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Omówienie
LEAD

Wp³yw temperatury po¿aru na wartoœæ napiêcia
zasilaj¹cego urz¹dzenia elektryczne
oraz skutecznoœæ ochrony przeciwpora¿eniowej
urz¹dzeñ, które musz¹ funkcjonowaæ
podczas po¿aru
Bezpieczeñstwo po¿arowe jest jednym z najwa¿niejszych wymagañ stawianych wspó³czesnym budynkom. Wi¹¿e siê z nim szereg wymagañ technicznych, które nale¿y spe³niæ na etapie projektowania. Poniewa¿ najwa¿niejszym elementem dzia³añ ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku
objêtego po¿arem, stawia siê okreœlone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urz¹dzeñ elektrycznych i instalacji zasilaj¹cej
te urz¹dzenia.
Wœród instalacji elektrycznych stanowi¹cych wyposa¿enie budynku wystêpuj¹ obwody zasilaj¹ce urz¹dzenia elektryczne, które musz¹ funkcjonowaæ
w czasie po¿aru. Przewody tych instalacji nara¿one s¹ na dzia³anie wysokiej
temperatury, przez co musz¹ one zapewniæ ci¹g³oœæ dostaw energii elektrycznej przez czas niezbêdny dla funkcjonowania zasilanych urz¹dzeñ.
Towarzysz¹ca po¿arowi temperatura powoduje zmniejszenie przewodnoœci elektrycznej przewodów, co skutkuje pogorszeniem jakoœci dostarczanej energii elektrycznej objawiaj¹cym siê nadmiernym spadkiem napiêcia oraz pogorszeniem warunków ochrony przeciwpora¿eniowej tych
urz¹dzeñ.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo po¿arowe, kable elektryczne, po¿ar,
ochrona przeciwpora¿eniowa.

1. Wprowadzenie
Zapewnienie bezpieczeñstwa ludzi podczas po¿aru jest jednym z najwa¿niejszych wymagañ stawianych wspó³czesnym budynkom. G³ównymi Ÿród³ami
kszta³tuj¹cymi kryteria bezpieczeñstwa po¿arowego s¹ regulacje prawne. Na
podstawie §207 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
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2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.) mo¿na stwierdziæ, ¿e w³aœciwy poziom bezpieczeñstwa po¿arowego zostanie zapewniony wtedy, gdy zastosowany zespó³ rozwi¹zañ techniczno-budowlanych w budynku i urz¹dzeniach
z nim zwi¹zanych, zapewni w razie po¿aru:
l
noœnoœæ konstrukcji przez czas wynikaj¹cy z w³aœciwych przepisów,
l
ograniczenie rozprzestrzeniania siê ognia i dymu w budynku,
l
ograniczenie rozprzestrzeniania siê ognia na s¹siednie budynki,
l
mo¿liwoœæ bezpiecznej i skutecznej ewakuacji (osoby znajduj¹ce siê wewn¹trz
mog³y opuœciæ obiekt budowlany lub byæ uratowane w inny sposób),
l
bezpieczeñstwo ekip ratowniczych.
Powy¿sze wymagania zosta³y potwierdzone w Rozporz¹dzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiaj¹cym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj¹cym Dyrektywê 89/106/EWG. Mo¿liwoœæ bezpiecznej i skutecznej ewakuacji
jest jednym z najistotniejszych celów bezpieczeñstwa po¿arowego. Przyjêtym
ogólnym kryterium bezpieczeñstwa ¿ycia ludzi w po¿arach budynków i obiektów budowlanych, z punktu widzenia efektywnej ewakuacji, jest to, aby dostêpny
czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) by³ d³u¿szy ni¿ czas wymagany do bezpiecznej ewakuacji (WCBE) (rys. 1) [1].

Krytyczne zniszczenia mienia/zdolnoœci operacyjnych
Gaszenie (Suppresion)
Dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji – DCBE (Availabe safe sgress time ASET)

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE

Margines

( Required safe egress time RSET)

bezpieczeñstwa
(Safety margin)

Dtevac

Czas ewakuacji

Dt trav

Dt pre

Dt a
Dt det
Czas
detekcji
(Detection
time)

Czas poprzedzaj¹cy ruch
(ang. Pre-movement time)

Czas przemieszczenia
(Travel time)

Czas rozpoznania
(Recognition time) Czas reakcji
(Response time)

Inicjacja Wykrycie Alarmowanie
po¿aru
(Ignition)

Ewakuacja
ukoñczona

Rys.1. Czasy sk³adowe WCBE i DCBE
îród³o: [1].

Warunki
krytyczne
(Tenability
limit)

Lokalizacja po¿aru
Ugaszenie
Wentylacja po¿arowa
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Jednym z warunków zapewnienia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi
z budynku objêtego po¿arem jest zapewnienie ci¹g³oœci dostaw energii elektrycznej o parametrach gwarantuj¹cych pracê urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych, których
funkcjonowanie jest niezbêdne podczas akcji ratowniczej przy ich znamionowych parametrach. Urz¹dzenia przeciwpo¿arowe instalowane w budynkach zosta³y wyszczególnione w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków,
innych obiektów i terenów (DzU nr 109, poz. 719).
Podczas po¿aru budynków zazwyczaj bardzo szybko wzrasta temperatura, co
skutkuje wzrostem rezystancji przewodów elektrycznych. Wzrost rezystancji
przewodów powoduje zwiêkszenie spadku napiêcia w obwodach zasilaj¹cych
urz¹dzenia przeciwpo¿arowe, których funkcjonowanie w czasie akcji ratowniczej
jest wymagane przez odpowiednie przepisy. Dodatkowo, wysoka temperatura
wp³ywa na pogorszenie warunków ochrony przeciwpora¿eniowej tych urz¹dzeñ.
W zwi¹zku z tym, na etapie projektowania instalacji elektrycznych, nale¿y
uwzglêdniæ to niekorzystne zjawisko w celu zapewnienia zasilania urz¹dzeñ napiêciem o wymaganej wartoœci oraz zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpora¿eniowej.
W zasadniczej czêœci niniejszego artyku³u wykorzystano treœci zawarte w normie N SEP-E 005: Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych, których funkcjonowanie jest niezbêdne w czasie po¿aru [2].
Norma ta zosta³a opracowana przez autorów artyku³u i, po szerokich konsultacjach w œrodowisku bran¿owym, przyjêta 10 kwietnia 2013 r. przez Centraln¹
Komisjê Norm i Przepisów SEP i zatwierdzona do stosowania przez Prezesa SEP
12 kwietnia 2013 r.

2. Temperatura po¿aru a przewodnoœæ elektryczna
Przewody elektryczne zasilaj¹ce urz¹dzenia przeciwpo¿arowe w czasie po¿aru
musz¹ zagwarantowaæ dostawê energii elektrycznej o wymaganych parametrach
oraz skuteczn¹ ochronê przeciwpora¿eniow¹ przez czas okreœlony w scenariuszu
zdarzeñ po¿arowych. Wraz z rozwojem po¿aru roœnie temperatura otoczenia,
której dzia³aniu poddane s¹ przewody zasilaj¹ce urz¹dzenia wspomagaj¹ce
prowadzenie dzia³añ ratowniczych. Przewody te wykonywane s¹ z materia³ów
zapewniaj¹cych odpornoœæ na dzia³anie ognia przez okreœlony czas, odpowiednio
– 30, 60 lub 90 minut.
Mimo ¿e izolacja opóŸnia przenikanie ciep³a do przewodnika, w krótkim czasie nastêpuje zrównanie siê temperatury przewodu z temperatur¹ gazów po¿arowych (produktów rozk³adu termicznego i spalania).
Przewody u³o¿one w tynku nagrzewaj¹ siê równie¿ bardzo szybko, z uwagi
na kumulacjê ciep³a przez pojemnoœæ ciepln¹ przegród budowlanych. Badania
ogniowe prowadzone w Zak³adzie Badañ Ogniowych Instytutu Techniki Budow-
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Temperatura [°C]

lanej w Warszawie wykluczaj¹ mo¿liwoœæ uk³adania w tynku przewodów zasilaj¹cych urz¹dzenia ppo¿., które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru. Kumulacja ciep³a jest tak du¿a, ¿e os³ona tynkiem nie gwarantuje ochrony ogniowej
przewodów zasilaj¹cych urz¹dzenia.
Na rys. 2 przedstawiono przyk³adowy przebieg nagrzewania izolacji oraz ¿y³y
przewodu miedzianego.
Wraz ze wzrostem
temperatury przewodu,
wzrastaj¹ amplitudy drgañ
atomów w wêŸle sieci krystalicznej, która zwiêksza
prawdopodobieñstwo zderzeñ z elektronami. Skutkuje to zmniejszeniem
ruchliwoœci elektronów,
a tym samym zmniejszeniem
konduktywnoœci
metalu.
Zgodnie z prawem
Rys. 2. Przebieg czasowy nagrzewania siê izolacji oraz ¿y³y
miedzianej przewodu cztero¿y³owego
Wiedemanna – Franza
– Lorentza (1853 r. – do- îród³o: [5].
œwiadczalne stwierdzenie
przez Wiedemanna i Franza; 1873 r. – potwierdzone przez Lorentza), stosunek
przewodnictwa cieplnego i przewodnictwa elektrycznego w dowolnym metalu
jest wprost proporcjonalny do temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury, powstaje wzrost przewodnictwa cieplnego i spadek przewodnictwa elektrycznego.
l
= L ×T
g

(1)

gdzie:
g – konduktywnoœæ przewodnika [m/(W · mm2)],
l – wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej przewodnika [W/(m · K)],
L – sta³a Lorentza (L = 2,44 · 10–8 W · W · K–2),
T – temperatura przewodnika, w [K].
Prawo Wiedemanna – Franza nie jest spe³nione dla wszystkich metali, co potwierdzi³y badania prowadzone w Wielkiej Brytanii na pocz¹tku XXI wieku. Badania te jednak wykaza³y, ¿e prawo to znajduje zastosowanie dla metali powszechnie stosowanych do budowy kabli i przewodów elektrycznych.
Zatem zmiana rezystywnoœci jednostkowej przewodu na jednostkê temperatury, mo¿e zostaæ zapisana nastêpuj¹cym równaniem [3]:

Wp³yw temperatury po¿aru na wartoœæ napiêcia zasilaj¹cego urz¹dzenia elektryczne ...

dr
=a ×r
dT
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(2)

gdzie:
T – temperatura bezwzglêdna [K],
r – rezystancja jednostkowa przewodu [W · mm2/m],
a – temperaturowy wspó³czynnik rezystancji odniesiony do temperatury 20°C
(dla metali stosowanych na przewody mo¿na przyjmowaæ a = 0,004 K-1).
Rozwi¹zanie równania (2) prowadzi do nastêpuj¹cego wzoru:
r = C × ea ×T

gdzie:
C – sta³a ca³kowania.

(3)

Przyjmuj¹c jako r 20 dla temperatury pocz¹tkowej 20°C (293,16 K), po przekszta³ceniach otrzymuje siê sta³¹ ca³kowania:
C = r 20 ×

1
e

293 ,16×a

(4)

Wzór na rezystancjê przewodu w temperaturze wy¿szej od 20°C (293,16 K),
przyjmie nastêpuj¹c¹ postaæ:
r = r 20 ×

1
e

293 ,16 ×a

× ea ×T = r 20 × ea ×( T - 293 ,16 ) = r 20 × ea ×DT

(5)

Prowadzenie obliczeñ bezpoœrednio z wykorzystaniem wzoru (5) prowadzi
do b³êdnych wyników w zakresie wy¿szych temperatur, poniewa¿ wzór ten nie
uwzglêdnia ró¿nych czynników termodynamicznych, takich jak nasycenie cieplne przewodu, wymiana ciep³a z otoczeniem, zmiennoœæ temperaturowego
wspó³czynnika rezystancji itp. Ma on znaczenie teoretyczne.
Zadowalaj¹ce wyniki daje postaæ przybli¿ona wzoru (5), któr¹ otrzymuje siê
po rozwiniêciu go w szereg:
a2
(6)
× DT 2 + ....... )
2
W zakresie temperatur nie wy¿szych ni¿ 200°C zmiennoœæ rezystancji przewodu wystarczy opisaæ za pomoc¹ pierwszych dwóch wyrazów wzoru (6), zastêpuj¹c
rezystywnoœæ rezystancj¹ przewodu:
r = r 20 × (1 + a × DT +

R = R20 × (1 + a × DT )

(7)

Jest to funkcja liniowa, która bezpoœrednio wynika z niezmiennoœci temperaturowego wspó³czynnika rezystancji w zakresie temperatur od –50°C do +200°C.
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W zakresie temperatur wy¿szych ni¿ 200°C, które wystêpuj¹ w czasie po¿aru,
wzór (6) nie mo¿e zostaæ uproszczony do pierwszych dwóch sk³adników
ze wzglêdu na to, ¿e przebieg zmiennoœci rezystancji przestaje byæ liniowy. Dla
temperatur wy¿szych ni¿ 200°C, zmianie ulega temperaturowy wspó³czynnik rezystancji, przez co wzrost rezystancji przewodu nie mo¿e zostaæ opisany zale¿noœci¹ liniow¹. Dla celów praktycznych wartoœæ rezystancji przewodu w temperaturach wiêkszych od 200°C mo¿na wyznaczyæ z nastêpuj¹cego wzoru:
R = R20 × (1 + a × DT + b 2 × DT 2 )

(8)

gdzie:
b – drugi wspó³czynnik temperaturowy rezystancji (dla metali stosowanych na
przewody b = 10-6 K-2).
Korzystanie w praktyce ze wzoru (7) lub (8), w zale¿noœci od przedzia³u rozpatrywanych temperatur, daje zadowalaj¹ce wyniki, choæ jest znacznym uproszczeniem.
W praktyce dostatecznie dobre rezultaty daj¹ obliczenia wykonywane za pomoc¹ wzoru wyk³adniczego, który uwzglêdnia nieliniowe zmiany wspó³czynnika a
przy temperaturach wy¿szych od 200 K [4]:
T
(9)
RTk = R20 × ( k )1,16
293 ,16
gdzie:
RTk – rezystancja przewodu w temperaturze Tk [W],
Tk – temperatura koñcowa, w której oblicza siê rezystancje przewodu RTk w [K],
R20 – rezystancja przewodu w temperaturze 20°C [W].
Na rys. 3 przedstawiono zmiennoœæ rezystancji w funkcji temperatury
[R = f(T)], obliczonej z wykorzystaniem wzorów (7), (8) oraz (9).
Przedstawione na rys. 3 charakterystyki R = f(T) wykazuj¹, ¿e obliczenia prowadzone z wykorzystaniem wzorów (8) oraz (9), daj¹ porównywalne wyniki, które mo¿na wykorzystaæ w praktyce.
Analiza rys. 3 pozwala sformu³owaæ wniosek, ¿e przewód elektryczny pod
wp³ywem dzia³ania temperatury po¿arowej, mo¿e zwiêkszyæ swoj¹ rezystancjê
nawet piêciokrotnie, co negatywnie wp³ywa na jakoœæ dostarczanej energii elektrycznej zasilaj¹cej urz¹dzenia elektryczne, które musz¹ funkcjonowaæ w czasie
po¿aru oraz wyeliminowaæ ochronê przeciwpora¿eniow¹ realizowan¹ przez samoczynne wy³¹czenie zasilania.
Poniewa¿ normy przedmiotowe oraz przepisy techniczno-prawne dotycz¹ce
doboru przewodów nie wymagaj¹ uwzglêdniania zjawiska wysokiej temperatury
po¿arowej, odnotowywane s¹ przypadki niepoprawnej pracy urz¹dzeñ elektrycznych wspomagaj¹cych akcjê ratownicz¹ lub ca³kowitego pozbawienia ich swojej
funkcji.
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ze wspó³czynnikiem a
ze wspó³czynnikiem a i b
wzór wyk³adniczy

Rys. 3. Zale¿noœæ rezystancji przewodu funkcji temperatury wyznaczona z wykorzystaniem wzorów
(7), (8) oraz (9)
îród³o: [10].

Wszelkie dochodzenia popo¿arowe prowadzone s¹ pod k¹tem przyczyn powstania po¿aru oraz sprawdzenia poprawnoœci zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami techniczno-prawnymi. Sytuacja ta powoduje, ¿e Pañstwowa Stra¿ Po¿arna nie prowadzi
w tym zakresie ¿adnych statystyk.
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na nieprzydatnoœæ przewodów i kabli
aluminiowych do zasilania urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych, których funkcjonowanie jest konieczne w czasie po¿aru ze wzglêdu na ich stosunkowo nisk¹ temperaturê topnienia wynosz¹c¹ oko³o 660°C. MiedŸ natomiast posiada temperaturê topnienia wynosz¹c¹ 1083°C, której przekroczenie skutkuje przechodzeniem w stan
ciek³y z jednoczesnym skokowym wzrostem rezystancji.
Problem narasta w instalacjach wykonywanych w tunelach komunikacyjnych, gdzie temperatura otoczenia w czasie po¿aru w krótkim czasie uzyskuje
wartoœæ 1200°C. W tak wysokiej temperaturze stopieniu ulega równie¿ miedŸ,
a zastosowanie izolacji ogniochronnej nie zapewnia ci¹g³oœci dostaw energii do
zasilanych urz¹dzeñ, przez co zachodzi koniecznoœæ stosowania dodatkowych
œrodków ochronnych, np. atestowanych przeciwpo¿arowych kana³ów kablowych.

3. Wp³yw temperatury po¿arowej na jakoœæ dostarczanej energii
elektrycznej (napiêcia zasilaj¹cego) oraz ochronê
przeciwpora¿eniow¹
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50160 [5], napiêcie zasilaj¹ce mo¿e
ulegaæ odchyleniom od wartoœci nominalnej o wartoœæ Un ±10%.
Takie zmiany napiêcia w normalnych warunkach pracy urz¹dzeñ elektrycznych s¹ dla nich niegroŸne. Problemy mog¹ pojawiæ siê podczas rozruchu silni-
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ków, gdzie pr¹dy rozruchowe s¹ znacznie wiêksze ni¿ pr¹dy znamionowe. Powoduje to powstanie wiêkszych spadków napiêcia ni¿ w czasie pracy ustalonej.
Obni¿one o 10% w stosunku do wartoœci znamionowej napiêcie powoduje, ¿e
w czasie rozruchu silnika na jego zaciskach mo¿e pojawiæ siê napiêcie o wartoœciach ni¿szych ni¿ dopuszczalne (tabela 1).
Tabela 1. Dopuszczalne spadki napiêcia dla rozruchów silników
Rodzaj rozruchu silnika

Dopuszczalny spadek napiêcia DU
[%]

Rozruch lekki Mb = (0 – 0,3)Mn

35

Rozruch ciê¿ki i czêsty Mb = (0 – 0,3)Mn

15

Rozruch ciê¿ki i rzadki Mb = (0 – 0,3)Mn

10

Mn – moment znamionowy silnika; Mb – moment hamuj¹cy (oporowy)

îród³o: [12].

Wzrost rezystancji przewodu spowodowany dzia³aniem temperatury po¿arowej, powoduje dalszy wzrost spadku napiêæ z jednoczesnym wzrostem impedancji pêtli zwarcia. Skutkuje to zmniejszeniem wydajnoœci pomp po¿arowych,
wentylatorów oddymiaj¹cych, wskutek zmniejszenia siê momentu silnika napêdowego oraz pogorszeniem warunków pracy innych urz¹dzeñ elektrycznych,
których funkcjonowanie jest konieczne w czasie akcji gaœniczo-ratowniczej.
Moment silnika elektrycznego, w zale¿noœci od wartoœci napiêcia zasilaj¹cego, wyra¿a siê nastêpuj¹c¹ zale¿noœci¹:
M = Mn × (

U 2
)
Un

(10)

gdzie:
M – rzeczywisty moment silnika elektrycznego [Nm],
Mn – moment znamionowy silnika elektrycznego [Nm],
Un – napiêcie znamionowe silnika elektrycznego [V],
U – rzeczywiste napiêcie wystêpuj¹ce na zaciskach silnika elektrycznego [V].
Spadek napiêcia na zaciskach silnika zaledwie o 10% powoduje zmniejszenie
momentu o 19%. Podczas rozruchu silnik pobiera pr¹d znacznie wiêkszy ni¿
w czasie pracy ustalonej. Dopuszczalny spadek napiêcia w obwodach zasilaj¹cych
pompy po¿arowe oraz silniki wentylacji po¿arowej w czasie rozruchu wynosi
10%. Natomiast w czasie pracy ustalonej, spadek napiêcia w tych obwodach liczony od z³¹cza budynku do zasilanego urz¹dzenia nie mo¿e przekraczaæ 4% [6]. Poniewa¿ rozruch sprawnego silnika przebiega stosunkowo szybko, a dopuszczalny
spadek napiêcia w czasie rozruchu jest znacznie wiêkszy od dopuszczalnego spadku napiêcia w stanie pracy ustalonej, decyduj¹cy wp³yw na poprawn¹ pracê silników urz¹dzeñ wspomagaj¹cych akcjê gaœniczo-ratownicz¹ ma dopuszczalny spadek napiêcia dla stanu pracy ustalonej. Zmiennoœæ momentu silnika indukcyjnego zwartego w funkcji napiêcia zasilaj¹cego przedstawiono na rys. 4.

Wp³yw temperatury po¿aru na wartoœæ napiêcia zasilaj¹cego urz¹dzenia elektryczne ...

15

Rys. 4. Charakterystyki momentu obrotowego silnika indukcyjnego klatkowego
dla ró¿nych wartoœci napiêcia zasilaj¹cego
îród³o: [11].

Zmieniaj¹ce siê w dopuszczalnych granicach napiêcie (Un ±10%) zasilaj¹ce
Ÿród³a œwiat³a powoduje, ¿e zmiany strumienia œwietlnego wynios¹ odpowiednio
70% i 140% strumienia znamionowego. Ponadto w przypadku d³ugotrwale utrzymuj¹cej siê wartoœci napiêcia wiêkszej o 10% w stosunku do wartoœci nominalnej
powoduje skrócenie czasu eksploatacji ¿arówki o 25%.
Znacznie mniejszy wp³yw na wartoœæ strumienia œwietlnego posiadaj¹ lampy
wy³adowcze. Zmiany wartoœci strumienia œwietlnego w zale¿noœci od zmian napiêcia zasilaj¹cego mo¿na wyraziæ nastêpuj¹c¹ zale¿noœci¹:
f
U
= ( )g
fn
Un

(11)
gdzie:
f – rzeczywista wartoœæ strumienia œwietlnego,
fn – znamionowa wartoœæ strumienia œwietlnego,
U – rzeczywista wartoœæ napiêcia zasilaj¹cego,
Un – nominalna wartoœæ napiêcia zasilaj¹cego,
g – wspó³czynnik przyjmowany dla lamp ¿arowych jako (3,1–3,7) oraz dla lamp
wy³adowczych jako 1,8.
Zmiany wzglêdnej wartoœci strumienia œwietlnego lampy ¿arowej i wy³adowczej w funkcji zmian napiêcia zasilaj¹cego zosta³y przedstawione na rys. 5.
Poprawnie dobrane przewody, zgodnie z wymaganiami norm i przepisów,
wskutek wzrostu rezystancji powodowanej wysok¹ temperatur¹ (w czasie po¿aru
w budynku wzrost rezystancji jest niemal piêciokrotny), bêd¹ dostarcza³y energiê
elektryczn¹ do zasilanych urz¹dzeñ przy zani¿onym napiêciu. Spowoduje to zmniejszenie momentów silników, os³abienie natê¿enia oœwietlenia ewakuacyjnego oraz
silne zniekszta³cenia komunikatów przekazywanych podczas akcji ratowniczo-gaœniczej przez dŸwiêkowy system ostrzegania (D50). Przy spadku napiêcia
powy¿ej 15% zostanie zak³ócone normalne funkcjonowanie styczników oraz przekaŸników pracuj¹cych w uk³adach automatyki, polegaj¹ce na niekontrolowanych roz³¹czeniach obwodów.
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Rys. 5. Wzglêdna wartoœæ strumienia œwietlnego lampy ¿arowej i wy³adowczej jako funkcja zmian
wartoœci napiêcia zasilaj¹cego
îród³o: [13].

Wymagany przekrój przewodów zasilaj¹cych urz¹dzenia ppo¿., które musz¹
funkcjonowaæ w czasie po¿aru, ze wzglêdu na dopuszczalny spadek napiêcia, nale¿y zatem wyznaczyæ – z uwzglêdnieniem spodziewanego wzrostu rezystancji
powodowanej dzia³aniem wysokiej temperatury towarzysz¹cej po¿arowi, wykorzystuj¹c nastêpuj¹ce wzory (12), (13):
– dla obwodów trójfazowych:
TK 1,16
)
293
DU dop% × U n
l ×(

S³
g ×(

× kp

(12)

- X × tgj )

3 × 100 × I B × cos j
gdzie:
DUdop% – dopuszczalny spadek napiêcia [%],
l – d³ugoœæ trasy przewodowej [m],
Un – napiêcie znamionowe [V],
X – reaktancja przewodu (linii) zasilaj¹cej [W],
Ib – spodziewany pr¹d obci¹¿enia [A],
g – konduktywnoœæ przewodu zasilaj¹cego [m/(W · mm2)],
kp – stosunek d³ugoœci przewodu nara¿onej na dzia³anie temperatury do d³ugoœci
ca³ej trasy przewodowej [–].

– dla obwodów jednofazowych:
TK 1,16
)
293,16
S³
× kp
DU dop % × U nf
g ×(
- X × tgj n )
200 × I B × cos j n
l ×(

(13)
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Dobrane przewody nale¿y nastêpnie sprawdziæ w zakresie samoczynnego
wy³¹czenia. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e do zabezpieczeñ obwodów zasilaj¹cych
urz¹dzenia ppo¿., które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru, nie mo¿na stosowaæ
wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych oraz jakichkolwiek zabezpieczeñ przeci¹¿eniowych. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie zabezpieczeñ zwarciowych, które podczas zwaræ doziemnych spowoduj¹ samoczynne wy³¹czenie zasilania w czasie nie
d³u¿szym ni¿ wymagany przez normê PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiêcia. Czêœæ 4-41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeñstwa.
Ochrona przed pora¿eniem elektrycznym [7]. W zale¿noœci od napiêcia zasilaj¹cego oraz typu uk³adu zasilaj¹cego, czasy te zosta³y podane w tabeli 2.
Tabela 2. Dopuszczalne czasy trwania zwaræ w instalacjach nn zgodnie z PN-HD 60364-4-41
Uk³ad
sieci

TN
TT

50 V <Uo £ 120 V

120 V <Uo £ 230 V

230 V <Uo £ 400 V

Uo > 400 V

a.c. [s]

d.c. [s]

a.c. [s]

d.c. [s]

a.c. [s]

d.c. [s]

a.c. [s]

d.c. [s]

0,8

Wy³¹czenie mo¿e byæ
wymagane z innych
przyczyn ni¿ ochrona
przeciwpora¿eniowa

0,4

5

0,2

0,4

0,1

0,1

0,2

0,4

0,07

0,2

0,04

0,1

0,3

Uo – nominalne napiêcie a.c. lub d.c. przewodu fazowego wzglêdem uziemionego przewodu PE lub PEN.

îród³o: [14].

Najwiêksze wymagania w odniesieniu do czasu wy³¹czenia norma ta okreœla dla
uk³adu zasilania TT. Czasy te s¹ o po³owê krótsze od najd³u¿szych dopuszczalnych
czasów, okreœlonych dla uk³adów zasilania TN (TN-S; TN-C-S; TN-C). Dlatego
jedynym skutecznym zabezpieczeniem od pora¿eñ realizowanym przez samoczynne wy³¹czenie w uk³adzie zasilania TT, jest wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy, który
nie nadaje siê do zabezpieczania urz¹dzeñ ppo¿., które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru. Sytuacja ta powoduje, ¿e uk³ad zasilania TT nie nadaje siê do zasilania
urz¹dzeñ elektrycznych, które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru.
Podobnie uk³ad zasilania IT, mimo jego szeregu zalet, nie nadaje siê do zasilania urz¹dzeñ ppo¿., które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru. Uk³ad ten przy
pojedynczym zwarciu nie stwarza zagro¿eñ, ale wymaga stosowania Uk³adu
Kontroli Stanu Izolacji dla zasygnalizowania powsta³ego zwarcia w celu jego
natychmiastowego usuniêcia przez obs³ugê. Natomiast drugie zwarcie, w zale¿noœci od sposobu uziemienia ochronnego zasilanych odbiorników, przekszta³ca
go odpowiednio w uk³ad TT lub TN. Bior¹c pod uwagê warunki ekstremalne, jakie powstaj¹ w czasie po¿aru i zwi¹zane z tym problemy eksploatacyjne, nale¿y
stwierdziæ, ¿e uk³ad ten równie¿ nie nadaje siê do zasilania odbiorników energii
elektrycznej, które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e czêsto mylnie przyjmowane s¹ zalecenia normy
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiêcia. Czêœæ 5-56.
Dobór i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego Instalacje bezpieczeñstwa. Zgodnie
z wymaganiami tej normy, nale¿y stosowaæ œrodki ochrony przeciwpora¿enio-
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wej, które nie powoduj¹ samoczynnego wy³¹czenia w przypadku pierwszego uszkodzenia (zwarcia). Wymóg ten jest w³aœciwy dla instalacji bezpieczeñstwa, które
s¹ eksploatowane w warunkach niepo¿arowych. Nie mo¿e on zostaæ przyjêty
w instalacjach elektrycznych, zasilaj¹cych urz¹dzenia elektryczne, które musz¹
funkcjonowaæ w czasie akcji ratowniczo-gaœniczej, gdzie powstaj¹ warunki ekstremalne.
Analiza wymagañ normy [7] pozwala wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e do zasilania elektrycznych urz¹dzeñ ppo¿., które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru, nadaje siê
jedynie uk³ad zasilania TN (TN-C; TN-C-S; TN-S), gdzie warunek samoczynnego wy³¹czenia podczas zwaræ jednofazowych nale¿y sprawdziæ z wykorzystaniem nastêpuj¹cego wzoru:
I k1 =

U0
T
{2 × [ R + R ppo¿ . × ( J )1,16 ]}2 + (2 × X ) 2
293

³ Ia

(14)

gdzie:
R – rezystancja linii zasilaj¹cej nie nara¿ona na dzia³anie wysokiej temperatury [W],
Rppo¿. – odcinek przewodu zasilaj¹cego urz¹dzenie ppo¿., nara¿ony na dzia³anie
wysokiej temperatury [W],
X – reaktancja przewodu zasilaj¹cego [W],
Ik1 – spodziewany pr¹d zwarcia jednofazowego z ziemi¹ [A],
Ia – pr¹d wy³¹czaj¹cy w czasie nie d³u¿szym od okreœlonego w normie PN-HD
60364-4-41:2009 [7],
U0 – napiêcie pomiêdzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE
(PEN) [V].
Uwaga!
Dobierane przewody musz¹ równie¿ spe³niaæ warunek d³ugotrwa³ej obci¹¿alnoœci pr¹dowej i przeci¹¿alnoœci oraz wytrzyma³oœci zwarciowej. Dobierane zabezpieczenia do obwodów zasilaj¹cych urz¹dzenia ppo¿., które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru, musz¹ spe³niaæ warunek selektywnoœci w stosunku do
zabezpieczeñ je poprzedzaj¹cych.

4. Wnioski
1. Do zasilania urz¹dzeñ elektrycznych, które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru, nale¿y stosowaæ wy³¹cznie atestowane zespo³y kablowe (kable lub przewody wraz z ich konstrukcjami noœnymi przed dopuszczeniem do stosowania
musz¹ przejœæ wspólne badania ogniowe). Zgodnie z wymaganiami niemieckiej normy DIN 4102-2. Zachowanie siê materia³ów i elementów budowlanych pod wp³ywem ognia. Podtrzymywanie funkcji urz¹dzeñ w czasie
po¿aru. Wymagania i badania [9], dopuszcza siê do stosowania atestowanych
zespo³ów, posiadaj¹cych cechê E30; E60 lub E90.
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2. Zapewnia to ci¹g³oœæ dostaw energii elektrycznej przez czas odpowiednio 30, 60
lub 90 minut, w zale¿noœci od wymaganego czasu pracy zasilanych urz¹dzeñ.
3. Dobierane przewody musz¹ zapewniæ dostawê energii elektrycznej o wymaganych parametrach przez wymagany czas pracy zasilanych urz¹dzeñ wspomagaj¹cych ewakuacjê oraz skuteczn¹ ochronê przeciwpora¿eniow¹, przez co
podczas ich doboru, nale¿y uwzglêdniæ wzrost rezystancji przewodnika wskutek dzia³ania wysokiej temperatury, czego nie wymagaj¹ obowi¹zuj¹ce normy
przedmiotowe oraz przepisy techniczno-prawne.
4. W przypadku prowadzenia kabli lub przewodów w atestowanych kana³ach
kablowych, które gwarantuj¹ termiczn¹ izolacjê od pomieszczeñ objêtych po¿arem przez wymagany czas, przewody i kable zasilaj¹ce urz¹dzenia ppo¿.,
które musz¹ funkcjonowaæ w czasie po¿aru, nale¿y dobieraæ bez koniecznoœci
uwzglêdniania wzrostu rezystancji powodowanej wysok¹ temperatur¹.
5. Do zabezpieczania obwodów zasilaj¹cych urz¹dzenia ppo¿., które musz¹
funkcjonowaæ w czasie po¿aru, nale¿y stosowaæ zabezpieczenia nadpr¹dowe,
bez zabezpieczeñ przeci¹¿eniowych oraz ró¿nicowopr¹dowych (postêpuj¹ca
degradacja izolacji kabla lub przewodu powodowana dzia³aniem wysokiej
temperatury bêdzie powodowa³a wzrost doziemnych pr¹dów up³ywowych,
które w konsekwencji spowoduj¹ niekontrolowane wy³¹czenie zasilania, pozbawiaj¹c urz¹dzenia swojej funkcji). Pr¹dy znamionowe lub nastawcze tych
zabezpieczeñ nale¿y zwiêkszyæ o jeden lub dwa stopnie w stosunku do wartoœci wynikaj¹cej ze zwyk³ych zasad ich doboru z zachowaniem wymaganej
odpornoœci cieplnej zabezpieczanych przewodów przy zwarciach.
6. Pomimo szeregu dzia³añ prowadzonych na rzecz bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego, instalacje elektryczne oraz przy³¹czane do nich urz¹dzenia elektryczne s¹ przyczyn¹ znacznej liczby po¿arów powstaj¹cych w budynkach.
WskaŸnik ten jest bardzo niepokoj¹cy.
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Fire safety is one of the most important requirements for modern
buildings. It is associated with a number of technical requirements to be
met at the design stage. Because the most important part of rescue
operations is to evacuate people from the building under the fire, the
specific requirements emerge for the construction of the building and for
the design of the electrical devices and their power supply installations.
Among the electrical equipments installed in the building there are circuits
supplying the electrical devices, which must function at the time of fire.
Cables of these installations are exposed to high temperature, but must
ensure the continuity of the power supply by the time necessary for the
operation of the supplied equipment. The accompanying fire temperature
decreases the electrical conductivity of the cables, resulting in the
deterioration of the quality of supplied electrical energy represented by the
excessive voltage drop and in the deterioration of protection of these
devices.
Keyword: fire safety, electric cables, fire, protection against electric shock.
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publicznych – czêœæ 11

Artyku³ przedstawia miejsce PR w systemie bezpieczeñstwa publicznego.
Czêœæ pierwsza skupia siê na zasadach PR w nastêpuj¹cych jego sferach: relacje z mediami, informowanie publiczne, internetowy PR i publicity, w odniesieniu do dzia³alnoœci instytucji publicznych.
S³owa kluczowe: system bezpieczeñstwa publicznego, public relations, PR.

1. Wprowadzenie
Public relations (PR) jest coraz powszechniej traktowany jako element niezbêdny do prawid³owego i efektywnego funkcjonowania organizacji2. Przedmiotowe narzêdzia stale ulegaj¹ iloœciowym oraz jakoœciowym przemianom,
na przyk³ad wskutek narastaj¹cego zjawiska konwergencji mediów3, coraz
powszechniejszego dostêpu do internetu, a tak¿e wszechobecnej globalizacji.
Wszystkie powy¿sze dodatkowo wzmagaj¹ dynamizm zmian œrodowiska wewnêtrznego i otoczenia instytucji publicznych, wchodz¹cych w sk³ad systemu bezpieczeñstwa publicznego4.
Pomimo i¿ PR nie jest nowym obszarem wiedzy, to dopiero w ostatnich latach
zosta³ on zauwa¿ony przez przedstawicieli œrodowisk zarówno teoretyków, jak
i praktyków. Skutkuje to ogromn¹ powszechnoœci¹ zastosowañ przedmiotowych
1

Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. System Bezpieczeñstwa Narodowego RP nr rej. O ROB/0076/03/001 realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemys³owe AON-WSPol-UPH-SGSP-ASSECO i finansowane ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
2
Ciarczyñska A.: Public relations w s³u¿bie samorz¹dów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, red.
A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyd. Wy¿szej Szko³y Promocji, Warszawa 2011, s. 105.
3
Nierenberg B.: Zarz¹dzanie mediami. Ujêcie systemowe, Wyd. UJ, Kraków 2011, s. 70.
4
¯bikowska A.: Public relations, PWE, Warszawa 2005, s. 27–28.
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zasad, nawet do tego stopnia, ¿e obecnie niemal¿e ka¿da organizacja pos³uguje siê
PR w budowaniu wizerunku oraz tworzeniu po¿¹danych wiêzi z otoczeniem5.
Stwierdzenie, ¿e instytucje publiczne (w tym podmioty administracji zespolonej i niezespolonej) równie¿ korzystaj¹ z zasad PR w toku wype³niania swoich
prawnych powinnoœci nie jest odkrywcze. Artyku³ s³u¿y pochyleniu siê nad omawianym obszarem wiedzy, a tak¿e wybraniu z niego zasad, które mog¹ byæ z powodzeniem wdra¿ane przez te instytucje w czasie ich normalnego funkcjonowania, kryzysu wizerunkowego oraz realizacji zadañ w kontekœcie reagowania na
zagro¿enia bezpieczeñstwa publicznego.
Nie sposób pomin¹æ faktu koniecznoœci sta³ej analizy wspó³czesnych narzêdzi PR pod k¹tem pojawiania siê ich nowych odpowiedników, jak równie¿ nowych obszarów potencjalnych zastosowañ. Zasadnym wydaje siê poszukiwanie
rozwi¹zañ wœród tych ju¿ funkcjonuj¹cych w dynamicznym obszarze us³ug
komercyjnych, uwzglêdniaj¹c charakter instytucji publicznych, realizowane
przez nie us³ugi publiczne, a tak¿e stale pojawiaj¹ce siê w ich œrodowisku wewnêtrznym oraz otoczeniu szansy i zagro¿enia.

2. Public relations w systemie bezpieczeñstwa publicznego
Teoria PR nawi¹zuje do wielu dziedzin wiedzy (m.in. komunikacji masowej,
komunikacji interpersonalnej, psychologii spo³ecznej, ekonomii, socjologii) oraz
szkó³ myœlenia (np. konstruktywizmu, funkcjonalizmu)6. W literaturze przedmiotu napotkaæ mo¿na wiele definicji samego PR. Kluczowym jest, by omawiaj¹c je, patrzeæ przez pryzmat organizacji non-profit, jakimi s¹ w g³ównej mierze instytucje publiczne.
Doœæ ogóln¹ definicjê PR przedstawili Grunig i Hund7, wed³ug których jest to
zarz¹dzanie komunikowaniem miêdzy organizacj¹ a jej publicznoœci¹. Mo¿e
wiêc, zgodnie ze stanowiskiem Amerykañskiego Stowarzyszenia Public Relations, pomagaæ w skutecznej (efektywnej) interakcji na drodze instytucja publiczna – obywatele8.
PR uto¿samiane jest równie¿ nieco bardziej precyzyjnie, mianowicie jako
przemyœlane, planowane i systematyczne staranie o wytworzenie i podtrzymywanie wzajemnego zrozumienia pomiêdzy organizacj¹ a jej publicznoœci¹9.
A. ¯bikowska, nawi¹zuj¹c do dokonanego przez R.F. Harlowa w 1976 r. podsumowania blisko 500 definicji PR, nadmienia, ¿e mo¿na w nich wyró¿niæ kilka
5
Barcik A.: Public relations sztuk¹ zarz¹dzania organizacjami, Zeszyty Naukowe UPH 2012, Seria:
Administracja i zarz¹dzanie, nr 93, s. 9.
6
Ihlen Q.: van Ruler B.: How public relations works: Theoretical roots and public relations
perspectives, Public Relations Review 2007, nr 33, s. 244.
7
Dulicka B., Hope E.: Quo Vadis, instytucjo u¿ytecznoœci publicznej?, [w:] Public relations
instytucji u¿ytecznoœci publicznej, red. E. Hope, Scientific Publishing Group, Gdañsk 2005, s. 1.
8
Davis A.: Public relations, PWE, Warszawa 2007, s. 20.
9
Goban-Klas T.: Public relations, czyli promocja reputacji. Pojêcia, definicje, uwarunkowania,
Business Press, Warszawa 1997, s. 19.
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podstawowych cech, wspólnych temu obszarowi wiedzy. Implementuj¹c je na
grunt bezpieczeñstwa publicznego, stwierdza siê, i¿ PR10:
– realizuje funkcjê komunikacyjn¹, ze szczególnym podkreœleniem dwukierunkowego procesu komunikacji na drodze instytucja publiczna – obywatele,
– traktuje o kszta³towaniu i podtrzymywaniu wypracowanego zrozumienia miêdzy organizacj¹ a wszystkimi grupami interesariuszy (obywatelami jako
ca³oœci¹, grupami spo³ecznymi, innymi instytucjami publicznymi itp.),
– pomaga w analizie i interpretacji zmian w œrodowisku wewnêtrznym i otoczeniu instytucji publicznych,
– sprzyja formu³owaniu i osi¹ganiu spo³ecznie akceptowalnych celów instytucji
publicznych, a tak¿e systemu bezpieczeñstwa publicznego, który one
wspó³tworz¹.
Powy¿sze rozwa¿ania trafnie rozwija S. Gawroñski11, za którym do funkcji PR
zaliczyæ mo¿na:
– zwracanie uwagi opinii publicznej na organizacjê,
– podniesienie stopnia znajomoœci i rozpoznawalnoœci organizacji w przestrzeni
publicznej,
– zabieganie o zaufanie i akceptacjê organizacji (w tym jej dzia³añ) przez otoczenie (mo¿liwie wszystkie grupy interesariuszy),
– zapobieganie kryzysom (wizerunkowym),
– tworzenie pozytywnego wizerunku,
– wp³ywanie na opiniê publiczn¹.
Wreszcie PR traktowane jest przez pryzmat samodzielnej funkcji zarz¹dzania
organizacj¹, badaj¹c¹ nastawienie otoczenia, okreœlaj¹c¹ strategie i procedury
jednostek lub organizacji wobec interesu publicznego, a tak¿e planuj¹c¹ i wykonuj¹c¹ programy dzia³ania, celem uzyskania zrozumienia i akceptacji otoczenia12.
Ostatnia definicja najtrafniej charakteryzuje przedmiot PR w ujêciu niniejszych rozwa¿añ, z jednoczesnym uwzglêdnieniem wczeœniejszych definicji
i przedmiotu funkcjonowania. Nawi¹zanie do zarz¹dzania, w tym do jego funkcji: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania13, sprowadza tok
rozumowania do nauk o organizacji i zarz¹dzaniu. Okazuje siê to niezwykle pomocne w procesie wpisywania tego obszaru wiedzy w system bezpieczeñstwa
publicznego. Z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci mo¿na bowiem przyj¹æ,
¿e PR stanowi pi¹t¹, obok tych wspomnianych przez R.W. Griffina, niezale¿n¹
funkcjê zarz¹dzania organizacjami tworz¹cymi ten system. Ukazuje to istotn¹
rolê kreowania wizerunku i szeroko rozumianej komunikacji instytucji bezpie10

¯bikowska A.: dz. cyt., s. 15.
Gawroñski S.: Media relations w s³u¿bach mundurowych w Polsce. Analiza wybranych formacji,
Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamoœæ 2011, s. 14.
12
Seitel F.P.: Public Relations w praktyce, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 10.
13
Griffin R.W.: Podstawy zarz¹dzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 40.
11
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czeñstwa publicznego w ich funkcjonowaniu. Miejsce PR w systemie bezpieczeñstwa publicznego przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Miejsce public relations w systemie bezpieczeñstwa publicznego w Polsce
îród³o: opracowanie w³asne.

Opis miejsca PR w systemie bezpieczeñstwa publicznego nale¿y uzupe³niæ
o wyjaœnienie mechanizmów przedmiotowego oddzia³ywania. System bowiem,
w ujêciu syntetycznym, to „celowo okreœlony zbiór elementów i zbiór relacji miêdzy nimi, które wspólnie okreœlaj¹ w³aœciwoœci ca³oœci”14. Z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci mo¿na przyj¹æ, ¿e mechanizmy te maj¹ wp³yw na relacje
konstytuuj¹ce omawiany system. Wiêcej, z mechanizmów tych wynikaj¹ zasady
PR, obowi¹zuj¹ce w instytucjach stanowi¹cych system bezpieczeñstwa publicznego. W zwi¹zku z powy¿szym, warto zatrzymaæ siê w tym miejscu nad obszarami wiedzy, z których korzysta PR, a tak¿e omówiæ pojêcia trwale z nim zwi¹zane,
mianowicie wizerunek i reputacjê.
„Public relations nie jest – i nie powinna byæ – dziedzin¹ samodzieln¹”15. Wyniki analizy literatury przedmiotu wskazuj¹ na nastêpuj¹ce obszary wiedzy,
z których korzysta praktycznie ka¿da koncepcja PR16:
– komunikacjê spo³eczn¹,
– zarz¹dzanie,
– marketing.
PR dotyczy szeroko rozumianej komunikacji spo³ecznej. Nale¿y nadmieniæ,
¿e mo¿e byæ ona rozpatrywana w dwóch ujêciach. Pierwsze z nich – zewnêtrzne
14
Habr J., Veprek J.: Systemowa analiza i synteza. Nowoczesne podejœcie do zarz¹dzania i podejmowania decyzji, PWE, Warszawa 1976, s. 32.
15
Henslowe P.: Public relations od podstaw, t³um. M. Lipiec-Szafarczyk, Wyd. Helion, Warszawa
2005, s. 13.
16
¯bikowska A., dz. cyt., s. 15.
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– odnosi siê do komunikacji pomiêdzy organizacj¹ a jej otoczeniem. Drugie natomiast – wewnêtrzne – to komunikacja wewn¹trzorganizacyjna. W pierwszym
przypadku komunikacja obywateli z szeroko rozumian¹ w³adz¹ (np. instytucjami administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, s³u¿bami publicznymi) warunkowana
jest przez17:
– prawo ustrojowe,
– prawo materialne,
– prawo procesowe,
– zwyczaje panuj¹ce w spo³eczeñstwie,
– postrzeganie komunikacyjnej dostêpnoœci w³adzy,
– strukturê uk³adów komunikacyjnych wewn¹trz urzêdu b¹dŸ instytucji publicznej,
– dostêpnoœæ w³adzy i jej otwartoœæ na komunikacjê z obywatelami,
– stopieñ kompatybilnoœci kulturowej osób sprawuj¹cych funkcje w organach
w³adz publicznych i adresatów ich dzia³añ,
– stosunek osób sprawuj¹cych funkcje publiczne do spo³eczeñstwa i wykonywanych zadañ w³asnych.
– Implementuj¹c powy¿sze zestawienie na grunt komunikacji wewn¹trzorganizacyjnej, przyjmuje siê, ¿e wp³yw na ni¹ maj¹:
– prawo (ustrojowe, materialne, procesowe – w tym prawo reguluj¹ce kwestie zatrudnienia, powo³ania b¹dŸ mianowania),
– zwyczaje panuj¹ce w spo³eczeñstwie i ich odpowiedniki charakterystyczne dla
rozpatrywanej organizacji,
– postrzeganie komunikacyjnej dostêpnoœci prze³o¿onych poszczególnych szczebli decyzyjnych oraz podw³adnych,
– dostêpnoœæ prze³o¿onych dla podw³adnych i ich otwartoœæ na komunikacjê (nie
tylko w formule top down, odzwierciedlaj¹cej relacje wynikaj¹ce ze struktur hierarchicznych, lecz równie¿ bottom up – umo¿liwiaj¹ce sp³ywanie informacji
o potrzebach i problemach z najni¿szych poziomów kompetencyjnych na wy¿sze),
– strukturê uk³adów komunikacyjnych wewn¹trz instytucji publicznej,
– stopieñ kompatybilnoœci kulturowej prze³o¿onych i ich podw³adnych,
– stosunek prze³o¿onych do podw³adnych i wykonywanych zadañ w³asnych.
Element zarz¹dzania przejawia siê poprzez traktowanie PR jako jednej z funkcji zarz¹dzania organizacj¹ w ogóle. Podobnie jak planowanie, organizowanie,
motywowanie i kontrolowanie, spina ona ze sob¹ wszystkie zasoby organizacji,
s³u¿y równie¿ realizacji jej misji i celów szczegó³owych.
Dzia³ania marketingowe podejmowane w ramach PR instytucji publicznych
ró¿ni¹ siê od tych charakterystycznych dla organizacji ukierunkowanych na zysk
17

Tabernacka M.: Uwarunkowania komunikacyjne w public relations podmiotów sfery publicznej,
[w:] Public relations w sferze publicznej, red. M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuñ, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2012, s. 407–408.
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(np. przedsiêbiorców). Skoncentrowane s¹ bowiem nie tyle na zdobywaniu klientów (co by³oby kluczowe dla organizacji for-profit), ile na pozyskiwaniu zaufania
obywateli (g³ównych odbiorców us³ug publicznych).
Oczywistym wydaje siê, ¿e pomiêdzy PR a komunikacj¹, zarz¹dzaniem i marketingiem nie zachodz¹ jedynie relacje wynikania. Instytucja publiczna, która
zacznie wdra¿aæ œwiadomie okreœlon¹ strategiê PR, bêdzie w ten sposób niejako
automatycznie oddzia³ywaæ na dalsze dzia³ania komunikacyjne, zarz¹dcze oraz
marketingowe. Z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci mo¿na wiêc mówiæ
w tym przypadku o relacji wspó³zale¿noœci pomiêdzy wspomnianymi elementami. Zosta³o to zobrazowane na rys. 2.

Rys. 2. Relacje pomiêdzy PR a komunikacj¹, marketingiem i zarz¹dzaniem, które odzwierciedlaj¹
mechanizmy nim rz¹dz¹ce
îród³o: opracowanie w³asne.

Przytoczone tu definicje i funkcje PR potwierdzaj¹ tezê, ¿e ich przedmiotem
s¹ w³aœnie komunikacja, zarz¹dzanie oraz marketing. Pochodn¹ tych trzech s¹
natomiast wizerunek oraz reputacja. Niezwykle trudno traktowaæ o tych elementach oddzielnie. Ju¿ wyniki analizy intuicyjnej wskazuj¹ na ich wzajemne przenikanie siê.
Wizerunek opisuje sposób postrzegania instytucji przez opiniê publiczn¹ oraz
przez sam¹ siebie (tj. przez pracowników, którzy definiuj¹ w ten sposób wizerunek wewnêtrzny tej¿e instytucji). Mo¿e polegaæ na wyidealizowaniu wyobra¿enia
o tym, jak instytucja chcia³aby byæ postrzegana (wizerunek po¿¹dany), jak równie¿ w sposób wizjonerski odnosiæ siê do celów owego postrzegania w okreœlonej
uprzednio perspektywie czasu18.
Rozwijaj¹c rozwa¿ania Z. Knechta19, który zwróci³ uwagê na istotn¹ rolê pierwszego doœwiadczenia obywatela w stycznoœci z instytucj¹ publiczn¹, nale¿y
po³¹czyæ relacj¹ bezpoœredni¹ wizerunek organizacji z jej przedstawicielami.
Z nimi bowiem obywatele bêd¹ mieli do czynienia w procesie dystrybucji przez
instytucjê publiczn¹ us³ug publicznych.
18
Rozwadowska B.: Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2002, s. 57.
19
Knecht Z.: Public relations w administracji publicznej: teoria, praktyka, badania, Wyd. S.H.
BECK, Warszawa 2006, s. 6.
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Wizerunek wspó³tworzy reputacjê20, czyli opiniê o kimœ, o czymœ, renomê, dobre imiê21. Wiêcej, analogicznie do wizerunku, reputacja tworzona jest jako suma
i wypadkowa informacji, wra¿eñ i odczuæ w umyœle odbiorcy (np. obywatela, petenta, zatrzymanego, oskar¿onego, pogorzelca). Od tego pierwszego odró¿nia j¹
jednak wsparcie na wartoœciach tego¿ odbiorcy. Kluczow¹ rolê w tworzeniu dobrej reputacji instytucji publicznych odgrywaj¹ natomiast prawdomównoœæ, terminowoœæ, dotrzymywanie zobowi¹zañ (szczególnie tych niekorzystnych),
dba³oœæ o personel, prawid³owe relacje i troska o spo³ecznoœci lokalne, bêd¹ca ich
wyrazem dzia³alnoœæ charytatywna oraz sponsoring22.
W toku niniejszych rozwa¿añ zasadnym jest postawiæ pytanie o powód zabiegania instytucji publicznych, w tym tych wspó³tworz¹cych system bezpieczeñstwa publicznego, o pozytywny wizerunek i dobr¹ reputacjê. Z uwagi na fakt, i¿
zarówno wizerunek, jak i reputacja s¹ dla spo³eczeñstwa determinantem relacji
pomiêdzy obywatelami a przedstawicielami wspomnianych organizacji, bêd¹
one mia³y bezpoœrednie prze³o¿enie na funkcjonowanie pañstwa (w tym s³u¿b
publicznych), poparcie spo³eczne, a tak¿e identyfikowanie siê obywateli z szeroko rozumian¹ w³adz¹ i jej przedstawicielami (urzêdnikami, funkcjonariuszami)23. Powód ten jest wystarczaj¹cym uzasadnieniem w kontekœcie organizacji
non-profit, dbaj¹cych o bezpieczeñstwo publiczne w Polsce. Sprowadzaj¹c natomiast tok rozumowania na p³aszczyznê ekonomii, nale¿y pamiêtaæ, ¿e instytucje
publiczne (w ogóle) finansowane s¹ z bud¿etu pañstwa. Ich wizerunek oraz reputacja œwiadczyæ wiêc bêd¹ o efektywnoœci wydawania pieniêdzy podatników24.
Kolejnym uwarunkowaniem analizy zasad PR w instytucjach w³aœciwych systemowi bezpieczeñstwa publicznego jest uwzglêdnienie trzech stanów ich funkcjonowania. Zaliczyæ tu mo¿na stan kryzysu wizerunkowego, stan wykonywania
ustawowych powinnoœci w kontekœcie reagowania na zaistnia³e zagro¿enia bezpieczeñstwa publicznego, a tak¿e stan normalny, bêd¹cy ich dope³nieniem.
W oparciu o charakter instytucji publicznych, charakter us³ug publicznych
przez nie œwiadczonych, elementy i mechanizmy PR, przytoczone stany funkcjonowania oraz zaproponowan¹ przez D. Wilcoxa, P. Aulta i W. Agrea koncepcjê25,
dzia³ania w zakresie PR mog¹ byæ realizowane w nastêpuj¹cych sferach:
– wspó³praca z mediami (media relations),
– informowanie publiczne,
– internetowy PR,
20

Szadok-Bratuñ A., Bratuñ M.: O potrzebie wizerunku i jego elementach, [w:] Public relations
w sferze publicznej, wyd. cyt., s. 31.
21
Chmielewski Z.: Reputacja, [w:] Leksykon public relations, red. J. Olêdzki, D. Tworzyd³o, Wyd.
Newsline Sp. z o.o., Bonus Liber Sp. z o.o., Rzeszów 2009, s. 149.
22
Szadok-Bratuñ A., Bratuñ M.: dz. cyt., s. 36–37.
23
Tabernacka M.: Dlaczego podmioty sfery publicznej powinny dbaæ o wizerunek i co z tego
wynika, [w:] Public relations w sferze publicznej, wyd. cyt., s. 44–45.
24
Ciarczyñska A.: dz. cyt., s. 109.
25
Œwi¹tecki A.: Zintegrowane komunikowanie marketingowe, Wyd. Best Eastern Plaza Hotels,
Warszawa 2001, s. 93–94.
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publicity,
relacje z obywatelami,
komunikacja wewnêtrzna,
to¿samoœæ wizualna instytucji,
wydarzenia specjalne,
sponsoring,
badania i pozyskiwanie funduszy.
Zasady PR to nic innego jak zasady prawid³owego pos³ugiwania siê narzêdziami PR, charakterystycznymi dla poszczególnych sfer PR. Ich przegl¹d zostanie wiêc dokonany na podstawie powy¿szego wyszczególnienia, z jednoczesnym
nawi¹zaniem do wyników dotychczasowych rozwa¿añ. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
obszary oddzia³ywañ poszczególnych narzêdzi nierzadko siê pokrywaj¹. Œwiadczy to o z³o¿onoœci rozpatrywanej problematyki. Stwarza ponadto mo¿liwoœci
wielokierunkowego oddzia³ywania komunikacyjnego, marketingowego oraz
zarz¹dczego.
–
–
–
–
–
–
–

3. Przegl¹d zasad public relations: wspó³praca z mediami
Media rozumie siê jako wszystkie œrodki masowego komunikowania, zarówno
w formie wizualnej, jak i audialnej. S¹ to przede wszystkim telewizja, radio, praca
drukowana, czy te¿ przez niektórych uwa¿any jako zagro¿enie – Internet26.
K. Ja³oszyñski i J. Skosolas do grupy tej dopisuj¹ kino, noœniki dŸwiêku i obrazu
(np. p³yty, kasety, pamiêci przenoœne), ulotki i plakaty27.
Przeprowadzonych zosta³o wiele prób podzia³u mediów. W kontekœcie zasad
PR instytucji publicznych, warto pochyliæ siê nad dokonanymi ze wzglêdu na28:
– noœnik informacji (media drukowane, elektroniczne),
– czêstotliwoœæ wydawania (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesiêczniki,
kwartalniki itp.),
– zasiêg geograficzny (media ogólnopolskie, regionalne, lokalne, œrodowiskowe),
– w³aœciciela (publiczne, prywatne, spo³eczne).
Media nazywane s¹ tzw. pi¹t¹ w³adz¹ (obok w³adzy ustawodawczej, wykonawczej, s¹downiczej i kontrolnej)29. Nie powinno to dziwiæ, zw³aszcza, ¿e „œrodki
masowego przekazu pe³ni¹ istotn¹ rolê w procesie komunikacji spo³ecznej oraz
politycznej, propagandzie, edukacji, socjalizacji, reklamie. Mog¹ kszta³towaæ
i ugruntowaæ opiniê publiczn¹, zbiorowe zachowania, ludzk¹ œwiadomoœæ, kul-

