miêdzy innymi od wybranego wzoru i rodzaju przestrzeni, któr¹
analizujemy. W przypadku niskich atriów norma NFPA 92 zaleca analizê ostatecznego projektu systemu oddymiania za pomoc¹ programu klasy CFD.
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Równanie 61 W = 5 m
Równanie 64 W = 5 m
Równanie 63 W = 5 m
Równanie 61 W = 10 m
Równanie 64 W = 10 m
Równanie 63 W = 10 m

wysokoœæ powy¿ej balkonu, [m]
Rys. 24. Masowe natê¿enie przep³ywu dymu w zale¿noœci od wysokoœci unoszenia i szerokoœci
wyp³ywu
îród³o: NFPA 92 Standard for Smoke management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces, 2012 Edition.

1.5. Obliczenie œredniej temperatury kolumny konwekcyjnej dymu
Œrednia temperatura kolumny konwekcyjnej dymu powy¿ej wysokoœci
p³omienia powinna byæ okreœlona z wykorzystaniem równania (9).
T p ( z ) = To +

Qc
mC p

(9)

gdzie:
Tp – œrednia temperatura kolumny konwekcyjnej dymu na wysokoœci z [°C],
To – temperatura otoczenia [°C],
m – masowy przep³yw dymu na wysokoœci z [kg/s],
Cp – ciep³o w³aœciwe gazów w s³upie dymu (1,0 kJ/kg°C).
Uwaga: Dla obliczenia maksymalnej wydajnoœci pojedynczego punktu wyci¹gu
dymu bez wywo³ania zjawiska zasysania czystego powietrza spod warstwy dymu,
nale¿y w równaniu (8) zastosowaæ dodatkowy wspó³czynnik K opisuj¹cy udzia³
energii przenoszonej drog¹ konwekcji i zawartej w warstwie dymu, w stosunku
do ca³kowitej energii przenoszonej drog¹ konwekcji. W takim przypadku równanie (8) przyjmie postaæ równania (10)
T p = To +

KQc
mC p

(10)

gdzie:
K – czêœæ energii konwekcyjnej zawartej w warstwie dymu (przyjmuje siê wartoœæ
K równe 0,5).
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1.6. Obliczenie minimalnej liczby punktów wyci¹gu dymu
Minimalna liczba punktów wyci¹gu dymu powinna byæ okreœlona w taki sposób, aby maksymalny przep³yw dymu przez pojedynczy punkt wyci¹gu dymu nastêpowa³ bez wystêpowania zjawiska zasysania czystego powietrza spod warstwy
dymu (ang. plugholing). Zjawisko zasysania czystego powietrza spod warstwy
dymu powstaje, gdy warstwa dymu jest zbyt ma³ej gruboœci lub gdy wydajnoœæ
wentylatorów jest zbyt wysoka. Jego wyst¹pienie zak³óca efektywnoœæ pracy
systemu (rys. 25 i 26).

Rys. 25. Zjawisko zasysania zimnego powietrza spod warstwy dymu
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4].

Nale¿y zapewniæ tak¹ liczbê punktów wyci¹gu dymu, która wyeliminuje to
zjawisko. Maksymalny objêtoœciowy wyci¹g dymu przez pojedynczy punkt
wyci¹gu dymu, bez wyst¹pienia zjawiska zasysania powietrza spod warstwy
dymu, powinna byæ okreœlona z wykorzystaniem równania (11)
5 æ T -T
o
V&max = 4 ,16gd 2 çç s
T
è
o

ö
÷÷
ø

1
2

(11)

gdzie:
V&max – maksymalne objêtoœciowe natê¿enia przep³ywu bez wyst¹pienia zjawiska
zasysania powietrza spod warstwy dymu w temperaturze Ts [m3/s],
g – wspó³czynnik lokalizacji punktu wyci¹gu dymu (bezwymiarowy),
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Dla punktów wyci¹gu dymu, których œrodek znajduje siê nie bli¿ej ni¿ podwójna
ich œrednica od najbli¿szej œciany, nale¿y przyjmowaæ wspó³czynnik g = 1,0. Dla
punktów wyci¹gu dymu, których œrodek znajduje siê bli¿ej ni¿ podwójna ich
œrednica od najbli¿szej œciany, nale¿y przyjmowaæ wspó³czynnik g = 0,5, d – g³êbokoœæ warstwy dymu poni¿ej najni¿ej po³o¿onego punktu wyci¹gu dymu [m].
Ts – temperatura absolutna warstwy dymu [K].

Rys. 26. Zale¿noœæ maksymalnego przep³ywu w stosunku do temperatury oraz gruboœci
warstwy dymu
îród³o: opracowanie w³asne.

Stosunek wartoœci d/Di powinien byæ wiêkszy, ni¿ 2, gdzie Di stanowi œrednicê
punktów wyci¹gu dymu. Dla punktów wyci¹gu dymu o przekroju prostok¹tnym,
wielkoœæ Di nale¿y obliczyæ z wykorzystaniem równania (12).
Di =

2ab
a +b

(12)

gdzie:
a – d³ugoœæ boku przekroju punktu wyci¹gu dymu [m],
b – szerokoœæ boku przekroju punktu wyci¹gu dymu [m].
Je¿eli w celu wyeliminowania zjawiska zasysania powietrza spod warstwy
dymu jest wymagane zastosowanie co najmniej 2 punktów wyci¹gu dymu, minimalna odleg³oœæ pomiêdzy nimi powinna byæ okreœlona z wykorzystaniem równania (13)
S min = 0, 9 × Ve

1
2

(13)

gdzie:
Smin – minimalna odleg³oœæ pomiêdzy krawêdziami punktów wyci¹gu dymu [m],
Ve – objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu przez jeden punkt wyci¹gu dymu [m3/s].
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1.7. Obliczenie objêtoœciowego natê¿enia przep³ywu dymu
Objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu w warstwie dymu o okreœlonej temperaturze powinna byæ okreœlona z wykorzystaniem równania (14)
m&
V& =
(14)
r
gdzie:
V& – objêtoœciowe natê¿enie wyci¹gu dymu [m3/s],
m& – masowy wyci¹g dymu [kg/sec],
r – gêstoœæ dymu w temperaturze T [kg/m3].
Gêstoœæ dymu nale¿y okreœliæ z wykorzystaniem równania (15)
r=

patm
RTs

(15)

gdzie:
patm – ciœnienie atmosferyczne (Pa) – nale¿y przyjmowaæ 101325 Pa,
R – masowa sta³a gazowa równa 287 [J/kg K],
Ts – temperatura absolutna dymu [K].
W zwi¹zku z tym minimaln¹ liczbê punktów wyci¹gowych ze strefy dymowej
obliczamy z poni¿szego wzoru:
V&
(16)
N=
V&
max

gdzie:
N – liczba punktów wyci¹gowych,
V& – objêtoœciowe natê¿enie wyci¹gu dymu [m3/s],
V&max – maksymalne objêtoœciowe natê¿enia przep³ywu bez wyst¹pienia zjawiska
zasysania powietrza spod warstwy dymu w temperaturze Ts [m3/s].

Rys. 27. Zale¿noœæ maksymalnego przep³ywu w stosunku do temperatury oraz gruboœci warstwy dymu
îród³o: opracowanie w³asne.
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W ka¿dej strefie dymowej nale¿y przewidzieæ co najmniej N punktów wyci¹gu dymu. Zmniejszenie liczby punktów wyci¹gu dymu jest mo¿liwe pod warunkiem zapewnienia wiêkszej gruboœci warstwy dymu pod kratk¹ wyci¹gow¹.
1.8. Maksymalne wymiary zbiorników dymu
Przy projektowaniu systemu oddymiania bardzo wa¿ne jest przestrzeganie zasad dotycz¹cych zachowania maksymalnych powierzchni stref dymowych oraz
ich maksymalnych wymiarów. Ich przekroczenie mo¿e doprowadziæ do nadmiernego wych³odzenia dymów i gazów po¿arowych, a co za tym idzie – do znacznego
ograniczenia efektywnoœci systemu.
Z uwagi na to, ¿e w standardzie NFPA 92 nie okreœlono wymagañ odnoœnie
maksymalnych (dopuszczalnych) powierzchni stref dymowych, punktem wyjœcia w tej kwestii jest norma brytyjska BS 7346-4: 2003, która stanowi, i¿ w przypadku po¿aru znajduj¹cego siê bezpoœrednio pod zbiornikiem dymu, maksymalna
powierzchnia dowolnego zbiornika powinna wynosiæ 2000 m2, je¿eli zamontowano klapy dymowe lub 2600 m2, je¿eli zamontowano wentylatory oddymiaj¹ce.
W przypadku gdy po¿ar wystêpuje w pomieszczeniu s¹siaduj¹cym z przestrzeni¹
zawieraj¹c¹ zbiornik dymu b¹dŸ znajduje siê poni¿ej antresoli w tej samej przestrzeni (np. w jedno- i wielokondygnacyjnych centrach handlowych czy w atriach),
maksymalna dopuszczalna powierzchnia pomieszczenia po¿arowego (lub antresoli), z którego gazy dymowe mog¹ przep³ywaæ do zbiornika, powinna wynosiæ
1000 m2, je¿eli zamontowano klapy dymowe lub 1300 m2, je¿eli zamontowano
wentylatory oddymiaj¹ce. Maksymalna powierzchnia zbiornika dymu powinna
wynosiæ 1000 m2, je¿eli montowane s¹ klapy dymowe lub 1300 m2, je¿eli montowane s¹ wentylatory oddymiaj¹ce.
1.9. Zapewnienie powietrza kompensacyjnego
Aby system oddymiania funkcjonowa³ poprawnie, nale¿y zapewniæ nap³yw
powietrza kompensacyjnego. Dostarczanie powietrza winno nastêpowaæ w sposób automatyczny. Niezale¿nie od miejsca usytuowania otworów, przez które bêdzie dostarczone do budynków powietrze kompensacyjne, musi byæ ono zawsze
podawane poni¿ej warstwy dymu do strefy, w której powsta³ po¿ar.
Dla systemów, w których przewiduje siê dostarczanie powietrza kompensacyjnego za pomoc¹ wentylatorów nawiewnych, ich uruchomienie powinno
nast¹piæ po uruchomieniu wentylatorów wywiewnych. Wczeœniejsze uruchomienie (otworzenie) otworów napowietrzaj¹cych mog³oby spowodowaæ nadciœnienie w strefie, w której powsta³ po¿ar, a co za tym idzie przep³yw dymu
(„wpychanie” dymu) do s¹siednich niezadymionych stref.
Nadmierna prêdkoœæ przep³ywu powietrza kompensacyjnego, poni¿ej warstwy gor¹cych gazów i dymów po¿arowych, mo¿e powodowaæ mieszanie siê dymu
z powietrzem i lokalne powiêkszanie gruboœci warstwy dymu, a co za tym idzie
przenikanie (przep³yw dymu do s¹siedniej strefy dymowej) poni¿ej dolnej kra-
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wêdzi kurtyn dymowych, które zosta³y zamontowane na za³o¿onym poziomie.
Z uwagi na mo¿liwoœæ pojawienia siê zjawiska pogrubienia warstwy dymu na
skutek turbulencji spowodowanej zbyt szybkim nap³ywem, zaleca siê, aby szybkoœæ powietrza uzupe³niaj¹cego w miejscu kontaktu z warstw¹ gor¹cych gazów
i dymów by³a mniejsza ni¿ 1 m/s.
W przypadku usuwania dymu drog¹ wentylacji mechanicznej, nale¿y d¹¿yæ
do tego, aby w przypadku, kiedy powietrze kompensacyjne bêdzie dostarczane
przez automatycznie otwierane drzwi ewakuacyjne, szybkoœæ powietrza nap³ywaj¹cego t¹ drog¹ ze wzglêdów psychologicznych, nie przekracza³a 5 m/s. Przep³yw
powietrza w wiêkszych prêdkoœciach powoduje dyskomfort i niepokój u ewakuuj¹cych siê osób, co mo¿e doprowadziæ do powstania paniki. Po przeprowadzeniu testów sprawdzaj¹cych skutecznoœæ dzia³ania systemów oddymiania (m.in.
testy z wykorzystaniem ciep³ego dymu przeprowadzane wg standardu AS
4391-1999 Smoke management systems – Hot smoke test przeprowadzone na
kilku obiektach u¿ytecznoœci publicznej) stwierdzono, ¿e nap³yw powietrza
kompensacyjnego, zlokalizowany w bliskiej odleg³oœci od miejsca potencjalnego
po¿aru, powoduje silne turbulencje, poci¹ganie dymu w kierunku przyp³ywu
strumienia powietrza kompensacyjnego oraz och³odzenie dymu (zmniejszenie
si³ wyporu). Efektem mo¿e byæ lokalne obni¿enie dymu ku pod³odze, co mo¿e
byæ niekorzystne w przypadku odprowadzania dymu i ciep³a za pomoc¹ grawitacyjnego systemu oddymiania (rys. 28). W praktyce zaleca siê, aby prêdkoœæ
nap³ywu powietrza nie przekracza³a 3 m/s.

Rys. 28. Wp³yw nadmiernej prêdkoœci nap³ywu powietrza
na przep³yw dymu
îród³o: opracowanie w³asne.
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W odró¿nieniu od powszechnie
znanych i stosowanych metod usuwania dymu i ciep³a, jego rozprzestrzenianie siê mo¿na równie¿
ograniczyæ poprzez wytworzenie
przep³ywu powietrza przeciwnie
skierowanego do kierunku rozprzestrzeniania siê gazów po¿arowych.
Przeciwnie ukierunkowany przep³yw mo¿na zastosowaæ w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania siê
Rys. 29. Zastosowanie przep³ywu w celu
do przestrzeni atrium, powstaj¹ograniczenia rozprzestrzeniania siê dymu
z przestrzeni komunikacyjnej do przestrzeni atrium cego podczas po¿aru dymu, je¿eli
îród³o: NFPA 92 Standard for Smoke management Sy- znajduje siê on w przestrzeni komustems in Malls, Atria, and Large Spaces, 2012 Edition.
nikacyjnej przyleg³ej do przestrzeni
atrium (rys. 29). W celu wytworzenia przep³ywu, przestrzeñ korytarza komunikacyjnego musi byæ oddymiana z tak¹ wydajnoœci¹, aby œrednia prêdkoœæ przep³ywu ukierunkowanego od przestrzeni wielkokubaturowej do przestrzeni korytarza w przekroju poprzecznym wynosi³a Ve, gdzie Ve obliczamy wg wzoru (16).
æ
T - To
Ve = 0, 64 × çç g × H × s
Ts
è

ö
÷÷
ø

1/ 2

(16)

gdzie:
Ve – œrednia graniczna wartoœæ prêdkoœci przep³ywu [m/s],
H – wysokoœæ korytarza [m],
g – przyspieszenie ziemskie (9,81 m/s2).
Je¿eli przep³yw powietrza stosowany jest do ograniczenia rozprzestrzeniania
siê dymu z przestrzeni atrium do przestrzeni korytarza (rys. 30) i korytarz zlokalizowany jest powy¿ej dolnego
poziomu warstwy dymu, to przep³yw powietrza w kierunku od korytarza do przestrzeni wielkokubaturowej powinien mieæ prêdkoœæ
obliczon¹ równie¿ wg wzoru (17).
Je¿eli przep³yw powietrza stosowany jest do ograniczenia rozprzestrzeniania siê dymu z przestrzeni
komunikacyjnej do przestrzeni wielkokubaturowej (np. atrium, rys. 29)
Rys. 30. Zastosowanie przep³ywu w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania siê dymu
i korytarz le¿y powy¿ej dolnego poz przestrzeni atrium do przestrzeni komunikacyjnej ziomu warstwy dymu, to przep³yw
îród³o: NFPA 92 Standard for Smoke management Sypowietrza w kierunku od korytarza
stems in Malls, Atria, and Large Spaces, 2012 Edition.
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do przestrzeni wielkokubaturowej powinien mieæ prêdkoœæ obliczon¹ równie¿
wg wzoru (17)
1/ 3
æ Qö
(17)
Ve = 0, 057 × ç ÷
è zø
gdzie:
Q – moc po¿aru [kW],
z – wysokoœæ od podstawy po¿aru do podstawy otwartej przyleg³ej przestrzeni [m].
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e metody, w których ukierunkowany przep³yw powietrza
stosuje siê do zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem siê dymu, nie s¹ powszechnie stosowane w obiektach projektowanych i realizowanych w naszym
kraju.

2. Przyk³ad obliczeniowy
W celu przeprowadzenia obliczeñ wykorzystano wybran¹ przestrzeñ dwukondygnacyjnego obiektu atrialnego.
Do analizy wybrano strefê dymow¹ zaprojektowan¹ zgodnie z zasadami standardów opisanych w poprzednich rozdzia³ach. Strefa dymowa nie przekracza
2600 m2, odstêpy miêdzy kurtynami oddzielaj¹cymi analizowan¹ strefê dymow¹
od innych stref dymowych wynosz¹ 60 m.
Maj¹c na uwadze przedstawion¹ teoriê dotycz¹c¹ rozprzestrzeniania siê dymu
i ciep³a, wybrano najbardziej niekorzystny wariant, tj. po¿ar w pomieszczeniu
zlokalizowanym na parterze po³¹czonym z przestrzeni¹ atrium. Pomieszczenie
ma wymiary 10 × 10 m.
Strefa chroniona jest instalacj¹ tryskaczow¹ standardowego reagowania
o temperaturze zadzia³ania 68°C oraz systemem sygnalizacji po¿aru SSP.
Koncepcja oddymiania zak³ada bezpoœrednie oddymianie przestrzeni pomieszczeñ i pasa¿u poprzez wentylatory oddymiaj¹ce, zamontowane w konstrukcji
dachu nad pasa¿em komunikacyjnym.
Zak³ada siê, ¿e powsta³y w czasie po¿aru dym wyp³ynie z przestrzeni pomieszczenia do przestrzeni atrium. Zbiornik dymu stanowiæ bêdzie przestrzeñ podsufitow¹ œwietlika, zabudowanego nad przestrzeni¹ atrium. Zbiornik dymu ma
d³ugoœæ 60 m, szerokoœæ 8 m i wysokoœæ 5 m.
W celu zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji osób znajduj¹cych siê
na drugiej kondygnacji, za³o¿ono, ¿e najni¿szy poziom projektowej warstwy
dymu utrzymywaæ siê bêdzie 3,5 m, licz¹c od poziomu posadzki drugiej kondygnacji. W celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem siê dymu do stref
s¹siednich na krañcach stref dymowych projektuje siê kurtyny o wysokoœci 5 m,
zabudowane w poprzek pasa¿u, na ca³ej jego szerokoœci. Z uwagi na to, ¿e granica
miêdzy warstw¹ dymu, a czystym powietrzem nie jest jednorodna, dolny poziom
kurtyny dymowej znajdowaæ siê bêdzie na poziomie 3 m, licz¹c od poziomu po-
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sadzki drugiej kondygnacji (0,5 m ni¿ej ni¿ dolny poziom projektowej warstwy
dymu). Gruboœæ warstwy dymu pod kratkami wyci¹gowymi wyniesie ok. 4,5 m.
Przekrój analizowanej strefy dymowej zobrazowano na rys. 31, a rzut na rys. 34.

Rys. 31. Przekrój analizowanej strefy dymowej. Zobrazowanie za³o¿eñ do koncepcji oddymiania
îród³o: opracowanie w³asne.

Poniewa¿ w obiekcie bêdzie zabudowana instalacja tryskaczowa, nale¿y okreœliæ czas jej zadzia³ania od momentu powstania po¿aru. Bêdzie to mia³o znacz¹cy
wp³yw na moc po¿aru, przyjêt¹ do dalszych obliczeñ.
Do analizy przyjêto, i¿ instalacja charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi parametrami:
a) wysokoœæ zabudowy tryskaczy w pomieszczeniu, w którym za³o¿ono po¿ar
projektowy – 5 m,
b) szybkoœæ zadzia³ania tryskacza RTI 80 (instalacja standardowego reagowania),
c) temperatura zadzia³ania – 74°C,
d) odleg³oœæ miêdzy tryskaczami 3,1 m × 3,1 m (rozstaw siatki tryskaczowej),
e) krzywa rozwoju po¿aru szybka (a= 0,04689).
Do obliczenia szybkoœci zadzia³ania tryskaczy pos³u¿ono siê programem
komputerowym DETACT QS, z którego wynika, ¿e pierwszy tryskacz zainstalowany w pomieszczeniu, w którym powsta³ po¿ar uruchomi siê po czasie 202 s.
W tym czasie po¿ar osi¹gnie moc 1875,6 kW (rys. 32). W celach porównawczych
dokonano obliczeñ dla tryskaczy zainstalowanych w strefie podsufitowej atrium
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na wysokoœci 14 m. Z obliczeñ wynika, ¿e pierwszy tryskacz, posiadaj¹cy te same
parametry, co tryskacz zamontowany w pomieszczeniu, uruchomi siê po czasie
364,8 s przy po¿arze o mocy 6189,5 kW (rys. 33).

Rys. 32. Czas zadzia³ania tryskacza w pomieszczeniu, w którym powsta³ po¿ar
(zrzut ekranu programu DETACT QS)
îród³o: opracowanie w³asne.

Maj¹c na uwadze za³o¿enia norm, badania dotycz¹ce prêdkoœci rozprzestrzeniania siê po¿arów w obiektach handlowo-us³ugowych oraz wyniki zadzia³ania
instalacji tryskaczowej stwierdzono, ¿e optymalnym po¿arem projektowym na
potrzeby przeprowadzenia obliczeñ bêdzie po¿ar o mocy ca³kowitej 3600 kW
(3,6 MW) i mocy konwekcyjnej 2500 kW (2,5 MW).
Przeprowadzone obliczenia maj¹ na celu zobrazowanie wp³ywu zmian szerokoœci otworu ³¹cz¹cego pomieszczenie z przestrzeni¹ pasa¿u, z którego wyp³ywa
dym oraz wp³ywu zmian odleg³oœci miêdzy kana³ami kierunkuj¹cymi (kurtyny
dymowe) przep³yw dymu pod balkonem (pasa¿em komunikacyjnym) lub ich
brak na wartoœci wydajnoœci systemu oddymiania. Inne parametry wejœciowe takie jak moc po¿aru, temperatura otoczenia, wymiary geometryczne strefy dymowej pozostaj¹ bez zmian.
Obliczenia wymaganych parametrów systemu oddymiania dokonano dla
czterech wariantów (scenariuszy) wg normy NFPA 92. Wyniki wymaganej wydajnoœci systemu oddymiania w zale¿noœci od przyjêtej geometrii otworu i rozstawu kana³ów kierunkowych przedstawiono w tabeli 1.
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Rys. 33. Czas zadzia³ania tryskacza w przestrzeni podsufitowej atrium na wysokoœci ok. 14 m
(zrzut ekranu programu DETACT QS)
îród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 1. Wyniki obliczonych wydajnoœci systemu oddymiania
dla poszczególnych za³o¿onych wariantów
Norma

NFPA 92

za³o¿enia dla przyjêtych
scenariuszy

wymagana z uwzglêdniewydajnoœæ niem za³o¿eñ
[m3/h]
do wzoru (5)

Scenariusz 1

Scenariusz 3

Scenariusz 4

otwór w=10 m
otwór
otwór w=2,0 m, otwór w=2,0 m,
(bez kana³ów
w=10,0 m,
(bez kana³ów
kana³y kanalikanalizuj¹cych
kana³y kanalikanalizuj¹cych
zuj¹ce pod balprzep³yw pod
zuj¹ce pod
przep³yw pod
konem
balkonem – kur- balkonem w od- balkonem – kurw odleg³oœci
tyny dymowe tylleg³oœci
tyny dymowe tylW=12,0 m
ko na granicy
W=12,0 m)
ko na granicy
strefy dymowej)
strefy dymowej)
550 009,74

z uwzglêdnieW>10 – nie
niem wzoru (6) spe³nia za³o¿eñ
wzoru
z uwzglêdnieniem wzoru (7)

Scenariusz 2

1 051 233,81

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4].

522 764,80

302 991,27

522 764,80

W>10 – nie
spe³nia za³o¿eñ
wzoru

463 978,88

W>10 – nie
spe³nia za³o¿eñ
wzoru

997 943,75

568 074,97

997 943,75
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Rys. 34. Rzut parteru i piêtra analizowanej strefy dymowej
îród³o: opracowanie w³asne.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e za³o¿enia dla wzoru (4) standardu NFPA 92 s¹ ma³o
precyzyjne, poniewa¿ uwzglêdniaj¹ tylko wytyczne z uwzglêdnieniem parametru zb. Zgodnie z NFPA 92 parametr zb okreœla wysokoœæ unoszenia kolumny
konwekcyjnej dymu, liczony od krawêdzi wyp³ywu spod balkonu do dolnej podstawy warstwy dymu w zbiorniku (rys. 22).
Z tabeli 1 wynika, ¿e tylko scenariusz 3, tj. wartoœci zb=4,5 m i W=5,0 m
spe³nia w ca³oœci za³o¿enia okreœlone dla wzoru (6). W pozosta³ych scenariuszach
jeden z parametrów nie spe³nia za³o¿eñ normy, tj. dla scenariusza 3 i 4 parametr
zb jest mniejszy, a wed³ug za³o¿eñ powinien byæ wiêkszy ni¿ 15 m.
Dla scenariuszy, w których jeden z parametrów zb lub W jest mniejszy i jednoczeœnie nie przekracza dla danego wzoru dopuszczalnych przez normê wartoœci,
obliczenia w tabeli zamieszczono w celach porównawczych. Obliczeñ nie prze-
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prowadzano, gdy jeden z parametrów zb lub W przekracza³ wartoœci dopuszczalne przez normê dla danego wzoru. Tak dzieje siê w przypadku scenariusza 1, 3 i 4,
gdzie W przekracza dopuszczaln¹ wartoœæ (W£10).
Z uwagi na to, ¿e za³o¿enia dla wzoru (4) NFPA 92 nie stawiaj¹ wymagañ dla
parametrów zb i W, mo¿na stwierdziæ, ¿e wszystkie scenariusze spe³niaj¹ te
za³o¿enia i wzór ten mo¿e byæ u¿yty do obliczeñ wszystkich scenariuszy.
W starszej wersji normy 92 (Edycja 2007) dla obliczenia wymaganych parametrów systemu oddymiania w przypadku kolumn balkonowych obowi¹zywa³
tylko wzór (5). Obecnie obowi¹zuj¹ca edycja 2012 normy NFPA 92 spowodowa³a
pewn¹ niedogodnoœæ, co w niektórych przypadkach komplikuje okreœlenie wymagañ dla systemów oddymiania.