26
Gromek P., Kulasza K.: Media podczas masowej ewakuacji ludnoœci – rola i zagro¿enia, Zeszyty
Doktoranckie Wydzia³u Bezpieczeñstwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej 2012, nr 4(5),
s. 333–334.
27
Ja³oszyñski K., Skosolas J.: Media wobec wspó³czesnego zagro¿enia terroryzmem, Wyd.
Collegium Civitas, Warszawa 2008, s. 55.
28
Gromek P., Kulasza K.: dz. cyt., s. 334.
29
Gromek P., Kulasza K.: dz. cyt., s. 332.
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turê masow¹”30. Fakt ten podkreœla E. Aronson, który twierdzi, ¿e ¿yjemy nie tyle
w wieku œrodków masowego przekazu, ile w wieku œrodków masowej perswazji31.
Uwzglêdniaj¹c potêgê mediów, a tak¿e przeciwstawiaj¹c siê powszechnej niechêci wynikaj¹cej z czynników natury psychologicznej, socjologicznej i kulturowej w kontekœcie wspó³pracy instytucji publicznych z organizacjami medialnymi, warto próbowaæ wykorzystaæ kontakty z mediami (media relations) we
wszystkich obszarach PR (komunikacji spo³ecznej, zarz¹dzaniu i marketingu)
instytucji publicznych32.
Powy¿sz¹ szansê dostrzegaj¹ osoby bezpoœrednio zaanga¿owane w kontakty
z mediami s³u¿b dzia³aj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa publicznego (rzecznicy
prasowi). Wyniki przeprowadzonych wœród nich badañ wskazuj¹ jednoznacznie,
¿e bez otwartoœci s³u¿b mundurowych, a tak¿e bez nawi¹zywania przez nie kontaktów i pielêgnowania relacji z obywatelami, niemo¿liwi³oby wykonywanie nawet podstawowych, ustawowo narzuconych na poszczególne s³u¿by (np. Policjê,
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹) obowi¹zków. Media wpisuj¹ siê równie¿ doskonale
w system ostrzegania i informowania spo³eczeñstwa o zagro¿eniach, co stanowi
równie¿ potwierdzenie s³usznoœci wykorzystania ich do realizacji celów systemu
bezpieczeñstwa publicznego33.
Rozwijaj¹c kwestie rzeczników prasowych, a tak¿e specjalistów w dziedzinie
PR instytucji publicznych, w literaturze przedmiotu spotkaæ mo¿na na wymagania, jakie stawiane s¹ kandydatom na te stanowiska pracy. Punktem wyjœcia jest
twierdzenie, ¿e osoba taka powinna posiadaæ wiedzê oraz praktykê z zakresu
dzia³alnoœci instytucji, w której jest zatrudniona. Szczególny wydŸwiêk tego
za³o¿enia obserwuje siê, patrz¹c na zasoby osobowe w³aœciwe PR przez pryzmat
instytucji bezpieczeñstwa publicznego (w szczególnoœci s³u¿b mundurowych
i urzêdów administracji). Nierzadko s¹ to wiêc urzêdnicy b¹dŸ funkcjonariusze
zatrudnieni równie¿ na innych stanowiskach pracy34.
O ile wykszta³cenie bran¿owe (np. po¿arnicze, policyjne) pe³ni kluczow¹ rolê
w procesie rekrutacji specjalistów PR i rzeczników prasowych, o tyle coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ wiedza kierunkowa w dziedzinie PR i umiejêtnoœci
miêkkie. K. Wójcik zwraca uwagê, ¿e do niedawna specjaliœci PR i rzecznicy prasowi w znacznej mierze nie posiadali kierunkowego wykszta³cenia. W praktyce
skutkowa³o to czêsto zatrudnianiem na w³aœciwych stanowiskach m³odych funkcjonariuszy b¹dŸ urzêdników, którzy legitymowali siê wiedz¹ z zakresu socjolo-

30

Bia³ek T.: Terroryzm. Manipulacja strachem, Studio Emka, Warszawa 2005, s. 195.
Maœlanka £.: Media praw¹ rêk¹ Al.-Kaidy?, http://dolnoslaskie.demokraci.pl /index.php?
=artyku³y&navi =0004,0010&id=231 (19.03.2013 r.), za: E. Aronson, Cz³owiek – istota spo³eczna,
PWN, Warszawa 2001.
32
Tabernacka M.: Media relations, [w:] Public relations w sferze publicznej, wyd. cyt., s. 458.
33
Gawroñski S.: dz. cyt., s. 208, 131–137.
34
Tabernacka M.: Organizacja pracy rzeczników prasowych podmiotów sfery publicznej, [w:]
wyd. cyt., s. 189.
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gii, pedagogiki b¹dŸ ekonomii35. Obserwowalny wspó³czeœnie szeroki dostêp do
studiów z zakresu PR stopniowo zmienia tê sytuacjê.
F.P. Seitel wskazuje, ¿e poza wiedz¹ stricte bran¿ow¹, praktycy PR powinni
posiadaæ przynajmniej podstawowe jej zasoby w obszarach36:
– PR i psychologia spo³eczna,
– komunikacja, wspó³praca z mediami, umiejêtnoœæ pisania materia³ów prasowych,
– eksploracja cyberprzestrzeni i znajomoœæ oprogramowania komputerowego,
– aktualne wydarzenia spo³eczne,
– gospodarka,
– praca biurowa i biurokracja,
– zarz¹dzanie,
a tak¿e charakteryzowaæ siê chêci¹ zdobywania nowych informacji i dzielenia siê
nimi, gotowoœci¹ reprezentowania instytucji, w której s¹ zatrudnieni, chêci¹ doradzania, pewnoœci¹ siebie i godnoœci¹ osobist¹. Jest to zrozumia³e z uwagi na
fakt, i¿ s¹ oni swego rodzaju wizytówk¹ instytucji publicznej, twarz¹ poszczególnych resortów, urzêdów i s³u¿b.
Wœród zasad, jakimi powinni siê kierowaæ idealni praktycy PR instytucji publicznych w kontaktach z dziennikarzami, wymieniæ nale¿y37:
– odejœcie od sposobu traktowania dziennikarza jak wroga,
– wyzbycie siê strachu, a nawet uciekania przed dziennikarzami,
– nieodsy³anie po informacje do innych osób, lecz podejmowanie samodzielnych
prób dochodzenia do prawdy,
– bycie mi³ym i pomocnym,
– pozostawanie w sta³ym kontakcie telefonicznym (odbieranie telefonów, jak najszybsze oddzwanianie na nieodebrane po³¹czenia),
– zwiêz³e formu³owanie wypowiedzi,
– bie¿¹ce informowanie mediów o wszelkich aspektach dzia³alnoœci instytucji,
nawet w przypadku pojawienia siê przes³anek stawiaj¹cych j¹ w niekorzystnym
œwietle,
– kierunkowe wykszta³cenie i pos³ugiwanie siê aktualnym stanem wiedzy.
Rzecznicy prasowi oraz specjaliœci z zakresu PR maj¹ do dyspozycji wiele narzêdzi media relations. S. Gawroñski dzieli je na wewnêtrzne (traktuj¹ce o wewn¹trzorganizacyjnym przep³ywie informacji, scentralizowanym wokó³ rzecznika prasowego b¹dŸ specjalisty ds. PR) oraz zewnêtrzne (zwi¹zane z kontaktami
z dziennikarzami, ukierunkowane docelowo na opiniê publiczn¹). Do pierwszej
grupy zalicza siê:
– spotkania rzeczników prasowych s³u¿b z oficerami prasowymi w celach sprawozdawczych ze zdarzeñ i podejmowanych dzia³añ,
35
36
37

Wójcik K.: Public Relations od A do Z, Placet, Warszawa 2001, s. 177.
Seitel F.P.: dz. cyt., s. 209–210.
Nalewajk A.: Ranking antyrzeczników, Press 2002, nr 6, s. 68.
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– analizy materia³ów prasowych publikowanych przez media w danym dniu
(tzw. prasówki),
– udzia³ pracowników odpowiedzialnych za PR w odprawach z prze³o¿onymi
wszystkich szczebli,
– codzienne telekonferencje rzeczników prasowych b¹dŸ specjalistów ds. PR
szczebla centralnego z ich odpowiednikami szczebli ni¿szych,
– przyjêcie standardu komunikacji w formie bottom-up (od do³u do góry)38.
Narzêdzia zewnêtrzne to wszelkiego rodzaju sposoby komunikacji z opini¹
publiczn¹ za poœrednictwem dziennikarzy. A. ¯bikowska wymienia trzy podstawowe formy takiej wspó³pracy39:
– informacje prasowe,
– odpowiedzi na pytania mediów,
– konferencje prasowe (konferencje reporterskie, briefingi, przyjêcia prasowe).
Informacje prasowe dzieli siê na informacje bie¿¹ce (ci¹gle przypominaj¹ce
opinii publicznej o istnieniu instytucji, jej dzia³aniach i zamierzeniach), oœwiadczenia prasowe (ukazuj¹ce oficjalne stanowisko instytucji w jakiejœ sprawie),
opracowania specjalistyczne (zamieszczane w czasopismach bran¿owych, dotykaj¹ce ró¿nych sfer dzia³alnoœci instytucji), materia³y gotowe do publikacji (materia³y informacyjne przygotowywane jako odpowiedŸ na zapotrzebowanie ze
strony mediów)40. Mog¹ przybieraæ formê m.in. notatek prasowych, artyku³ów,
opracowañ na zlecenie prasy, serwisów informacyjnych instytucji, tekstów sponsorowanych, a tak¿e treœci zamieszczanych na stronach internetowych. Warto
dodaæ, ¿e zaleca siê je dystrybuowaæ przy wykorzystaniu wszystkich rodzajów
mediów.
Odpowiedzi na pytania mediów to kolejne omawiane narzêdzie media relations. Mog¹ mieæ one charakter bezpoœredni (wywiady telewizyjne, radiowe) oraz
poœredni (wywiady prasowe przy wykorzystaniu poczty elektronicznej). Zasad¹
jest, by w przypadku bezpoœredniej stycznoœci z dziennikarzami g³os w sprawie
zabiera³ decydent w³aœciwy poziomowi kompetencji odpowiadaj¹cemu charakterowi danej sprawy b¹dŸ w³aœciwy rzecznik prasowy.
Konferencje prasowe mog¹ przybieraæ formê konferencji reporterskich, briefingów oraz przyjêæ prasowych41. Podczas ich organizowania nale¿y kierowaæ siê
nastêpuj¹cymi zasadami:
– temat konferencji powinien byæ istotny z punktu widzenia opinii publicznej,
– czas konferencji powinien byæ dostosowany do jej przedmiotu, z jednoczesnym
naciskiem na mo¿liwe skracanie go,
– nale¿y zadbaæ o atrakcyjny przebieg konferencji (wykorzystanie materia³ów
multimedialnych itp.),
38
39
40
41

Gawroñski S.: dz. cyt., s. 208.
¯bikowska A.: dz. cyt., s. 90.
Wójcik K.: Public relations od A do Z, t.2 , Placet, Warszawa 1997, s. 52–53.
Budzyñski W.: Public relations. Zarz¹dzanie reputacj¹ firmy, Poltex, Warszawa 1998, s. 85–103.
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– godziny konferencji nale¿y dostosowaæ do specyfiki pracy redakcyjnej,
– zwrócenie uwagi na uprzednie kompletne przygotowanie i przekazanie dziennikarzom materia³ów konferencyjnych.
Wykorzystanie wskazanych powy¿ej narzêdzi nabiera szczególnego znaczenia
podczas eliminacji skutków zagro¿eñ bezpieczeñstwa publicznego. Patrz¹c na
nie przez ten pryzmat, powinno byæ ukierunkowane na42:
– prezentacjê faktów,
– przeciwdzia³anie chaosowi informacyjnemu,
– przedstawienie ramowego planu dzia³añ,
– budowanie zaufania spo³ecznego dla s³u¿b systemu bezpieczeñstwa publicznego.
Nieco bardziej szczegó³owe wytyczne sformu³owa³ P.F. Anthonissen43, przytaczaj¹c nastêpuj¹ce zasady PR do uwzglêdnienia przez osoby wspó³pracuj¹ce
z dziennikarzami:
– skupianie siê na priorytetach,
– w³aœciwe wartoœciowanie informacji i przedstawianie ich w odpowiedniej kolejnoœci,
– wykonywanie koniecznych telefonów mo¿liwie jak najszybciej, z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci przechwycenia ich treœci przez dziennikarzy,
– jak najszybsze przygotowanie oœwiadczenia dla prasy,
– unikanie negatywnie nacechowanych okreœleñ (np. katastrofa, tragedia, kula
ognia),
– zakaz spekulacji oraz wskazywania niepotwierdzonej s¹downie winy,
– zakaz przeliczania strat na pieni¹dze (¿ycie ludzkie jest przecie¿ bezcenne),
– zakaz wypowiadania stwierdzenia bez komentarza,
– przyznawanie siê do braku potwierdzonych informacji z jednoczesnym zapewnieniem o stosownej weryfikacji w przysz³oœci,
– zakaz podawania danych osobowych ofiar œmiertelnych przed powiadomieniem o tym fakcie rodzin,
– stosowanie wyra¿eñ w pierwszej osobie liczby mnogiej (my), celem uto¿samiania siê z instytucj¹ reprezentowan¹,
– stosowanie zasad ograniczonego zaufania w stosunku do przedstawicieli organizacji medialnych (mikrofon jest zawsze w³¹czony, kamera jest zawsze w³¹czona, wszystko siê nagrywa).
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na sytuacje, w których wizerunek i/lub reputacja instytucji publicznych nara¿one s¹ na ataki ze strony mediów. Powodów takiego stanu rzeczy mo¿e byæ wiele. Liczne relacje medialne przytaczaj¹ mnóstwo
przyk³adów z ¿ycia polityków, ca³ych partii politycznych, decydentów sfery publicznej, w tym specjalistycznych s³u¿b pañstwowych.
42
Profit-Szczepañska M.: Media w stanach zagro¿enia – wstêp do analizy problemu, Wyd. KM
PSP w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlk. 2000, s. 13.
43
Komunikacja kryzysowa, red. P.F. Anthonissen, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010,
s. 225.
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Kryzys wizerunkowy to sytuacja charakteryzuj¹ca obecnoœæ zagro¿eñ b¹dŸ
trudnoœci w otoczeniu organizacji, które wp³ywaj¹ negatywnie na postrzeganie
tej organizacji przez wszystkich interesariuszy – zarówno zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych. Celem jak najszybszego przywrócenia dobrego imienia instytucji,
zasadnym wydaje siê siêgn¹æ po si³ê tzw. pi¹tej w³adzy w pañstwie demokratycznym – mediów. Do zasad PR w sytuacji kryzysu wizerunkowego zalicza siê w tym
kontekœcie:
– zarz¹dzanie i dystrybucjê informacji ograniczaj¹cych negatywne skutki kryzysu, a tak¿e przywracaj¹cych dobre imiê organizacji,
– podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie pozytywnego wizerunku,
– nadzór i bie¿¹c¹ analizê doniesieñ medialnych, w tym kreowanego przez nie
wizerunku organizacji,
– szczególn¹ dba³oœæ o pozytywne relacje ze strategicznymi interesariuszami
zewnêtrznymi i wewnêtrznymi organizacji44.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania na temat zasad PR w instytucjach publicznych,
które pos³uguj¹ siê wspó³prac¹ z mediami jako narzêdziem budowania komunikacji spo³ecznej, marketingu oraz zarz¹dzania, a tak¿e konfrontuj¹c je z trzema
stanami funkcjonowania tych instytucji, mo¿na pokusiæ siê o ich zbiorcze zestawienie. Nale¿y nadmieniæ, ¿e zasady charakterystyczne dla stanu normalnego
funkcjonowania tych¿e instytucji maj¹ charakter uniwersalny. Z tego te¿ wzglêdu, tak zosta³y nazwane na potrzeby niniejszego opracowania. W ogólnym ujêciu, zasady PR przedstawione zosta³y w postaci katalogu (tabela 1).
Tabela 1. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: media relations

KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
MEDIA RELATIONS

Zasady uniwersalne
1.

Wykorzystywanie mo¿liwie wszystkich rodzajów mediów w celach PR.

2.

Otwartoœæ na kontakty i pielêgnowanie wspó³pracy z mediami, w tym z dziennikarzami.

3. Obsadzanie stanowisk w³aœciwych dzia³aniom PR osobami z odpowiednimi kwalifikacjami bran¿owymi i spo³ecznymi.
4.

Wyposa¿enie rzeczników prasowych i specjalistów ds. PR w wiedzê i praktyczne umiejêtnoœci
(bran¿owe, PR, tzw. miêkkie).

5.

Traktowanie dziennikarzy jak partnerów w osi¹ganiu za³o¿onych celów PR.

6.

Uprzednie nawi¹zywanie wspó³pracy z dziennikarzami jeszcze zanim to oni wyjd¹ z tak¹ inicjatyw¹.

7.

Podejmowanie przez pracowników w³aœciwych PR samodzielnych prób zbierania/przekazywania
informacji dziennikarzom, bez odsy³ania ich do innych osób.

8.

Wysoka kultura osobista w stosunku do przedstawicieli organizacji medialnych.

9.

Sta³y kontakt telefoniczny pracowników w³aœciwych PR z dziennikarzami i potencjalnymi Ÿród³ami
informacji w instytucji (np. prze³o¿onymi, oficerami operacyjnymi).

10.

Zwiêz³e formu³owanie konkretnych odpowiedzi.

44
Kersten A.: Crisis as usual: Organizational dysfunction and public relations, Public Relations
Review 2005, nr 31, s. 545.
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KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
MEDIA RELATIONS

11. Bie¿¹ce informowanie mediów o wszelkich aspektach dzia³alnoœci instytucji bezpieczeñstwa publicznego, nawet w przypadku pojawienia siê przes³anek stawiaj¹cych tê organizacjê w niekorzystnym
œwietle.
12.

Umiejêtne korzystanie z narzêdzi media relations.
Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznej na przedmiotowe zagro¿enia

13.

Ostrzeganie i informowanie zagro¿onych spo³ecznoœci lokalnych przed zagro¿eniami.

14.

Prezentacja wy³¹cznie faktów.

15.

Przeciwdzia³anie chaosowi informacyjnemu.

16.

Przedstawianie opinii publicznej ramowego planu dzia³añ.

17.

Budowanie zaufania spo³ecznego dla s³u¿b publicznych.

18.

Skupianie siê na priorytetach.

19.

Przyjêcie za³o¿enia, ¿e zawsze mikrofon jest w³¹czony, kamera równie¿, a wszystko jest nagrywane.

20.

Odpowiednie dysponowanie informacjami o ofiarach œmiertelnych, obra¿eniach i stratach.

21. Jak najszybsze wykonanie niezbêdnych rozmów telefonicznych z uwagi na mo¿liwoœæ przechwycenia
ich treœci.
22.

Unikanie s³ów negatywnie nacechowanych.

23.

Zakaz przeliczania szkód na pieni¹dze.

24.

Uprzednie przygotowanie oœwiadczenia dla prasy.

25.

Zakaz u¿ywania stwierdzenia Bez komentarza.

26.

Przyznawanie siê do braku potwierdzonych informacji z jednoczesnym odniesieniem tego faktu
do ewentualnej korekty w przysz³oœci.

27. Zakaz podawania danych osobowych ofiar œmiertelnych przed powiadomieniem o tym fakcie rodzin.
28.

Stosowanie wyra¿eñ w pierwszej osobie liczby mnogiej (my), celem uto¿samiania siê z instytucj¹
reprezentowan¹.
Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznej

29. Bie¿¹ce informowanie mediów o wszelkich aspektach dzia³alnoœci instytucji, nawet w przypadku pojawienia siê przes³anek stawiaj¹cych tê organizacje w niekorzystnym œwietle.
30.

W³aœciwe zarz¹dzanie i dystrybucja informacji, które opuszczaj¹ instytucjê.

31.

Nadzór i bie¿¹ca analiza doniesieñ medialnych, w tym kreowanego przez nie wizerunku instytucji.

32.

Dba³oœæ o pozytywne relacje ze strategicznymi interesariuszami zewnêtrznymi i wewnêtrznymi
instytucji.

îród³o: opracowanie w³asne.

4. Przegl¹d zasad public relations: informowanie publiczne
Informowanie publiczne to prawny obowi¹zek, realizowany w Polsce na podstawie regulacji ustawy o dostêpne do informacji publicznej45. Powinien on byæ
wype³niany przez:
– organy w³adzy publicznej,
– organy samorz¹dów gospodarczych i zawodowych,
45
Ustawa z 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpnie do informacji publicznej (DzU z 2001 r. nr 112, poz.
1198, z póŸn. zm.).
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– podmioty reprezentuj¹ce Skarb Pañstwa (na podstawie odrêbnych przepisów),
– podmioty reprezentuj¹ce pañstwowe osoby prawne albo osoby prawne samorz¹du terytorialnego, a tak¿e inne pañstwowe jednostki organizacyjne b¹dŸ jednostki organizacyjne samorz¹du terytorialnego,
– podmioty reprezentuj¹ce inne ni¿ wskazane powy¿ej osoby lub jednostki organizacyjne b¹dŸ wykonuj¹ce zadania publiczne (np. z zakresu zapewniania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego),
– osoby prawne, w których Skarb Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego,
samorz¹du gospodarczego b¹dŸ samorz¹du zawodowego maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
– zwi¹zki zawodowe (w tym zwi¹zki zawodowe s³u¿b publicznych) i ich organizacje,
– partie polityczne.
Z uwagi na publiczny charakter informacji, prawo do niej maj¹ wszystkie
podmioty, które wyra¿aj¹ wolê pozyskania informacji publicznej. Podkreœla to
treœæ merytoryczna wyroku WSA w Warszawie z 30 kwietnia 2007 r.46. Wynika
z niej, ¿e z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, czyli ka¿dej informacji
o sprawach publicznych47, mo¿e wyst¹piæ ka¿dy. Nie brane s¹ w tym przypadku
pod uwagê nawet interesy faktyczne b¹dŸ prawne osób lub podmiotów, które
zainteresowane s¹ pozyskaniem przedmiotowej informacji.
W kontekœcie PR, instytucje publiczne, zobowi¹zane s¹ informowaæ o48:
– swojej organizacji,
– przedmiocie dzia³alnoœci i kompetencjach,
– organach i osobach sprawuj¹cych w nich funkcje i ich kompetencjach,
– zasadach funkcjonowania tych podmiotów,
– sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
– stanie, sposobach, kolejnoœci przyjmowania, za³atwiania (w tym rozstrzygania)
spraw.
Jak wskazuje M. Tabernacka, na podstawie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego,
informowanie publiczne mo¿e odbywaæ siê w nastêpuj¹cych formach przekazywania informacji49:
– udostêpnianie dokumentów urzêdowych do wgl¹du,
– udzielanie informacji (ustnie b¹dŸ na piœmie, z mo¿liwoœci¹ uprzedniego przetworzenia informacji w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla interesu publicznego),
– og³aszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
– udostêpnianie dokumentów traktuj¹cych o posiedzeniach organów w³adz publicznych w kontekœcie wyborów bezpoœrednich,
46

II SA/Wa 2404/06, LEX nr 319393.
Ustawa o dostêpnie do informacji publicznej, art. 1.
Tabernacka M.: Narzêdzia komunikacyjne public relations w administracji publicznej, [w:]
Public relations w sferze publicznej, wyd. cyt., s. 452.
49
Tam¿e, s. 452–453.
47
48
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– og³aszanie informacji poprzez wywieszenie lub wy³o¿enie materia³ów informacyjnych w miejscach ogólnodostêpnych,
– zainstalowanie w miejscach ogólnodostêpnych urz¹dzeñ, które umo¿liwiaj¹
swobodny dostêp i zapoznanie siê z treœci¹ informacji publicznej.
Mimo i¿ informowanie publiczne to obowi¹zek na³o¿ony na instytucje publiczne przez polskie akty prawne, stanowi on formê PR. Mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany jako narzêdzie PR.
Liczba zasad PR, które dotycz¹ narzêdziowego wykorzystania informowania
publicznego, jest mocno ograniczona z uwagi na formalnoprawne regulacje
w tym zakresie. Niemniej jednak, poni¿sza tabela zawiera propozycjê ich katalogowego ujêcia.
Tabela 2. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: informowanie publiczne

KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
INFORMOWANIE PUBLICZNE
Zasady uniwersalne
1.

Rzetelne i kompleksowe wywi¹zywanie siê z na³o¿onych przez ustawê o dostêpie do informacji
publicznej obowi¹zków.

2.

Zamieszczanie w postaci informacji publicznej wytycznych i instrukcji na temat probezpiecznych
zachowañ, zasad bezpieczeñstwa, sposobów przeciwdzia³ania negatywnym skutkom zagro¿eñ,
form pomocy osobom poszkodowanym itp.

Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznych na przedmiotowe zagro¿enia

Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznych
3. Zamieszczanie w postaci informacji publicznej sprostowañ, komentarzy i opinii s³u¿¹cych odbudowie
wizerunku instytucji.
4. Informowanie publiczne o konsultacjach spo³ecznych spójnych z przedmiotem kryzysu wizerunkowego.

îród³o: opracowanie w³asne.

5. Przegl¹d zasad public relations: internetowy PR
Blisko co trzeci cz³owiek na œwiecie ufa Internetowi, co czwarty natomiast mediom spo³ecznoœciowym. Warto dodaæ, ¿e obserwuje siê w tym zakresie tendencjê wzrostow¹50. Polacy generalnie ufaj¹ mediom. Znaczny udzia³ w tym zaufaniu
maj¹ wskazani powy¿ej przedstawiciele grupy tzw. nowych mediów51. Podkreœla to
L. Konieczka, która dowodzi, ¿e dla stale powiêkszaj¹cego siê grona u¿ytkowników, Internet sta³ siê pierwszym i najbardziej podstawowym Ÿród³em informacji,
opinii, rozrywki, identyfikacji, miejscem wymiany pogl¹dów itp.52
50

Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/trust-downloads/global-results-2, (21.03.13 r.).
TNS OBOP, Zaufanie do mediów, Warszawa 2002; Sonda¿ TNS OBOP zrealizowany w dniach
9–11 marca 2002 r. na reprezentatywnej, losowej 1017-osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 15. roku ¿ycia. Maksymalny b³¹d statystyczny dla takiej wielkoœci próby wynosi ±3%, przy wiarygodnoœci
oszacowania równej 95%.
52
Konieczka L.: Narzêdzia s³u¿¹ce do prowadzenia dzia³añ public relations na stronach
internetowych administracji publicznej, [w:] Public relations w sferze publicznej, wyd. cyt., s. 301.
51
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Powy¿sze nawi¹zania do wyników badañ maj¹ za zadanie uzmys³owiæ fakt, ¿e
wykorzystanie internetu oraz jego mo¿liwoœci komunikacyjnych mo¿e byæ niezwykle pomocne w osi¹ganiu celów PR instytucji publicznych. Warto zaznaczyæ,
¿e owe wykorzystanie jest rozumiane w kontekœcie szerokim, wykraczaj¹cym
zdecydowanie poza granice organizacji jedynie internetowych konferencji prasowych53.
Internetowy PR to, w nawi¹zaniu do ogólnej definicji PR, zarz¹dzanie komunikowaniem miêdzy organizacj¹ a jej publicznoœci¹ przy wykorzystaniu mo¿liwoœci Internetu. Wiêcej, z uwagi na fakt, ¿e Internet to naj³atwiejsze i najbardziej
dostêpne medium dla celów promocji, jakie kiedykolwiek istnia³o54, stanowi ono
ogromny obszar dzia³añ marketingowych organizacji.
Nawi¹zuj¹c do sformu³owanych przez Z. Knechta zadañ PR w administracji
publicznej, mianowicie opiniowania doniesieñ medialnych i wydarzeñ, kreowania image’u instytucji i jej przedstawicieli, wyjaœniania, przekazywania i pozyskiwania informacji, identyfikowania, kszta³towania wizerunku, integrowania instytucji z otoczeniem, stanowienia platformy dialogu zewnêtrznego i wewnêtrznego, wspomagania edukacji, monitorowania opinii publicznej i komunikacji
kryzysowej55, teza mówi¹ca o mo¿liwoœci realizacji ich wszystkich przy wykorzystaniu internetu wydaje siê truizmem w dobie ci¹g³ego postêpu technologicznego i coraz powszechniejszego dostêpu do darmowych narzêdzi internetowych.
Do narzêdzi internetowego PR zalicza siê56:
– stronê internetow¹ instytucji publicznej,
– stronê internetow¹ Biuletynu Informacji Publicznej,
– inne strony internetowe,
– zewnêtrzne biuro prasowe,
– monitoring mediów,
– blogi,
– grupy i fora dyskusyjne,
– Intranet.
Strona internetowa stanowi niew¹tpliwie podstawowy rodzaj obecnoœci instytucji publicznych w przestrzeni wirtualnej. Z punktu widzenia PR, istotne s¹
publikowane w niej treœci merytoryczne oraz ich przystêpny uk³ad. Za L. Konieczk¹ zwraca siê tu uwagê na nastêpuj¹ce elementy i zasady PR szczegó³owo je
opisuj¹ce57:

53
Jacobs G.: Press conferences on the Internet: Technology, mediation and access in the news,
Journal of Pragmatics 2011, nr 43, v. 7, s. 1900.
54
Levine M.: Partyzanckie Public Relations w Internecie, przek³. G. D¹bkowski, Placet, Wyd. 1,
Warszawa 2003, s. 66.
55
Knecht Z.: dz. cyt., s. 10.
56
Konieczka L.: dz. cyt., s. 301–338.
57
Tam¿e, s. 301–338.
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– stronê g³ówn¹ (jak najkrótszy czas wczytywania, czytelne i jasne prezentowanie
zawartoœci, profesjonalne wra¿enie, u³atwianie nawigacji poprzez jasn¹ strukturê i intuicyjne sposoby poruszania siê po niej, estetycznoœæ),
– dzia³ dla mediów b¹dŸ centrum prasowe (kierowane do dziennikarzy treœci powinny byæ prezentowane za pomoc¹ standardowego oprogramowania w wersjach co najmniej o dwie starszych od najnowszej, linkowanie zamieszczanych
materia³ów do Ÿróde³ zewnêtrznych, zamieszczenie danych kontaktowych osoby b¹dŸ osób odpowiedzialnych za PR, w tym kontakty z mediami, wyró¿nianie faktów i nag³ówków kosztem opinii i komentarzy),
– newsletter (koniecznoœæ precyzyjnego przygotowania informacji),
– RSS lub ATOM – formaty informowania odbiorców o pojawiaj¹cych siê na
stronach internetowych zmianach (nadzór nad aktualizacj¹ stron internetowych, koniecznoœæ precyzyjnego przygotowania informacji),
– e-Urz¹d (koniecznoœæ umo¿liwienia petentom za³atwiania wiêkszoœci spraw
drog¹ elektroniczn¹ w myœl ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów
realizuj¹cych zadania publiczne58, nadzór nad przebiegiem wdra¿ania tego systemu, mo¿liwoœæ rezerwowania terminów wizyt w urzêdzie),
– galerie zdjêæ (utrzymywanie formalnej i profesjonalnej atmosfery serwisu,
minimalizacja anonimowoœci w³odarzy),
– obcojêzyczne wersje serwisów internetowych (przyk³adanie du¿ej wagi do
profesjonalizacji t³umaczeñ, uwzglêdnienie najbardziej popularnych w Polsce
b¹dŸ w poszczególnych regionach kraju jêzyków obcych, dbanie o spójnoœæ terminologii),
– u³atwienia dla niepe³nosprawnych (koniecznoœæ analizy potrzeb osób z niepe³nosprawnoœciami, projektowanie stron zgodnie z wytycznymi Web Content
Accessibility Guidelines, zapewnienie mo¿liwoœci powiêkszania b¹dŸ zmiany
czcionki, powiêkszania ikon, kontrastowania widoku strony),
– wersja mobilna (dostosowanie treœci strony internetowej do mo¿liwoœci wyœwietlania jej w urz¹dzeniach mobilnych – telefonach komórkowych, tabletach,
smartfonach, palmtopach itp.),
– ankiety, sonda¿e (koniecznoœæ dostosowania treœci pytañ do aktualnych potrzeb instytucji, np. identyfikacji sytuacji kryzysu wizerunkowego, nadzór i archiwizacja wyników badañ),
– konsultacje spo³eczne (koniecznoœæ dostosowania treœci pytañ do aktualnych
potrzeb instytucji, nadzór i archiwizacja wyników badañ),
– fora dyskusyjne (koniecznoœæ zatrudnienia moderatora, bie¿¹cy monitoring
treœci zamieszczanych na forum),
– przekierowania do portali spo³ecznoœciowych (koniecznoœæ zatrudnienia moderatora, bie¿¹cy monitoring treœci zamieszczanych w portalach spo³ecznoœciowych),
58
Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania
publiczne (DzU z 2005 r., nr 64, poz. 565, z póŸn. zm.).
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– poczta elektroniczna (sta³y nadzór nad wiadomoœciami przychodz¹cymi, celem
realizacji prawa petenta do odpowiedzi na pytanie w sprawach publicznych
w ci¹gu 14 dni).
Biuletyn Informacji Publicznej to kolejny rodzaj obecnoœci instytucji publicznej w przestrzeni wirtualnej. Obok funkcji informacyjnej, s³u¿y on identyfikacji
osób funkcyjnych w instytucji, a tak¿e wyjaœnianiu z³o¿onych kwestii, które dotycz¹ instytucji, jej elementów i sposobów funkcjonowania. Zasady PR traktuj¹ce
o budowaniu wizerunku instytucji za poœrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej zosta³y opisane w za³o¿eniach Systemu Identyfikacji Wizualnej BIP59.
Instytucje publiczne maj¹ mo¿liwoœæ redakcji b¹dŸ wspó³redakcji stron internetowych, serwisów lub programów s³u¿¹cych celom informacyjnym, edukacyjnym, spo³ecznym itp. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia osi¹gania celów PR. Buduje bowiem dodatkowe kana³y komunikacji na drodze instytucja
publiczna–obywatel, u³atwia jednoczeœnie przestrzeganie zasady czytelnoœci
g³ównej strony internetowej instytucji, na której mog¹ znajdowaæ siê jedynie odnoœniki do stron kolejnych – opisuj¹cych szczegó³owo zaanga¿owanie spo³eczne
tej¿e instytucji itp.
Zewnêtrzne biuro prasowe umo¿liwia odstêp do zaawansowanych us³ug
informatycznych za poœrednictwem internetowej strony g³ównej instytucji publicznej. Mo¿e to znacznie u³atwiaæ nawi¹zywanie i utrzymywanie kontaktów
z dziennikarzami i innymi kluczowymi interesariuszami dzia³añ i oddzia³ywañ
instytucji.
Monitoring mediów to jedno z podstawowych zadañ osób odpowiedzialnych
za kszta³towanie wizerunku instytucji publicznych. Wymaga bie¿¹cej analizy
informacyjnej. Internet jest w tym przypadku bardzo pomocnym medium.
Blogi, czyli platformy komunikacji blogera z otoczeniem, to kolejny instrument internetowego PR. W kontekœcie zasad PR nale¿y dbaæ o ich osobisty ton,
mo¿liwoœæ wyra¿ania emocji, obni¿enia rejestru jêzyka wypowiedzi, zamieszczania komentarzy. Z uwagi na bezpoœrednioœæ relacji bloger (np. minister, wojewoda, komendant)–obywatele, wymaga siê od tego pierwszego odpornoœci oraz
sprawnoœci komunikatywnej i perswazyjnej, celem minimalizacji prawdopodobieñstwa wyst¹pienia kryzysu wizerunkowego.
Udzia³ instytucji publicznych w wyra¿aniu opinii za poœrednictwem grup i forów dyskusyjnych powinien uwzglêdniaæ obecnoœæ nieuczciwych zachowañ po
stronie anonimowych internautów. Zaleca siê ponadto ostro¿noœæ w prowadzeniu tzw. kryptoreklamy, w tym w zakupie us³ug kryptoreklamowych.
Wewnêtrzne sieci komputerowe (Intranet) zdecydowanie u³atwiaj¹ komunikacjê w ramach organizacji. Jak nadmienia T. Soliñski, „niekorzystna sytuacja
wewn¹trz urzêdu mo¿e przenosiæ siê na zewn¹trz, obni¿aj¹c jego wizerunek”60.
59

http://www.bip.gov.pl/articles/prnt/44, 21.03.2013 r.
Soliñski T.: Wewnêtrzne dzia³ania public relations w Samorz¹dzie, [w:] Public Relations
w jednostkach samorz¹du terytorialnego, red. ten¿e, D. Tworzyd³o, Wyd. WSIZ, Rzeszów 2005, s. 60–62.
60
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Intranet mo¿e zdecydowanie u³atwiæ przekazywanie informacji pomiêdzy poszczególnymi elementami organizacji, ograniczaj¹c tym samym wszelkie aspekty
niedoinformowania urzêdników b¹dŸ funkcjonariuszy.
W literaturze przedmiotu znaleŸæ mo¿na wiele odniesieñ i szczegó³owych
opisów wskazanych powy¿ej narzêdzi internetowego PR oraz ich zastosowañ
praktycznych. W kontekœcie katalogowania zasad PR, zasadnym jest w tym miejscu podj¹æ próbê ich spisania (tabela 3).
Tabela 3. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: internetowy PR

KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

INTERNETOWY PR
Zasady uniwersalne
Dba³oœæ o otwartoœæ wszystkich przedstawicieli instytucji na wykorzystanie internetu w celach PR.
Nastawienie na komunikacjê dwustronn¹.
Stworzenie funkcjonalnej, przejrzystej strony internetowej.
Wykorzystanie Biuletynu Informacji Publicznej jako narzêdzia PR.
Budowanie dodatkowych kana³ów komunikacji z obywatelami poprzez wspó³tworzenie i/lub redakcjê
internetowych stron o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i spo³ecznym.
Rozwijanie kontaktów z dziennikarzami poprzez internetowe, zewnêtrzne biuro prasowe.
Prowadzenie przez decydentów i/lub innych przedstawicieli instytucji publicznych blogów.
Aktywny udzia³ w dyskusjach prowadzonych na platformach wymiany opinii (np. forach internetowych).
Wspieranie komunikacji wewnêtrznej platform¹ Intranetow¹.
Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznej na przedmiotowe zagro¿enia
Zamieszczanie na stronach internetowych wytycznych i instrukcji odnoœnie probezpiecznych zachowañ w kontekœcie radzenia sobie obywateli ze skutkami zagro¿eñ bezpieczeñstwa publicznego.
Bie¿¹cy monitoring wirtualnej przestrzeni publicznej, w tym opinii o decydentach i s³u¿bach.
Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznej
Bie¿¹cy monitoring doniesieñ medialnych i opinii publicznej.
Dementowanie pog³osek, publikowanie sprostowañ.
Zamieszczanie komentarzy eksperckich poprawiaj¹cych wizerunek instytucji.
Uwypuklanie pozytywnych elementów wizerunku instytucji i jej spo³ecznie ocenianych jako pozytywne dokonañ.

îród³o: opracowanie w³asne.

6. Przegl¹d zasad public relations: publicity
A. ¯bikowska traktuje publicity jako wczesny model PR61. Nazywane jest nadawaniem rozg³osu, czasami nawet zgodnie z zasad¹ niewa¿ne jak mówi¹, wa¿ne,
¿e mówi¹62.
Publicity jest budowaniem rozg³osu przy wykorzystaniu œrodków masowego
przekazu. Ma przewa¿nie charakter operacyjno-taktyczny, doraŸny. Publicity
przeprowadzane jest zwykle w szybki sposób, celem osi¹gniêcia krótkotrwa³ego
efektu63.
61
62
63

¯bikowska A.: dz. cyt., s. 21.
M. Tabernacka, Narzêdzia komunikacyjne…, s. 464.
Gawroñski S.: dz. cyt., s. 17.
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Uwidocznia siê na tym etapie rozwa¿añ bezpoœrednia relacja publicity z media
relations. W odró¿nieniu jednak do media relations, publicity:
– przedstawia przedmiot traktowania jedynie w pozytywnym œwietle, co mo¿e
nawet w znacznym stopniu mijaæ siê z prawd¹,
– odwo³uje siê do najni¿szych instynktów odbiorców,
– nie koordynuje dzia³añ z uwagi na fakt, i¿ ka¿da akcja nadawania rozg³osu traktowana jest indywidualnie,
– nie jest dialogiem (wykorzystuje jedynie komunikacjê jednostronn¹, od nadawcy do odbiorcy),
– nie jest nastawione na ugodowoœæ, konstruktywizm oraz etycznoœæ64.
M. Tabernacka zwraca uwagê na bardzo istotny aspekt publicity – opieranie siê
w znacznej mierze na ludzkich potrzebach i instynktach (m.in. potrzebie wymiany informacji, ciekawoœci, potrzebie wzbudzenia podziwu b¹dŸ strachu). Z tego
te¿ wzglêdu niezwykle silnym mechanizmem napêdzaj¹cym rozpatrywane narzêdzie PR jest plotka65.
Do przyk³adów wykorzystania publicity w ujêciu globalnym oraz regionalnym
zaliczyæ mo¿na utarte na podstawie dowcipów przekonania na temat Szkotów,
blondynek oraz miasta W¹chocka. Do w³aœciwych narzêdzi zalicza siê ponadto
utwory pisane, filmy oraz piosenki. Powy¿sze przyk³ady nie zamykaj¹ obszaru
potencjalnych zastosowañ publicity, s³u¿¹ jedynie zobrazowaniu zasad jego oddzia³ywania na odbiorców. Dlatego te¿, pomimo ograniczonych mo¿liwoœci
wp³ywu instytucji publicznych na ich rozg³os, warto czyniæ kroki w kierunku
wykorzystywania istniej¹cych ju¿ publicity, a tak¿e kreowania ich nowo powstaj¹cych odpowiedników 66.
Znajomoœæ przedmiotu publicity oraz mechanizmów rz¹dz¹cych tym obszarem dzia³añ i oddzia³ywañ jest niezbêdna w procesie formu³owania w³aœciwych
zasad PR. Wiele celów instytucji publicznych mo¿e zostaæ osi¹gniêtych dziêki
sprawnemu wykorzystaniu tego narzêdzia PR, z usprawnianiem kwestii ustawodawczych w³¹cznie67. Jako narzêdzie PR, mo¿e wiêc znaleŸæ zastosowanie we
wszystkich stanach funkcjonowania instytucji publicznych. W nawi¹zaniu do
powy¿szego, propozycja katalogu zasad PR, w odniesieniu do sfery publicity, zosta³a przedstawiona w tabeli 4.
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Tabela 4. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: publicity

KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
PUBLICITY

Zasady uniwersalne
1.

Wykorzystywanie do celów publicity ró¿nych œrodków masowego przekazu,
w ramach ró¿nych ich rodzajów.

2.

Ukierunkowanie na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, a przynajmniej do kluczowych
w kszta³towaniu opinii publicznej interesariuszy instytucji publicznych.

3.

Stosowanie celem osi¹gniêcia szybkiego, krótkotrwa³ego efektu.

4.

Przedstawianie przedmiotu traktowania wy³¹cznie w pozytywnym œwietle.

5.

Wykorzystywanie instynktów i potrzeb odbiorców (w tym plotki).

6.

Konstruowanie komunikacji wy³¹cznie w jednym kierunku (od nadawcy do odbiorcy).

7.

Mo¿liwoœæ odejœcia od zasad ugodowoœci, konstruktywizmu i etyki.
Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznych na przedmiotowe zagro¿enia

8.

Ukazywanie roli i miejsca instytucji w systemie bezpieczeñstwa publicznego.

9.

Podkreœlenie udzia³u pracowników instytucji w dzia³aniach na rzecz obywateli.

10.

Skupianie uwagi opinii publicznej na aspektach niezwi¹zanych z kryzysem wizerunkowym.

11.

Fundament w procesie odbudowy nadszarpniêtego wizerunku.

12.

Wykorzystanie do budowania nowego wizerunku instytucji.

Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznych

îród³o: opracowanie w³asne.

7. Podsumowanie
PR to obszar wiedzy niezwykle istotny dla funkcjonowania instytucji publicznych. Traktuje siê go nawet jako niezale¿n¹, pi¹t¹ obok planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania, funkcjê zarz¹dzania organizacj¹ w ujêciu
syntetycznym. Liczne jego definicje rozszerzaj¹ dodatkowo przedmiot traktowania o komunikacjê spo³eczn¹ oraz marketing. Wszystkie wskazane elementy
maj¹ du¿e znaczenie w kontekœcie budowania zaufania spo³ecznego do instytucji
publicznych i prowadzonych przez nie dzia³añ.
W literaturze przedmiotu napotkaæ mo¿na na wiele prób podzia³u PR. Rozwa¿aj¹c PR instytucji publicznych, warto pochyliæ siê jednak nie tyle nad rodzajami, co narzêdziami, z których mogliby skorzystaæ urzêdnicy b¹dŸ funkcjonariusze publiczni. W grupie tych narzêdzi znajduj¹ siê: wspó³praca z mediami
(media relations), informowanie publiczne, internetowy PR, publicity, relacje
z obywatelami, komunikacja wewnêtrzna, to¿samoœæ wizualna instytucji, wydarzenia specjalne, sponsoring, a tak¿e badania i pozyskiwanie funduszy w celach
naukowych.
Artyku³ przedstawia katalogowe ujêcie zasad PR w odniesieniu do narzêdzi
wykorzystywanych w czterech pierwszych, wymienionych sferach PR. Za³o¿eniem by³o zestawienie ich w taki sposób, by u³atwiæ ich ewentualne u¿ycie we
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wszystkich trzech stanach funkcjonowania instytucji publicznej, istotnych
z punktu widzenia PR, mianowicie w stanie normalnym, stanie reagowania na
zagro¿enia bezpieczeñstwa publicznego oraz stanie kryzysu wizerunkowego.
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Review of Public Relations’ Rules in Public
Institutions – Part 1
PR is a fundamental aspect of public institutions’ activity in both normal
and abnormal conditions. It is dealt with as a fifth, independent
management function as well. As a typology of PR rules is truly problematic
aspect, object tools useful for public officers are worth to take into
considerations. Group of the tools is constituted by media relations, public
information, publicity, relations with citizens, internal communication,
visual identity, special events, sponsoring, scientific researches and funds
winning for scientific needs. The first four in three, important towards to PR
locus in the public safety system, organizational conditions (normal
conditions, image crisis conditions and reaction for public safety threats
conditions) have been described.
Keywords: public safety system, public relations, PR.
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Szkolnictwo wy¿sze w obliczu kryzysu
finansowego i gospodarczego
W niniejszym artykule podjêto problematykê funkcjonowania szkó³ wy¿szych w obliczu trwaj¹cego ogólnoœwiatowego kryzysu finansowego i gospodarczego, w warunkach postêpuj¹cej globalizacji oraz wzrastaj¹cej
konkurencji na rynku. Szczególn¹ uwagê zwrócono na najwa¿niejsze zmiany zwi¹zane z reform¹ szkolnictwa wy¿szego, sytuacjê uczelni wy¿szych
w Polsce, sposób ich finansowania oraz osi¹gane przez uczelnie wyniki finansowe.
S³owa kluczowe: szkolnictwo wy¿sze, zarz¹dzanie szkolnictwem, kryzys finansowy i gospodarczy, zmiany demograficzne, konkurencja na rynku.

1. Wstêp
Szko³y wy¿sze odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym
kraju, jak równie¿ na obszarze poszczególnych regionów. Przyczyniaj¹ siê do postêpu cywilizacyjnego – poprzez dostarczanie wiedzy, przeprowadzanie badañ,
opracowywanie nowych i innowacyjnych technologii. Uczelnie wy¿sze dostarczaj¹ wysoko kwalifikowane kadry stosownie do potrzeb rynku pracy, jak te¿
kszta³tuj¹ ¿ycie spo³eczne i kulturalne.
W ostatnich latach dosz³o do znacz¹cych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wy¿szego, do czego przyczyni³ siê œwiatowy kryzys finansowy i gospodarczy,
postêpuj¹ca globalizacja, jak równie¿ niekorzystna sytuacja demograficzna.
Nast¹pi³o znaczne os³abienie poczucia bezpieczeñstwa na rynku, co spotêgowa³o
konkurencjê miêdzy uczelniami w walce o studenta, jak równie¿ w zakresie pozyskiwania œrodków na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ oraz badawczo-rozwojow¹.
Obecnie w warunkach panuj¹cej niepewnoœci k³adzie siê wiêkszy nacisk na
sprawnoœæ zarz¹dzania uczelniami, w³aœciwe wyznaczanie celów i monitorowanie osi¹ganych wyników za pomoc¹ ustalonych mierników. Uczelnie, w celu
zwiêkszenia konkurencyjnoœci swojej oferty edukacyjnej i badawczej, zmuszone
s¹ nieustannie dostosowywaæ j¹ do zmian zachodz¹cych na rynku, podejmowaæ
wspó³pracê z biznesem, utrzymywaæ dobre relacje z interesariuszami. Panuj¹ca
sytuacja na rynku wrêcz wymaga od uczelni wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz zapotrzebowaniu rynku. Zachodzi koniecznoœæ nieustanne-
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go rozbudowywania i modyfikowania swojej oferty w taki sposób, aby znalaz³a
ona praktyczne zastosowanie w gospodarce przynosz¹c przedsiêbiorcom wymierne korzyœci w postaci zysków z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci oraz umo¿liwiaj¹c jej rozwój.

2. Reforma szkolnictwa wy¿szego
System szkolnictwa wy¿szego w Polsce w okresie ostatniego dwudziestolecia
podlega bardzo istotnym zmianom o charakterze programowym i organizacyjno-instytucjonalnym. Zmiany te zapocz¹tkowa³a Ustawa z 12 wrzeœnia 1990 r.
o szkolnictwie wy¿szym (DzU nr 65, poz. 386 z póŸn. zm.), która uregulowa³a
ca³okszta³t kwestii zwi¹zanych z funkcjonowaniem uczelni wy¿szych. Na podstawie przepisów tej ustawy zaczêto tworzyæ i rozwijaæ uczelnie niepubliczne. Do
1990 r. istnia³y wy³¹cznie pañstwowe szko³y wy¿sze. Zmiany w systemie
kszta³cenia wprowadzone ustaw¹, da³y mo¿liwoœæ studiowania na studiach
dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych. Dwustopniowy system kszta³cenia umo¿liwi³ kontynuowanie nauki po ukoñczeniu studiów licencjackich lub in¿ynierskich na studiach drugiego stopnia, czyli studiach
magisterskich, okreœlanych jako studia magisterskie uzupe³niaj¹ce.
Kolejne wa¿ne zmiany w systemie szkolnictwa wy¿szego wprowadzi³a Ustawa
z 26 czerwca 1997 r. o wy¿szych szko³ach zawodowych (DzU nr 96, poz. 590
z póŸn. zm.). Ustawa ta stworzy³a podstawy prawne do zak³adania wy¿szych
szkó³ zawodowych przygotowuj¹cych studentów do wykonywania konkretnych
zawodów, uzyskuj¹cych tytu³ zawodowy licencjata lub in¿yniera.
Wa¿ny krok w kierunku uporz¹dkowania szkolnictwa wy¿szego w Polsce poczyni³a Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (DzU z 2012 r.
poz. 572 z póŸn. zm.), która zaczê³a obowi¹zywaæ od 2005 r. Ustawa ta po³¹czy³a
zagadnienia unormowane wczeœniej w ustawie z 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym oraz w ustawie z 26 czerwca 1997 r. o wy¿szych szko³ach zawodowych. Unormowania zawarte w ustawie maj¹ na celu dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów œwiatowych, a w szczególnoœci europejskich1.
Do rozwoju iloœciowego i jakoœciowego szkolnictwa wy¿szego w Polsce przyczyni³o siê podpisanie 19 czerwca 1999 r. Strategii Boloñskiej przez ministrów
edukacji 29 pañstw europejskich, w tym Polskê. Wœród najistotniejszych zmian
poczynionych w tym zakresie nale¿y wymieniæ: wprowadzenie trzech stopni
kszta³cenia oraz procedur oceny jakoœci, jak te¿ wdro¿enie obligatoryjnie od
1 stycznia 2007 r. systemu transferu punktów kredytowych ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System) odpowiadaj¹cych efektom kszta³cenia. Zasady i sposób stosowania punktów ECTS okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Obecnie obowi¹zuje Rozporz¹dzenie z 14 wrzeœ1

Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 25.
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nia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osi¹gniêæ studenta (DzU
z 2011 r. nr 201, poz. 1187). Nowe prawo o szkolnictwie wy¿szym umo¿liwi³o
przenoszenie i uznawanie wyników osi¹gniêtych przez studenta w uczelni macierzystej oraz poza uczelni¹ macierzyst¹, w tym w uczelniach zagranicznych. Zmiany te pozytywnie wp³ywaj¹ na umiêdzynarodowianie szkolnictwa wy¿szego.
Umo¿liwiaj¹ one miêdzy innymi rozwój mobilnoœci studentów i pracowników,
np. w ramach programu Erasmus.
Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej realizuj¹ od 2010 r. now¹ strategiê
rozwoju Unii Europejskiej „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu” (Europe
2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020,
Brussels, 3.3.2010)2. Jest ona kontynuacj¹ oraz rozwiniêciem Strategii Lizboñskiej realizowanej przez Uniê Europejsk¹ w latach 2000–2010. Strategia ta ma
szczególne znaczenie w obliczu istniej¹cych trudnoœci spowodowanych przez
œwiatowy kryzys finansowy, który wywo³a³ recesjê oraz w sytuacji wystêpuj¹cych
problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem strefy euro. W okresie kryzysu
w sposób wyraŸny ujawni³y siê s³aboœci gospodarki i finansów Unii Europejskiej.
W ostatnim czasie spotêgowa³y siê równie¿ bariery rozwoju Wspólnoty. Zosta³y
one wywo³ane przez postêpuj¹c¹ globalizacjê, deficyt zasobów naturalnych oraz
starzenie siê spo³eczeñstw zachodnioeuropejskich. Komisja Europejska jako
dzia³ania prorozwojowe uznaje radykalne zmiany, które powinny wyjœæ naprzeciw wspó³czesnym barierom rozwoju Wspólnoty. Zmiany te stawiaj¹ na budowê
innowacyjnej, ekologicznej oraz przyjaznej spo³eczeñstwu gospodarki. Strategia
Europa 2020 wskazuje na trzy wzajemnie ze sob¹ powi¹zane priorytety3:
1) rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
2) rozwój zrównowa¿ony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj¹cej z zasobów, bardziej przyjaznej œrodowisku i bardziej konkurencyjnej;
3) rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniaj¹cej spójnoœæ spo³eczn¹ i terytorialn¹.
Jednym z nadrzêdnych celów strategii Europa 2020, które zaprezentowano
w tabeli 1 jest osi¹gniêcie inwestycji w badania i rozwój w wysokoœci 3% PKB
Unii (w Polsce 1,7%).
Gruntown¹ reformê nauki w Polsce przyniós³ pakiet szeœciu ustaw pod zbiorow¹ nazw¹ „Budujemy na wiedzy – reforma nauki dla rozwoju Polski”, który
wszed³ w ¿ycie od 1 paŸdziernika 2010 r.4. Pakiet ten obejmuje: Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki oraz ustawy o zasadach finansowania
nauki, Polskiej Akademii Nauk, Instytutach Badawczych, Narodowym Centrum
2

Nowa Strategia Rozwoju Unii Europejskiej Europa 2020, Portal Integracji i Rozwoju, http://europejskiportal.eu /id17.html.
3
EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego
w³¹czeniu spo³ecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.3.2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ. do?uri =COM:2010:2020:FIN:PL:PDF, s. 5.
4
Reforma nauki, MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/nauka/reforma-nauki/.
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Badañ i Rozwoju oraz Narodowym Centrum Nauki. Na podstawie tego pakietu
ustaw wprowadzono nowy sposób finansowania badañ naukowych oraz zmieniono kryteria wykorzystywania œrodków finansowych na badania. Celem pakietu
jest równie¿ stworzenie warunków do wspó³pracy nauki z gospodark¹.
Tabela 1. Cele krajowe przedstawione przez Polskê w ramach strategii „Europa 2020”
Cele pañstw cz³onkowskich

Polska5

Unia Europejska

Stopa zatrudnienia (w %)

Zwiêkszenie wskaŸnika zatrudnienia osób
w wieku 20–64 lata do co najmniej 71%
Osi¹gniêcie poziomu nak³adów
na dzia³alnoœæ B+R równego 1,7%
Zmniejszenie zu¿ycia energii pierwotnej
o 13,6 Mtoe
Zmniejszenie do 4,5% odsetka m³odzie¿y niekontynuuj¹cej nauki w wieku 18–24 lat
z wykszta³ceniem co najwy¿ej gimnazjalnym
Zwiêkszenie do 45% odsetka osób w wieku od
30–34 lat posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie
1 500 000

75%

Badania i rozwój w % PKB
Cele dotycz¹ce ograniczenia
emisji CO2
Przedwczesne zakoñczenie
nauki (%)
Wykszta³cenie wy¿sze (w %)
Zmniejszenie liczby ludnoœci
zagro¿onej ubóstwem lub
wykluczeniem spo³ecznym
(w liczbie osób)

3%
–20% (w stosunku do
poziomów z 1990 r.)
10%
40%
20 000 000

Od 1 paŸdziernika 2011 r. wesz³a w ¿ycie Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (DzU nr 84, poz. 455). Ustawa ta wprowadzi³a zmiany, które zwiêkszy³y autonomiê programów szkó³ wy¿szych poprzez likwidacjê centralnych systemów i programów kszta³cenia. Zwiêkszono swobodê uczelniom w zakresie
tworzenia nowych, autorskich kierunków studiów. Ponadto do polskiego systemu szkolnictwa wprowadzono Krajowe Ramy Kwalifikacji, dziêki czemu dyplomy wydawane przez polskie uczelnie bêd¹ mog³y byæ porównywane z dyplomami uczelni zagranicznych. W ramach reformy szkolnictwa wy¿szego wprowadzony zosta³ tak¿e tryb konkursowy przy kwalifikacji na studia doktoranckie
oraz na wszystkie stanowiska naukowo-dydaktyczne na uczelniach. Zmianie uleg³y
zasady podejmowania lub kontynuowania dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich, przez co ograniczono wieloetatowoœæ nauczycieli akademickich. Znowelizowana 1 paŸdziernika 2011 r. Ustawa Prawo o szkolnictwie
wy¿szym wprowadzi³a obowi¹zek dokonywania nie rzadziej ni¿ raz na dwa lata
okresowej oceny wszystkich nauczycieli akademickich w zakresie dzia³alnoœci
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Poœród wa¿nych celów wprowadzenia reformy nale¿y równie¿ wymieniæ
zwiêkszenie integracji uczelni z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym poprzez
mo¿liwoœæ kszta³cenia przy udziale pracodawcy b¹dŸ te¿ na jego zlecenie. Progra5
Przyjête 25.04.2012 r. przez Radê Ministrów, okreœlone w Krajowym Programie Reform Europa
2020, s. 11–20.
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my studiów o profilu praktycznym mog¹ byæ tworzone przy udziale osób reprezentuj¹cych organizacje spo³eczne, gospodarcze i publiczne. Uczelnie zosta³y zobowi¹zane do monitorowania losów zawodowych absolwentów, co powinno
u³atwiæ dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
Obecnie dodatkowe finansowanie szkolnictwa wy¿szego w wiêkszym stopniu
zale¿y od jakoœci kszta³cenia studentów oraz jakoœci prowadzonych badañ naukowych. Wprowadzone zmiany umo¿liwiaj¹ pozyskiwanie œrodków finansowych w drodze konkursów zarówno przez uczelnie publiczne jak i niepubliczne.
Dodatkowe œrodki mog¹ otrzymaæ najlepsze jednostki, które uzyska³y status
Krajowych Naukowych Oœrodków Wiod¹cych6.
W ramach reformy systemu szkolnictwa wy¿szego w celach stabilizacyjnych
od roku 2012/2013 zosta³y okreœlone limity przyjêæ na studia. Uczelnie mog¹ jednak wnioskowaæ o zwiêkszenie limitu przyjêæ studentów na dany rok
akademicki.