3. Analiza uzyskanych obliczeñ i wnioski
W pracy przedstawiono charakterystykê rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a
w obiektach wielkokubarutowych, zawieraj¹cych przestrzeñ typu atrium. Opisano wp³yw zmian parametrów geometrycznych analizowanej przestrzeni oraz
mocy po¿aru na parametry systemu oddymiania, takie jak wymagana wydajnoœæ,
iloœæ punktów wyci¹gowych i ich wzajemne odleg³oœci oraz przyrost temperatury, która ma wp³yw na wybór klasy wentylatora oraz definiuje klasê odpornoœci
ogniowej kana³ów wyci¹gowych.
W pracy przedstawiono obliczenia dla ró¿nych wariantów, uwzglêdniaj¹cych
zmianê wymiarów geometrycznych otworu ³¹cz¹cego pomieszczenie z przestrzeni¹ atrium oraz rozmieszczenie kurtyn dymowych (ekranów kanalizuj¹cych).
Analizuj¹c wyniki obliczeñ wykonanych wg procedury zawartej w normie
NFPA 92, przedstawionych w tabeli 1 zauwa¿ono, ¿e wartoœci wydajnoœci systemu oddymiania ró¿ni¹ siê znacz¹co mimo ¿e przyjmowano takie same parametry
zwi¹zane z moc¹ po¿aru oraz parametry geometryczne analizowanej przestrzeni,
m.in. wymiary otworu z jakiego wyp³ywa dym do przestrzeni atrium i odleg³oœci
miêdzy kurtynami dymowymi.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e za³o¿enia dla wzoru (5) standardu NFPA 92 s¹ ma³o
precyzyjne, poniewa¿ uwzglêdniaj¹ tylko wytyczne dla parametru zb (wysokoœci
unoszenia kolumny konwekcyjnej dymu od krawêdzi wyp³ywu do podstawy
warstwy dymu), którego wartoœæ nie mo¿e przekraczaæ 15 m. Mimo ¿e wzór ten
uwzglêdnia równie¿ parametr W (szerokoœæ s³upa dymu wyp³ywaj¹cego spod balkonu), to norma nie podaje jakie maksymalne wartoœci mo¿e on przyjmowaæ, jak
ma to miejsce w przypadku wzorów (6) i (7). Teoretycznie, je¿eli wartoœæ zb nie
przekroczy 15 m wzór ten mo¿na stosowaæ dla wszystkich przypadków atriów,
gdzie parametr W mo¿e przyjmowaæ dowoln¹ wartoœæ. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wartoœæ W jest sum¹ szerokoœci otworu, z którego wyp³ywa dym i szerokoœci balkonu, spod którego dym wyp³ywa do przestrzeni atrium. Patrz¹c z drugiej strony
mo¿na równie¿ stwierdziæ, ¿e je¿eli W jest wiêksze od 15 m nale¿y stosowaæ wzór (7),
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ale przestrzeñ atrium mo¿e mieæ równie¿ takie wymiary geometryczne, gdzie zb
jest mniejsze ni¿ 15 m, a W wiêksze ni¿ 10 m. Wariantu takiego norma NFPA nie
uwzglêdnia, co ostatecznie powoduje niedogodnoœci w prawid³owym obliczeniu
wymaganej wydajnoœci systemu oddymiania. Przyk³adem potwierdzaj¹cym to
stwierdzenie jest zestawienie obliczeñ dla scenariusza 3 (tabela 1). W scenariuszu
tym wartoœci W równa siê 5 m i zb równa siê 4,5 m, co powoduje, ¿e do obliczeñ
mo¿na zastosowaæ równie¿ wzór (6). Masowe natê¿enie przep³ywu dymu (mp) obliczone wg wzoru (4) wynosi 92,76 kg/s, a wg wzoru (6) wynosi 146,62 kg/s.
W konsekwencji ró¿nica miêdzy wymagan¹ wydajnoœci¹ systemu oddymiania
dla tych przypadków wynosi prawie 161 000 m3/h. W takiej sytuacji projektant
mo¿e mieæ dylemat: czy wyliczona mniejsza wydajnoœæ spe³ni warunki bezpiecznej ewakuacji, mimo ¿e parametry przyjête do obliczeñ spe³niaj¹ za³o¿enia normy? W takim przypadku najbezpieczniej jest przyj¹æ wartoœæ wiêksz¹, co jednak
spotyka siê z krytyk¹ inwestora, poniewa¿ generuje koszty budowy systemu oddymiania (wiêksza wydajnoœæ i ciê¿ar wentylatorów, wiêksza wymagana noœnoœæ
konstrukcji, na której bêd¹ posadowione wentylatory, wiêksze przekroje kana³ów, wiêksze przekroje kabli zasilaj¹cych itp.).
Z analizy wzorów, wg których obliczane jest masowe natê¿enie przep³ywu
dymu wp³ywaj¹cego do zbiornika dymu wywnioskowaæ mo¿na, ¿e kluczowymi
wartoœciami maj¹cymi wp³yw na iloœæ generowanego dymi i w konsekwencji wydajnoœæ systemu oddymiania maj¹ parametry zwi¹zane moc¹ po¿aru, geometri¹
otworu ³¹cz¹cego pomieszczenie, z którego dym wyp³ywa do przestrzeni atrium,
jak równie¿ odleg³oœæ od krawêdzi wyp³ywu do dolnej podstawy warstwy dymu.
W przypadku normy NFPA 92 szerokoœæ s³upa dymu, który wyp³ywa spod
krawêdzi balkonu zale¿na jest od szerokoœci balkonu i wielkoœci otworu, z którego dym wyp³ywa spod balkonu. Je¿eli pod balkonem brak jest kurtyn dymowych
(ekranów kierunkuj¹cych) automatycznie liczony jest ekwiwalent szerokoœci
wyp³ywu (wzór 6, rys. 23).
Z analizy numerycznej CFD [10] przypadków, w których kurtyny dymowe
pod balkonami parteru i piêtra zlokalizowane s¹ w odleg³oœci 60 m od siebie (scenariusz 1 i 3, tabela 1) wynika, ¿e dym powoduj¹cy zmniejszenie zasiêgu widzialnoœci do wartoœci mniejszej ni¿ 10 m, rozprzestrzenia siê na szerokoœæ wiêksz¹
ni¿ liczony wg normy ekwiwalent. Dla otworu o szerokoœci w równej 2 m ekwiwalent szerokoœci wyp³ywu s³upa dymu spod balkonu W wynosi 5 m, a dla szerokoœci w równej 10 m wartoœæ W wynosi 13 m na podstawie przeprowadzonych
analiz CFD [10] zaobserwowano, ¿e dym przybieraj¹cy postaæ cienkiej warstwy
pod balkonem rozprzestrzenia siê na znacznej jego d³ugoœci. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e rozprzestrzeniaj¹ca siê warstwa dymu pod balkonem, powoduj¹ca pogorszenie
warunków bezpiecznej ewakuacji wystêpuje lokalnie w obrêbie otworu z pomieszczenia objêtego po¿arem.
Na podstawie badañ w³asnych autorów, przeprowadzonych na obiektach rzeczywistych (testy z gor¹cym dymem wg AS 4391-1999 [11]) wynika, ¿e kurtyny
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dymowe zlokalizowane pod balkonem bardzo dobrze ograniczaj¹ rozprzestrzenianie siê dymu w poziomie pod powierzchni¹ balkonu, niezale¿nie czy dym
wyp³ywa z otworu o szerokoœci 2 czy 10 m do lokalu objêtego po¿arem bêdzie
zmniejszone.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeñ i analiz stwierdza siê, ¿e ka¿d¹
koncepcjê i projekt systemu oddymiania nale¿y analizowaæ indywidualnie, poprzez porównanie wyników obliczonych na podstawie dostêpnych i mo¿liwych
do zastosowania w danym przypadku standardów. Integraln¹ czêœci¹ koncepcji
systemów oddymiania powinny byæ wyniki symulacji komputerowych rozprzestrzeniania siê dymu w obiekcie, potwierdzaj¹ce skutecznoœæ dzia³ania systemu
oddymiania, dla ka¿dego z analizowanych scenariuszy po¿arowych, mimo ¿e
analizowana przestrzeñ pod wzglêdem geometrycznym nie jest skomplikowana.
Analiza poprzez zastosowanie programów komputerowych daje dobre mo¿liwoœci weryfikacji zaprojektowanego systemu oddymiania szczególnie w przypadku
obiektów o skomplikowanym uk³adzie architektury wewnêtrznej oraz umo¿liwia lokalne okreœlenie danego parametru, maj¹cego wp³yw na warunki ewakuacji czego normy nie umo¿liwiaj¹. Brak analizy komputerowej mo¿e w skrajnych
przypadkach powodowaæ niedoszacowanie lub przewymiarowanie danego systemu oddymiania.
Na podstawie badañ w³asnych autorów stwierdza siê, ¿e szczególn¹ uwagê nale¿y zwracaæ równie¿ na proces realizacji (w³aœciwy monta¿ i wysterowanie) i odbioru systemu oddymiania.
Poprawne obliczenie wymaganych parametrów systemów oddymiania i zastosowanie najlepszej klasy programów komputerowych nie zapewni bezpieczeñstwa, je¿eli system oddymiania nie bêdzie rzetelnie sprawdzony podczas odbiorów i sprawny pod wzglêdem technicznym podczas eksploatacji obiektu.
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Mechanical Smoke Management Design
Guidelines in Large Volume Spaces witch
Atrium Based on NFPA 92 Standard for Smoke
management Systems in Malls, Atria,
and Large Spaces, 2012 Edition
All concept calculations that are made for smoke management system
need to be done based on design building shape analysis. Very important is
to verify all manual calculations by CFD on a preliminary design stage and
by hot smoke tests on as-build stage. CFD simulations are very helpful in
verification of assumed hot smoke exhaust efficiency. Hot smoke tests are
also very important, especially in verification of smoke control system that
detects of fire and controls many important devices like smoke curtain, fire
dumpers and shutters or any other in case of fire.
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Konecki, 35 s.
15. Metodyki badañ podwozi pojazdów po¿arniczych jako podstawa bezpieczeñstwa samochodów eksploatowanych w PSP [praca in¿ynierska], Piotr Bartnicki; promotor dr in¿. W³odzimierz Kupicz, 57 s.
16. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego hali magazynowej o konstrukcji stalowej
[praca in¿ynierska], Krzysztof Batkiewicz; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 58 s.
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17. Analiza zu¿ycia œrodków gaœniczych w okresie lat 2006–2010 w powiecie rawskim [praca
magisterska], £ukasz Bator; promotor prof. dr hab. in¿. S³awczo Denczew, 71 s.
18. Ochrona przeciwpo¿arowa w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych [praca dyplomowa], Mariusz Batorski; promotor prof. nadzw. dr hab. Józef Jan Skoczylas, 48 s.
19. Analiza parametrów wytrzyma³oœciowych stali 18G2 w warunkach technicznych po¿aru
[praca magisterska], Pawe³ Batorski; promotor m³. bryg. dr in¿. Renata Kamocka-Bronisz, 89 s.
20. Zasady zachowania siê stra¿aka [praca dyplomowa], Andrzej Bawirsz; promotor bryg.
mgr in¿. Mariusz Toporowski, 56 s.
21. Ochrona przeciwpowodziowa Opola w planowaniu kryzysowym [praca dyplomowa],
Zygmunt Bawo³; promotor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 51 s.
22. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w oczyszczalni œcieków w Makowie Mazowieckim [praca in¿ynierska], Kamil B¹dkowski; promotor
dr in¿. Marek Woliñski, 63 s.; rys.
23. Metody i techniki organizacji i kierowania w praktyce Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na
podstawie Komendy Miejskiej PSP w Czêstochowie [praca in¿ynierska], Tomasz B¹k; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 77 s.
24. S¹d kole¿eñski – na przyk³adzie dzia³alnoœci komisji dyscyplinarnej przy kujawskopomorskim komendancie wojewódzkim Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa], Tomasz Beciñski; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 56 s.
25. Ocena funkcjonowania systemu ³¹cznoœci ratownictwa na obszarze powiatu piñczowskiego [praca in¿ynierska], Bernard Bednarczyk; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek Chrzêstek, 65 s.
26. Prognozowanie zagro¿enia powodziowego na przyk³adzie gminy Wyszków [praca magisterska], Damian Bednarski; promotor st. kpt. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 59 s.
27. Zastosowanie pomp du¿ej wydajnoœci podczas dzia³añ na przyk³adzie powodzi w gminie
Wilków [praca dyplomowa], Wies³aw Bereza; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 52 s.
28. Modelowanie pionowego rozprzestrzeniania siê ska¿eñ chemicznych w powietrzu za pomoc¹ programu ALOHA [praca magisterska], Mateusz Bieniak; promotor dr in¿. Mariusz Mazurek, 59 s.
29. Ocena mo¿liwoœci wykorzystania narzêdzi hydraulicznych w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych [praca in¿ynierska], Bart³omiej Bieniek; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 83 s.
30. Ocena sprzêtu bêd¹cego na wyposa¿eniu grupy poszukiwawczo-ratowniczej w Gdañsku
[praca in¿ynierska], Krzysztof Bieniek; promotor dr W³odzimierz Suchecki, 71 s.
31. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania w³asnoœci funkcjonalnych systemu
sygnalizacji po¿arowej firmy ESSER [praca dyplomowa], Remigiusz Biernacki; promotor bryg.
dr in¿. Waldemar Wnêk, 58 s.
32. Zasady tworzenia i funkcjonowania modu³u ratowniczego w systemie europejskiego mechanizmu ochrony ludnoœci na przyk³adzie lubuskiego modu³u pomp wysokiej wydajnoœci [praca dyplomowa], Magdalena Biliñska; promotor st. kpt. mgr in¿. Tomasz Zwêgliñski, 37 s.
33. Badanie wp³ywu szokowego ch³odzenia na zmianê wytrzyma³oœci na œciskanie betonu
klasy C30, 37 z dodatkiem w³ókien polipropylenowych [praca magisterska], Krzysztof Biliñski;
promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 94 s.
34. Badanie wp³ywu prêdkoœci powietrza na rozk³ad cz¹stek dymu dla wybranych materia³ów palnych [praca magisterska], Jakub Binio; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 62 s.
35. Badanie czasu zadzia³ania czujek dymu w funkcji rozk³adu cz¹stek dla spalania p³omieniowego materia³ów [praca magisterska], Joanna Binio; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Wnêk, 53 s.
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36. Optymalizacja bezpieczeñstwa po¿arowego w tunelach drogowych i kolejowych [praca
magisterska], Agata Bisaga; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 92 s.
37. Analiza kosztów dzia³añ ratowniczo-gaœniczych w powiecie kartuskim w latach
2008–2010 [praca dyplomowa], Justyna Bladowska; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 50 s.
38. Zamkniêcie roku obrotowego na przyk³adzie Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu [praca dyplomowa], Anna Maria B³achowiak; promotor mgr Jolanta Gliñska,
58 s.
39. Wp³yw dodatków eterów glikoli na przebieg izoterm napiêcia powierzchniowego wybranych surfaktantów anionowych [praca magisterska], Izabela B³asiak; promotor bryg. prof.
nadzw. dr hab. in¿. Andrzej Mizerski, 65 s.
40. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego wyk³adziny dywanowej na bazie w³ókien poliamidowych [praca magisterska], Mieszko B³asiak; promotor bryg.
dr Barbara Oœci³owska, 58 s.
41. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego rozlewni paliw p³ynnych na przyk³adzie
bazy paliw p³ynnych zlokalizowanej w Baryczy [praca magisterska], Grzegorz B³aszczyk; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz Rybiñski, 62 s.
42. Szacowanie mo¿liwoœci wykorzystania niebezpiecznych substancji chemicznych w zamachach terorystycznych [praca in¿ynierska], Piotr B³aszczyk; promotor dr in¿. Mariusz Mazurek, 58 s.
43. Ocena rozmieszczenia i wyposa¿enia Jednostek Ratowniczo-Gaœniczych na terenie powiatu œwidnickiego [praca dyplomowa], Krzysztof Bober; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski,
60 s.
44. Ocena stanu dostosowania ratownictwa w Polsce do wymagañ standardów Unii Europejskiej [praca magisterska], Pawe³ Bobiñski; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 71 s., sch.
45. Organizacja systemu zaopatrzenia w wodê podczas gaszenia po¿arów powierzchniowych
zbiorników z rop¹ naftow¹ [praca magisterska], Dominik Bochenek; promotor st. bryg. w st.
spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 66 s.
46. Wp³yw zagro¿eñ energetycznych na stan bezpieczeñstwa cywilnego w Polsce [praca in¿ynierska], Adrian Bogdanowicz; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Dworecki, 85 s.
47. Analiza porównawcza parametrów wytrzyma³oœciowych stali zbrojeniowych klasy A-II
i A-IIIN w warunkach termicznych po¿aru [praca magisterska], Arkadiusz Bogucki; promotor
m³. bryg. dr in¿. Renata Kamocka-Bronisz, 130 s.
48. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego powiatu monieckiego ze szczególnym uwzglêdnieniem terenów Biebrzañskiego Parku Narodowego [praca dyplomowa], Maciej Bolek; promotor
m³. bryg. dr in¿. Edward Skiepko, 43 s.
49. Potencja³ ratowniczy PSP do prowadzenia dzia³añ ratowniczych poza granicami kraju
– modu³y ratownicze [praca dyplomowa], Violeta Borkowska; promotor st. kpt. mgr in¿. Tomasz Zwêgliñski, 57 s.
50. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowanych zabezpieczeñ w mieszalni
pasz POL-PASZ Sp. z o.o. w Sucho¿ebrach [praca in¿ynierska], Grzegorz Borkowski; promotor
dr in¿. Marek Woliñski, 49 s.
51. Analiza przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê powiatu gostyniñskiego [praca in¿ynierska], Micha³ Borkowski; promotor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 81 s.
52. îród³a wody do celów przeciwpo¿arowych w lasach na terenie powiatu s³ubickiego [praca dyplomowa], Micha³ Borowy; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 43 s.
53. Wykorzystanie pojazdów i sprzêtu znajduj¹cego siê na wyposa¿eniu jednostek KSRG
podczas ewakuacji poszkodowanych na przyk³adzie województwa lubelskiego [praca dyplomowa], Krzysztof Borysiuk; promotor st. kpt. mgr Jolanta Michalska, 44 s.
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54. Przegl¹d i analiza rozwi¹zañ dachów w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie wymagañ zachowania bezpieczeñstwa po¿arowego [praca in¿ynierska], Piotr Brach; promotor
dr in¿. Pawe³ Sulik, 81 s.
55. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w drukarni
offsetowej [praca in¿ynierska], Adrian Bralewski; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 63 s.
56. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie KuŸnia Raciborska [praca dyplomowa], Tomasz Brañski; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 50 s.
57. Analiza przyczyn po¿arów na przyk³adzie powiatu bytowskiego [praca dyplomowa], Ryszard Broc; promotor st. bryg. mgr in¿. Piotr Guzewski, 44 s.
58. Funkcjonowanie PSP w strukturach KSRG jako element systemu bezpieczeñstwa pañstwa [praca dyplomowa], Wies³aw Brodzik; promotor prof. nadzw. dr hab. Józef Jan Skoczylas,
69 s.
59. Analiza ryzyka dla wybranych systemów infrastruktury krytycznej [praca magisterska],
Mateusz Broniarski; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 96 s.
60. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w zak³adzie PTA we W³oc³awku [praca in¿ynierska], Grzegorz Brudnowski; promotor dr in¿. Marek
Woliñski, 84 s.
61. Istota przywództwa w jednostkach organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca
dyplomowa], Arletta Bryk; promotor mgr Sylwia Krawczyñska, 43 s.
62. Analiza czasu zadzia³ania czujek po¿arowych przy pomocy symulacji komputerowych
[praca magisterska], Krzysztof Bryl; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 84 s.
63. Ocena mo¿liwoœci zapewnienia dostatecznego zaopatrzenia w wodê z wykorzystaniem si³
i œrodków w powiecie tarnowskim [praca dyplomowa], Jakub Brze¿añski; promotor prof. dr
hab. in¿. S³awczo Denczew, 83 s.
64. Badanie wytrzyma³oœci na œciskanie drewna sosnowego modyfikowanego termicznie
w warunkach temperatur po¿arowych [praca magisterska], Jakub Brzózka; promotor kpt. dr in¿.
Pawe³ Ogrodnik, 97 s.
65. Metody podnoszenia odpornoœci ogniowej elementów noœnych konstrukcji stalowej
[praca in¿ynierska], £ukasz Buczek; promotor m³. bryg. dr in¿. Renata Kamocka-Bronisz,
43 s.
66. Studium przypadku realizacji projektu pn. „NOBEL – adaptacja innowacji szwedzkiego
modelu kszta³cenia w ma³opolskich jednostkach Stra¿y Po¿arnych” [praca dyplomowa], £ukasz
Buczek; promotor st. kpt. mgr in¿. Tomasz Zwêgliñski, 54 s.
67. Analiza zagro¿eñ w powiecie sokólskim w oparciu o dane statystyczne ze zdarzeñ [praca
in¿ynierska], Kinga Buæko; promotor dr Marcin Smolarkiewicz, 58 s.
68. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego hali produkcyjnej konstrukcji ¿elbetowej [praca
in¿ynierska], Marcin Bugda³; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 99 s.
69. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz zastosowane zabezpieczenia w elektrociep³owni OZEN PLUS w Wa³czu [praca in¿ynierska], Piotr Bulwan; promotor dr in¿. Marek
Woliñski, 50 s.
70. Wp³yw dynamiki rozwoju po¿aru na taktykê prowadzenia akcji ratowniczo-gaœniczej
w budynku mieszkalnym [praca in¿ynierska], £ukasz Bu³aœ; promotor prof. nadzw. dr hab. Marek Konecki, 63 s.
71. Koncepcja zabezpieczenia technicznego i logistycznego dzia³añ ratowniczych i gaœniczych w zakresie zaopatrzenia wodnego dla obszaru miasta i powiatu Gniezno [praca in¿ynierska], Andrzej Bu³at; promotor bryg. mgr in¿. Aleksander Adamski, 81 s.
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72. Analiza zagro¿enia i zabezpieczenia p.po¿. zak³adu produkcji bi¿uterii w Koszelówce
[praca magisterska], Zbigniew Buraczyñski; promotor m³. bryg. dr in¿. Piotr Kustra, 60 s.
73. Optymalizacja bezpieczeñstwa po¿arowego budynków wykonanych w technologii wielkiej p³yty [praca magisterska], Krzysztof Bystrzycki; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 63 s.
74. System oceny pracowników jako jedna z faz procesu kadrowego w Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej [praca magisterska], Marcin Caban; promotor dr Ewa Frankowska, 106 s.
75. Planowanie operacyjne zabezpieczenia imprezy masowej na przyk³adzie Festiwalu XVII
Przystanek Woodstock [praca dyplomowa], Andrzej Cacek; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 51 s.
76. Analiza pracy wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych w instalacjach powszechnego u¿ytku
[praca in¿ynierska], Arkadiusz Ca³ka; promotor m³. bryg. dr in¿. Ryszard Chybowski, 54 s.
77. Analiza stosowanych materia³ów do budowy sieci wodoci¹gowych w aspekcie niezawodnoœci dostawy wody do gaszenia po¿arów ze szczególnym uwzglêdnieniem wyposa¿enia czerpalnego w postaci hydrantów [praca magisterska], Jakub Cereniewicz; promotor prof. dr hab.
in¿. S³awczo Denczew, 75 s.
78. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego stolarni w Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Radomiu [praca magisterska], Krzysztof Chebdowski; promotor m³. bryg. dr in¿. Piotr Kustra, 47 s.
79. Krajowy System Normalizacyjny [praca dyplomowa], Rados³aw Chmiel; promotor
dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 35 s.
80. Wspó³praca z mediami podczas zdarzeñ na szlakach komunikacyjnych w powiecie szamotulskim [praca dyplomowa], Przemys³aw Chojan; promotor st. kpt. mgr in¿. Joanna Szewczyk, 47 s.
81. Tworzenie algorytmu zadzia³ania systemów przeciwpo¿arowych z wykorzystaniem komputerowej symulacji po¿aru [praca magisterska], £ukasz Cho³uj; promotor m³. bryg. dr in¿.
Pawe³ Kêpka, 59 s.
82. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych w wybranym procesie technologicznym
[praca magisterska], Jakub Chudzik; promotor dr in¿. Sylwester Kieliszek, 103 s.
83. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego na terenie powiatu zgorzeleckiego [praca dyplomowa], Wojciech Cieleñ; promotor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 55 s.
84. Analiza zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych w hotelu Katowice [praca dyplomowa], Piotr
Ciepa³; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 39 s.
85. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego hali widowiskowo-sportowej ERGO
ARENA w Sopocie [praca in¿ynierska], Karol Ciepiela; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz
Rybiñski, 66 s.
86. Dobór i ocena wariantów taktycznych dla pododzia³ów realizuj¹cych zadania zaopatrzenia wodnego na wypadek po¿arów w bazie paliw p³ynnych w Nowej Wsi Wielkiej [praca dyplomowa], Tomasz Czajka; promotor mgr in¿. Aleksander Adamski, 52 s.
87. Analiza zagro¿eñ zwi¹zanych z wydobyciem gazu ³upkowego [praca dyplomowa], Rados³aw Czapla; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 47 s.
88. Bezpieczeñstwo po¿arowe pasa¿erów w œrodkach transportu l¹dowego. Analiza wymagañ przepisowych i rozwi¹zañ technicznych [praca magisterska], Pawe³ Czaplicki; promotor
dr in¿. Marek Woliñski, 56 s.
89. Analiza wymagañ dla sprzêtu ochrony osobistej stra¿aka w zakresie aktualnych przepisów [praca in¿ynierska], Robert Czarnecki; promotor m³. bryg. dr in¿. Renata Kamocka-Bronisz, 56 s.
90. Bezpieczeñstwo imprez masowych w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów [praca dyplomowa], Maciej Czernecki; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 34 s.
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91. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego paneli pod³ogowych
klasy 22, AC2 firmy KRONOPOL [praca in¿ynierska], Andrzej Czubacki; promotor bryg.
dr Barbara Oœci³owska, 67 s.
92. Organizacja i gotowoœæ operacyjna medium USAR POLAND na przyk³adzie USAR
Gdañsk [praca dyplomowa], Tomasz Czy¿; promotor bryg. dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 54 s.
93. Analiza wykorzystania sprzêtu ratowniczo-gaœniczego w dzia³aniach ratowniczych w latach 2004–2010 na terenie powiatu piotrkowskiego [praca in¿ynierska], Piotr Æwikliñski; promotor dr in¿. Daniel Pieniak, 81 s.
94. Charakterystyka rozpoznanych zagro¿eñ województwa podlaskiego [praca dyplomowa],
Krzysztof Dawidziuk; promotor m³. bryg. dr Edward Skiepko, 57 s.
95. Ocena przygotowania grup wodno-nurkowych PSP do realizacji dzia³añ podwodnych
w zakresie ratownictwa technicznego [praca in¿ynierska], Mateusz D¹browa; promotor m³.
bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak, 79 s.
96. Optymalizacja metody, doboru i wykorzystania sprzêtu ratownictwa wysokoœciowego do
ewakuacji osób z kolei gondolowej w miejscowoœci Œwieradów Zdrój [praca in¿ynierska], Piotr
D¹browa; promotor bryg. dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 78 s.
97. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego oraz zastosowanych zabezpieczeñ w wielkokubaturowym budynku kategorii ZL I na przyk³adzie obiektu CASTORAMA w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim [praca in¿ynierska], Konrad D¹browski; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 58 s.
98. Mobbing – przemoc psychiczna w miejscu pracy [praca dyplomowa], Genowefa Dembiñska; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 45 s.
99. Analiza zagro¿enia powodziowego wraz z ocen¹ ryzyka w powiecie wyszkowskim [praca
magisterska], Piotr Deptu³a; promotor prof. dr hab. mgr in¿. Stanis³aw Biedugnis, 83 s.
100. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie £uków [praca dyplomowa], Bogdan Dêbowski; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 51 s.
101. Sposoby uszczelniania cystern kolejowych transportuj¹cych materia³y niebezpieczne
[praca in¿ynierska], Piotr Dobiech; promotor bryg. dr in¿. Wojciech Jarosz, 105 s.
102. Dojazdy po¿arowe w lasach na terenie powiatu miêdzyrzeckiego [praca dyplomowa],
Krzysztof Dobkiewicz; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 50 s.
103. Wymagania w zakresie bezpieczeñstwa po¿arowego w obiektach przedszkolnych ZLII
i mo¿liwoœci dostosowania istniej¹cych obiektów do aktualnych wymogów przepisów na
przyk³adzie przedszkola nr 10 w Piekarach Œl¹skich [praca dyplomowa], Dariusz Dobrowolski;
promotor dr in¿. Marek Woliñski, 48 s.
104. Analiza wp³ywu obci¹¿enia ogniowego na szybkoœæ osi¹gniêcia warunków krytycznych
konstrukcji stalowej budynku „GIGANT” w Krakowie [praca magisterska], Dariusz Dobrzañski; promotor kpt. dr mgr in¿. Norbert Tuœnio, 77 s.
105. Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej
w Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu [praca dyplomowa], Przemys³aw Dorna; promotor dr Józef £abêdzki, 42 s.
106. Transgraniczna wspó³praca ratownicza na przyk³adzie Dolnego Œl¹ska [praca dyplomowa], Ma³gorzata Downar; promotor st. kpt. mgr in¿. Tomasz Zwêgliñski, 49 s.
107. Specyfika prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych podczas wypadków drogowych
na przyk³adzie tunelu w Lalikach [praca dyplomowa], Marek Dr¹¿ek; promotor st. kpt. dr in¿.
Tomasz Drzyma³a, 63 s.
108. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego systemami technicznymi zak³adu
ROYAL-CANIN [praca in¿ynierska], Artur Drewecki; promotor bryg. dr in¿. Piotr Kustra, 49 s.
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109. Sposób postêpowania na miejscu akcji ratowniczo-gaœniczej w obiektach zabezpieczonych czynnymi urz¹dzeniami przeciwpo¿arowymi na przyk³adzie Szpitala Specjalistycznego
w Ostro³êce [praca dyplomowa], Tadeusz Drozd; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 41 s.
110. Ocena stanu wyszkolenia s³uchaczy i studentów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na przyk³adzie wybranych szkó³ po¿arniczych [praca in¿ynierska], Gizela Drwal; promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak, 86 s.
111. Analiza dzia³ania systemu certyfikacji sprzêtu po¿arniczego [praca dyplomowa], £ukasz
Drzewiecki; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 32 s.
112. Ocena wykorzystania sprzêtu po¿arniczego podczas akcji ratowniczo-gaœniczych na terenie dzia³ania KP PSP w Kutnie w latach 2006–2010 [praca in¿ynierska], Mariusz Dudkowski;
promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 65 s.
113. Analiza zastosowania modelowania strefowego do prognozowania rozwoju po¿aru w budynku biblioteki publicznej w Chrzanowie [praca magisterska], Andrzej Dudziak; promotor
st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 64 s.
114. Koncepcja zabezpieczenia logistycznego d³ugotrwa³ych dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, na
bazie posiadanych kontenerów po¿arniczych bêd¹cych w zasobach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
[praca dyplomowa], Urszula Duplicka; promotor m³. bryg. mgr in¿. Piotr Równicki, 51 s.
115. Badanie zadymienia podczas spalania wybranych materia³ów wyposa¿enia wnêtrz [praca
magisterska], £ukasz Duro; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 58 s.
116. Badanie wp³ywu dynamiki po¿aru w budynku ZL III na sposób prowadzenia akcji ratowniczo-gaœniczej [praca in¿ynierska], Emil Durys; promotor prof. nadzw. dr hab. Marek Konecki,
76 s.
117. Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa], Jacek
Dylewski; promotor dr Tomasz Szankin, 47 s.
118. Ocena ryzyka wybuchu w zak³adzie EKOCEM, GÓRA¯D¯E CEMENT SA [praca dyplomowa], Piotr Dymek; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 48 s.
119. Analiza szybkoœci wydzielania ciep³a i dymu przez materia³y epoksydowe wytworzone
z Epidianu 5 [praca in¿ynierska], Marlena Dytrych; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 61 s.
120. Taktyka dzia³añ dekontaminacyjnych przy u¿yciu kontenera dekontaminacyjnego
bêd¹cego na wyposa¿eniu Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 1 w Olsztynie [praca in¿ynierska], Sebastian Dziadkiewicz; promotor dr Anna Dmochowska, 52 s.
121. Ocena dojazdów po¿arowych w lasach w powiecie janowskim [praca in¿ynierska], Jacek
Dziadosz; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 46 s.
122. Bezpieczna eksploatacja wybranych przenoœnych zbiorników ciœnieniowych [praca dyplomowa], Joanna Dzierzêcka; promotor bryg. dr in¿. Wojciech Jarosz, 50 s.
123. Dozór eksploatacyjny chemoodpornych ubrañ gazoszczelnych [praca in¿ynierska], Rafa³
Dziuba³towski; promotor dr Anna Dmochowska, 46 s.
124. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego oraz stosowanych zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych w magazynie wysokiego sk³adowania Centrum Dystrybucji IKEA Jarosty, gm. Moszczenica [praca in¿ynierska], Adrian Dziubecki; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 66 s.
125. Analiza stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Bydgoszczy w latach 2006-2010 [praca in¿ynierska], Ireneusz Echaust; promotor
m³. bryg. dr Piotr Kustra, 44 s.
126. Kodeks honorowy stra¿aka [praca dyplomowa], Wojciech Ejsmont; promotor bryg. mgr
in¿. Mariusz Toporowski, 35 s.
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127. Analiza wp³ywu wielkoœci strefy spalania na stan zadymienia w uk³adzie pomieszczeñ
[praca magisterska], Grzegorz Falkowski; promotor prof. nadzw. dr hab. Marek Konecki, 71 s.
128. Analiza mo¿liwoœci spe³nienia wymagañ przeciwpo¿arowych przy wykorzystaniu rozwi¹zañ zastêpczych i zamiennych dla wybranego zak³adu produkcyjnego [praca in¿ynierska],
Jakub Firlej; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 70 s.
129. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpo¿arowej przedszkola nr 69 przy ul. Dziewanny 19 w Lublinie [praca dyplomowa], Marek Fiutka; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio,
22 s.
130. Analiza przygotowania zewnêtrznego budynków do prowadzenia ewakuacji interwencyjnej si³ami i œrodkami JRG PSP [praca magisterska], Weronika Flaga; promotor m³. bryg. dr in¿.
Andrzej Marciniak, 66 s.
131. Wykorzystanie kamery termowizyjnej w dzia³aniach profilaktycznych i ratowniczo-gaœniczych w KP PSP Piaseczno [praca magisterska], Micha³ Fliszkiewicz; promotor prof. nadzw.
dr hab. Janusz Rybiñski, 53 s.
132. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i ppo¿. instalacji hydrokrakingowej w grupie
LOTOS SA [praca dyplomowa], Leszek Formela; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 43 s.
133. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowanych zabezpieczeñ w CEDC
INTERNATIONAL Sp. z o.o. oddzia³ POLMOS Bia³ystok [praca magisterska], Maciej Foryœ;
promotor dr in¿. Marek Woliñski, 88 s.
134. Analiza warunków technicznych w zakresie ewakuacji w budynku szkolnym na wybranym
przyk³adzie [praca in¿ynierska], Tomasz Franas; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 66 s.
135. Analiza stanu bezpieczeñstwa po¿arowego oraz opracowanie koncepcji poprawy
w zak³adach DELTA TRANS w Œwiêtoch³owicach [praca magisterska], Marcin Fr¹szczak;
promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak, 70 s.
136. Analiza dostosowania do obowi¹zuj¹cych przepisów przeciwpo¿arowych domu studenckiego „SKRZAT” w Czêstochowie jako obiektu zakwalifikowanego do kategorii zagro¿enia ludzi ZL V [praca dyplomowa], Pawe³ Froch; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 36 s.
137. Zarz¹dzanie zasobami logistycznymi w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku [praca dyplomowa], Piotr Gabruœ; promotor kpt. mgr Rafa³ Zimochocki, 48 s.
138. Normalizacja sprzêtu po¿arniczego jako element polityki jakoœci [praca dyplomowa],
Marek Gabrych; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 39 s.
139. Badanie wp³ywu d³ugoœci fali detektora na czu³oœæ optycznych czujek dymu [praca magisterska], Marcin Ga³¹zka; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 78 s.
140. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowanych zabezpieczeñ w obiekcie produkcyjno-magazynowym na przyk³adzie Miejskiego Zak³adu Komunikacji w S³upsku
[praca in¿ynierska], Piotr Ga³czyñski; promotor dr in¿. Anna Szajewska, 49 s.
141. Badanie wp³ywu stopnia rozdrobnienia py³u otrzymanego z drewna modyfikowanego termicznie na temperaturê zap³onu warstwy py³u [praca in¿ynierska], £ukasz Ga³ek; promotor
bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 95 s.
142. Analiza i optymalizacja zabezpieczeñ ppo¿. w procesie projektowania na przyk³adzie budynku przechowalni owoców i warzyw [praca dyplomowa], W³adys³aw Gancarczyk; promotor
mgr in¿. Zbigniew Tuzimek, 42 s.
143. Projekt zbioru æwiczeñ doskonal¹cych dla za³óg JRG w PSP [praca in¿ynierska], Piotr
Garski; promotor bryg. dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 66 s.
144. Analiza ochrony infrastruktury krytycznej na przyk³adzie wybranego systemu [praca magisterska], Andrzej Gawlik; promotor m³. bryg. dr Pawe³ Kêpka, 67 s.
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145. Pojazdy hybrydowe i elektryczne – zasady postêpowania podczas dzia³añ ratowniczych
[praca dyplomowa], Jacek Gawroñski; promotor m³. bryg. mgr in¿. Przemys³aw Wysoczyñski,
46 s.
146. Analiza rozwi¹zañ ergonomicznych stosowanych w œrodkach ochron indywidualnych
w specjalistycznych grupach wysokoœciowych w Polsce [praca magisterska], Pawe³ Gawryszewski; promotor st. kpt. dr in¿. Anna Prêdecka, 86 s.
147. Analiza parametrów techniczno-taktycznych poduszkowca ANACONDA HT-P400
bêd¹cego na wyposa¿eniu JRG 2 Tarnów. Mo¿liwoœæ wykorzystania poduszkowców
w dzia³aniach ratowniczych PSP, Dominik G¹ciarz; promotor dr in¿. W³odzimierz Kupicz, 54 s.
148. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie W³oszczowa [praca dyplomowa], Grzegorz
G¹sior; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 59 s.
149. System lokalizacji pojazdów jako Ÿród³o kontroli zu¿ycia paliwa . Sposób jego rozliczania
w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa], £ukasz G¹sto³; promotor m³. bryg. mgr in¿.
Piotr Równicki, 30 s.
150. Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu pu³awskiego [praca dyplomowa], Tomasz
Gêbala; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 64 s.
151. Analiza zagro¿eñ wystêpuj¹cych na terenie powiatu z¹bkowickiego [praca dyplomowa],
Pawe³ Gluza; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 28 s.
152. Analiza mo¿liwoœci skutecznego dzia³ania jednostek stra¿y po¿arnych w powiecie oœwiêcimskim w oparciu o dostêpne zasoby wody [praca in¿ynierska], Dominik G³ogowski; promotor
prof. dr hab. in¿. S³awczo Denczew, 93 s.
153. Analiza wp³ywu zmian parametrów wentylacji kana³owej na zagro¿enie dymem w gara¿u
podziemnym [praca magisterska], Bart³omiej G³uszek; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio,
53 s.
154. Badania eksploatacyjne urz¹dzeñ elektrycznych w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu
[praca magisterska], £ukasz Gogu³a; promotor m³. bryg. dr in¿. Ryszard Chybowski, 72 s.
155. Ocena zabezpieczenia przeciwpo¿arowego obiektu szpitala w Lipnie oraz sposoby dostosowania obiektu do obowi¹zuj¹cych wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej [praca dyplomowa],
Jacek Golecki; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 25 s.
156. Badanie wp³ywu ustawienia i parametrów pr¹downicy na jej skutecznoœæ gaœnicz¹ przy
wykorzystaniu komputerowego modelu gaszenia [praca magisterska], Marta Go³aszewska; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 128 s.
157. Ocena poprawnoœci prowadzenia dzia³añ ratowniczych przy wypadku komunikacyjnym
w Wymys³owie powiat s³upecki [praca dyplomowa], S³awomir Go³êbiak; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 49 s.
158. Ocena zabezpieczenia przeciwpo¿arowego hotelu „S³oneczny M³yn” w Bydgoszczy [praca in¿ynierska], Miko³aj Go³êbiewski; promotor dr in¿. Dariusz Ratajczak, 50 s.
159. Regionalny program edukacji i profilaktyki z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej w odniesieniu do dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przyk³adzie powiatu koszaliñskiego [praca
dyplomowa], Adam Gonciarz; promotor mgr Ryszard Przetacznik, 66 s.
160. Analiza wp³ywu zmian parametrów wentylacji strumieniowej na zagro¿enie dymem
w gara¿u podziemnym [praca magisterska], Tomasz Gontarczyk; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 79 s.
161. Zasady funkcjonowania i Ÿród³a finansowania jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na
przyk³adzie powiatu kwidzyñskiego [praca dyplomowa], Magdalena Gontarska; promotor
mgr Jolanta Gliñska, 42 s.
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162. Polsko-czeska wspó³praca transgraniczna Stra¿y Po¿arnych na przyk³adzie województwa
opolskiego [praca dyplomowa], Beata Gorek; promotor st. kpt. mgr in¿. Tomasz Zwêgliñski,
54 s.
163. Badanie zachowania ci¹g³oœci dostawy pr¹du wybranych kabli elektrycznych poddanych
oddzia³ywaniu strumienia promieniowania cieplnego [praca in¿ynierska], Marcin Gorzkowski;
promotor bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 62 s.
164. Analiza wybranych zagro¿eñ zwi¹zanych z transportem nienormatywnym na obszarze
RP [praca magisterska], Bartosz Gos³awski; promotor prof. zw. dr hab. in¿. Stanis³aw Biedugnis, 85 s.
165. Ocena zagro¿eñ promieniowaniem jonizuj¹cym na obszarze Polski [praca magisterska],
Tadeusz Góra; promotor prof. nadzw. dr hab. in¿. Wojciech Feluch, 93 s.
166. Analiza przyczyn powstawania po¿arów w latach 2001-2010 na przyk³adzie Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej nr 1 Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wroc³awiu
[praca dyplomowa], Andrzej Góralski; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 41 s.
167. Ocena miasta Siemianowice Œl¹skie w zakresie wystêpuj¹cych zagro¿eñ [praca dyplomowa], Adam Górecki; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 43 s.
168. Analiza mo¿liwoœci przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczej w oparciu o sprzêt
bêd¹cy w dyspozycji JRG PSP Golub-Dobrzyñ [praca magisterska], Pawe³ Górski; promotor
prof. dr hab. in¿. Maciej Rafa³owski, 67 s.
169. Badanie wp³ywu ciœnienia na rozdzia³ wody dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych [praca magisterska], Mateusz Graba; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Wnêk, 63 s.
170. Role zespo³owe w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Wieliczce
[praca dyplomowa], Dorota Grabowska; promotor mgr Sylwia Krawczyñska, 52 s.
171. Organizacja ochrony przeciwpo¿arowej w resorcie obrony narodowej [praca dyplomowa], Grzegorz Gracz; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 26 s.
172. Wp³yw komunikacji w kszta³towaniu relacji interpersonalnych w kontekœcie Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, Iwona Gromadziñska; promotor mgr Sylwia Krawczyñska, 32 s.
173. Analiza i ocena funkcjonowania sztabu akcji podczas dzia³añ gaœniczych na przyk³adzie
po¿aru lasu w Ko³atniku w gminie Wa³cz [praca dyplomowa], Miros³aw Gruchot; promotor
bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 39 s.
174. Badanie wp³ywu sposobu zapocz¹tkowania spalania na w³aœciwoœci palne wybranych
gatunków drewna [praca in¿ynierska], Sylwester Grudziñski; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 60 s.
175. Koncepcja poprawy zabudowy samochodu ratowniczo-gaœniczego w aspekcie zwiêkszenia efektywnoœci i dzia³añ oraz bezpieczeñstwa za³óg [praca in¿ynierska], Micha³ Gruszczyñski;
promotor dr W³odzimierz Kupicz, 71 s.
176. Kompetencje administracji i s³u¿b publicznych w postêpowaniu na rzecz sytuacji powodziowych na przyk³adzie powiatu Nowy Dwór Gdañski [praca magisterska], Jaros³aw Gryciuk;
promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 76 s.
177. Analiza techniczno-taktyczna samochodów po¿arniczych wykorzystywanych do zabezpieczenia Portu Lotniczego im. W³adys³awa Reymonta w £odzi [praca in¿ynierska], Piotr Gulbas; promotor dr in¿. W³odzimierz Kupicz, 68 s.
178. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz zastosowanych zabezpieczeñ w obiektach wydzia³u Nowych Technologii Zak³adów RECKITT BENCKISER w Nowym Dworze
Mazowieckim [praca in¿ynierska], Micha³ Hader; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 55 s.
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179. Ochrona przeciwpo¿arowa w jednostce wojskowej [praca dyplomowa], Piotr Haik; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 65 s.
180. Ocena mo¿liwoœci operacyjnych oraz przydatnoœci pojazdów ATV-QUAD-ów
w dzia³aniach ratowniczych jednostek PSP na przyk³adzie województwa mazowieckiego [praca
dyplomowa], Tomasz Hendel; promotor m³. bryg. mgr in¿. Piotr Równicki, 42 s.
181. Problemy finansowania jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na przyk³adzie Komendy
Miejskiej PSP w Bia³ymstoku [praca dyplomowa], Gra¿yna Herman; promotor mgr Jolanta Gliñska, 38 s.
182. Badanie rozk³adu cz¹stek w komorze czujki optycznej dymu przy spalaniu bezp³omieniowym wybranych materia³ów [praca magisterska], Waldemar Ho³ownia; promotor bryg. dr
in¿. Waldemar Wnêk, 60 s.
183. Udzia³ jednostek KSRG w ratownictwie medycznym podczas wypadków drogowych
[praca dyplomowa], Mariusz Irauth; promotor st. kpt. mgr Jolanta Michalska, 32 s.
184. Ocena przydatnoœci pneumatycznych poduszek podnosz¹cych w dzia³aniach ratowniczogaœniczych [praca in¿ynierska], Emil Iwañczuk; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 47 s.
185. Dzia³ania ratownicze w zakresie usuwania skutków powodzi na przyk³adzie powiatu czêstochowskiego [praca dyplomowa], Wies³aw Jagusiak; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik,
39 s.
186. Ocena przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê na terenie miasta Sochaczewa [praca
magisterska], Micha³ Jakubiak; promotor prof. dr hab. in¿. S³awczo Denczew, 62 s.
187. Uprawnienia i obowi¹zki strony w postêpowaniu administracyjnym przed organami PSP
[praca dyplomowa], Krzysztof Jakubiec; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 51 s.
188. Badanie wp³ywu szokowego ch³odzenia na zmianê wytrzyma³oœci na œciskanie betonu
klasy C 60, 75 z dodatkiem w³ókien polipropylenowych [praca magisterska], Marcin Jakubowski; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 83 s.
189. Badania mo¿liwoœci wytwarzania pian o wysokiej stabilnoœci z koncentratów na bazie
alkiloamidopropylobetain [praca in¿ynierska], Mateusz Janeczek; promotor bryg. prof. nadzw.
dr hab. in¿. Andrzej Mizerski, 52 s.
190. Optymalizacja odpornoœci ogniowej konstrukcji drewnianych [praca magisterska], Micha³ Janiszewski; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 60 s.
191. Organizacja akcji gaœniczej podczas gaszenia po¿arów zbiorników o du¿ej pojemnoœci
przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych [praca in¿ynierska], Arkadiusz Jankowski; promotor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 76 s.
192. Analiza mo¿liwoœci dostosowania do wymagañ techniczno-budowlanych wysokiego budynku mieszkalnego na wybranym przyk³adzie [praca in¿ynierska], Bartosz Jankowski; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 50 s.
193. Analiza szybkoœci rozwoju po¿aru w pomieszczeniu podczas spalania p³yt drewnopochodnych biokompozytowych przy u¿yciu danych kalorymetru sto¿kowego [praca magisterska], Dariusz Jankowski; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 70 s.
194. Projekt biernego zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji budynku hotelowego [praca
magisterska], Dominik Jankowski; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 52 s.
195. Analiza szybkoœci rozwoju po¿aru w pomieszczeniu podczas spalania drewna modyfikowanego termicznie przy u¿yciu danych kalorymetru sto¿kowego [praca magisterska], Miros³aw
Jankowski; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 51 s.
196. Ocena stanu wdro¿enia procedur ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym [praca in¿ynierska], Piotr Jankowski; promotor bryg. dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 56 s.
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197. Badanie wp³ywu stopnia rozdrobnienia py³u otrzymanego z drewna modyfikowanego termicznie na temperaturê zap³onu ob³oku py³u [praca in¿ynierska], Tomasz Jankowski; promotor
bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 56 s.
198. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego paneli pod³ogowych
klasy 21, AC2 firmy KRONOPOL [praca in¿ynierska], Adrian Janoska; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 65 s.
199. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego paneli pod³ogowych
klasy 23, AC3 firmy KRONOPOL [praca in¿ynierska], Artur Janowski; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 68 s.
200. Plan postêpowania na wypadek wycieku amoniaku na przyk³adzie przedsiêbiorstwa
po³owów i us³ug rybackich „Szkuner” we W³adys³awowie [praca dyplomowa], Bartosz Janusz;
promotor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Salamonowicz, 43 s.
201. Efektywnoœæ kszta³cenia na kursie nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Wojewódzkim Oœrodku Szkolenia w Krakowie [praca dyplomowa], Renata
Januœ; promotor bryg. mgr in¿. Tomasz Naczas, 77 s.
202. Badanie rozk³adu cz¹steczek dymu podczas spalania wybranych materia³ów [praca in¿ynierska], Barbara Jaros; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 71 s.
203. Zastosowanie rozwi¹zañ zamiennych przy przebudowie budynku rehabilitacji szpitala
Powiatowego w Zgorzelcu [praca dyplomowa], Hubert Jarosz; promotor bryg. dr Barbara
Oœci³owska, 25 s.
204. Analiza wskaŸników ryzyka dla wybranych zagro¿eñ w powiecie œwinoujskim [praca in¿ynierska], Daniel Jasiak; promotor dr Marcin Smolarkiewicz, 50 s.
205. Analiza zagro¿eñ zwi¹zanych z zastosowaniem internetu w wybranych obszarach bezpieczeñstwa [praca in¿ynierska], Kamil Jastrzêbski; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Biedugnis, 52 s.
206. Konsolidacja systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001 z systemem
bezpieczeñstwa jak dla zak³adu du¿ego ryzyka powstania powa¿nej awarii przemys³owej wynikaj¹cego z przepisów prawa ochrony œrodowiska – w powi¹zaniu z metodyk¹ kontroli zintegrowanego systemu [praca dyplomowa], Adam Jaworski; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 47 s.
207. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie dêbickim [praca magisterska], Dominik Jeleñ; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 66 s.
208. Analiza zagro¿eñ i ocena bezpieczeñstwa chemicznego w zak³adzie Eurofoam Polska
Sp. z o.o. w Zgierzu [praca magisterska], Micha³ Jêdrzejczak; promotor dr Anna Dmochowska,
60 s.
209. Metody podnoszenia odpornoœci ogniowej elementów konstrukcji stalowych [praca dyplomowa], Robert Jorgas; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 45 s.
210. Elementy ratownictwa medycznego podczas dzia³añ ratowniczych prowadzonych przez
Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokoœciowego PSP [praca dyplomowa], Andrzej Jurowicz; promotor st. kpt. mgr Jolanta Michalska, 55 s.
211. Charakterystyka powodzi 2010 na przyk³adzie powiatu staszowskiego [praca dyplomowa], Jaros³aw Juszczyk; promotor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 63 s.
212. Ocena funkcjonowania systemu ³¹cznoœci w KM PSP w Poznaniu, w aspekcie migracji do
³¹cznoœci cyfrowej [praca dyplomowa], Micha³ Kaczmarek; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek
Chrzêstek, 48 s.
213. Radiowe systemy ³¹cznoœci ruchomej – analiza techniczno-eksploatacyjna w aspekcie zastosowania ich w sieci ³¹cznoœci ratownictwa [praca in¿ynierska], Micha³ Kaczmarek; promotor
m³. bryg. dr in¿. Jacek Chrzêstek, 59 s.
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214. Ocena Ÿróde³ wody do celów przeciwpo¿arowych w lasach w powiecie rzeszowskim
[praca in¿ynierska], Dariusz Kaczor; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 62 s.
215. Ocena wyposa¿enia jednostek organizacyjnych PSP w województwie podkarpackim
w pojazdy i sprzêt po¿arniczy wykorzystywany do gaszenia po¿arów lasów [praca magisterska],
Tomasz Kaczor; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 75 s.
216. Stan zabezpieczenia przeciwpo¿arowego zak³adu wytwarzaj¹cego acetylen – wybrane zagadnienia [praca dyplomowa], Dariusz Kaleta; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena
Pó³ka, 54 s.
217. Badanie wp³ywu preparatów ogniochronnych na emisjê gazów toksycznych podczas
rozk³adu termicznego drewna jod³owego [praca magisterska], Jacek Kalinko; promotor bryg.
dr Barbara Oœci³owska, 91 s.
218. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego zak³adu du¿ego ryzyka „GASPOL”
w £om¿y [praca magisterska], Andrzej Kalinowski; promotor prof. nadzw. dr hab. in¿. Janusz
Rybiñski, 65 s.
219. Analiza wytrzyma³oœci konstrukcji stalowych w warunkach oddzia³ywania temperatur
po¿arowych [praca in¿ynierska], Micha³ Ka³wak; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 60 s.
220. Analiza wykorzystania systemów informacji przestrzennej w jednostkach ochrony przeciwpo¿arowej na przyk³adzie powiatu pilskiego [praca magisterska], Pawe³ Kamiñski; promotor
m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 60 s.
221. Poprawa efektywnoœci dzia³añ operacyjnych i pracy organizacyjnej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej poprzez wykorzystanie narzêdzi informatycznych [praca dyplomowa], Arkadiusz Kaniak; promotor kpt. mgr in¿. Karol Kreñski, 61 s.
222. Postêpowanie administracyjne podczas czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych [praca dyplomowa], Mariusz Kantorek; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 52 s.
223. Analiza mo¿liwoœci prowadzenia efektywnych dzia³añ gaœniczych w oparciu o dyspozycyjne zasoby wody w rejonie dzia³ania JRG nr 2 w Krakowie [praca in¿ynierska], Dawid Karpowicz; promotor prof. dr hab. in¿. S³awczo Denczew, 61 s.
224. Zarz¹dzanie zespo³em w oparciu o regu³y spo³eczne wywierania wp³ywu [praca dyplomowa], Marta Karska; promotor mgr Sylwia Krawczyñska, 42 s.
225. Analiza bezpieczeñstwa pracy pracownika stacji bazy paliw p³ynnych na przyk³adzie stacji „BLISKA” w Jedwabnym [praca magisterska], Micha³ Karwowski; promotor st. kpt.
dr in¿. Anna Prêdecka, 112 s.
226. Analiza przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê powiatu bartoszyckiego [praca in¿ynierska], Grzegorz Kaszuba; promotor dr in¿. Sylwester Kieliszek, 56 s.
227. Analiza stanu ratownictwa wysokoœciowego-œmig³owcowego PSP w œwietle wymagañ
i rozwi¹zañ œwiatowych [praca magisterska], S³awomir Kata; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz Rybiñski, 57 s.
228. Charakterystyka taktyczno-techniczna i porównanie pod wzglêdem wykorzystania ciê¿kich samochodów gaœniczych w powiecie pruszkowskim [praca in¿ynierska], Micha³ Kawa³ek;
promotor dr in¿. W³odzimierz Kupicz, 75 s.
229. Problemy organizacyjne i techniczne dekontaminacji obiektów zalanych podczas powodzi z wykorzystaniem dostêpnego sprzêtu [praca in¿ynierska], Artur K¹dziela; promotor
dr Józef £abêdzki, 65 s.
230. Analiza, warunki prowadzenia dochodzeñ i ustalenie przypuszczalnej przyczyny powstania po¿aru w budynku mieszkalnym w miejscowoœci Humniska w dniu 30.12.2008 r., Jacek Kêdra; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 34 s.
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231. Specyfika ewakuacji osób z budynku aresztu œledczego w Che³mnie [praca dyplomowa],
Adam Kie³basiewicz; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 34 s.
232. Opracowanie projektu procedury w zakresie bezpiecznego prowadzenia dekontaminacji
masowej [praca magisterska], Micha³ Kierzek; promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak,
96 s.
233. Badanie wp³ywu preparatów ogniochronnych na emisjê gazów toksycznych podczas
rozk³adu termicznego drewna bukowego [praca magisterska], Artur Kijanka; promotor bryg.
dr Barbara Oœci³owska, 85 s.
234. Analiza ryzyka zagro¿eñ miejscowych w powiecie kutnowskim na podstawie danych
z programu SWD-ST [praca in¿ynierska], Artur Kikosicki; promotor dr Marcin Smolarkiewicz,
57 s.
235. Wa³y przeciwpowodziowe – budowa oraz sposoby ich zabezpieczenia podczas powodzi
[praca dyplomowa], Marek Kiljañski; promotor kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 60 s.
236. Ocena wykorzystania zewnêtrznych Ÿróde³ wody podczas akcji ratowniczo-gaœniczych na
terenie powiatu oleskiego w latach 2006–2010 [praca in¿ynierska], Tobiasz Klama; promotor
m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 78 s.
237. Sposoby zwiêkszania bezpieczeñstwa eksploatacji bazy paliw PKN ORLEN w Moœciskach SA [praca in¿ynierska], Krzysztof Klarzak; promotor dr in¿. Mariusz Mazurek, 71 s.
238. Motywacja – jej rola i znaczenie w procesie pracy [praca dyplomowa], Danuta Klarzyñska; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 65 s.
239. Analiza zdarzeñ i ocena wyposa¿enia w sprzêt ratowniczo-gaœniczy powiatu bi³gorajskiego [praca in¿ynierska], Rafa³ Klecha; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 61 s.
240. Analiza warunków techniczno-budowlanych oraz organizacji ochrony przeciwpo¿arowej
w wielokondygnacyjnym budynku biurowym na wybranym przyk³adzie [praca in¿ynierska],
£ukasz Klimaszewski, Mariusz Pecio, 76 s.
241. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie £êka Opatowska [praca dyplomowa], Urszula
K³odnicka; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 46 s.
242. Analiza warunków ewakuacji z klubów muzycznych przy wykorzystaniu komputerowej
symulacji ewakuacji [praca magisterska], Krzysztof K³os; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 111 s.
243. Analiza wykorzystania programu komputerowego JET do obliczeñ parametrów po¿aru
wewnêtrznego [praca magisterska], Robert K³os; promotor prof. nadzw. dr hab. Marek Konecki,
56 s.
244. Zastosowanie elektronicznych systemów wymiany informacji w dzia³alnoœci wydzia³ów
operacyjnych woj. ³ódzkiego w kontekœcie tworzenia, aktualizacji i wykorzystania planów ratowniczych [praca dyplomowa], Micha³ K³osiñski; promotor st. bryg. mgr in¿. Dariusz Marczyñski, 41 s.
245. Ocena wybranego budynku u¿ytecznoœci publicznej w zakresie przygotowania do prowadzenia dzia³añ ratowniczych [praca dyplomowa], Tomasz Kmak; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 51 s.