3. Sytuacja na rynku szkolnictwa wy¿szego w Polsce
System szkolnictwa wy¿szego w Polsce sk³ada siê z uczelni publicznych i niepublicznych. Obecnie w Polsce funkcjonuje ogó³em 470 uczelni: 132 uczelnie
publiczne (w tym 2 uczelnie s³u¿b pañstwowych nadzorowanych przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych: Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie i Szko³a G³ówna
S³u¿by Po¿arniczej) oraz 338 uczelni niepublicznych. W uczelniach tych kszta³ci
siê oko³o 2 milionów studentów. Polska osi¹ga jeden z najwy¿szych na œwiecie
wskaŸników skolaryzacji oraz najwiêksz¹ liczbê instytucji szkolnictwa wy¿szego
w Europie7.
Z wykresu 1 wynika, ¿e do 2011 r. w Polsce sukcesywnie przybywa³o szkó³
wy¿szych. Od 1991 r. powstaj¹ uczelnie niepubliczne i od tego roku w kolejnych
latach nastêpuje wzrost ich liczby. Od 2010 r. zaczyna maleæ liczba uczelni
niepublicznych.
Dane zaprezentowane na wykresie 2 pokazuj¹, ¿e w kolejnych latach roœnie
liczba absolwentów szkó³ wy¿szych. Taki stan rzeczy wynika z tego, ¿e osoby
urodzone w latach, kiedy by³ wy¿ demograficzny, obecnie koñcz¹ studia wy¿sze.
To powoduje, ¿e stale przybywa absolwentów koñcz¹cych studia wy¿sze.
Z wykresu 2 wynika, ¿e od roku akademickiego 1990/1991 do roku akademickiego 2011/2012 liczba studentów w Polsce wzros³a prawie piêciokrotnie, a liczba
absolwentów prawie dziewiêciokrotnie. Pocz¹wszy od roku akademickiego
2005/2006, kiedy liczba studentów osi¹gnê³a najwy¿sz¹ wartoœæ (1953,8 tys.),
w kolejnych latach nastêpuje systematyczny spadek ogólnej liczby kszta³c¹cych
siê studentów. W ci¹gu ostatnich szeœciu lat ich liczba zmniejszy³a siê o 9,71%, tj.
6

www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/.
Szkolnictwo wy¿sze, Dane statystyczne o szkolnictwie wy¿szym, [w:] http://www.nauka.gov.
pl/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/.
7
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Wykres 1. Liczba szkó³ wy¿szych w Polsce w latach 1990–2012
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.

o 189,8 tys. osób. Stan ten zosta³ spowodowany zmianami demograficznymi, które powoduj¹, ¿e jest coraz mniej kandydatów na studia wy¿sze. W ostatnich
latach maleje liczba ludnoœci w wieku 19–24 lat.
W roku akademickim 2011/2012 w 4608 szko³ach wy¿szych wszystkich typów
kszta³ci³o siê 1764,1 tys. studentów9. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba
studentów kszta³c¹cych siê w tych szko³ach zmala³a o 4,2%. Wœród 460 szkó³
wy¿szych (³¹cznie ze szko³ami resortów obrony narodowej oraz spraw wewnêtrznych), 132 by³y uczelniami publicznymi, w których kszta³ci³o siê 1245,9 tys.
osób (70,6% ogó³u studentów), w tym 317,9 tys. osób na pierwszym roku studiów). W stosunku do roku ubieg³ego liczba studentów kszta³c¹cych siê w uczelniach publicznych zmala³a o 1,2% (tj. o 15,3 tys. osób).
Na pocz¹tku roku akademickiego 2011/2012 funkcjonowa³o 328 uczelni niepublicznych, w których kszta³ci³o siê 518,2 tys. studentów (tj. 29,4% ogó³u studentów), w tym 117,1 tys. osób studiowa³o na pierwszym roku studiów. W porównaniu
z rokiem poprzednim liczba uczelni niepublicznych nie zmieni³a siê, zmala³a zaœ
liczba m³odzie¿y studiuj¹cej w tych szko³ach o 10,7% (tj. o 61,9 tys. osób).
Malej¹ca liczba studentów przy jednoczeœnie niskiej liczbie urodzeñ powoduje starzenie siê spo³eczeñstwa oraz postêpuj¹cy ni¿ demograficzny i nale¿¹ do
najbardziej znacz¹cych symptomów kryzysu edukacji w Polsce. Niska liczba uro8

Liczba nie uwzglêdnia uczelni, w których w listopadzie 2011 r. nie by³o studentów ani absolwen-

tów.

9

Szko³y wy¿sze…, Warszawa 2012, s. 25–30.
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Wykres 2. Kszta³towanie siê liczby studentów i absolwentów w Polsce w latach 1990–2012
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.

dzeñ nie gwarantuje ju¿ od ponad 20 lat prostej zastêpowalnoœci pokoleñ. Od
1989 r. w Polsce utrzymuje siê okres depresji urodzeniowej.
Na zmniejszanie siê liczby osób studiuj¹cych mo¿e mieæ równie¿ wp³yw
wprowadzenie przez Ustawê Prawo o szkolnictwie wy¿szym obowi¹zku pobierania op³at od studentów studiuj¹cych na drugim i kolejnych kierunkach studiów,
w sytuacji pog³êbiaj¹cego siê kryzysu skutkuj¹cego obni¿eniem siê stopy ¿yciowej wiêkszoœci Polaków. Do obni¿enia zainteresowania studiami wy¿szymi przyczyni³a siê równie¿ mniejsza ch³onnoœæ rynku, pogorszenie siê stanu gospodarki
oraz spowolnienie PKB. Zgodnie z prognozami Instytutu Nauk Ekonomicznych
PAN, sytuacja na rynku pracy ci¹gle siê pogarsza. Bezrobocie jest najwy¿sze od
szeœciu lat, a na pocz¹tku bie¿¹cego roku stopa bezrobocia rejestrowanego przekroczy³a 14%. Na koniec roku przewiduje siê, ¿e stopa bezrobocia rejestrowanego
wyniesie 14,2%10. W okresie od pocz¹tku kryzysu w 2008 r. zwiêkszy³o siê
niedopasowanie strukturalne na polskim rynku pracy, a wzrost bezrobocia ma
charakter nie tylko cykliczny, ale i strukturalny.
Spowolnienie polskiej gospodarki zauwa¿alne od 2009 r. jest g³ównie skutkiem potê¿nej recesji w Europie i Stanach Zjednoczonych. Najbardziej dotkniêci
10
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk: Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie,
Raport Nr 22 maj 2013. Wydawnictwo Key Text sp. z o.o. Warszawa 2013, s. 9, 21–23.
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bezrobociem i niedoborem miejsc pracy wskutek ogólnoœwiatowej recesji s¹ ludzie m³odzi. W 2011 r. œredni odsetek osób niezatrudnionych, nieuczêszczaj¹cych do szko³y i nieuczestnicz¹cych w szkoleniach (NEET) w grupie wiekowej
15–29 lat w krajach OECD wyniós³ 16%, zaœ wœród osób w wieku 25–29 lat
osi¹gn¹³ 20%11.
Obecnie du¿y wp³yw na polsk¹ gospodarkê ma równie¿ trwaj¹ca recesja
w strefie euro. Wed³ug danych Eurostatu, w maju 2013 r. stopa bezrobocia wœród
m³odzie¿y poni¿ej 25. roku ¿ycia w ca³ej Unii Europejskiej wynios³a 23,1%. Najni¿sze bezrobocie jest w Niemczech, Austrii i Holandii 7,6–10,6%. Najwy¿sze
bezrobocie jest w Grecji (59,2%), w Hiszpanii (56,5%) oraz w Portugalii (42,1%)12.
Wed³ug danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wynios³a w maju 10,7%.
W celu rozwi¹zania problemu bezrobocia Komisja Europejska zaleca poszczególnym krajom – w ramach pakietu na rzecz zatrudnienia m³odzie¿y – podejmowanie dzia³añ gwarantuj¹cych, ¿e ka¿dy m³ody cz³owiek otrzyma dobrej
jakoœci ofertê pracy, ustawiczne kszta³cenie i szkolenie zawodowe, ofertê praktyki lub sta¿u w ci¹gu czterech miesiêcy od momentu utraty pracy lub ukoñczenia
formalnego kszta³cenia13.
Zgodnie z przewidywaniami INE PAN, rok 2013 bêdzie dla polskiej gospodarki rokiem wyraŸnej dekoniunktury gospodarczej, a tempo wzrostu gospodarczego wyniesie oko³o 1,5%, czyli bêdzie najni¿sze od ponad dziesiêciu lat14. Istnieje ponadto ryzyko narastania d³ugu publicznego.
Wyniki prognozy przedstawionej w raporcie „Higher Education to 2030”,
w latach 2005–2020 sygnalizuj¹, ¿e na skutek zmian demograficznych (przy innych czynnikach niezmienionych) liczba studentów w Polsce mo¿e spaœæ o ok.
45%. Raport prognozuje, ¿e w ¿adnym z przeanalizowanych przez OECD krajów,
procentowy ubytek liczby studentów w wyniku zmian demograficznych nie bêdzie tak du¿y jak w Polsce15.
Obecnie uczelnie wy¿sze dzia³aj¹ w warunkach silnej konkurencji miêdzy
uczelniami o zasiêgu œwiatowym. Taki stan rzeczy spowodowa³a m.in. postêpuj¹ca globalizacja, mo¿liwoœæ ³atwego dostêpu do informacji oraz dynamiczny
jej przep³yw w obrêbie ca³ego œwiata. W ten sposób sta³y siê dostêpne dla studentów oferty us³ug edukacyjnych renomowanych uczelni z ca³ego œwiata.
11

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2013. OECD Indicators Summary in Polish, http://www.oecd.org/edu/eag-2013-sum-pl.pdf.
12
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics.
13
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów, Pracuj¹c wspólnie na rzecz m³odych Europejczyków, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 19.6.2013 r., COM (2013) 447 final, youth_pl.pdf.
14
Gospodarka …, op. cit., s. 12.
15
Ernst&Young, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ (2009), Uwarunkowania przysz³ego
rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany spo³eczno-gospodarcze,
s. 28. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20100727_Etap_2_uwarunkowania_rozwoju_SW_globalizacja__
demografia_i_zmiany.pdf.
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Wykres 3. Prognoza liczby studentów w latach 2015, 2020 i 2025 w wybranych krajach OECD,
przy za³o¿eniu sta³ej stopy partycypacji (2005=100)
îród³o: [7].

Innym czynnikiem powoduj¹cym siln¹ konkurencjê na rynku us³ug edukacyjnych jest du¿y kryzys demograficzny, o którym wspomniano wczeœniej. Uczelnie
s¹ zmuszone walczyæ o studenta. Postêpuj¹cy ni¿ demograficzny przyczynia siê
do obni¿enia poziomu skolaryzacji w Polsce w porównaniu do wczeœniejszych
lat. W kolejnych latach prognozuje siê dalsze, znaczne zmniejszenie liczby studiuj¹cych. Ni¿ demograficzny mo¿e doprowadziæ do koniecznoœci zamkniêcia
niektórych kierunków czy nawet zamkniêcia dzia³alnoœci przez wiele uczelni
z przyczyn ekonomicznych. Najbardziej zagro¿one s¹ uczelnie niepubliczne,
szczególnie te mniejsze, dla których ka¿de zmniejszenie wp³ywu op³at za us³ugi
edukacyjne mo¿e spowodowaæ powa¿ne problemy finansowe. Uczelnie publiczne
równie¿ znacz¹co odczu³y ni¿ demograficzny, gdy¿ bardzo zmala³a w nich liczba
studentów na studiach niestacjonarnych.
W sytuacji g³êbokiego kryzysu demograficznego uczelnie zmuszone s¹ wypracowaæ optymalne strategie dzia³ania umo¿liwiaj¹ce im przetrwanie. Z powodu
postêpuj¹cego ni¿u demograficznego wiele uczelni nie wykorzystuje znakomitej
infrastruktury, jak równie¿ sal dydaktycznych, jakimi dysponuje, co podwy¿sza
koszty kszta³cenia przypadaj¹ce na jednego studenta. Wysokie jednostkowe koszty kszta³cenia obni¿aj¹ pozycjê konkurencyjn¹ uczelni na rynku. W celu lepszego dopasowania swojej oferty edukacyjnej do zg³aszanego popytu, który ci¹gle
siê zmienia, zachodzi koniecznoœæ podejmowania przez uczelnie wspó³pracy
z przedsiêbiorcami. Silne zorientowanie siê na potrzeby przedsiêbiorców w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej w danym regionie mo¿e byæ szans¹ na
uruchomienie nowych kierunków oraz specjalnoœci. Obecnie obserwuje siê
wzrost zainteresowania naukami technicznymi i œcis³ymi.
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4. Nak³ady na szkolnictwo wy¿sze w Polsce
Polska jest krajem, w którym nak³ady na szkolnictwo wy¿sze s¹ zbyt niskie.
Wynika to z danych opracowanych przez OECD [10]. Pomimo i¿ wydatki na
szkolnictwo wy¿sze liczone w odniesieniu do PKB jest zbli¿one do œredniej krajów OECD, to bior¹c pod uwagê liczbê kszta³c¹cych siê studentów, poziom wydatków na studenta sytuuje Polskê na jednym z ostatnich miejsc w Europie16.
Wysokoœæ wydatków na szkolnictwo wy¿sze w krajach OECD jako % PKB
przedstawiono na wykresie 4.

Wykres. 4. Wydatki na instytucje szkolnictwa wy¿szego w krajach OECD
jako % PKB (2010 r.)
îród³o: [10].

Wysokoœæ nak³adów na szkolnictwo wy¿sze w Polsce w latach 2000–2012
w wartoœciach nominalnych oraz w relacji do PKB przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wysokoœæ wydatków publicznych na szkolnictwo wy¿sze w Polsce oraz PKB
w latach 2000–2012

Lata

Produkt
krajowy
brutto
(w mln z³)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

744 378
779 564
808 578
843 156
924 538
983 302
1 060 031
1 176 737
1 275 432

Wydatki na
szkolnictwo wy¿sze

Udzia³ w PKB (w %)

z bud¿etu
pañstwa

bud¿etu jednostek
samorz¹du
terytorialnego

³¹cznie ze
œrodków
publicznych

5 326,70
6 370,70
6 829,60
7 049,20
8 822,30
9 676,50
9 888,70
10 701,40
11 091,00

20,4
32,6
38,6
28,2
31,9
76,8
122
143,5
100

5 347,10
6 403,30
6 868,20
7 077,40
8 854,20
9 753,30
10 010,70
10 844,90
11 191,00

0,72
0,82
0,85
0,84
0,96
0,99
0,94
0,92
0,88

16
Education at a Glance 2013: OECD Indicators, Table B1.1a, s. 176. http://www.oecd.org/edu/
eag2013%20% 28eng%29—FINAL%2020%20June%202013.pdf.
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Lata

Produkt
krajowy
brutto
(w mln z³)

2009
2010
2011
2012

1 344 383
1 416 585
1 523 245
1 595 300

Wydatki na
szkolnictwo wy¿sze

Udzia³ w PKB (w %)

z bud¿etu
pañstwa

bud¿etu jednostek
samorz¹du
terytorialnego

³¹cznie ze
œrodków
publicznych

11 654,50
11 722,40
12 009,20
12 606,70

197
70,2
72,8
50

11 851,50
11 792,60
12 082,00
12 656,70

0,88
0,83
0,79
0,79

îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS oraz Krajowego Programu Reform 2020,
aktualizacja 2013/2014 przyjêtego przez Radê Ministrów 30 kwietnia 2013 r., s. 8, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013 _poland_pl.pdf.

Analiza powy¿szych danych wykazuje, ¿e od 2005 r. nastêpuje systematyczny
spadek nak³adów publicznych na szkolnictwo wy¿sze w odniesieniu do PKB co
przedstawiono na wykresie 5.
1,20

u dzial w PK B (w %)

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
lata
Wykres 5. Nak³ady na szkolnictwo wy¿sze w latach 2000–2012
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.

Ni¿sze nak³ady na szkolnictwo wy¿sze przyczyniaj¹ siê do pogarszania stanu
infrastruktury dydaktycznej i badawczej uczelni. Od 2010 r. brak jest dofinansowania badañ w³asnych, a œrodki na badania statutowe rozdzielane s¹ wed³ug
kategoryzacji naukowej jednostek. Pozyskiwanie œrodków na projekty badawcze
i rozwojowe odbywa siê w drodze konkursów.
Wed³ug danych statystycznych GUS, w latach 2007–2011 odnotowano wzrost
udzia³u nak³adów wewnêtrznych w Polsce na badania i rozwój w PKB o 0,2%,
wobec spadku o 0,07% w latach 2001–200617. WskaŸnik nak³adów wewnêtrznych
na B+R do PKB wyniós³ w 2011 r. 0,77%.

17

Nauka i technika w Polsce w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012, tab. 1, str. 49.
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W 2010 r. Polska zajmowa³a 20 pozycjê wœród krajów Unii Europejskiej pod
wzglêdem wielkoœci wskaŸnika intensywnoœci prac B+R, który by³ 2,7 razy ni¿szy ni¿ dla ca³ej Unii Europejskiej. Wed³ug wstêpnych danych za 2011 r. intensywnoœæ prac B+R w Polsce w stosunku do UE-27 jest ni¿sza o 1,26%. WskaŸnik 3%
osi¹gnê³a jedynie Finlandia, Szwecja i Dania. W Polsce wskaŸnik ten nie przekroczy³ 1%.

Wykres 6. WskaŸnik intensywnoœci prac B+R (GERD/PKB) w wybranych krajach Europy
îród³o: [17].
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Dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa by³a finansowana w 2011 r. g³ównie z bud¿etu pañstwa (6,5 mld z³). W sektorze szkolnictwa wy¿szego œrodki pochodz¹ce
z bud¿etu pañstwa wynosi³y 45,6%, w tym w szko³ach publicznych 43,9%.
W 2011 r. nast¹pi³ wzrost udzia³u w finansowaniu B+R przedsiêbiorstw o 3,7%
do poziomu 2,9 mld z³, co stanowi³o 28,1% wszystkich nak³adów. Œrodki pozyskane z zagranicy stanowi³y 13,4% wszystkich nak³adów (1,2 mld z³), œrodki
szkó³ wy¿szych 2,4% (0,3 mld z³)18.
Œrodki asygnowane przez rz¹d na badania i prace rozwojowe w 2011 r. wynios³y 6719,0 mln z³ i stanowi³y one 0,44% PKB. By³y one ni¿sze wobec 2010 r.
(7555,9 mln z³, co wynios³o 0,53% PKB).
W Polsce przeznacza siê zbyt niskie nak³ady na badania w odniesieniu do innych krajów i œredniej w Unii Europejskiej. Wystêpuje niski udzia³ sektora prywatnego w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych w Polsce. Natomiast
za³o¿enia opracowane przez rz¹d w 2008 r. wskazuj¹ jako jeden z niezbêdnych
warunków przeprowadzenia reformy systemu nauki i szkolnictwa wy¿szego
wzrost finansowania z bud¿etu o 0,158% PKB rocznie (bez œrodków z funduszy
strukturalnych UE) docelowo do 2013 r.19.
Wyró¿niaj¹c¹ siê w³aœciwoœci¹ finansowania nauki w Polsce na tle miêdzynarodowym jest wysoki (najwy¿szy wœród krajów OECD i Unii Europejskiej)
udzia³ wydatków z bud¿etu pañstwa na B+R. W latach 2008–2009 wynosi³ on
oko³o 60%. Œrednia dla pañstw Unii Europejskiej wynosi³a 35%, a w krajach
OECD 30%20. Od 2010 r. nast¹pi³ wzrost finansowania nauki œrodkami pochodz¹cymi ze Ÿróde³ zagranicznych. W latach 2009–2011 wysokoœæ wydatków
bud¿etu pañstwa na naukê w ramach czêœci 28 wynosi³a: 4 568 222 tys. z³
w 2009 r., 5 890 351,3 tys. z³ w 2010 r., 6 545 396,9 w 2011 r.21.

5. Wyniki finansowe w polskim szkolnictwie wy¿szym
Uczelnie podejmuj¹ wiele dzia³añ w celu dostosowania swojej dzia³alnoœci do
dynamicznie zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia oraz sprostania œwiatowej
konkurencji. Staraj¹ siê pozyskiwaæ œrodki finansowe dla prowadzenia w³asnej
dzia³alnoœci, przystêpuj¹c do og³aszanych konkursów czy poprzez sprzeda¿ wyników badañ. Sytuacja wymaga, by zarz¹dzanie finansami by³o racjonalne, a podejmowane dzia³ania przynosi³y odpowiednie osi¹gniêcia i efekty w realizowanych zadaniach.
Z analizy danych zaprezentowanych na wykresie 7 wynika, ¿e w kolejnych latach rosn¹ przychody szkó³ wy¿szych. W porównaniu z 2000 r. by³y one wy¿sze
18

Nauka i technika …, GUS, Warszawa 2012, s. 50.
Projekt za³o¿eñ reformy systemu nauki i szkolnictwa wy¿szego, MNiSW, Warszawa 2008, s. 19,
http://www. ue.wroc.pl /p/rozne/folder_mnis.pdf.
20
Informacja o wynikach kontroli: Wykorzystanie œrodków publicznych na naukê, NIK,
KNO-4101-08-00/2011, http://www.nik.gov.pl/plik/id.4361.vp.6190.pdf, s. 68.
21
Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie œrodków publicznych…, op. cit., s. 14.
19
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w 2011 r. o 113,8%. Osi¹gany wynik finansowy netto spada po 2009 r. W 2011 r.
by³ on ni¿szy w stosunku do 2009 r. o oko³o 45%. Mo¿na przyj¹æ, ¿e kryzys gospodarczy przyczyni³ siê do pogorszenia rentownoœci sprzeda¿y netto w szkolnictwie wy¿szym.
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Wynik finansowy brutto
Wykres 7. Kszta³towanie siê podstawowych kategorii finansowych w szko³ach wy¿szych w Polsce
w latach 2000–2011 (w tys. z³)
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.
Tabela 3. Podstawowe kategorie finansowe w szko³ach wy¿szych w Polsce
w latach 2000–2011 (w tys. z³)
Lata

Przychody
ogó³em

Koszty ogó³em

Wynik finansowy
brutto

Obci¹¿enia
wyniku
finansowego

Wynik finansowy
netto

2000

9 528 612,7

8 989 927,3

537 855,30

2 664,90

535 190,40

2001

10 535 454,70

9 914 258,50

621 402,90

3 350,40

618 052,50

2002

10 987 746,2

10 590 911,3

396 873,10

2 208,70

394 664,40

2003

11 691 663,4

11 311 989,5

379 291,50

1 447,10

377 844,40

2004

13 127 245,4

12 798 357,4

328 871,9

2 275,5

326 596,4

2005

14 837 731,8

14 423 809,5

409 656,0

3 050,9

406 605,1

2006

15 465 644,8

15 048 776,1

394 856,4

2 984,6

391 871,8

2007

16 755 366,90

15 912 109,0

825 854,4

4 680,1

821 174,3

2008

17 567 012,1

16 888 036,6

679 219,3

3 801,0

675 418,3

2009

18 613 516,8

17 764 080,0

849 913,6

3 718,1

846 195,5

2010

19 725 961,8

19 078 385,4

647 028,6

2 565,9

644 462,7

2011

20 368 127,9

19 900 714,5

467 906,3

3 277,9

464 628,4

îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS (Szko³y wy¿sze i ich finanse w latach
2000–2011).
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Na wykresie 8 przedstawiono bardzo siln¹ zale¿noœæ, jaka zachodzi miêdzy
ponoszonymi kosztami i osi¹ganymi przychodami przez uczelnie w Polsce. Wartoœæ wspó³czynnika determinacji dla tych zmiennych jest bliska 1 i wynosi
0,9981. Wielkoœæ kosztów dzia³alnoœci w wyraŸnym stopniu zale¿y od wielkoœci
pozyskanych przychodów.
25 000 000,0

Koszty ogó³em

20 000 000,0

f(x) = 0,9790x - 235289,1851
R² = 0,9981

15 000 000,0
10 000 000,0
Koszty ogó³em
Liniowa (koszty ogó³em)

5 000 000,0
0,0
5 000 000,0

Przychody
ogó³em
Wykres 8. Zale¿noœæ miêdzy kosztami a przychodami w szko³ach wy¿szych w Polsce w latach
2000–2011 (w tys. z³)
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.
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Wykres 9. Kszta³towanie siê wyniku finansowego netto w szko³ach wy¿szych w Polsce
w latach 2000–2011 (w tys. z³)
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.

Z wykresu 9 wynika, ¿e po 2009 r. osi¹gany przez uczelnie wynik finansowy
netto w kolejnych latach przybiera tendencjê spadkow¹.
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Tabela 4. Podstawowe kategorie finansowe w publicznych szko³ach wy¿szych w Polsce
w latach 2000–2011 (w tys. z³)
Lata

Przychody ogó³em

Koszty ogó³em

Wynik finansowy
brutto

Obci¹¿enia
wyniku
finansowego

Wynik finansowy
netto

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

8 041 747,7
8 779 892,30
9 092 866,1
9 683 948,30
11 017 947,1
12 563 040,9
13 011 691,7
14 090 743,1
14 790 623,4
15 557 163,6
16 552 810,4
17 190 000,8

7 802 570,2
8 461 803,20
8 967 367,2
9 560 205,50
10 850 555,9
12 339 555,5
12 782 930,6
13 469 746,3
14 334 517,0
14 970 631,3
16 054 342,3
16 799 519,5

239 057,00
318 254,00
125 642,90
123 520,00
167 408,2
219 250,3
206 474,1
603 614,5
456 456,4
587 219,2
497 876,3
390 842,3

829
1 218,20
1 212,70
691,5
1 299,1
935,4
747,3
1 656,6
1 168,5
1 146,4
1 467,8
1 334,3

238 228,00
317 035,80
124 430,20
122 828,50
166 109,1
218.314,9
205 726,8
601 957,9
455 287,9
586 072,8
496 408,5
389 508,0

îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS (Szko³y wy¿sze i ich finanse w latach
2000–2011).
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Wykres 10. Kszta³towanie siê podstawowych kategorii finansowych w publicznych szko³ach
wy¿szych w Polsce w latach 2000–2011 (w tys. z³)
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.

Porównuj¹c wyniki finansowe uczelni publicznych i niepublicznych, okazuje
siê, ¿e wynik finansowy uczelni niepublicznych spada po 2009 r. w szybszym tempie ni¿ uczelni publicznych. W ostatnich latach wynik finansowy netto uczelni
niepublicznych uleg³ znacznemu pogorszeniu. Analizuj¹c wyniki finansowe net-
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to uczelni za lata 2000–2011 stwierdza siê, ¿e w 2011 r. w stosunku do 2000 r. wynik finansowy netto uczelni niepublicznych jest ni¿szy o 74,7%. Natomiast wynik finansowy netto uczelni publicznych w analogicznym okresie wzrós³
o 63,5%, chocia¿ w ostatnich latach równie¿ ulega zmniejszeniu.
Tabela 5. Podstawowe kategorie finansowe w niepublicznych szko³ach wy¿szych
w Polsce w latach 2000–2011 (w tys. z³)
Lata

Przychody
ogó³em

Koszty
ogó³em

Wynik finansowy
brutto

Obci¹¿enia
wyniku
finansowego

Wynik finansowy
netto

2000

1 486 865,00

1 187 357,10

298 798,30

1 835,90

296 962,40

2001

1 755 562,40

1 452 455,30

303 148,90

2 132,20

301 016,70

2002

1 894 880,10

1 623 544,10

271 230,20

996,00

270 234,20

2003

2 007 715,10

1 751 784,00

255 771,50

755,60

255 015,90

2004

2 109 298,30

1 947 801,50

161 463,70

976,40

160 487,30

2005

2 274 690,90

2 084 254,00

190 405,70

2 115,50

188 290,20

2006

2 453 953,10

2 265 845,50

188 382,30

2 237,30

186 145,00

2007

2 664 623,80

2 442 362,70

222 239,90

3 023,50

219 216,40

2008

2 776 388,70

2 553 519,60

222 762,90

2 632,50

220 130,40

2009

3 056 353,20

2 793 448,70

262 694,40

2 571,70

260 122,70

2010

3 173 151,40

3 024 043,10

149 152,30

1 098,10

148 054,20

2011

3 178 127,10

3 101 195,00

77 064,00

1 943,60

75 120,40

îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS (Szko³y wy¿sze i ich finanse w latach
2000–2011).
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Wykres 11. Kszta³towanie siê podstawowych kategorii finansowych w niepublicznych szko³ach
wy¿szych w Polsce w latach 2000–2011 (w tys. z³)
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.
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Rentownoœæ netto sprzeda¿y w uczelniach publicznych w skrajnych latach
badanego okresu kszta³towa³a siê na poziomie: 2,96% i 2,27%, natomiast w uczelniach niepublicznych: 19,97% i 2,36%. Zauwa¿a siê zatem, ¿e panuj¹cy ni¿ demograficzny, jak te¿ trwaj¹cy kryzys gospodarczy, ma szczególnie istotny wp³yw na
spadek rentownoœci uczelni niepublicznych. WskaŸniki rentownoœci uczelni
niepublicznych zbli¿y³y siê do poziomu osi¹ganego przez uczelnie publiczne.
Z uwagi na wystêpuj¹cy ni¿ demograficzny oraz panuj¹cy na ca³ym œwiecie
kryzys, wskaŸniki te mog¹ w najbli¿szych latach ulec dalszemu spadkowi.
Dane zaprezentowane na wykresach 12 i 13 wykazuj¹, ¿e zachodzi bardzo silna zale¿noœæ miêdzy ponoszonymi kosztami i osi¹ganymi przychodami. Ma to
miejsce zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych w Polsce. Wartoœæ wspó³czynnika determinacji dla tych zmiennych jest bliska 1. Wspó³czynnik determinacji w przypadku szkó³ publicznych wynosi 0,9984, a w przypadku
szkó³ niepublicznych – 0,9935. Wielkoœæ kosztów dzia³alnoœci w wyraŸnym stopniu zale¿y od wielkoœci osi¹ganych przychodów.
Z analizy danych zaprezentowanych na powy¿szych wykresach wynika, ¿e
w ostatnich latach osi¹gany wynik finansowy przybiera po 2009 r. tendencjê malej¹c¹ zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Z uwagi na
utrzymuj¹c¹ siê recesjê gospodarcz¹ oraz pog³êbiaj¹cy siê ni¿ demograficzny,
mo¿na domniemywaæ, ¿e tendencja spadkowa mo¿e utrzymywaæ siê w najbli¿szych latach, a w szczególnoœci w uczelniach niepublicznych.
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Wykres 12. Zale¿noœæ miêdzy kosztami a przychodami w publicznych szko³ach wy¿szych w Polsce
w latach 2000–2011 (w tys. z³)
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.
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Wykres 13. Zale¿noœæ miêdzy kosztami a przychodami w niepublicznych szko³ach wy¿szych
w Polsce w latach 2000–2011 (w tys. z³)
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.
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Wykres 14. Kszta³towanie siê wyniku finansowego netto w publicznych szko³ach wy¿szych
w latach 2000–2011 (w tys. z³)
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.
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Wykres 15. Kszta³towanie siê wyniku finansowego w niepublicznych szko³ach wy¿szych w Polsce
w latach 2000–2011 (w tys. z³)
îród³o: opracowano na podstawie danych statystycznych GUS.

6. Podsumowanie
Œwiatowy kryzys finansowy i gospodarczy, maj¹cy swoje odzwierciedlenie
w Europie, jak i równie¿ w Polsce, wp³yn¹³ na zwiêkszenie ryzyka prowadzonej
dzia³alnoœci przez uczelnie wy¿sze. Ponadto wzrastaj¹ce bezrobocie oraz trudnoœci finansowe powoduj¹ mniejsze zainteresowanie studiami wy¿szymi. Rosn¹ca
konkurencja na rynku us³ug edukacyjnych, w obliczu pog³êbiaj¹cego siê ni¿u
demograficznego, stwarza koniecznoœæ ci¹g³ego wzbogacania przez uczelnie
oferty edukacyjnej i badawczej, poprawy jakoœci oferowanych us³ug, otwierania
nowych kierunków studiów w jêzykach obcych, które przyci¹gnê³yby studentów
zagranicznych. Sytuacja wymaga, aby realizowane programy i kierunki nauczania by³y zgodne z wymogami rynku oraz dostosowane do potrzeb studentów
i pracodawców. Musz¹ one spe³niaæ obligatoryjne wymagania systemu ich certyfikacji i akredytacji.
Zmiany demograficzne w ostatnich latach wskazuj¹, ¿e w najbli¿szych latach
nie ustabilizuje siê sytuacja demograficzna, a wrêcz pog³êbi siê ni¿ demograficzny. Z uwagi na powy¿sze, uczelnie powinny rozszerzaæ swoj¹ ofertê edukacyjn¹
dla osób w ró¿nym wieku, uruchamiaæ nowe formy kszta³cenia skierowane do
osób, które ju¿ posiadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze. Umo¿liwia³oby to pog³êbianie
kompetencji i poszerzanie wiedzy – ju¿ wczeœniej zdobytej w trakcie studiów
– dalej na studiach podyplomowych, doktoranckich oraz zawodowych szkole-
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niach specjalistycznych. Ponadto oferty badawcze oparte na innowacyjnych rozwi¹zaniach winny byæ dostosowane przez uczelnie do potrzeb gospodarki, a ich
udzia³ w innowacyjnoœci gospodarki winien wzrastaæ.
Dla zapewnienia realizacji us³ug na wysokim poziomie, zachodzi koniecznoœæ
pozyskiwania przez uczelnie dodatkowych œrodków finansowych, wchodzenia
we wspó³pracê z przedsiêbiorcami oraz specjalistami z ró¿nych dziedzin ¿ycia
gospodarczego, rozwijania wspó³pracy miêdzynarodowej, otwierania siê na
kszta³cenie studentów z innych krajów w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ globalizacj¹
w szkolnictwie wy¿szym.
Dla poprawy swojej konkurencyjnoœci oraz polepszenia miejsc polskich
uczelni w rankingach miêdzynarodowych, uczelnie powinni dbaæ o dobr¹ jakoœæ
kszta³cenia, zatrudnianie wysoko kwalifikowanej kadry dydaktycznej, polepszanie
warunków studiowania oraz infrastruktury, d¹¿yæ do zwiêkszania liczby publikacji i cytowañ.
Gwa³townoœæ zachodz¹cych zmian oraz wzrost liczby tych zmian, których nie
da siê przewidzieæ i zaplanowaæ, wymaga od kadry zarz¹dzaj¹cej i kierowniczej
zdolnoœci do szybkiej identyfikacji i oceny pojawiaj¹cych siê zmian, identyfikacji
szans i hierarchizacji ryzyk, uruchomienia odpowiednich dzia³añ oraz
przewidywania mo¿liwych reakcji.
W trudnej sytuacji dla wiêkszoœci firm, w tym i uczelni, najwa¿niejsze jest,
aby sprawnie radziæ sobie z kolejnymi fazami rozwoju rynku i rosn¹cym poziomem konkurencji. W tym celu nale¿y: byæ bardziej atrakcyjnym partnerem dla
klienta ni¿ konkurencja, stworzyæ dobry wizerunek organizacji w oczach naszego
klienta. Dla zapewnienia lepszych i trwalszych efektów koñcowych podejmowanych dzia³añ, w celu sprostania wysokiej konkurencji na rynku, niezbêdne jest
dynamiczne i kompleksowe wprowadzanie zmian, przy jednoczeœnie szerokim
poparciu i zaanga¿owaniu pracowników wszystkich dzia³ów organizacji.
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Higher Education Facing the Financial and
Economic Crisis
The article discusses the problems related to the functioning of
universities facing the worldwide financial and economic crisis, in
developing globalization and market competition. The special attention has
been focused on the most important changes in higher education reform
as well as on the situation of universities in Poland, their way of financing
and the financial results gained by them.
Keywords: higher education, education management, financial and
economic crisis, demographic changes, market competition.
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Przygotowanie do dzia³ania w stresie
W artykule przedstawiono przegl¹d wybranych teorii stresu oraz strategie
radzenia sobie z nim. Stres jest nieodzownym elementem ¿ycia cz³owieka.
Jedn¹ z najwa¿niejszych cech ludzkich jest umiejêtnoœæ przystosowania siê
do zmiennych warunków œrodowiska. Problemy ¿yciowe wynikaj¹ce ze
wzajemnych relacji cz³owieka ze œwiatem, mog¹ – jeœli cz³owiek nie podejmie odpowiednich aktywnoœci lub nie uzyska w³aœciwej pomocy
– wywo³aæ zjawisko zwane stresem. W rzeczywistoœci dzia³anie niepo¿¹dane przynosi jedynie stres zbyt silny lub zbyt d³ugotrwa³y. Stres
umiarkowany zwiêksza mo¿liwoœci radzenia sobie z wymaganiami adaptacyjnymi otoczenia, dziêki czemu umo¿liwia rozwój psychiczny. Wielu
badaczy zjawiska okreœla go jako podstawowy czynnik rozwoju. Nale¿y
równie¿ mieæ na uwadze, ¿e wiele decyzji ludzi, zwi¹zanych kszta³towaniem umiejêtnoœci radzenia sobie ze stresem wp³ywa bezpoœrednio na reakcje stresowe i ich konsekwencje. Niemo¿liwym wprost do przecenienia
dzia³aniem w tym kontekœcie jest wsparcie dziêki, któremu radzenie sobie
ze stresem jest ³atwiejsze i efektywniejsze.
S³owa kluczowe: problemy ¿yciowe, stres, sytuacja trudna, strategia, styl.

We wspó³czesnym œwiecie spo³eczeñstwo obarczone jest ci¹g³¹ presj¹ wynikaj¹c¹ z obci¹¿eñ cywilizacyjnych. Powiedzeniem odzwierciedlaj¹cym istotê naszych czasów jest tzw. „wyœcig szczurów”, który zaczyna siê ju¿ w okresie wczesnoszkolnym i towarzyszy nam praktycznie przez ca³e ¿ycie. W wielu
przypadkach powoduje on, ¿e jednostka nie wytrzymuje ci¹g³ego napiêcia oraz
narzuconego tempa ¿ycia. To z kolei prowadzi do skrajnych reakcji, a w konsekwencji do utraty w³aœciwej samooceny, regresu spo³ecznego, wykluczenia i zejœcia na margines spo³eczeñstwa.
Wielu ludzi doœwiadcza w swym ¿yciu zdarzeñ o charakterze kryzysowym,
staje w obliczu sytuacji, których sposób rozwi¹zania mo¿e zawa¿yæ na jakoœci ich
dalszego ¿ycia. Szczególnie wœród m³odych ludzi na plan pierwszy wysuwaj¹ siê
gwa³towne zmiany zwi¹zane z wchodzeniem w tzw. doros³e ¿ycie. Pojawia siê silna
tendencja do samodzielnoœci i niezale¿noœci oraz poszukiwanie sensu w³asnej
egzystencji, co prowadzi do rozlicznych konfliktów z otoczeniem. Taka sytuacja,
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jako efekt aktualnej relacji ze œwiatem, wymaganiami otoczenia, ukierunkowuje
aktywnoœæ cz³owieka. Z tej relacji wynikaj¹ okreœlone problemy ¿yciowe i sposoby
ich rozwi¹zywania1. Koncepcja rozwi¹zywania problemów ¿yciowych jest traktowana jako komplementarna do teorii stresu i radzenia sobie. Trudne problemy
¿yciowe nierzadko powoduj¹ nawarstwienie siê odczuæ negatywnych, ró¿nego
rodzaju napiêæ. Dana trudnoœæ mo¿e byæ oceniana w kategorii krzywdy, straty
lub zagro¿enia, b¹dŸ stanowiæ wyzwanie, co zapocz¹tkowuje okreœlone dzia³ania
³agodz¹ce lub usuwaj¹ce przyczyny i skutki stresu. Problemy ¿yciowe mog¹ byæ
opisane jako wynik wzajemnych relacji cz³owieka ze œwiatem, w których jeœli
cz³owiek nie podejmie odpowiedniej aktywnoœci (zewnêtrznej lub wewnêtrznej)
lub nie uzyska w³aœciwej pomocy (wsparcia otoczenia spo³ecznego), to poniesie
straty lub nie wykorzysta szans osi¹gniêcia wy¿szego poziomu jakoœci ¿ycia.
W ujêciu T. Tomaszewskiego problemy ¿yciowe stanowi¹ pewien specyficzny
dla podmiotu uk³ad wartoœci i mo¿liwoœci. Te podmiotowe sytuacje, bêd¹c efektem aktualnych relacji cz³owieka ze œwiatem, ukierunkowuj¹ aktywnoœæ cz³owieka, zmuszaj¹ do osi¹gania wy³aniaj¹cych siê z nich wartoœci2. Czasem jednak
bywa i tak, ¿e utrudniaj¹ one czy nawet uniemo¿liwiaj¹ uzyskanie po¿¹danego
stanu rzeczy lub zagra¿aj¹ jakimœ innym wartoœciom3. T. Tomaszewski mówi
o „zadaniu”, jakie stawia cz³owiekowi sytuacja, w której siê znalaz³.
Do procesu radzenia sobie ze stresem mo¿na porównaæ proces rozwi¹zywania
problemów ¿yciowych. Jest to, bowiem podmiotowa aktywnoœæ poznawczo-behawioralno-emocjonalna ukierunkowana na rozwi¹zanie wyró¿nionego problemu,
polegaj¹ca na zmianie problemowej relacji cz³owieka z otoczeniem. Cz³owiek
czêsto ma trudnoœci w rozpoznaniu pojawiaj¹cych siê w danej sytuacji mo¿liwoœci
(wymagañ, warunków, sposobów) zarówno zewnêtrznych, jak i w³asnych. W procesie rozwi¹zywania problemów ¿yciowych (radzeniu sobie z nimi) pojawiaj¹ siê
poza ró¿norodnymi przeszkodami tak¿e czynniki sprzyjaj¹ce, które najczêœciej
zostaj¹ podzielone na specyficzne i niespecyficzne. Czynniki specyficzne odnosz¹ siê do konkretnego problemu, a niespecyficzne mog¹ dotyczyæ rozwi¹zywania ró¿nych problemów. Do grupy tych pierwszych M. Kulczycki zalicza:
l
odpowiedni¹ wiedzê (lub jej brak) na temat w³asnego po³o¿enia ¿yciowego
i sposobów (mo¿liwoœci) rozwi¹zania powsta³ego problemu ¿yciowego,
l
umiejêtnoœci (lub ich brak) behawioralno-poznawcze s³u¿¹ce wykorzystaniu
posiadanej wiedzy,
l
odpowiednie nastawienie (lub jego brak) do zmagania siê z danym problemem,
l
gotowoœæ (lub jej brak) do podjêcia odpowiedniej aktywnoœci w tym celu4.
Z kolei do czynników niespecyficznych mo¿na zaliczyæ: w³aœciwoœci temperamentalne cz³owieka, jego odpornoœæ na stres, ogólny system pogl¹dów i wartoœci,
1
Poprawa R., Poznawczo-fenomenologiczne koncepcje radzenia sobie z problemami ¿yciowymi,
Prace psychologiczne, Tom 34, s. 44–85.
2
Tomaszewski T., Wstêp do psychologii, PWN, Warszawa 1967, s.124–130.
3
Poprawa R., Poznawczo…, wyd. cyt., s. 44–85.
4
Tam¿e, s. 59–60.
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stan zdrowia itp. Podzia³ na czynniki specyficzne i niespecyficzne, warunkuj¹ce
rozwi¹zywanie problemów ¿yciowych nie jest zbyt ostry, poniewa¿ czynniki nazywane specyficznymi dla radzenia sobie z konkretnym problemem mog¹ mieæ
tak¿e charakter niespecyficzny i dotyczyæ w ogóle warunków radzenia sobie.
M. Kulczycki przedstawiaj¹c przebieg rozwi¹zywania problemów ¿yciowych,
kolejno wyodrêbnia szeœæ jego faz:
l
fazê wstêpn¹ – okreœlona nowa sytuacja ¿yciowa stwarza specyficzny uk³ad
warunków nabieraj¹cy znaczenia dla podmiotu i ukierunkowuj¹cy jego dotychczasow¹ dzia³alnoœæ (aktywnoœæ),
l
fazê decyzji, wyboru celu w³asnego dzia³ania o mniej lub bardziej wyraŸnym
znaczeniu,
l
fazê wyboru programu, w której jednostka konstruuje lub wykorzystuje posiadane ju¿ programy (dyrektywy, umiejêtnoœci) rozwi¹zywania problemu,
l
fazê realizacji ustalonych programów dzia³ania, maj¹cych na celu zmianê rzeczywistoœci,
l
fazê osi¹gniêcia celu,
l
fazê przekszta³cenia siê znaczenia sytuacji, przejœcie do kolejnych, nowych
problemów5.
Efektywne rozwi¹zanie problemu otwiera przed cz³owiekiem nowe mo¿liwoœci ¿yciowe. Wy³aniaj¹ siê nowe warunki i wymagania stwarzaj¹ce kolejne problemy do rozwi¹zania. W przypadku napotkania trudnoœci czy niepowodzeñ
mo¿liwe jest cofniêcie siê do faz poprzednich. Wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce warunki
przyczyniæ siê mog¹ do przejœcia do faz nastêpnych, mo¿liwe jest przerwanie procesu radzenia sobie z jednym problemem i przejœcie do innego, który w danym
uk³adzie warunków wydaje siê jednostce istotniejszy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e prezentowany podzia³ procesu radzenia sobie z fazami przypomina przebieg rozwi¹zywania problemów intelektualnych. Podobnie tak¿e ujmuje tê kwestiê
R. Lazarus6. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e radzenie sobie jest procesem dynamicznym
o du¿ej zmiennoœci oraz, ¿e istnieje du¿e zró¿nicowanie reakcji emocjonalnych,
behawioralnych i poznawczych w sytuacjach kryzysowych.
Punktem wyjœcia do wyodrêbnienia i rozwi¹zywania problemów ¿yciowych
jest tworzenie przez cz³owieka, na podstawie istniej¹cych aktualnych jego relacji
ze œwiatem, subiektywnego obrazu w³asnego po³o¿enia ¿yciowego7. Utworzona
poznawcza, œwiadomoœciowa struktura obejmuje to, co by³o, co jest i co bêdzie.
Wyró¿niaj¹ siê w niej po¿¹dane stany rzeczy, bêd¹ce wartoœciami oraz sposoby
ich osi¹gniêcia i wspó³istniej¹ce z nimi warunki. Na podstawie obrazu w³asnego
po³o¿enia ¿yciowego wyodrêbniaj¹ siê poszczególne problemy ¿yciowe cz³owieka oraz sposoby (mo¿liwoœci) ich rozwi¹zywania. Problemy ¿yciowe staj¹ siê
wyró¿nialne dziêki znaczeniu, jakie uzyskuj¹ treœci obrazu w³asnego po³o¿enia
5

Kulczycki M., Psychologia rozwi¹zywania problemów ¿yciowych, Prace Psychologiczne XXV,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1991.
6
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¿yciowego w relacji cz³owiek – œwiat. Sytuacja poprzez swoje nadrzêdne, podmiotowe znaczenie staje siê osobistym problemem ¿yciowym.
Obraz w³asnego po³o¿enia ¿yciowego mo¿e mniej lub bardziej adekwatnie oddawaæ istniej¹ce uwarunkowania danego po³o¿enia ¿yciowego podmiotu, a wiêc
mo¿e on byæ Ÿród³em mniej lub bardziej rzeczywistych problemów oraz u³atwiaæ
lub utrudniaæ ich rozwi¹zywanie.
Problemy ¿yciowe oraz sposoby ich rozwi¹zywania mog¹ mieæ formê jasno
uœwiadamianych przez cz³owieka stanów rzeczy lub tylko pewnych poczuæ, ¿e
po¿¹dane s¹ jakieœ zmiany. Wyra¿aj¹ siê w pewnym wzbudzeniu emocjonalnym
zachêcaj¹cym do podjêcia okreœlonej aktywnoœci. Prze¿ywaj¹c problem cz³owiek
czuje, ¿e sytuacja, w której siê znalaz³, nie jest dla niego obojêtna, niesie za sob¹,
czêsto jeszcze niezbyt dobrze okreœlone, straty, szkody czy zagro¿enia8. Sytuacja
ta staje siê impulsem do dzia³ania, zmiany w³asnego stanu emocjonalnego lub
rozwi¹zania problemu, czasem niemaj¹cego dobrze okreœlonego kierunku i formy. Przyczyny powsta³ego problemu ¿yciowego jednostka przypisuje albo sobie
samej albo elementom niezale¿nym od niej. W pierwszym przypadku problem
staje siê wa¿niejszy i bardziej anga¿uj¹cy, w drugim zaœ, problem staje siê mniej
dokuczliwy czy trudny. Niepe³na, czêsto niew³aœciwa orientacja we w³asnym
po³o¿eniu ¿yciowym i wy³aniaj¹ce siê z niej problemy przejawiaj¹ siê w podejmowaniu przez cz³owieka dzia³añ pozornych i fa³szywych oraz niew³aœciwych,
niedostosowanych sposobów ich rozwi¹zywania. Takie dzia³ania s¹ czêsto przyczynami powa¿nych, trudnych problemów adaptacyjnych. Spostrzegaj¹c sytuacjê jako swój problem cz³owiek koncentruje siê wówczas, przyk³adowo, wy³¹cznie na przykroœciach, jakie przynosi mu ta sytuacja.
Radzenie sobie z takim problemem najczêœciej skupia siê na zwalczaniu przykrych uczuæ, bez siêgania do Ÿróde³, cz³owiek koncentruje siê na szybkim pozbyciu siê doznawanych przykroœci, niepokojów i obaw, a nie na próbie bardziej
trwa³ego zabezpieczenia siê przed nimi. ¯yje on tylko obecn¹ chwil¹, nie
pog³êbiaj¹c i nie ³¹cz¹c problemów z ca³oœci¹ swego ¿ycia. Reaguje na oddzielne
bodŸce, nie tworz¹ce wiêkszych, sensownych ca³oœci. Postêpowanie tego rodzaju
przypomina pos³ugiwanie siê œrodkami przeciwbólowymi w przypadku pojawienia siê somatycznego cierpienia9. Wielu ludzi pragnie szybkich i bezpoœrednich
efektów radzenia sobie. Za kryterium poradzenia sobie z problemami przyjmuje
siê czêsto zredukowanie napiêcia, uspokojenie siê. Przyk³adami takich form radzenia sobie s¹ reakcje wybuchów emocjonalnych, czy te¿ dzia³anie mechanizmów obronnych lub roz³adowuj¹cych napiêcie (np. picie alkoholu)10. Jednak¿e
aby dobrze rozwi¹zaæ problem nie mo¿na wy³¹cznie uspokoiæ siê, lecz przekonaæ
siê o osi¹gniêciu dalszego rozwoju i zapewnieniu sobie lepszych warunków bytu
i przez to osi¹gniêcie wy¿szej jakoœci ¿ycia.
8
9
10

Lazarus R., Paradygmat stresu i radzenia sobie, Nowiny psychologiczne 1986, s. 2–39.
Poprawa R., Poznawczo…, wyd. cyt., s. 44–85.
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W sytuacjach trudnych ludzie reaguj¹ bardzo ró¿norodnie. Jedni rozmawiaj¹
z bliskimi i wspólnie szukaj¹ dróg wyjœcia, inni koncentruj¹ siê na problemie
i próbuj¹ go rozwi¹zaæ wierz¹c we w³asne mo¿liwoœci, jeszcze inni unikaj¹ takich
sytuacji, a jeœli siê w nich znajduj¹, to staraj¹ siê z nich wycofaæ. W³aœnie wtedy
mówi siê o ró¿nych stylach radzenia sobie ze stresem11.
W literaturze spotkaæ mo¿na rozmaite autorskie klasyfikacje stylów radzenia
sobie. I. Heszen-Niejodek przedstawia dwie propozycje klasyfikacji stylów radzenia sobie. W pierwszej autorka odwo³uje siê do prac S. Miller, wykazuje pokrewieñstwo z opisanymi przez psychoanalizê tendencjami obronnymi: represj¹
(t³umieniem czegoœ) i sensytyzacj¹ (czuciem, koncentrowaniem siê). Ze wzglêdu
na postawê wobec informacji dotycz¹cych stresora wyodrêbnione zosta³y dwa
style polegaj¹ce na:
l
koncentrowaniu uwagi na stresorze i/lub w³asnej reakcji, czyli na poszukiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji dotycz¹cych
wydarzenia stresowego,
l
odwracaniu uwagi od stresora i w³asnych reakcji, czyli na pomijaniu, odrzucaniu, wypieraniu i zaprzeczaniu informacjom o wydarzeniu stresowym oraz
chronieniu przed takimi informacjami przez anga¿owanie siê w tzw. „bezstresowe” formy aktywnoœci (styl unikowy)12.
W obrêbie stylu unikowego mo¿na wyró¿niæ dwie g³ówne strategie:
l
unikanie przez dystrakcjê – czyli celowe zajmowanie siê inn¹ czynnoœci¹,
podjêcie dodatkowych czynnoœci anga¿uj¹cych uwagê i odwracaj¹cych j¹ od
stresora, np. nadmierne zaanga¿owanie w pracê zawodow¹,
l
unikanie w postaci wypierania – proces, w którym dochodzi do dysocjacji procesów poznawczych i towarzysz¹cych im uczuæ, przez co jednostka zaprzecza
nieprzyjemnym prze¿yciom13.
Opieraj¹c siê na obu opisywanych stylach i stwierdzaj¹c niezale¿noœæ pomiêdzy ich wskaŸnikami, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e mamy do czynienia nie tyle
z dwoma przeciwstawnymi stylami, lecz dwiema niezale¿nymi dymensjami, na
podstawie których nale¿a³oby wyró¿niæ cztery style radzenia sobie. Pierwszy
z wymienionych stylów: du¿a czujnoœæ/silne unikanie charakteryzuje siê bogatymi zasobami zarówno strategii „czujnych”, jak i „unikowych”, zatem jednostka
reprezentuj¹ca taki styl jest w stanie radziæ sobie zarówno wykorzystuj¹c informacje o sytuacji stresowej (strategie czujne), jak i chroni¹c siê przed takimi informacjami (strategie unikowe). Drugi styl: du¿a czujnoœæ/s³abe unikanie oznacza obfitoœæ strategii czujnych i ubóstwo strategii unikowych, co generalnie predysponuje
jednostkê do radzenia sobie dziêki wykorzystaniu informacji o stresorze. Kolejny
11

Pirecki K., Poczucie w³asnej wartoœci a style radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
[w:] M. Chmielewska, Rola psychologa i pomocy psychologicznej w s³u¿bach mundurowych, Agencja
Wydawnicza ULMAK, Warszawa 2000, s. 63.
12
Por. Heszen-Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau, Psychologia – podrêcznik akademicki, Tom 3, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2000, s. 485.
13
Tam¿e.
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styl: ma³a czujnoœæ/s³abe unikanie wyró¿nia siê z uwagi na deficyt strategii czujnych i du¿y zasób strategii unikowych, takie predyspozycje prowadz¹ do radzenia
sobie przez unikanie informacji. Wreszcie ostatni wymieniony styl: ma³a czujnoœæ/s³abe unikanie znamionuj¹ niewielkie zasoby zarówno strategii czujnych,
jak i unikowych, co predysponuje do generalnie ma³ej aktywnoœci zaradczej14.
Nie wydaje siê mo¿liwe jednoczesne stosowanie przeciwstawnych strategii
w odniesieniu do zachowania. Omawiane rozró¿nienie odnosi siê, wiêc do dyspozycji, a nie do ich aktualizacji w zachowaniu.
N.S. Endler i J.D.A. Parker, autorzy innej klasyfikacji stylów radzenia sobie,
pos³uguj¹ siê dodatkowo kryteriami czêœciowo nawi¹zuj¹cymi do funkcji, jakie
maj¹ one pe³niæ. Wyró¿niaj¹ trzy rodzaje stylów:
l
styl skoncentrowany na zadaniu – polegaj¹cy na tendencji do podejmowania
wysi³ków zmierzaj¹cych do rozwi¹zania problemu, poprzez poznawcze przekszta³cenie lub próby zmiany sytuacji,
l
styl skoncentrowany na emocjach – charakteryzuj¹cy siê tendencj¹ do koncentracji na sobie, na w³asnych prze¿yciach emocjonalnych, do myœlenia ¿yczeniowego i fantazjowania, celem jest zmniejszenie napiêcia emocjonalnego
zwi¹zanego z sytuacj¹ stresow¹,
l
styl skoncentrowany na unikaniu – tendencja do wystrzegania siê myœlenia,
prze¿ywania i doœwiadczania trudnych sytuacji, anga¿owanie siê w czynnoœci
zastêpcze (w tym np. stosowanie u¿ywek), albo poszukiwanie kontaktów towarzyskich15.
Równie¿ R. Lazarus i S. Folkman dokonuj¹ podzia³u stylów radzenia sobie
w odniesieniu do ich funkcji:
l
instrumentalnej – zorientowanej na problem, gdy zmienia siê stresogenna sytuacja poprzez zmianê w³asnego dzia³ania i zagra¿aj¹cego, szkodz¹cego otoczenia,
l
reguluj¹cej przykre emocje – samouspokajaj¹cej, s³u¿y ona zniesieniu, zredukowaniu negatywnego napiêcia emocjonalnego. Formê tê nazywa siê skoncentrowan¹ na emocjach16.
Ludzie stosuj¹ oba typy radzenia sobie praktycznie w ka¿dym rodzaju stresowej konfrontacji. Procesy radzenia sobie zwykle ³¹cz¹ w sobie obie funkcje. Dobre, efektywne radzenie sobie, czyli poradzenie sobie z problemami (stresorami)
wielokrotnie wymaga zarówno, np. uspokojenia siê, opanowania w³asnych emocji, a nawet ucieczki, zapomnienia czy zaprzeczenia w obliczu spostrzeganego
zagro¿enia dla w³asnej osoby i cenionych przez siebie wartoœci, jak i konkretnych
wysi³ków w celu zrobienia czegoœ konstruktywnego z zagra¿aj¹cymi, szkodz¹cymi lub wyzywaj¹cymi wymaganiami stresowej konfrontacji. Bez samouspokojenia siê czêsto niemo¿liwe jest podjêcie konstruktywnych, koniecznych dzia³añ
14
Por. Heszen-Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau, Psychologia – podrêcznik akademicki, Tom 3, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2000,
s. 486.
15
Tam¿e, s. 486.
16
Por. I. Heszen-Niejodek, Teoria…, wyd. cyt., s. 476–477.
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zmieniaj¹cych sytuacje czy w³asne przekonania, pogl¹dy, sposób zachowania siê
podmiotu. Z kolei zmiany w³asnych zachowañ w obliczu jakiegoœ problemu ¿yciowego, które nie poci¹gaj¹ za sob¹ zmian emocjonalnych – prze¿ywania danego
problemu, z regu³y s¹ ma³o efektywne i nietrwa³e. Bywa, ¿e funkcje radzenia sobie s¹ w konflikcie, szczególnie w sytuacjach, gdy regulacja emocji s³u¿¹ca samouspokojeniu uniemo¿liwia podjêcie dzia³añ koniecznych z punktu widzenia
przystosowania siê. Na przyk³ad, cz³owiek poprawiaj¹cy swoje samopoczucie,
broni¹c pozytywnego obrazu w³asnej osoby w obliczu zagro¿eñ czy strat za pomoc¹ zaprzeczenia, wypierania, racjonalizacji lub stosowania substancji odurzaj¹cych, mo¿e pogorszyæ swoje relacje ze œwiatem i uniemo¿liwiæ rzeczywiste,
dobre przystosowanie siê.
Wykorzystanie przez cz³owieka okreœlonych strategii radzenia sobie, czy to
skoncentrowanych na emocjach, czy na rozwi¹zywaniu problemów, uzale¿nione
jest od dokonuj¹cych siê w danej transakcji stresowej procesów oceny poznawczej (nadawanie znaczeñ). Im wiêcej zagro¿eñ i negatywnych emocji przynosi
ocena danej transakcji, tym wiêcej wysi³ków radzenia sobie ukierunkowanych
jest na regulacjê emocji i odwróconych od rozwi¹zywania problemu. Dzieje siê
tak wówczas, gdy znaczenie danego problemu jest dla podmiotu bardzo du¿e,
a mo¿liwoœci poradzenia sobie ocenia jako niezadowalaj¹ce lub wrêcz negatywne,
co rodzi poczucie bezradnoœci. Z kolei cz³owiek czuj¹cy siê wyzwanym w okreœlonej konfrontacji stresowej prze¿ywa z regu³y mniej negatywnych emocji i nie
musi koncentrowaæ swoich wysi³ków na obronie w³asnej osoby, dlatego jest
w stanie bardziej zaanga¿owaæ siê w instrumentalne rozwi¹zanie problemu. Jeœli
rezultaty jego dzia³añ spostrzegane s¹ jako pozytywne, wzmaga to ocenê danej
transakcji stresowej jako wyzywaj¹cej. U cz³owieka czuj¹cego siê zagro¿onym doznanie niepowodzeñ wzmaga natomiast interpretowanie rzeczywistoœci jako
zagra¿aj¹cej oraz pog³êbia negatywny stan emocjonalny.
R. Lazarus, maj¹c na uwadze dwie funkcje radzenia sobie, wskazuje na du¿¹
zmiennoœæ procesów, w tym i stosowanych strategii zmagania siê ze stresem.
Strategia radzenia sobie, która spe³nia pozytywne funkcje na jednym z „etapów”
stresogennego wydarzenia, mo¿e mieæ negatywne dla niego konsekwencje na innym. Przyk³adowo, szybka redukcja napiêcia w pierwszej fazie sytuacji stresowej,
dziêki dystansowaniu siê od problemu poprzez unikanie myœlenia o nim, na dalszym etapie mo¿e utrudniaæ konfrontacjê z problemem i powodowaæ dodatkowe
obci¹¿enia. Warto zwróciæ uwagê, ¿e zdaniem R. Lazarusa u¿ywanie alkoholu zaliczyæ mo¿na do zachowañ o charakterze obronno-ucieczkowym. Prawdopodobnie traktowany mo¿e byæ jako radzenie sobie zorientowane na emocje. Pozwala,
bowiem na zmniejszenie odczuwanego stresu i umo¿liwia szybkie odreagowanie
nagromadzonego napiêcia. Celem staje siê wówczas g³ównie poprawienie sobie
samopoczucia, uciekanie od problemu bêd¹cego Ÿród³em stresu. Dzia³ania te nie
prowadz¹ jednak do konstruktywnego rozwi¹zania problemu, pozytywn¹ rolê
mog¹ pe³niæ tylko w pocz¹tkowym etapie sytuacji kryzysowej, gdy u³atwiaj¹ ra-
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dzenie sobie ze zbyt silnym pobudzeniem emocjonalnym. Czêœciej jednak stanowi¹ barierê dla formu³owania perspektyw ¿yciowych i autorefleksji pozwalaj¹cych realizowaæ zadania rozwojowe. W rezultacie prowadz¹ do wyst¹pienia
dodatkowych konfliktów i pogorszenia funkcjonowania emocjonalnego i spo³ecznego jednostki. N.S. Endler i J.D.A. Parker odró¿niaj¹ natomiast te dwie
strategie, tzn. unikania i zorientowan¹ na emocjach. Wyró¿niaj¹ oni styl skoncentrowany na zadaniu, styl skoncentrowany na osobie, a ponadto styl skoncentrowany na unikaniu. Wprowadzaj¹ tak¿e dalsze rozró¿nienie w ramach strategii
okreœlonej, „unikanie” na strategie zorientowane na osobê (emocje) i zorientowane na zadanie, polegaj¹ce na podjêciu innego zadania.
Rezultaty procesów radzenia sobie wp³ywaj¹ na adaptacjê cz³owieka do œwiata
w ci¹gu ca³ego ¿ycia i dotycz¹ zarówno morale, jak i funkcjonowania spo³ecznego, zdrowia somatycznego i zachowania zasobów radzenia sobie na przysz³oœæ17.
Wp³ywaj¹ zatem na to, co jednostka odczuwa na temat samej siebie i warunków
swego ¿ycia oraz zakresu, w jakim czuje siê usatysfakcjonowana. £¹cz¹ siê z dobrym funkcjonowaniem spo³ecznym cz³owieka, poczuciem satysfakcji, szczêœcia,
zadowolenia z przebiegu ¿ycia i zmagania siê z nim.
Ocena efektywnoœci radzenia sobie mo¿e dotyczyæ procesu, strategii lub stylu.
Opiera siê na za³o¿eniu, ¿e pewne sposoby radzenia sobie s¹ generalnie lepsze od
innych. Uwa¿a siê na przyk³ad, ¿e mechanizmy kontroli – jako jedyny skuteczny
sposób pokonywania stresu – maj¹ wiêksz¹ wartoœæ w porównaniu z mechanizmami obronnymi.
Ocena efektywnoœci procesu obejmuje natomiast ca³¹ transakcjê stresow¹,
w trakcie której cz³owiek stosuje zwykle wiele ró¿norodnych strategii. R. Lazarus
i S. Folkman twierdz¹, ¿e podstaw¹ oceny efektywnoœci radzenia sobie jest wynik,
czyli osi¹gniête rozwi¹zanie transakcji stresowej. Proces radzenia sobie mo¿e zostaæ oceniony jako efektywny, jeœli osi¹gniêto trwa³e rozwi¹zanie problemu, które nie poci¹ga za sob¹ dodatkowego konfliktu i pozwala zachowaæ pozytywny
stan emocjonalny. Rozwi¹zanie transakcji stresowej bêdzie optymalne tak¿e wtedy, kiedy proces radzenia sobie w maksymalnym stopniu jest dostosowany do
wymagañ sytuacji stresowej. Warunkiem efektywnoœci jest odpowiednioœæ pomiêdzy rzeczywistoœci¹ a jej ocen¹ oraz ocen¹ a radzeniem sobie18.
Odnosz¹c styl do ró¿nic indywidualnych miêdzy ludŸmi, oceniæ mo¿na efektywnoœæ osób, wyró¿niaj¹c osoby ogólnie lepiej i gorzej radz¹ce sobie w warunkach stresowych. Uwzglêdniæ nale¿y przy tym ró¿nego rodzaju sytuacje stresowe, w których jednostka uczestniczy. Ocena obejmuje nie jeden, ograniczony
w czasie epizod stresowy, ale jakiœ okres i pewn¹ liczbê takich epizodów.