246. Analiza zintegrowanego systemu bezpieczeñstwa po¿arowego na Stadionie Narodowym
[praca magisterska], Krzysztof Knotek; promotor m³. bryg. dr in¿. Piotr Kustra, 90 s.
247. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowanych zabezpieczeñ w zak³adzie poligraficznym [praca magisterska], Rafa³ Knotek; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 82 s.
248. Postêpowanie dowodowe w postêpowaniu administracyjnym [praca dyplomowa], Piotr
Kobiela; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 32 s.
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249. Organizacja dzia³añ ratowniczo-gaœniczych si³ pierwszego rzutu w warunkach obni¿onych stanów osobowych JRG PSP [praca in¿ynierska], Damian Koby³ka; promotor bryg. dr in¿.
Stanis³aw Lipiñski, 88 s.
250. Ocena standardów wyposa¿enia plutonów gaœniczych wchodz¹cych w sk³ad gaœniczych
kompanii odwodowych na przyk³adzie Kompanii Gaœniczej „Szczecin” COO [praca dyplomowa], Cezary Kocanowski; promotor st. bryg. mgr in¿. Tadeusz Jopek, 51 s.
251. Opracowanie zasad przeprowadzania rozpoznania bezpoœredniego w dzia³aniach ratowniczych [praca magisterska], Marek Kocielski; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 61 s.
252. Nielegalne sk³adowiska odpadów jako istotny element niekorzystnie wp³ywaj¹cy na bezpieczeñstwo ekologiczne [praca magisterska], Krzysztof Koczkodaj; promotor dr Dariusz Dmochowski, 50 s.
253. Przegl¹d i analiza rozwi¹zañ termoizolacyjnych w budownictwie mieszkaniowym
w aspekcie zachowania bezpieczeñstwa po¿arowego [praca in¿ynierska], Micha³ Kokot; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 68 s.
254. Badanie wytrzyma³oœci drewna œwierkowego w warunkach popo¿arowych [praca magisterska], Adam Kolad; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 64 s.
255. Metodyka i skutecznoœæ neutralizacji cieczy ropopochodnych w transporcie drogowym
podczas awarii [praca in¿ynierska], Adam Ko³akowski; promotor dr Anna Dmochowska, 47 s.
256. Analiza porównawcza w³aœciwoœci termokinetycznych wybranych gatunków drewna
egzotycznego i krajowego [praca in¿ynierska], Albert Ko³at; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Jaskó³owski, 84 s.
257. Rodzaje i klasyfikacja wybuchów mo¿liwych do wyst¹pienia w przemyœle [praca dyplomowa], Zdzis³aw Ko³basiuk; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 37 s.
258. Psychologiczne aspekty powiadamiania o zagro¿eniu i ewakuacji [praca dyplomowa],
Anna Ko³odziej-Saramak; promotor mgr Sylwia Krawczyñska, 46 s.
259. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie poznañskim [praca magisterska],
Rafa³ Kominowski; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 104 s.
260. Ocena potencjalnych strat powodziowych dla aglomeracji warszawskiej [praca magisterska], Piotr Komorowski; promotor prof. nadzw. dr hab. in¿. Wojciech Feluch, 102 s.
261. Scenariusze kryzysowe oraz warunki bezpieczeñstwa u¿ytkowników metra w Warszawie
[praca in¿ynierska], Andrzej Kondraciuk; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 68 s.
262. Modelowanie scenariuszy zdarzeñ z wykorzystaniem rozk³adów statystycznych zwi¹zanych z wybranymi infrastrukturami krytycznymi [praca magisterska], Cezary Konieczny; promotor prof. dr hab. Jerzy Wolanin, 130 s.
263. Badanie wp³ywu preparatów ogniochronnych na emisjê gazów toksycznych podczas
rozk³adu termicznego drewna œwierkowego [praca magisterska], Tyberiusz Koniuch; promotor
bryg. dr Barbara Oœci³owska, 73 s.
264. Rola oceny zagro¿enia wybuchem w systemie zapewnienia bezpieczeñstwa pracy
w Spó³ce Kemipol Sp. z o.o. [praca magisterska], Jaros³aw Konopacki; promotor dr in¿. Marek
Woliñski, 57 s.
265. Organizacja ratownictwa medycznego w jednostkach podleg³ych i nadzorowanych przez
MSW [praca dyplomowa], Krzysztof Koñczewski; promotor dr Tomasz Szankin, 43 s.
266. Analiza mo¿liwoœci prowadzenia efektywnych dzia³añ gaœniczych w oparciu o dyspozycyjne zasoby wody w powiecie miechowskim [praca in¿ynierska], Przemys³aw Kopeæ; promotor prof. dr hab. in¿. S³awczo Denczew, 67 s.
267. Koncepcja bezpieczeñstwa po¿arowego zabytkowego budynku œredniowysokiego [praca
dyplomowa], Piotr Koper; promotor m³. bryg. mgr in¿. Edward Skiepko, 36 s.
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268. Wp³yw zagro¿enia osuwiskowego na terenie po³udniowej Polski na bezpieczeñstwo ludnoœci [praca in¿ynierska], Konrad Korneluk; promotor prof. dr hab. in¿. Wojciech Feluch, 57 s.
269. Sposoby ewakuacji w czasie imprez masowych przy u¿yciu si³ i œrodków PSP [praca in¿ynierska], Pawe³ Korniluk; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 87 s.
270. Metodyka budowy map zagro¿eñ i map ryzyka na przyk³adzie miasta Kielce [praca magisterska], Marcin Korytnicki; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 84 s.
271. Wp³yw parametrów przemian fazowych podczas awarii butli zawieraj¹cych gaz LPG na
koncepcjê dzia³añ ratowniczych [praca magisterska], Piotr Kosowski; promotor m³. bryg. dr in¿.
Wojciech Jarosz, 88 s.
272. Analiza stanu bezpieczeñstwa po¿arowego w budynku ZL II na przyk³adzie szpitala powiatowego w Suchej Beskidzkiej [praca in¿ynierska], Karol Kostka; promotor st. kpt. dr in¿.
Mariusz Pecio, 54 s.
273. Analiza parametrów wytrzyma³oœciowych stali B500SP w podwy¿szonych temperaturach [praca magisterska], Micha³ Kostrzewa; promotor m³. bryg. dr in¿. Renata Kamocka-Bronisz, 76 s.
274. Identyfikacja zagro¿eñ mikrobiologicznych wystêpuj¹cych w powietrzu wewnêtrznym
w pomieszczeniach SGSP [praca in¿ynierska], Sylwia Kosut; promotor st. kpt. dr in¿. Anna Prêdecka, 73 s.
275. Ocena wykorzystania sprzêtu ratowniczo-gaœniczego podczas akcji ratowniczych w powiecie z¹bkowickim [praca dyplomowa], Józef Kosza³ka; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 48 s.
276. Analiza zastosowanych zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych oraz technicznych warunków
ewakuacji w obiektach chemii przemys³owej na wybranym przyk³adzie [praca in¿ynierska], Rados³aw Koszykowski; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 73 s.
277. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w gminie Koluszki [praca dyplomowa], Mateusz Kotynia; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 47 s.
278. Zapobieganie zagro¿eniom i bezpieczeñstwo obywateli jako podstawowe zadanie organów administracji [praca dyplomowa], Ma³gorzata Kotyñska; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³
Kêpka, 57 s.
279. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego wytwórni mas bitumicznych PBDiM
Sp. z o.o. w Miñsku Mazowieckim [praca magisterska], Agnieszka Kowalczyk; promotor m³.
bryg. dr in¿. Piotr Kustra, 60 s.
280. Analiza funkcjonalna Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej [praca
in¿ynierska], Ewelina Kowalczyk; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 54 s.
281. Warunki ewakuacji z uwzglêdnieniem ekspertyzy technicznej na przyk³adzie oœrodka
wczasowego „Zacisze” w Turawie [praca dyplomowa], Irena Kowalczyk; promotor bryg.
dr in¿. Pawe³ Janik, 55 s.
282. Ocena supermarketu sieci KAUFLAND w Stalowej Woli w zakresie przygotowania do
prowadzenia dzia³añ ratowniczych [praca dyplomowa], Wojciech Kowalik; promotor bryg.
dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 56 s.
283. Analiza zabezpieczenia operacyjnego województwa warmiñsko-mazurskiego [praca magisterska], Jakub Kowalski; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 111 s.
284. Przygotowanie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej do transportu lotniczego [praca dyplomowa], Jaros³aw Kowalski; promotor dr Józef £abêdzki, 59 s.
285. Analiza ergonomii warunków pracy na przyk³adzie JRG SGSP oraz JRG nr 3 w Warszawie [praca magisterska], Micha³ Kowalski; promotor st. kpt. dr in¿. Anna Prêdecka, 67 s.
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286. Analiza systemu zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych na przyk³adzie zak³adu ColepCCL
Sp. z o.o. w Kleszczowie [praca in¿ynierska], Przemys³aw Kowalski; promotor bryg. mgr in¿.
Zbigniew Tuzimek, 58 s.
287. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie piskim [praca magisterska], Leszek
Kownacki; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 54 s.
288. Opracowanie projektu procedury w zakresie dzia³añ ratowniczych w wypadkach drogowych samochodów ciê¿arowych przewo¿¹cych ciecze i gazy palne [praca magisterska], Jakub
Kozak; promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak, 75 s.
289. Analiza termograwimetryczna i spektrofotometryczna w IR wybranych materia³ów polimerowych [praca magisterska], Micha³ Kozio³; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena
Pó³ka, 88 s.
290. Wytyczne postêpowania ratowniczo-gaœniczego podczas zdarzeñ z udzia³em LPG [praca
in¿ynierska], Mateusz Koz³owski; promotor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Salamonowicz, 80 s.
291. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie I³awa [praca dyplomowa], Wojciech Ko¿uchowski; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 40 s.
292. Analiza przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego do zewnêtrznego gaszenia po¿aru
w Elektrociep³owni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. [praca dyplomowa], Robert Krajewski; promotor
bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 44 s.
293. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie w¹brzeskim [praca magisterska],
Dawid Krajnik; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 66 s.
294. Ocena zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych stosowanych na terenie Bazy Paliw P³ynnych
w Zawadówce [praca dyplomowa], Grzegorz Kraska; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk,
50 s.
295. Analiza wydajnoœci cieplnej wybranych materia³ów polimerowych [praca in¿ynierska],
Arkadiusz Krasnopolski; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 59 s.
296. Analiza wp³ywu czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych na poziom bezpieczeñstwa po¿arowego w powiecie Szamotu³y [praca magisterska], Krystian Kraœniewski; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 93 s.
297. Analiza zagro¿enia powodziowego na obszarze powiatu nowodworskiego w aspekcie
bezpieczeñstwa ludnoœci [praca magisterska], Tomasz Kraœniewski; promotor prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Biedugnis, 121 s.
298. Systemy ochrony przeciwpo¿arowej w budynkach u¿ytecznoœci publicznej [praca dyplomowa], Andrzej Król; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 38 s.
299. Analiza zasiêgu widzialnoœci w dymie powsta³ym podczas spalania wybranych materia³ów epoksydowych [praca magisterska], Artur Król; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 60 s.
300. Analiza warunków ochrony przeciwpo¿arowej na przyk³adzie budynku ZL V [praca in¿ynierska], Andrzej Król-£êgowski; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 57 s.
301. Zastosowanie sta³ego urz¹dzenia gaœniczego –zraszaczy i wentylacji po¿arowej jako rozwi¹zania zastêpczego w zakresie oddzielenia przeciwpo¿arowego pomieszczenia kot³owni od
sk³adu opa³u na przyk³adzie kot³owni na biopaliwo w spó³ce LASAFFRE POLSKA SA,
Wo³czyn ul. Dworcowa 36 [praca dyplomowa], Janusz Krupa; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 45 s.
302. Analiza procesu ewakuacji ludzi na przyk³adzie wybranego budynku z u¿yciem oprogramowania komputerowego [praca magisterska], Marcin Krupa; promotor prof. Stanis³aw Biedugnis, 110 s.
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303. Analiza potencjalnych skutków zdarzeñ radiacyjnych w Polsce [praca in¿ynierska], Kamil Kruszewski; promotor dr in¿. Mariusz Mazurek, 67 s.
304. Analiza wp³ywu wybranych cech po¿arowych materia³ów na szybkoœæ rozwoju po¿aru
w pomieszczeniach budynku [praca magisterska], Adam Kryla; promotor prof. nadzw. dr hab.
Marek Konecki, 69 s.
305. Analiza zagro¿eñ wystêpuj¹cych na terenie województwa podlaskiego [praca in¿ynierska], Daniel Krysiuk; promotor prof. zw. dr hab. Stanis³aw Biedugnis, 39 s.
306. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie augustowskim [praca magisterska], Karol Krysiuk; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 86 s.
307. Zasady tworzenia modu³u ratowniczego w Europejskim Mechanizmie Ochrony Ludnoœci.
Potencja³ ratowniczy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej do prowadzenia dzia³añ poza granicami kraju
[praca dyplomowa], Adriana Krzemiñska; promotor st. kpt. mgr in¿. Tomasz Zwêgliñski, 42 s.
308. Badanie stê¿eñ tlenku wêgla podczas spalania wybranego materia³u wyposa¿enia wnêtrz
[praca magisterska], Micha³ Krzeszowski; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 58 s.
309. Kierowanie dzia³aniami ratowniczymi w œwietle przepisów prawa [praca dyplomowa],
Micha³ Krzoska; promotor bryg. mgr in¿. Wojciech £¹giewka, 42 s.
310. Koncepcja zabudowy kontenera gaœniczego do przewozu œrodka pianotwórczego
z urz¹dzeniami do jego dystrybucji podczas dzia³añ gaœniczych [praca dyplomowa], Piotr Krzy¿aniak; promotor m³. bryg. mgr in¿. Piotr Równicki, 35 s.
311. Optymalizacja doboru rozwi¹zañ zamiennych i zastêpczych z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej dla budynku OPZZ przy ulicy Kopernika w Warszawie [praca magisterska], Marek Ksi¹¿kiewicz; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 80 s.
312. Analiza zu¿ycia wody na terenie powiatu o³awskiego [praca in¿ynierska], Piotr Ksi¹¿kiewicz; promotor prof. dr hab. in¿. S³awczo Denczew, 77 s.
313. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego wyk³adziny dywanowej na bazie w³ókien polipropylenowych [praca in¿ynierska], Edyta Kubiak; promotor bryg.
dr Barbara Oœci³owska, 62 s.
314. Analiza zagro¿eñ zwi¹zanych z magazynowaniem gazu ziemnego w magazynie gazu
w Wierzchowicach [praca in¿ynierska], Dominik Kucharski; promotor bryg. dr in¿. Wojciech
Jarosz, 69 s.
315. Analiza wp³ywu czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych na iloœæ po¿arów na terenie powiatu krapkowickiego w latach 2008–2011 [praca dyplomowa], Marek Kucharski; promotor
st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Salamonowicz, 37 s.
316. Analiza zagro¿enia po¿arowego oraz zastosowanych zabezpieczeñ dla zespo³u obiektów
Fabryki Mebli „Grupa G-3” [praca in¿ynierska], Jaros³aw Kucharzak; promotor st. kpt. dr in¿.
Mariusz Pecio, 59 s.
317. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w zak³adzie przemys³u kosmetycznego COLEP CCL POLSKA Sp. z o.o. w Kleszczowie [praca in¿ynierska], Rozalia Kuchciñska; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 77 s.
318. Analiza porównawcza w³asnoœci przep³ywowych ró¿nych typów pr¹downic [praca magisterska], £ukasz Kucmin; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 60 s.
319. Analiza wp³ywu systemu zintegrowanego na efektywnoœæ eksploatacji oraz poziom bezpieczeñstwa budynków u¿ytecznoœci publicznej [praca in¿ynierska], Joanna Kujawa; promotor
m³. bryg. dr in¿. Piotr Kustra, 70 s.
320. Analiza organizacji systemu ³¹cznoœci PSP na terenie powiatu Opole Lubelskie [praca dyplomowa], Janusz Ku³ak; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek Chrzêstek, 34 s.
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321. Ocena przygotowania si³ i œrodków PSP i OSP na terenie powiatu p³oñskiego do dzia³añ
ratowniczych w przypadku powodzi [praca magisterska], Artur Kunkowski; promotor m³. bryg.
dr in¿. Andrzej Marciniak, 69 s.
322. Analiza obliczeniowych metod in¿ynierskich wykorzystywanych do ustalania klasy odpornoœci ogniowej elementów konstrukcji ¿elbetowych [praca magisterska], Karol Kuras; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 77 s.
323. Badania i analiza stabilnoœci termicznej klejów do drewna otrzymanych z pochodnych gliceryny i metoksylaminaniny [praca in¿ynierska], Maciej Kurnik; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 84 s.
324. Udzia³ jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego w likwidacji ognisk ptasiej grypy [praca magisterska], Karolina Kuskowska; promotor dr in¿. Mariusz Mazurek, 113 s.
325. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego wysokiego budynku biurowego na wybranym
przyk³adzie [praca in¿ynierska], Micha³ Kusy; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 54 s.
326. Weryfikacja zabezpieczenia przeciwpo¿arowego obiektu hotelowo-us³ugowego w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów [praca dyplomowa], Rafa³ Kuznecki; promotor bryg. dr in¿.
Pawe³ Janik, 40 s.; za³.
327. Organizacja systemu zaopatrzenia w wodê podczas gaszenia po¿arów powierzchniowych
zbiorników z rop¹ naftow¹ [praca magisterska], Grzegorz KuŸniar; promotor st. bryg. w st.
spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 60 s.
328. Ocena organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaœniczego w powiecie drawskim
[praca dyplomowa], Violetta Kwiatkowska; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 51 s.
329. Badanie w³asnoœci przep³ywowych wybranych elementów armatury po¿arniczej [praca
magisterska], Konrad Kwiatkowski; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 84 s.
330. Umiejêtnoœci interpersonalne warunkuj¹ce skutecznoœæ dzia³ania dowódcy [praca dyplomowa], Tomasz Kwiatkowski; promotor bryg. mgr Cezary Dobrodziej, 39 s.
331. Analiza ryzyka zagro¿eñ miejscowych w powiecie przysuskim na podstawie danych
z programu SWD-ST [praca in¿ynierska], Krzysztof Kwiecieñ; promotor dr Marcin Smolarkiewicz, 55 s.
332. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie i mieœcie Œwinoujœcie [praca dyplomowa], Leszek Labiœ; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 41 s.
333. Analiza mo¿liwoœci prowadzenia efektywnych dzia³añ ratowniczych w oparciu o sprzêt
ratowniczy znajduj¹cy siê na wyposa¿eniu KM PSP Kraków JRG 2 [praca in¿ynierska], Marcin
Lange, promotor prof. dr hab. in¿. Maciej Rafa³owski, 61 s.
334. Wp³yw zintegrowanych systemów bezpieczeñstwa po¿arowego na przebieg akcji ratowniczo-gaœniczej w wybranym obiekcie ZL [praca dyplomowa], Pawe³ Laudy; promotor m³.
bryg. dr in¿. Piotr Kustra, 100 s.
335. Analiza wartoœci czasów krytycznych do osi¹gniêcia okreœlonych zasiêgów widzialnoœci
w dymie w modelowanym uk³adzie pomieszczeñ [praca in¿ynierska], Ernest Lech; promotor
bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 65 s.
336. Analiza systemu ³¹cznoœci alarmowania, dowodzenia i wspó³dzia³ania podmiotów
bior¹cych udzia³ w zintegrowanych akcjach ratowniczo-gaœniczych na terenie miasta £odzi
[praca magisterska], Marcin Lech; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek Chrzêstek, 66 s.
337. Ocena zabezpieczenia przeciwpo¿arowego Sali Widowiskowo-Edukacyjnej „Matecznik-Mazowsze” w Karolinie [praca in¿ynierska], Mateusz Leptacz; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz
Dzieñ, 68 s.
338. Analiza skutecznoœci sorbentów wykorzystywanych w akcjach ratownictwa chemicznego
[praca in¿ynierska], Tomasz Lesik; promotor dr Anna Dmochowska, 43 s.
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339. Ochrona danych osobowych w systemach przetwarzania danych stosowanych w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa], Alicja Leszczyñska; promotor mgr Ida Mroczek-Lep, 69 s.
340. Analiza zagro¿eñ po¿arowych oraz zastosowanych zabezpieczeñ w wybranych obiektach
Elektrowni Be³chatów [praca in¿ynierska], Jaros³aw Leœniewski; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 61 s.
341. Kompleksowa analiza warunków ochrony przeciwpo¿arowej dla budynku CH PLAZA
w Toruniu [praca in¿ynierska], Miko³aj Lewandowski; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ,
53 s.
342. Przyczyny powstawania awarii i katastrof budowlanych na przyk³adzie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w K³odzku w latach 2005-2011 [praca dyplomowa], Ryszard
Lewandowski; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 46 s.
343. Analiza wartoœci emisji w³aœciwych tlenku i dwutlenku wêgla dla wybranych kompozytów polimerowych [praca in¿ynierska], Maciej Lewczuk; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab.
Marzena Pó³ka, 62 s.
344. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie mieleckim [praca magisterska],
Karolina Lewicka-Mrozik; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 102 s.
345. Organizacja i funkcjonowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Augustów” [praca dyplomowa], Arkadiusz Lichota; promotor bryg. mgr in¿. Aleksander
Adamski, 64 s.
346. Analiza mo¿liwoœci wykorzystania zbiorników naturalnych wody do celów przeciwpo¿arowych na przyk³adzie miasta £odŸ [praca in¿ynierska], Krzysztof Lichota; promotor bryg.
dr in¿. Ireneusz Naworol, 56 s.
347. Oszacowanie i zarz¹dzanie ryzykiem po¿arowym budynku [praca dyplomowa], Rafa³
Lik; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 53 s.
348. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowanych zabezpieczeñ w instalacji ekstrakcji rzepaku w Zak³adach „Organika–Azot” S.A. w Jaworznie [praca magisterska], Tomasz Likus; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 83 s.
349. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów zarz¹dzanych przez Nadleœnictwo Kliniska [praca dyplomowa], Maciej Lipka; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 58 s.
350. Ocena przygotowania wysokiego budynku mieszkalnego do dzia³añ ratowniczych na wybranym przyk³adzie [praca in¿ynierska], Marcin Lorens; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 52 s.
351. Analiza szybkoœci tworzenia siê œrodowiska po¿aru w przypadku spalania wybranych materia³ów polimerowych [praca magisterska], Tomasz Ludwicki; promotor prof. nadzw. dr hab.
Marek Konecki, 72 s.
352. Analiza akcji ratowniczo-gaœniczych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej w województwie œl¹skim w 2011 roku [praca magisterska], £ukasz £aciok; promotor prof. nadzw.
dr hab. Janusz Rybiñski, 68 s.
353. Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego na przyk³adzie powiatu
gnieŸnieñskiego [praca dyplomowa], Jaros³aw £agutoczkin; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Wnêk, 52 s.
354. Ocena mo¿liwoœci skutecznego dzia³ania stra¿y po¿arnej w oparciu o dostêpne zasoby
wody na przyk³adzie wybranego terenu [praca magisterska], Przemys³aw £aski; promotor
st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 96 s.
355. Finansowanie ochrony przeciwpo¿arowej na przyk³adzie Centralnej Szko³y Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Czêstochowie w latach 2008-2010 [praca dyplomowa], Roman £awiñski;
promotor bryg. Jolanta Pietrzak-Krekora, 71 s.
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356. Ocena wyposa¿enia Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu w sprzêt i samochody po¿arnicze w aspekcie normatywów Komendy G³ównej PSP [praca dyplomowa], Tomasz £odo; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 36 s.
357. Analiza zagro¿enia po¿arowego i zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych zespo³u pr¹dotwórczego w PGE Elektrownia Be³chatów S.A., Anna £ogo¿na-Gajek; promotor m³. bryg. dr in¿.
Piotr Kustra, 81 s.
358. Mapowanie infrastruktury krytycznej [praca magisterska], Tomasz £ubiñski; promotor
m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 114 s.
359. Analiza prawna i ekonomiczna procesu budowlanego w oparciu o budowê Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej 10 Warszawa [praca dyplomowa], Adam £uczaj; promotor m³. bryg.
mgr in¿. Piotr Pi¹tkowski, 46 s., za³.
360. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego zabytkowego budynku Gimnazjum nr 1 w Jaros³awiu [praca in¿ynierska], Piotr £uczyñski; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 55 s.
361. Szkolenie pracowników jako czynnik motywuj¹cy w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca
dyplomowa], Ewa £uæko; promotor bryg. mgr in¿. Tomasz Naczas, 67 s.
362. Przegl¹d literatury i analiza metod badawczych dotycz¹cych klasyfikacji materia³ów i elementów budowlanych w ramach reakcji na ogieñ oraz odpornoœci ogniowej [praca magisterska], £ukasz £ukasik; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 76 s.
363. Postêpowanie administracyjne na szczeblu powiatowym w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych [praca dyplomowa], Marcin £ukasik; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 53 s.
364. Analiza przydatnoœci i wykorzystania specjalnych samochodów po¿arniczych kontenerowych podczas akcji ratowniczo-gaœniczych i æwiczeñ w woj. zachodniopomorskim [praca in¿ynierska], £ukasz £ysiak; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 53 s.
365. Ocena stanu przygotowania i mo¿liwoœci przeciwdzia³ania skutkom ZOONOZ na terenie
powiatu [praca magisterska], Ma³gorzata Machnicka; promotor dr in¿. Anna Prêdecka, 79 s.
366. Zmniejszanie ryzyka po¿arowego w procesach technologicznych na przyk³adzie RPP
w Gorzowie Wlkp. [praca dyplomowa], Tomasz Maciejewicz; promotor st. kpt. mgr in¿.
Zdzis³aw Salamonowicz, 38 s.
367. Badanie i analiza stabilnoœci termicznej ligninowych klejów do drewna [praca in¿ynierska], Dominik Maciejewski; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 65 s.
368. Analiza szybkoœci rozwoju po¿aru w pomieszczeniu podczas spalania drewna egzotycznego przy u¿yciu danych kalorymetru sto¿kowego [praca magisterska], Tomasz Maciejewski;
promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 68 s.
369. Badanie zapalnoœci materia³ów wykoñczeniowych – tapicerowanych poddawanych oddzia³ywaniu zewnêtrznego strumienia promieniowania cieplnego [praca in¿ynierska], Micha³
Macyszyn; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 74 s.
370. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie k³obuckim [praca magisterska],
Micha³ Maj; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 85 s.
371. Ocena mo¿liwoœci taktyczno-technicznych oraz optymalizacja doboru sprzêtu i wyszkolenia ciê¿kiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej [praca magisterska], Bartosz Majchrzak; promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak, 86 s.
372. Wp³yw wentylacji po¿arowej na warunki ewakuacji na przyk³adzie symulacji komputerowej w wybranym obiekcie [praca magisterska], Grzegorz Majda; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 107 s.
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373. Analiza mo¿liwoœci taktyczno-technicznych Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na podstawie SGRWN Wroc³aw 1 [praca dyplomowa], Janusz Majtyka; promotor m³. bryg. mgr in¿. Zdzis³aw Budziñski, 54 s.
374. Integracja dzia³añ s³u¿b ratowniczych z wydzia³em zarz¹dzania kryzysowego na
przyk³adzie katastrofy kolejowej w Bia³ymstoku w 2010 r. [praca in¿ynierska], Micha³ Makowski; promotor dr in¿. Mariusz Mazurek, 66 s.
375. Analiza zjawisk towarzysz¹cych uwolnieniom strumieniowym LPG [praca magisterska],
Rados³aw Makowski; promotor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Salamonowicz, 92 s.
376. Analiza przyczyn wystêpowania katastrof zwi¹zanych z wydobyciem i transportem ropy
naftowej oraz metody ich usuwania [praca magisterska], Krzysztof Malek; promotor dr Dariusz
Dmochowski, 53 s., zdj.
377. Analiza warunków ewakuacji w budynku hali sportowej „Arena Legionowo” [praca in¿ynierska], Mateusz Maleta; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 68 s.
378. Oswoiæ stres – metody radzenia sobie ze stresem zwi¹zanym ze s³u¿b¹ stra¿aka-ratownika
[praca dyplomowa], Hanna Malewska; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 50 s.
379. Analiza ryzyka zwi¹zanego ze zdarzeniami na stacjach paliw p³ynnych w œwietle dostêpnych danych statystycznych [praca magisterska], £ukasz Ma³ecki; promotor st. bryg. w st.
spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 84 s.
380. Realizacja zadañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej w jednostkach organizacyjnych