17

Por. Poprawa R., Poznawczo …, wyd. cyt., s. 44–85.
Por. Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z., Cz³owiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego, Katowice 2000, s. 32.
18
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Mo¿emy tak¿e oceniaæ efektywnoœæ wyniku bezpoœrednio po zakoñczeniu
transakcji stresowej i w jakiejœ perspektywie czasowej, bo rozwi¹zanie oceniane
bezpoœrednio jako wystarczaj¹ce, mo¿e nie wytrzymaæ próby czasu.
W wypadku procesu ocena dotyczy rozwi¹zania konkretnej sytuacji stresowej,
bywa jednak niejednoznaczna, poniewa¿ radzenie sobie prowadz¹ce do poprawy
sytuacji mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ koszty emocjonalne. Ocena efektywnoœci strategii okazuje siê zatem wzglêdna, zale¿na od kontekstu. Nie dowiedziono te¿ przewagi jakiegoœ stylu radzenia sobie nad innym. Badania dowodz¹ jednak, ¿e w sytuacji, gdzie z jakichœ powodów stosowane s¹ strategie niezgodne ze stylem
radzenia sobie, jest mniejsza efektywnoœæ ni¿ w sytuacji, gdzie strategie zgodne s¹
z indywidualnym stylem radzenia sobie. Dla efektywnoœci wa¿niejsze okazuje siê
dostosowanie strategii do indywidualnego stylu ni¿ do wymagañ sytuacji. Innym
przyk³adem jest aktywna postawa w obliczu stresu. Podejmowanie wysi³ków
w celu jego przezwyciê¿enia jest generalnie korzystniejsze dla adaptacji w porównaniu z postaw¹ biern¹, która charakteryzuje siê ma³ym zaanga¿owaniem w proces radzenia sobie. Wed³ug H.W. Krohne aktywne radzenie sobie, bez wzglêdu
na rodzaj stosowanych strategii jest adaptacyjnie korzystniejsze w porównaniu
z innym poziomem aktywnoœci wobec stresora19.
Ch. Carver i M. Scheier dowodz¹, ¿e jedynie pozytywne przewartoœciowanie
doprowadza jednoznacznie do poprawy stanu emocjonalnego. ¯adna inna forma
radzenia sobie nie wi¹za³a siê ze z³agodzeniem w przysz³oœci negatywnych emocji. Aktywne podejœcie do radzenia sobie w ¿yciu sprzyja dobremu samopoczuciu. Niektóre dane empiryczne wskazuj¹ na skutecznoœæ niektórych form radzenia sobie w obni¿aniu negatywnych emocji w konkretnych sytuacjach20.
S. Schönpflung i G. Batimann stwierdzaj¹, ¿e samo podjêcie radzenia sobie
jest dodatkowym Ÿród³em stresu, który okreœliæ mo¿na jako „stres wytwarzany
przez podmiot”. Korespondowa³oby to z R. Lazarusa ujêciem radzenia sobie jako
procesu zwi¹zanego z wysi³kiem. Akcentowanie zwiêkszenia stresu jako jednego
z nastêpstw podjêcia radzenia sobie prowadzi do wniosku, ¿e w pewnych sytuacjach jest ono nieop³acalne, nawet bez wzglêdu na efekty. Do okreœlenia tych sytuacji warto pos³u¿yæ siê za S. Schópflungiem i G. Battmannem kategori¹ zasobów. Ludzie oceniaj¹ i porównuj¹ swoje transakcje z otoczeniem, bior¹c pod
uwagê wzrost oraz utratê zasobów. Radzenie sobie mo¿e wiêc byæ traktowane
jako proces gospodarowania zasobami, a ocenê jego op³acalnoœci uzyskujemy
przez porównanie wielkoœci zasobów anga¿owanych w problem powoduj¹cy
stres z zasobami anga¿owanymi w radzenie sobie w przypadku jego podjêcia.
Niejednokrotnie ten prosty bilans prowadzi do wniosku, ¿e bardzo op³acalne jest
pozostawanie w relacji stanowi¹cej Ÿród³o stresu ni¿ podjêcie radzenia sobie. Nieop³acalnoœæ radzenia sobie wi¹¿e siê te¿ z tym, ¿e jego skutki mog¹ byæ gorsze ni¿
sam tylko brak poprawy relacji bêd¹cej Ÿród³em stresu. Doprowadziæ mo¿e bo19
20

Tam¿e, s. 33–34.
Tam¿e, s. 34.
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wiem do pogorszenia tej relacji lub spowodowaæ zaistnienie nowej relacji stresowej21. Ocena efektywnoœci procesu radzenia sobie obejmuje ca³¹ transakcjê stresow¹, w trakcie której cz³owiek stosuje zwykle wiele ró¿norodnych strategii.
Problem radzenia sobie ze stresem jest niezwykle istotny z punktu widzenia
przystosowania siê cz³owieka do warunków œrodowiskowych. Otó¿ pojawiaj¹ce
siê w sytuacji stresowej wymagania wewnêtrzne i zewnêtrzne, czêsto przekraczaj¹ce mo¿liwoœci przystosowawcze, pobudzaj¹ cz³owieka do aktywnoœci ukierunkowanej na odzyskanie równowagi pomiêdzy wymaganiami i mo¿liwoœciami
oraz na poprawê stanu emocjonalnego. Taka aktywnoœæ okreœlana jest czêsto jako
„radzenie sobie ze stresem”22. Zainteresowanie problematyk¹ radzenia sobie ze
stresem jest bardzo du¿e i stale roœnie. Jednak¿e pojêcie radzenia sobie pozostaje
ci¹gle niejasne. W g³ównej mierze jest to spowodowane definiowaniem go na ró¿nych poziomach ogólnoœci i w ro¿nych wymiarach.
W literaturze przedmiotu pojêcie radzenia sobie (coping) ze stresem odnosi siê
do osobistych poznawczych i behawioralnych, wci¹¿ zmieniaj¹cych siê
wysi³ków, aby podo³aæ (zredukowaæ, umniejszyæ, ulepszyæ, tolerowaæ czy opanowaæ) wewnêtrznym i zewnêtrznym wymaganiom stresowej transakcji. Jest seri¹
celowych, zmieniaj¹cych siê wysi³ków podejmowanych w wyniku okreœlonej
oceny sytuacji. Radzenie sobie jest zachowaniem reaktywnym, zbiorem czynnoœci ukierunkowanych na walkê z zagro¿eniem. Czêsto definiowane jest jako œwiadomy lub nieœwiadomy wysi³ek, zwi¹zany z zapobieganiem, eliminowaniem
b¹dŸ os³abianiem stresorów albo tolerowaniem ich efektów w sposób najmniej
szkodliwy23.
Lazarus uwa¿a, ¿e radzenie sobie ze stresem nale¿y traktowaæ jako proces psychologiczny, który okreœla: co dana osoba robi w szczególnym przypadku i jak to,
co zrobi, zmienia siê, gdy zmienia siê wydarzenie.
Warunkiem bezwzglêdnym zaistnienia procesu radzenia sobie jest specjalna
mobilizacja wysi³ków danej osoby w jej konfrontacji z wymaganiami stresowej
transakcji. Jak podkreœla R. Lazarus i S. Folkman, mobilizacja wysi³ków podmiotu jest tym, co odró¿nia radzenie sobie od adaptacji. „Radzenie sobie pojawia
siê tylko wtedy, kiedy jakaœ osoba nie mo¿e rutynowo sprostaæ wymaganiom
i ¿¹daniom ¿ycia, ale musi zrobiæ coœ ekstra. To rozró¿nienie pozwala na takie zawê¿enie definicji „radzenia sobie”, aby zawiera³a tylko dzia³ania nierutynowe...24”. Bardziej ogólne natomiast pojêcie „adaptacja” odnosi siê do procesów
wp³ywaj¹cych na to, jak dana osoba w ogóle daje sobie radê w ¿yciu. Omawiani
autorzy wyró¿nili ponadto trzy kluczowe cechy radzenia sobie ze stresem:

21

Tam¿e, s. 35–36.
Heszen-Niejodek I., Teoria…, wyd. cyt., s. 475.
Por. Tam¿e, s. 476.
24
Strelau J., Psychologia – podrêcznik akademicki, Tom 3, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2000, s. 284.
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jest to proces „ukierunkowany”, skupiaj¹cy siê na tym, co dana osoba rzeczywiœcie myœli i robi w czasie okreœlonej konfrontacji stresowej oraz na tym, jak
zmienia siê to w trakcie jej trwania,
l
jest procesem „kontekstualnym”, to znaczy zachodz¹cym pod wp³ywem tego,
jak dana osoba ocenia rzeczywiste wymogi konfrontacji oraz œrodki (mo¿liwoœci) do sprostania im. Kontekstualnoœæ tego procesu oznacza tak¿e, ¿e maj¹ na
niego wp³yw inne osoby oraz cechy i w³aœciwoœci danej sytuacji,
l
autorzy nie zak³adaj¹, co stanowi dobre, a co z³e radzenie sobie. Jest ono definiowane jako wysi³ki danej osoby, aby sprostaæ wymaganiom stresuj¹cej relacji,
bez wzglêdu na to, czy s¹ one zakoñczone sukcesem.
Radzenie sobie mo¿e byæ rozpatrywane jako:
l
proces – czyli ca³oœæ aktywnoœci podejmowanej przez cz³owieka w sytuacji
stresowej. Jest on z³o¿ony i dynamiczny, zajmuje d³ugi okres i oddzia³uje na
pierwotn¹ sytuacjê, zmieniaj¹c j¹ czasem radykalnie, co wp³ywa zwrotnie na
przebieg aktywnoœci zaradczej.
l
strategia – czyli mniejsze, wyró¿nione w przebiegu czasowym jednostki aktywnoœci, stanowi¹ce jakby ogniwa. Niekiedy ró¿ni¹ siê od siebie znacznie
w przebiegu tego samego procesu.
l
styl radzenia sobie – czyli posiadany przez jednostkê, charakterystyczny dla
niej repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Dyspozycja ta
jest atrybutem podmiotu. Takie rozumienie implikuje zgodê na istnienie ró¿nic indywidualnych w zakresie dyspozycji do radzenia sobie, ale nie wyklucza
mo¿liwoœci elastycznego dopasowania zachowania do wymagañ sytuacji25.
Styl radzenia sobie jest traktowany jako dyspozycja, bowiem w procesie radzenia sobie uczestniczy tylko czêœæ spoœród strategii zawartych w repertuarze jednostki. Dopiero wymagania sytuacji stresowej i mo¿liwoœci wynikaj¹ce ze stylu
radzenia sobie decyduj¹ o tym, jakie strategie zostan¹ wykorzystane. Elastycznoœæ zachowania, jego dostosowanie do wymagañ sytuacji jest warunkiem skutecznoœci radzenia sobie.
Wed³ug Wrzeœniewskiego proces radzenia sobie, to ci¹g zmieniaj¹cych siê
w czasie strategii, ³¹cz¹cych siê ze zmianami cech sytuacji i zmianami stanu psychofizycznego jednostki. Proces ten zale¿y od czynników sytuacyjnych, od czynników osobowych i od interakcji miêdzy tymi dwiema grupami czynników. Podjêcie przez jednostkê okreœlonej strategii, zale¿y nie tylko od rodzaju sytuacji
i stylu radzenia sobie charakterystycznego dla danej osoby, ale tak¿e od takich
sk³adników osobowoœci, jak na przyk³ad optymizm, poziom samooceny, poziom
osi¹gniêæ czy lêkliwoœæ. Na podjêcie okreœlonej strategii maj¹ tak¿e wp³yw inne
w³aœciwoœci jednostki, jak: wiek, p³eæ, wykszta³cenie. Podjêta strategia jest wypadkow¹ wszystkich tych zmiennych26. Wed³ug R. Lazarusa i S. Folkman ludzie
l

25

Por. I. Heszen-Niejodek, Teoria…, wyd. cyt., s. 475.
Por. Wrzeœniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Cz³owiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego, Katowice 2000, s. 45–48.
26
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ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ sk³onnoœciami do pos³ugiwania siê okreœlonego rodzaju
strategiami radzenia sobie i te ró¿nice s¹ wzglêdnie sta³e. To, które spoœród dostêpnych strategii zostan¹ wykorzystane, zale¿y w du¿ym stopniu od spostrzegania przez jednostkê wymagañ sytuacyjnych. Sam zaœ przebieg procesu zaradczego zale¿y g³ównie od oceny wtórnej zagro¿enia, w której cz³owiek dokonuje
oszacowania, co mo¿e zrobiæ, by sprostaæ wymaganiom sytuacji. R. Lazarus podkreœla zale¿noœæ efektywnoœci i adaptacyjnoœci danego psychologicznego mechanizmu radzenia sobie od szerokiego kontekstu stwarzanego przez relacje podmiotu ze œwiatem i „etapu” przebiegu procesu radzenia sobie. Na przyk³ad,
„zaprzeczenie”, „unikanie”, „czasowe samooszukiwanie siê” i inne formy radzenia sobie mog¹ byæ równie¿ pozytywne, a nawet niezbêdne w pewnych uk³adach
relacji i okreœlonych momentach ich przebiegu. Funkcjonowanie obronne jest
skuteczne w wielu kontekstach sytuacyjnych. Stwierdzono, ¿e osoby, które najbardziej korzysta³y z obronnych strategii radzenia sobie, by³y ca³oœciowo najmniej przystosowane. Chocia¿ mo¿na uznaæ i wskazaæ wartoœæ adaptacyjn¹ czy
nawet prorozwojow¹ niektórych mechanizmów radzenia sobie okreœlonych jako
obronne, niemniej jednak, je¿eli okazuj¹ siê one jedynymi, dominuj¹cymi mechanizmami radzenia sobie z wymaganiami œwiata i w³asnej osoby, wówczas staj¹
siê dezadaptacyjne. Mog¹ prowadziæ do oderwania siê od rzeczywistoœci, staæ siê
wyrazem zaburzeñ zachowania i nieprzystosowania psychologicznego27.
Reasumuj¹c, stres w powszechnym odbiorze spo³ecznym jest uwa¿any za zjawisko szkodliwe. Pojawia siê wtedy, gdy zostaje zachwiana równowaga miêdzy
mo¿liwoœciami, a obci¹¿eniem. To jak radzimy sobie ze stresem w du¿ej mierze
zale¿y od tego jak w danej chwili oceniamy sytuacjê. Zwykle w pierwszej chwili
pojawienia siê sytuacji stresowej identyfikujemy jak powa¿ny jest to problem,
a nastêpnie szukamy „drogi ewakuacji”. Ka¿dy cz³owiek ma swoj¹ w³asn¹ drogê
ewakuacji, np.: walka, ucieczka, chwilowa samotnoœæ, hobby, spotkanie z przyjaznymi sobie ludŸmi. Poniewa¿ tak naprawdê nikt nie jest w stanie okreœliæ, jak
zachowa³by siê w konkretnej sytuacji kryzysowej, w warunkach silnego stresu,
niebagatelnego znaczenia nabiera edukacja przedincydentalna realizowana podczas przygotowania do wykonywania szczególnych zadañ. Skupiaæ siê ona winna
na uœwiadomieniu funkcjonariuszom z czym mog¹ siê spotkaæ na miejscu prowadzenia dzia³añ (widoki zniszczenia, zmasakrowanych ludzkich cia³, reakcje ofiar
itp.), przygotowywaæ do radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz panowania
nad w³asnymi reakcjami (emocjami), na miejscu w którym dosz³o do zdarzenia,
jak i radzenia sobie z objawami dystresu po zdarzeniu, a ponadto uczyæ zasad higieny psychicznej i fizycznej28.

27
Por. Poprawa R., Poznawczo- fenomenologiczne koncepcje radzenia sobie z problemami ¿yciowymi, Prace psychologiczne XXXIX, 1994, s. 72.
28
Por., Wiœniewski B., Kaczmarczyk B., Sytuacje krytyczne a stres, Wy¿sza Szko³a Administracji,
Bielsko-Bia³a, 2012, s. 134–135.
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The article contains overview of the selected stress theories and stress
management strategies. Stress is an integral part of human life. One of the
most important human characteristics is the ability to adapt to the
changeable environmental conditions. Life problems which stem from
mutual human – world relations can, if a person does not take appropriate
actions or does not receive adequate aid, cause stress. In reality,
undesirable actions may be caused by too high stress level or long-term
stress only. Moderate stress increases abilities to overcome adaptation
requirements of the environment, allowing psychological development.
Numerous researchers describe it as a fundamental development factor.
What needs to be taken into consideration is the fact that many human
decisions related to developing the abilities to cope with stress directly
impact stress-related reactions and their consequences. In this context, it is
impossible to overestimate the importance of support thanks to which
dealing with stress is easier and more effective.
Keywords: life problems, stress, difficult situation, strategy, style.
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Omówienie
LEAD

Powiaty w kontekœcie wykonywanych zadañ
z zakresu zarz¹dzania kryzysowego
Artyku³ przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w powiatach: krakowskim, lubelskim, sandomierskim, starogardzkim, tucholskim oraz
wroc³awskim na temat wykonywanych zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego. Badania odbywa³y siê w okresie badawczym od maja do grudnia
2012 r. na próbie badawczej maj¹cej charakter losowy, obejmuj¹cy 628
respondentów.
W opracowaniu przedstawiono definicje zarz¹dzania kryzysowego, okreœlono jego g³ówny cel. Nastêpnie opisano proces zarz¹dzania kryzysowego
sk³adaj¹cy siê z faz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy,
aby zaraz po nich okreœliæ priorytetowe zadania dla poszczególnych faz, jakie winny byæ realizowane w powiatach. Kolejno przedstawiono zadania
starosty z zakresu zarz¹dzania kryzysowego wynikaj¹ce z Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r. nr 89 poz. 590
z póŸn. zm.) oraz Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592), a nastêpnie przedstawiono i opisano
wyniki badania, zwracaj¹c uwagê na ró¿nice w wykonywaniu zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w powiatach.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie kryzysowe, fazy zrz¹dzania kryzysowego,
powiat, zadania powiatu.

1. Wprowadzenie
Zarz¹dzanie definiowane jest jako „[...] system dzia³añ reguluj¹cych sposób
i zasady funkcjonowania okreœlonej organizacji zgodnie z wytyczonymi celami”1,
st¹d czêsto uto¿samia siê go z zarz¹dzaniem przez cele i œwiadomym formu³owaniem tych ostatnich. Obejmuje takie funkcje, jak: planowanie, organizowanie,
motywowanie oraz kontrolê.
Z powy¿szej definicji wnioskuje siê, ¿e zarz¹dzanie jest œciœle powi¹zane
z zarz¹dzaniem kryzysowym, w którym realizacja dzia³añ odbywa siê w ramach
czterech faz: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Owe
1

Multimedialna encyklopedia powszechna. Oficyna Wydawnicza FOGRA, edycja 1998.
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dzia³ania w ramach systemu zarz¹dzania kryzysowego realizowane s¹ na wszystkich poziomach administracji, poczynaj¹c od gminy przez powiat, województwo i kraj. Na ka¿dym z wymienionych szczebli odpowiednie organy realizuj¹
przypisane ustawowo zadania z zakresu zarz¹dzania kryzysowego. Na terenie powiatu s¹ to miêdzy innymi takie dzia³ania, jak monitorowanie, planowanie, reagowanie, usuwanie skutków zagro¿eñ, ale i zarz¹dzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleñ, æwiczeñ i treningów z zakresu reagowania na potencjalne
zagro¿enia. Wobec powy¿szego w artykule przedstawiono opiniê respondentów
– mieszkañców powiatów na temat stopnia realizacji poszczególnych zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego.

2. Definiowanie zarz¹dzania kryzysowego
Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym wprowadzi³a definicjê zarz¹dzania kryzysowego, która okreœla j¹ „[…] jako dzia³alnoœæ organów administracji publicznej,
bêd¹ca elementem kierowania bezpieczeñstwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi
kontroli w drodze zaplanowanych dzia³añ, reagowaniu w przypadku wyst¹pienia
sytuacji kryzysowych usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej”2.
Powy¿sza definicja jest od 2007 r. najczêœciej u¿ywana, lecz nie jedyna, gdy¿
w literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ szereg innych jej interpretacji. Na
przyk³ad wed³ug Danuty Lalak i Tadeusza Pilchy „[…] zarz¹dzanie kryzysowe
to zespó³ przedsiêwziêæ organizacyjnych, logistycznych i finansowych, których
celem jest zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnienie sprawnoœci struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarz¹dzania, utrzymanie
ci¹g³ej gotowoœci si³ i œrodków do podjêcia dzia³añ, sprawne reagowanie oraz likwidacje skutków zaistnia³ej sytuacji”3.
Piotr Sienkiewicz traktuje definicjê jako „[…] proces decyzyjny zmierzaj¹cy
do wyboru racjonalnej strategii przeciwdzia³ania realnym i potencjalnym sytuacjom kryzysowym, sposób zarz¹dzania specyficznymi zasobami systemu zapewniaj¹cy powrót do stanu normalnego ze stanu kryzysu lub utrzymania tego stanu
mimo wyst¹pienia symptomów sytuacji kryzysowej4.
Z kolei Krzysztof Zieliñski traktuje zarz¹dzanie kryzysowe jako „[…]
ca³okszta³t rozwi¹zañ systemowych w sferze ochrony ludnoœci, wype³nianych
przez w³adze publiczne wszystkich szczebli, we wspó³dzia³aniu z wyspecjalizowanymi organizacjami i innymi sytuacjami w celu zapobiegania sytuacjom
2

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590 z póŸn. zm.).
Lalak D., Pilch T., Elementy pojêcia pedagogiki spo³ecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo
¯AK, Warszawa 1999, s. 72.
4
Sienkiewicz P., Górny P., Analiza systemowa sytuacji kryzysowych. Wydawnictwo AON. Warszawa 2001, s. 32.
3
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niebezpiecznym stwarzaj¹cym zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia obywateli oraz œrodowiska”5.
Z³o¿onoœæ problematyki zarz¹dzania kryzysowego wynika z koniecznoœci
podjêcia dzia³añ adekwatnych do zagro¿enia przed jego zaistnieniem. Innymi
s³owy, sens zarz¹dzania kryzysowego polega na takich dzia³aniach, które nie dopuszcz¹ do powstania sytuacji kryzysowych. Z tego wzglêdu du¿y nacisk k³adzie
siê na przygotowanie na wypadek wyst¹pienia potencjalnych zagro¿eñ, planowanie dzia³añ, podzia³ odpowiedzialnoœci i kompetencji, technologie, zagospodarowanie przestrzenne i systemy zabezpieczeñ6.
Zarz¹dzanie kryzysowe opiera siê na zasadach7:
– prymatu jednoosobowego kierownictwa, który polega na powierzeniu kompetencji decyzyjnych jednoosobowym organom, które sprawuj¹ w³adzê ogóln¹
w danym terenie,
– odpowiedzialnoœci organów w³adzy publicznej, bêd¹cej regu³¹ okreœlaj¹c¹
odpowiedzialnoœæ za zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych przez funkcjonuj¹ce w pañstwie organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
– prymatu uk³adu terytorialnego, który stanowi za podstawê dzia³ania organów
w³adzy podzia³ terytorialny pañstwa,
– powszechnoœci, która zobowi¹zuje wszystkie podmioty prawa pañstwowego do
uczestnictwa w dzia³aniach antykryzysowych, ka¿dy stosownie do jego statusu
prawnego i organizacyjnego,
– funkcjonalnego podejœcia, polegaj¹cego na okreœleniu wzglêdnie sta³ych, zwykle powtarzalnych, typowych i sformalizowanych proceduralnie dzia³añ,
wyodrêbnionych ze wzglêdu na ich rodzaj i charakter, ale i ukierunkowanych
na realizacjê celów bezpieczeñstwa narodowego,
– zespolenia, w myœl której organom administracji takim jak wójt, starosta i wojewoda nadaje siê w³adztwo wed³ug zasad okreœlonych ustawami nad wszelkimi
pozosta³ymi formami administracji zarówno zespolonej, jak i niezespolonej,
– ci¹g³oœci funkcjonowania pañstwa, która okreœla, ¿e bez wzglêdu na stan i okolicznoœci funkcjonowania pañstwa niezmienne pozostaj¹ formy organizacyjne
w³adzy pañstwowej, a poszczególne organy realizuj¹ swoje funkcje zarówno
w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny.
Analiza wyszczególnionych definicji i zasad pozwala skonstatowaæ, ¿e celem
zarz¹dzania kryzysowego jest minimalizacja potencjalnych zagro¿eñ oraz sprawne i skuteczne przeprowadzenie dzia³añ w przypadku ich wyst¹pienia. Owa sprawnoœæ i skutecznoœæ zale¿y w du¿ym stopniu od umiejêtnoœci, kompetencji i wiedzy zarówno osób kieruj¹cych dzia³aniami, jak i jednostek bior¹cych udzia³
5

Zieliñski K., Bezpieczeñstwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie katastrof i klêsk ¿ywio³owych, Wydawnictwo AON, Warszawa 2004, s. 29.
6
Sienkiewicz-Ma³yjurek K., Krynojewski F.R, Zarz¹dzanie kryzysowe w administracji publicznej. Difin, Warszawa 2010, s. 15.
7
Gryz J., Kitler W. (red.), System reagowania kryzysowego. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2007, s. 203.
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w akcjach ratowniczych. Sprawnoœæ oznacza tutaj zdolnoœæ do osi¹gniêcia zaplanowanych celów, a skutecznoœæ stopieñ ich osi¹gniêcia. Zarz¹dzanie kryzysowe
ma zapewniæ równie¿ racjonalnoœæ w podejmowaniu dzia³añ i gospodarowaniu
zasobami, czyli umo¿liwiæ taki ich dobór i alokacjê, która zapewnia maksymalizacjê efektów8.

3. Proces zarz¹dzania kryzysowego
Z analizy powy¿szych definicji zarz¹dzania kryzysowego mo¿na wywnioskowaæ, ¿e proces zarz¹dzania kryzysowego sk³ada siê z nastêpuj¹cych faz9:
– zapobiegania,
– przygotowania,
– reagowania,
– odbudowy.
Poszczególne fazy procesu zarz¹dzania kryzysowego sk³adaj¹ siê z okreœlonych przedsiêwziêæ. Zanim zostanie przedstawiona ich charakterystyka, nale¿y
zaznaczyæ ¿e proces zarz¹dzania kryzysowego mo¿na podzieliæ na dwa okresy:
stabilizacji i realizacji.
Okres stabilizacji obejmuje swym zasiêgiem przedsiêwziêcia, w których chodzi o skuteczne przygotowanie do sprostania wyzwaniom w sytuacjach trudnych
oraz przygotowania systemu reagowania kryzysowego do dzia³añ zapobiegawczych minimalizuj¹cych ró¿nego rodzaju zagro¿enia dla ¿ycia, mienia i œrodowiska. Natomiast w okresie realizacji podejmowane przedsiêwziêcia polegaj¹ na zahamowaniu rozwoju wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz ograniczaniu zniszczeñ i strat,
a tak¿e w ramach odbudowy dostarczenie pomocy poszkodowanym10.
Wracaj¹c do charakterystyki poszczególnych faz zarz¹dzania kryzysowego,
nale¿y wyszczególniæ w nich priorytetowe dzia³ania.
W fazie zapobiegania powstawaniu zagro¿eñ przedsiêwziêcia skupione s¹ na
monitorowaniu, analizie zagro¿eñ, prognozowaniu rozwoju zdarzeñ pod k¹tem
mo¿liwoœci wystêpowania zagro¿eñ w danym miejscu i czasie, edukacji dla bezpieczeñstwa, planowaniu zagospodarowania przestrzennego, planowaniu strategicznym. Obejmuj¹ równie¿ modernizacjê obiektów i realizacjê inwestycji
zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo (np. budowê wa³ów przeciwpowodziowych, systemów monitoringu, budowli ochronnych itp.).
W fazie przygotowania s¹ przedsiêwziêcia, których celem jest osi¹gniêcie gotowoœci do skutecznego dzia³ania w sytuacji zagro¿enia za pomoc¹ posiadanych
si³ i œrodków. Osi¹gniêcie w³aœciwego poziomu przygotowania do dzia³añ w sytu8

Tam¿e.
Augustyn St., Czteroetapowe podejœcie (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa)
do klêsk ¿ywio³owych i katastrof technicznych. Zasady planowania i kierowania dzia³aniami w tym zakresie, Prószyñski i S-ka, Warszawa 1998, s. 9.
10
Sienkiewicz-Ma³yjurek K., Krynojewski F.R., Zarz¹dzanie…, op.cit., s. 19.
9
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acjach kryzysowych realizowane jest w ramach przedsiêwziêæ planistycznych
zdefiniowanych jako „planowanie cywilne”.
W fazie reagowania s¹ to dzia³ania polegaj¹ce na bezzw³ocznym uczestnictwie
w realizowaniu zaplanowanych uprzednio dzia³añ, oparte na znajomoœci procedur skorelowanych w fazie planowania z zadaniami stawianymi si³om reagowania.
Celem reagowania kryzysowego jest neutralizacja zagro¿enia b¹dŸ takie nim
pokierowanie, aby znacznie ograniczyæ jego skutki. Faza reagowania jest sprawdzianem efektywnoœci realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego wykonanych
w fazie przygotowañ.
W fazie odbudowy najwa¿niejszymi przedsiêwziêciami s¹: usuwanie skutków
wyst¹pienia sytuacji kryzysowych, w tym odtwarzanie zasobów i infrastruktury
krytycznej. W ramach tej fazy mo¿na wyró¿niæ dwa etapy dzia³añ. Pierwszy obejmuje dzia³ania ratownicze i zapewnienie pomocy dla poszkodowanej ludnoœci.
Chodzi o stworzenie przynajmniej minimalnych standardów ¿ycia, czyli dostarczenie ¿ywnoœci, lokum, ubrania, wsparcia psychologicznego, a nastêpnie zorganizowanie profesjonalnej pomocy ukierunkowanej na stworzenie poszkodowanym bezpiecznej rzeczywistoœci. Drugi etap fazy odbudowy koncentruje siê na
analizie dzia³añ podjêtych w fazie reagowania, odtworzeniu i uzupe³nieniu zasobów si³ i œrodków u¿ytych w akcji ratowniczej. Oszacowanie wyrz¹dzonych
szkód pozwala okreœliæ rodzaj, dynamikê, skalê i przebieg reakcji cz³owieka na
sytuacjê traumatyczn¹ i zakres pomocy oraz zaplanowaæ odbudowê i zakres prac
minimalizuj¹cych straty w przysz³oœci11.
Priorytetowe dzia³ania dla poszczególnych faz zarz¹dzania kryzysowego zosta³y przedstawione na rys. 1.
Aby organy administracji publicznej osi¹gnê³y w³aœciwy poziom przygotowania do dzia³añ w sytuacjach kryzysowych, potrzebny jest przede wszystkim
ca³okszta³t przedsiêwziêæ planistycznych definiowanych jako planowanie cywilne. To wa¿ny element systemu zarz¹dzania kryzysowego, gdy¿ proces gromadzenia i przetwarzania informacji o si³ach i œrodkach niezbêdnych do przeciwdzia³ania i usuwania skutków zagro¿eñ stanowi istotne narzêdzie przygotowania
organów administracji publicznej do dzia³añ w sytuacjach kryzysowych.
Pod pojêciem „planowanie” „[…] rozumie siê nie tylko sam proces opracowywania dokumentów planistycznych, ale równie¿ przygotowanie zasobów i wszystkie inne dzia³ania natury organizacyjnej zmierzaj¹ce do w³aœciwego przygotowania administracji na sytuacje kryzysowe, w tym zwi¹zane z wykorzystaniem
Si³ Zbrojnych12.

11
Ziarko J., Walas-Trêbacz J., Podstawy zarz¹dzania kryzysowego, Czêœæ 1 Zarz¹dzanie kryzysowe w administracji publicznej. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego, Kraków
2010, s. 101–104.
12
Tam¿e, s. 131.
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ewakuacja,
organizacja samopomocy,
ocena szkód,
zabezpieczenie terenów zagro¿onych,
ochrona psychologiczna poszkodowanych,
public relations.

Rys. 1. Zadania w procesie zarz¹dzania kryzysowego
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [9].

Dok³adny wykaz zadañ realizowanych w ramach planowania cywilnego okreœla art. 4 Ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym. Obejmuj¹ one „[…]:
1) przygotowanie planów zarz¹dzania kryzysowego,
2) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
3) przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbêdnych do wykonywania zadañ
ujêtych w planie zarz¹dzania kryzysowego,
4) utrzymywanie baz danych niezbêdnych w procesie zarz¹dzania kryzysowego,
5) przygotowywanie rozwi¹zañ na wypadek zniszczenia lub zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
6) zapewnienie spójnoœci miêdzy planami zarz¹dzania kryzysowego a innymi
planami sporz¹dzanymi w tym zakresie przez w³aœciwe organy administracji
publicznej, których obowi¹zek wykonywania wynika z odrêbnych przepisów”13.

4. Struktura administracji publicznej a zarz¹dzanie kryzysowe
Zapewnienie ochrony ¿ycia i zdrowia ludnoœci, dóbr materialnych, nienaruszalnoœci œrodowiska czy te¿ problemy przetrwania jednostki widziane w perspektywie danego obszaru w okreœlonym przedziale czasu, to jedno z najwa¿niejszych zadañ do zrealizowania stoj¹ce przed centralnymi i terenowymi organami
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
13

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590 z póŸn. zm.).
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W Polsce zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa wewnêtrznego
i porz¹dku publicznego realizuj¹ podmioty nale¿¹ce do systemu zarz¹dzania kryzysowego, które przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Struktura administracji publicznej a zarz¹dzanie kryzysowe
îród³o: [5].

W sytuacji wyst¹pienia zagro¿enia, zarz¹dzanie kryzysowe uruchamiane jest
na najni¿szym szczeblu administracyjnym pokrywaj¹cym siê z obszarem wystêpowania zagro¿enia z zachowaniem hierarchicznego podzia³u w obrêbie administracji. To znaczy od najni¿szego szczebla samorz¹dowego, którym jest gmina,
poprzez powiat i województwo, do szczebla centralnego, na którym zadania realizowane s¹ przez poszczególne urzêdy centralne, ministerstwa, Radê Ministrów
oraz Prezesa Rady Ministrów14.
Z chwil¹ wzrostu skali zagro¿enia i utrat¹ mo¿liwoœci przejmowania kontroli
nad zagro¿eniem, sprawowanie zarz¹dzania kryzysowego jest przekazywane organom o wiêkszym potencjale, nie powoduj¹c przy tym automatycznego uruchamiania kosztownej krajowej machiny zarz¹dzania.
Zarz¹dzanie kryzysowe na szczeblu centralnym sprawuje Rada Ministrów,
a w sytuacjach szczególnych minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, z wykorzystaniem Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego i Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa.
14
W. Molek, K. Stec, R. Marciniak, Zarz¹dzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeñstwem narodowym, Bezpieczeñstwo Narodowe I – 2011/17. s. 51.
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W ramach terenowej administracji rz¹dowej zadania z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego sprawuj¹ wojewodowie wspierani przez wojewódzkie zespo³y i centra zarz¹dzania kryzysowego. Na szczeblu samorz¹dowym organami zarz¹dzania
kryzysowego s¹ odpowiednio starosta oraz wójt, burmistrz b¹dŸ prezydent miasta wraz z ich aparatem pomocniczym, jakim s¹ powiatowe i gminne zespo³y
zarz¹dzania kryzysowego oraz centra zarz¹dzania kryzysowego.
Sprawowanie zarz¹dzania kryzysowego, to ogó³ dzia³añ w³adczych, decyzyjnych, organizacyjnych, planistycznych, nadzorczych i kontrolnych zmierzaj¹cych do realizacji celów stawianych w tym zakresie. Chodzi o stworzenie takich warunków do kierowania strukturami rz¹dowymi i samorz¹du
terytorialnego, których rezultatem bêdzie kompleksowe dzia³anie w czterech fazach zarz¹dzania kryzysowego: zapobiegania powstawaniu zagro¿eñ, przygotowania do prowadzenia dzia³añ, reagowania w sytuacji kryzysowej i usuwania
skutków wywo³anych tymi sytuacjami.

5. Zadania powiatu w zakresie zarz¹dzania kryzysowego
Cele wynikaj¹ce z zarz¹dzania kryzysowego administracja rz¹dowa i samorz¹dowa stara siê wykonywaæ na podstawie przypisanych im zadañ wynikaj¹cych
z przepisów prawa.
„[…] Powiat wykonuje okreœlone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, równie¿ wspierania rodziny i pieczy zastêpczej, ponadto polityki prorodzinnej, wspierania osób niepe³nosprawnych, transportu zbiorowego
i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomoœciami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej,
ochrony œrodowiska i przyrody, rolnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego,
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpo¿arowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska, przeciwdzia³ania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronnoœci, promocji powiatu, wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi”15.
Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania
okreœlonych w ustawach zadañ i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y.

15
Art. 4 ust. 1. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (DzU z 2001 r., nr 142,
poz. 1592).
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Zadania wynikaj¹ce z zarz¹dzania kryzysowego zosta³y wpisane do dzia³u
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Starosta jako przewodnicz¹cy zarz¹du powiatu jest tak¿e organem w³aœciwym
w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na obszarze powiatu16. Do jego zadañ w sprawach zarz¹dzania kryzysowego, nale¿y kierowanie dzia³aniami zwi¹zanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagro¿eñ na terenie powiatu oraz realizacja zadañ z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) opracowywanie i przedk³adanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego
planu zarz¹dzania kryzysowego,
b) realizacja zaleceñ do powiatowych planów zarz¹dzania kryzysowego,
c) wydawanie organom gminy zaleceñ do gminnego planu zarz¹dzania kryzysowego,
d) zatwierdzanie gminnego planu zarz¹dzania kryzysowego.
Kolejne zadania, jakie winien wykonaæ starosta na terenie powiatu w zakresie
zarz¹dzania kryzysowego to zarz¹dzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleñ,
æwiczeñ i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagro¿enia, wykonywanie przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów
i miast na prawach powiatu oraz przeciwdzia³anie skutkom zdarzeñ o charakterze
terrorystycznym i realizacja zadañ z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Wyszczególnione zadania w powiecie wykonywane s¹ przy pomocy powiatowego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego oraz powiatowego centrum zarz¹dzania
kryzysowego, ale równie¿ przy pomocy s³u¿b, takich jak stra¿ po¿arna, Policja,
pogotowie ratunkowe.

6. Metody, techniki i narzêdzia badawcze
W³aœciwe przeprowadzenie badania w celu weryfikacji, jakie zadania z zakresu zarz¹dzania kryzysowego s¹ realizowane przez powiaty wymaga³o zastosowania odpowiednich metod badawczych. Zanim jednak zostan¹ one przedstawione
zasadne wydaje siê wyjaœnienie rozumienia s³owa „metoda”.
Pochodzi ono od greckiego s³owa „methodos” i oznacza dok³adnie „badanie”,
co jednak w zale¿noœci od przedmiotu, celu, sposobu badañ mo¿e okazaæ siê pojêciem niejednoznacznym. Podstawowa klasyfikacja opiera siê na wyró¿nieniu metod badawczych w ró¿nym znaczeniu. Wê¿sze spojrzenie na pojêcie metody badawczej zak³ada wy³¹cznie udzielanie odpowiedzi na podstawowe pytanie
badawcze, podczas gdy szersze obejmuje szereg czynnoœci badawczych, takich
jak: formu³owanie pytañ, za³o¿eñ badawczych, udzielanie odpowiedzi na wczeœniej postawione pytania. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, metod¹ badawcz¹ mo¿na nazwaæ „typowe i powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy i interpretowania danych empirycznych, s³u¿¹ce do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane pytania badawcze17.
16
17

Art. 17. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590).
Nowak S., Metodologia badañ spo³ecznych, PWN, Warszawa 1985, s. 22.

Powiaty w kontekœcie wykonywanych zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego

91

Tadeusz Pilch zwraca uwagê na rozró¿nienie metody badawczej od techniki
badawczej. Ta pierwsza zawiera w sobie szereg dzia³añ o zró¿nicowanym charakterze, podczas gdy technika badawcza ogranicza siê do czynnoœci pojedynczych
lub pojedynczo-jednorodnych18.
Ten podzia³ wzbudzi³ wiele w¹tpliwoœci W³adys³awa Zaczyñskiego, jednak¿e
warto o nim wspomnieæ, by naœwietliæ ró¿norodnoœæ postrzegania badañ metodologicznych. Wy¿ej wspomniany autor uwa¿a, i¿ metoda, rozumiana jako systematycznie stosowany sposób dzia³ania teraz jak i w przysz³oœci, która daje mo¿liwoœæ usystematyzowania wewnêtrznych struktur w rodzinach metod jednorodnych, do jakich zalicza siê obserwacje czy eksperyment. Jak wspomina
W³adys³aw Zaczyñski, dla rodziny metod obserwacyjnych przyjmujemy ogóln¹
nazwê metody, a dla ró¿nych odmian obserwacji – nazwê gatunkow¹ techniki19.
W celu ukazania odmiennych pogl¹dów dotycz¹cych klasyfikacji czy terminologii badañ naukowych, mo¿na przytoczyæ inne spojrzenie na ten temat, na
przyk³ad Tadeusza Kotarbiñskiego czy Mieczys³awa £obockiego, jednak¿e doprowadzi to do wniosków, ¿e w zale¿noœci od pogl¹dów danego autora, terminologia
jest doœæ znacznie zró¿nicowana i nie zawsze uporz¹dkowana w ten sam sposób.
W badaniach prowadzonych przez autorkê niniejszej pracy przyjêto za³o¿enie
ogólnego rozumienia omawianych pojêæ, bez wdawania siê w specyficzne niuanse teorii danych myœlicieli. Zastosowano podstawowe techniki badañ socjologicznych – wywiad oraz ankietê, pozwalaj¹ce na zebranie danych poddanych
póŸniejszej analizie.
Ich cech¹ wspóln¹ jest d¹¿enie do uzyskania informacji od innych poprzez potocznie nazywane „wypytywanie”, ró¿nicê natomiast stanowi dystans pomiêdzy
przeprowadzaj¹cym badania, a respondentem.
Pod¹¿aj¹c za W³adys³awem Zaczyñskim, wywiad „[…] jest metod¹ zdobywania informacji przez bezpoœrednie stawianie pytañ tym wybranym osobom, które
mog¹ nam udzieliæ pewnej sumy informacji”20. W literaturze mo¿na wyró¿niæ
trzy zasadnicze warianty wy¿ej wspomnianej metody badawczej. Wywiad swobodny, który opiera siê na braku konkretnego planu rozmowy, budowanej poprzez treœæ odpowiedzi respondenta oraz w wyniku wytworzonej atmosfery i sytuacji. Wywiad jako rozmowa naprowadzana charakteryzuje siê ukierunkowaniem przez badacza na interesuj¹ce, wczeœniej sformu³owane przez niego
problemy, które jednak nie przybra³y ostatecznej sztywnej formy wyra¿onej
w konkretnych pytaniach. Ostatnim sposobem prowadzenia wywiadu jest rozmowa kierowana, opieraj¹c siê na liœcie sformu³owanych wczeœniej pytañ, przedstawianych osobie badanej. Badacz pos³uguje siê wówczas kwestionariuszem wywiadu, na który nanosi uzyskane odpowiedzi21.
18
Pilch T., Metodologia pedagogicznych badañ œrodowiskowych. PWN. Wroc³aw–Warszawa
1971, s. 82.
19
Zaczyñski W., Praca badawcza nauczyciela, PWN, Warszawa 1995, s. 19.
20
Tam¿e, s. 146
21
Tam¿e, s. 147.
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Wywiad mo¿na równie¿ podzieliæ ze wzglêdu na liczbê respondentów – na
indywidualny oraz zbiorowy. Ten drugi, grupowy, stosowany jest w przypadku
chêci uzyskania opinii okreœlonej grupy spo³ecznej jako holistycznej ca³oœci22.
Ankieta oznacza zbieranie informacji poprzez pytania kierowane do ró¿nych
osób. Opiera siê na drukowanej liœcie pytañ, czyli na kwestionariuszu i zawiera
kilka zasadniczych elementów odró¿niaj¹cych j¹ od wywiadu. Nale¿¹ do nich:
zró¿nicowany stopieñ standaryzacji pytañ, zakres problematyki objêtej badaniem, zasady jej przeprowadzania i wynikaj¹cy z nich, wczeœniej wspomniany
dystans pomiêdzy badaczem, a ankietowanymi23.
Zgodnie z definicj¹ proponowan¹ przez Alberta Wojciecha Maszke, ankieta
jest technik¹ badawcz¹ polegaj¹c¹ na zbieraniu informacji poprzez samodzielne
udzielanie przez badanego odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu24.
Ankieta opiera siê na kwestionariuszu, jako podstawowym narzêdziu badawczym, bêd¹cym arkuszem zawieraj¹cym szereg mniej lub bardziej zamkniêtych
odpowiedzi wybieranych przez badaczy w ich odczuciu jako najbardziej odpowiednich. W wielu publikacjach naukowych mo¿na odnaleŸæ ró¿ne propozycje
podzia³u ankiet i rodzaje pytañ.
W pracy badawczej pos³u¿ono siê ankiet¹, któr¹ przeprowadzono wœród mieszkañców szeœciu powiatów: krakowskiego, lubelskiego, sandomierskiego, starogardzkiego, tucholskiego oraz wroc³awskiego za pomoc¹ metody CAWI25 oraz
wywiadem polegaj¹cym na rozmowie z urzêdnikami starostw powiatowych zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem kryzysowym.
Dla niniejszej pracy nieodzowna okaza³a siê równie¿ analiza przepisów prawnych, danych statystycznych, ale równie¿ analiza literatury z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego, bezpieczeñstwa, samorz¹du powiatowego, czyli dokumentów, pozwalaj¹cych na bardzo istotne uzupe³nienie informacji zdobytych metod¹ ankiety
i wywiadu.

7. Teren, zbiorowoœæ
Badanie przeprowadzono od maja 2012 r. do grudnia 2012 r., a powiaty zosta³y
wyselekcjonowanie na podstawie tragicznych zagro¿eñ, które mia³y w nich miejsce od 2010 r. do 2012 r. Spoœród 380 powiatów w Polsce wyselekcjonowano szeœæ
powiatów: krakowski, lubelski, sandomierski, starogardzki, tucholski oraz
wroc³awski. Na wybór powiatu sandomierskiego, nale¿¹cego do województwa
œwiêtokrzyskiego, wp³ynê³o równie¿ emocjonalne przywi¹zanie oraz zainteresowanie systemem zarz¹dzania kryzysowego.
22

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badañ pedagogicznych, Rzeszów 2003, s. 156.
Pilch T., Zasady badañ pedagogicznych. PWN, Warszawa 1995, s. 86.
24
Maszke A.W., Metodologiczne…, op.cit., s. 164.
25
Metoda CAWI z ang. Computer – Assisted Web Interview polega na zbieraniu informacji w iloœciowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent proszony jest o wype³nienie ankiety
w formie elektronicznej.
23
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Badania ankietowe przeprowadzone zosta³y na populacji 607 osób, w przedziale wiekowym wed³ug poni¿szej klasyfikacji:
– 18–27 lat,
– 28–35 lat,
– 36–50 lat,
– powy¿ej 50 lat.
Badanie technik¹ wywiadu zosta³o przeprowadzone na grupie 21 urzêdników
pracuj¹cych w starostwach powiatowych wyselekcjonowanych powiatów. Klasyfikacja wiekowa urzêdników zasta³a przyjêta jak dla mieszkañców.
Ogólnie próbê badawcz¹ stanowi³a zatem grupa 628 respondentów. Udzia³
mieszkañców w badaniu z podzia³em na powiaty przedstawiono na rys. 3., natomiast udzia³ urzêdników na rys. 4.

Rys. 3. Udzia³ mieszkañców w badaniu z podzia³em na powiaty
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 4. Udzia³ urzêdników w badaniu z podzia³em na powiaty
îród³o: opracowanie w³asne.

Mieszkañcy powiatów krakowskiego, lubelskiego, sandomierskiego oraz tucholskiego stanowili odpowiednio po 17% udzia³u w badaniu, natomiast po 16%
udzia³u stanowili mieszkañcy powiatów starogardzkiego i wroc³awskiego. Powiaty krakowski, lubelski i wroc³awski nale¿¹ do grupy powiatów grodzkich, natomiast powiaty sandomierski, starogardzki oraz tucholski do szerokiej grupy
powiatów ziemskich.
W przypadku respondentów nale¿¹cych do grupy urzêdników bior¹cych
udzia³ w badaniu najwiêksz¹ grupê stanowili urzêdnicy z Urzêdu Miasta Kraków
– miasta na prawach powiatu – 43%. Kolejn¹ grupê, co do wielkoœci udzia³u, stanowili urzêdnicy ze Starostwa Powiatowego Sandomierskiego – 19%. Nastêpna
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grupa obejmowa³a urzêdników z powiatu starogardzkiego – 14%. I odpowiednio
po 10% reprezentowali urzêdnicy z powiatu wroc³awskiego i lubelskiego, a 5%
z powiatu tucholskiego.
Wiek respondentów kszta³towa³ siê tak, jak przedstawiono na rys. 5. Najwiêksz¹ grupê bior¹c¹ udzia³ w badaniu stanowili respondenci w wieku 18–27 lat
– 43%, nieco mniejszy z ró¿nic¹ 11% udzia³ stanowili respondenci w wieku 28–35
lat. 17% udzia³u w badaniu przypad³ na grupê wiekow¹ 36–50 lat, natomiast 8%
stanowili respondenci, których wiek przekracza³ 50 lat.
W przeprowadzonym badaniu zastosowano równowagê p³ci, to znaczy zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸni mogli w nim braæ udzia³. Procentowy udzia³ kobiet
i mê¿czyzn zosta³ przedstawiony na rys. 6. Wiêkszy udzia³ w badaniu bo 53% stanowi³y kobiety, natomiast 47% wynik przypada³ dla mê¿czyzn.

47%

53%

Kobiety
Mê¿czyŸni

Rys. 5. Wiek respondentów
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 6. P³eæ respondentów
îród³o: opracowanie w³asne.

8. Wyniki badañ
Priorytetowym za³o¿eniem ankiety by³a pe³na anonimowoœæ badanych respondentów daj¹ca poczucie komfortu psychicznego. Ankiety zosta³y przeprowadzone w czasie wolnym od pracy dla mieszkañców, jak i urzêdników. Warto
równie¿ zaznaczyæ, ¿e wszyscy ankietowani wziêli udzia³ w badaniu dobrowolnie.
Autorka ankiety skonstruowa³a pytania dotycz¹ce realizacji zadañ z zakresu
zarz¹dzania kryzysowego w formie macierzy. O zakres prowadzonych dzia³añ
w ramach faz zapobiegania, przygotowania, reagowania oraz odbudowy pytano
urzêdników, jako tych, którzy w ramach swoich kompetencji winni wype³niaæ
ustawowe zadania.
W fazie zapobiegania pytano o wykonywanie zadañ z zakresu: monitoringu
zagro¿eñ, edukacji dla bezpieczeñstwa, szkolenia jednostek operacyjnych, przygotowania narzêdzi i technik komunikacji, planowania zagospodarowania przestrzennego. W fazie przygotowania pytano o opracowywanie planów zarz¹dzania
kryzysowego jako skupiaj¹ce wszystkie dzia³ania planistyczne. Z kolei w fazach
reagowania i odbudowy chodzi³o o dzia³ania, takie jak: ostrzeganie i alarmowanie, ewakuacjê, pomoc medyczn¹, zabezpieczenie mienia poszkodowanych, po-
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moc psychologiczn¹ dla poszkodowanych, szacowanie szkód i strat, uruchomienie urz¹dzeñ i obiektów u¿ytecznoœci publicznej.
Natomiast respondenci nale¿¹cy do grupy urzêdników i mieszkañców zostali
poproszeni o wydanie opinii na temat realizacji poszczególnych zadañ z zakresu
zarz¹dzania kryzysowego tylko dla fazy reagowania i odbudowy. Wyniki udzielonych odpowiedzi przez urzêdników przedstawione zosta³y na rys. 7.

Rys. 7. Dzia³ania prowadzone na terenie powiatów w zakresie fazy zapobiegania, przygotowania
îród³o: opracowanie w³asne.

Z wykresu odczytano, ¿e monitoring zagro¿eñ oraz opracowanie planów
zarz¹dzania kryzysowego, to zadania, które s¹ realizowane. Niepokoj¹cy wydaje
siê fakt, ¿e pozosta³e zadania nie we wszystkich analizowanych powiatach, zdaniem urzêdników, s¹ realizowane. Na przyk³ad zadanie edukacja dla bezpieczeñstwa wed³ug 90% respondentów jest realizowane, jednak¿e pozosta³e 10% ankietowanych uwa¿a, ¿e tego typu zadanie nie jest realizowane. Dotyczy to szkolenia
jednostek operacyjnych, przygotowania narzêdzi i technik komunikacji oraz
planowania zagospodarowania przestrzennego.
Zestawione opinie respondentów nale¿¹cych do grupy urzêdników i mieszkañców w zakresie realizowanych zadañ dla fazy reagowania i odbudowy przedstawiono na rys. 8–15
Rozk³ad procentowy ostrzegania i alarmowania ludnoœci w powiatach przedstawia siê nastêpuj¹co: 69% respondentów uwa¿a, ¿e na ich terenie prowadzone
s¹ tego typu dzia³ania, lecz zdarzaj¹ siê i tacy mieszkañcy, stanowi¹cy 14% badanych, którzy twierdz¹, i¿ ostrzeganie i alarmowanie nie jest prowadzone na zamieszka³ych przez nich terenach. Z kolei 17% ankietowanym trudno by³o
udzieliæ w tym aspekcie odpowiedzi (rys. 8).
Doœæ ciekawy rozk³ad udzielonych odpowiedzi dotyczy³ ewakuacji. 38% respondentów okreœli³a prowadzenie dzia³añ z zakresu ewakuacji. Jednak 22%
stwierdzi³o, ¿e ewakuacja nie jest prowadzona, natomiast doœæ spora liczba miesz-
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kañców, stanowi¹ca 40%, nie by³a w stanie jednoznacznie okreœliæ prowadzonej
lub nie ewakuacji na ich terenie (rys. 9).

Rys. 8. Ostrzeganie i alarmowanie
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 9. Ewakuacja
îród³o: opracowanie w³asne.

Dzia³anie zwi¹zane z pomoc¹ medyczn¹ nale¿¹ce do kategorii dzia³añ zwalczania zagro¿eñ i ich skutków w znacz¹cej wiêkszoœci opinii mieszkañców jest
prowadzone. 15% badanych nie uda³o siê wprost stwierdziæ, czy pomoc medyczna jest udzielana, natomiast pozostali ankietowani, stanowi¹cy 5%, wskazali, ¿e
pomoc medyczna na terenie ich powiatu nie jest w ogóle prowadzona (rys. 10).
Analizuj¹c rozk³ad statystyczny dotycz¹cy pytania o zabezpieczenie mienia
poszkodowanych, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e 43% stanowi¹ odpowiedzi, które przemawiaj¹ za tym, ¿e mieszkañcy uzyskali pomoc w zakresie zabezpieczenia mienia.
45% to wynik odpowiedzi niewskazuj¹cej wprost, czy zabezpieczenie mienia poszkodowanych by³o przeprowadzane czy te¿ nie, zaœ 12% stanowi wynik, który
wprost wskazuje na nieprowadzenie w tym kierunku ¿adnych dzia³añ (rys. 11).