s³u¿by wiêziennej [praca dyplomowa], Dariusz Ma³olepszy; promotor st. bryg. mgr in¿. Piotr
Wojtaszewski, 51 s.
381. Analiza zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych i przeciwwybuchowych w galerii nawêglania
na podstawie PKE S.A. – Elektrowni Jaworzno III [praca magisterska], Adam Mamica; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 97 s.
382. Bezpieczeñstwo po¿arowe w procesie inwestycyjnym obiektów budowlanych [praca dyplomowa], Janusz Manikowski; promotor bryg. mgr in¿. Zbigniew Tuzimek, 67 s.
383. Zawory 52 w budynkach wysokich. Analiza przydatnoœci i wykorzystania w dzia³aniach
ratowniczo-gaœniczych na przyk³adzie powiatu grodzkiego Bydgoszcz [praca dyplomowa],
Rafa³ Marasz; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 33 s.
384. Analiza Miêdzynarodowych Æwiczeñ Ratowniczych realizowanych przez Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹ wspó³finansowanych z instrumentu finansowego ochrony ludnoœci na przyk³adzie EU CARPATHEX 2011 [praca dyplomowa], Malwina Marcinkowska; promotor st. kpt.
mgr in¿. Tomasz Zwêgliñski, 69 s.
385. Analiza zastosowania modelowania polowego w badaniach przyczyn powstawania po¿arów [praca magisterska], Pawe³ Marcinkowski; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 60 s.
386. Organizacja ratownictwa w Polsce [praca dyplomowa], Andrzej Marczenia; promotor
prof. nadzw. dr hab. Józef Jan Skoczylas, 72 s.
387. Analiza zapalnoœci i szybkoœci rozprzestrzeniania p³omienia po wybranych materia³ach
w³ókienniczych [praca magisterska], Roman Marekwica; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab.
Marzena Pó³ka, 69 s.
388. Bezpieczeñstwo ekip ratowniczych podczas prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych
na przyk³adzie tunelu w Lalikach [praca in¿ynierska], Damian Markiel; promotor st. kpt. dr in¿.
Tomasz Drzyma³a, 79 s.
389. Analiza spe³nienia warunków ochrony przeciwpo¿arowej oraz techniczno-budowlanych
wynikaj¹cych z przeznaczenia i sposobu u¿ytkowania budynku szpitalnego nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinik¹ SP ZOZ we Wroc³awiu w œwietle trwaj¹cego procesu
inwestycyjnego na dostosowanie do obowi¹zuj¹cych przepisów techniczno-budowlanych
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i przeciwpo¿arowych [praca dyplomowa], Robert Markos; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik,
52 s.
390. Oddzia³ywanie œrodowisk opiniotwórczych na postrzeganie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w woj. lubuskim z perspektywy doœwiadczeñ w³asnych i innych ratowników PSP [praca dyplomowa], Leszek Markowicz; promotor st. kpt. mgr in¿. Joanna Szewczyk, 37 s.
391. Analiza zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych z udzia³em wodoru [praca magisterska], Piotr Markowski; promotor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Salamonowicz,
79 s.
392. Budynki inteligentne w aspekcie bezpieczeñstwa [praca magisterska], Tomasz Markowski; promotor prof. dr hab. in¿. Marian Abramowicz, 111 s.
393. Ocena mo¿liwoœci logistycznego zabezpieczenia d³ugotrwa³ych dzia³añ ratowniczo-gaœniczych w powiecie stargardzkim [praca dyplomowa], Tomasz Marzec; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 72 s.
394. Badanie rozk³adu strumienia rozpylonego generowanego przez g³owice mg³owe pr¹downicy Turbo-Twist [praca magisterska], Micha³ Masternak; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy
Ga³aj, 67 s.
395. Czynnik ludzki a bezpieczeñstwo po¿arowe w obiektach [praca dyplomowa], Witold
Masztalerz; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 53 s.
396. Wp³yw transportu materia³ów niebezpiecznych na bezpieczeñstwo obszaru powiatu ciechanowskiego [praca magisterska], Hubert Matczak; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Biedugnis, 86 s.
397. Modelowanie propagacji niebezpiecznych zanieczyszczeñ py³owych w powietrzu powsta³ych podczas ró¿norodnych po¿arów [praca in¿ynierska], Marcin Matusiak; promotor
dr in¿. Mariusz Mazurek, 61 s.
398. Analiza ryzyka instalacji przemys³owej z tlenem [praca dyplomowa], Marian Matuzik;
promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 64 s.
399. Wdro¿enie procedur bezpieczeñstwa w Fabryce Farb i Lakierów Œnie¿ka SA jako zak³ad
zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia awarii przemys³owej [praca dyplomowa], Marian Maziarka;
promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 36 s.
400. Analiza porównawcza palnoœci wybranych gatunków drewna egzotycznego metod¹
wskaŸnika tlenowego [praca in¿ynierska], Wojciech Maziec; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Jaskó³owski, 57 s.
401. Ocena przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê zak³adu Tartak OLCZYK w Œwidnie
[praca in¿ynierska], Pawe³ Mazur; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 77 s.
402. Miêdzynarodowe aspekty ratownictwa na przyk³adzie zwalczania skutków powodzi
w 2010 roku w powiecie opolskim [praca dyplomowa], Piotr Mazurek; promotor m³. bryg. mgr
in¿. Mariusz Feltynowski, 40 s.
403. Analiza stanu bezpieczeñstwa po¿arowego Centrum Biznesowo-Hotelowego „LIDER”
w Nysie wraz z wypracowaniem rozwi¹zañ zastêpczych [praca dyplomowa], Grzegorz Mazurkiewicz; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 39 s.
404. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego budynku wydzia³u pedagogiczno-artystycznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu [praca in¿ynierska], Maciej Mazurkiewicz;
promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 73 s.
405. Analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu ³¹cznoœci ratownictwa na obszarze
powiatu Strzelce Opolskie [praca in¿ynierska], Dawid Mehlich; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek
Chrzêstek, 65 s.
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406. Ocena wykorzystania zewnêtrznych Ÿróde³ wody podczas akcji ratowniczo-gaœniczych na
terenie powiatu wêgorzewskiego w latach 2006–2010 [praca in¿ynierska], Wojciech Melnik;
promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 53 s.
407. Ocena wykorzystania sprzêtu ratowniczo-gaœniczego w akcjach ratowniczo-gaœniczych
przez jednostki PSP na terenie miasta Krakowa [praca magisterska], Arkadiusz Mental; promotor prof. dr hab. in¿. Maciej Rafa³owski, 56 s.
408. Analiza stanu ochrony przeciwpo¿arowej w zak³adzie Odlewnie Polskie S.A. Starachowice, Piotr Mergalski; promotor dr in¿. Anna Szajewska, 63 s.
409. Zasady oceny gotowoœci operacyjnej jednostek ratowniczo-gaœniczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego [praca dyplomowa], Miros³awa Meszyñska; promotor dr in¿.
Stanis³aw Lipiñski, 42 s.
410. Analiza spe³nienia wymagañ przeciwpo¿arowych oraz zastosowanych zabezpieczeñ
w œredniowysokim budynku us³ugowo-mieszkalnym na wybranym przyk³adzie [praca in¿ynierska], Przemys³aw Mi¹sek; promotor dr in¿. Dariusz Ratajczak, 49 s.
411. Badanie opinii publicznej dotycz¹cej poziomu bezpieczeñstwa na przyk³adzie gminy
Jab³onna Lacka [praca magisterska], Olga Michalczuk; promotor dr in¿. Mariusz Mazurek,
129 s.
412. Analiza wykorzystania e-learningu opartego o technologiê wizualizacji Flash do doskonalenia zawodowego PSP z zakresu ratownictwa medycznego na przyk³adzie województwa
ma³opolskiego [praca dyplomowa], Grzegorz Michalczyk; promotor bryg. mgr in¿. Tomasz Naczas, 36 s.
413. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie Kotla [praca dyplomowa], Jan Michalski; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 53 s.
414. Organizacja wspó³pracy z mediami w kontekœcie informowania i ostrzegania ludnoœci
w sytuacjach kryzysowych [praca dyplomowa], Bo¿ena Miechowicz; promotor st. kpt. mgr in¿.
Joanna Szewczyk, 47 s.
415. Analiza porównawcza projektowania wybranych standardów systemów oddymiania
wg NFPA I PN [praca magisterska], Maciej Mielniczuk; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Wnêk, 67 s.
416. Wp³yw stosowania œrodków chemicznych podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych na œrodowisko [praca dyplomowa], Mariusz Miêdzybrodzki; promotor bryg. mgr in¿. Miros³aw Sobolewski, 45 s.
417. Analiza warunków ochrony przeciwpo¿arowej dla obiektu sportowo-widowiskowego
stadion ¿u¿lowy „MOTOARENA” w Toruniu [praca in¿ynierska], Grzegorz Miklaszewski;
promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 67 s.
418. Optymalizacja odpornoœci ogniowej konstrukcji stalowych [praca magisterska], £ukasz
Mikulski; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 68 s.
419. Zabezpieczenie obiektów budowlanych przed wybuchem i po¿arem [praca dyplomowa],
Jerzy Mi³ota; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 146 s.
420. Sztab akcji jako element wsparcia kieruj¹cego dzia³aniami ratowniczymi [praca magisterska], Aleksander Mirowski; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 86 s.
421. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego wysokiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
na wybranym przyk³adzie [praca in¿ynierska], Dariusz Miszczak; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 50 s.
422. Tworzenie formacji przeznaczonych do realizacji wybranych zadañ obrony cywilnej na
szczeblu gminy (powiatu) [praca magisterska], Cezary Mizio³ek; promotor dr Józef £abêdzki,
61 s.
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423. Analiza zu¿ycia wody i innych œrodków gaœniczych podczas akcji ratowniczo-gaœniczych
w powiecie soko³owskim w latach 2005–2009 [praca dyplomowa], Tomasz Moczulski; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 60 s.
424. Analiza porównawcza stabilnoœci termicznej przemys³owych klejów poliizocyjanianowych o zmiennej iloœci katalizatorów [praca magisterska], Karol Mojski; promotor bryg. dr in¿.
Waldemar Jaskó³owski, 57 s.
425. Analiza zgodnoœci rozwi¹zania projektowego z wymaganiami bezpieczeñstwa wybranej
hali magazynowej [praca magisterska], Karolina Moliñska; promotor prof. Stanis³aw Biedugnis,
64 s.
426. Bezpieczeñstwo uczestników imprez masowych o charakterze sportowym na przyk³adzie
koncepcji warunków ochrony przeciwpo¿arowej stadionu miejskiego w Poznaniu [praca dyplomowa], Dariusz Monarcha; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 41 s.
427. Badanie wytrzyma³oœci impregnowanego drewna dêbowego w warunkach podwy¿szonych temperatur [praca in¿ynierska], Daniel Myszka; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik,
61 s.
428. Podstawy prawne funkcjonowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £odzi [praca dyplomowa], Jacek Myœlak; promotor prof. dr hab. Józef Jan Skoczylas, 34 s.
429. Metodologia opracowania mapy zagro¿eñ z wykorzystaniem narzêdzi systemów informacji przestrzennej na przyk³adzie powiatu proszowickiego [praca magisterska], Micha³ Mzyk;
promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 86 s.
430. Wp³yw dotacji z bud¿etu pañstwa na stan gotowoœci bojowej jednostek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych na terenie powiatu grudzi¹dzkiego [praca dyplomowa], Alina Nagórska; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 58 s.
431. Analiza mo¿liwoœci przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczej w oparciu o sprzêt
bêd¹cy w dyspozycji jednostki ratowniczo-gaœniczej PSP w Ostródzie [praca magisterska],
Rafa³ Napiórkowski; promotor prof. dr hab. in¿. Maciej Rafa³owski, 61 s.
432. Analiza szybkoœci rozwoju po¿aru w gara¿u podziemnym dopuszczonym do parkowania
samochodów zasilanych gazem LPG za pomoc¹ modelowania polowego [praca magisterska],
Robert Niczyporuk; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 88 s.
433. Analiza porównawcza wybranych parametrów palnych materia³ów poliuretanowych
[praca magisterska], Agnieszka Niedobylska; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena
Pó³ka, 85 s.
434. Analiza statystyczna dzia³alnoœci KM PSP w Gdyni w latach 2006-2010 [praca magisterska], Marcin Niewêg³owski; promotor dr Kazimierz Cegie³ka, 68 s.
435. Badanie toksycznoœci impregnowanej sklejki poddanej oddzia³ywaniu zewnêtrznego
strumienia promieniowania cieplnego [praca in¿ynierska], Piotr Niewiadomski; promotor bryg.
dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 64 s.
436. Zwalczanie rozlewów olejowych na wodach œródl¹dowych [praca dyplomowa], Artur
Niewiñski; promotor st. bryg. mgr in¿. Tadeusz Jopek, 79 s.
437. Dochodzenie popo¿arowe [praca dyplomowa], Dariusz Nowacki; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 50 s.
438. Motywacja – rodzaje, relacje interpersonalne a motywacja [praca dyplomowa], Alina Nowakowska; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 62 s.
439. Analiza porównawcza wartoœci ciep³a spalania wybranych gatunków drewna modyfikowanego termicznie [praca in¿ynierska], Piotr Nowakowski; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Jaskó³owski, 63 s.
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440. Analiza i ocena systemu zarz¹dzania na przyk³adzie Komendy Miejskiej PSP w £odzi
[praca magisterska], Pawe³ Nowocieñ; promotor dr Ewa Frankowska, 80 s.
441. Rozpoznawanie zagro¿eñ oraz analiza przyjêtych sposobów zapobiegania zagro¿eniom
w powiecie ciechanowskim [praca dyplomowa], Jaros³aw Nowosielski; promotor prof. nadzw.
dr hab. Marek Konecki, 40 s.
442. Analiza wykorzystania geofonów w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych [praca magisterska], Witold Nycz; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz Rybiñski, 58 s.
443. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego w procesie przetwarzania papieru na przyk³adzie
zak³adów R.R. DONNELLEY Starachowice Sp. z o.o., Maciej Nyga; promotor st. kpt. dr in¿.
Mariusz Pecio, 65 s.
444. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego wysokiego budynku u¿ytecznoœci publicznej na wybranym przyk³adzie [praca in¿ynierska], Pawe³ Obwa¿anek; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz
Dzieñ, 55 s.
445. Przystosowanie budynków mieszkalnych i komunalnych do roli schronów zapewniaj¹cych czasow¹ ochronê przed ska¿on¹ zewnêtrzn¹ atmosfer¹ [praca in¿ynierska], Hubert
Ofman; promotor dr Józef £abêdzki, 51 s.
446. Finansowanie zarz¹dzania kryzysowego podczas powodzi w 2010 r. na przyk³adzie powiatów tczewskiego i starogardzkiego [praca dyplomowa], Justyna Olcen; promotor mgr Jolanta Gliñska, 41 s.
447. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie Szczytna [praca dyplomowa], Waldemar
Olejnik; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 42 s.
448. Badanie instalacji odgromowej budynku szpitalnego w Lubartowie [praca magisterska],
£ukasz Olszak; promotor m³. bryg. dr in¿. Ryszard Chybowski, 65 s.
449. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie Wolsztyn [praca dyplomowa], Renata Olszewska; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 40 s.
450. Badanie przebiegu samochodu osobowego w tunelu [praca magisterska], Arkadiusz
Omazda; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz Rybiñski, 85 s.
451. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpo¿arowego obiektu biurowego na przyk³adzie nowo
projektowanego budynku Aleja Office Park w Bia³ymstoku [praca in¿ynierska], Pawe³ Organek; promotor kpt. dr in¿. Piotr Tofi³o, 98 s.
452. Ocena przydatnoœci motopomp przenoœnych w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych [praca
in¿ynierska], Grzegorz Or³owski; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 78 s.
453. Ocena systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem po¿arowym na przyk³adzie wybranego
obiektu [praca magisterska], Marcin Orzechowski; promotor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 73 s.
454. Ocena dostosowania do wymogów ochrony przeciwpo¿arowej obiektu ZL na przyk³adzie
Oœrodka Sanatoryjno-Wczasowego „IRYS” w Œwinoujœciu przy ulicy ¯eromskiego 2 [praca
dyplomowa], Iwona Osiñska; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 50 s.
455. Analiza porównawcza wyników uzyskanych z modeli rozprzestrzeniania siê dymu
i ciep³a w warunkach po¿aru wykorzystuj¹cych technikê CFD oraz normy NFPA 92B i BS
7346–4 na przyk³adzie systemu oddymiania wybranego obiektu atrialnego [praca magisterska],
£ukasz Ostapiuk; promotor bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 186 s.
456. Analiza zagro¿eñ po¿arowych na wybranym procesie produkcyjnym – produkcja p³yt
wiórowych [praca magisterska], Jaros³aw Ostaszewski; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 64 s.
457. Analiza zu¿ycia œrodków gaœniczych w okresie 2006–2010 na terenie powiatu dêbickiego
[praca in¿ynierska], Damian Owczarek; promotor prof. dr hab. in¿. S³awczo Denczew, 66 s.
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458. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego mimoœrodowo œciskanych, ¿elbetowych elementów konstrukcyjnych hali [praca magisterska], Maciej Pa³dyna; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 74 s.
459. Systemowe rozwi¹zania zaopatrzenia w wodê na przyk³adzie Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej w Olkuszu [praca dyplomowa], Piotr Pandel; promotor m³. bryg. mgr in¿. Przemys³aw
Wysoczyñski, 36 s.
460. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku stra¿aka w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
BHP [praca magisterska], Ireneusz Parchomiuk; promotor dr Marcin Smolarkiewicz, 77 s.
461. Identyfikacja i analiza zagro¿eñ w zagospodarowaniu odpadów komunalnych w gminie
Koñskie [praca magisterska], S³awomir Pasiñski; promotor prof. zw. dr hab. in¿. Stanis³aw Biedugnis, 125 s.
462. Wymagania bezpieczeñstwa po¿arowego w odniesieniu do budynków szkó³ [praca dyplomowa], Tadeusz Pasternak; promotor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 70 s.
463. Ochrona odgromowa obiektów i instalacji na przyk³adzie budynku Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej PSP w Ozorkowie [praca dyplomowa], Sylwester Pawlak; promotor m³. bryg.
dr in¿. Ryszard Chybowski, 46 s.
464. Analiza rozprzestrzeniania siê po¿arów ³¹k na terenie województwa podlaskiego [praca
magisterska], Piotr Paw³owski; promotor dr in¿. Anna Szajewska, 62 s.
465. Analiza szybkoœci rozwoju po¿aru w pomieszczeniu podczas spalania p³yt drewnopochodnych przy u¿yciu danych kalorymetru sto¿kowego [praca magisterska], Daniel Pelc; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 57 s.
466. Analiza zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych obiektu handlowego na przyk³adzie MAKRO
w Rzeszowie [praca magisterska], Grzegorz Pelc; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz Rybiñski, 98 s.
467. îród³a i zasady finansowania jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych na przyk³adzie
powiatu bia³ogardzkiego [praca dyplomowa], Anna Pender; promotor mgr Jolanta Gliñska, 42 s.
468. Analiza mo¿liwoœci dostosowania do wymagañ techniczno-budowlanych wysokiego budynku mieszkalnego na wybranym przyk³adzie [praca in¿ynierska], Kamil Perliñski; promotor
bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 55 s.
469. Ochrona przeciwpo¿arowa g³ównego punktu zasilania stacji elektroenergetycznej Sklêczki [praca dyplomowa], Zdzis³aw Pêgowski; promotor m³. bryg. dr in¿. Ryszard Chybowski,
43 s.
470. Analiza podatnoœci na zap³on od nagrzanej powierzchni warstw i ob³oków dla wybranych
py³ów przemys³owych [praca magisterska], Piotr Pêksyk; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 69 s.
471. Wymagania z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej dla ¿³obków i przedszkoli w odniesieniu do wymagañ stawianych dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego [praca dyplomowa], Sylwester Piasecki; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 49 s.
472. Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu proszowickiego [praca dyplomowa], Marek Pi¹tek; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 59 s.
473. Zakres przedmiotowej ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa], Adam
Pi¹tkowski; promotor prof. nadzw. dr hab. Józef J. Skoczylas, 52 s.
474. Analiza porównawcza wybranych w³aœciwoœci palnych kompozytów drewno-polimer
[praca magisterska], Dorota Piechocka; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 87 s.
475. Analiza zagro¿eñ stanu zabezpieczeñ na przyk³adzie bazy paliw TANQUID w Radzionkowie [praca dyplomowa], Marek Piechota; promotor bryg. dr in¿. Wojciech Jarosz.
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476. Analiza zagro¿enia chemicznego na przyk³adzie Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej w Olsztynie [praca in¿ynierska], Arkadiusz Piechowski; promotor dr Anna Dmochowska, 70 s.
477. Ocena przydatnoœci wybranego wyposa¿enia osobistego stra¿aka [praca in¿ynierska], Micha³ Piekarek; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 53 s.
478. Ocena mo¿liwoœci skutecznego gaszenia po¿arów w powiecie dêbickim w oparciu o dyspozycyjne zasoby wody [praca in¿ynierska], Karol Piekielniak; promotor prof. dr hab. in¿.
S³awczo Denczew, 66 s.
479. Analiza zdolnoœci operacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na przyk³adzie wybranej
Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej [praca in¿ynierska], Grzegorz Pielacha; promotor m³. bryg.
dr in¿. Pawe³ Kêpka, 72 s.
480. Rozwój metod diagnozowania silników spalinowych w samochodach po¿arniczych
w okresie trzydziestu lat [praca in¿ynierska], Patryk Pielka; promotor dr in¿. W³odzimierz Kupicz, 46 s.
481. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie bialskim [praca magisterska], Rafa³
Pieñkowski; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 56 s.
482. Warunki techniczno-budowlane oraz wymagania w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
dla przedszkoli [praca dyplomowa], Jaros³aw Pieszko; promotor st. bryg. mgr in¿. Piotr Wojtaszewski, 37 s.
483. Dzia³ania ratownicze z udzia³em materia³ów promieniotwórczych [praca dyplomowa],
Maciej Pietraszek; promotor bryg. dr in¿. Wojciech Jarosz, 81 s.
484. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego oraz sposoby zabezpieczeñ turbogeneratora
TG–120 w elektrowni Adamów [praca in¿ynierska], Piotr Pietrucha; promotor m³. bryg. dr in¿.
Ryszard Chybowski, 80 s.
485. Analiza zagro¿enia powiatu wêgorzewskiego [praca dyplomowa], Ewa Pietrzak; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 38 s.
486. Badanie wytrzyma³oœci impregnowanego i nieimpregnowanego drewna œwierkowego
w warunkach podwy¿szonych temperatur [praca in¿ynierska], £ukasz Pietrzyk; promotor kpt.
dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 69 s.
487. Ocena powiatu œredzkiego w zakresie wystêpuj¹cych zagro¿eñ [praca dyplomowa], Rados³aw Pietrzyñski; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 63 s.
488. Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu bialskiego [praca in¿ynierska], Marcin Piêkowski; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 50 s.
489. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego dla obiektów i terenu US PHARMACIA Sp. z o.o. we
Wroc³awiu [praca in¿ynierska], Micha³ Piêta; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 75 s.
490. Analiza parametrów technicznych i u¿ytkowych he³mów stra¿ackich [praca magisterska],
Arkadiusz Piêtak; promotor dr in¿. Renata Kamocka-Bronisz, 69 s.
491. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego budynku o zró¿nicowanej kwalifikacji w zakresie ZL
na przyk³adzie CMC Stegny w Warszawie [praca in¿ynierska], Sebastian Pi³kowski; promotor
m³. bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak, 76 s.
492. Ocena wybranych pomp specjalnych stosowanych w ratownictwie chemicznym [praca
in¿ynierska], Piotr Pinderski; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 63 s.
493. Analiza zu¿ycia wody i œrodków gaœniczych w akcjach ratowniczo-gaœniczych na terenie
chronionym JRG nr 1 w Olsztynie w latach 2006-2010 [praca in¿ynierska], Przemys³aw Pisarski; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 68 s.
494. Wp³yw impregnacji preparatem ogniochronnym na wytrzyma³oœæ drewna konstrukcyjnego klejonego [praca in¿ynierska], Andrzej Piskorz; promotor dr in¿. Daniel Pieniak, 57 s.
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495. Zastosowanie symulacji komputerowej do okreœlenia warunków ewakuacji na przyk³adzie programu Pathfinder [praca magisterska], Damian Pitroch; promotor m³. bryg. dr in¿. Piotr
Kustra, 65 s.
496. Wp³yw elektronicznego systemu sterowania na bezpieczeñstwo i funkcjonalnoœæ dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych z u¿yciem podnoœnika hydraulicznego [praca in¿ynierska], £ukasz Piwiñski; promotor dr in¿. W³odzimierz Kupicz, 51 s.
497. Badanie wp³ywu eterów glikoli na zdolnoœci pianotwórcze wybranych surfaktantów ró¿nych typów [praca in¿ynierska], Pawe³ Piwoñski; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Andrzej
Mizerski, 70 s.
498. Ocena wp³ywu dzia³añ ratowniczych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w województwie kujawsko-pomorskim na kszta³towanie wizerunku s³u¿by [praca dyplomowa], Waldemar Plak;
promotor st. kpt. mgr in¿. Joanna Szewczyk, 35 s.
499. Ska¿enie œrodowiska przez dzia³alnoœæ elektrowni j¹drowej [praca magisterska], Sebastian P³azowski; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz Rybiñski, 67 s.
500. Analiza i ocena metod stabilizacji i zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynku
podczas awarii i katastrof budowlanych [praca magisterska], Rafa³ Podlasiñski; promotor m³.
bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak, 63 s.
501. Problematyka planowania przestrzennego w obrêbie zak³adów du¿ego i zwiêkszonego ryzyka na przyk³adzie miasta Bydgoszczy [praca dyplomowa], Jacek Podwolski; promotor dr in¿.
Stanis³aw Lipiñski, 41 s.
502. Analiza prawno-funkcjonalna planu zarz¹dzania kryzysowego na przyk³adzie wybranej
gminy [praca magisterska], Jaros³aw Polak; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 85 s.
503. Analiza porównawcza projektowania sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych gazowych wg wybranych standardów [praca magisterska], Dawid Polakiewicz; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Wnêk, 68 s.
504. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych w wybranym procesie technologicznym
budowy ³odzi z laminatu – MARKOS [praca magisterska], Tomasz Ponczkowski; promotor
dr in¿. Sylwester Kieliszek, 62 s.
505. Stosunek s³u¿bowy stra¿aka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w aspekcie stosunku administracyjno-prawnego i indywidualnych aktów administracyjnych [praca dyplomowa], Agnieszka
Potocka-Jurczyk; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 39 s.
506. Analiza doboru metod dekontaminacji œrodowiska wodnego po wycieku substancji ropopochodnej [praca in¿ynierska], Mateusz Pó³rola; promotor dr Anna Dmochowska, 50 s.
507. Wyznaczenie zale¿noœci rozdzia³u wody od wspó³czynnika przep³ywu dla wybranych
tryskaczy ESFR [praca magisterska], Mateusz Prokop; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk,
82 s.
508. Zabezpieczanie przeciwpo¿arowe tankowców podczas remontu wed³ug rozwi¹zañ przyjêtych w Gdañskiej Stoczni Remontowej [praca in¿ynierska], Marek Pruszak; promotor prof.
nadzw. dr hab. Janusz Rybiñski, 44 s.
509. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego i wybuchowego w wybranej bazie paliw [praca magisterska], Tomasz Przyborowski; promotor st. bryg. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 86 s.
510. Metody usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni cieków i zbiorników wodnych z u¿yciem sprzêtu bêd¹cego na wyposa¿eniu JRG 2 w Olsztynie [praca in¿ynierska], Mariusz Przybu³owski; promotor dr Anna Dmochowska, 68 s.
511. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego dla budynku administracyjnego w Koksowni
„Radlin” [praca in¿ynierska], £ukasz Przyby³a; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 52 s.

130

Zeszyty Naukowe SGSP nr 45 (1) 2013

512. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego tektury [praca in¿ynierska], Bartosz Przygórzewski; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 64 s.
513. Wymagania przeciwpo¿arowe dla obiektów zamieszkania zbiorowego na przyk³adzie budynku hotelowego „Zajazd G³êbokie” zlokalizowanego na terenie OW G³êbokie w Miêdzyrzeczu [praca dyplomowa], Mariusz Przysiecki; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 51 s.
514. Analiza zagro¿eñ wraz z analiz¹ ryzyka dla miasta Chorzów [praca magisterska], Mariusz
Pucha³a; promotor dr Marcin Smolarkiewicz, 91 s.
515. Metodyka oceny zagro¿eñ na przyk³adzie miasta Chorzów [praca dyplomowa], Mariusz
Pucha³a; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 43 s.
516. Projektowanie zabezpieczenia operacyjnego imprez sportowych przez Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹ w ramach EURO 2012 [praca magisterska], Jaros³aw Pu³awski; promotor bryg. dr in¿.
Stanis³aw Lipiñski, 95 s.
517. Analiza dzia³añ ratowniczo-gaœniczych na przyk³adzie wybranego zdarzenia w powiecie
czêstochowskim – analiza po¿aru Koniecpolskich Zak³adów Pilœniowych KONIECPOL SA
ul. Kolejowa 3 [praca dyplomowa], Zbigniew Purgal; promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak, 40 s.
518. Analiza mo¿liwoœci dostosowania do wymagañ techniczno-budowlanych budynku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie [praca in¿ynierska], Tomasz Pustelak; promotor
bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 50 s.
519. Wp³yw s³u¿by stra¿aka ratownika na relacje miêdzyludzkie [praca dyplomowa], Wioletta
Pych; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 47 s.
520. Dzia³alnoœæ rzeczoznawców ds. zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych [praca dyplomowa],
Grzegorz Pyrchla; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 33 s.
521. Analiza ewakuacji osób po pionowych drogach ewakuacyjnych oraz specyfika modelowania komputerowego tego procesu [praca in¿ynierska], Mateusz Pyrzanowski; promotor kpt.
dr in¿. Piotr Tofi³o, 67 s.
522. Analiza efektywnoœci funkcjonowania systemu wentylacji po¿arowej w gara¿u za pomoc¹ modelowania komputerowego [praca magisterska], Tomasz Raczyñski; promotor prof.
nadzw. dr hab. Marek Konecki, 86 s.
523. Ocena poprawnoœci dzia³añ ratowniczych poziomu taktycznego przy nadzwyczajnym
zdarzeniu w Zielonej Górze w dniu 30 listopada 2010 r. [praca dyplomowa], Pawe³ Radny; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 53 s.
524. Modelowanie komputerowe warunków ewakuacji z wybranego obiektu kategorii ZL I
[praca in¿ynierska], Arkadiusz Radomski; promotor kpt. dr in¿. Piotr Tofi³o, 59 s.
525. Prognozowanie zagro¿eñ wystêpuj¹cych na terenie powiatu koœcierskiego. Opracowanie
scenariuszy zdarzeñ z wykorzystaniem narzêdzi komputerowych [praca magisterska], Dariusz
Radomski; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 71 s.
526. Ocena wykorzystania zewnêtrznych Ÿróde³ wody podczas akcji ratowniczo-gaœniczych w
rejonie dzia³ania JRG PSP nr 4 w Bia³ymstoku w latach 2007-2011 [praca in¿ynierska], Marcin
Radziszewski; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 80 s.
527. Analiza wp³ywu zmian wentylacji na szybkoœæ rozwoju I fazy po¿aru w pomieszczeniach
[praca magisterska], Grzegorz Ratajczyk; promotor prof. nadzw. dr hab. Marek Konecki, 96 s.
528. Organizacja i zasady funkcjonowania Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego w strukturach PSP na przyk³adzie SGRWN „Miêdzyrzecz” [praca dyplomowa], Jerzy Ratkiewicz; promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak, 48 s.
529. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego budynku centrum handlowo-rozrywkowego
Rybnik Plaza [praca magisterska], Wojciech Rduch; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 100 s.
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530. Analiza porównawcza szybkoœci rozwoju po¿aru w wybranym uk³adzie pomieszczeñ za
pomoc¹ ró¿nych modeli po¿aru [praca magisterska], Piotr Rejer; promotor prof. nadzw. dr hab.
Marek Konecki, 83 s.
531. Organizacja wspólnotowego mechanizmu ochrony ludnoœci jako podstawowego instrumentu ochrony ludnoœci Unii Europejskiej [praca dyplomowa], Przemys³aw Rembielak; promotor dr Józef £abêdzki, 36 s.
532. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w zak³adzie Flaga Gas Polska [praca in¿ynierska], Artur Remiszewski; promotor dr in¿. Marek Woliñski,
66 s.
533. Konflikty interpersonalne, geneza i sposoby rozwi¹zywania [praca dyplomowa], Monika
Rogowska; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 57 s.
534. Ocena procedur dysponowania stosowanych na powiatowym stanowisku kierowania
w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legionowie [praca in¿ynierska],
Grzegorz Romanik; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 67 s.
535. Metody poszukiwañ przyrz¹dowych na akwenach wodnych w oparciu o dzia³ania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Augustowie [praca dyplomowa], Roman Roszkowski; promotor st. bryg. mgr in¿. Tadeusz Jopek, 67 s.: m., rys.
536. Zachowanie konstrukcji ¿elbetowych w warunkach temperatur po¿arowych [praca dyplomowa], Marian Róg; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 64 s.
537. Diagnoza zagro¿eñ powodziowych i sposoby zapobiegania im na przyk³adzie powiatu nowomiejskiego [praca dyplomowa], Tadeusz Ruczyñski; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 53 s.
538. Analiza organizacyjno-techniczna systemu ³¹cznoœci wspó³dzia³ania s³u¿b ratunkowych
w województwie lubuskim [praca in¿ynierska], Jerzy Rybak; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek
Chrzêstek, 48 s.
539. Przegl¹d zasad organizacji akcji ratowniczych jednostek PSP podczas osuwisk, zawa³ów
ziemnych i katastrof budowlanych [praca dyplomowa], Krzysztof Rybka; promotor m³. kpt.
mgr in¿. Wiktor W¹sik, 64 s.
540. Metodyka postêpowania ratowniczego podczas awarii zbiorników na stacjach LPG [praca
in¿ynierska], Robert Rycerski; promotor bryg. dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 46 s.
541. Ocena zagro¿enia podczas awaryjnego uwolnienia amoniaku w ch³odni RAB-POL
Sp. z o.o. w Miastku [praca dyplomowa], Krzysztof Rychter; promotor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw
Salamonowicz, 43 s.
542. Problem oraz skutki stresu zawodowego na przyk³adzie s³u¿by w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa], Magdalena Rymarczyk; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec,
45 s.
543. Ocena stanu zarz¹dzania bezpieczeñstwem po¿arowym budynku Collegium Humanisticum Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu [praca in¿ynierska], Tomasz Rynkowski;
promotor st. bryg. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 67 s.
544. Badania porównawcze aktywnoœci powierzchniowej koncentratów pianotwórczych ró¿nych typów [praca in¿ynierska], Pawe³ Ryœ; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. in¿. Andrzej
Mizerski, 61 s.
545. Analiza ryzyka po¿arowego dla powiatu przeworskiego [praca magisterska], Maciej Ryzner; promotor dr Marcin Smolarkiewicz, 97 s.
546. Dzia³ania ratownicze zwi¹zane z LPG [praca dyplomowa], Zbigniew Rzemyszkiewicz;
promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 46 s.
547. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w gminie Miêdzyrzecz [praca dyplomowa],
Dariusz Rzepecki; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 64 s.
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548. Ocena technicznego i operacyjnego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego drewnianych
obiektów zabytkowych z terenu powiatu pszczyñskiego [praca magisterska], Rafa³ Rzewiczok;
promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 93 s.
549. Manipulowanie ludŸmi czy oddzia³ywanie spo³eczne a mo¿e wywieranie wp³ywu [praca
dyplomowa], Ewelina Sadowska-Lubach; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 46 s.
550. Wybrane aspekty przep³ywu informacji pomiêdzy pionem kontrolno-rozpoznawczym
i pionem operacyjnym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz ich wp³yw na kszta³towanie bezpieczeñstwa po¿arowego na terenie województwa [praca dyplomowa], Dariusz Sadowski; promotor m³. bryg. mgr in¿. Edward Skiepko, 46 s.
551. Wp³yw zastosowania œrodków ognioochronnych na toksycznoœæ produktów rozk³adu termicznego drewna sosnowego [praca magisterska], Dominik Sadowski; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 64 s.
552. Ocena zabezpieczenia przeciwpo¿arowego obiektu Domu Pomocy Spo³ecznej w Kowalu
[praca dyplomowa], Grzegorz Sadowski; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 33 s.
553. Badanie histerezy zwil¿ania wybranych materia³ów sta³ych roztworami surfaktantów ró¿nych typów [praca magisterska], Dominika Sala; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. in¿. Andrzej
Mizerski, 64 s.
554. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w powiecie gryfickim [praca magisterska],
Marcin Sa³aga; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 78 s.
555. Przygotowanie jednostek ochrony przeciwpo¿arowej oraz obiektu MARINE HOTEL do
dzia³añ ratowniczo-gaœniczych w kontekœcie bazy pobytowej reprezentacji Danii w ramach imprezy EURO 2012 [praca dyplomowa], Tomasz Samborski; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 47 s.
556. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego paneli pod³ogowych
[praca in¿ynierska], Sebastian Saramañski; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 77 s.
557. Analiza przyczyn po¿arów na terenie powiatu œwidnickiego w latach 2000–2010 [praca
dyplomowa], Waldemar Sarlej; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 57 s.
558. Projekt procedury dzia³añ ratowniczych przy wypadkach drogowych z udzia³em autobusów [praca magisterska], Marcin Sarnecki; promotor bryg. dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 74 s.
559. Czynnoœci kontrolno-rozpoznawcze i analiza zagro¿eñ na terenie powiatu pleszewskiego
[praca dyplomowa], Waldemar Sawada; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 51 s.
560. Zagro¿enia dla ratowników podczas po¿arów i wybuchów ropy naftowej i cieczy ropopochodnych [praca dyplomowa], Pawe³ Sekura; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 38 s.
561. Analiza wp³ywu prêdkoœci nagrzewania i poziomu obci¹¿eñ na wybrane parametry wytrzyma³oœciowe stali B500SP [praca magisterska], Micha³ Senderowski; promotor m³. bryg.
dr in¿. Renata Kamocka-Bronisz, 80 s.
562. Metodyka szkoleñ z zakresu doskonalenia zawodowego w jednostkach ratowniczo-gaœniczych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa], Ma³gorzata Sieczkowska; promotor
dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 62 s.
563. Rys historyczny ochrony przeciwpo¿arowej w sanktuariach i seminariach [praca dyplomowa], Jerzy Sieñkowski; promotor st. bryg. Mariusz Toporowski, 81 s.
564. Dekontaminacja ludzi podczas zdarzeñ masowych w kontekœcie EURO 2012 [praca in¿ynierska], Bart³omiej Siepietowski; promotor bryg. dr in¿. Wojciech Jarosz, 59 s.
565. Analiza zagro¿enia po¿arowego i wybuchowego oraz zastosowanych zabezpieczeñ na
przyk³adzie wydzia³u chlorku winylu ANWIL SA [praca dyplomowa], Piotr Sieradzki; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 34 s.
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566. Nowa formu³a IBP jako wytyczne dla u¿ytkowników obiektów oraz pomoc dla JRG PSP
[praca dyplomowa], S³awomir Sierpatowski; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 101 s.
567. Wp³yw zastosowanych metod oceny ryzyka na poprawê bezpieczeñstwa pracy nurka
[praca magisterska], £ukasz Sikora; promotor st. kpt. dr in¿. Anna Prêdecka, 84 s.
568. Badanie rozwoju po¿aru samochodu osobowego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej [praca magisterska], Marcin Skalny; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz Rybiñski, 59 s.
569. Eksploatacja i konserwacja hydraulicznych narzêdzi ratowniczych [praca in¿ynierska],
Kamil Skieresz; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 56 s.
570. Systemy zabezpieczeñ budynków na wypadek awarii technicznej na przyk³adzie Hotelu
Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego „Dom Nauki” [praca in¿ynierska], Mateusz Skorupski; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Dworecki, 62 s.
571. Odwo³anie w administracyjnym toku postêpowania [praca dyplomowa], Joanna Skórka;
promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 37 s.
572. Analiza wp³ywu warunków po¿aru i oddzia³ywania mechanicznego na butle acetylenowe
[praca magisterska], Maciej Skulich; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 107 s.
573. Rola obrony cywilnej na rzecz zadañ zarz¹dzania kryzysowego [praca magisterska],
Justyna Skwarska; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 55 s.
574. Problemy projektowania sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych na pianê lekk¹ [praca magisterska],
Dariusz S³owik; promotor st. kapt. dr in¿. Bernard Król, 37 s.
575. Analiza dynamiki rozwoju po¿aru w przestrzeni ograniczonej przy u¿yciu zaawansowanych modeli obliczeniowych [praca magisterska], Marcin S³owik; promotor prof. nadzw. dr hab.
Marek Konecki, 97 s.
576. Analiza warunków ochrony przeciwpo¿arowej oraz wymagañ ewakuacyjnych w budynku ZL I na przyk³adzie Centrum Handlowo-Us³ugowego „Drukarnia” w Bydgoszczy [praca in¿ynierska], Karol Smarz; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 70 s.
577. Procedura postêpowania w przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ sanitarno-epidemiologicznych zwi¹zanych z powodzi¹ na terenie gminy Ujazd [praca magisterska], Jaros³aw Smo³a; promotor st. kpt. dr in¿. Anna Prêdecka, 79 s.
578. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego oraz zastosowanych zabezpieczeñ w wysokim budynku kategorii ZL II na przyk³adzie Powiatowego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach [praca in¿ynierska], Jaros³aw Sobczak; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 45 s.
579. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego wyk³adziny dywanowej na bazie w³ókien we³nianych [praca in¿ynierska], Arkadiusz Sobczyk; promotor bryg.
dr Barbara Oœci³owska, 80 s.
580. Projekt wojewódzkiej sieci ³¹cznoœci radiowej dla KWPSP Wroc³aw [praca dyplomowa],
Grzegorz Sobieraj; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek Chrzêstek, 32 s.
581. Badanie i analiza porównawcza w³aœciwoœci palnych wybranych gatunków drewna krajowego i egzotycznego [praca magisterska], Aneta Sochacka; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Jaskó³owski, 78 s.; rys.
582. Optymalizacja procesu projektowania dŸwiêkowych systemów ostrzegawczych [praca
magisterska], Pawe³ Sojka; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 69 s.
583. Ocena przygotowania budynku hotelu STANDARD w D¹browie Górniczej do prowadzenia dzia³añ ratowniczych [praca dyplomowa], Adam Sokó³; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz
Dzieñ, 47 s.
584. Wp³yw Stra¿y Miejskiej na bezpieczeñstwo mieszkañców wybranych miast RP [praca in¿ynierska], Urszula Solecka; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Biedugnis, 62 s.
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585. Analiza warunków ochrony przeciwpo¿arowej w wielkokubaturowym budynku kategorii
ZL na przyk³adzie Galerii “SFERA II” [praca in¿ynierska], Stanis³aw Somerlik; promotor
st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 98 s.
586. Badanie geometrii powierzchni gaszenia stanowisk gaœniczych o du¿ych wydajnoœciach
[praca in¿ynierska], Mariusz Sordyl; promotor st. kpt. dr in¿. Bernard Król, 53 s.
587. Dekontaminacja wstêpna w ratownictwie chemicznym i ekologicznym [praca magisterska], Micha³ Sowa; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 98 s.
588. Kwalifikowana pierwsza pomoc w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym [praca
dyplomowa], Piotr Sowizdraniuk; promotor st. kpt. mgr Jolanta Michalska, 58 s.
589. Badanie zmian stê¿enia tlenku wêgla podczas spalania modyfikowanego i niemodyfikowanego materia³u epoksydowego w pomieszczeniu zamkniêtym [praca in¿ynierska], Mateusz Spêtany; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 46 s.
590. Zagro¿enie od stref po¿aru wewnêtrznego w czasie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych [praca
dyplomowa], Bogdan Spitzka; promotor prof. nadzw. dr hab. Marek Konecki, 51 s.
591. Systemy logistyczne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dla powiatu kutnowskiego [praca in¿ynierska], Konrad Staniszewski; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Dworecki, 57 s.
592. Wp³yw edukacji z zakresu ratownictwa wysokoœciowego na sprawnoœæ fizyczn¹ ratowników w podziale bojowym [praca dyplomowa], Dariusz Stañczak; promotor m³. bryg. mgr in¿.
Zdzis³aw Budziñski, 50 s.
593. Zabezpieczenie logistyczne d³ugotrwa³ych dzia³añ ratowniczo-gaœniczych na terenie gminy Izabelin [praca dyplomowa], Magdalena Starnowska; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski,
79 s.
594. Syndrom wypalenia zawodowego w kontekœcie pracy w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
[praca dyplomowa], Marzena Starnowska; promotor mgr Sylwia Krawczyñska, 34 s.
595. Ocena przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê miasta £odzi [praca magisterska],
B³a¿ej Stasiak; promotor prof. dr hab. in¿. S³awczo Denczew, 87 s.
596. Ochrona przeciwpo¿arowa jako zadanie w³asne gminy [praca dyplomowa], Krzysztof
Staœkiewicz; promotor prof. nadzw. dr hab. Józef Jan Skoczylas, 42 s.
597. Stan faktyczny wyszkolenia obsad stanowisk kierowania a poprawnoœæ powiadamiania
i dysponowania zasobów ratowniczych do zdarzeñ. Badania przeprowadzone na funkcjonariuszach PSP woj. ³ódzkiego [praca dyplomowa], Jerzy Stefanek; promotor st. bryg. mgr in¿. Dariusz Marczyñski, 39 s.
598. Analiza zarz¹dzania kryzysowego w Bogatyni w kontekœcie doœwiadczeñ po powodzi
2010 r. [praca in¿ynierska], Magdalena Stefaniak; promotor prof. nadzw. dr hab. in¿. Wojciech
Feluch, 60 s.
599. Ocena mo¿liwoœci taktycznych kompanii gaœniczej KM PSP w Bydgoszczy [praca dyplomowa], Piotr Stepka; promotor bryg. mgr in¿. Aleksander Adamski, 45 s.
600. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem na przyk³adzie województwa opolskiego [praca in¿ynierska], Mariusz Stêpieñ; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 72 s.
601. Wp³yw obci¹¿enia psychofizycznego na organizm ratownika podczas pracy przy u¿yciu
chemoodpornych ubrañ gazoszczelnych typu 1 A [praca in¿ynierska], Wojciech Stobierski; promotor dr Anna Dmochowska, 65 s.
602. Ocena ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk pracy w Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji [praca magisterska], Waldemar Strawiñski; promotor st. kpt. dr in¿. Anna
Prêdecka, 132 s.
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603. Rola i zadania s³u¿by prasowej Komendanta Miejskiego na przyk³adzie wypadków masowych w komunikacji drogowej i kolejowej [praca dyplomowa], Zbigniew Stromski; promotor
st. kpt. mgr in¿. Joanna Szewczyk, 52 s.
604. Ocena zabezpieczenia przeciwpo¿arowego obiektu handlowo-us³ugowego OBI w Zabrzu
[praca dyplomowa], Wojciech Strugacz; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 35 s.
605. Optymalizacja bezpieczeñstwa po¿arowego na przyk³adzie budynku produkcyjno-magazynowego [praca magisterska], Pawe³ Strzelecki; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 63 s.
606. Analiza przyczyn wystêpowania katastrof budowlanych spowodowanych po¿arami oraz
losowymi czynnikami atmosferycznymi w latach 1990–2012 [praca magisterska], Kamil Styczek; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 74 s.
607. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie Czempiñ [praca dyplomowa], Alina Suchora;
promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 53 s.
608. Zarz¹dzanie karier¹ podchor¹¿ych Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej [praca magisterska], Tomasz Suder; promotor prof. dr hab. in¿. Marek Lisiecki, 68 s.
609. Analiza zagro¿eñ i zdarzeñ na terenie miasta Mys³owice [praca dyplomowa], Miros³aw
Synowiec; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 30 s.
610. Planowanie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych w stanie zagro¿enia na terenie powiatu bêdziñskiego [praca dyplomowa], Stanis³aw Sysakiewicz; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 43 s.
611. Badanie wp³ywu wentylacji mechanicznej na czas zadzia³ania systemu sygnalizacji po¿arowej firmy AUTRONICA [praca magisterska], Izabela Syta; promotor bryg. dr in¿. Waldemar
Wnêk, 55 s.
612. Kszta³towanie siê systemu szkolenia z ratownictwa medycznego, analiza szkolenia ratowników PSP i OSP na przyk³adzie województwa pomorskiego [praca dyplomowa], Pawe³ Szajda; promotor st. kpt. mgr Jolanta Michalska, 52 s.
613. Wp³yw transportu materia³ów niebezpiecznych na bezpieczeñstwo na obszarze pojezierza
pomorskiego [praca magisterska], Pawe³ Szalewski; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Biedugnis, 93 s.
614. Optymalizacja odpornoœci ogniowej drewnianych elementów œciskanych [praca magisterska], Piotr Szczebiot; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 64 s.
615. Badanie zdolnoœci zwil¿aj¹cej wodnych roztworów œrodków pianotwórczych wg metodyki opisanej w standarcie NFPA 18 [praca magisterska], Kamil Szczech; promotor st. kpt.
dr in¿. Bernard Król, 71 s.
616. Charakterystyka i ocena zagro¿enia po¿arowego Bazy Technicznej Marynarki Wojennej
w Gdyni [praca dyplomowa], Tomasz Szczepanek; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 39 s.
617. Badanie zadymienia podczas spalania modyfikowanych i niemodyfikowanych materia³ów epoksydowych w pomieszczeniu zamkniêtym [praca in¿ynierska], Grzegorz Szczêch;
promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 63 s.
618. Badanie rozk³adu cz¹stek w komorze czujki optycznej dymu przy spalaniu p³omieniowym wybranych materia³ów [praca magisterska], Andrzej Szczêsny; promotor bryg. dr in¿.
Waldemar Wnêk, 79 s.
619. Analiza mo¿liwoœci wyst¹pienia awarii w Ch³odniach Warszawskich MORSPOL [praca
in¿ynierska], Daniel Szczêsny; promotor dr Anna Dmochowska, 66 s.
620. Przygotowania jednostek ratownictwa chemicznego i ekologicznego w aspekcie bezpieczeñstwa EURO 2012 [praca magisterska], Mariusz Szemis; promotor dr Anna Dmochowska, 81 s.
621. Projekt termomodernizacji budynku ZL w aspekcie poprawy warunków bezpieczeñstwa
po¿arowego [praca magisterska], £ukasz Szerszeñ; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 77 s.
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622. Dzia³ania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz s³u¿b wspomagaj¹cych w czasie powodzi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na prze³omie XX i XXI wieku [praca magisterska], Daniel
Szewczak; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 101 s.
623. Analiza metod przet³aczania gazów skroplonych przez jednostki PSP [praca in¿ynierska],
Tomasz Szewczyk; promotor bryg. dr in¿. Wojciech Jarosz, 84 s.
624. Wp³yw promieniowania cieplnego na warunki ewakuacji ludzi z budynków [praca magisterska], Pawe³ Szko³a; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 117 s.
625. Analiza i ocena dzia³añ ratowniczych na przyk³adzie zdarzenia na akwenie wodnym w powiecie poznañskim [praca dyplomowa], Dariusz Szrama; promotor bryg. mgr in¿. Wojciech
£¹giewka, 50 s.
626. Badanie czasu zadzia³ania czujek dymu w funkcji rozk³adu cz¹stek dla spalania
bezp³omieniowego materia³ów [praca magisterska], Maciej Szrama; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 62 s.
627. Ocena przygotowania do dzia³añ grupy specjalistycznej ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Bielsku-Bia³ej [praca magisterska], £ukasz Sztafiñski; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 67 s.
628. Ocena zabezpieczenia przeciwpo¿arowego lasów w powiecie zgierskim [praca magisterska], Izabela Sztandera; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 90 s.
629. Badanie wp³ywu dodatków dodekanolu na zdolnoœci pianotwórcze i stabilnoœæ pian wytwarzanych z wybranych surfaktantów anionowych [praca in¿ynierska], Bartosz Szulborski;
promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. in¿. Andrzej Mizerski, 47 s.
630. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie Strzelno [praca dyplomowa], £ukasz Szulc;
promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 52 s.
631. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozk³adu termicznego MDF [praca in¿ynierska], Piotr Szulc; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 69 s.
632. Ocena funkcjonowania systemu ³¹cznoœci ratownictwa w powiecie kaliskim [praca in¿ynierska], Artur Szuleta; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek Chrzêstek, 53 s.
633. Wykorzystanie metod nauczania zdalnego w PSP na przyk³adzie Platformy szkoleniowej
Ma³opolskich Stra¿aków [praca dyplomowa], Marta Szych-Florek; promotor bryg. mgr in¿. Tomasz Naczas, 53 s.
634. Badanie pola temperatur podczas spalania wybranego materia³u wyposa¿enia wnêtrz
[praca magisterska], Emilia Szyd³owska; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 90 s.
635. Finansowe zasady funkcjonowania PSP w województwie podkarpackim na przyk³adzie
Komendy Powiatowej w Ustrzykach Dolnych [praca dyplomowa], Ma³gorzata Szyjduk; promotor mgr Jolanta Gliñska, 56 s.
636. Metody i techniki zarz¹dzania zasobami ludzkimi na przyk³adzie komend województwa
podkarpackiego [praca magisterska], Marcin Szyjduk; promotor dr Ewa Frankowska, 75 s.
637. Analiza warunków ochrony przeciwpo¿arowej oraz zastosowanych rozwi¹zañ zastêpczych i zamiennych w Hali G³ównej kompleksu Spodek w Katowicach [praca in¿ynierska],
Martyna Szyma; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio, 63 s.
638. Analiza bezpieczeñstwa funkcjonowania Zak³adów Azotowych „Pu³awy” SA [praca magisterska], Marta Szymanek; promotor dr in¿. Mariusz Smolarkiewicz, 63 s.
639. Zakres stosowania rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie przy projektowaniu i budowie stadionów pi³karskich, na przyk³adzie Stadionu Miejskiego w Poznaniu [praca dyplomowa],
Micha³ Szymaniak; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 35 s.