Rys. 10. Pomoc medyczna
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 11. Zabezpieczenie mienia poszkodowanych
îród³o: opracowanie w³asne.

Wed³ug grupy respondentów stanowi¹cej 32%, pomoc psychologiczna dla poszkodowanych jest prowadzona, 18% uwa¿a, ¿e na terenie ich powiatu takie zadanie nie jest realizowane, zaœ 50% trudno okreœliæ, czy tego typu przedsiêwziêcie
wystêpuje (rys. 12).
Wed³ug rozk³adu procentowego zadania dotycz¹cego uruchamiania urz¹dzeñ
oraz obiektów u¿ytecznoœci publicznej wnioskuje siê, ¿e 55% respondentów uwa¿a, ¿e przedsiêwziêcie jest realizowane w fazie odbudowy. 14% stanowi¹ miesz-
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kañcy z opini¹, ¿e tego typu dzia³ania nie s¹ prowadzone, a 31% to ankietowani,
którzy stanowili grupê niemaj¹c¹ zdania na ten temat (rys. 13).

Rys. 12. Pomoc psychologiczna dla
poszkodowanych
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 13. Uruchomienie urz¹dzeñ i obiektów
u¿ytecznoœci publicznej
îród³o: opracowanie w³asne.

Wed³ug respondentów pomoc materialna dla poszkodowanych w 61% jest
udzielana, 13% stanowi¹ odpowiedzi mieszkañców, o nie otrzymanej pomocy
materialnej na wyrz¹dzone szkody, jednak du¿a liczba respondentów – 26% nie
ustosunkowa³a siê do tego pytania (rys. 14).
Ostatnim pytaniem skierowanym do mieszkañców dotycz¹cym wykonywania
zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego by³o pytanie o szacowanie szkód i strat
prowadzone w ramach zadañ nale¿¹cych do odtwarzania obiektów i terenów
zniszczonych. Wed³ug mieszkañców stanowi¹cych grupê badawcz¹, 73% uwa¿a,
¿e zadanie to jest prowadzone. 8% ma zdanie, ¿e zadanie to nie ma miejsca, natomiast 19% stanowi¹ osoby, które nie maj¹ zdania (rys. 15).

26%
Tak
Nie

13%

61%

Trudno powiedzieæ

Rys. 14. Pomoc materialna dla poszkodowanych
Rys. 15. Szacowanie szkód i strat
îród³o: opracowanie w³asne.
îród³o: opracowanie w³asne.

9. Wnioski
Na podstawie udzielonych odpowiedzi respondentów, do ka¿dego zagadnienia sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
l
We wszystkich analizowanych powiatach, zdaniem urzêdników, zadania nale¿¹ce do fazy zapobiegania i przygotowania, takie jak monitoring zagro¿eñ
oraz opracowywanie planów zarz¹dzania kryzysowego s¹ realizowane w 100%.
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Zarówno zadanie dotycz¹ce planowania zagospodarowania przestrzennego,
jak i przygotowania narzêdzi i technik komunikacji nie we wszystkich analizowanych powiatach jest finalizowane.
Zadanie z zakresu edukacji dla bezpieczeñstwa w przewa¿aj¹cej liczbie powiatów jest realizowane, pozostaje 10% opinii respondentów, którzy uwa¿aj¹, ¿e
tego typu dzia³anie na terenie ich powiatu nie odbywa siê.
Opinia 14% respondentów wskazuje, ¿e zadanie dotycz¹ce szkolenia jednostek operacyjnych nie jest przeprowadzane.
Nale¿y usprawniæ system ostrzegania i alarmowania ludnoœci, gdy¿ wed³ug
14% badanych to zadanie nie jest realizowane.
38% respondentów okreœli³a prowadzenie dzia³añ z zakresu ewakuacji, jednak¿e 22% stwierdzi³o, ¿e ewakuacja nie odbywa siê.
Obserwuje siê skuteczne dzia³ania pogotowia ratunkowego, gdy¿ 80% ankietowanych uwa¿a za realizowane zadanie z zakresu pomocy medycznej.
Nale¿y usprawniæ sposób zabezpieczania mienia poszkodowanych, gdy¿ nie
wszyscy ankietowani wyra¿aj¹ pozytywn¹ opiniê na jego temat.
Stosowna wydaje siê byæ zmiana w systemie udzielania pomocy materialnej
poszkodowanych.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e zadanie dotycz¹ce szacowania szkód i strat w 73%
opinii respondentów jest przeprowadzane.
Obserwuje siê, ¿e nie we wszystkich powiatach realizowana jest pomoc psychologiczna dla poszkodowanych.
Funkcjonowanie urz¹dzeñ oraz obiektów u¿ytecznoœci publicznej w wiêkszoœci powiatów jest przywracane.
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Magdalena GIKIEWICZ

This article presents the results of research carried out in the districts of
Kraków, Lublin, Sandomierz, Starogard, Tuchola and Wroclaw considering
the tasks in the field of crisis management. The study took place in the study
period from May to December 2012, the study sample having random
nature of the number of six hundred twenty-eight respondents.
In this paper, the definitions of the crisis management are shown and
the main objective of the crisis management is determined. The paper
describes the process of the crisis management phase consisting of
prevention, preparedness, response and recovery. It also identifies the
priority goals for each phase, which should be carried out in the districts.
Then, one by one, it presents the tasks for the head of the district in crisis
management under the Act of 26 April 2007 Crisis Management (Journal of
Laws No. 89, item. 590, as amended) and the Act of June 5, 1998 on the
district government (Journal of Laws of 2001 No. 142, item. 1592), and it
describes the results of the study, noticing the differences in the carried out
tasks of the crisis management in the districts.
Keywords: crisis management, phases of disaster management, district,
district tasks.
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Omówienie
LEAD

Przegl¹d aktów prawnych i norm zwi¹zanych
z zagadnieniem ewakuacji
W pracy omówiono krajowe oraz zagraniczne akty prawne dotycz¹ce procesu ewakuacji ludnoœci z zagro¿onych obiektów. Pokazano, w jaki sposób
prawodawstwo krajowe oraz zagraniczne (europejskie oraz brytyjskie)
wp³ywa na poprawê bezpieczeñstwa ludnoœci w budynkach. Zaprezentowano normy zagraniczne, które s¹ wykorzystywane do szacowania czasu
ewakuacji.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo w budynkach, ewakuacja ludnoœci, szacowanie czasu ewakuacji.

1. Wprowadzenie
Wspó³czesne problemy zwi¹zane z zapewnieniem bezpiecznych warunków
u¿ytkowania budynków sk³aniaj¹ do zwrócenia uwagi na bezpieczeñstwo podczas ewakuacji. W przypadku zagro¿enia sprawna i szybka ewakuacja pozwala na
uratowanie ¿ycia i zdrowia wielu ludzi. Korzystaj¹c z najnowszych osi¹gniêæ postêpu technologicznego, projektanci i wykonawcy, a tak¿e w³aœciciele, u¿ytkownicy i zarz¹dcy budynków u¿ytecznoœci publicznej powinni zapewniaæ jak najlepsze warunki do szybkiej i skutecznej ewakuacji.
Zapewnienie bezpieczeñstwa w budynkach wymuszaj¹ przepisy prawne. Szereg wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa, miêdzy innymi bezpieczeñstwa po¿arowego i u¿ytkowania ustanowione jest przez Ustawê – Prawo budowlane [1].
Projektanci i wykonawcy zobowi¹zani s¹ do zaprojektowania i wykonania budynku zgodnie z odpowiednimi warunkami zapewniaj¹cymi bezpieczeñstwo, zawartymi m.in. w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie [2]. Ponadto w³aœciciel budynku zobowi¹zany jest do zapewnienia
bezpieczeñstwa i mo¿liwoœci ewakuacji na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej [3]. Do zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji zobowi¹zuj¹ tak¿e europejskie akty prawne. Wœród nich znajduje siê Rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiaj¹ce zharmonizowane warunki
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wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj¹ce dyrektywê Rady
89/106/EWG [4] oraz Dyrektywa w sprawie wprowadzenia œrodków w celu poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [5]. Ponadto projektanci i wykonawcy budynków maj¹ do dyspozycji odpowiednie normy. Norma amerykañska NFPA 101 „Life Safety Code” [6] oraz norma brytyjska British
Standard 7974 PD 7974-6 „Human factors: Life safety strategies – Occupant evacuation, behaviour and condition (Subsystem 6)” [7] s¹ Ÿród³em wiedzy technicznej w zakresie bezpieczeñstwa ewakuacji.
Aby mówiæ o czasie ewakuacji, niezbêdne jest okreœlenie, czym jest ewakuacja.
Termin ten zosta³ zdefiniowany w Polskiej Normie PN-ISO 8421-6: 1997 „Ochrona przeciwpo¿arowa – Terminologia – Ewakuacja i œrodki ewakuacji”. Wed³ug niej
ewakuacja, to uporz¹dkowany ruch osób do miejsca bezpiecznego (w przypadku
po¿aru lub innego niebezpieczeñstwa) [8]. Jest to zatem pokonanie odleg³oœci
okreœlonej jako przejœcie i dojœcie ewakuacyjne i opuszczenie budynku lub wejœcie
do innej strefy po¿arowej. W przypadku zagro¿enia jest to niejednokrotnie wyzwanie dla ewakuuj¹cych siê osób. Z jednej strony presja rozprzestrzeniaj¹cego siê
w stosunkowo krótkim czasie zagro¿enia, z drugiej odleg³oœæ do pokonania. Aby
droga ewakuacyjna zapewnia³a jak najlepsze warunki do ewakuacji, musi zostaæ zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami prawa oraz sztuk¹ budowlan¹.
Niniejsze opracowanie zawiera omówienie aktów prawnych oraz norm dotycz¹cych procesu ewakuacji. G³ównym celem by³o ukazanie, w jaki sposób prawodawstwo krajowe oraz zagraniczne (europejskie oraz brytyjskie) wp³ywa na
poprawê bezpieczeñstwa ludnoœci w budynkach.

2. Prawo europejskie
Zanim jeszcze Polska wst¹pi³a w struktury Unii Europejskiej, tworzone by³y
akty prawne gwarantuj¹ce bezpieczne warunki pracy. Po wst¹pieniu Polski do
UE akty prawne krajowe zaczêto dostosowywaæ do dyrektyw unijnych. Przewodnim aktem prawnym Unii Europejskiej jest Dyrektywa z 12 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia œrodków w celu poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [5]. Zawiera jedynie dziewiêæ stron, niemniej jednak
bardzo precyzyjnie okreœla obowi¹zki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa w miejscu pracy. W artykule 6 dyrektywy zosta³y zawarte postanowienia, i¿ pracodawca powinien przedsiêwzi¹æ œrodki niezbêdne do zapewnienia
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pracowników, w³¹cznie z zapobieganiem zagro¿eniom zwi¹zanym z wykonywaniem czynnoœci s³u¿bowych, informowaniem i szkoleniem, jak równie¿ zapewnieniem niezbêdnych ram organizacyjnych i œrodków. Pracodawca powinien równie¿ na bie¿¹co reagowaæ na potrzeby
pracowników zwi¹zane z bezpieczeñstwem i dostosowywaæ œrodki do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci. Obowi¹zki zwi¹zane z udzieleniem pierwszej pomocy
w nag³ych wypadkach, zwalczaniem po¿arów i ewakuacj¹ pracowników, oraz reagowaniem na istniej¹ce potencjalne zagro¿enia zosta³y zapisane w artykule 8 ni-
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niejszej dyrektywy. Pracodawca ma obowi¹zek wyznaczenia spoœród pracowników odpowiedzialnej osoby, której zadaniem powinno byæ zabezpieczenie
dzia³alnoœci zwi¹zanej z udzieleniem pierwszej pomocy, zwalczaniem po¿arów
i ewakuacj¹ pracowników. Dyrektywa posiada za³¹czon¹ listê dziedzin, w zakresie których Rada Europy przyjê³a szczegó³owe akty prawne.
W listopadzie 1989 r. zosta³a przyjêta Dyrektywa Rady dotycz¹ca minimalnych wymagañ w dziedzinie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy
89/654/EWG [9]. Jest to pierwsza szczegó³owa dyrektywa w rozumieniu art. 16
ust. 1 Dyrektywy 89/391/EWG i zapewnia minimalne wymogi bezpieczeñstwa
i zdrowia w miejscu pracy. Reguluje ona podstawowe wymagania dla:
1. stabilnoœci i trwa³oœci budynku,
2. instalacji elektrycznych,
3. dróg i wyjœæ ewakuacyjnych,
4. urz¹dzeñ do wykrywania ognia i gaszenia po¿aru,
5. urz¹dzeñ do wentylacji miejsc pracy bez swobodnego dop³ywu powietrza,
6. utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach,
7. naturalnego i sztucznego oœwietlenia pomieszczeñ,
8. drzwi i bram,
9. stref zagro¿enia,
10. pomieszczeñ przeznaczonych do odpoczynku,
11. urz¹dzeñ sanitarnych,
12. sprzêtu pierwszej pomocy,
13. ruchu pieszego i ko³owego,
14. stanowisk pracy znajduj¹cych siê na zewn¹trz.
Zgodnie z postanowieniami przywo³anej dyrektywy, drogi i wyjœcia ewakuacyjne musz¹ byæ zawsze wolne i prowadziæ jak najkrótsz¹ drog¹ na zewn¹trz budynku lub do innej bezpiecznej przestrzeni, strefy po¿arowej. W przypadku niebezpieczeñstwa musi istnieæ mo¿liwoœæ szybkiej ewakuacji ludzi ze wszystkich
stanowisk pracy w jak najbezpieczniejszy sposób. W budynku musi zastaæ zapewniona dostateczna liczba dróg i wyjœæ, przez które mo¿na go opuœciæ. Drzwi ewakuacyjne musz¹ otwieraæ siê na zewn¹trz, nie wolno stosowaæ drzwi rozsuwanych
lub obrotowych, je¿eli z za³o¿enia s¹ przeznaczone do ewakuacji. Na drogach
ewakuacyjnych wymagane jest oznakowanie zgodne z przepisami krajowymi.
Znaki musz¹ byæ umieszczone w odpowiednich miejscach i musz¹ byæ trwa³e.
Drzwi ewakuacyjnych nie wolno zamykaæ na klucz, a drogi ewakuacyjne nie
mog¹ byæ zastawione przedmiotami.
Kolejnym omawianym dokumentem jest Dyrektywa Rady z 24 czerwca
1992 r. w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych znaków bezpieczeñstwa
i zdrowia w miejscu pracy [10]. Jest to dziewi¹ta dyrektywa szczegó³owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 Dyrektywy 89/391/EWG. Akt prawny Unii Europejskiej nakazuje stosowanie sta³ych tablic znaków dotycz¹cych zakazu, ostrzegania, umiejscowienia i wskazania dróg i wyjœæ ewakuacyjnych, a tak¿e sprzêtu do udzielenia
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pierwszej pomocy. Dyrektywa nakazuje równie¿ w³aœcicielowi lub u¿ytkownikowi obiektu stosowanie zielonej barwy dla znaków ewakuacyjnych oraz emitowanie poprzez urz¹dzenia alarmowe ci¹g³ego sygna³u akustycznego wzywaj¹cego
do ewakuacji.
Postanowienia wspomnianej Dyrektywy przewodniej 89/391/EWG oraz dyrektyw szczegó³owych 89/654/EWG i 92/58/EWG maj¹ odzwierciedlenie w znowelizowanym prawodawstwie krajowym.

3. Prawo krajowe
Podstawowym i niepodwa¿alnym prawem ka¿dego cz³owieka jest ochrona ¿ycia i zdrowia. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ka¿demu obywatelowi prawn¹ ochronê ¿ycia oraz bezpieczne warunki pracy. Ustawa zasadnicza
nie precyzuje, w jaki sposób maj¹ zostaæ zapewnione bezpieczne warunki pracy,
a tym samym ewakuacji. Jest to unormowane w ustawach bran¿owych i rozporz¹dzeniach wykonawczych do ustaw.
Jedn¹ z wielu ustaw zapewniaj¹cych realizacjê postawionych w konstytucji
praw jest Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [1]. Zgodnie z art. 5 ust. 1
obiekt budowlany nale¿y projektowaæ i budowaæ w sposób okreœlony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaj¹c:
1. Spe³nienie wymagañ podstawowych dotycz¹cych:
a) bezpieczeñstwa konstrukcji,
b) bezpieczeñstwa po¿arowego,
c) bezpieczeñstwa u¿ytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony œrodowiska,
e) ochrony przed ha³asem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
u¿ytkowania energii.
2. Warunki u¿ytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególnoœci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodê i energiê elektryczn¹ oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energiê ciepln¹ i paliwa, przy za³o¿eniu efektywnego wykorzystania tych
czynników,
b) usuwania œcieków, wody opadowej i odpadów.
3. Mo¿liwoœæ dostêpu do us³ug telekomunikacyjnych, w szczególnoœci w zakresie szerokopasmowego dostêpu do Internetu.
4. Mo¿liwoœæ utrzymania w³aœciwego stanu technicznego.
5. Niezbêdne warunki do korzystania z obiektów u¿ytecznoœci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe³nosprawne,
w szczególnoœci poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich.
6. Warunki bezpieczeñstwa i higieny pracy.
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7. Ochronê ludnoœci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
8. Ochronê obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objêtych
ochron¹ konserwatorsk¹.
9. Odpowiednie usytuowanie na dzia³ce budowlanej.
10. Poszanowanie, wystêpuj¹cych w obszarze oddzia³ywania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostêpu do drogi publicznej.
11. Warunki bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia osób przebywaj¹cych na terenie
budowy.
Kolejnym przepisem prawnym jest Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpo¿arowej [3]. Zobowi¹zuje ona do szeregu przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu zapewnienie bezpieczeñstwa w budynkach i obiektach budowlanych. Zgodnie z artyku³em 4, w³aœciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniaj¹c ich ochronê przeciwpo¿arow¹, jest obowi¹zany zapewniæ osobom przebywaj¹cym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeñstwo
i mo¿liwoœæ ewakuacji. Jego obowi¹zkiem jest równie¿ wyposa¿enie budynku
w urz¹dzenia przeciwpo¿arowe i gaœnice oraz zapewnienie ich prawid³owej konserwacji. Aby ka¿dy u¿ytkownik budynku wiedzia³ jak siê zachowaæ w przypadku zagro¿enia, w³aœciciel zobowi¹zany jest do opracowania sposobów postêpowania na wypadek po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia.
Ustawa o ochronie przeciwpo¿arowej nak³ada równie¿ obowi¹zek ustalenia sposobów postêpowania na wypadek powstania po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia. Zasady te powinny zostaæ zawarte m.in. w instrukcji
bezpieczeñstwa po¿arowego. Szczegó³owy zakres instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego zamieszczony jest w §6 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów [11]. Instrukcja bezpieczeñstwa po¿arowego
powinna zawieraæ miêdzy innymi pozycjê dotycz¹c¹ warunków i organizacji
ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby jej przeprowadzania. Ustawa kodeks
pracy w art. 209 zobowi¹zuje pracodawcê do zapewnienia œrodków pozwalaj¹cych na zwalczanie po¿arów i ewakuacjê pracowników oraz do wyznaczenia
pracowników, którzy bêd¹ siê tym zajmowali [12]. Pracodawca jest równie¿ zobowi¹zany poinformowaæ pracowników, kto bêdzie odpowiedzialny za prowadzenie ewakuacji w przypadku zagro¿enia. Artyku³y tej ustawy gwarantuj¹ bezpieczeñstwo pracowników w myœl wczeœniej opisanej Dyrektywy 89/391/EWG.
Przechodz¹c do analizy aktów wykonawczych, szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie [2].
Rozporz¹dzenie jest wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7
ust. 2 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane. W rozporz¹dzeniu bezpieczeñstwu po¿arowemu zosta³ poœwiêcony ca³y dzia³. Omówiono w nim szczegó³owo zagadnienie dróg ewakuacyjnych. Rozporz¹dzenie to definiuje miêdzy innymi drogê ewakuacyjn¹, przejœcie ewakuacyjne i dojœcie ewakuacyjne.
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Drogi ewakuacyjne s¹ to drogi komunikacji ogólnej, które zapewniaj¹ mo¿liwoœæ ewakuacji w bezpieczne miejsce znajduj¹ce siê na zewn¹trz budynku lub do
s¹siedniej strefy po¿arowej. Omawiaj¹c pojêcie drogi ewakuacyjnej, niezbêdne
jest opisanie jej elementów, tj. przejœcia oraz dojœcia ewakuacyjnego. Przejœcie
ewakuacyjne, jest to odleg³oœæ w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w którym mo¿e przebywaæ osoba, do wyjœcia ewakuacyjnego na drogê ewakuacyjn¹, do
innej strefy po¿arowej lub na zewn¹trz budynku. Kolejnym zdefiniowanym pojêciem jest dojœcie ewakuacyjne. Jest to d³ugoœæ drogi ewakuacyjnej pomiêdzy
wyjœciem z pomieszczenia na tê drogê, a wyjœciem na zewn¹trz budynku lub do
innej strefy po¿arowej. Graficzn¹ prezentacjê opisanych pojêæ przedstawiono na
rys. 1. Jeœli nie mo¿na precyzyjnie okreœliæ liczby osób mog¹cych przebywaæ
w pomieszczeniach, do obliczenia wymagañ dotycz¹cych ewakuacji w rozporz¹dzeniu zaproponowano nastêpuj¹ce wartoœci dla:
1. sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi,
œwietlic itp. – 1 m2/os.
2. pomieszczeñ handlowo-us³ugowych – 4 m2/os.
3. pomieszczeñ administracyjno-biurowych – 5 m2/os.
4. archiwów, bibliotek itp. – 7 m2/os.
5. magazynów – 30 m2/os.

Rys. 1. Graficzna prezentacja elementów drogi ewakuacyjnej
A – przejœcie ewakuacyjne prowadzone przez trzy pomieszczenia, B – przejœcie ewakuacyjne
prowadzone przez dwa pomieszczenia, C – przejœcia ewakuacyjne prowadzone przez jedno
pomieszczenie, D – dojœcie ewakuacyjne prowadz¹ce na zewn¹trz budynku (lub do innej strefy
po¿arowej)
îród³o: opracowano na podstawie [2].
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Rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, precyzuje d³ugoœci przejœæ ewakuacyjnych.
D³ugoœæ przejœæ zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. D³ugoœæ przejœæ ewakuacyjnych
Rodzaj pomieszczenia

Maksymalna d³ugoœæ przejœcia
w pomieszczeniu

Maksymalna d³ugoœæ przejœcia
w pomieszczeniu zagro¿onym
wybuchem

ZL

40 m

–

PM (Q>500MJ/m2)

75 m

40 m

PM (Q<500MJ/m2)

100 m

40 m

îród³o: opracowano na podstawie [2].

Istnieje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia przejœæ ewakuacyjnych przedstawionych w tabeli 1 o 25% podstawowej d³ugoœci, jeœli wysokoœæ pomieszczenia przekracza 5 m.
Jeœli zastosowano sta³e samoczynne urz¹dzenia gaœnicze lub samoczynne
urz¹dzenia oddymiaj¹ce, przejœcie ewakuacyjne mo¿na wyd³u¿yæ o kolejne 50%
podstawowej d³ugoœci dla ka¿dego z zabezpieczeñ. Powiêkszenia mog¹ byæ sumowane, co w przypadku spe³nienia wszystkich trzech warunków umo¿liwia
wyd³u¿enie przejœcia o 125%. Omawiane rozporz¹dzenie szczegó³owo okreœla
warunki, jakie musz¹ zaistnieæ, aby drogi ewakuacyjne by³y bezpieczne. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie odpowiedniej liczby wyjœæ ewakuacyjnych
z pomieszczenia. W tabeli 2 przedstawiono rodzaje pomieszczeñ, w których wymagane jest zastosowanie dwóch wyjœæ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co
najmniej 5 metrów.
Kolejnym wa¿nym parametrem sprecyzowanym w rozporz¹dzeniu jest szerokoœæ drzwi z pomieszczeñ stanowi¹cych wyjœcie ewakuacyjne. £¹czn¹ szerokoœæ
drzwi nale¿y obliczaæ proporcjonalnie do liczby osób przebywaj¹cych w pomieszczeniu, przyjmuj¹c 0,6 metra na ka¿de 100 osób. Ponadto minimalna szerokoœæ
pojedynczych drzwi musi wynosiæ 0,8 metra, jeœli bêd¹ przez nie ewakuowane
nie wiêcej ni¿ 3 osoby, w pozosta³ych przypadkach 0,9 metra. Jeœli w pomieszczeniu mo¿e przebywaæ wiêcej ni¿ 300 osób drzwi ewakuacyjne nale¿y wyposa¿yæ
dodatkowo w zabezpieczenia przeciwpaniczne.
Tabela 2. Rodzaje pomieszczeñ, w których wymagane s¹ co najmniej dwa wyjœcia
ewakuacyjne
Rodzaj pomieszczenia

Warunek, dla którego wymagane s¹ dwa wyjœcia
ewakuacyjne

ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V

ponad 50 osób w pomieszczeniu

ZL II

ponad 30 osób w pomieszczeniu

PM (Q<500MJ/m2)
2

F>1000m2

PM (Q>500MJ/m )

F>300m2

pomieszczenie zagro¿one wybuchem

F>100m2

îród³o: opracowano na podstawie [2].
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W rozporz¹dzeniu okreœlono szerokoœæ i wysokoœæ dróg ewakuacyjnych. Szerokoœæ ta powinna byæ równie¿ obliczana proporcjonalnie, tak jak w przypadku
szerokoœci drzwi ewakuacyjnych. Nale¿y przyj¹æ co najmniej 0,6 metra szerokoœci drogi ewakuacyjnej, na 100 osób lecz nie mniej ni¿ 1,4 metra. Rozporz¹dzenie
dopuszcza zmniejszenie tej szerokoœci z 1,4 metra do 1,2 metra, ale tylko w przypadku, jeœli drogami ewakuacyjnymi bêdzie siê ewakuowa³o nie wiêcej ni¿
20 osób. Wysokoœæ drogi ewakuacyjnej powinna wynosiæ co najmniej 2,2 metra.
Dopuszczalne s¹ lokalne obni¿enia do 2 metrów wysokoœci, przy czym nie powinny wystêpowaæ na d³ugoœci przekraczaj¹cej 1,5 metra.
Ponadto w rozporz¹dzeniu unormowano dopuszczalne d³ugoœci dojœæ ewakuacyjnych, które zestawiono w tabeli 3. Tak jak w przypadku przejœæ ewakuacyjnych zastosowanie sta³ych samoczynnych urz¹dzeñ gaœniczych oraz zastosowanie samoczynnych urz¹dzeñ oddymiaj¹cych pozwala na wyd³u¿enie dojœcia
o 50% dla ka¿dego z zabezpieczeñ.
Tabela 3. D³ugoœci dojœæ ewakuacyjnych
Rodzaj strefy po¿arowej

D³ugoœæ przy jednym dojœciu

D³ugoœæ przy wystêpowaniu
co najmniej dwóch dojœæ**

zagro¿ona wybuchem
PM (Q>500MJ/m2)
PM (Q<500MJ/m2)
ZL I, ZL II, ZL V
ZL III
ZL IV

10 m
30 m (20 m*)
60 m (20 m*)
10 m
30 m (20 m*)
60 m (20 m*)

40 m
60 m
100 m
40 m
60 m
100 m

* na poziomej drodze ewakuacyjnej,
** d³ugoœæ drugiego dojœcia mo¿e byæ dwa razy wiêksza, jeœli dojœcia siê nie pokrywaj¹ i nie krzy¿uj¹.
îród³o: opracowano na podstawie rozporz¹dzenia [2].

Kolejnym rozporz¹dzeniem jest Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów [11]. Rozdzia³ czwarty rozporz¹dzenia poœwiêcony zosta³ zagadnieniu ewakuacji. Omawiany akt prawny zobowi¹zuje w³aœciciela do zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji. Unormowano w nim
równie¿ sytuacje w jakich budynek mo¿na uznaæ za zagra¿aj¹cy ¿yciu ludzi. Rozporz¹dzenie zobowi¹zuje w przypadku stwierdzenia zagro¿enia dla ¿ycia ludzi
w³aœciciela lub zarz¹dcê do zastosowania rozwi¹zañ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo. Rozporz¹dzenie precyzuje równie¿ czêstoœæ praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji. W³aœciciel lub zarz¹dca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób bêd¹cymi jego sta³ymi u¿ytkownikami i zakwalifikowanego
do kategorii zagro¿enia ludzi innej ni¿ ZL IV, powinien dokonaæ takiego sprawdzenia nie rzadziej ni¿ raz na dwa lata. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia siê jednoczeœnie grupa ludzi przekraczaj¹ca 50 osób, praktyczne
sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji powinno odbywaæ siê raz w roku,
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od rozpoczêcia korzystania z obiektu
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przez nowych u¿ytkowników. Warunek ten dotyczy przede wszystkim szkó³,
przedszkoli, internatów, domów studenckich itp., do których co roku przybywaj¹ nowi uczniowie oraz studenci rozpoczynaj¹cy naukê.

4. Normy zagraniczne
Jednym z najbardziej znanych i najczêœciej stosowanych standardów dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa jest norma amerykañska NFPA 101 Life
Safety Code [6]. Norma zosta³a wydana przez organizacjê National Fire Protection
Association maj¹c¹ swoj¹ siedzibê w Quincy w stanie Massachusetts [13]. Rozdzia³
siódmy wspomnianej normy zatytu³owany „Means of egress” poœwiêcony jest wytycznym dotycz¹cym projektowania i wykonania bezpiecznych dróg ewakuacyjnych. Poni¿ej zestawiono elementy, jakie standaryzuje norma NFPA 101 zapewniaj¹ca prawid³owe zaprojektowanie i wykonanie dróg ewakuacyjnych:
1. Wymagania ogólne:
a) Oddzielenia dróg ewakuacyjnych.
b) Wykoñczenie dróg ewakuacyjnych.
c) Wysokoœæ pomieszczeñ i dróg ewakuacyjnych.
d) Zmiany poziomu pod³o¿a na drogach ewakuacyjnych.
e) Zabezpieczenia, balustrady i porêcze.
f) Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce.
g) Dro¿noœæ dróg ewakuacyjnych.
h) Sta³e urz¹dzenia gaœnicze na drogach ewakuacyjnych.
2. Elementy sk³adowe dróg ewakuacyjnych:
a) Otwory drzwiowe, drzwi i ich zabezpieczenia.
b) Schody.
c) Zabezpieczenia przeciwdymowe.
d) Widzialnoœæ wyjœæ ewakuacyjnych.
e) Pochylnie.
f) Wyjœcia prowadz¹ce na drogi ewakuacyjne.
3. Przepustowoœæ dróg ewakuacyjnych.
4. Liczba dróg ewakuacyjnych.
5. Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych.
6. D³ugoœæ dojœcia do wyjœæ ewakuacyjnych.
7. Przepustowoœæ wyjœæ ewakuacyjnych.
8. Oœwietlenie podstawowe dróg ewakuacyjnych.
9. Oœwietlenie ewakuacyjne.
10. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
11. Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce miejsc o du¿ym zagro¿eniu.
12. Pomieszczenia techniczne i kot³ownie.
13. Windy do celów ewakuacyjnych.
Zgodnie z omawian¹ norm¹ drogi ewakuacyjne, którymi bêdzie ewakuowa³o
siê co najmniej 30 osób, musz¹ byæ wydzielone od pozosta³ej czêœci budynku œcia-
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nami o odpornoœci ogniowej nie mniejszej ni¿ godzina (w polskim prawodawstwie
odpowiada to EI 60 lub REI 60). Kolejnym elementem sprecyzowanym w dokumencie jest minimalna wysokoœæ pomieszczeñ, która wynosi 2285 milimetrów
z mo¿liwymi lokalnymi obni¿eniami do wysokoœci 2030 mm (±19 mm). Od tej
wytycznej stosuje siê odstêpstwa. Dotycz¹ one budynków ju¿ istniej¹cych, w których minimalna wysokoœæ mo¿e wynosiæ 2135 mm z lokalnymi obni¿eniami do
2030 mm. Wy¿ej opisane wysokoœci pomieszczeñ musz¹ byæ zachowane na co
najmniej 2/3 powierzchni pomieszczenia, a lokalne obni¿enia nie mog¹ przekraczaæ 1/3 powierzchni pomieszczenia. Sufit nad schodami musi znajdowaæ siê na
wysokoœci minimum 2030 mm w mierzonej w pionie do p³aszczyzny równoleg³ej
do górnej krawêdzi schodów. Analizuj¹c dalej, dokument normuje zmiany wysokoœci pod³o¿a na poziomych drogach ewakuacyjnych. Nag³a zmiana w pod³o¿u
na poziomych drogach ewakuacyjnych nie powinna byæ wiêksza ni¿ 6,3 mm.
Jeœli zmiana wysokoœci pod³o¿a jest wiêksza ni¿ 6,3 mm, a mniejsza ni¿ 13 mm
musi zostaæ zastosowane œciêcie w proporcjach 1 do 2. Dla zmian w wysokoœci
pod³o¿a od 13 mm do 535 mm nale¿y stosowaæ porêcze lub schody. W przypadku
zastosowania schodów g³êbokoœæ stopni nie powinna byæ mniejsza ni¿ 330 mm.
Jeœli jakakolwiek czêœæ drogi ewakuacyjnej znajduje siê na wysokoœci 760 mm lub
wy¿ej nad s¹siedni¹ czêœci¹ pomieszczenia i jest otwarta, to pomieszczenie musi
byæ zabezpieczone balustrad¹. Minimalna wysokoœæ balustrady wynosi 1065 mm.
Jeœli na ca³ej d³ugoœci drogi ewakuacyjnej zainstalowane s¹ jakiekolwiek urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przez niepowo³anym uruchomieniem lub przed nadu¿ywaniem, powinny byæ tak zaprojektowane i wykonane, ¿e w przypadku ich awarii
nie bêd¹ utrudnia³y u¿ycia elementów drogi ewakuacyjnej. Na ci¹gach komunikacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie mog¹ znajdowaæ siê przeszkody.
Na drzwiach ewakuacyjnych, a tak¿e w ich pobli¿u nie wolno wieszaæ luster, aby
nie myli³y ludzi podczas ewakuacji.
Drug¹ licz¹c¹ siê na œwiecie norm¹ standaryzuj¹c¹ warunki ewakuacji jest
British Standard PD 7974, a dok³adniej szósta czêœæ tego dokumentu [7]. Na
pocz¹tku normy zdefiniowane zosta³y terminy zwi¹zane z bezpieczeñstwem
w budynkach i ewakuacj¹. Na uwagê zas³uguj¹ tutaj pojêcia, takie jak ASET (available safe ecsape time) „dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji” i RSET (required safe
escape time) „wymagany czas bezpiecznej ewakuacji” ze wzglêdu na to, i¿ autorzy
publikacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa w budynkach czêsto pos³uguj¹ siê tymi
pojêciami [7, 14]. W celu wyznaczenia dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji
ASET niezbêdne jest oszacowanie czasu, w którym toksyczne produkty spalania
przekrocz¹ okreœlone stê¿enie lub gdy zostanie przekroczona okreœlona wartoœæ
promieniowania cieplnego podczas po¿aru. Dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji
jest sum¹ takich sk³adowych, jak:
1. czas detekcji po¿aru – czas od zainicjowania po¿aru do czasu wykrycia przez
system sygnalizacji po¿arowej lub uruchomienia rêcznego ostrzegacza przeciwpo¿arowego przez u¿ytkownika budynku,
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2. czas alarmowania – czas od detekcji do czasu og³oszenia alarmu,
3. „czas rozpoznania” zwi¹zany z rozpoznaniem przez u¿ytkowników znajduj¹cych siê budynku rodzaju alarmu, jaki zosta³ rozg³oszony,
4. czas wstêpnych reakcji u¿ytkowników na alarm, tj. pakowanie osobistych rzeczy, wy³¹czanie u¿ywanych urz¹dzeñ itp.,
5. czas przejœcia u¿ytkowników budynku do wyjœæ prowadz¹cych na bezpieczne
drogi ewakuacyjne oraz przejœcie drogami ewakuacyjnymi na zewn¹trz budynku lub do innej strefy po¿arowej.
Ró¿nica pomiêdzy dostêpnym, a wymaganym czasem bezpiecznej ewakuacji,
jest marginesem bezpieczeñstwa tm:
tm = tASET – tRSET
(1)
gdzie:
tm – margines bezpieczeñstwa (margin of safety),
tASET – dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji (available safe ecsape time),
tRSET – wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (required safe escape time).
Jeœli ró¿nica jest mniejsza od zera, nale¿y przedsiêwzi¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce
do poprawy bezpieczeñstwa. W celu ustalenia poziomu bezpieczeñstwa omawiana norma zak³ada analizowanie scenariuszy ewakuacji, w zale¿noœci od kategorii
obiektu. Sk³adowe czasu ewakuacji przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Sk³adowe czasu ewakuacji
îród³o: [7].

5. Normy krajowe
Polski Komitet Normalizacyjny jest autorem dwóch norm zwi¹zanych z ewakuacj¹. Jedna to norma zharmonizowana PN-ISO-8421-6 Ochrona przeciwpo¿a-
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rowa – Terminologia [8], druga to norma PN-N-01256 Znaki bezpieczeñstwa
[15]. Jak sama nazwa wskazuje, w normie PN-ISO-8421-6 znajduj¹ siê definicje
zwi¹zane z zagadnieniem ewakuacji. Okreœlono w niej miêdzy innymi, czym jest
ewakuacja, przepustowoœæ (wskaŸnik przepustowoœci), droga ewakuacyjna i wyjœcie ewakuacyjne. Druga norma PN-N-01256 Znaki bezpieczeñstwa sk³ada siê
z piêciu czêœci. Drugi interesuj¹cy nas arkusz normy poœwiêcony jest oznaczeniom dróg ewakuacyjnych oraz czynnoœciom zwi¹zanym z ewakuacj¹. W pi¹tym
arkuszu okreœlono zasady, wed³ug których umieszcza siê znaki bezpieczeñstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach po¿arowych. Polski Komitet Normalizacyjny nie wyda³ normy, na podstawie której mo¿na by³oby weryfikowaæ, badaæ
poprawnoœæ warunków ewakuacji w budynkach.

6. Podsumowanie
Obowi¹zuj¹ce akty prawne wymuszaj¹ na projektantach i wykonawcach zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji. W celu wype³nienia wszystkich postanowieñ zawartych w przepisach prawnych w dyspozycji projektantów s¹ normy, wiedza techniczna oraz oprogramowanie komputerowe. Przy wykorzystaniu
odpowiednich narzêdzi mo¿liwa jest weryfikacja parametrów drogi ewakuacyjnej, takich jak szerokoœæ dróg ewakuacyjnych, liczba wyjœæ ewakuacyjnych,
d³ugoœci przejœæ i dojœæ ewakuacyjnych. Wszystkie wspomniane parametry drogi
ewakuacyjnej maj¹ wp³yw na czas ewakuacji. Ponadto podczas symulacji ewakuacji mo¿liwe jest okreœlenie wystêpowania takich zjawisk, jak powstawanie skupisk ludzi i kolejek. Nadmierne zagêszczenie rozmieszczenia ludzi na stosunkowo ma³ej powierzchni mo¿e powodowaæ powstawanie paniki. W du¿ych
skupiskach ludzi ³atwo o urazy spowodowane ewakuacj¹. Równie¿ podczas szybkiego przemieszczania siê ewakuuj¹cych osób mo¿e dochodziæ do wypadków.
W opracowaniu przedstawiono akty prawne oraz normy dotycz¹ce ewakuacji.
Pokazano, w jaki sposób prawodawstwo krajowe oraz unijne, ze wzglêdu na przynale¿noœæ Polski do struktur Unii Europejskiej, wp³ywa na bezpieczeñstwo ludzi
w budynkach. Zaprezentowano równie¿ normy zagraniczne, na podstawie których mo¿na oszacowaæ czas ewakuacji. Niestety jak pokazano, normy polskie
skupiaj¹ siê na wprowadzeniu definicji zwi¹zanych z ewakuacj¹, a nie dostarczaj¹
narzêdzi do weryfikacji warunków ewakuacji.
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The Review of Legal Instruments Relating with
the Process of Evacuation
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relating to the process of evacuation of endangered objects. It shows how
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Rozwój techniki komputerowej i jej zastosowanie
w symulatorach szkoleniowych
Artyku³ porusza zagadnienia zwi¹zane z wykorzystaniem wspó³czesnej
techniki komputerowej w symulatorach szkoleniowych. Rzeczywistoœæ wirtualna stanowi obszar nieograniczonych mo¿liwoœci szkoleniowych, uzale¿niony tylko od inwencji twórcy. Potencja³ wspó³czesnego sprzêtu oraz
oprogramowania komputerowego nieustannie wzrasta. Postêp technologiczny, z którym mamy dziœ do czynienia, kszta³tuje now¹ cyfrow¹ kulturê
i globaln¹ to¿samoœæ spo³eczn¹. Wzrasta dostêp do nowoczesnych narzêdzi informatycznych, wzrastaj¹ wymagania i oczekiwania u¿ytkowników
wobec kolejnych wersji i generacji sprzêtu oraz oprogramowania komputerowego. Niestety, artyku³ potwierdza, ¿e poziom graficzny i dynamika rozgrywki istniej¹cych komputerowych symulatorów wirtualnych przeznaczonych do szkolenia s³u¿b mundurowych pozostawia bardzo wiele do ¿yczenia i przegrywa w konfrontacji z ods³onami najnowszych gier przeznaczonych na platformê PC lub konsole. WyraŸna regresja wymusi³a zmianê
filozofii reprezentowanej przez armie Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej
Brytanii skupionych dotychczas na tworzeniu w³asnych rozwi¹zañ i produktów informatycznych. Astronomiczne œrodki finansowe przeznaczane na
przedmiotowy cel z bud¿etów pañstwowych i tak okaza³y siê kropl¹ w morzu w porównaniu do globalnego rynku informatycznego. Dlatego zwrócono siê w stronê gotowych silników graficznych, których zaadoptowanie do
konstrukcji symulatorów szkoleniowych umo¿liwi przejœcie na odpowiednio wy¿szy poziom odwzorowania œwiata rzeczywistego i praw fizyki nim
rz¹dz¹cych.
S³owa kluczowe: technika komputerowa, Internet, rynek IT, symulator,
silnik graficzny.
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1. Wprowadzenie
Ludzka wyobraŸnia inspiruje technikê komputerow¹, która dostarcza innowacyjne i coraz bardziej zaawansowane narzêdzia pozwalaj¹ce cz³owiekowi przekszta³caæ otaczaj¹cy go œwiat, a nawet tworzyæ nowe trójwymiarowe i interaktywne œwiaty. Technika komputerowa zmieni³a sposób funkcjonowania cz³owieka
we wspó³czesnym œwiecie. W przemyœle komputery steruj¹ procesami produkcyjnymi. W laboratoriach rejestruj¹ parametry fizykochemiczne substancji. Na
polu bitwy wspomagaj¹ dowodzenie si³ami i œrodkami. W mediach pozwalaj¹ na
cyfrow¹ obróbkê dŸwiêku i obrazów w niespotykanej dot¹d jakoœci. W in¿ynierii
umo¿liwiaj¹ projektowanie i badanie struktur bez koniecznoœci tworzenia rzeczywistych modeli. Steruj¹ systemami bezpieczeñstwa w œrodkach transportu
oraz w budynkach. Jednym s³owem, znajduj¹ praktyczne zastosowanie w ka¿dym obszarze ludzkiej dzia³alnoœci.

2. Nowy wymiar ludzkiej komunikacji
Z ka¿dym dniem ogólnoœwiatowa sieæ i jej zasoby zwiêkszaj¹ siê, zmieniaj¹c
(na p³aszczyŸnie komunikacji) relacje zachodz¹ce pomiêdzy ludŸmi. Wœród najbardziej znanych us³ug internetowych nale¿y wymieniæ www (World Wide Web),
choæ czêsto jest b³êdnie uto¿samiana z ca³ym Internetem. Rewolucja cyfrowa
i technizacja œwiata zacieœniaj¹ pêtlê wokó³ cz³owieka. Cyberprzestrzeñ stanowi
nowy wymiar ludzkiego istnienia i funkcjonowania. Sta³a siê nieroz³¹cznym elementem codziennego ¿ycia. Kiedy Herbert Marshall McLuhan, kanadyjski teoretyk komunikacji, opublikowa³ w 1962 r. ksi¹¿kê pt. The Gutenberg Galaxy: The
Making of Typographic Man, zawieraj¹c w niej termin globalna wioska (global village), nikt nie przypuszcza³, ¿e jego koncepcje w obliczu rewolucji informacyjnej
nabior¹ nowego znaczenia i bêd¹ ponownie (ju¿ po jego œmierci) analizowane.
Obecnie miliony ludzi na ca³ym œwiecie korzystaj¹ z globalnych portali spo³ecznoœciowych lub z innych form wymiany informacji w spo³ecznoœciach sieciowych (zgodnie z w³asnymi zainteresowaniami i preferencjami). Powstaj¹ nowe
wiêzi spo³eczne, uzale¿nione od posiadanej technologii i umiejêtnoœci jej wykorzystania. Co dzieje siê w Internecie w trakcie jednej minuty? OdpowiedŸ jest doprawdy zaskakuj¹ca. Wed³ug badañ firmy Intel [1]:
l
globalnie transferowanych jest 640 tys. GB danych,
l
204 mln wiadomoœci e-mail jest wysy³anych,
l
ponad 2 mln hase³ jest wyszukiwanych za poœrednictwem przegl¹darki Google,
l
6 mln ods³on i 277 tys. logowañ odbywa siê do portalu Facebook,
l
47 tys. aplikacji jest pobieranych z serwisu Apps,
l
20 mln zdjêæ jest ogl¹danych przez u¿ytkowników Flickra.
Œwiatowa pajêczyna to równie¿ narzêdzie umo¿liwiaj¹ce organizowanie siê ludzi w niespotykanej do tej pory skali. Doskona³ym przyk³adem s¹ egipskie demonstracje zorganizowane i koordynowane za pomoc¹ Facebooka w 2011 r.
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(czyli w szeœæ dni po tym, jak w jordañskiej gazecie pojawi³o siê cyniczne pytanie:
Dlaczego tunezyjska m³odzie¿ protestuje na ulicach, czy¿ nie maj¹ Facebooka? [2]).
O dynamicznym rozwoju Internetu œwiadczy równie¿ zast¹pienie 6 czerwca
2012 r. (data ma charakter symboliczny) protoko³em komunikacyjnym IPv6
dotychczasowego IPv4 [3]. Mia³o to na celu zwiêkszenie przestrzeni d³ugoœci
adresów z 32 do 128 bitów (czyli zamiast obs³ugi dotychczasowych 4.294.967.296,
obs³ugê a¿ 3,40282E+38 adresów). Analogicznych barier technologicznych w informatyce mieliœmy ju¿ wiele, chocia¿by problem roku 2000 czy ograniczenia
przez system plików pe³nego wykorzystania rosn¹cych pojemnoœci dysków twardych.

3. Rozwój rynku IT W Polsce
Rozwój techniki komputerowej przejawia siê równie¿ powstawaniem narzêdzi, które bardzo mocno uzale¿niaj¹ cz³owieka i staj¹ siê wrêcz niezbêdne w jego
codziennej egzystencji. Obecnie zalewa nas fala hybrydowych narzêdzi integruj¹cych w sobie coraz wiêcej funkcji multimedialnych. Korzystamy z nich
w pracy, domu, podró¿y. Praca, nauka i rozrywka – wszystko w jednym urz¹dzeniu. W efekcie technozabawa i po³¹czony z ni¹ konsumpcyjny tryb ¿ycia silnie
napêdzaj¹ globalny rynek IT, którego wartoœæ w 2011 r. zosta³a oszacowana na
ponad 3,5 tryliona dolarów [4]. Do najsilniejszych i najszybciej rozwijaj¹cych siê
w obszarze IT nale¿¹ gospodarki Chin, Stanów Zjednoczonych i Unii
Europejskiej.

Rys. 1. Wzrost wartoœci polskiego rynku IT w latach 1995–2011 (w mld z³)
îród³o: [5].

Dla porównania, wartoœæ polskiego rynku IT w 2011 r. wynios³a 31,3 mld z³.
Jego struktura przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
l
57% sprzêt,
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29% us³ugi,
14% oprogramowanie.
Najwiêkszy udzia³ w sprzeda¿y firm IT w Polsce mia³ sektor administracji
(23%), bankowoœæ i finanse (22%), telekomunikacja (15%), przemys³ (10%),
us³ugi (8%), ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa (8%), a tak¿e pozosta³e sektory
(14%) [5]. Z ka¿dym rokiem (rys. 1) wzrasta wartoœæ rynku IT w Polsce (niestety
ranking opracowany przez Computerworld za rok 2012 jest dostêpny na stronie
internetowej po uiszczeniu op³aty). Zgodnie z indeksem konkurencyjnoœci bran¿y informatycznej opracowanym przez Economist Intelligence Unit na zlecenie
Business Software Alliance (indeks powsta³ w 2007 r., prezentuje wyniki analizy
porównawczej 66 krajów na podstawie wskaŸników dotycz¹cych kluczowych obszarów dla innowacyjnoœci w bran¿y IT, np. infrastruktury informatycznej, warunków prowadzenia prac badawczo-rozwojowych czy wsparcia i dzia³añ publicznych na rzecz rozwoju bran¿y IT), wynika, ¿e Polska zwiêkszy³a swoj¹
konkurencyjnoœæ w dziedzinie technologii informatycznych zajmuj¹c w 2011 r.
30 pozycjê w œwiatowej klasyfikacji, awansuj¹c o 5 miejsc w stosunku do 2009 r.
Z kolei w badaniu obejmuj¹cym 24 kraje Unii Europejskiej Polska zajê³a 18 lokatê z wynikiem 44,6. Trzy kraje znajduj¹ce siê w czo³ówce: Finlandia, Szwecja
i Wielka Brytania, uzyska³y odpowiednio wyniki 72, 69,4 i 68,1 [6]. Sytuacjê podsumowuj¹ s³owa prezesa i dyrektora generalnego BSA, Roberta Holleymana:
Z indeksu konkurencyjnoœci bran¿y informatycznej widaæ jasno, ¿e inwestowanie w fundamenty rozwoju nowoczesnych technologii bêdzie w d³u¿szej perspektywie przynosiæ
ogromne korzyœci. Oczywiœcie, ¿aden kraj nie posiada monopolu w dziedzinie technologii
informatycznych. W bran¿y tej istnieje sprawdzony przepis na sukces, z którego ka¿dy
mo¿e skorzystaæ. Dlatego te¿ mo¿na zauwa¿yæ trend tworzenia siê wielu oœrodków
bran¿y informatycznej o silnej globalnej pozycji [7].
l
l

4. Upgrade w cyfrowej kulturze
Zadaniem wy¿ej przestawionych zagadnieñ jest uœwiadomienie interdyscyplinarnoœci tematu artyku³u oraz ukazanie problematyki od jej zewnêtrznych
warstw. Zanim jednak przejdziemy do clou, nale¿y poruszyæ jeszcze jedn¹ wa¿n¹
kwestiê. Wiedza i umiejêtnoœæ pe³nego wykorzystania nowoczesnych narzêdzi
edukacyjnych jest wypadkow¹ najró¿niejszych czynników, na pozór b³ahych
i niezauwa¿anych, natomiast decyduj¹cych o tym, ¿e okreœlone rozwi¹zania sprawdzaj¹ siê i funkcjonuj¹, podczas gdy inne nie. Sukces zapewnia podejœcie systemowe, jeœli w pe³ni uwzglêdnia zró¿nicowanie ludzkiej natury oraz receptywnoœæ
jej zmys³ów. W obliczu digitalizacji wspó³czesnego œwiata cz³owiek bêdzie musia³ nauczyæ siê, jak wykorzystywaæ doœwiadczenia zdobywane zarówno w œwiecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Oba wymienione rodzaje doœwiadczeñ staj¹
siê coraz bardziej sobie równowa¿ne. Tym samym, narzêdzia stworzone pod koniec epoki analogowej odchodz¹ w niepamiêæ, na rzecz rozwi¹zañ epoki cyfrowej.

Rozwój techniki komputerowej i jej zastosowanie w symulatorach szkoleniowych

117

Nieustannie trwaj¹cy upgrade (ulepszanie, poprawianie) powoduje koniecznoœæ
ci¹g³ego rozwijania nowych umiejêtnoœci i zdobywania nowej wiedzy. Rozwój
oprogramowania jak i sprzêtu (hardware & software) jest sprzê¿ony wieloma zale¿noœciami. Jedno nie mo¿e istnieæ bez drugiego, a rozwój jednego jest paliwem
drugiego i na odwrót (upraszczaj¹c – jest to uk³ad samonapêdzaj¹cy siê). Rynek
informatyczny jest ukierunkowany na produkcjê wyspecjalizowanych rozwi¹zañ, które musz¹ sprostaæ oczekiwaniom konsumentów. Kultura cyfrowa powstaje w trakcie konsumpcji nowoczesnych technologii: (...) wszyscy jesteœmy
uwik³ani w cybernetyczne systemy z³o¿onych interakcji pomiêdzy natur¹, technologi¹
i to¿samoœci¹ [7].

5. S³ów kilka o symulatorach
W technologicznie z³o¿onym i zmiennym œwiecie cz³owiek ulega zagubieniu.
Wiele obecnych zmian w standardzie i tempie ¿ycia jest nie do zaakceptowania
przez starsze pokolenia. Jednak postêp jest nieunikniony. Z jednej strony niesie
za sob¹ dobrodziejstwa, a z drugiej negatywne skutki. Dlatego nale¿y d¹¿yæ do
wspierania cz³owieka w obs³udze nowoczesnego sprzêtu i oprogramowania. Nale¿y poszukiwaæ szybkich, efektywnych, a zarazem bezpiecznych metod przekazywania wiedzy, która w tradycyjnej formie jest zindywidualizowana, kosztowna
i czasoch³onna. Z pomoc¹ przychodzi symulacja komputerowa, która jest najskuteczniejszym sposobem modelowania z³o¿onych zjawisk i procesów w izolowanym, wyodrêbnionym œrodowisku imituj¹cym za³o¿one wczeœniej zwi¹zki
przyczynowo-skutkowe. Na rynku dostêpnych jest wiele symulatorów szkoleniowych, o zró¿nicowanej w zale¿noœci od œrodków finansowych i przeznaczenia
konstrukcji. Próba ich podzia³u i przypisanie do okreœlonej grupy nie zawsze odzwierciedla czym tak naprawdê s¹. Zatem na rynku spotkamy symulatory pojazdów lataj¹cych, nawodnych i naziemnych, obs³ugi sprzêtu wojskowego, a nawet
symulatory pacjenta, które s¹ urz¹dzeniami (imituj¹cymi wygl¹d i dzia³anie rzeczywistych obiektów) sterowanymi komputerowo za pomoc¹ oprogramowania
specjalnie dla nich napisanego. Mo¿emy równie¿ spotkaæ gry symulacyjne: dŸwigu, ambulansu, koparki, poci¹gu, pojazdów specjalnych, prac leœnych, robót
drogowych czy robót górniczych.

6. Œlepa uliczka samowystarczalnoœci
Projektanci symulatorów szkoleniowych coraz czêœciej opieraj¹ siê na rozwi¹zaniach pochodz¹cych z gier komputerowych. Przyczyn jest wiele. Œwiatowy
rynek gier dostarcza obecnie produkty, które w wielu przypadkach technologicznie przewy¿szaj¹ istniej¹ce symulatory. Przyk³adowo Brytyjskie Ministerstwo
Obrony poszukuje nowego silnika graficznego, który ma pozwoliæ zbudowaæ
jeszcze bardziej realistyczny wojskowy symulator szkoleniowy i zast¹piæ dotychczasowy pn. Virtual Battlespace 2 (oddany do u¿ytku przez Bohemia Interactive
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w 2007 r.). Symulator VB2 jest obecnie przestarza³y i nie spe³nia oczekiwañ
æwicz¹cych. Minê³o szeœæ lat od daty jego ods³ony. Dalsze inwestowanie œrodków
finansowych w istniej¹ce oprogramowanie jest wysoce dyskusyjn¹ kwesti¹. Taki
wybór z punktu ekonomicznego i pragmatycznego jest niczym nieuzasadniony.
Naturalny cykl ¿ycia oprogramowania jest krótki, a przy uwzglêdnieniu zmian
i trendów w rozwoju nowych technologii nale¿y liczyæ siê z koniecznoœci¹ napisania oprogramowania od nowa. Dlatego warto sprawdziæ, czy koszt i wysi³ek poniesiony na zaprojektowanie od nowa symulatora nie przewy¿szy gotowych, istniej¹cych ju¿ na rynku rozwi¹zañ. Tak post¹pili brytyjscy wojskowi, kieruj¹c
swoje zainteresowanie w stronê najnowszych ods³on popularnych strzelanek
(shooter). Andrew Poulter (szef techniczny Laboratoriów Naukowych i Technologicznych Ministerstwa Obrony) w wywiadzie udzielonym dla brytyjskiego dziennika The Guardian stwierdzi³, ¿e komercyjne gry przewy¿szaj¹ pod wzglêdem poziomu grafiki i szybkoœci rozgrywki brytyjskie wojskowe symulatory: W latach
80. i 90. XX wieku symulatory wojskowe wiod³y prym w jakoœci symulacji. Symulatory
konstruowane przez wojsko by³y dzie³ami sztuki. Teraz jednak za 50 funtów mo¿na kupiæ komercyjn¹ grê, która bêdzie daleko bardziej realistyczna ni¿ wiêkszoœæ narzêdzi,
z których korzystamy. Prawda jest taka, ¿e ³¹czne œrodki przeznaczane na rozwój przemys³u gier s¹ wiêksze ni¿ te przeznaczone na obronê. (...) Oczywiœcie rekruci dysponuj¹
okreœlonym poziomem doœwiadczenia z grami komputerowymi. Dlatego scenariusze
musz¹ byæ realistyczne, a generowany obraz wysokiej jakoœci. (...) Broñ musi byæ przekonuj¹ca. Je¿eli wystrzel¹ z karabinu pocisk, który pokonuje trzy i pó³ mili, to jest to nieprawid³owe. Je¿eli prowadz¹ pojazd, to musi byæ on w³aœciwie odwzorowany. Realizm
jest du¿o bardziej po¿¹dany ni¿ rozrywka. Poziom immersji jest najwa¿niejszy [8].

7. Inicjatywa, innowacja, immersja
Istnieje na œwiecie armia, która inwestuje w symulatory szkoleniowe nieporównywalnie wiêksze œrodki ni¿ pozostali. Jak siê nietrudno domyœliæ jest to armia USA. Amerykanie w bardzo szerokim zakresie u¿ywaj¹ symulatorów do
szkolenia ¿o³nierzy piechoty, pilotów, marynarzy, kierowców czo³gów, a tak¿e
kadry dowódczej. Kiedy wojsko amerykañskie mia³o problemy z naborem ¿o³nierzy w szeregi armii, rozpoczê³o w 2000 r. pracê nad pionierskim rozwi¹zaniem
– taktyczn¹ gr¹ FPS (First Person Shooter). Bud¿et przedsiêwziêcia w latach 2000–
–2009 przekroczy³ 32 mln dolarów [9]. W efekcie powsta³a gra America’s Army,
któr¹ wydano 4 lipca 2002 r. Zbudowana zosta³a na silniku Unreal Engine 2.
Trzecia ods³ona gry mia³a miejsce 17 czerwca 2009 r. Zbudowana zosta³a od podstaw na silniku Unreal Engine 3. Nale¿y dodaæ, ¿e jest dostêpna za darmo w wersji na PC (co stanowi jeden z elementów decyduj¹cych o jej popularnoœci) oraz
systematycznie jest aktualizowana i rozbudowywana. Celem gry jest budowanie
pozytywnego wizerunku armii oraz zachêcanie potencjalnych kandydatów do
zaci¹gniêcia siê do amerykañskiego wojska. Wersja przeznaczona na komputery
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osobiste jest równie¿ wykorzystywana do wojskowego szkolenia i treningu. Amerykanie jednak nie spoczêli na laurach, obecnie trwaj¹ prace nad nowym projektem gry symulacyjnej pn. DSTS (Dismounted Soldier Training System), której
bud¿et opiewa na 57 milionów dolarów [10]. Tym razem bêdzie ona udostêpniona tylko dla ¿o³nierzy amerykañskich. Zbudowana zostanie na jednym z najbardziej dziœ zaawansowanych silników graficznych CryEngine 3. Co ciekawe silnik
ten do zastosowañ niekomercyjnych jest udostêpniany za darmo w wersji SDK
(Software Development Kit). Zastosowanie komercyjne wi¹¿e siê z wydatkiem
(wg serwisu DigitalBattle) 1,2 miliona dolarów za licencjê na wykorzystywanie
dzie³a Cryteka [11]. Silnik ten pozwala doœwiadczyæ nowego wymiaru immersji
m.in. umo¿liwi realistyczn¹ symulacjê takich detali, jak emocje na twarzach avatarów (wirtualnych ¿o³nierzy) czy wprawi w ruch osoby æwicz¹ce, które do tej
pory najczêœciej zajmowa³y stanowiska siedz¹ce przed komputerem. Symulator
okreœla siê mianem pierwszego w pe³ni immersyjnego symulatora przeznaczonego do treningu wojskowego.