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640. Aktualne mo¿liwoœci PSP w zakresie udzielania zagranicznej pomocy ratowniczej [praca
dyplomowa], Edward Szymankiewicz; promotor m³. bryg. mgr in¿. Mariusz Feltynowski, 52 s.
641. Ocena organizacyjno-techniczna funkcjonowania systemu ³¹cznoœci ratownictwa w powiecie poznañskim [praca in¿ynierska], Jakub Szymañski; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek
Chrzêstek, 71 s.
642. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze podczas zdarzeñ lotniczych na lotnisku Chopina w Warszawie i poza nim [praca dyplomowa], Leszek Szymañski; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 68 s.
643. Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe Centrum Us³ugowo-Handlowego na przyk³adzie „Galerii Victoria” w Wa³brzychu [praca dyplomowa], Krzysztof Szyszka; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 35 s.
644. Praktyka zarz¹dzania organizacj¹ na przyk³adzie KP PSP w Koœcierzynie [praca magisterska], Wojciech Szyszka; promotor dr Ewa Frankowska, 95 s.
645. Projekt instrukcji dla przeprowadzenia inspekcji gotowoœci operacyjnej Powiatowego
Stanowiska Kierowania [praca in¿ynierska], Przemys³aw Œcigaj; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 63 s.
646. Stan i perspektywy rozwoju ochrony przeciwpo¿arowej województwa lubelskiego [praca
magisterska], Grzegorz Œliwiñski; promotor dr Ewa Frankowska, 79 s.
647. Zagadnienia bezpieczeñstwa po¿arowego i wybuchowego na etapie projektowania w procesie inwestycyjnym budowy zak³adów p³yt drewnopochodnych [praca dyplomowa], Wies³aw
Œliwiñski; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 70 s.
648. Analiza i prognoza zagro¿eñ w transporcie materia³ów niebezpiecznych na obszarze województwa mazowieckiego [praca magisterska], Krzysztof Œmietanka; promotor prof. zw.
dr hab. in¿. Stanis³aw Biedugnis, 118 s.
649. Analiza przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê rejonu dzia³ania JRG 4 Kraków [praca
in¿ynierska], Rados³aw Œwider; promotor dr in¿. Anna Szajewska, 61 s.
650. Zasady funkcjonowania Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej na przyk³adzie Wielkopolskiej Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP [praca dyplomowa], Bogus³aw
Œwidurski; promotor m³. bryg. mgr in¿. Mariusz Feltynowski, 30 s.
651. Wymagania stawiane instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego na przyk³adzie istniej¹cego
obiektu [praca dyplomowa], Piotr Tarasiuk; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 69 s.
652. Wspó³czesny model zarz¹dzania w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na przyk³adzie placówek
w Suwa³kach i Legionowie [praca magisterska], Kamil Taraszkiewicz; promotor dr Ewa Frankowska, 86 s.
653. Ocena potencjalnych skutków zagro¿eñ chemicznych powsta³ych w wyniku powodzi na
przyk³adzie powiatu kwidzyñskiego [praca magisterska], Micha³ Tarkowski; promotor dr in¿.
Mariusz Mazurek, 82 s.
654. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Zarz¹dzaniu Kryzysowym na przyk³adzie gminy Suchy Las
[praca dyplomowa], Patryk Tasarz; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 63 s.
655. Zasady prawid³owej eksploatacji gaœnic [praca in¿ynierska], Bart³omiej Tekiel; promotor
dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 55 s.
656. Wiarygodnoœæ informacji i jej znaczenie dla bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
w œwietle narastaj¹cego trendu przetwarzania „w chmurze” [praca dyplomowa], Piotr Tereszczenko; promotor mgr Ida Mroczek-Lep, 40 s.
657. Zarz¹dzanie przez konflikty stymulatorem zmian w organizacji na przyk³adzie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca magisterska], Adam Tobór; promotor dr Ewa Frankowska, 106 s.
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658. Analiza zagro¿eñ powiatu pyrzyckiego [praca dyplomowa], Pawe³ To³oczko; promotor dr
in¿. Marek Woliñski, 42 s.
659. Kwalifikowanie zak³adów do kategorii zak³adów o zwiêkszonym i du¿ym ryzyku
wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej na podstawie ZDR International Paper Sp. z o.o.
ul. Lotnicza, 82-500 Kwidzyn [praca in¿ynierska], Damian Torbowski; promotor dr Anna Dmochowska, 74 s.
660. Ocena porównawcza stopnia palnoœci wybranych uk³adów tapicerskich [praca magisterska], Dariusz Treæ; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena Pó³ka, 90 s.
661. Analiza zagro¿enia po¿arowego i wybuchowego produkcji lakieru do w³osów w s³upskiej
firmie kosmetycznej LOTON [praca magisterska], Krzysztof Trocki; promotor dr in¿. Sylwester
Kieliszek, 66 s.
662. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych w procesach technologicznych w zak³adzie
produkcji mebli [praca magisterska], £ukasz Trocki; promotor dr in¿. Sylwester Kieliszek, 77 s.
663. Wp³yw elektrowni j¹drowych usytuowanych w pobli¿u granic Polski na bezpieczeñstwo
radiologiczne kraju [praca magisterska], Bartosz Trzaska; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz
Rybiñski, 90 s.
664. Zagro¿enia po¿arowe i wybuchowe w zak³adzie hydrokrakingu Grupy LOTOS SA [praca
dyplomowa], Andrzej Trzciñski; promotor bryg. dr in¿. Wojciech Jarosz, 40 s.
665. Wp³yw wysokich temperatur na wytrzyma³oœæ na œciskanie drewna konstrukcyjnego klejonego [praca in¿ynierska], Adrian Trzeciak; promotor dr in¿. Daniel Pieniak, 60 s.
666. Ocena systemów ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach œredniowysokich [praca magisterska], Piotr Turowski; promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej
Marciniak, 71 s.
667. Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji [praca dyplomowa], Piotr Tuzimek; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 52 s.
668. Badanie zmian zachodz¹cych w mieszaninach substancji bêd¹cych sk³adnikami proszków gaœniczych BC i ABC [praca magisterska], Grzegorz Tymoszuk; promotor bryg. prof.
nadzw. dr hab. in¿. Andrzej Mizerski, 68 s.
669. Ocena funkcjonowania instytucji skarg i wniosków w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca
dyplomowa], Miros³awa Tywoniuk; promotor bryg. dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 41 s.
670. Wykorzystanie trena¿era rozgorzeniowo-dymowego w procesie doskonalenia zawodowego ratownika [praca dyplomowa], Jaros³aw Ucherek; promotor m³. bryg. mgr in¿. Przemys³aw Wysoczyñski, 72 s.
671. Ochrona przeciwpowodziowa powiatu toruñskiego w planowaniu kryzysowym [praca in¿ynierska], Krzysztof Wach; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 63 s.
672. Ocena rozmieszczenia i wyposa¿enia jednostek ratowniczo-gaœniczych na terenie powiatu o³awskiego [praca dyplomowa], Kamil Waliszewski; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski,
56 s.
673. Analiza rozwi¹zañ technicznych zapewniaj¹cych poprawê bezpieczeñstwa po¿arowego
w istniej¹cym u¿ytkowanym budynku szpitalnym na przyk³adzie Pomorskiego Centrum Chorób ZakaŸnych w Gdañsku [praca dyplomowa], Pawe³ Wanat; promotor bryg. mgr in¿. Dariusz
Dziwulski, 62 s.
674. Badanie przyczepnoœci stali S355J2G3 do betonu C40, 50 w warunkach po¿arowych
[praca magisterska], Micha³ Wanczewski; promotor st. kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 84 s.
675. Ocena ryzyka zawodowego stra¿aka w Jednostce Ratowniczo-Gaœniczej w Pionkach przy
wykorzystaniu programu komputerowego STER [praca in¿ynierska], Agata Warych; promotor
st. kpt. dr in¿. Anna Prêdecka, 72 s.
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676. Rola æwiczeñ w podnoszeniu gotowoœci operacyjnej jednostek ratowniczo-gaœniczych
PSP i jednostek w³¹czonych do KSRG [praca in¿ynierska], Mariusz Wenta; promotor bryg.
dr in¿. Ireneusz Naworol, 66 s.
677. Ocena bezpieczeñstwa po¿arowego lasów w gminie Piszczac [praca dyplomowa], Jaros³aw Weremko; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 47 s.
678. Plan strukturalny organizacji æwiczenia poligonowego opracowany przy pomocy analizy
infologicznej zdarzeñ na przyk³adzie zdarzenia masowego po¿aru hotelu „Wenecki” w Czêstochowie dla potrzeb szkoleniowych Centralnej Szko³y Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Czêstochowie [praca dyplomowa], Wies³aw Werner; promotor mgr Ryszard Przetacznik, 40 s.
679. Opracowanie modelu dekontaminacji masowej ludnoœci po atakach bio i chemoterrorystycznych [praca magisterska], Tomasz Weso³owski; promotor dr Józef £abêdzki, 74 s.
680. Analiza przeciwpo¿arowych i przeciwwybuchowych zabezpieczeñ linii technologicznej
przyjêcia, magazynowania i obróbki s³odu w browarze ¯ywiec [praca magisterska], £ukasz Wêgliñski; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 116 s.
681. Koncepcja trena¿era dy¿urnych stanowisk kierowania w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
[praca magisterska], Krzysztof Wiciak; promotor bryg. dr in¿. Ireneusz Naworol, 91 s.
682. Badanie higroskopijnoœci proszków gaœniczych w zmiennych warunkach wilgotnoœci
i temperatury [praca in¿ynierska], Mateusz Wiek; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. in¿. Andrzej
Mizerski, 60 s.
683. Analiza porównawcza wydajnoœci cieplnej i wskaŸników tlenowych dla wybranych materia³ów polimerowych [praca magisterska], Dariusz Wiewióra; promotor bryg. prof. nadzw.
dr hab. Marzena Pó³ka, 89 s.
684. Analiza porównawcza metod chlorowania i ozonowania wody basenowej w aspekcie
zdrowia u¿ytkowników [praca magisterska], Anna Wijas; promotor st. kpt. dr in¿. Anna Prêdecka, 65 s.
685. Analiza szybkoœci rozwoju po¿aru w pomieszczeniu podczas spalania p³yt drewnopochodnych zaklejanych tworzywami sztucznymi przy u¿yciu danych kalorymetru sto¿kowego
[praca magisterska], Pawe³ Wiktorowicz; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 70 s.
686. Ewakuacja pasa¿erów z poci¹gów Kolei Mazowieckich – KM w Warszawie – symulacje
przy wykorzystaniu programów komputerowych [praca magisterska], Rados³aw Wilczek; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 143 s.
687. Zmiany w klasyfikacji zak³adów zwiêkszonego i du¿ego ryzyka w nastêpstwie wprowadzenia globalnego zharmonizowanego systemu klasy jakoœci oznakowania chemikaliów (GHS)
[praca dyplomowa], Bart³omiej Wilczyñski; promotor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Salamonowicz,
30 s.
688. Analiza wykorzystania sprzêtu ratowniczo-gaœniczego w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych w JRG Ko³obrzeg w latach 2006–2010 [praca in¿ynierska], Krzysztof Wilk; promotor m³.
bryg. dr in¿. Renata Kamocka-Bronisz, 73 s.
689. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego i metody postêpowania na wypadek powstania awarii w zak³adzie produkcji chemicznej w Dobrowie [praca magisterska], Pawe³ Wilk; promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz Rybiñski, 93 s.
690. Analiza wytrzyma³oœci drewna klejonego warstwowo w warunkach popo¿arowych [praca in¿ynierska], Tomasz Wilk; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 61 s.
691. Wp³yw awarii i katastrof tankowców oraz platform wiertniczych na bezpieczeñstwo ekologiczne i gospodarcze RP [praca magisterska], Pawe³ Wilkowski; promotor prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Biedugnis, 80 s.
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692. Analiza mo¿liwoœci wykorzystania wybranych pomp do przepompowania cieczy w ratownictwie chemicznym [praca in¿ynierska], Rafa³ Winiarski; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 67 s.
693. Wp³yw temperatury wygrzewania na zmianê nasi¹kliwoœci powierzchniowej próbek zaczynowych z dodatkiem i bez dodatku w³ókien polipropylenowych [praca magisterska], Szymon Winnicki; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 52 s.
694. Ocena wykorzystania zewnêtrznych Ÿróde³ wody podczas akcji ratowniczo-gaœniczych na
terenie powiatu ciechanowskiego w latach 2006–2010 [praca in¿ynierska], Micha³ Wiœniewski;
promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 73 s.
695. Opiniowanie przedszkoli oraz punktów przedszkolnych w kontekœcie przepisów przeciwpo¿arowych w powiecie olsztyñskim [praca dyplomowa], Robert Wiœniewski; promotor
st. bryg. mgr in¿. Piotr Wojtaszewski, 39 s.
696. Ocena mo¿liwoœci zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji zabytkowego budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie [praca magisterska], Wojciech Wiœniewski; promotor
bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 86 s.
697. Analiza techniczno-taktyczna zbiorników do zbierania substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w PSP w wybranych sytuacjach awaryjnych [praca dyplomowa], Piotr Witkowski; promotor bryg. dr in¿. Wojciech Jarosz, 43 s.
698. Analiza mo¿liwoœci obliczeniowych programu CFAST opartego na zaawansowanym
modelu strefowym po¿aru [praca magisterska], Kamil Witoszko; promotor prof. nadzw. dr hab.
Marek Konecki, 92 s.
699. Dzia³alnoœæ i funkcjonowanie gminnego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego w przypadku
wyst¹pienia powodzi (podtopieñ) na przyk³adzie gminy Izabelin [praca in¿ynierska], £ukasz
Witt; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Dworecki, 54 s.
700. Analiza bezpieczeñstwa po¿arowego na przyk³adzie magazynu wysokiego sk³adowania
[praca magisterska], Pawe³ W³adyczuk; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 71 s.
701. Rola i funkcje rzecznika prasowego na przyk³adzie Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Krotoszynie [praca dyplomowa], S³awomir W³odarczyk; promotor st. kpt.
mgr Joanna Szewczyk, 42 s.
702. Lider bezpieczeñstwa – nowe spojrzenie na rolê mened¿era [praca dyplomowa], Monika
Wojakowska; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 64 s.
703. Analiza wykorzystania sprzêtu ratowniczo-gaœniczego w akcjach ratowniczych na terenie
powiatu ³ódzkiego wschodniego w latach 2001–2011 [praca in¿ynierska], Piotr Wojciechowski;
promotor st. kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 58 s.
704. Analiza zabezpieczenia przeciwpo¿arowego hali widowiskowo-sportowej „ARENA
SANOK” [praca dyplomowa], Robert Wojciechowski; promotor st. kpt. dr in¿. Mariusz Pecio,
34 s.
705. Analiza przyczyn powstawania po¿arów w latach 2001-2010 na przyk³adzie jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej nr 4 Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wroc³awiu
[praca dyplomowa], Wies³aw Wojciechowski; promotor bryg. dr Barbara Oœci³owska, 30 s.
706. Metody pracy kierowników jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa], Miros³aw Wojtarowicz; promotor mgr Ryszard Przetacznik, 69 s.
707. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów w gminie Be³chatów [praca dyplomowa], Tomasz Wolnowski; promotor bryg. dr in¿. Jaros³aw Zarzycki, 43 s.
708. Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpo¿arowe na przyk³adzie tunelu w Lalikach [praca in¿ynierska], Marek Wolny; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 58 s.
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709. Bezpieczeñstwo dzia³añ ratowniczych w obszarze ratownictwa drogowego w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa], Mieczys³aw Wolski; promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej
Marciniak, 41 s.
710. Specyfika komunikacji interpersonalnej wœród ratowników KSRG [praca dyplomowa],
Ireneusz WoŸniak; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 53 s.
711. Analiza porównawcza wartoœci ciep³a spalania dla wybranych materia³ów poliolefinowych [praca in¿ynierska], Jaros³aw WoŸniak; promotor bryg. prof. nadzw. dr hab. Marzena
Pó³ka, 63 s.
712. Modelowanie rozwoju po¿aru hali magazynowej za pomoc¹ programu FDS [praca dyplomowa], Sebastian WoŸniak; promotor st. kpt. dr in¿. Norbert Tuœnio, 98 s.
713. Analiza udzia³u si³ PSP w organizowaniu i przebiegu zabezpieczenia imprez masowych
na przyk³adzie Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej UEFA EURO 2012 [praca magisterska], Mariusz WoŸnials; promotor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Salamonowicz, 101 s.
714. Analiza przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê powiatu buskiego [praca in¿ynierska],
Marcin Wójcik; promotor prof. dr hab. in¿. S³awczo Denczew, 78 s.
715. Zastosowanie pomp du¿ej wydajnoœci podczas dzia³añ przeciwpowodziowych [praca dyplomowa], Zbigniew Wójcik; promotor st. kpt. dr in¿. Tomasz Drzyma³a, 53 s.
716. Ocena przydatnoœci narzêdzi hydraulicznych w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych [praca
in¿ynierska], Daniel Wójtowicz; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 67 s.
717. Badanie wp³ywu gruboœci warstwy na temperaturê zap³onu py³u otrzymanego z drewna
egzotycznego [praca magisterska], Andrzej Wróbel; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Jaskó³owski, 65 s.
718. Ocena przydatnoœci ubrania ochronnego stra¿aka [praca in¿ynierska], Stanis³aw Wróbel;
promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 51 s.
719. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do opracowania map zagro¿eñ w powiecie chojnickim [praca magisterska], Marcin Wróblewski; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³
Kêpka, 64 s.
720. Wp³yw temperatur po¿arowych na parametry wytrzyma³oœciowe wybranego gatunku stali zbrojeniowej [praca magisterska], Dariusz Wrzesiñski; promotor m³. bryg. dr in¿. Renata
Kamocka-Bronisz, 74 s.
721. Motywowanie w zarz¹dzaniu organizacj¹ jako g³ówne ¿ród³o wydajnoœci stra¿aków na
przyk³adzie komend PSP w Legionowie i Kolnie [praca magisterska], Sylwia Wrzeœniewska;
promotor dr Ewa Frankowska, 84 s.
722. System bezpieczeñstwa po¿arowego w strukturze systemu BMS [praca magisterska],
Szymon Wrzosek; promotor m³. bryg. dr in¿. Piotr Kustra, 73 s.
723. Udzia³ jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego w ratownictwie medycznym podczas wypadków drogowych w powiecie nyskim w latach 2007–2011 [praca dyplomowa], Remigiusz Wyleziñski; promotor st. kpt. mgr Jolanta Michalska, 74 s.
724. Ocena przygotowania obiektu Centrum Dystrybucji w Teresinie do ewakuacji osób i dzia³añ
ratowniczych [praca magisterska], Miros³aw Wypierowski; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 65 s.
725. Badanie i ocena wytrzyma³oœci po¿arniczych drabin przenoœnych wg normy europejskiej
[praca in¿ynierska], Mateusz Wyrwich; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 55 s.
726. Ocena systemu kontenerowego na potrzeby d³ugotrwa³ych dzia³añ ratowniczych [praca
magisterska], Artur Wysiadecki; promotor bryg. dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 97 s.
727. Badanie trwa³oœci wodnych roztworów œrodków pianotwórczych w sta³ych instalacjach
gaœniczych [praca in¿ynierska], Adam Wysocki; promotor st. kpt. dr in¿. Bernard Król, 42 s.
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728. Wykorzystanie wybranych systemów obserwacji satelitarnej podczas prowadzenia
dzia³añ ratowniczych na przyk³adzie systemów GMES, GEOSS i LINKER [praca dyplomowa],
Sebastian Wysoczañski; promotor dr Marcin Smolarkiewicz, 30 s.
729. Polityka motywacyjna funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [praca dyplomowa],
S³awomir Wyszyñski; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Dworecki, 56 s.
730. Porównanie parametrów technicznych i walorów taktycznych ciê¿kich samochodów gaœniczych na przyk³adzie GCBA 6, 32 JELCZ 1974 r. i GCBA 12, 60 SCANIA z 2010 r. [praca in¿ynierska], Rafa³ Zadka; promotor dr in¿. W³odzimierz Kupicz, 75 s.
731. Badanie wp³ywu preparatów ognioochronnych na emisjê gazów toksycznych podczas
rozk³adu termicznego drewna dêbowego [praca magisterska], Mateusz Zaj¹c; promotor bryg.
dr Barbara Oœci³owska, 98 s.
732. Adaptacja obiektów pofabrycznych na cele u¿ytecznoœci publicznej [praca in¿ynierska],
Maciej Zajdel; promotor st. bryg. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 73 s.
733. Przeciwpo¿arowe wymagania budowlane [praca dyplomowa], Mariusz Zakolski; promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik.
734. Zasady ksiêgowania oraz charakterystyka dochodów i wydatków jednostki bud¿etowej na
przyk³adzie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Brzegu [praca dyplomowa],
Dorota Zakrzewska; promotor mgr Jolanta Gliñska, 34 s.
735. Analiza ryzyka zagro¿eñ w transporcie ko³owym w oparciu o statystyki zdarzeñ policji dla
powiatu ¿uromiñskiego [praca in¿ynierska], Artur Zalewski; promotor dr Marcin Smolarkiewicz, 67 s.
736. Optymalizacja odpornoœci ogniowej konstrukcji ¿elbetowych [praca magisterska], Rados³aw Zalewski; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 75 s.
737. Analiza wp³ywu stanu wyposa¿enia technicznego jednostek ochrony przeciwpo¿arowej
na zabezpieczenie powiatu hrubieszowskiego [praca in¿ynierska], Kamil Zamoœciñski; promotor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 71 s.
738. Analiza zagro¿eñ po¿arowych i wybuchowych oraz stosowanych zabezpieczeñ w obiektach spó³dzielni piekarsko-ciastkarskiej „FAWOR” w Poznaniu [praca magisterska], Piotr Zarêba; promotor dr in¿. Marek Woliñski, 70 s.
739. Ocena zabezpieczenia przeciwpo¿arowego obiektu produkcyjnego „STEEL.S-POLAND”
w ¯arowie [praca in¿ynierska], Bart³omiej Zarzycki; promotor bryg. dr in¿. Grzegorz Dzieñ, 47 s.
740. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego hali magazynowej o konstrukcji stalowej [praca
in¿ynierska], Katarzyna Zasada; promotor dr in¿. Pawe³ Sulik, 67 s.
741. Wyznaczenie prêdkoœci przep³ywu powietrza w komorze czujki optycznej dymu [praca
magisterska], Sebastian Zasêpa; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 61 s.
742. Przegl¹d i analiza przyczyn wystêpowania katastrof budowlanych w Polsce w latach
1990-2010 [praca in¿ynierska], Magdalena Zawadzka, 53 s.
743. Analiza ryzyka po¿arowego wybranych obiektów budowlanych [praca magisterska], Micha³ Zawiœlak; promotor st. kpt. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 122 s.
744. Ocena wp³ywu dzia³añ ratowniczych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w województwie
œl¹skim na kszta³towanie wizerunku s³u¿by [praca dyplomowa], Pawe³ Zawiœlak; promotor
st. kpt. mgr in¿. Joanna Szewczyk, 57 s.
745. Analiza poziomu bezpieczeñstwa dla imprezy masowej [praca in¿ynierska], ¯aneta Zawiœlak; promotor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kêpka, 67 s.
746. Stres w pracy zawodowej stra¿aka-ratownika [praca dyplomowa], Angelika Zawitkowska; promotor kpt. mgr Barbara Szyku³a-Piec, 41 s.
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747. Analiza wyników egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik po¿arnictwa w latach 2007–2011 [praca dyplomowa], Piotr Zdziechowski; promotor kpt.
dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 39 s.
748. Analiza monitoringu po¿arowego na terenie Polski [praca magisterska], Tymoteusz
Zgrabka; promotor bryg. dr in¿. Waldemar Wnêk, 89 s.
749. Analiza bezpieczeñstwa na wypadek ewakuacji obiektu sportowego na przyk³adzie hali
Arena Legionowo [praca magisterska], Edyta Zieliñska; promotor dr Marcin Smolarkiewicz, 76 s.
750. Analiza stanu formalno-prawnego powo³ywania oraz szkolenia Specjalistycznych Grup
Ratownictwa Wodno-Nurkowego [praca dyplomowa], Magdalena Zieliñska; promotor m³.
bryg. mgr in¿. Zdzis³aw Budziñski, 60 s.
751. Instrukcja bezpieczeñstwa po¿arowego dla szko³y podstawowej i gimnazjum w Ostrówku
wraz z instrukta¿em z zakresu bezpieczeñstwa po¿arowego dla pracowników szko³y podstawowej i gimnazjum w Ostrówku [praca dyplomowa], Leszek Zieliñski; promotor dr in¿. Marek
Woliñski, 67 s.
752. Analiza mo¿liwoœci funkcjonalnych urz¹dzeñ radiotelefonicznych stosowanych w jednostkach ochrony p.po¿. [praca in¿ynierska], £ukasz Zieliñski; promotor m³. bryg. dr in¿. Jacek
Chrzêstek, 70 s.
753. Zasady doboru, rozmieszczania i eksploatacji gaœnic przenoœnych [praca in¿ynierska],
Ewa Ziemba; promotor dr in¿. W³odzimierz Suchecki, 60 s.
754. Badanie wytrzyma³oœci przy zginaniu drewna egzotycznego w warunkach temperatur po¿arowych na przyk³adzie drewna Merbau [praca in¿ynierska], Mateusz Zwijacz; promotor kpt.
dr in¿. Pawe³ Ogrodnik, 66 s.
755. Analiza wykorzystania sprzêtu ratowniczo-gaœniczego w dzia³aniach na terenie powiatu
gliwickiego w latach 2001–2011 [praca in¿ynierska], Jakub Zych; promotor st. kpt. dr in¿.
Pawe³ Ogrodnik, 64 s.
756. Ocena przygotowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego do likwidacji zagro¿eñ ze strony rojów owadów b³onkoskrzyd³ych [praca magisterska], Maciej Zych; promotor
dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 75 s.
757. Analiza wyszkolenia w zakresie elementów ratownictwa wysokoœciowego realizowanego
w ramach szkolenia podstawowego i uzupe³niaj¹cego stra¿aka jednostki ochrony przeciwpo¿arowej [praca in¿ynierska], Adrian Zygmañski; promotor m³. bryg. dr in¿. Andrzej Marciniak,
62 s.
758. Bezpieczeñstwo po¿arowe i wybuchowe podczas druku offsetowego [praca in¿ynierska],
£ukasz Zygu³a; promotor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sylwester Kieliszek, 71 s.
759. Wspó³dzia³anie podmiotów w akcjach ratowniczych. Teoria i praktyka [praca dyplomowa], Janusz Zyra; promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Dworecki, 57 s.
760. System zarz¹dzania kryzysowego powiatu Ostróda [praca dyplomowa], Piotr ¯arkiewicz;
promotor prof. dr hab. in¿. Bernard Wiœniewski, 40 s.
761. Finansowe zasady funkcjonowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na przyk³adzie Komendy
Powiatowej PSP w Siemiatyczach [praca dyplomowa], Anna ¯ebrowska; promotor mgr Jolanta
Gliñska, 59 s.
762. Ratownictwo wodne na akwenach powiatu wêgorzewskiego [praca dyplomowa], Wojciech ¯ebrowski; promotor bryg. mgr in¿. Wojciech £¹giewka, 48 s.
763. Metodyka przeprowadzania czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie nadzoru
nad przestrzeganiem przepisów przeciwpo¿arowych w szpitalach na przyk³adzie Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kole [praca dyplomowa], Krzysztof ¯urawik;
promotor bryg. dr in¿. Pawe³ Janik, 30 s.
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764. Analiza skutecznoœci gaszenia pr¹dami rozproszonymi, wytwarzanymi przez wspó³czesne pr¹downice wodne, przy pomocy symulacji komputerowej [praca in¿ynierska], £ukasz
¯urawski; promotor m³. bryg. dr in¿. Jerzy Ga³aj, 63 s.
765. Projekt metodyki oceny zagro¿eñ powiatu œwiêtoch³owickiego [praca magisterska], Ireneusz ¯ywica; promotor dr in¿. Stanis³aw Lipiñski, 76 s.

Wszystkie prace dyplomowe dostêpne s¹ w zbiorach Biblioteki G³ównej SGSP,
www.sgsp.edu.pl/biblioteka/start.php