8. Skala zmian w budowie procesorów
Nie tylko wojsko, ale tak¿e pozosta³e s³u¿by mundurowe korzystaj¹ z rozwi¹zañ dostêpnych na rynku cywilnym. Tempo i postêp jaki dokonuje siê w rozwoju techniki komputerowej jest niewiarygodny i fenomenalny. Wzorcowym
przyk³adem s¹ zmiany dokonuj¹ce siê w produkcji procesorów – zarówno CPU
(Central Processing Unit), jak i GPU (Graphics Processing Unit). Kiedy w 1971 r. pojawi³ siê na rynku pierwszy komercyjny mikroprocesor Intel 4004 sk³ada³ siê
z 2300 tranzystorów, a jego maksymalna czêstotliwoœæ taktowania wynosi³a
740 kHz i by³ wykonany w technologii 10 µm [12]. Przez kolejne dwadzieœcia lat
sprzêt komputerowy dysponowa³ niewielkimi mocami obliczeniowymi, dlatego
w tamtym okresie programiœci wywierali du¿y nacisk na optymalizacjê funkcjonowania kodów Ÿród³owych (wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów
czynnoœæ ta odesz³a na dalszy plan). Od lat 90. postêp w rozwoju architektury
procesorów stawa³ siê coraz bardziej zauwa¿alny. Stopniowo zwiêkszano czêstotliwoœæ procesorów, przepustowoœæ szyn, wielkoœæ i poziomy pamiêci cache, liczbê wykonywanych instrukcji, liczbê rdzeni czy liczbê tranzystorów (przy jednoczesnym zmniejszaniu wielkoœci tranzystorów). Skalê zmian obrazuje przyk³ad
procesora Intel Core 3 generacji (pn. Ivy Bridge, wyposa¿onego w cztery rdzenie,
sk³adaj¹cego siê z 1,4 miliarda tranzystorów, czêstotliwoœci taktowania 3,5 GHz
i produkowanego w 22 nm procesie litograficznym [13]. Przy czym nale¿y podkreœliæ, ¿e jeszcze w grudniu 2008 r. nikt nie przypuszcza³, ¿e uk³ady wytwarzane
w 22 nm procesie technologicznym trafi¹ do sprzeda¿y przed 2015 r. [14]. Najistotniejsza zmiana w procesie produkcji procesorów dotyczy³a miniaturyzacji
tranzystorów, czyli przejœcia z procesu technologicznego w skali mikro (10-6) do
skali nano (10-9). W przypadku procesorów dostêpnych dziœ w sprzeda¿y rynko-
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wej bardzo trudno mówiæ o jakimkolwiek porównaniu ze starszymi uk³adami.
Czêstotliwoœæ pracy wspó³czesnych CPU nie ma ju¿ takiego wp³ywu na ich wydajnoœæ jak mia³o to miejsce w starszych uk³adach, poniewa¿ zwiêkszone taktowanie
przek³ada siê bezpoœrednio na wzrost emisji ciep³a, które jest niepo¿¹dane
z dwóch przyczyn: zwiêksza zu¿ycie energii elektrycznej i wymaga wydajnych
uk³adów ch³odzenia. Jednym s³owem jest nieekonomiczne. Wspó³czesne procesory posiadaj¹ równie¿ kilka rdzeni. Podwajanie liczby uk³adów to prosty i skuteczny sposób zwiêkszania mocy obliczeniowej. Dlatego rozwój oprogramowania
wykorzystuj¹cego obliczenia równoleg³e jest doskona³¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ.
Obecnie mamy do czynienia z czwart¹ generacj¹ komputerów opartych na
uk³adach o wysokiej skali integracji. Jaka bêdzie ich kolejna generacja? Czy bêd¹
to komputery optyczne, kwantowe, biologiczne albo inne? Zmiany musz¹
nast¹piæ, poniewa¿ zbli¿amy siê do granic mo¿liwoœci technologii krzemowej.

9. Grafika komputerowa pe³n¹ par¹
Kiedy w 1997 r. komputer przemys³owy ASCI Red pokona³ granicê
1 TFLOPS (czyli 1012 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundê), staj¹c siê
najszybszym komputerem na œwiecie, nikt nie przypuszcza³, ¿e piêtnaœcie lat póŸniej uk³ad graficzny firmy AMD Radeon serii HD7970 bêdzie charakteryzowa³
siê wydajnoœci¹ na poziomie 4,3 TFLOPS w przypadku operacji zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji oraz ponad 1 TFLOPS w przypadku podwójnej
precyzji [15]. Same cyfry mog¹ mówiæ niewiele, gdyby nie fakt, ¿e jeden z elementów wspó³czesnego komputera, tj. jedna z wydajniejszych obecnie na rynku
kart graficznych przeznaczona dla domowego u¿ytkownika, pokona³a komputer
ASCI Red.
Najprostsz¹ metod¹ zwiêkszenia wydajnoœci karty graficznej jest dodanie
drugiego procesora graficznego, np. uk³ad graficzny firmy AMD Radeon serii
HD7990 sk³ada siê z dwóch ww. uk³adów HD7970. Alternatyw¹ jest równie¿
zwiêkszanie liczby kart graficznych, np. dziêki technologii SLI (Scan Line Interleave) firmy nVidia. Dziêki 4-Way SLI mo¿na po³¹czyæ mostkiem nawet 4 karty
graficzne. Pierwszy raz SLI zosta³o zastosowane przez firmê 3dfx w 1998 r., ³¹cz¹c
dwa akceleratory grafiki 3D Voodoo 2 (patenty 3dfx’a zosta³y póŸniej wykupione
przez firmê nVidia). Karty graficzne umo¿liwiaj¹ dziœ wyœwietlanie obrazu w wysokiej rozdzielczoœci na kilku wyœwietlaczach, co jest wykorzystywane nie tylko
w zastosowaniach profesjonalnych, ale coraz czêœciej w domowym zaciszu. Gracze zestawiaj¹ najczêœciej dwa/trzy wyœwietlacze (ustawiane poziomo monitory
komputerowe Full HD ³ 24², a nawet telewizory Full HD ³ 40²). Je¿eli jeden
ekran zostanie zlokalizowany centralnie, a pozosta³e dwa po jego bokach, to mo¿na uzyskaæ obraz, np. o rozdzielczoœci 5760×1080 (przypomnijmy, ¿e wczeœniej
wymieniony uk³ad Voodoo 2 umo¿liwia³ w oparciu o jedn¹ kartê graficzn¹
po³¹czon¹ z akceleratorem na uzyskanie rozdzielczoœci 800×600, a w przypadku
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karty graficznej po³¹czonej z dwoma akceleratorami osi¹gniêcie niebotycznej,
jak na tamte czasy, rozdzielczoœci 1024×768). Popularnym dziœ standardem jest
rozdzielczoœæ Full HD, czyli 1920×1080, obs³ugiwana przez wiele monitorów
komputerowych i telewizorów. Nie jest to jednak kres mo¿liwoœci technicznych,
poniewa¿ w sprzeda¿y pojawi³y siê ju¿ monitory komputerowe 30² oraz karty
graficzne umo¿liwiaj¹ce wyœwietlanie obrazu w rozdzielczoœci 2560×1600.

10. Przetwarzanie równoleg³e
Procesory kart graficznych dysponuj¹ ogromn¹ moc¹ obliczeniow¹, któr¹ mo¿na zastosowaæ do obliczeñ niemaj¹cych nic wspólnego z grafik¹ komputerow¹.
Takim rozwi¹zaniem jest architektura CUDA (Compute Unified Device Architecture) opracowana przez firmê nVidia, która jest uniwersaln¹, równoleg³¹ architektur¹ obliczeniow¹ zapewniaj¹c¹ wzrost wydajnoœci obliczeñ dziêki przejœciu
ze scentralizowanego przetwarzania przez CPU, do przetwarzania równoleg³ego
przez CPU i GPU. Wymieniona architektura jest wykorzystywana na potrzeby
obliczeñ w wielu badaniach naukowych prowadzonych obecnie na œwiecie.
Przyk³adowo program AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement),
s³u¿¹cy do symulacji dynamiki biomolekularnej oraz opracowywania leków. Zastosowanie takiej architektury umo¿liwia kilku, kilkunasto, a nawet kilkudziesiêciokrotny wzrost prêdkoœci obliczeñ przez oprogramowanie. Aplikacje wykonuj¹ce obliczenia na GPU s¹ ju¿ z powodzeniem stosowane w zakresie fizyki,
chemii kwantowej, mechaniki, medycyny, obronnoœci, dynamiki p³ynów, materia³oznawstwa, badañ sejsmicznych czy prognozowaniu pogody. Takie podejœcie
pozwala tworzyæ systemy o du¿ej mocy obliczeniowej przy zredukowanych
nak³adach. Przyk³ady firm i technologii przytoczone w artykule, to jedynie
przyk³ady wielu z istniej¹cych rozwi¹zañ.

11. Podsumowanie
Przez wiele lat mieliœmy do czynienia z sytuacj¹, w której bariery technologiczne, brak specjalistycznej wiedzy i fachowców skutecznie ogranicza³y rozwój
symulatorów. Jeszcze do niedawna symulacje komputerowe by³y postrzegane
jako ciekawostka. Rynek gier oraz œwiat nauki prze³ama³ ten impas. I choæ æwiczenia prowadzone w œrodowisku rzeczywistoœci wirtualnej nie zast¹pi¹ w najbli¿szych latach æwiczeñ w prawdziwym œrodowisku, nie mo¿emy wykluczyæ, ¿e
w przysz³oœci symulacje komputerowe bêd¹ nale¿eæ do g³ównych form nauczania, o ile nie stan¹ siê form¹ dominuj¹c¹. Przedstawione w artykule zagadnienia
obrazuj¹ skalê zmian w szkoleniu opartym na zastosowaniu symulatorów, nie
bez wp³ywu na wszystkie s³u¿by mundurowe. Wspó³czesne oprogramowanie
i sprzêt s¹ projektowane w sposób zorientowany na u¿ytkownika. Przy ich tworzeniu bierze udzia³ coraz wiêksza liczba specjalistów z bardzo w¹skich dziedzin.
Przy czym wiedza w bran¿y IT szybko siê dezaktualizuje. Najwydajniejsze syste-
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my komputerowe z up³ywem czasu trac¹ na znaczeniu, zostaj¹ zast¹pione nowszymi, wydajniejszymi rozwi¹zaniami. Obecnie stoimy u progu zmian, które na
zawsze zmieni¹ relacje pomiêdzy cz³owiekiem i maszyn¹ (komputerem), czego
dowodzi nastêpuj¹ca konstatacja: Komputer cyfrowy zwiêkszy³ moc ludzkiego
umys³u, przyczyniaj¹c siê do g³êbszego zrozumienia pewnych ograniczonych aspektów
z³o¿onych tajemnic natury. Mimo kolosalnych zmian, jakie ju¿ spowodowa³y komputery, i ich nadludzkich mo¿liwoœci, wci¹¿ mamy do czynienia dopiero z pocz¹tkiem ery
komputerowej, gdy¿ dzia³anie komputera – z czego zdawa³ sobie sprawê Turing – zale¿y
od cz³owieka, który uk³ada program. Obecnie radykalnie wzrastaj¹ mo¿liwoœci modelowania z³o¿onej rzeczywistoœci za pomoc¹ komputerów (...). [16].
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The article presents issues connected with modern computer
technology usage in training simulators. Virtual reality is unlimited area of
training capabilities depend on creators invention. Present computer
hardware and software potential is continuously growing. Technological
development forms a new digital culture and global society identity.
High-tech information tools access grows up. The users’ requirements and
needs towards next hardware and software versions and generations grow
up. Unfortunately the article confirms that graphical level and dynamic
contest of existing computer virtual simulators designed for training
uniformed services leave much and lose much in confrontation with the
newest computer and console games. A distinct regression compels the
change of philosophy represented by the US or Great Britain armies that
were focused on designing their own solutions and IT products.
Astronomical financial resources assigned for topical reason proved to be a
droplet in global computer science market. That’s why prepared graphical
engines are adopted in training simulators construction which enable
transition into appropriately higher level of representing real world and the
ruling physics laws.
Keywords: computer technology, Internet, IT market, simulator, graphic
engine.

SUMMARY

Computer Technology Development.
It’s Application in Training Simulators

Wybrane materia³y z Konferencji
„Bezpieczeñstwo po¿arowe obiektów
budowlanych”, Warszawa 2012

Wstêp
Tematyce bezpieczeñstwa po¿arowego obiektów budowlanych poœwiêcone s¹
cykliczne konferencje miêdzynarodowe organizowane przemiennie przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Szko³ê G³ówn¹ S³u¿by Po¿arniczej.
VII Konferencja odby³a siê w dniach 6–8 listopada 2012 r. Choæ zorganizowana zosta³a przez Instytut Techniki Budowlanej, to kilku pracowników SGSP
bra³o aktywny udzia³ w pracach komitetu naukowego kszta³tuj¹cego merytoryczny charakter tego wydarzenia.
Tematyka konferencji podzielona zosta³a na szeœæ sekcji problemowych. Jej
uczestnicy reprezentowali resortowe i uczelniane placówki naukowe z kraju
i z zagranicy. Szeroko reprezentowani byli równie¿ specjaliœci zajmuj¹cy siê
ochron¹ przeciwpo¿arow¹, pracuj¹cy w jednostkach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
oraz w firmach prywatnych. Widoczny by³ równie¿ udzia³ firm, których przedstawiciele, poza interesuj¹c¹ czêœci¹ wystawiennicz¹, przygotowali i wyg³osili referaty merytoryczne (sponsorowane). Nie do przecenienia by³ równie¿ wk³ad
merytoryczny w konferencjê uznanych specjalistów z zagranicy.
Konferencjê otworzy³ profesor Miros³aw Kosiorek, który wyg³osi³ bardzo interesuj¹cy referat podsumowuj¹cy aktualny stan wiedzy z obszaru bezpieczeñstwa po¿arowego. Skonfrontowa³ w nim w³asne, bogate doœwiadczenie z realiami
istniej¹cych przepisów techniczno-budowlanych i wiedz¹ zawart¹ w drugich czêœciach eurokodów. Autor zwróci³ uwagê na gwa³town¹ zmianê œrodowiska spowodowan¹ po¿arem i odpowiedzi¹ konstrukcji oraz rozk³ad przestrzenny stanu
œrodowiska. Szczegó³owo omówi³ stany krytyczne z uwagi na bezpieczeñstwo po¿arowe. Moim zdaniem stwierdzenie profesora, ¿e okreœlenie „in¿ynieria bezpieczeñstwa po¿arowego” jest okreœleniem optymistycznym, jest dyskusyjne.
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Sesja pierwsza konferencji poœwiêcona by³a wyrobom budowlanym w warunkach po¿aru. Podczas niej wyg³oszono dwanaœcie referatów. W czasie drugiej sesji zaprezentowano szeœæ referatów dotycz¹cych in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego. Ich tematyka i treœæ, a tak¿e du¿e mo¿liwoœci analizy numerycznej oraz
wiedza zawarta w eurokodach œwiadcz¹ o znacz¹cym rozwoju tworzonej dyscypliny, jak¹ jest bezpieczeñstwo po¿arowe.
Sesja trzecia poœwiêcona by³a aspektom prawnym – wyg³oszono podczas niej
piêæ referatów. Czternaœcie referatów kolejnej sesji dotyczy³o zagadnieñ zwi¹zanych z wentylacj¹ po¿arow¹ i ewakuacj¹. Sesja pi¹ta, to techniczne systemy zabezpieczeñ – podczas jej trwania wys³uchaliœmy siedem wyst¹pieñ. Ostatnia
czêœæ konferencji dotyczy³a konstrukcji w warunkach po¿aru – dwanaœcie referatów porusza³o to zagadnienie.
Du¿o wiedzy i aktualnego podejœcia do zapewnienia bezpieczeñstwa po¿arowego wnios³y referaty goœci zagranicznych: dr. Bjorna Sundstroma ze Szwecji,
dr. Daniela Joyevxa z Francji oraz prof. Ulfa Wickstroma ze Szwecji.
Podejmuj¹c próbê krótkiej, ogólnej oceny merytorycznej konferencji, dokonanej na podstawie treœci zaprezentowanych referatów i g³osów w dyskusji, nale¿y wysoko oceniæ jej poziom naukowy. Odnosz¹c siê do rozwoju dzia³añ w obszarze in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego, mo¿na zauwa¿yæ bardzo widoczny
postêp i du¿e zainteresowanie tym zagadnieniem wœród badaczy z kraju i z zagranicy. Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ wzrost liczby uczelnianych jednostek
zajmuj¹cych siê tematyk¹ bezpieczeñstwa po¿arowego.
Zapraszam do lektury wybranych materia³ów, prezentowanych podczas
ubieg³orocznej Konferencji.
prof. Marian Abramowicz
wiceprzewodnicz¹cy
Komitetu Naukowego Konferencji
„Bezpieczeñstwo po¿arowe
obiektów budowlanych”

st. bryg. w stanie spocz. prof. dr hab. in¿. Zoja BEDNAREK
Zak³ad Mechaniki Stosowanej, Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej
st. kpt. dr in¿. Tomasz DRZYMA£A
Zak³ad Podstaw Budownictwa i Materia³ów Budowlanych, Szko³a G³ówna S³u¿by
Po¿arniczej

Omówienie
LEAD

Analiza wp³ywu wysokiej temperatury na zmianê
wybranych parametrów wytrzyma³oœciowych
fibrobetonu z dodatkiem w³ókien
polipropylenowych
W niniejszym referacie autorzy zaprezentowali wyniki badañ wytrzyma³oœciowych, których celem by³a analiza oddzia³ywania wysokich temperatur
wystêpuj¹cych podczas po¿aru na wytrzyma³oœæ fibrobetonu z w³óknami
polipropylenowymi oraz oszacowanie wielkoœci spadku wytrzyma³oœci na
œciskanie w porównaniu z betonem tej samej klasy bez dodatku w³ókien.
Dodatkowo omówiono procedury badawcze oraz wyniki badañ modu³u
sprê¿ystoœci fibrobetonu z dodatkiem w³ókien polipropylenowych poddanego oddzia³ywaniu wysokiej temperatury zbli¿onej do temperatury wystêpuj¹cej w œrodowisku po¿aru. Podczas badañ stwierdzono korzystny
wp³yw dodatku w³ókien polipropylenowych w iloœci 1,2 kg/m3 oraz dozowanych do mieszanki betonowej powy¿ej 1,2 kg/m3 na w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe betonu w wysokich temperaturach.
S³owa kluczowe: po¿ar, fibrobeton, w³ókna polipropylenowe (PP),
wytrzyma³oœæ, modu³ sprê¿ystoœci.

1. Wprowadzenie
Pozytywne w³aœciwoœci dodatku w³ókien polipropylenowych (PP) do betonu
i zapraw s¹ znane i doœæ szeroko wykorzystywane. Dodatek w³ókien eliminuje
rysy i pêkniêcia skurczowe w pierwszym okresie wi¹zania betonu [25].
W niniejszym opracowaniu zostan¹ przedstawione wyniki badañ betonu z dodatkiem w³ókien PP. Celem dodatku w³ókien PP by³o przeciwdzia³anie eksplozyjnemu odpryskiwaniu betonu w czasie po¿aru (thermal spalling). Zjawisko to
wystêpuje w pomieszczeniach wilgotnych o wilgotnoœci przekraczaj¹cej 3%.
W zwi¹zku z rozwojem budownictwa komunikacyjnego, w tym tuneli komunikacyjnych oraz wystêpowaniem wielu groŸnych po¿arów w tych tunelach, po-
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woduj¹cych ogromne straty i wypadki œmiertelne, problem ten nabra³ szczególnie wa¿nego znaczenia. Stwierdzono, ¿e eksplozyjne odpryskiwanie betonu jest
niebezpieczne dla u¿ytkowników tuneli oraz ekip ratowniczych. Szczególne niebezpieczeñstwo wystêpuje w przypadku konstrukcji wykonanych z betonu wysokowartoœciowego BWW [11, 21]. Beton ten charakteryzuje siê nisk¹ porowatoœci¹ i przepuszczalnoœci¹ w³aœciw¹. W czasie po¿aru w Eurotunelu pod kana³em
La Manche, gdzie zastosowano BWW, zaobserwowano ubytki 20–30 cm warstwy
na d³ugoœci oko³o 500 m, a w niektórych miejscach ca³kowity brak 50 cm warstwy betonu [11, 23, 24]. Zjawisko spallingu podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych mia³o tak gwa³towny przebieg, ¿e stra¿acy musieli os³aniaæ siê przed od³amkami betonu lec¹cymi z du¿¹ prêdkoœci¹, co bardzo utrudnia³o przebieg akcji.
W latach 90. ubieg³ego stulecia odkryto pozytywny wp³yw dodatku w³ókien
polipropylenowych do mieszanki betonowej, powoduj¹cy ograniczenie ryzyka
wystêpowania spallingu. Udowodnieniu tego pozytywnego wp³ywu poœwiêcono
szereg prac naukowo-badawczych [3–9, 26, 27], w tym równie¿ finansowanych
przez Komisjê Europejsk¹, dla której bezpieczeñstwo w europejskich tunelach
komunikacyjnych sta³o siê wêz³owym problemem. Ukierunkowano je na wyjaœnienie przyczyn eksplozyjnego odpryskiwania betonu oraz pozytywnego wp³ywu
dodatku w³ókien PP na ograniczenie tego zjawiska [1, 2, 10, 12–23].
Na podstawie wyników teoretycznych i eksperymentalnych prac naukowych
poœwiêconych wyjaœnieniu zjawiska eksplozyjnego odpryskiwania betonu stworzono kilka teorii, nie uzyskano jednak jednolitego, spójnego wyjaœnienia jego
przyczyny. Aktualnie istniej¹ dwie podstawowe teorie dotycz¹ce mechanizmu
powstawania spallingu. W myœl pierwszej z nich, uznawanej g³ównie przez naukowców europejskich, podstawow¹ przyczyn¹ eksplozyjnego odpryskiwania zewnêtrznej warstwy betonu jest wysokie ciœnienie gazu powsta³e w wyniku odparowywania wilgoci w powierzchniowej warstwie konstrukcji betonowych przy
równoczesnym spadku wytrzyma³oœci betonu w wysokich temperaturach.
Druga teoria, rozwijana g³ównie przez naukowców amerykañskich, przyczyny spallingu wyjaœnia wystêpowaniem wysokich naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych w betonie. Nagromadzona energia potencjalna odkszta³cenia zostaje uwolniona
w gwa³towny sposób, gdy przekroczy wartoœæ energii pêkania materia³u.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e obydwie przedstawione teorie zawieraj¹ istotne elementy t³umacz¹ce to zjawisko. Wed³ug Anderberga [1], badaj¹cego zjawisko spallingu, naprê¿enia termiczne spowodowane wysokim gradientem temperatur mog¹
dzia³aæ samodzielne lub równoczeœnie ze wzrostem ciœnienia w porach.
Mo¿emy z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e powstawaniu spallingu
sprzyja:
l
wilgotnoœæ wiêksza ni¿ 3%;
l
obni¿ona porowatoœæ;
l
stan naprê¿eñ spowodowany obci¹¿eniem mechanicznym, wysokim gradientem temperatur oraz ciœnieniem pary wewn¹trz betonu.
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Obni¿enie lub neutralizacja tych czynników powinna spowodowaæ obni¿enie
ryzyka powstawania eksplozyjnego odpryskiwania w czasie po¿aru.
Jedn¹ z metod budz¹c¹ obecnie du¿e zainteresowanie naukowe i praktyczne
jest stosowanie dodatku do betonu w postaci w³ókien PP, najczêœciej iloœci
0,1–0,2% objêtoœci betonu. Badania prowadzone na wiêkszych fragmentach œcian
tuneli potwierdzaj¹ skutecznoœæ tej metody. Wyjaœnienie zwiêkszenia odpornoœci na spalling w przypadku dodatku w postaci w³ókien PP wyjaœniono w nastêpuj¹cy sposób: w³ókna PP w temperaturze oko³o 160°C zaczynaj¹ topiæ siê, co
prowadzi do redukcji ich objêtoœci. W temperaturze 360°C w³ókna ulegaj¹ degradacji. Powsta³e po w³óknach pustki tworz¹ w betonie kanaliki podwy¿szaj¹ce porowatoœæ i przepuszczalnoœæ betonu oraz odp³yw nadmiaru pary wodnej, i tym
samym obni¿enie ciœnienia w porach betonu.
Bior¹c pod uwagê niew¹tpliwie korzystny wp³yw na ograniczenie spallingu
dodatku w³ókien PP do betonu, autorzy zbadali, w jaki sposób dodatek ten
wp³ywa na inne w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe betonu w warunkach wysokich
temperatur po¿aru. Pod tym k¹tem zbadano wp³yw wysokiej temperatury na wytrzyma³oœæ na œciskanie oraz modu³ sprê¿ystoœci. Do wykonania próbek u¿yto
betonu klasy C30/37 oraz C60/75, jako dodatku u¿yto w³ókien PP trzech rodzajów ró¿ni¹cych siê d³ugoœci¹ i gruboœci¹ pojedynczych w³ókien w iloœci
0,6 kg/m3, 0,9 kg/m3, 1,2 kg/m3. W³ókna te stosowane s¹ jako dodatki do mieszanki betonowej i s¹ dostêpne w ca³ej Europie.
Wykonano badania wstêpne w celu okreœlenia wp³ywu temperatur po¿arowych na w³aœciwoœci palne w³ókien w atmosferze powietrza oraz w atmosferze
azotu. Na podstawie tych badañ ustalono, ¿e du¿y wp³yw na otrzymane wyniki
w analizie TG oraz DTG ma sk³ad atmosfery, w której postêpuje rozk³ad próbek.
Mia³ on znacz¹cy wp³yw na temperaturê pocz¹tku rozk³adu, temperaturê czêœciowego ubytku masy, temperaturê koñca rozk³adu, temperaturê maksymalnej
szybkoœci ubytku masy oraz masê pozosta³oœci nieulegaj¹cej rozk³adowi i pozosta³ej w betonie. Wyniki tych badañ pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e w³ókna PP
w masie betonu, w warunkach braku dostêpu wystarczaj¹cej iloœci tlenu bêd¹
znacznie wolniej ulegaæ destrukcji. Obserwacje struktury za pomoc¹ mikroskopu
skaningowego (SEM) dotycz¹ce stanu w³ókien wewn¹trz próbek betonowych
potwierdzaj¹ ten wniosek.

2. Wyniki badañ wytrzyma³oœciowych
2.1. Badanie wytrzyma³oœci na œciskanie
Przedmiotem badañ by³ beton klasy C30/37 oraz C60/75 z dodatkiem w³ókien
w iloœci 0,6 kg/m3, 0,9 kg/m3, 1,2 kg/m3 oraz beton bez dodatku w³ókien. Celem
badañ by³o ustalenie spadku wytrzyma³oœci na œciskanie pod wp³ywem wysokich
temperatur. Na rys. 1 przedstawiono program badañ.
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Rys. 1. Program badañ wytrzyma³oœci na œciskanie
Fig. 1. Compressive strength tests program
îród³o: opracowanie w³asne.

Próbki do badañ wykonano w kszta³cie walców o œrednicy d = 100 mm i wysokoœci h = mm. Próbki wygrzewano w piecu w temperaturach 300°C, 600°C,
800°C, 1000°C. Proces wygrzewania przebiega³ zgodnie z krzyw¹ „temperaturaczas” odpowiadaj¹c¹ rozk³adowi temperatur w p³ycie betonowej na g³êbokoœci
50 mm. Prêdkoœæ nagrzewania wynosi³a 5–6°C/min. Po osi¹gniêciu za³o¿onej
temperatury, na przyjêtym rozk³adzie temperatury próbki wygrzewano przez
oko³o 2 godziny w sta³ej temperaturze do wyrównania temperatury w ca³ej próbce (na wszystkich czterech termoparach pomiarowych).
Wyniki badañ opracowano w postaci tabelarycznej oraz graficznej. Badania
mia³y charakter porównawczy.
Dokonano porównañ spadku wytrzyma³oœci na skutek wzrostu temperatury
wszystkich rodzajów próbek z dodatkiem w³ókien PP z próbkami betonowymi
bez dodatku w³ókien w celu ustalenia metody wyznaczenia wytrzyma³oœci na œciskanie fibrobetonu w temperaturach po¿arowych. Przyk³adowe wykresy wynikowe przedstawiono na rys. 2, 3, 4 oraz 5.
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Rys. 2. Zestawienie wytrzyma³oœci na œciskanie betonu C60/75
z dodatkiem w³ókien „F” o ró¿nej zawartoœci w betonie
Fig. 2. Compressive strengths of C60/75 class concrete with different content of „F”
îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 3. Wytrzyma³oœæ na œciskanie betonu klasy C60/75 z w³óknami „F” w porównaniu do
wytrzyma³oœci betonu bez w³ókien
Fig. 3. Compressive strength of C60/75 fiber reinforced concrete with addition of 1.2 kg/m3
of PP fibers in comparison with concrete without fibers
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 4. Wzglêdny spadek na œciskanie fibrobetonów C60/75 z dodatkiem w³ókien PP
w iloœci 1,2 kg/m3 w stosunku do betonu bez dodatku w³ókien
Fig. 4. Relative decrease of compressive strength of C60/75 fiber reinforced concretes
with 1.2 kg/m3 of PP fibers in comparison with concrete without fibers
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 5. Zestawienie wytrzyma³oœci na œciskanie wszystkich badanych fibrobetonów
oraz betonu klasy C60/75
Fig. 5. Compressive strengths for all studied fiber reinforced concretes and C60/75 concrete
îród³o: opracowanie w³asne.
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2.2. Badanie modu³u sprê¿ystoœci
Oznaczenia modu³u sprê¿ystoœci dokonano na próbkach betonowych klasy
C30/37 oraz C60/75 bez dodatku w³ókien oraz z dodatkiem w³ókien PP, zgodnie
z procedur¹ przewidzian¹ w normach [28, 29]. Do wykonania próbek fibrobetonowych wykorzystywano w³ókna „F” dodane do betonu w iloœci 1,2 kg/m3.
Próbki oraz warunki ich wygrzewania w piecu by³y identyczne jak w przypadku badania wytrzyma³oœci na œciskanie. Program badañ przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Program badañ przy oznaczeniu modu³u sprê¿ystoœci
Fig. 6. Elasticity modulus tests program
îród³o: opracowanie w³asne.

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono uzyskane wyniki.
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Rys. 7. Spadek modu³u sprê¿ystoœci betonu i fibrobetonu klasy C30/37
z dodatkiem w³ókien „F” w temperaturach po¿arowych
Fig. 7. Reduction of elasticity modulus of concrete and fiber reinforced concrete of C30/37 class
with „F” fibers at fire temperatures
îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 8. Spadek modu³u sprê¿ystoœci betonu i fibrobetonu klasy C60/75
z dodatkiem w³ókien „F” w temperaturach po¿arowych
Fig. 8. Reduction of elasticity modulus of concrete
and fiber reinforced concrete of C60/75 class with „F” fibers at fire temperatures
îród³o: opracowanie w³asne.

3. Wnioski z przeprowadzonych badañ
Na podstawie uzyskanych wyników sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Dodatek w³ókien PP ma niekorzystny wp³yw na wytrzyma³oœæ betonu C30/37 na
œciskanie g³ównie w temperaturach normalnych oraz podwy¿szonych do oko³o
200°C. Powy¿ej 300°C spadek wytrzyma³oœci betonu tej klasy jest identyczny do
spadku wytrzyma³oœci betonu bez dodatku PP.
2. W przypadku fibrobetonu i betonu klasy C60/75 spadek wytrzyma³oœci na œciskanie w pe³nym zakresie temperatur mo¿na uznaæ za identyczny.
3. Nie zauwa¿ono istotnego wp³ywu rodzaju zastosowanych w³ókien PP na spadek
wytrzyma³oœci na œciskanie dla obydwu klas fibrobetonu.
4. W przypadku obydwu klas fibrobetonu wytrzyma³oœæ na œciskanie ulega obni¿eniu w wysokich temperaturach. Spadek wytrzyma³oœci betonu C30/37 nastêpuje
szybciej. W temperaturze 800°C wytrzyma³oœæ betonu i fibrobetonu klasy C30/37
spada o oko³o 90%, natomiast w przypadku betonu i fibrobetonu klasy C60/75
taki spadek wystêpuje w temperaturze 1000°C.
5. Analizuj¹c wyniki badañ pod k¹tem wp³ywu dodatku w³ókien PP do betonu w iloœci nie przekraczaj¹cej 1,2 kg/m3, mo¿na stwierdziæ, ¿e ten dodatek nie powiêksza
spadku wytrzyma³oœci betonu w temperaturach po¿arowych, oraz ¿e w przypadku
fibrobetonu z dodatkiem PP mo¿na zastosowaæ identyczn¹, jak w przypadku betonów bez dodatku w³ókien, zasadê wyznaczenia wytrzyma³oœci w temperaturach
po¿arowych. Zatem zredukowana wytrzyma³oœæ na œciskanie betonu z dodatkiem
w³ókien PP w temperaturze T mo¿e byæ okreœlone wzorem:
fck(T) = kc (T) · fck

(1)

gdzie:
fck – wytrzyma³oœæ charakterystyczna na œciskanie fibrobetonu w temperaturze
normalnej (20°C),
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kc(T) – wartoœæ wspó³czynnika redukcji przyjêta jak dla betonu odpowiedniej klasy bez dodatku w³ókien.
6. Na podstawie analizy uzyskanych wyników nale¿y stwierdziæ korzystny wp³yw
dodatku w³ókien PP na modu³ sprê¿ystoœci betonu klas C30/37 oraz C60/75
w wysokich temperaturach po¿aru.
7. W obydwu przypadkach obserwujemy tendencje wzrostowe wiêksze w przypadku C30/37. W temperaturze normalnej nie obserwujemy zmian modu³u sprê¿ystoœci na skutek dodatku w³ókien PP.
8. W temperaturach podwy¿szonych i wysokich obserwujemy nieco mniejszy spadek modu³u sprê¿ystoœci betonu w przypadku fibrobetonu z dodatkiem PP. Szczególnie zauwa¿alne jest to w temperaturze 300°C.
Reasumuj¹c, dodatek w³ókien polipropylenowych w iloœci 1,2 kg/m3 do betonu w celu uodpornienia betonu na wystêpowanie w czasie po¿aru niebezpiecznych eksplozyjnych odprysków (spalling) jest korzystny równie¿ z punktu widzenia wytrzyma³oœci betonu w temperaturach po¿arowych.
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Zoja BEDNAREK
Tomasz DRZYMA£A

In construction engineering practice impact of high temperatures
occurring during fire on the concrete structures is an important issue.
An unfavorable phenomenon associated with high temperature is surface
spalling of large concrete parts, which has a significant impact on the safety
of the whole building structure, users and rescue teams. “Concrete thermal
spalling” phenomenon in the foreign literature is called “spalling“.
One of the possibilities of preventing this negative phenomenon is
a technological method consisting in addition of polypropylene fibers
to concrete mix. The method results in the increase of resistance of
the concrete structure to the explosive spalling in the conditions
of increased humidity. In the road tunnels and other non-heated
compartments, concrete is characterized by the relatively high water
content. The results of many tests prove that the addition of polypropylene
fibers (PP) can have a positive impact on the concrete structures subjected
to high temperatures and can reflect to the reduction of “spalling” effect.
Investigations of high temperatures impact occurring during the fire,
on the basic strength parameters of the concrete with addition
of polypropylene fibers, were carried out in Poland, at Cracow University
of Technology and Main School of Fire Services, among the others. Zoja
Bednarek and Tomasz Drzymala conducted investigations at the Main
School of Fire Services. During the studies advantageous effect of the
addition of 1.2 kg/m3 and above of polypropylene fibers to the concrete
mix on the concrete strength properties at high temperatures have been
demonstrated.

SUMMARY

Analysis of Influence of High Temperature
on Changes of the Selected Strength Parameters
of Fiber Reinforced Concrete
with Polypropylene Fibers
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In the presented paper the results of strength tests are shown, which aimed
at analyzing the impact of high temperatures occurring during the fire on the strength
of fiber reinforced concrete with polypropylene fibers, as well as estimating reduction
of compressive strength compared to the concrete of the same class but without addition
of fibers. Additionally, the applied research methods are discussed and elasticity
modulus test results of fiber reinforced concrete subjected to high temperatures close
to fire temperatures are presented.
Taking into account the undoubtedly positive influence of PP fibers addition on the
reduction of concrete “spalling”, the authors investigated the manner in which such
addition influences different strength properties of the concrete at high temperatures
conditions. From this point of view the impact of high temperatures on the compressive
strength and elasticity modulus were investigated. Samples were prepared with the use
of normal C30/37 class concrete and high strength C60/75 class concrete. For the
concrete mix three different types of polypropylene fibers were used, differing in length
and thickness of single fibers, in the following amount: 0.6 kg/m3, 0.9 kg/m3, and
1.2 kg/m3. The selected fibers used as the additives to concrete mix are easily available
on the European market. Preliminary studies were carried out to determine the influence
of fire temperatures on the flammable properties of fibers in oxygen and nitrogen
atmosphere. The conducted studies have demonstrated a significant impact of the
atmosphere, in which degradation of samples take place, on the results of TG and DTG
analysis. The atmosphere had a crucial effect on the initial temperature of degradation,
temperature of the partial mass loss, temperature of termination of degradation,
temperature of maximum mass loss rate and non-degradable residues mass remaining in
the concrete. The results of the studies allow assuming that in the conditions of oxygen
depletion, degradation of PP fibers in the concrete would occur much slower. The above
assumption has been confirmed by the observations of the concrete structure, by means
of scanning microscope (SEM), with regards to the fibers condition inside the concrete
samples. Based on the obtained results the following conclusions have been formulated:
1. The addition of PP fibers has a negative impact on the compressive strength
of C30/37 class concrete, especially in normal temperatures and temperatures
raised to about 200°C. Above 300°C a reduction of strength of this concrete
is identical to the strength reduction of the concrete without PP fiber addition.
2. In case of fiber reinforced concrete and C60/75 class concrete, compressive
strength reduction in the whole temperature range can be considered as identical.
3. No significant influence of the type of the applied PP fibers on the reduction
of compressive strength for both classes of fiber reinforced concrete has been
demonstrated.
4. In case of both classes of fiber reinforced concrete the compressive strength
is reduced in high temperatures. Moreover, the strength reduction of C30/37
concrete proceeds faster. At 800°C the strength of normal concrete and fiber
reinforced concrete of C30/37 class decreases of about 90%, whereas in case
of concrete and fiber reinforced concrete of C60/75 class such reduction occurs
at 1000°C.
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5.

Analyzing the results with regards to the impact of PP fibers addition to the concrete
in the quantities above 1.2 kg/m3, it can be concluded that such addition does not
enhance strength reduction of the concrete in fire temperatures. Therefore, in case
of fiber reinforced concrete the identical principles can be applied for strength
determination, as in case of the concrete without PP fibers in fire temperatures.
The reduced compressive strength of the concrete with addition of PP fibers
in temperature T can be described by the following formula:
fck(T) = kc (T) · fck
(1)
where:
fck – specific compressive strength of fiber reinforced concrete at normal
temperature (20°C)
kc(T) – assumed reduction coefficient as for the corresponding class concrete
without addition of fibers.
Based on the results analysis a positive impact of PP addition on the elasticity
modulus of C30/37 and C60/75 class concrete in high fire temperatures can
be concluded.
In both cases higher growing tendencies have been observed for C30/37. In normal
temperature no impact of PP fibers addition on the elasticity modulus values can
be noticed.
At the elevated and high temperatures a slightly lower elasticity modulus reduction
in case of fiber reinforced concrete with PP fibers can be observed. It is especially
evident at 300°C.

6.
7.
8.

Summing up: addition of 1.2 kg/m3 of polypropylene fibers to the concrete, in order
to reinforce the concrete against dangerous explosive spalling during the fire,
is advantageous also from the point of view of the concrete strength at fire temperatures.
Keywords: fire, fi bers reinorced concerete (FRC), polypropylene fibers, elastic modulu.

st. kpt. mgr in¿. Pawe³ WRÓBEL
bryg. w st. spocz. mgr in¿. Les³aw DEC
st. kpt. dr in¿. Tomasz DRZYMA£A
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej
dr in¿. Pawe³ SULIK
Instytut Techniki Budowlanej
in¿. Jakub OKÓLSKI
in¿. £ukasz OSTAPIUK

Omówienie
LEAD

Analizy CFD w procesie projektowania systemów
ochrony przeciwpo¿arowej
W artykule przedstawiono wybrane przyk³ady wykorzystania analiz CFD
w procesie projektowania systemów ochrony przeciwpo¿arowej w budynkach. Obecnie symulacje CFD wykorzystywane s¹ najczêœciej w zwi¹zku
z projektowanie grawitacyjnych i mechanicznych systemów oddymiania.
Przydatnoœæ tego typu analiz jest jednak znacznie wiêksza, czego dowodem s¹ przedstawione przyk³ady.
S³owa kluczowe: po¿ar, analizy CFD, symulacje po¿aru, odpornoœæ
ogniowa konstrukcji.

1. Przyk³ad 1:
Ocena skutecznoœci grawitacyjnego systemu oddymiania
zaprojektowanego wg NFPA 204 [9]
Przyk³ad pokazuje mo¿liwoœæ wykorzystania analiz CFD przy projektowaniu
systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów wielkokubaturowych. Przeprowadzona analiza mia³a na celu weryfikacjê rozwi¹zania, polegaj¹cego na rezygnacji z kurtyny dymowej dziel¹cej przestrzeñ ka¿dej z trzech stref po¿arowych magazynu na dwie strefy dymowe. Wed³ug przyjêtego standardu projektowania, dla
systemu oddymiania ¿aden z boków strefy dymowej nie mo¿e przekraczaæ 8 H,
gdzie H jest wysokoœci¹ obiektu. Analizowany obiekt w najwy¿szym punkcie
mia³ wysokoœæ 12,2 m, co pozwala³o na zabudowê strefy dymowej o bokach nieprzekraczaj¹cych 97,6 m. Powodowa³o to koniecznoœæ monta¿u kurtyny dymowej w osi budynku, wzd³u¿ jego d³u¿szego boku (rys. 1), która przebiega³aby
przez trzy strefy po¿arowe, dziel¹c halê o szerokoœci 120,6 m na 6 stref dymo-
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wych. Z uwagi na przeszkody konstrukcyjne, brak technicznych mo¿liwoœci
monta¿u kurtyn dymowych w wyznaczonym obszarze oraz uwzglêdniaj¹c wymagania eksploatacyjne obiektu, autor projektu systemu oddymiania dopuœci³
wykonanie systemu oddymiania bez kurtyn dymowych z zaznaczeniem, ¿e rozwi¹zanie odbiegaj¹ce od wymagañ normy nale¿y sprawdziæ poprzez przeprowadzenie symulacji rozwoju po¿aru, która zweryfikuje niestandardowe rozwi¹zanie. Obiekt podzielono na trzy strefy oddymiania, oddzielone miêdzy sob¹
œcianami oddzielenia po¿arowego (rys. 2).

Rys. 1. Wymagany podzia³ na strefy dymowe
Fig. 1. Required division into smoke zones

Rys. 2. Niestandardowe rozwi¹zanie podzia³u na strefy dymowe podlegaj¹ce analizie
Fig. 2. Unusual solution of smoke zoning being analyzed
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W zwi¹zku z powy¿szym, wykonana zosta³a symulacja CFD dla wentylacji
po¿arowej, z uwzglêdnieniem otrzymanych danych na temat projektowanej instalacji tryskaczowej oraz na podstawie projektu systemu oddymiania grawitacyjnego. Zgodnie z projektem oddymiania, analizie CFD poddano niestandardowe
rozwi¹zanie polegaj¹ce na wykonaniu jednej strefy dymowej o przekroczonych
wg normy NFPA 204 wymiarach, w której zamontowano 30 klap dymowych,
o ³¹cznej powierzchni geometrycznej wynosz¹cej 135 m2 oraz piêæ bram napowietrzaj¹cych o ³¹cznej powierzchni geometrycznej wynosz¹cej 48 m2. Model 3D,
z oznaczeniem poszczególnych otworów, przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Model 3D dla scenariusza z systemem oddymiania
(strza³ki czerwone – oddymianie, strza³ki zielone – napowietrzanie)
Fig. 3. 3D-model for a scenario with smoke ventilation
(red arrow – extraction point, green arrow – inlet)

Za³o¿ono lokalizacjê po¿aru rozwijaj¹cego siê u podstawy (posadzka hali)
rega³u w centralnej czêœci strefy po¿arowej (dymowej). Na podstawie analizy
przeznaczenia hali przyjêto niekorzystny wariant po¿aru o nastêpuj¹cych
parametrach:
l
po¿ar standardowy (Q = at2) – bardzo szybki a = 0,188;
l
rozmiar po¿aru sta³y – wymiary rzutu 2,4 m × 4 m, przy wysokoœci 5,5 m;
l
ciep³o spalania spalanego materia³u ustalono na poziomie 30 MJ/kg;
l
wspó³czynnik produkcji sadzy – przyjêto wartoœæ 0,08 kg/kg spalanego materia³u.
Poniewa¿ w obiekcie przewidziano zastosowanie instalacji tryskaczowej,
w przeprowadzonej symulacji za³o¿ono, ¿e moc po¿aru zale¿na bêdzie od szybkoœci zadzia³ania instalacji tryskaczowej. Do celów symulacji przyjêto, ¿e po¿ar rozwija³ siê bêdzie wg krzywej bardzo szybkiej (ultra fast), a nastêpnie, po zadzia³aniu instalacji tryskaczowej, moc po¿aru utrzymywaæ siê bêdzie na sta³ym poziomie. Przyjêty w symulacji przebieg po¿aru przedstawiono na rys. 4.
Przyjêty niekorzystny scenariusz zak³ada³, ¿e instalacja tryskaczowa nie ugasi
po¿aru, lecz ograniczy jego rozwój. Na potrzeby okreœlenia czasu potrzebnego do
uruchomienia instalacji tryskaczowej, licz¹c od momentu powstania po¿aru,
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przyjêto parametry charakterystyczne, takie jak wysokoœæ monta¿u tryskaczy,
szybkoœæ zadzia³ania RTI, temperatura zadzia³ania i rozstaw siatki tryskaczowej.
Oszacowano, za pomoc¹ programu komputerowego DETACT QS, ¿e czas ten
bêdzie wynosi³ co najmniej 218,6 s.
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Rys. 4. Wartoœæ mocy po¿aru w czasie trwania symulacji
Fig. 4. A curve of heat release rate

Zgodnie z za³o¿eniami projektowymi, uruchomienie systemu oddymiania
nastêpowaæ mia³o po zadzia³aniu instalacji tryskaczowej (sygna³ z ZKA) oraz co
najmniej jednej czujki dymu w strefie, w której powsta³ po¿ar. Na podstawie powy¿szych analiz dla wykonywanej symulacji za³o¿ono, i¿ otwarcie klap dymowych oraz otworów napowietrzaj¹cych nast¹pi po oko³o 250 s trwania symulacji.
Jako kryteria oceny wyników symulacji przyjêto koniecznoœæ zachowania
skutecznoœci systemu oddymiania, tzn. stabilizacje gruboœci warstwy dymu oraz
temperatury po zadzia³aniu instalacji tryskaczowej oraz zapewnienie spe³nienia
wymagañ zwi¹zanych z ewakuacj¹ zwi¹zanych z widocznoœci¹ i temperatur¹. Na
podstawie przyjêtych za³o¿eñ oszacowano, ¿e wymagany czas bezpiecznej ewakuacji z przestrzeni hali nie powinien przekroczyæ 320 sekund. W omawianym
przypadku nale¿y zwróciæ uwagê na zastosowane uproszczenie dotycz¹ce instalacji tryskaczowej. Jej wp³yw na
rozwój po¿aru zosta³ wziêty
pod uwagê jedynie podczas
szacowania mocy powsta³ego
po¿aru, nie uwzglêdniono natomiast wp³ywu tryskaczy na
och³odzenie gazów w kolumnie konwekcyjnej. Ilustracjê
Rys. 5. Wyniki symulacji dla kryterium temperatury
graficzn¹ wyników symulacji
Fig.
5. Simulation results for the temperature criterion
przedstawiono na rys. 5 i 6.
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Rys. 6. Wyniki symulacji dla kryterium wysokoœci warstwy dymu oraz widocznoœci. Wartoœci 0,3
oraz 0,8 dla wspó³czynnika ekstynkcji œwiat³a odpowiadaj¹ zasiêgowi widocznoœci dla elementów
odbijaj¹cych œwiat³o odpowiednio oko³o 10 m i 5 m
Fig. 6. Simulation results for the criteria of smoke layer thickness and visibility range.
The value 0.3 and 0.8 of extinction coefficient are equal to visibility range of 10 m and 5 m
respectively (for light-reflecting signs).

Analiza otrzymanych wyników wykaza³a, ¿e rezygnacja z kurtyn dymowych
dziel¹cych dan¹ strefê po¿arow¹ na dwie strefy oddymiania nie spowodowa³a
niekorzystnego wp³ywu na funkcjonowanie zaprojektowanego grawitacyjnego
systemu oddymiania. Na tej podstawie zaprojektowany system zosta³ zaakceptowany przez wszystkie strony procesu projektowego i przekazany do realizacji.

2. Analiza porównawcza dotycz¹ca wspó³dzia³ania instalacji
oddymiania oraz instalacji tryskaczowej w budynku
magazynowym [10]
Kolejny przyk³ad obrazuj¹cy przydatnoœæ analiz numerycznej mechaniki
p³ynów w procesie projektowania dotyczy problemu wspó³dzia³ania instalacji
oddymiania oraz instalacji tryskaczowej w budynku magazynowym z wymagan¹
funkcj¹ przewietrzania. Problem ten pojawia siê coraz czêœciej, m.in. w zwi¹zku
z wystêpowaniem wzajemnie wykluczaj¹cych siê zapisów w stosowanych na coraz wiêksz¹ skalê standardach NFPA 204 oraz NFPA 13. Wielu projektantów instalacji tryskaczowych stoi na stanowisku, i¿ w przypadku stosowania w budynku instalacji gaœniczej wodnej z tryskaczami ESFR, niedopuszczalne jest
stosowanie przewietrzania z wykorzystaniem klap w dachu budynku. Niektórzy
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projektanci dopuszczaj¹ stosowanie przewietrzania, pod warunkiem zastosowania w budynku systemu sygnalizacji po¿arowej, co pozwala na automatyczne zamkniêcie klap w przypadku wykrycia po¿aru, a tym samym na poprawne zadzia³anie instalacji tryskaczowej.
Przytoczona analiza porównawcza jest prób¹ okreœlenia wp³ywu otwarcia klap
dymowych w funkcji przewietrzania na rozk³ad temperatur w strefie podsufitowej hali w przypadku wyst¹pienia po¿aru, w tym próby uzyskania odpowiedzi na
pytanie czy pozostawanie czêœci klap w pozycji przewietrzania w momencie powstania po¿aru mo¿e mieæ istotny wp³yw na czas i sposób zadzia³ania tryskaczy
w konkretnym obiekcie budowlanym. W tym konkretnym przypadku analiza
dotyczy³a strefy po¿arowej w budynku magazynowym, w której przewidziano
cztery strefy dymowe. Poni¿ej przedstawiono wykonany na potrzeby analizy model 3D (rys. 7).
Na potrzeby analizy wykonane zosta³y dwie symulacje wg nastêpuj¹cych scenariuszy. W symulacji pierwszej za³o¿ono, i¿ klapy dymowe przeznaczone do przewietrzania w momencie powstania po¿aru zlokalizowanego
bezpoœrednio pod jedn¹ z klap,
pozostaj¹ w pozycji zamkniê- Rys. 7. Model 3D – analiza wp³ywu funkcji przewietrzania na
dzia³anie instalacji tryskaczowej
tej. W symulacji drugiej naFig. 7. 3D model – the analysis of impact of ventilation
tomiast, i¿ klapy dymowe
function to the sprinkler system operation
przeznaczone do przewietrzania w momencie powstania po¿aru zlokalizowanego bezpoœrednio pod jedn¹
z klap, pozostaj¹ w pozycji otwartej. Kopu³y klap otwarte by³y na wysokoœæ
30 cm. W obu symulacjach za³o¿ono, i¿ w momencie powstania po¿aru jedna
z bram za³adowczych w analizowanej strefie dymowej jest otwarta. W strefie podsufitowej, w miejscach lokalizacji tryskaczy, umieszczono punkty pomiarowe rejestruj¹ce zmiany temperatury. Umiejscowienie po¿aru w symulacji dla poszczególnych scenariuszy zaprezentowano na rys. 7.
Do symulacji przyjêto po¿ar o nastêpuj¹cych parametrach:
l
po¿ar ultra szybki (c = 0,188)
l
rozmiar po¿aru sta³y o rozmiarach:
3,6 m d³ugoœci × 1,6 m szerokoœci × 1,4 m wysokoœci;
l
maksymalna moc po¿aru wynios³a 7,5 MW osi¹gniêta zosta³a po 200 s.
Jako kryterium oceny wp³ywu otwarcia klap oddymiaj¹cych z funkcj¹ przewietrzania na czas zadzia³ania tryskaczy przyjêto parametr temperatury w strefie
podsufitowej hali oraz temperaturê punktów kontrolnych odpowiadaj¹cych lokalizacji tryskaczy.
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Na rysunkach 8, 9 i 10 przedstawiono przyk³ad ilustracji wyników dla obu
przypadków.

Rys. 8a. Brak przewietrzania. Temperatura
w przekroju pod³u¿nym przez Ÿród³o po¿aru
Fig. 8a. No ventilation. A longitudinal section
of temperature distribution by fire source

Rys. 8b. Brak przewietrzania. Temperatura na
wysokoœci monta¿u tryskaczy wzd³u¿ linii
pomiarowej widocznej na rys. 8a
Fig. 8b. No ventilation. Temperature measured
at an altitude of sprinklers heads (along
measuring line visible on fig. 8a)

Rys. 9a. Przewietrzanie (System w trybie
przewietrzania?). Temperatura w przekroju
pod³u¿nym przez Ÿród³o po¿aru
Fig. 9a. System in ventilation mode.
A longitudinal section of temperature
distribution by fire source

Rys. 9b. Przewietrzanie. Temperatura na
wysokoœci monta¿u tryskaczy wzd³u¿ linii
pomiarowej widocznej na rys. 9a
Fig. 9b. System in ventilation mode.
Temperature measured at an altitude
of sprinklers heads (along measuring line visible
on fig. 9a)

Analiza wyników przeprowadzonych obliczeñ dla dwóch przypadków pozwoli³a na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. W pierwszym z analizowanych przypadków, w którym w momencie powstania po¿aru wszystkie klapy wentylacyjne by³y zamkniête, czas, po jakim temperatura w strefie podsufitowej w s¹siedztwie klapy osi¹gnê³a wartoœæ 347 K
(74°C odpowiadaj¹cej temperaturze zadzia³ania tryskacza) wynios³a 118 s.
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2. W drugim z analizowanych przypadków, w którym w momencie powstania
po¿aru wybrane klapy dymowe (8 szt.) otwarte by³y w funkcji wentylacyjnej,
czas, po jakim temperatura w strefie podsufitowej w s¹siedztwie klapy
osi¹gnê³a wartoœæ 347 K (74°C) wyniós³ 159 s. Zaobserwowano, ¿e czas potrzebny do osi¹gniêcia temperatury otwarcia tryskacza w s¹siedztwie klapy przewietrzaj¹cej dla przypadku z otwartymi klapami by³ o oko³o 40 s d³u¿szy ni¿
w przypadku zamkniêtych klap. Nale¿y jednoczeœnie zaznaczyæ, i¿ w przypadku braku napowietrzania zaobserwowana ró¿nica by³aby znacz¹co mniejsza.
3. W strefie podsufitowej wystêpowa³y ró¿nice temperatur mog¹ce mieæ istotny
wp³yw na czas i sposób zadzia³ania instalacji tryskaczowej.

Rys. 10. Wyniki symulacji – porównanie temperatur w strefie podsufitowej
Fig. 10. Simulations results – comparison of temperatures below the ceiling
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W celu zniwelowania stwierdzonego niekorzystnego wp³ywu otwarcia klap
przewietrzaj¹cych na czas oraz sposób otwarcia tryskaczy, zalecono, aby w przypadku po¿aru klapy przewietrzaj¹ce zamykane by³y automatycznie, bezpoœrednio (bez zw³oki czasowej) po wykryciu po¿aru przez czujki dymu zlokalizowane
w œwietle klapy oddymiaj¹cej z funkcj¹ przewietrzania. System czujek powinien
umo¿liwiaæ jednoczesne zamkniêcie wszystkich klap w strefie po¿arowej w wyniku wykrycia po¿aru przez dowoln¹ czujkê. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ analizy dokonano dla wybranego scenariusza oraz okreœlonych warunków zewnêtrznych i wewnêtrznych panuj¹cych w analizowanym obiekcie. Funkcja, jak¹ pe³ni¹ obiekty
magazynowo-logistyczne, powoduje, ¿e w wielu przypadkach nale¿y rozwa¿aæ
wiêcej ni¿ jeden scenariusz. Opisany przyk³ad pokazuje, jakie problemy mo¿na
napotkaæ przy projektowaniu urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych w (z pozoru prostych
w budowie) obiektach, jakimi s¹ hale produkcyjno-magazynowe. Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e osoba dokonuj¹ca analizy wyników symulacji CFD musi
byæ œwiadoma liczby i zmiennoœci wielu parametrów fizycznych maj¹cych
wp³yw na wyniki koñcowe danej analizy.

3. Przyk³ad 3:
Analiza rozk³adu temperatur na potrzeby odpornoœci ogniowej
stalowych elementów konstrukcji dachu [11]
W Polsce projektowanie konstrukcji na wypadek po¿aru odbywa siê, w wiêkszoœci przypadków, poprzez realizacjê wymagañ przepisów technicznych oraz
norm. Odpornoœæ ogniow¹ konstrukcji budynku najczêœciej okreœla siê na podstawie badañ elementów poddanych dzia³aniu po¿arów nominalnych, tzn. na
podstawie podanych zale¿noœci temperatura-czas. W regulacjach krajowych dopuszcza siê jednak mo¿liwoœæ projektowania konstrukcji z wykorzystaniem tzw.
koncepcji naturalnego bezpieczeñstwa po¿arowego [1]. Metoda ta jest jednak
pracoch³onna i w zwi¹zku z tym jej zakres stosowania by³ dotychczas znacznie
ograniczony. Naturalne modele po¿arów stosuje siê g³ównie w dwóch przypadkach: podczas realizacji obiektów skomplikowanych, niemieszcz¹cych siê w ramach wyznaczonych przez tradycyjne metody projektowania konstrukcji oraz
wtedy, gdy zastosowanie koncepcji naturalnego bezpieczeñstwa po¿arowego powoduje znaczne obni¿enie kosztów realizacji inwestycji. Jest to mo¿liwe, je¿eli uda
siê wykazaæ, ¿e w celu odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji przed dzia³aniem rzeczywistego (naturalnego) po¿aru, mog¹ byæ wprowadzone rozwi¹zania
znacznie tañsze ni¿ w przypadku przyjêcia modelu po¿aru nominalnego lub mo¿liwa jest ca³kowita rezygnacja z zabezpieczania konstrukcji, która i tak spe³nia³a
bêdzie stawiane jej wymagania w zakresie noœnoœci ogniowej.
Metoda projektowania bazuj¹ca na naturalnej koncepcji bezpieczeñstwa po¿arowego zosta³a opracowana z wykorzystaniem podejœcia statystycznego, probabilistycznego i deterministycznego [2]. Zasady jej stosowania podano m.in. w nor-
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mie [1]. W metodzie tej wykorzystuje siê naturalne modele po¿aru, co pozwala
uwzglêdniæ wiele parametrów niebranych pod uwagê w modelach po¿arów nominalnych. Przyk³adowe porównanie przebiegu po¿aru naturalnego z krzyw¹
standardow¹ rozwoju po¿aru pokazano na rys. 11 [2].

Rys. 11. Naturalne fazy rozwoju rzeczywistego w porównaniu z krzyw¹ po¿aru standardowego [2]
Fig. 11. Natural fire growth phases compared to standard fire curve [2]

Proces projektowania uwzglêdniaj¹cy wp³yw na konstrukcjê po¿aru naturalnego dzieli siê na nastêpuj¹ce etapy:
1) wybór w³aœciwych scenariuszy po¿arowych; nale¿y tu przeprowadziæ analizê
projektu w celu zlokalizowania najbardziej niekorzystnych miejsc wyst¹pienia po¿aru z uwagi na bezpieczeñstwo konstrukcji budynku,
2) wybór w³aœciwego po¿aru obliczeniowego oraz okreœlenie jego przebiegu,
3) obliczenie temperatury w wybranych elementach konstrukcyjnych,
4) ocenê mechanicznego zachowania siê konstrukcji poddanej oddzia³ywaniu
po¿aru.
Ostatni prezentowany przyk³ad stosowania symulacji obejmuje dwa pierwsze
etapy. Tym razem symulacjê CFD wykorzystano na potrzeby oceny mo¿liwoœci rezygnacji z zabezpieczania stalowej konstrukcji noœnej dachu w budynku magazynu
wysokiego sk³adowania z zachowaniem przez tê konstrukcjê wymaganej odpornoœci ogniowej R15, poprzez potwierdzenie, i¿ w wymaganym czasie nie zostanie
przekroczone kryterium temperatury krytycznej wyznaczonej zgodnie z [7].
Analiza komputerowa rozk³adu temperatur gazów po¿arowych prowadzona
by³a na dwóch rodzajach modeli komputerowych, modele „du¿e” – kompleksowe obejmuj¹ce ca³¹ geometriê analizowanego obszaru wraz z systemami wentylacji oraz tryskaczowym, oraz na modelach „ma³ych” odzwierciedlaj¹cych: po¿ar,
element konstrukcyjny oraz tryskacze (modele do kalibracji ustawieñ w scenariuszach docelowych). W przeciwieñstwie do poprzednich przyk³adów, tym razem w symulacji wykorzystano model tryskaczy. Przedmiotem analizy by³
rozk³ad temperatur w przestrzeni pod dachem budynku, w obszarach gdzie rozwój po¿aru mo¿e skutkowaæ zwiêkszeniem temperatury konstrukcji stalowej.
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Rys. 12. Model 3D strefy dymowej magazynu bêd¹cej
przedmiotem analizy
Fig. 12. 3D-model of storage building smoke zone
being analyzed
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Rys. 13. Przyk³adowy „ma³y” model
(kalibracyjny)
Fig. 13. Example of “small” model
(calibrational)

W zwi¹zku z faktem, i¿ kluczowym kryterium w niniejszej analizie jest temperatura w strefie podsufitowej, pod uwagê wzi¹æ nale¿y
fakt, i¿ walidacje zastosowanego
oprogramowania wykaza³y mo¿liwoœæ ró¿nicy w oszacowaniu temperatur w strefie podsufitowej do
20% [11]. Na rys. 12 przedstawiono
trójwymiarowy model wykonany
na potrzeby symulacji.
W celu zbadania rozk³adu temperatur w strefie podsufitowej, wybrano zjawiska po¿arowe stwarzaj¹ce najwiêksze zagro¿enie dla
Rys. 14. Przekrój poprzeczny – rozmieszczenie
konstrukcji. Symulacje rozwoju
tryskaczy
Fig. 14. Cross-section – the distribution od sprinklers po¿aru w projektowanym obiekcie
wykonano z niekorzystnym, prawdopodobnym po³o¿eniem po¿aru. W analizowanym obiekcie przewidziano zastosowanie mechanicznej wentylacji oddymiaj¹cej oraz instalacji tryskaczowej
miêdzyrega³owej oraz tryskaczowej podstropowej (rys. 14).
Przyjêto, i¿ najwiêkszy wp³yw, pod wzglêdem oddzia³ywania na konstrukcjê
dachu, bêdzie mia³ po¿ar zlokalizowany na najwy¿szej pó³ce magazynu. Taka lokalizacja spowoduje brak aktywacji tryskaczy miêdzyrega³owych (b¹dŸ w przypadku ich aktywacji brak oddzia³ywania na po¿ar). Po¿ar, rozwijaj¹c siê, bêdzie
oddzia³ywa³ temperaturowo na elementy konstrukcyjne, kontrola po¿aru mo¿e
nast¹piæ dopiero po aktywacji tryskaczy podstropowych. Taki po¿ar mo¿e rozwin¹æ siê, np. w zwi¹zku z awari¹ urz¹dzeñ b¹dŸ instalacji znajduj¹cych siê pod
dachem (oœwietlenie itp.).
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Moc [kW]

Do oceny mocy po¿aru, który mo¿e rozwin¹æ siê na najwy¿szej pó³ce rega³ów,
pos³u¿ono siê programem komputerowym DETACT T2. Przeprowadzono analizê, w której przyjêto, i¿ instalacja charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi parametrami:
l
sieæ tryskaczowa z g³ówkami tryskaczowymi rozmieszczonymi co 3 m;
l
parametry charakteryzuj¹ce g³ówkê tryskacza: RTI <80, temperatura zadzia³ania 68°C.
Dla przyjêtej w analizie krzywej szybkoœci rozwoju po¿aru „ULTRA-FAST”
– bardzo szybka, aktywacja pierwszego tryskacza nast¹pi po oko³o 98 s, gdy po¿ar
osi¹gnie moc oko³o 1825 kW.
Po dokonaniu powy¿szej analizy za³o¿ono, i¿ rozwój po¿aru nie zostanie zahamowany b³yskawicznie i jego moc ustabilizuje siê na poziomie 3600 kW (bardzo
szybki rozwój po¿aru – czas potrzebny na ustabilizowanie charakterystyki; tryskacze nie znajduj¹ siê w bezpoœredniej bliskoœci stropu, ale w odleg³oœci do
45 cm, co jest korzystne, bior¹c pod uwagê po¿ar miêdzyrega³owy i zwi¹zany
z nim podsufitowy strumieñ ciep³a. Z uwagi na stosunkowo niewielki po¿ar pod
stropem uk³ad taki powodowaæ mo¿e opóŸnienie zadzia³ania tryskaczy). Moc ta
zostanie osi¹gniêta zgodnie z krzyw¹ rozwoju po¿aru bardzo szybkiego, po oko³o
140 s (rys. 15).
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Rys. 15. Wykres mocy po¿aru dla scenariusza po¿aru w magazynie
Fig. 15. A curve of heat release rate for scenario of fire in storage building
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Podsumowuj¹c, do symulacji przyjêto po¿ar o nastêpuj¹cych parametrach:
rozmiar po¿arów sta³y – górna p³aszczyzna 1 m poni¿ej dolnej belki konstrukcyjnej (górny poziom sk³adowania);
przyjêto charakterystykê szybkoœci rozwoju mocy po¿aru standardow¹, zgodne ze wzorem na moc po¿aru Q = at2 – przyjêto po¿ar bardzo szybki dla
a = 0,1876 (krzywa po¿arowa charakterystyczna dla po¿arów magazynów);
maksymalna moc po¿aru wynios³a 3600 kW, zgodnie z przedstawion¹ analiz¹;
ustabilizowanie siê po¿aru wynika z za³o¿enia, ¿e zadzia³a instalacja tryskaczowa; nie za³o¿ono mo¿liwoœci ugaszenia po¿aru przez tryskacze – przyjêto
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wariant pesymistyczny (nie
zaprojektowano tryskaczy szybkiego reagowania ESFR).
Celem analizy by³o wyznaczenie temperatury gazów po¿arowych w bezpoœrednim s¹siedztwie analizowanej konstrukcji
dachu, z uwzglêdnieniem najbardziej niekorzystnego scenariusza rozwoju po¿aru. Przyjêto,
jako bezpieczne za³o¿enie upraszczaj¹ce, i¿ wyznaczona w ten
sposób temperatura gazów po¿arowych bêdzie stanowi³a podstawê do oceny noœnoœci ogniowej noœnej konstrukcji dachu.
Przyk³ad ilustracji otrzymanych
wyników przestawiono na rysunkach 16, 17, 18. Zaobserwowano znacz¹cy przyrost temperatury gazów po¿arowych na
wysokoœci dolnego pasa kratownicy, maksymalna odnotowana
temperatura gazów po¿arowych
to 570°C.
Ze wzglêdu na niewielk¹ odleg³oœæ pomiêdzy doln¹ belk¹
Rys. 16. Ilustracja ukazuj¹ca aktywacjê kolejnych
tryskaczy. Pierwszy tryskacz aktywowa³ siê ponad
kratownicy, a obszarem sk³adopo¿arem, natomiast kolejne aktywowa³y siê przy
wania zaobserwowano przyrost
œcianach co zwi¹zane jest z kumulacj¹ ciep³a
temperatury mog¹cy powodoFig. 16. Activation of consecutive sprinklers. The first
waæ przekroczenie wartoœci tem- sprinkler activated above a fire, subsequent activated
near walls (accumulation of heat)
peratury krytycznej w elementach konstrukcji dachu. W ana- lizowanym scenariuszu wybrany po¿ar
rozwijaj¹cy siê na najwy¿szej pó³ce rega³ów wywo³a lokalny znacz¹cy przyrost
temperatury. Dolny pas konstrukcji mo¿e znajdowaæ siê w bezpoœrednim oddzia³ywaniu p³omieni, aktywacja tryskaczy mo¿e opóŸniæ siê w czasie (podstropowe, w odleg³oœci do 45 cm od stropu). Powy¿sze dane wskazuj¹ na koniecznoœæ
zabezpieczenia dolnej belki konstrukcji do wymaganej klasy R15 i rezygnacji
z zabezpieczenia pozosta³ych elementów kratownicy.
W celu okreœlenia obliczeniowej temperatury w wybranych elementach konstrukcyjnych oraz dokonania szczegó³owej oceny mechanicznego zachowania siê
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konstrukcji poddanej oddzia³ywaniu po¿aru mo¿liwe jest wykonanie dalszych
analiz numerycznych.

Rys. 17. Izopowierzchnia reprezentuj¹ca punkty o temperaturze 400°C. Dolna belka kratownicy
znajduje siê w zasiêgu obszaru o temperaturze przekraczaj¹cej 400°C
Fig. 17. Isosurface representing points with temperature of 400°C. The lower beam of truss within
the area of temperature range exceeding 400°C

Rys. 18. Odczyt temperatury z powierzchni elementu
Fig. 18. Measurement of temperature from beam surface

4. Podsumowanie
Przedstawione przyk³ady pokazuj¹ szeroki zakres mo¿liwoœci wykorzystania
analiz numerycznej mechaniki p³ynów w procesie projektowania systemów
w ochronie przeciwpo¿arowej. W najbli¿szym czasie mo¿na spodziewaæ siê wzrostu wykorzystania symulacji, w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ projektowania konstrukcji na warunki po¿arowe zgodne z przytoczon¹ procedur¹ wynikaj¹c¹ z eurokodów. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w œlad za coraz wiêkszym stopniem szczegó³owoœci i zaawansowania wykonywanych analiz numerycznych musz¹ iœæ równie¿ kwalifikacje osób wykonuj¹cych je.
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CFD Analysis in the Fire Protection Systems
Designing Process
The article presents the selected examples of the CFD analysis
application during the designing process of fire protection systems in
buildings. At present the CFD simulations are mainly used in designing the
gravitation and mechanical systems of smoke venting. As the presented
examples show, the usefulness of such analysis is much bigger. They show
the wide range of possibilities of the analysis of numerical liquid
mechanics application in the process of designing the systems of fire
protection.
In the nearly future, we may expect the growth of simulation use. It is
so, because of the possibility to design the fire resistant constructions
according to the procedure resulting from the eurocodes. We must
remember that the more detailed and developed numerical analysis are
the more competent the persons making them should be.
Key words: fire, CFD analysis, fire simulations, fire strength of constructions.
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Omówienie
LEAD

Badanie emisji tlenku wêgla przy zastosowaniu
¿eliwnych wk³adów kominkowych1
Artyku³ przedstawia badania emisji tlenku wêgla zwi¹zanej z eksploatacj¹
¿eliwnego wk³adu kominkowego. W eksperymentach wykorzystano stanowisko umo¿liwiaj¹ce dokonywanie w skali rzeczywistej pomiarów temperatury elementów kominka oraz zawartoœci tlenku wêgla, ditlenku wêgla
i tlenu w spalinach odprowadzanych do komina, a tak¿e w powietrzu otaczaj¹cym stanowisko badawcze. Pomiary wykonano dla spalania sezonowanego drewna dêbowego i brzozowego oraz brykietów ze sprasowanego
wêgla brunatnego.
S³owa kluczowe: wk³ad kominkowy, tlenek wêgla, ditlenek wêgla.

1. Wstêp
Kominek jest coraz bardziej popularnym elementem wyposa¿enia domów
jednorodzinnych. Oprócz walorów estetycznych, daje równie¿ mo¿liwoœæ ogrzania pomieszczeñ mieszkalnych po kosztach ni¿szych ni¿ przy stosowaniu systemów wykorzystuj¹cych energiê elektryczn¹ lub paliwa gazowe. Jednak¿e, jak
ka¿de urz¹dzenie, w którym wystêpuje otwarty p³omieñ, kominek mo¿e byæ
w trakcie eksploatacji Ÿród³em powa¿nych zagro¿eñ dla u¿ytkowników. Prowadzone dotychczas badania [1] koncentrowa³y siê na zagro¿eniach po¿arowych
zwi¹zanych z nieprawid³ow¹ zabudow¹ wk³adu kominkowego i jego eksploatacj¹, obecny etap prac dotyczy³ zagro¿eñ wynikaj¹cych z emisji tlenku i ditlenku
wêgla w trakcie eksploatacji kominka.

2. Stanowisko badawcze i badania
W badaniach wykorzystano stanowisko umo¿liwiaj¹ce dokonywanie pomiarów w skali rzeczywistej [1]. G³ównym elementem stanowiska badawczego by³
¿eliwny wk³ad kominkowy o mocy cieplnej 14 kW z uk³adem odprowadzania
1

Artyku³ powsta³ w wyniku realizacji pracy badawczej w³asnej BW/E-422/18/2009 w SGSP.
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spalin (metalowy przewód dymowy izolowany we³n¹ mineraln¹). Widok stanowiska przedstawiono na rys. 1.
Podstawowym wyposa¿eniem stanowiska by³
uk³ad ci¹g³ej rejestracji
temperatury, szczegó³owo
opisany w [1] (24 kana³y
pomiarowe: 23 termopary
typu K o zakresie pomiarowym 0–1000°C oraz pirometr radiacyjny o zakresie
pomiarowym 0–900°C); dla
potrzeb bie¿¹cych badañ
mo¿liwoœci stanowiska zosta³y rozszerzone o pomiar
zawartoœci tlenku wêgla,
Rys.1. Stanowisko badawcze
ditlenku wêgla i tlenu
Fig. 1. Test stand
w spalinach za pomoc¹ analizatora spalin DELTA 65
oraz pomiar zawartoœci tlenku wêgla i ditlenku wêgla w powietrzu otaczaj¹cym
stanowisko badawcze za pomoc¹ wielofunkcyjnego miernika jakoœci powietrza
AQ 200 P. Pomiary eksperymentalne wykonano dla przypadku spalania drewna
dêbowego, drewna brzozowego (w obu przypadkach by³o to drewno sezonowane)
oraz brykietów ze sprasowanego wêgla brunatnego. W kolejnych eksperymentach stosowano jednakowe iloœci paliwa kominkowego: 4,75 kg drewna lub brykietów + jako rozpa³ka: 0,5 kg makulatury i rozpa³ka p³ynna (ciek³a parafina)
lub rozpa³ka sta³a (szczapki ¿ywiczne). Badania prowadzono w powtarzalnych
warunkach: temperatura pocz¹tkowa w pomieszczeniu laboratoryjnym 21°C,
przep³yw powietrza przez pomieszczenie wymuszany systemem wentylacji grawitacyjnej: ok. 0,11 wymian/h. W trakcie badañ nie za³¹czano wentylatora wspomagaj¹cego ci¹g kominowy. Przyk³adowe wyniki pomiarów zosta³y przedstawione na rys. 2–4.
W trakcie badañ stwierdzono, ¿e podczas rozpalania kominka zawartoœæ ditlenku wêgla w powietrzu w pomieszczeniu laboratoryjnym jest rzêdu
800–1100 ppm dla drewna dêbowego i brykietów, 1100–1200 ppm dla drewna
brzozowego. Zawartoœæ tlenku wêgla w powietrzu w pomieszczeniu nie przekracza³a 5–7 ppm w trakcie rozpalania kominka – niezale¿nie od rodzaju paliwa.
Podczas dalszego palenia obserwowano pewne zmiany zawartoœci CO2 w pomieszczeniu, powodowane otwieraniem przedniej szyby wk³adu kominkowego,
np. w celu prze³o¿enia szczap drewna, rozgarniêcia ¿aru itp. czynnoœci wspomagaj¹cych palenie, jednak¿e mo¿na stwierdziæ, ¿e œrednia zawartoœæ CO2
w pomieszczeniu utrzymywa³a siê na poziomie 1000 ppm podczas spalania drew-
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Rys. 2. Przebieg zmian zawartoœci CO i CO2
w pomieszczeniu podczas spalania drewna
dêbowego
Fig. 2. Changes of CO and CO2 concentrations
in the room during combustion of oak wood
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Rys. 3. Przebieg zmian zawartoœci CO i CO2
w pomieszczeniu podczas spalania drewna
brzozowego
Fig. 3. Changes of CO and CO2 concentrations
in the room during combustion of birch wood
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czas spalania brykietów. Otwieranie
600
przedniej szyby wk³adu kominkowego
powodowa³o natomiast znacznie bar400
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kietów, a nawet do 17–20 ppm przy spaRys. 4. Przebieg zmian zawartoœci CO i CO2
laniu drewna dêbowego i drewna brzow pomieszczeniu podczas spalania brykietów
z wêgla brunatnego
zowego (gdy zachodzi³o g³ównie
Fig. 4. Changes of CO and CO2 concentrations
¿arzenie drewna, a nie spalanie p³oin the room during combustion of brown coal
mieniowe, rys. 5).
briquettes
W trakcie badañ okreœlono równie¿
zawartoœæ tlenku i ditlenku wêgla w spalinach odprowadzanych przez uk³ad
kominowy (jak wspomniano wy¿ej
– bez uruchamiania wentylatora wspomagaj¹cego ci¹g kominowy). Wyniki
tych pomiarów zosta³y przedstawione
na kolejnych rys. 6–8. W przypadku
spalania drewna dêbowego maksymalna zawartoœæ CO2 w spalinach by³a na
Rys. 5. ¯arzenie drewna
Fig. 5. Glowing of wood
poziomie 22 000 ppm, w przypadku spalania drewna brzozowego – na poziomie
81 000 ppm, zaœ w przypadku spalania brykietów – na poziomie 20 000 ppm. Podobnie kszta³towa³ siê tak¿e przebieg zmian zawartoœci CO2 w spalinach podczas
1000

CO2
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spalania drewna i brykietów: zawartoœæ ta pocz¹tkowo ros³a wraz z rozwojem
spalania, a nastêpnie mala³a; jednak¿e w przypadku spalania drewna brzozowego
znacznie szybciej osi¹gniête zosta³o maksimum zawartoœci CO2.
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Rys. 6. Przebieg zmian zawartoœci CO i CO2
w spalinach podczas spalania drewna
dêbowego
Fig. 6. Changes of CO and CO2 concentrations
in exhaust gases during combustion
of oak wood
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Rys. 7. Przebieg zmian zawartoœci CO i CO2
w spalinach podczas spalania drewna
brzozowego
Fig. 7. Changes of CO and CO2 concentrations
in exhaust gases during combustion of birch
wood
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Rys. 8. Przebieg zmian zawartoœci CO i CO2
w spalinach podczas spalania brykietów z wêgla poziomu 2100 ppm.
brunatnego
Na rys. 9–11 przedstawiono przebieFig. 8. Changes of CO and CO2 concentrations
gi zmian temperatury w pomieszczeniu
in exhaust gases during combustion of brown
coal briquettes
oraz zmian temperatury szyby wk³adu
kominkowego (któr¹ mo¿na traktowaæ
jak Ÿród³o promieniowania cieplnego oddzia³ywuj¹cego na elementy wyposa¿enia pomieszczenia otaczaj¹ce kominek) w trakcie spalania poszczególnych
rodzajów paliw.
Jak widaæ na przedstawionych rysunkach, spalanie jednakowych porcji badanych paliw prowadzi³o do podobnych efektów, jeœli chodzi o ogrzewanie pomieszczenia: obserwowano wzrost temperatury w pomieszczeniu z wyjœciowego poziomu 21°C do maksymalnego poziomu 25–26°C. Natomiast maksymalne temperatury szyby wk³adu kominka utrzymywa³y siê na poziomie 185°C podczas spalania drewna dêbowego, 225°C podczas spalania drewna brzozowego i 140°C
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Rys. 9. Przebieg zmian temperatury
w pomieszczeniu i temperatury szyby kominka
podczas spalania drewna dêbowego
Fig. 9. Changes of room temperature and
temperature of fireplace glass during combustion
of oak wood

Rys. 10. Przebieg zmian temperatury
w pomieszczeniu i temperatury szyby kominka
podczas spalania drewna brzozowego
Fig. 10. Changes of room temperature and
temperature of fireplace glass during combustion
of birch wood
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zmian tej temperatury by³ podobny do
charakteru zmian zawartoœci ditlenku
wêgla w spalinach – zale¿a³ od przebiegu i jakoœci procesu spalania poszczególnych paliw.
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Rys. 11. Przebieg zmian temperatury
w pomieszczeniu i temperatury szyby kominka
podczas spalania brykietów z wêgla brunatnego
Fig. 11. Changes of room temperature and
temperature of fireplace glass during combustion
of brown coal briquettes

3. Podsumowanie i wnioski

W opracowaniu przedstawiono wyniki badañ stê¿enia tlenku i ditlenku
wêgla w trakcie eksploatacji kominka –
zarówno w pomieszczeniu, jak i w spalinach odprowadzanych przez uk³ad kominowy. W badaniach wykorzystano
stanowisko badawcze, którego g³ównym elementem by³ ¿eliwny wk³ad kominkowy o mocy cieplnej 14 kW z uk³adem odprowadzania spalin; stanowisko zosta³o wyposa¿one w urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce pomiar zawartoœci tlenku wêgla,
ditlenku wêgla i tlenu w spalinach oraz pomiar zawartoœci tlenku wêgla i ditlenku wêgla w powietrzu otaczaj¹cym stanowisko badawcze (w pomieszczeniu) oraz
pomiar charakterystycznych temperatur. Eksperymenty prowadzono dla spalania drewna dêbowego, drewna brzozowego (w obu przypadkach by³o to drewno
sezonowane) oraz brykietów ze sprasowanego wêgla brunatnego.
W trakcie badañ zmierzono maksymalne stê¿enie ditlenku wêgla w pomieszczeniu na poziomie ok. 1300 ppm, zaœ maksymalne stê¿enie tlenku wêgla na poziomie ok. 20 ppm.
Dane literaturowe wskazuj¹, ¿e typowa zawartoœæ ditlenku wêgla w powietrzu
atmosferycznym nie przekracza 400 ppm [2], zaœ tlenku wêgla w powietrzu atmo-
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sferycznym 0,1 ppm i w pomieszczeniach mieszkalnych – 5 ppm [3]. Tak wiêc
u¿ywanie kominka powodowa³o istotny wzrost zawartoœci tych gazów w powietrzu w pomieszczeniu, szczególnie wskutek „czynnoœci obs³ugowych” podejmowanych przez u¿ytkownika (otwieranie szyby, rozdmuchiwanie czy rozgarnianie
¿aru). Jednak¿e zarówno w przypadku CO, jak i CO2 stê¿enia tych gazów mierzone w pomieszczeniu po d³ugotrwa³ym paleniu (5–6 godzin) nie osi¹ga³y wartoœci,
które mog³y byæ odpowiedzialne za niekorzystne objawy (choæby lekki ból
g³owy) u u¿ytkownika kominka.
W tym miejscu nale¿y jednak zwróciæ uwagê na poziom zawartoœci ditlenku
i tlenku wêgla w spalinach odprowadzanych z kominka. W trakcie badañ zmierzono maksymalne stê¿enie ditlenku wêgla na poziomie ponad 80 000 ppm, zaœ
maksymalne stê¿enie tlenku wêgla na poziomie 3000 ppm (ta ostatnia wartoœæ jest
efektem niedoskona³oœci procesów spalania w kominku – dla porównania: w przypadku nowoczesnego kot³a kondensacyjnego mo¿na siê spodziewaæ podobnej zawartoœci ditlenku wêgla w spalinach ale ju¿ tylko 5–7 ppm tlenku wêgla [4]). Ma to
istotne znaczenie, jeœli podczas eksploatacji kominka mo¿e dojœæ do cofania siê spalin z kominka do pomieszczenia, np. wskutek powstania podciœnienia w pomieszczeniu przy nieprawid³owym systemie wentylacyjnym w pomieszczeniu lub wskutek
gwa³townego otwierania szyby w kominku (na co szczególnie zwracaj¹ uwagê producenci wk³adów kominkowych, np. instrukcja [5]).
Dane literaturowe wskazuj¹, ¿e poziom 3000 ppm CO w powietrzu wystarczy
do spowodowania bólu g³owy i nudnoœci po 5–10 minutach oddychania, zaœ do
spowodowania œmierci – po 30 minutach [6]. W przypadku CO2 dane literaturowe wskazuj¹, ¿e poziom 80 000 ppm w powietrzu prowadzi do utraty przytomnoœci po 5–10 minutach oddychania [7].
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Paper presents investigation of CO emission connected with
exploitation of cast iron fire-place. In the experiments real scale test stand
was used, which allowed to measure temperature of fire-place elements as
well as concentration of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen in
exhaust gases in chimney and in air surrounding the test stand.
Measurements were performed in cases of burning of seasoned oak and
birch wood as well as briquettes made of brown coal. In every experiment
the same amounts of fuel and kindling were used. Also, laboratory
conditions were reproducible (temperature and air flow through the room).
It was found that during getting the fire-place going, the CO2
concentration in air in the room was at the level of 800–900 ppm for oak
wood and briquettes, and at the level of 1000–1200 ppm for birch wood.
Concentration of CO in the room did not exceed 5–7 ppm at that time –
independently on the kind of fuel. That values for CO2 did not change
significantly due to opening of front glass of the fire-place, but for CO
increased – even to 20 ppm in case of birch wood combustion.
Data from literature show, that typical concentration of CO2 in
atmospheric air do not exceed 400 ppm, CO in atmospheric air do not
exceed 0.1 ppm and CO in habitable rooms – 5 ppm.
So, getting the fire-place going caused substantial increase of CO2
concentration in air in the room, but further combustion of wood or
briquettes did not affect that parameter. Quite different situation was in
case of CO concentration in air in the room – getting the fire-place going
caused increase to the level typical for habitable rooms, but further
combustion of wood or briquettes as well as “service” activities performed
by user were responsible for significant increase of CO concentration in the
room. However, both in case of CO and CO2, concentrations of those
gases reached in the room in prolonged burning (5–6 hours) did not
reached values, which could be responsible for inconvenient symptoms
(even slight headache) for the fire-place user.
Keywords: cast iron fire-place, carbon monoxide.
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Interaktywna modu³owa platforma oceny
zagro¿enia po¿arowego budynków jako narzêdzie
wspomagaj¹ce projektowanie budynków
i obiektów budowlanych1
W referacie przedstawiono za³o¿enia, strukturê i cechy funkcjonalne tzw.
Interaktywnej Modu³owej Platformy Oceny Zagro¿enia Po¿arowego Budynków, umo¿liwiaj¹cej przetwarzanie danych przy u¿yciu systemów informatycznych w zakresie algorytmów, mechanizmów i schematów postêpowania przy ocenie stopnia zagro¿enia po¿arowego w budynkach i innych
obiektach budowlanych, w oparciu o zasady wiedzy technicznej. Platformie, która bêdzie dostêpna u¿ytkownikom (projektantom, rzeczoznawcom
z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej, stra¿akom itd.) w internecie, bêdzie
towarzyszy³o kompendium podstawowej wiedzy w zakresie projektowania
budynków po¿arowo bezpiecznych, w tym poradnik dotycz¹cy stosowania
narzêdzi in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego.
S³owa kluczowe: po¿ar, budynek, bezpieczeñstwo po¿arowe budynków,
przepisy.

1. Wprowadzenie
G³ównym Ÿród³em kszta³tuj¹cym kryteria bezpieczeñstwa po¿arowego w Polsce s¹ obecnie regulacje prawne. Obowi¹zuj¹ce aktualnie przepisy w tym zakresie
s¹ pochodn¹ Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 86/109/EWG w sprawie
zbli¿enia ustaw i aktów wykonawczych pañstw cz³onkowskich w sprawie wyrobów budowlanych. Dyrektywa wyznacza najwa¿niejsze cele i formu³uje podstawowe wymagania w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeñstwa
zwi¹zanego z wykonywaniem, u¿ytkowaniem obiektów budowlanych. W ubie1
Artyku³ jest efektem prac w ramach projektu Nr O ROB 0006 01/ID 6/1, finansowanego przez
NCBIR.
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g³ym roku powy¿sze wymagania zosta³y potwierdzone w Rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. [1], ustanawiaj¹ce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylaj¹ce dyrektywê Rady 86/109/EWG, które wejdzie w ¿ycie 1 lipca 2013 r.
Zgodnie z [2, 3] obiekty budowlane jako ca³oœæ oraz ich poszczególne czêœci
musz¹ nadawaæ siê do u¿ycia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem, przy
czym nale¿y w szczególnoœci wzi¹æ pod uwagê zdrowie i bezpieczeñstwo osób
maj¹cych z nimi kontakt przez ca³y cykl ¿ycia tych obiektów. Przy normalnej
konserwacji obiekty budowlane musz¹ przez gospodarczo uzasadniony okres
u¿ytkowania spe³niaæ nastêpuj¹ce podstawowe wymagania:
a) noœnoœæ i statecznoœæ;
b) bezpieczeñstwo po¿arowe;
c) higiena, zdrowie i œrodowisko;
d) bezpieczeñstwo u¿ytkowania i dostêpnoœæ obiektów;
e) ochrona przed ha³asem;
f) oszczêdnoœæ energii i izolacyjnoœæ cieplna;
g) zrównowa¿one wykorzystanie zasobów naturalnych.
Zasady, na których jest oparte bezpieczeñstwo po¿arowe, zdefiniowane s¹ nastêpuj¹co [4]:
„Obiekty budowlane musz¹ byæ zaprojektowane i wykonane w taki sposób,
aby w przypadku wybuchu po¿aru:
a) noœnoœæ konstrukcji zosta³a zachowana przez okreœlony czas,
b) powstawanie i rozprzestrzenianie siê ognia i dymu w obiektach budowlanych
by³o ograniczone,
c) rozprzestrzenianie siê ognia na s¹siednie obiekty budowlane by³o ograniczone,
d) osoby znajduj¹ce siê wewn¹trz mog³y opuœciæ obiekt budowlany lub byæ uratowane w inny sposób,
e) uwzglêdnione by³o bezpieczeñstwo ekip ratowniczych”.
W stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹cych w Polsce zasad, zawartych w §207
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
[5], wprowadza to dwie bardzo istotne zmiany ujête w pkt a) i d).
Szczególnie wa¿na jest druga z tych zmian. Polega ona na stworzeniu alternatywy do zapewnienia mo¿liwoœci bezpiecznej ewakuacji osób z ka¿dego obiektu
budowlanego w przypadku po¿aru. Dotychczas polskie przepisy formalnie takiej
alternatywy nie przewidywa³y, chocia¿, np. w budynkach mieszkalnych œredniowysokich i niskich, podobnie, jak i w innych krajach Unii, obowi¹zuj¹ce warunki techniczne dla budynków nie gwarantowa³y, ¿e w czasie po¿aru bêdzie istnia³a
mo¿liwoœæ bezpiecznego korzystania z pionowych dróg ewakuacyjnych. Ewakuacjê wszystkich osób z budynku w razie po¿aru, w wielu przypadkach powszechnie uwa¿a siê obecnie za zupe³nie nieuzasadnione, a zapewnienie odpowiednich
warunków do jej przeprowadzania za zbyt kosztowne.
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Teraz za rozwi¹zanie równorzêdne w stosunku do ewakuacji bêdzie uznawane
zagwarantowanie innej mo¿liwoœci uratowania osób. W grê wchodziæ tu mo¿e
przede wszystkim zapewnienie u¿ytkownikom budynku mo¿liwoœci bezpiecznego przetrwania po¿aru w miejscu ich dotychczasowego przebywania. Oprócz budynków mieszkalnych w najwiêkszym stopniu dotyczy to budynków wysokich
i wysokoœciowych, z których ewakuacja – poza kondygnacj¹ objêt¹ po¿arem oraz
kondygnacjami znajduj¹cymi siê bezpoœrednio nad i pod ni¹ – by³aby przed ugaszeniem po¿aru nieuzasadniona. Istotny problem stanowi¹ osoby o ograniczonej
mo¿liwoœci poruszania siê, przebywaj¹ce w budynkach nieprzeznaczonych specjalnie dla nich, na kondygnacjach wy¿szych ni¿ pierwsza, które samodzielnie
nie by³yby w stanie ewakuowaæ siê po unieruchomieniu dŸwigów. Dla nich wyznacza siê pomieszczenia, w których bêd¹ mog³y przebywaæ bezpiecznie do czasu
zakoñczenia akcji gaœniczej, i z których w razie koniecznoœci istnieje mo¿liwoœæ
ewakuacji przez jednostki ratownicze, za pomoc¹ podnoœników.
Znaczenie pierwszej ze zmian w podstawowych wymaganiach dla obiektów
budowlanych – zast¹pienia w pkt a) dotychczasowego wyra¿enia charakteryzuj¹cego zachowanie noœnoœci konstrukcji, jako „czas wynikaj¹cy z rozporz¹dzenia”,
przez wyra¿enie „okreœlony czas” – polega na tym, ¿e wymaganie to decyduje
o mo¿liwoœci spe³nienia wymagania zawartego w pkt d), okreœlaj¹cego bezpieczeñstwo u¿ytkowników obiektu budowlanego. Okreœlony czas powinien wiêc byæ
rozumiany jako czas gwarantuj¹cy mo¿liwoœæ bezpiecznego opuszczenia budynku, a w odniesieniu do pewnych budynków – czas, w którym po¿ar na pewno zostanie ugaszony, je¿eli nie przewiduje siê opuszczenia budynku przez jego wszystkich u¿ytkowników.
Pozosta³e wymagania podstawowe, podobnie jak dotychczas, sprowadzaj¹ siê
do zapewnienia w obiekcie budowlanym odpowiednich warunków w zakresie:
a) klasy odpornoœci po¿arowej budynku,
b) klasy rozprzestrzeniania ognia przez jego elementy,
c) powierzchni strefy po¿arowej,
d) odleg³oœci miêdzy obiektami,
e) mo¿liwoœci bezpiecznej ewakuacji,
f) dostêpu do obiektu dla ekip ratowniczych oraz mo¿liwoœci bezpiecznego
i skutecznego prowadzenia przez nie dzia³añ.
Obecny model kszta³towania bezpieczeñstwa po¿arowego w budynkach zarówno w Polsce jak i w innych krajach oparty jest g³ównie na przepisach techniczno-budowlanych typu nakazowego (prespective based codes), rzeczowo-opisowych. Model ten jest doœæ ³atwy do zrozumienia i przestrzegania. W przepisach
okreœla siê dok³adne wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa po¿arowego ze wskazaniem sposobu ich realizacji. Takie podejœcie nie wymaga prawie ¿adnych obliczeñ, z wyj¹tkiem oszacowania gêstoœci obci¹¿enia ogniowego. Ma³a elastycznoœæ
w projektowaniu architektonicznym, brak za³o¿enia minimalnego poziomu bezpieczeñstwa powoduje, ¿e przyjête tu rozwi¹zania sprawdzaj¹ siê g³ównie w pros-
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tych projektach budowlanych zawieraj¹cych typowe uk³ady funkcjonalne: pomieszczenia, korytarz, klatka schodowa. Powstawanie coraz bardziej z³o¿onych
obiektów budowlanych, zw³aszcza handlowych i biurowych, wymusza poszukiwanie i stosowanie innych rozwi¹zañ techniczno-organizacyjnych, których rezultatem bêdzie osi¹gniêcie za³o¿onego poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego. W Polsce pewn¹ elastycznoœæ funkcjonuj¹cego systemu, polegaj¹c¹ na mo¿liwoœci uzyskania odstêpstw od przepisów techniczno-budowlanych, przewidziano w art. 9
ustawy Prawo budowlane. Warunkiem udzielenia zgody na odstêpstwo przez
w³aœciwy organ administracji jest wczeœniejsze uzyskanie upowa¿nienia ministra, który ustanowi³ dany przepis. Procedura ta jest jednak uci¹¿liwa i nie
spe³nia oczekiwañ szeroko rozumianego œrodowiska budowlanego.
Alternatyw¹ dla przepisów techniczno-budowlanych typu nakazowego s¹
przepisy oparte o wymagane w³aœciwoœci u¿ytkowe budynków (performance based
codes). Stosowanie nowatorskiego modelu projektowania, o którym mowa powy¿ej rozpoczê³o siê we wczesnych latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Od tamtego czasu obserwuje siê sta³y ich rozwój i ich implementacjê w coraz szerszym zakresie [6-12]. Tak¿e w Polsce ten trend jest coraz bardziej widoczny [13].
Sztandarowym przyk³adem zmiany podejœcia do projektowania w obszarze bezpieczeñstwa po¿arowego jest przepis zawarty w art. 270 warunków technicznych
dla budynków: Instalacja wentylacji oddymiaj¹cej powinna: 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. Widaæ wyraŸnie, ¿e minister „daje” du¿¹ swobodê
projektantom w doborze rozwi¹zañ technicznych, które zapewni¹ osi¹gniêcie
celu sformu³owanego w przedmiotowym przepisie. Takie podejœcie ma wiele zalet, o których mowa wczeœniej, ale tak¿e generuje okreœlone trudnoœci. Zwi¹zane
s¹ one przede wszystkim z dostêpem do nowoczesnych metod z zakresu in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego. Jest szansa, ¿e w nastêpnych latach ta sytuacja
diametralnie zmieni siê na korzyœæ.
W zwi¹zku z powy¿szym w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej przyst¹piono
do realizacji projektu, finansowanego przez NCBIR, którego celem jest:
a) opracowanie demonstratora w postaci interaktywnej modu³owej platformy
umo¿liwiaj¹cego przetwarzanie danych przy u¿yciu systemu informatycznego
dzia³aj¹cego w oparciu o algorytmy, mechanizmy i schematy postêpowania przy
ocenie stopnia zagro¿enia po¿arowego w budynkach i innych obiektach budowlanych,
b) opracowanie poradnika in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego opartego na
aktualnej wiedzy technicznej stanowi¹cego jednoczeœnie integraln¹ czêœæ platformy.
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2. Ogólne za³o¿enia i wymagania u¿ytkowników
Najwa¿niejszym produktem oczekiwanym w wyniku realizacji projektu bêdzie Interaktywna Modu³owa Platforma Oceny Zagro¿enia Po¿arowego Budynków (IMPOZB), wspomagaj¹ca ocenê zagro¿enia po¿arowego projektowanego
budynku, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Stanowiæ ona bêdzie demonstrator schematów postêpowania przy ocenie stopnia zagro¿enia po¿arowego
w budynkach i innych obiektach budowlanych. U¿ytkownik otrzyma mo¿liwoœæ
doboru modu³ów w zale¿noœci od rodzaju rozwi¹zywanego problemu lub wskazówkê (odwo³anie) do odpowiednich narzêdzi wy¿szego rzêdu. Wprowadzanie
danych bêdzie wspierane przez kontekstowo zmienne zapytania, komentarze, zalecenia oraz odwo³ania do repozytorium wiedzy i referencji.
W tym celu zostanie stworzona zhierarchizowana struktura proceduralna
obejmuj¹ca odpowiedni tryb postêpowania stosowany dla wiêkszoœci problemów, które stwarzaj¹ obecnie trudnoœci. Stworzone zostan¹ tak¿e sieci powi¹zañ
logicznych i funkcjonalnych pomiêdzy poszczególnymi modu³ami. Ponadto zostan¹ opracowane i zaimplementowane na platformie bazy danych materia³owych, eksperymentalnych i technologicznych, znacznie u³atwiaj¹cych wykorzystanie praktyczne projektowanego narzêdzia.
Przewiduje siê, ¿e platforma bêdzie zrealizowana w dwóch jêzykach – polskim
i angielskim. Umo¿liwi to dotarcie do szerszego grona specjalistów, co w rezultacie bêdzie sprzyjaæ jej dalszemu rozwojowi w przysz³oœci.
Odbiorcy wyników projektu, m.in. projektanci, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, organy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i nadzoru budowlanego, otrzymaj¹ te¿ repozytorium wiedzy i poradnik wspomagaj¹cy stosowanie narzêdzi in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego, który bêdzie zawiera³ omówienie zagadnieñ, zwi¹zanych m.in. z:
l
inicjacj¹ i rozwojem po¿aru,
l
aktywacj¹ urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych,
l
ewakuacj¹ ludzi,
l
wp³ywem po¿aru na zachowanie konstrukcji,
l
interwencj¹ stra¿y po¿arnej,
l
analiz¹ ryzyka.
Aby powsta³ produkt w pe³ni kompletny i przydatny dla jego przysz³ych u¿ytkowników, wykonawcom projektu bardzo zale¿y na konsultacjach i opiniach œrodowisk naukowo-technicznych zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem po¿arowym, na
ka¿dym etapie realizacji projektu, tj. w fazie wstêpnej definiowania wymagañ
u¿ytkowników koñcowych, testowania pierwszej wersji prototypu i wreszcie po
oddaniu do u¿ytkowania. Aby zrealizowaæ cel zespó³ wykonawców opracowa³
projekt ankiety, której celem by³o uzyskanie informacji na temat oczekiwañ potencjalnych u¿ytkowników platformy. Wersjê elektroniczn¹ ankiety wykonan¹
przez firmê X-Code odpowiedzialn¹ za czêœæ informatyczn¹ projektu umieszczo-
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no na serwerze i udostêpniono j¹ w internecie. Link do ankiety zosta³ przekazany
cz³onkom zespo³u realizuj¹cego zadanie. Ponadto ankietê umieszczono równie¿
na stronie SGSP www.sgsp.edu.pl. Przed jej opracowaniem przygotowano i opublikowano artyku³ promocyjny w pierwszym numerze kwartalnika „Ochrona
przeciwpo¿arowa” z bie¿¹cego roku, w którym oprócz celu i za³o¿eñ do platformy, zachêcano czytelników do wype³nienia ankiety. Dystrybucjê ankiet przeprowadzono równie¿ metod¹ tradycyjn¹, tzn. w formie drukowanej, grupie s³uchaczy studiów podyplomowych „Bezpieczeñstwo Budowli”. Do 30 kwietnia 2012 r.
ankietê wype³ni³o 45 osób. Na podstawie analizy statystycznej ankiet, na któr¹
sk³ada³y siê:
a) statystyka iloœciowa globalna przedstawiona w sposób tabelaryczny i graficzny,
b) statystyka iloœciowa pogrupowana wed³ug profili dzia³alnoœci,
c) statystyka procentowa,
sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wœród ankietowanych najwiêcej by³o projektantów, pracuj¹cych w edukacji
i rzeczoznawców opiniuj¹cych projekty.
2. Wiêkszoœæ korzysta³a z rozwi¹zañ zamiennych lub nieuregulowanych przez
przepisy, chocia¿ prawie po³owa obywa³a siê bez tego. Dotyczy³y one g³ównie
odstêpstw w zakresie warunków budowlanych, dróg po¿arowych i przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê.
3. Platforma powinna zawieraæ w sobie nastêpuj¹ce elementy (modu³y), na które
wskazuj¹ ankieterzy w kolejnoœci od najbardziej po¿¹danych: ewakuacja
(ponad 80 proc.), dobór urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych, inicjacja i rozwój po¿aru, wp³yw po¿aru na konstrukcjê, analiza ryzyka w tym szacowanie ryzyka po¿arowego dla celów ubezpieczeniowych, czas interwencji stra¿y po¿arnej
(oko³o 50 proc.). Ankieterzy nie wymienili ¿adnych innych modu³ów, które
widzieliby w platformie.
4. Wiêkszoœæ (ponad 70 proc.) odpowiedzia³a, ¿e platforma powinna równie¿
uwzglêdniaæ inne normy poza polskimi. Najwiêcej osób wskaza³o na normy
brytyjskie i niemieckie (ponad po³owa), nieco mniej na amerykañskie, natomiast najmniej na skandynawskie i francuskie.
5. Najwiêcej osób (prawie 70 proc.) stwierdzi³o, ¿e korzysta tylko z wymagañ formu³owanych przez przepisy. W dalszej kolejnoœci wykorzystuje siê sprawdzone zale¿noœci fizyczne (nieco ponad 30 proc.), natomiast znacznie rzadziej zaawansowane programy symulacyjne (oko³o 20 proc.). Z zaawansowanych
programów dotycz¹cych ewakuacji korzysta tylko oko³o 6 proc.
6. Pomimo faktów wynikaj¹cych z pkt. 5, zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych (ponad 90 proc.) jest za tym, aby platforma zawiera³a zaimplementowane algorytmy obliczeniowe prostych modeli po¿arów, systemów oddymiania
itp. Najczêœciej wymieniane s¹ modele ewakuacji strefowe i oddymiania
z tym, ¿e najlepiej gdyby by³o ich kilka do wyboru.
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7. Do klasyfikacji rozwi¹zañ materia³owych w zakresie odpornoœci ogniowej
przegród, dla których nie wydano aprobaty, najczêœciej stosowane s¹ Ÿród³a
literaturowe oraz badania krajowe i zagraniczne. Nieco rzadziej natomiast
bazy danych materia³ów oraz opinie innych instytucji.
8. Weryfikacja odpornoœci ogniowej konstrukcji najczêœciej odbywa siê na podstawie wytycznych, instrukcji i aprobat ITB, nieco rzadziej natomiast na
podstawie informacji producentów. Metody obliczeniowe zawarte w normach (Eurokodach) stosuje nieco ponad 30 proc. badanych.
9. Wiêkszoœæ osób wskaza³o, ¿e w raporcie drukowanym z platformy powinien
znaleŸæ siê opis postawionego problemu i dane wejœciowe, a tak¿e wyniki obliczeñ, dane techniczne i inne wybranego sprzêtu oraz opis proponowanych
rozwi¹zañ. Nieco mniej ni¿ po³owa ¿yczy³aby równie¿ mieæ na raporcie nazwisko i imiê u¿ytkownika oraz datê i godzinê wydruku.
10. Wiêkszoœæ osób by³a za tym, aby w platformie znalaz³y siê nastêpuj¹ce dane:
w³asnoœci palne materia³ów stosowanych w budownictwie (74 proc.), dane
z norm i przepisów (66 proc.), w³aœciwoœci fizyczne i mechaniczne materia³ów
konstrukcyjnych (66 proc.), certyfikaty i aprobaty (63 proc.), wykresy HRR
(63 proc.), parametry techniczne sprzêtu oraz dane producentów (57 proc.), linki
do stron producentów sprzêtu (37 proc.) i lokalizacje jednostek PSP (37 proc.).
Wœród innych danych wymieniono w³aœciwoœci wybuchowe substancji sk³adowanych i modu³ zwi¹zany z projektowaniem stref zagro¿enia wybuchem.
11. Wiêkszoœæ ankietowanych (ponad 70 proc.) by³a zdania, aby zalecenia wynikaj¹ce z rozwi¹zania konkretnego problemu za pomoc¹ platformy by³y uznawane przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, oczywiœcie po jej dok³adnym przetestowaniu. Powinno siê to odbywaæ przede wszystkim na zasadzie akceptacji
Wydzia³ów Kontrolno-Rozpoznawczych KW PSP lub na zasadzie uproszczonej weryfikacji danych wejœciowych. WyraŸna mniejszoœæ by³a za tym,
aby odbywa³o siê to na zasadach ogólnych lub automatycznie.
Ponadto analiza wyników badañ ankietowych i konsultacje bezpoœrednie ze
œrodowiskiem naukowym, in¿ynierskim i technicznym umo¿liwi³a sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Raporty z platformy by³yby dobrym uzupe³nieniem projektów lub ekspertyz
po¿arowych.
2. Platforma powinna mieæ charakter pogl¹dowy pomocniczy w stosunku do
obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Dobre narzêdzie dla œrodowisk naukowo-badawczych, mo¿e pomóc w dostosowaniu przepisów do aktualnej sytuacji w budownictwie.
4. Jest bardzo dobrym pomys³em, poniewa¿ w jednym miejscu znajd¹ siê
wszystkie istotne elementy, które bêd¹ s³u¿y³y do oceny bezpieczeñstwa po¿arowego budynków. Nie trzeba szukaæ rozwi¹zañ w ró¿nych dokumentach
prawnych, tylko pos³uguj¹c siê platform¹ znacznie szybciej mo¿na rozwi¹zaæ
przedmiotowy problem.
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3. Funkcjonalnoœæ platformy
Na podstawie przyjêtych za³o¿eñ oraz wymagañ potencjalnych u¿ytkowników opracowano koncepcjê funkcjonalnoœci IMPOZPB. Wynika z niej menu
g³ówne platformy, które zawiera opcje i podopcje pokazane na rys. 1. Mo¿na
je podzieliæ umownie na trzy czêœci: pierwsz¹ zwi¹zan¹ z przepisami polskimi
(Opcja „Przepisy polskie” oznaczona kolorem ¿ó³tym na rys. 1), drug¹ zwi¹zan¹
z wiedz¹ techniczn¹ (Opcje „Poradnik”, „Bazy danych” i „Obliczenia” oznaczone kolorem niebieskim na rys. 1) i trzeci¹ wspóln¹ zawieraj¹c¹ opcje „Raporty”,
„Forum” i „Koniec” oznaczon¹ kolorem ró¿owym na rys. 1.

Rys. 1. Schemat g³ównego menu IMPOZPB
Fig. 1. A scheme of the main menu of IMPOZPB

Krótka charakterystyka poszczególnych opcji g³ównego menu
Opcja „Przepisy polskie”:
Opcja „Przepisy polskie” jest przeznaczona do:
– przegl¹dania wybranych z listy ustaw lub rozporz¹dzeñ zawieraj¹cych linki do
strony Sejmu, która zawiera ich aktualnie obowi¹zuj¹cy tekst. Ma on format
pliku pdf i jest obs³ugiwany przez program Acrobat Reader, który umo¿liwia
m.in. jego zapis na dysku lub wydruk na drukarce (podopcja „Akty prawne”),
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– przegl¹dania informacji nt. wybranej normy, która zawiera jej krótki opis, cenê
oraz link do strony, gdzie mo¿na j¹ nabyæ. Informacjê mo¿na zapisaæ lub wydrukowaæ za pomoc¹ procedury „Wydruk raportu” (podopcja „Akty prawne”),
– przegl¹dania wymagañ szczegó³owych dla wybranego typu budynku (ZL, PM,
IN) o okreœlonej wysokoœci i innych cechach opracowanych na podstawie aktualnych przepisów obowi¹zuj¹cych w Polsce (podopcja „Wymagania szczegó³owe”),
– wyœwietlania informacji nt. procedury odstêpstw praktykowanej w Polsce w zale¿noœci od rodzaju aktu prawnego, którego dotyczy odstêpstwo oraz czy jest
projektowany nowy budynek, czy te¿ przeprojektowywany istniej¹cy (podopcja
„Odstêpstwa”),
– wyœwietlania informacji nt. ró¿nych aspektów zwi¹zanych z niespe³nieniem
wybranego z listy wymagania (podopcja „Problemy”).
Opcja „Poradnik”:
Opcja „Poradnik” jest przeznaczona do:
– przegl¹dania poradnika od pocz¹tku. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia
siê pierwsza strona poradnika,
– przegl¹dania poradnika wed³ug rozdzia³ów. Po wybraniu tej opcji na ekranie
po lewej pojawia siê spis treœci zawieraj¹cy linki do poszczególnych rozdzia³ów
poradnika. Klikniêcie na tytule konkretnego podrozdzia³u powoduje wyœwietlenie na ekranie jego pierwszej strony wybranego rozdzia³u lub podrozdzia³u.
Przewiduje siê maksymalnie trójpoziomowy system wyboru,
– przegl¹dania poradnika wed³ug s³ów kluczowych. Po wybraniu opcji na górze
ekranu pojawia siê okno edycyjne przeznaczone do wprowadzania s³ów kluczowych. Po jego wpisaniu i klikniêciu przycisku „Szukaj” na ekranie jest wyœwietlany pierwszy fragment tekstu z poradnika zawieraj¹cy wpisane s³owo kluczowe.
Kolejny fragment mo¿na wyœwietliæ klikaj¹c przycisk „Nastêpny” lub powtórzyæ tê sam¹ sekwencjê czynnoœci dla innego s³owa.
Opcja „Bazy danych”:
Opcja „Baza danych” jest przeznaczona do przegl¹dania (z opcj¹ drukowania)
baz danych stanowi¹cych integraln¹ czêœæ platformy. Po wybraniu tej opcji na
ekranie pojawia siê lista podopcji, na której znajduj¹ sie podstawowe rodzaje
utworzonych baz danych takie jak: Po¿ary rzeczywiste, Po¿ary projektowe, Rozmieszczenie jednostek PSP, Materia³y palne, Materia³y budowlane, Wytrzyma³oœæ konstrukcji, Urz¹dzenia techniczne, Ryzyko, Ewakuacja. Po wybraniu
dowolnej z podopcji pojawia siê kolejna lista zawê¿aj¹ca poszukiwan¹ bazê danych, np. w przypadku podopcji „Urz¹dzenia techniczne” mog¹ to byæ: „Tryskacze”, „Czujki po¿arowe”, „Wentylatory”, „Klapy dymowe” itp. Wykazy te zostan¹ opracowane w póŸniejszym terminie na podstawie analizy zebranych
danych. Najczêœciej bêd¹ one zawiera³y tabele z danymi, które mo¿na powiêkszaæ
lub zmniejszaæ, drukowaæ w ca³oœci lub we fragmencie na drukarce, zapisywaæ do
pliku na dysku itp.
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Opcja „Obliczenia”
Opcja „Obliczenia” jest przeznaczona do:
– przeprowadzenia obliczenia ryzyka (podopcja „Analiza ryzyka”). Po wybraniu
tej podopcji na ekranie pojawia siê lista obiektów, dla których ma byæ liczone
ryzyko. Po wybraniu konkretnego obiektu nale¿y wprowadziæ niezbêdne dane
wejœciowe do obliczeñ i klikn¹æ przycisk „Analizuj”. W efekcie otrzymamy wyniki przeprowadzonego obliczenia ryzyka, które mo¿na zapisaæ na dysku lub
wydrukowaæ na drukarce,
– wyznaczenia parametrów systemu oddymiania dla standardowego budynku
lub dla budynku typu atrialnego (podopcja „System oddymiania”). W pierwszym przypadku obliczenia s¹ realizowane wg polskich norm, natomiast w drugim do wyboru z listy przez u¿ytkownika albo wg norm amerykañskich NFPA
[14] albo brytyjskich BS [15]. W ka¿dym przypadku po wprowadzeniu odpowiednich danych wejœciowych i klikniêciu przycisku „Obliczaj” s¹ przeprowadzane obliczenia, w wyniku których otrzymuje siê parametry poszczególnych
elementów systemu oddymiania (np. wydajnoœæ wentylatorów, powierzchniê
klap dymowych). Wyniki mo¿na wydrukowaæ lub zapisaæ na dysku. Ponadto
w tej podopcji istnieje równie¿ mo¿liwoœæ doboru konkretnych elementów tego
systemu jak wentylatory, klapy dymowe itp. po klikniêciu przycisku „Dobierz
elementy systemu oddymiania”,
– zaprojektowania systemu sygnalizacji po¿aru (podopcja „System sygnalizacji
po¿aru”). Po wybraniu tej podopcji przez u¿ytkownika jest uruchamiana zewnêtrzna aplikacja, która umo¿liwia zaprojektowanie takiego systemu. U¿ytkownik mo¿e korzystaæ z pomocy, która zawiera instrukcjê obs³ugi programu,
– obliczania parametrów po¿aru, czasów ewakuacji, stopnia zagro¿enia konstrukcji itp. za pomoc¹ prostych modeli analitycznych, wbudowanego modelu strefowego lub modeli zewnêtrznych (strefowego CFAST lub polowego FDS) po
wybraniu podopcji „Modele po¿aru”. Po wybraniu tej podopcji u¿ytkownik
w zale¿noœci od z³o¿onoœci problemu, geometrii pomieszczenia itp. wybiera
z listy, jaki model chcia³by u¿yæ do tego celu („Prosty model analityczny”,
„Wbudowany model strefowy”, „Model strefowy CFAST”, „Model polowy
FDS”). Aby u³atwiæ ten wybór, na ekranie jest wyœwietlana odpowiednia informacja pomocnicza. Po wybraniu jednego z pierwszych dwóch wymienionych
modeli u¿ytkownik powinien wprowadziæ komplet danych wejœciowych, które
s¹ niezbêdne do uzyskania wyników. Po klikniêciu przycisku „Start obliczeñ”
obliczenia s¹ inicjowane i po d³u¿szym lub krótszym czasie s¹ wyœwietlane na
ekranie w postaci tabelarycznej i graficznej. Wyniki mo¿na wydrukowaæ lub zapisaæ na dysku, np. w celu ich póŸniejszego przejrzenia lub wydrukowania.
W przypadku pozosta³ych dwóch modeli zostaje tylko wyœwietlona odpowiednia informacja zawieraj¹ca zalecenia dotycz¹ce ich stosowania oraz link do
strony, gdzie mo¿na uzyskaæ dostêp do bezp³atnego programu, instrukcji jego
obs³ugi itp.
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Opcja „Raporty”:
Opcja „Raporty” jest przeznaczona do przegl¹dania i drukowania wybranego
raportu, który zosta³ uprzednio zapisany na dysku. Najpierw nale¿y z listy wybraæ rodzaj raportu („Przepisy polskie”, „Bazy danych”, „Obliczenia”), a nastêpnie konkretny raport opatrzony numerem, dat¹ i krótkim opisem. Po jego wybraniu mo¿na go wyœwietliæ na ekranie, a nastêpnie w miarê potrzeby wydrukowaæ.
Opcja „Forum”:
Opcja „Forum” s³u¿y do komunikowania siê u¿ytkowników platformy za poœrednictwem standardowego forum internetowego. Po wybraniu podopcji u¿ytkownik jest kierowany na stronê specjalnie do tego celu utworzonego na serwerze
forum u¿ytkowników IMPOZPB.
Opcja „Koniec”:
Opcja „Koniec” s³u¿y do zakoñczenia pracy i zamkniêcia platformy. Po jej
wybraniu program platformy oraz wszystkie otwarte w nim pliki zostaj¹ zamkniête i nastêpuje powrót do okna MS Windows, z którego zosta³a uruchomiona
platforma.

4. Ogólna struktura platformy
Struktura platformy powinna uwzglêdniaæ jej podstawowe funkcje, które zosta³y omówione w rozdziale 3. Na schemacie blokowym zamieszczonym na rys. 2
podano ogóln¹ strukturê platformy, która zawiera logiczne sekwencje czynnoœci
wykonywanych przez program i jej u¿ytkownika.
START
Wyœwietlanie wstêpnej informacji nt. celów
projektowych oraz samej platformy
1
T

2
Procedura oceny
bezpieczeñstwa po¿arowego
budynków wed³ug
przepisów polskich
(Opcja „Przepisy polskie”)

Czy tylko przepisy polskie?

N

3
Procedura oceny bezpieczeñstwa po¿arowego
budynków wed³ug przepisów i norm zachodnich
oraz aktualnej wiedzy technicznej
(Opcje „Poradnik”, Bazy danych” lub „Obliczenia”)
lub przegl¹d raportów (Opcja „Raporty”)
lub forum u¿ytkowników (Opcja „Forum”)

Rys. 2. Schemat blokowy IMPOZPB
1 – powrót do pocz¹tku programu, 2 – opcja „Przepisy polskie”, 3 – opcje „Poradnik”, „Bazy
danych”, „Obliczenia”, „Raporty” i „Forum”
Fig. 2. The flow chart of the main part of IMPOZPB
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Na rys. 3 przedstawiono przyk³adowy schemat blokowy podopcji „Modele
po¿aru”, stanowi¹cej jeden z elementów opcji „Obliczenia”.

Rys. 3. Schemat blokowy IMPOZPB, Podopcja „Modele po¿aru”
10 – start podopcji „Modele po¿aru”, 12 – przejœcie do procedury obliczeniowej, 14 – powrót do
wprowadzania danych wejœciowych, 15 – powrót do zmiany scenariusza, 16 – zakoñczenie
podopcji „Modele po¿aru” i przejœcie do innej czêœci programu lub do jego zamkniêcia
Fig. 3. Block scheme of sub-option “Fire models”

Podsumowanie
Priorytetowy obszar badawczy, w który „wpisuje siê” tematyka artyku³u to szeroko rozumiane bezpieczeñstwo po¿arowe budynków, co nale¿y szczególnie rozumieæ
jako bezpieczeñstwo ludzi. Rozwi¹zuje on problem wspomagania decyzji podejmowanych przez projektantów i rzeczoznawców, na podstawie wiedzy technicznej, dotycz¹cych ró¿nych rozwi¹zañ maj¹cych na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego budynku lub obiektu budowlanego.
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Przedstawiono za³o¿enia konstruowanego prototypu Interaktywnej Modu³owej Platformy Oceny Zagro¿enia Po¿arowego Budynków (IMPOZPB) umo¿liwiaj¹cej przetwarzanie danych przy u¿yciu systemów informatycznych w zakresie algorytmów, mechanizmów i schematów postêpowania przy ocenie stopnia
zagro¿enia po¿arowego w budynkach i innych obiektach budowlanych w oparciu
o zasady wiedzy technicznej.
G³ówne zadania, które nale¿y wykonaæ to opracowanie kilku interaktywnych
modu³ów, które s³u¿y³yby do sukcesywnego wprowadzania kluczowych danych na
temat rozpatrywanego problemu oraz umo¿liwia³yby w miarê mo¿liwoœci wykonanie odpowiednich obliczeñ lub kierowa³yby u¿ytkownika do odpowiednich narzêdzi
wy¿szego rzêdu. Wprowadzanie danych powinno byæ wspierane przez kontekstowo zmienne zapytania, komentarze, zalecenia oraz odwo³ania do repozytorium
wiedzy i referencji. Zadanie to wymaga usystematyzowania i stworzenia zhierarchizowanej struktury proceduralnej obejmuj¹cej odpowiedni tryb postêpowania
stosowalny dla wiêkszoœci problemów, które stwarzaj¹ obecnie trudnoœci. Istotnym zadaniem jest równie¿ stworzenie sieci powi¹zañ logicznych i funkcjonalnych pomiêdzy poszczególnymi modu³ami. Opracowanie kilku modu³ów wymaga
zbudowania baz danych materia³owych, eksperymentalnych i technologicznych.
Dane te bêd¹ wykorzystywane w pracy systemu i przetwarzane w miarê potrzeb.
Wypracowanie interaktywnego narzêdzia bêd¹cego pomoc¹ przy projektowaniu bezpieczeñstwa na danym poziomie, pozwoli na ocenê iloœciow¹ wybranych elementów zagro¿enia po¿arowego wraz z mo¿liwoœciami rozwi¹zañ poszczególnych problemów cz¹stkowych. Wyniki prac bêd¹ stanowiæ wskazówki
metodyczne i zbiór danych pomocnych w projektowaniu budynków po¿arowo
bezpiecznych. Efektem niewymiernym bêdzie poszerzenie œwiadomoœci u¿ytkowników co do stosowania metod wiedzy technicznej dla celów bezpieczeñstwa po¿arowego.
Aktualnie w kraju nie dysponujemy oprogramowaniem, które w sposób
kompleksowy wspomaga³oby projektantów budynków pod k¹tem zapewnienia
maksymalnego bezpieczeñstwa po¿arowego ludzi w nich przebywaj¹cych.
Z drugiej strony powszechnie wiadomo, ¿e zarówno w kraju jak i na œwiecie
d¹¿y siê do tego, aby projektowaæ i budowaæ obiekty maksymalnie bezpieczne
pod wzglêdem po¿arowym. W tym celu stosuje siê coraz czêœciej materia³y niepalne lub trudno palne, a tak¿e specjalne systemy sygnalizuj¹ce powstanie po¿aru a w przypadku jego zaistnienia ograniczaj¹ce jego rozmiary. Platforma bêdzie uwzglêdnia³a aktualn¹ wiedzê techniczn¹ na ten temat i oprócz
specjalistycznego oprogramowania bêdzie obejmowa³a równie¿ powstanie poradnika dla projektantów ró¿nego rodzaju obiektów budowlanych u¿ytkowanych przez ludzi. Dlatego te¿ oczekuje siê, ¿e powstanie IMPOZPB bêdzie
w pe³ni innowacyjnym podejœciem do stosowania przepisów zawartych zarówno w normach jak i rozporz¹dzeniach MSWiA zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
i ochron¹ przeciwpo¿arow¹ budynków.
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The priority research area, which the article deals with, is the commonly
understood buildings fire safety, which should be understood as people
safety. It solves the problem of the support for the designers and surveyors
in undertaking decisions considering their technical knowledge dealing
with various solutions aiming at delivering the appropriate fire safety level
of the building or building premises.
The article presents the assumptions of the prototype being designed.
It is the prototype of the Interactive Modular Platform of Buildings Fire Risk
Evaluation which makes data processing possible. It uses IT systems in the
field of algorithms, mechanisms and schemes of conducting while
evaluating the fire risk in buildings or other building premises, using the
technical knowledge.
The main task, which should be drown up, concerns the interactive
modules which could help in making certain calculations or could direct
the user to more sophisticated tools. Entering data should be supported by
the contextually changeable questions, recommendations as well as the
knowledge and references. Such task requires the systematic approach and
constructing procedural structure of adequate way of conduct ,appropriate
to majority of problems which, at the moment, are difficult to deal with.
The very important task is to construct a net of logical and functional
connections between individual modules. To draw up few modules it is
required to build material experimental and technological data bases.
The data will be used in the system and processed according to the needs.
Keywords: fire, building, buildings fire safety, regulations.

SUMMARY

Interactive Modular Platform of Buildings Fire
Risk Evaluation as a Tool to Support
the Designing of Buildings and Premises
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Zak³ad Rozpoznawania Zagro¿eñ Obiektów, Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Omówienie
LEAD

Jak sporz¹dziæ dobr¹ instrukcjê bezpieczeñstwa
po¿arowego?1
Obowi¹zek opracowania instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego, ci¹¿¹cy
na w³aœcicielach, zarz¹dcach lub u¿ytkownikach budynków, obiektów budowlanych i terenów ma ju¿ niemal 20-letni¹ historiê. Mimo kolejnych nowelizacji rozporz¹dzenia w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej, coraz
bardziej doprecyzowuj¹cych treœci, jakie powinna taka instrukcja zawieraæ
oraz wymagania, jakie powinna spe³niaæ, analiza przeprowadzona przez
autorów wskazuje, ¿e wiêkszoœæ instrukcji opracowanych na podstawie
przepisów obowi¹zuj¹cych w latach 2003–2010 nadal zawiera „ogólne
wymagania i rozwi¹zania”, stanowi¹c powielenie dokumentów opracowywanych wed³ug koncepcji przepisów z 1992 r.
S³owa kluczowe: instrukcja bezpieczeñstwa po¿arowego.

1. Wstêp
Od prawie 20 lat w polskich przepisach przeciwpo¿arowych [1, 2, 3, 4] zapisany jest obowi¹zek, spoczywaj¹cy na w³aœcicielach, zarz¹dcach lub u¿ytkownikach budynków, obiektów budowlanych i terenów, opracowania instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego. Pierwszy taki obowi¹zek zosta³ zapisany w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [1].
W §5 tego rozporz¹dzenia okreœlono, w sposób doœæ ogólnikowy, a przede wszystkim nieœcis³y, obowi¹zek przedstawienia wymagañ przeciwpo¿arowych dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoœci publicznej i zamieszkania zbiorowego w instrukcjach
bezpieczeñstwa po¿arowego. W rozporz¹dzeniu nie okreœlono szczegó³owego zakresu tematycznego tego dokumentu, nie wspominaj¹c o jakichkolwiek wymaganiach formalnych, które powinien spe³niaæ. Powstaj¹ce ówczeœnie (lata
1993–2003) instrukcje bardzo czêsto zawiera³y zbiór ró¿norodnych ogólnych wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej odnosz¹cych siê jednoczeœnie do ró¿nych
1
Artyku³ powsta³ w wyniku realizacji zadania T.5.3.2 w pakiecie tematycznym 5 projektu „innowacyjne œrodki i efektywne metody poprawy bezpieczeñstwa i trwa³oœci obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównowa¿onego rozwoju” w programie operacyjnym innowacyjna
gospodarka (POIG).
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grup obiektów, mimo ¿e powinny dotyczyæ konkretnego przypadku obiektu.
W instrukcjach zamieszczano ogólne informacje o wymaganiach, jakie powinny
byæ spe³nione (nawet je¿eli w rzeczywistoœci nie by³y), a tak¿e o procedurach, jakie powinny obowi¹zywaæ (nawet je¿eli nie wskazano konkretnie osób odpowiedzialnych za ich realizacjê). Nie przedstawiano z kolei szczegó³owych rozwi¹zañ
i informacji, czy te¿ instrukcji o faktycznym sposobie przeciwpo¿arowego zabezpieczenia obiektu. Nie przedstawiano informacji i instrukcji o sposobach eksploatacji obiektu, jego u¿ytkowania i zachowania siê w nim, w³aœciwego z punktu
widzenia ochrony przeciwpo¿arowej, bezpieczeñstwa obiektu, a przede wszystkim bezpieczeñstwa jego u¿ytkowników. Nie wskazywano tak¿e kto konkretnie
– personalnie – odpowiedzialny jest za realizacjê zadañ i obowi¹zków z zakresu
ochrony ppo¿., czy te¿ za realizacjê wymagañ, kto ma wykonywaæ procedury zapisane w instrukcji. Z zapisów tych¿e dokumentów nie wynika³o do kogo s¹ one
adresowane i w jakim zakresie. Mo¿na stwierdziæ, i¿ dokumenty te swoj¹ zawartoœci¹ merytoryczn¹ oraz sposobem jej przedstawienia odzwierciedla³y jeden
ogólny nurt, który mo¿na opisaæ w nastêpuj¹cy sposób „ilu autorów, tyle koncepcji instrukcji – instrukcji o wysokim poziomie ogólnoœci i abstrakcyjnoœci”.

2. G³ówne problemy przy opracowywaniu instrukcji
Po ponad dziesiêciu latach opublikowano nowe rozporz¹dzenie MSWiA [2].
Zmieniono i doprecyzowano w nim zapisy formu³uj¹ce wymagania w zakresie
instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego. W §6 tego rozporz¹dzenia okreœlono
m.in.:
l
podmioty odpowiedzialne za opracowanie (zapewnienie opracowania) instrukcji,
l
zawartoœæ instrukcji – okreœlaj¹c tym samym jej minimalny zakres tematyczny i merytoryczny,
l
terminy i zasady aktualizacji instrukcji,
l
grupy obiektów zwolnionych z obowi¹zku opracowania dokumentu.
Wymagania te w niezmienionej postaci zawarto tak¿e w kolejnym, nowym
rozporz¹dzeniu MSWiA z 2006 r. [3], które obowi¹zywa³o do 29 czerwca 2010 r.
Mimo ¿e w ww. przepisach doprecyzowano wymagania dotycz¹ce zawartoœci instrukcji wiêkszoœæ instrukcji, które zosta³y poddane przegl¹dowi i analizie, dalece odbiega od stanu wymaganego prawem. Z przeprowadzonej analizy wynika, i¿
wiêkszoœæ dokumentów (instrukcji) opracowanych na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych w latach 2003–2010 dalej zawiera „ogólne wymagania i rozwi¹zania”
wpisuj¹c siê w nurt, o którym by³a mowa powy¿ej, w nurt opracowywania instrukcji wg koncepcji przepisów z 1992 r. Do najczêœciej wystêpuj¹cych istotnych
braków lub nieprawid³owoœci w instrukcjach, które zosta³y poddane przegl¹dowi
i analizie zaliczono:
a) w zakresie dotycz¹cym strony formalnej:
m brak informacji o autorach opracowania w aspekcie posiadanych kwalifikacji uprawniaj¹cych do wykonania instrukcji,
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brak informacji (danych) o prawnym w³aœcicielu, zarz¹dcy obiektu oraz
jego u¿ytkownikach (najemcach) – brak identyfikacji ww. podmiotów,
m brak prawid³owego okreœlenia celu oraz opracowania ogólnego zakresu dokumentu,
m brak okreœlenia szczegó³owego zakresu podmiotowego i przedmiotowego
instrukcji,
m brak przyjêtych rozwi¹zañ, brak zapisów dotycz¹cych sposobów aktualizacji instrukcji i osób do tego uprawnionych,
b) w zakresie dotycz¹cym zawartoœci merytorycznej:
m brak zgodnoœci ogólnego zakresu tematycznego z wymaganiami przepisów,
m formu³owanie opisów z zakresu warunków ochrony przeciwpo¿arowej
obiektu w postaci wymagañ „jakie powinny byæ spe³nione”, zamiast
stwierdzeñ, czy te¿ podawania faktów (informacji) dotycz¹cych rzeczywistego stanu zabezpieczenia przeciwpo¿arowego obiektu i terenu do niego
przyleg³ego, tj. opisu faktycznego stanu przygotowania obiektu na wypadek powstania, rozwoju i rozprzestrzeniania siê po¿aru oraz prowadzenia
dzia³añ ratowniczych,
m formu³owanie niewymaganych prawem i tym samym zbêdnych oraz
w wielu przypadkach nieuprawnionych deklaracji, zapisów „potwierdzaj¹cych” spe³nienie w obiekcie wymagañ w sposób zgodny z przepisami
przeciwpo¿arowymi (nieuprawnionych w aspekcie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji osób w tym zakresie),
m formu³owanie opisów z zakresu warunków ochrony przeciwpo¿arowej
obiektu w postaci wymagañ „jakie powinny byæ spe³nione”, które nie maj¹
zastosowania do danego obiektu; opisywanie wymagañ dla grup obiektów
(budynków) o innym przeznaczeniu, funkcji i sposobie u¿ytkowania ni¿
ten, którego dotyczyæ powinna instrukcja,
m stosowanie w opisach niepoprawnej lub nieaktualnej terminologii, klasyfikacji, podzia³ów, symboli itp.,
m formu³owanie opisów niezwi¹zanych tematycznie z grup¹ zagadnieñ, która
powinna byæ opisana zgodnie ze stawianymi wymaganiami, np. opis rozwi¹zañ organizacyjnych w temacie poœwiêconym zagadnieniom technicznym, techniczno-budowlanym i instalacyjnym,
m formu³owanie opisów w zakresie w³aœciwego u¿ytkowania obiektu, tj. zapewnienia przegl¹dów i konserwacji urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych, na du¿ym poziomie ogólnoœci lub brak jakichkolwiek rozwi¹zañ w tym zakresie;
brak wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie lub zapewnienie wykonania ww. czynnoœci; brak harmonogramu, czasokresów wykonywania
ww. czynnoœci,
m brak uwzglêdnienia w opisach procedur, tj. sposobach postêpowania na
wypadek po¿aru lub innego zagro¿enia, wystêpuj¹cych technicznych systemów zabezpieczeñ (biernych i czynnych); brak wyznaczenia – personalm
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nego wskazania – kluczowych osób odpowiedzialnych za realizacjê, czy te¿
wykonuj¹cych te procedury,
brak jakichkolwiek informacji i przyjêtych rozwi¹zañ (procedur) maj¹cych
na celu zapewnienie bezpieczeñstwa osobom o ograniczonej, ze wzglêdu na
ró¿ne dysfunkcje, zdolnoœci poruszania siê,
umieszczanie opisów procedur dzia³ania na wypadek przeró¿nych zagro¿eñ
o nik³ym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia w obiektach ca³kowicie nieprzygotowanych na takie zagro¿enia, np. procedury dzia³ania na wypadek
wyst¹pienia katastrofy budowlanej (zawalenie ca³ego lub czêœci obiektu),
brak w procedurach kluczowych informacji dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa i ewakuacji m.in. informacji o œrodkach i sposobach alarmowania o zagro¿eniu, podstawowych i alternatywnych drogach ewakuacji,
brak wskazania miejsc bezpiecznego przebywania ludzi po opuszczeniu
obiektu itp.,
brak opisu organizacji dzia³añ ewakuacyjnych; brak wyznaczenia personelu ewakuacyjnego; brak wyznaczenia szczegó³owych zadañ dla personelu
ewakuacyjnego; brak informacji o przewidzianych, zastosowanych œrodkach do prowadzenia ewakuacji itp.,
brak opisu przyjêtych rozwi¹zañ dotycz¹cych sposobów prowadzenia æwiczeñ ewakuacyjnych, personalnego wskazania osób odpowiedzialnych za
przygotowanie obiektu i przeprowadzenie æwiczeñ itp.,
brak procedur, zasad i sposobów zabezpieczenia przeciwpo¿arowego miejsca (pomieszczeñ i przestrzeni przyleg³ych) w obiekcie w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym, brak wskazania
personalnego osób odpowiedzialnych za przygotowanie obiektu do ww.
prac oraz nadzór w czasie i po zakoñczeniu prac,
zamieszczanie w opisie dotycz¹cym sposobów zapoznawania u¿ytkowników obiektu z treœci¹ instrukcji i z przepisami przeciwpo¿arowymi wymagañ o koniecznoœci zapoznawania wszystkich u¿ytkowników, w skrajnych
przypadkach nawet tych bardzo rzadko i krótko przebywaj¹cych w obiekcie, co w rzeczywistoœci jest praktycznie nie do wykonania, a tym bardziej
niczym nieuzasadnione,
zamieszczanie w opisie dotycz¹cym sposobów zapoznawania u¿ytkowników obiektu z treœci¹ instrukcji i z przepisami przeciwpo¿arowymi wymagañ o koniecznoœci zapoznawania wszystkich u¿ytkowników z ca³ym
tekstem instrukcji, co w rzeczywistoœci jest praktycznie zbêdne, np. jak¹
istotn¹ wartoœæ dla pracownika biurowego, nauczyciela w szkole, pokojow¹
lub kucharza w hotelu ma procedura przygotowania, zabezpieczenia i prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym, czy te¿ znajomoœæ zadañ personelu ewakuacyjnego w przypadku, gdy ww. osoby takich
funkcji nie pe³ni¹,
zamieszczanie w instrukcjach za³¹czników rysunkowych (rysunków)
o w¹tpliwej zawartoœci merytorycznej – nieodpowiadaj¹cej rozwi¹zaniom
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wystêpuj¹cym w obiekcie (brak lub odmienne informacje i rozwi¹zania
opisywano w czêœci tekstowej),
m zamieszczanie w instrukcjach rysunków wykonanych niedbale i ma³o czytelnych – bez zachowania jakichkolwiek zasad tworzenia rysunków, np. zasad rysunku technicznego,
c) w zakresie dotycz¹cym strony jêzykowej i edycji dokumentu:
m wystêpowanie ra¿¹cych b³êdów ortograficznych, semantycznych (znaczeniowych), syntaktycznych (sk³adniowych), a tak¿e stylistycznych i interpunkcyjnych,
m nieprzemyœlany, nielogiczny, niespójny oraz ma³o przejrzysty, a tym samym ma³o czytelny uk³ad dokumentu,
m niedba³e i nieprzemyœlane formu³owanie opisów, procedur itp.,
m brak podstawowej edycji dokumentów, zapewnienia im odpowiedniego
uk³adu graficznego, m.in. ujednolicenia w ca³ym dokumencie przyjêtych
styli i formatowania dla tytu³ów rozdzia³ów, podrozdzia³ów, tekstu podstawowego, tabel, rysunków itp.

3. Zalecenia dla autorów instrukcji
W zwi¹zku z tym, i¿ 30 czerwca 2010 r. wesz³o w ¿ycie nastêpne nowe rozporz¹dzenie MSWiA [4] czêœciowo zmieniaj¹ce i rozszerzaj¹ce wymagania w zakresie instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego mo¿na siê spodziewaæ, i¿ ze wzglêdu na doœæ ogólny charakter podanych w nim wymagañ podobnie jak we
wczeœniejszych przypadkach instrukcje bêd¹ w dalszym ci¹gu dalece odbiega³y
od po¿¹danych zarówno w zakresie merytorycznym, jak i edycyjnym oraz jêzykowym. W zwi¹zku z tym uzasadnione jest opracowanie wytycznych omawiaj¹cych zasady opracowywania tego typu dokumentów, wyjaœniaj¹cych celowoœæ tworzenia dokumentu i opisu poszczególnych zagadnieñ wraz podaniem
przyk³adów poprawnych zapisów, jakie powinny byæ stosowane w instrukcjach.
Uwzglêdniaj¹c wymagania sformu³owane w obecnie obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [2] oraz wyniki przegl¹dów
i analiz dotychczasowo opracowywanych dokumentów (instrukcji) sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski, które zostan¹ uwzglêdnione przy sporz¹dzaniu wytycznych tworzenia (opracowywania) instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego (IBP):
a) w celu zapewnienia podstawowych danych w instrukcji, wymaganych, a tak¿e
zalecanych ze wzglêdów formalnych nale¿y:
m wskazaæ i uzasadniæ potrzebê zamieszczenia informacji o autorach opracowania w aspekcie wymaganych kwalifikacji uprawniaj¹cych do wykonania
instrukcji,
m wskazaæ i uzasadniæ potrzebê zamieszczenia informacji o prawnym w³aœcicielu, zarz¹dcy obiektu oraz jego u¿ytkownikach (najemcach),
m wyjaœniæ cel opracowania dokumentu,
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omówiæ minimalny zakres dokumentu,
wskazaæ i uzasadniæ potrzebê opracowania (zamieszczenia) zakresu podmiotowego i przedmiotowego instrukcji, tj. kogo i w jakim zakresie dotyczy instrukcja,
m omówiæ ogólne zasady i sposoby aktualizacji instrukcji,
m uzasadniæ potrzebê wskazania w IBP osób uprawnionych do aktualizacji
dokumentu w okreœlonym w dokumencie zakresie,
b) w celu zapewnienia w³aœciwej i zgodnej z przepisami zawartoœci merytorycznej nale¿y:
m podaæ i wyjaœniæ zakres tematyczny instrukcji – wymagane minimum,
m po³o¿yæ nacisk na formu³owanie treœci, tam gdzie jest to niezbêdne, w postaci opisu faktycznego stanu przygotowania obiektu na wypadek powstania, rozwoju i rozprzestrzeniania siê po¿aru oraz prowadzenia dzia³añ
ratowniczych,
m po³o¿yæ nacisk na unikanie formu³owania niewymaganych, zbêdnych
a w wielu przypadkach nieuprawnionych deklaracji o stanie bezpieczeñstwa po¿arowego obiektu,
m podkreœliæ fakt, i¿ instrukcja i zawarte w niej treœci powinny odnosiæ siê do
konkretnego obiektu i rozwi¹zañ technicznych, organizacyjnych, czy te¿
formalno-prawnych w nim wystêpuj¹cych i przyjêtych,
m po³o¿yæ nacisk na koniecznoœæ stosowania poprawnej i aktualnej terminologii, klasyfikacji, podzia³ów, symboli, co zapewni poprawne zrozumienie
zapisów instrukcji,
m zwróciæ uwagê na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci treœci z tematyk¹ instrukcji, tematyk¹ poszczególnych jej czêœci (rozdzia³ów, podrozdzia³ów
itp.), opracowaæ i podaæ przyk³ady takich treœci,
m opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania, przyk³adowe harmonogramy w zakresie w³aœciwego u¿ytkowania obiektu (zapewnienia przegl¹dów i konserwacji urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych); zwróciæ uwagê na koniecznoœæ wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie lub zapewnienie wykonania ww. czynnoœci,
m zwróciæ uwagê na koniecznoœæ uwzglêdnienia przy tworzeniu procedur
wystêpuj¹cych technicznych systemów zabezpieczeñ (biernych i czynnych); opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe procedury,
m zwróciæ uwagê na koniecznoœæ wyznaczenia (personalnego wskazania) kluczowych osób odpowiedzialnych za realizacjê procedur; opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania,
m zwróciæ uwagê na koniecznoœæ ustalenia procedur maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñstwa osobom o ograniczonej, ze wzglêdu na ró¿ne dysfunkcje, zdolnoœci poruszania siê – w obiektach, w których takie osoby
pracuj¹ lub mog¹ przebywaæ; opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania,
m
m
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po³o¿yæ nacisk na unikanie tworzenia procedur dzia³ania na wypadek zagro¿eñ o nik³ym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia w obiektach ca³kowicie nieprzygotowanych na takie zagro¿enia,
m po³o¿yæ nacisk na zamieszczanie w procedurach kluczowych informacji
dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa i ewakuacji m.in. informacji
o œrodkach i sposobach alarmowania o zagro¿eniu, podstawowych i alternatywnych drogach ewakuacji, miejscach bezpiecznego przebywania ludzi
po opuszczeniu obiektu itp.; opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania,
m po³o¿yæ nacisk na koniecznoœæ opisu przyjêtej organizacji dzia³añ ewakuacyjnych, w tym wyznaczenia personelu ewakuacyjnego, wyznaczenia zadañ
dla tego personelu, œrodków do prowadzenia ewakuacji, wskazania osób
odpowiedzialnych za przygotowanie obiektu i przeprowadzenie æwiczeñ;
opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe rozwi¹zania,
m opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe strategie (koncepcje) prowadzenia
ewakuacji,
m opracowaæ i przedstawiæ przyk³adowe zasady zabezpieczenia przeciwpo¿arowego miejsca (pomieszczeñ i przestrzeni przyleg³ych) w obiekcie w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym,
m opracowaæ i przedstawiæ (omówiæ) przyk³adowe sposoby zapoznawania
u¿ytkowników obiektu z treœci¹ instrukcji i z przepisami przeciwpo¿arowymi,
m opracowaæ i przedstawiæ (omówiæ) zalecane zasady tworzenia planów
ochrony przeciwpo¿arowej; podaæ (zmieœciæ w wytycznych) przyk³ady planów,
c) w celu zapewnienia w³aœciwej edycji dokumentu oraz odpowiedniego poziomu przedstawianych treœci nale¿y:
m zasygnalizowaæ w wytycznych problem zapewnienia w³aœciwej strony jêzykowej dokumentu – unikania b³êdów (ortograficznych, znaczeniowych,
sk³adniowych, stylistycznych, interpunkcyjnych itp.),
m zwróciæ uwagê na zapewnienie odpowiedniego uk³adu merytorycznego dokumentu,
m zwróciæ uwagê na zapewnienie w³aœciwej edycji dokumentów – zapewnienie dobrego uk³adu graficznego.
Opracowane na podstawie ww. wniosków wytyczne w zakresie zasad tworzenia instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego bêd¹ stanowi³y poradnik dobrej praktyki dla wszystkich zainteresowanych ww. tematyk¹, w tym osób odpowiedzialnych za opracowanie IBP, a tak¿e osób odpowiedzialnych za zapewnienie jej
opracowania i wdro¿enia do stosowania.
m
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Obligation for owners, managers and users of buildings, building
structures or terrains to elaborate fire safety instruction has in Poland almost
20-years history. First regulations (in fire protection decree of 1992 year)
were rather general – no detailed scope of instruction as well as no formal
demands for such a document were given. That time obligation of presenting
fire protection demands in “fire safety instructions” for public utility buildings
and buildings of collective residence was specified.
Succeeding amendments to this decree (in 2003, 2006 and 2010) gave
more precise demands for contents and shape of the instruction. However,
analysis performed by authors of the paper shows that majority of
instructions prepared in years 2003–2010 still contains “general demands
and solutions” and makes more or less contemporary duplicate of
documents prepared under regulations 1992 year fire protection decree.
The most glaring incorrect points are:
a) formal aspects:
– not identified owner, manager or user of building,
– not defined with full particulars scope of the instruction,
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b) the merits:
– description of fire protection terms in form of demands “which should be fulfilled”,
– not required by law and in many cases not authorized statements „confirming”
fulfillment of fire protection demands in building,
– expressing fire protection demands which do not apply to the particular building,
c) editorial:
– glaring mistakes in spelling, bad grammar, semantic and style errors, also –
problems with punctuaction,
– illegible arrangement of document.
Performed analysis allowed to work out directions concerning rules of preparation of
fire protection instructions for selected buildings of different categories of fire risk to
occupants.
These rules will make good practice handbook for every who is interested in this
subject, especially for people preparing fire protection instructions and responsible for
putting the instruction into practice.
Keywords: proper fire safety instruction.
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System eksperckiej oceny zagro¿eñ i ryzyka
po¿arowego w budynkach
Referat zawiera opis aktualnie rozwijanego w SGSP systemu eksperckiego
oceny zagro¿eñ i ryzyka po¿arowego w budynkach. Koniecznoœæ powstania takiego systemu jest podyktowana potrzebami wyposa¿enia œrodowisk
projektantów, specjalistów oraz organów weryfikuj¹cych w zrozumia³e
i ³atwo dostêpne narzêdzie, które bêdzie rozwijane w miarê potrzeb tak by
wspomagaæ i usprawniaæ krajowy proces projektowo-budowlany w zakresie in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego. System oferuje nastêpuj¹ce
modu³y parametryczno-obliczeniowe: geometria obiektu, moc po¿aru, kolumna konwekcyjna, dymotwórczoœæ, detekcja, wentylacja, ewakuacja, interwencja, konstrukcja, kryteria wra¿liwoœæ, ryzyko.
S³owa kluczowe: ocena zagro¿eñ, ryzyko, wentylacja, ewakuacja,
interwencja.

1. Wprowadzenie
W in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego budynków mamy do czynienia obecnie z gwa³townym wzrostem zastosowañ nowoczesnych metod obliczeniowych.
Jest to zwi¹zane z coraz wiêkszym otwarciem siê naszego kraju na filozofiê „performance based design”, czyli projektowania zorientowanego na osi¹gniêcie celów funkcjonalnych lub te¿ jak to siê czêsto równie¿ okreœla, projektowanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Dziedzina in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego to dziedzina stosunkowo
m³oda i nie posiada jeszcze utartych schematów i szeroko uzgodnionych rozwi¹zañ standardowych. Oczywiœcie istniej¹ standardy takie jak NFPA czy BS, które
zawieraj¹ du¿e iloœci usystematyzowanej wiedzy jak, np. zasady obliczania okreœlonych parametrów zagro¿enia po¿arowego w ró¿nych konfiguracjach obiektu,
niemniej jednak zasady te s¹ niejednokrotnie zbyt sztywne, a przez to niewystar-
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czaj¹ce. Dlatego te¿ roœnie wykorzystanie bardziej z³o¿onych metod, które maj¹
postaæ zestawów równañ, korelacji in¿ynierskich oraz modeli komputerowych
o ró¿nym stopniu z³o¿onoœci. Liczba dostêpnych modeli komputerowych staje
siê na tyle znacz¹ca, ¿e du¿ym problemem jest kwestia weryfikacji obliczeñ wykonanych za ich pomoc¹. Dostêp do najlepszych i najbardziej z³o¿onych programów jest czêsto ograniczony du¿ym ich kosztem. Kolejnym znacz¹cym czynnikiem jest problem danych wejœciowych przyjmowanych do obliczeñ. Dane te s¹
czêsto pobierane z ró¿nych Ÿróde³, które nierzadko nie maj¹ wystarczaj¹cej wiarygodnoœci. Czynniki te powoduj¹, ¿e weryfikacja wymaga du¿ego doœwiadczenia, wiedzy, znajomoœci narzêdzi, norm i standardów zagranicznych, literatury
bran¿owej i czêsto równie¿ jêzyków obcych. Niestety dostêp do tych materia³ów
i zdobycie doœwiadczenia umiejêtnoœci jest czêsto trudne.
W obecnej sytuacji stopniowo wy³ania siê potrzeba tworzenia ogólnodostêpnych systemów eksperckich, które pozwala³yby na wielop³aszczyznow¹ analizê
problemów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem po¿arowym. Dotychczas narzêdzia
s³u¿¹ce do analiz zwi¹zanych z bezpieczeñstwem po¿arowym by³y tworzone
g³ównie za granicami kraju.
W niniejszym referacie omówiono wizjê i prototyp systemu eksperckiego
tworzonego w kraju. Jest on skierowany do osób zainteresowanych dokonaniem
obliczeñ zwi¹zanych z rozwojem po¿aru w budynkach, ewakuacj¹ osób, interwencj¹ s³u¿b i zachowaniem konstrukcji. System bêdzie oferowa³ ³atwy dostêp
do danych wejœciowych dostosowanych do ró¿nych typów budynków. Bêdzie on
oferowa³ podejœcie deterministyczne jak i te oparte o kryteria probabilistyki i ryzyka.

Rys. 1. Ogólny widok systemu. Po lewej stronie czêœæ parametrów wejœciowych i analiz, po prawej
czêœæ wizualizacyjna. Zmiany tablic dokonuje siê z u¿yciem zak³adek
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Zaletami takiego podejœcia do kwestii in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego
w procesie projektowo-weryfikacyjnym jest potencjalnie wiêksze ujednolicenie
poziomu analiz i ekspertyz, umo¿liwienie sprawniejszej ich weryfikacji oraz
stworzenie modeli referencyjnych, które bêd¹ traktowane przez w³aœciwe organy
za akceptowalne jako minimum w analogiczny sposób jak funkcjonuj¹ obecnie
przepisy nakazowe.
Tworzony system bêdzie czêœciowo lub w ca³oœci zaimplementowany na internetowej platformie tworzonej w SGSP w ramach projektu finansowanego
przez NCBiR.

2. Modu³y obliczeniowe systemu
W chwili obecnej system obejmuje nastêpuj¹ce modu³y, które s¹ pokrótce
omówione poni¿ej.
2.1. Geometria problemu (obiektu)
Jest to modu³, w którym u¿ytkownik ustala zakres problemu pod wzglêdem
mo¿liwego sposobu rozwoju po¿aru oraz jego wp³ywu na ewakuacjê osób z budynku. W najwiêkszej liczbie rzeczywistych problemów rozwi¹zywanych przez
in¿ynierów, sytuacja sprowadza siê do rozwoju po¿aru w pojedynczej przestrzeni
czy te¿ pomieszczeniu lub maksymalnie dwóch pomieszczeniach, które s¹ kluczowe dla analizy. Problemem mo¿e byæ jeszcze jedno pomieszczenie, ale tylko
w zakresie ewakuacji. Takie uproszczone podejœcie pozwala na analizê du¿ej iloœci sytuacji rzeczywistych, a nale¿y podkreœliæ, ¿e celem systemu nie jest powielanie mo¿liwoœci innych, bardziej rozbudowanych programów.
U¿ytkownik po dokonaniu doboru wariantu geometrycznego (jedno lub dwa
pomieszczenia) ma mo¿liwoœæ wyboru parametrów geometrycznych pomieszczeñ tj. wysokoœci i powierzczni rzutu. W przysz³oœci bêdzie dodana mo¿liwoœæ
definiowania przestrzeni o zmiennej powierzchni przekroju.
2.2. Moc po¿aru (HRR)
Modu³ ten s³u¿y do zdefiniowania krzywej rozwoju po¿aru. W tym celu u¿ytkownik mo¿e wykorzystaæ:
a) wybrany wspó³czynnik alfa,
b) jedn¹ z dostêpnych krzywych z bazy danych systemu; krzywe te s¹ krzywymi
standardowymi lub krzywymi wynikaj¹cymi z badañ eksperymentalnych,
c) wspó³czynnik alfa lub krzyw¹ skojarzon¹ z wybranym typem pomieszczenia
(strefy po¿arowej, budynku).
Mo¿liwoœæ skojarzenia wspó³czynników i krzywych daje mo¿liwoœæ sztywnego przypisania parametrów po¿aru danemu typowi pomieszczeñ, co zapobiega
wykorzystaniu przez niedoœwiadczonych u¿ytkowników zbyt optymistycznych
wartoœci kluczowych parametrów opisuj¹cych zagro¿enie po¿arowe. Jednoczeœ-
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nie umo¿liwia to szybsz¹ weryfikacjê za³o¿eñ analizy przeprowadzonej przez
u¿ytkownika.
Rozwój po¿aru pod wzglêdem iloœci generowanego ciep³a mo¿e byæ ograniczony przez geometriê pomieszczenia lub przez zadzia³anie systemów gaœniczych. U¿ytkownik mo¿e wykorzystaæ w tym celu sztywne ograniczenie mocy
po¿aru przez zastosowanie wartoœci maksymalnej lub poprzez wykorzystanie
modu³u detekcji, dziêki któremu mo¿e zostaæ ustalony moment zadzia³ania
tryskacza, co z kolei definiuje maksymaln¹ moc po¿aru.

Rys. 2. Modu³ mocy po¿aru

2.3. Kolumna konwekcyjna
Ró¿ne konfiguracje geometryczne pomieszczeñ wymagaj¹ zastosowania ró¿nych wariantów obliczeñ zwi¹zanych z kolumn¹ konwekcyjn¹ i iloœci¹ dymu
wp³ywaj¹cego do warstwy gor¹cej. U¿ytkownik ma do dyspozycji kolumny:
a) osiowo-symetryczn¹ (2 warianty w zale¿noœci od wysokoœci warstwy dymu),
b) balkonow¹ (w wariancie z kurtynami lub bez),
c) okienn¹.
U¿ytkownik powinien wybraæ rodzaj kolumny stosownie do rozpatrywanego
problemu.
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Oprócz typu kolumy, u¿ytkownik mo¿e zdefiniowaæ, wysokoœæ podstawy paliwa oraz parametry okreœlaj¹ce straty ciep³a zwi¹zane z promieniowaniem strefy
p³omieni oraz przekazywaniem ciep³a do przegród budowlanych.
2.4. Dymotwórczoœæ
Parametry spalanego paliwa maj¹ wp³yw na sk³ad produktów spalania i zawartoœæ cz¹stek sadzy w warstwie dymu, co w konsekwencji wp³ywa miêdzy innymi
na zasiêg widocznoœci, detekcjê dymu oraz kwestiê toksycznoœci œrodowiska.
Kluczowe parametry, które s¹ w tej chwili brane pod uwagê, to:
a) ciep³o spalania,
b) wydajnoœæ spalania,
c) masowa produkcja dymu,
d) masowa gêstoœæ optyczna dymu.
Podobnie, jak w przypadku mocy po¿aru, u¿ytkownik mo¿e:
a) zdefiniowaæ parametry paliwa samodzielnie,
b) wybraæ materia³ z bazy danych,
c) wybraæ typ pomieszczenia/budynku z bazy danych.
Wybór typu budynku jest ponownie opcj¹, która zwalnia u¿ytkownika z podejmowania decyzji, co do szczegó³owych parametrów spalanych materia³ów.
2.5. Detekcja
Detekcja po¿aru mo¿e byæ realizowana poprzez wykorzystanie detektorów
ciep³a (czujki ciep³a, tryskacze) oraz detektórów dymu (czujki punktowe i liniowe). U¿ytkownik mo¿e wykorzystaæ czas detekcji wyliczony w tym module jako
informacja wejœciowa w innych modu³ach.
2.6. Wentylacja
Systemy wentylacji po¿arowej maj¹ du¿y wp³yw na œrodowisko po¿aru, szczególnie na temperaturê warstwy dymu oraz jej wysokoœæ. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru typu systemu spoœród wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej lub
te¿ zdecydowaæ o zupe³nym braku wentylacji. W takiej sytuacji u¿ytkownik
mo¿e sprawdziæ czy wentylacja jest konieczna.
Definiuj¹c parametry systemu wentylacji grawitacyjnej, u¿ytkownik mo¿e
decydowaæ o powierzchni klap i otworów wlotowych powietrza kompensacyjnego oraz o wspó³czynnikach aerodynamicznych obydwu typów otworów. W przypadku wentylacji mechanicznej doborowi podlega intensywnoœæ wyci¹gu dymu
w m3/s oraz parametry decyduj¹ce o tym czy nie zachodzi tzw. plugholing, czyli
wyci¹g powietrza ch³odniejszego.
2.7. Ewakuacja
Modu³ ewakuacji zawiera wszelkie parametry decyduj¹ce o czasie WCBE.
I tak s¹ to czasy detekcji, alarmowania, reakcji ludzi oraz szerokoœci wyjœæ ewa-
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kuacyjnych i d³ugoœci przejœæ ewakuacyjnych. Czasy reakcji i rozpoznania mog¹
byæ wprowadzone rêcznie lub poœrednio poprzez wybór typu budynku oraz jego
kategorii systemu zarz¹dzania, alarmowania i z³o¿onoœci.
Ponownie system pomaga w ten sposób u¿ytkownikowi unikn¹æ niepewnoœci
zwi¹zanej z nieznajomoœci¹ wartoœci normowych lub literaturowych.

Rys. 3. Modu³ ewakuacji

2.8. Interwencja
Szybki czas rozpoczêcia dzia³añ gaœniczych jest pozytywnym czynnikiem
wp³ywaj¹cym potencjalnie na rozwój po¿aru i zachowanie konstrukcji budynku,
zaœ wiedza na temat prawdopodobnego czasu interwencji stra¿y po¿arnej jest
istotn¹ informacj¹, która niekiedy mo¿e wp³yn¹æ na wynik analizy poziomu bezpieczeñstwa. Dlatego te¿ u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ szybkiego ustalenia prognozowanego czasu dojazdu i rozpoczêcia dzia³añ przez zastêpy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. Wykorzystywana jest do tego baza wspó³rzêdnych geograficznych
wszystkich jednostek PSP w kraju, oraz algorytm wyliczania czasu przejazdu
z punktu A do punktu B udostêpniony przez firmê Google.
U¿ytkownik mo¿e szybko wytyczyæ na mapie wizualizacjê trasy dojazdu zastêpu z najbli¿szej jednostki do miejsca po¿aru.
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Rys. 4. Modu³ interwencji

Rys. 5. Wytyczona trasa dojazdu zastêpów stra¿y do obiektu

2.9. Kryteria
Modu³ kryteriów s³u¿y do okreœlenia kryterium lub zestawu kryteriów, które
brane s¹ pod uwagê przy ustalaniu Dostêpnego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji.
U¿ytkownik mo¿e ustaliæ jako kryterium, np. wysokoœæ warstwy dymu, jej temperaturê, zasiêg widzialnoœci lub krytyczny poziom toksycznoœci. Byæ mo¿e lista
ta bêdzie rozszerzona o stê¿enie tlenku wêgla.
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2.10. Wra¿liwoœæ

Rys. 6. Modu³ wra¿liwoœci

Modu³ wra¿liwoœci jest przewidziany
jako narzêdzie pomocnicze, dziêki któremu u¿ytkownik mo¿e zbadaæ wp³yw
zmiennoœci okreœlonego parametru wejœciowego na rozk³ad wartoœci parametrów
wyjœciowych, g³ównie Dostêpnego Czasu
Bezpiecznej Ewakuacji. Dziêki temu u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ identyfikacji parametrów o najwiêkszej wadze i wp³ywie na
wynik koñcowy. Znaczenie tego modu³u
jest wiêc w du¿ej mierze informacyjne
i edukacyjne.
2.11. Ryzyko
Modu³ ryzyka pozwala na analizê probabilistyczn¹, w której u¿ytkownik definiuje rozk³ady statystyczne g³ównych parametrów wejœciowych, a system wykorzysta metodê Monte Carlo do obliczenia
rozk³adów statystycznych czasów DCBE
Rys. 7. Wykres wra¿liwoœci – zakres
zmiennoœci czasu DCBE w funkcji
i WCBE, co mo¿e byæ wykorzystane jako
okreœlonego zakresu parametru alfa
bardziej w³aœciwy sposób przeprowadzania analiz z zakresu in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego w sytuacji niepewnoœci co do parametrów wejœciowych. Metoda
Monte Carlo polega na przeprowadzeniu du¿ej liczby, np. 1000 symulacji czyli
przebiegów algorytmu obliczeniowego, gdzie do ka¿dego przebiegu losowane s¹
parametry wejœciowe zgodnie z rozk³adami zdefiniowanymi przez u¿ytkownika.
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Wynik pracy tego modu³u jest prezentowany w postaci wykresu s³upkowego reprezentuj¹cego rozk³ady obydwu analizowanych czasów (rys. 8). Ich wzajemna
pozycja lub stopieñ przenikania siê jest
miar¹ i wskaŸnikiem ryzyka.

3. Wizualizacja wyników
Wyniki pracy systemu prezentowane
s¹ w sposób interaktywny za pomoc¹ grupy wykresów ukazuj¹cych przebiegi kluczowych wielkoœci oraz dodatkowo
rozk³ady statystyczne zwi¹zane z analiz¹
ryzyka oraz analiz¹ wra¿liwoœci.
Przyk³adowe wykresy 9, 10, 11 pochodz¹ z modu³u danych wyjœciowych.
Widoczne na wykresach linie pionowe
i poziome oznaczaj¹:
Rys. 8. Wizualizacja pracy modu³u ryzyka
– wykres rozk³adów prawdopodobieñstwa
wyst¹pienia okreœlonych czasów DCBE
i WCBE

Rys. 9. Wykres wysokoœci podstawy warstwy
dymu

Rys. 10. Wykres temperatury warstwy dymu
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a) wartoœci kryteriów (np. wysokoœæ warstwy, temperatura) oraz wyliczone czasy wyst¹pienia warunków, w których
wartoœci te s¹ przekroczone,
b) czasy DCBE i WCBE,
c) czas interwencji stra¿y.

Rys. 11. Wykres reprezentuj¹cy przebieg
ewakuacji

4. Baza danych parametrycznych

Rys. 12. Ogólny widok bazy danych
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Baza danych zawiera zbiór parametrów, które mog¹ byæ wykorzystane w obliczeniach. S¹ to:
a) dane charakterystycznych dla danego typu pomieszczeñ i budynków wspó³czynników alfa, typowych materia³ów palnych i charakterystyki osób,
b) dane termofizyczne dotycz¹ce materia³ów palnych,
c) krzywe eksperymentalne rozwoju po¿aru,
d) dane geograficzne jednostek stra¿y po¿arnej.
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The System of Expertise Evaluation
of Fire Threat and Fire Risk in Buildings
The article describes the system of expertise evaluation of fire threat and
fire risk in buildings. The system is presently being developed in the Main
School of Fire Service. In order to equip the groups of designers, specialists
and verification bodies with understandable and easy available tools, it is
necessary to build such a system. It will be developed according to the
needs, to support and improve the state designing and constructing process
in the area of fire safety engineering.
The system offers the following parametric and analytical modules:
premises geometry, fire strength, convection column, smoke generation,
detection, ventilation, evacuation, intervention, construction, sensitivity
criteria, risk.
Keywords: threat assesment, risk, ventilation, evacuation, intervention.
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Wp³yw wybranych warunków atmosferycznych na
czas retencji gazów gaœniczych
Skutecznoœæ gaszenia gazami gaœniczymi za pomoc¹ sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych (SUG) zale¿y od czasu utrzymywania stê¿enia, tzw. czasu retencji.
Odpowiednio d³ugi czas retencji umo¿liwia wych³odzenie Ÿród³a po¿aru
oraz interwencjê ekip ratowniczych. Na d³ugoœæ czasu retencji ma wp³yw
przede wszystkim szczelnoœæ pomieszczenia oraz ró¿nica gêstoœci mieszaniny gaœniczej i otaczaj¹cego powietrza. Gêstoœæ gazów uzale¿niona jest od
warunków klimatycznych, w szczególnoœci: ciœnienia, temperatury i zawartoœci pary wodnej. Na podstawie analizy przeprowadzonej w oparciu o wybrany model stosowany do wyznaczania czasu retencji, wykazano ¿e
pomijanie wp³ywu tych wielkoœci mo¿e wi¹zaæ siê z istotnym b³êdem przy
wyznaczaniu czasu retencji gazów o gêstoœciach bliskich gêstoœci powietrza.
S³owa kluczowe: SUG-gazowe, czas retencji, gazy gaœnicze.

1. Gaszenie gazami gaœniczymi
Gaszenie po¿arów za pomoc¹ gazów gaœniczych charakteryzuje najmniejszymi stratami zwi¹zanymi z dzia³aniem œrodka gaœniczego, spoœród wszystkich
wspó³czeœnie znanych œrodków gaœniczych. Z tego wzglêdu gazy gaœnicze znajduj¹ zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie g³ówn¹ wartoœæ stanowi przechowywane mienie – serwerownie, archiwa, muzea. Powszechnym przypadkiem jest
stosowanie gazów gaœniczych w sta³ych urz¹dzeniach gaœniczych gazowych
(SUG-gazowych), dzia³aj¹cych przez ca³kowite wype³nienie chronionego pomieszczenia. Urz¹dzenia te posiadaj¹ zapas gazu gaœniczego zmagazynowany w butlach pod ciœnieniem, po³¹czonych z ruroci¹giem zakoñczonym dyszami.
Wy³adowanie gazu nastêpuje automatycznie po wykryciu po¿aru przez czujki
po¿arowe lub rêcznie, poprzez wciœniêcie przycisku „Start Gaszenia”. Dysze wy-
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lotowe s¹ dobierane i rozmieszczane w taki sposób, aby po wy³adowaniu
nast¹pi³o równomierne rozprowadzenie gazu gaœniczego w ca³ej przestrzeni
chronionego pomieszczenia. Gaz gaœniczy po wy³adowaniu z butli tworzy z powietrzem znajduj¹cym siê w pomieszczeniu tzw. mieszaninê gaœnicz¹, w której stê¿enie gazu jest równe stê¿eniu projektowemu cp.
Gazy gaœnicze obecnie stosowane w sta³ych urz¹dzeniach gaœniczych,
dzia³aj¹cych przez ca³kowite wype³nienie mo¿na podzieliæ na dwie grupy: chlorowcopochodne wêglowodorów i gazy obojêtne. Inne gazy, jak halony czy dwutlenek
wêgla, stosowane s¹ bardzo rzadko we wspó³czesnych urz¹dzeniach gaœniczych.
Zgodnie z nomenklatur¹ wprowadzon¹ przez NFPA (National Fire Protection Association) chlorowcopochodne wêglowodorów i gazy obojêtne nosz¹ wspóln¹ nazwê: czyste œrodki gaœnicze. Chlorowcopochodne wêglowodorów nazywane s¹ równie¿
zamiennikami halonów, poniewa¿ posiadaj¹ szereg cech wspólnych z halonami.
Zbudowane s¹ najczêœciej na bazie metanu CH4 lub etanu C2H6, w których jeden
lub wszystkie atomy wodoru zast¹pione zosta³y atomami chloru, fluoru, jodu lub
odpowiednimi kombinacjami. Gazy obojêtne stosowane do celów gaœniczych to
azot, argon i ich mieszaniny, w jednym przypadku z niewielk¹ domieszk¹ CO2.
Gazy obojêtne posiadaj¹ cechy zdecydowanie ró¿ne od halonów. Ich dzia³anie
gaœnicze polega na obni¿eniu stê¿enia tlenu w zabezpieczanym pomieszczeniu.
Gazy obojêtne s¹ ca³kowicie nieszkodliwe pod wzglêdem ekologicznym. Chlorowcopochodne wêglowodorów, z jednym wyj¹tkiem, posiadaj¹ znaczny czas ¿ycia w atmosferze oraz potencja³ ocieplania klimatu. Powy¿sze cechy zawa¿y³y
o zakazie stosowania chlorowcopochodnych wêglowodorów w niektórych krajach europejskich (np. Austria, Szwajcaria).
Mechanizmy gaœnicze aktualnie stosowanych gazów gaœniczych polegaj¹ na:
a) obni¿eniu stê¿enia tlenu w pomieszczeniu – gazy obojêtne (azot, argon, Argonit, Inergen), lub
b) b¹dŸ fizycznym i/lub chemicznym oddzia³ywaniu na p³omieñ – chlorowcopochodne wêglowodorów (FM200, Novec 1230).
Przy gaszeniu gazami efekt ch³odzenia paliwa lub Ÿród³a zap³onu wystêpuje
w stopniu marginalnym. Je¿eli stê¿enie gazu gaœniczego w chronionej przestrzeni obni¿y siê zbyt szybko, to istnieje mo¿liwoœæ powstania wtórnego po¿aru. St¹d
pomieszczenia zabezpieczane gazami powinny byæ na tyle szczelne, by dostatecznie d³ugo utrzymaæ wymagane stê¿enie gazu gaœniczego, na okreœlonych wysokoœciach pomieszczenia, czyli zapewniæ wymagany czas retencji.

2. Modele stosowane do obliczania czasu retencji
2.1. Przegl¹d modeli
Czas retencji gazu w pomieszczeniu mo¿na okreœliæ na dwa sposoby:
1) wy³adowaæ gaz gaœniczy do pomieszczenia chronionego i zmierzyæ zmiany
stê¿enia gazu w czasie na odpowiednich wysokoœciach;

198

Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013

2) wykonaæ test szczelnoœci metod¹ wentylatorów drzwiowych i na podstawie
wyników testu, stosuj¹c odpowiedni model wyp³ywu gazu z pomieszczenia,
analitycznie wyznaczyæ zmiany stê¿enia gazu gaœniczego w czasie na odpowiednich wysokoœciach.
Pierwsza metoda jest przede wszystkim kosztowna, nie jest zalecana przez normy i st¹d stosuje siê j¹ rzadko. Stosuj¹c drug¹ metodê nale¿y pos³u¿yæ siê odpowiednim modelem wyp³ywu gazu z pomieszczenia. Ka¿dy ze znanych modeli
zak³ada doskona³e wymieszanie gazu w trakcie jego wy³adowywania ze zbiorników. Otrzymywana jest mieszanina gaœnicza sk³adaj¹ca siê z gazu gaœniczego oraz
powietrza, które znajduje siê w pomieszczeniu. Mieszanina ta nastêpnie wyp³ywa
dolnymi nieszczelnoœciami, a górnymi wp³ywa powietrze. Mechanizmem napêdzaj¹cym wyp³yw jest ró¿nica gêstoœci powietrza na zewn¹trz pomieszczenia r0
i gêstoœci mieszaniny gaœniczej rm. Obecnie stosowane s¹ nastêpuj¹ce modele do
wyznaczania czasu retencji:
a) model z ostr¹ granic¹ rozdzia³u miêdzy mieszanin¹ gaœnicz¹ a nap³ywaj¹cym
powietrzem (rys. 1) – granica rozdzia³u obni¿a siê w czasie, stê¿enie gazu
zmienia siê skokowo od stê¿enia projektowego w mieszaninie do zera ponad
mieszanin¹ – model stosowany w normie NFPA 2001:2012 [1];
b) model z szerok¹ granic¹ rozdzia³u miêdzy mieszanin¹ gaœnicz¹ a nap³ywaj¹cym
powietrzem (rys. 2) – granica rozdzia³u rozszerza siê w czasie, stê¿enie ponad
mieszanin¹ zmienia siê liniowo, od stê¿enia pocz¹tkowego w mieszaninie do
zera przy suficie – model stosowany w normach PN EN 15004-1:2008 [2];

Rys. 1. Schemat modelu z ostr¹ granic¹
rozdzia³u
Fig. 1. Schematic of model with sharp interface

Rys. 2. Schemat modelu z szerok¹ granic¹
rozdzia³u
Fig. 2. Schematic of model with wide interface

c) model z jednorodn¹ mieszanin¹ gaœnicz¹ w ca³ej przestrzeni chronionej (rys. 3)
– wraz z up³ywem czasu nastêpuje równomierne rozcieñczanie mieszaniny
gaœniczej przez nap³ywaj¹ce powietrze – model stosowany w PN EN
15004-1:2008 oraz NFPA 2001:2012, pod warunkiem wystêpowania wymuszonego mieszania gazów w kubaturze chronionej, np. praca klimatyzatorów,
w obiegu zamkniêtym.
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Rys. 3. Schemat modelu z jednorodn¹ mieszanin¹
Fig. 3. Schematic of model with continuous mixing

2.2. Obliczanie czasu retencji wg modelu z szerok¹ granic¹ rozdzia³u
Do analiz prowadzonych w artykule wybrano wykorzystywany w normie europejskiej model z szerok¹ granic¹ rozdzia³u, stosowany do przypadków, w których
po wy³adowaniu, mieszanina gaœnicza swobodnie opada i nie wystêpuje wymuszone mieszanie gazów. W modelu tym strumieñ mieszaniny gaœniczej
wyp³ywaj¹cej przez dolne nieszczelnoœci pomieszczenia w danej chwili opisuje
równanie (1):
1
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nwyp – strumieñ objêtoœciowy wyp³ywaj¹cej mieszaniny,
r0 – gêstoœæ powietrza,
rm – gêstoœæ mieszaniny,
Hgr – wysokoœæ granicy rozdzia³u,
n – wyk³adnik zale¿ny od charakterystyki nieszczelnoœci, uzyskiwany na podstawie testu szczelnoœci,
a – wspó³czynnik, zale¿ny od charakterystyki otworu, uzyskiwany z testu szczelnoœci,
A – powierzchnia otworu (nieszczelnoœci),
indeksy g, d – odpowiednio górne i dolne nieszczelnoœci,
k – sta³a upraszczaj¹ca.
Poniewa¿ strumieñ wyp³ywaj¹cej mieszaniny gaœniczej jest równy strumieniowi opadania mieszaniny w pomieszczeniu, prêdkoœæ opadania mieszaniny
przyjmuje postaæ równania ró¿niczkowego (2).
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dH gr (t )
dt

=
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k ( H gr
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(t )) n

(2)

Ap

Ap – przekrój poprzeczny pomieszczenia.
Rozwi¹zuj¹c równanie (2) otrzymuje siê wzór umo¿liwiaj¹cy obliczenie czasu,
po którym nast¹pi spadek granicy mieszaniny gaœniczej do okreœlonego poziomu
(3).
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Hgr – wysokoœæ, na której bêdzie granica rozdzia³u po czasie t;
V – kubatura pomieszczenia;
H0 – wysokoœæ pomieszczenia.
F – stosunek powierzchni nieszczelnoœci w dolnej czêœci pomieszczenia do ca³kowitej powierzchnie nieszczelnoœci,
k1, n – wspó³czynniki charakteryzuj¹ce nieszczelnoœci w pomieszczeniu, uzyskiwane na podstawie testu szczelnoœci.
Równanie (3) stosowane jest w zarówno w modelu z ostr¹ granic¹ rozdzia³u, jak
równie¿ w modelu z szerok¹ granic¹ rozdzia³u. Przy czym w modelu z szerok¹ granic¹ w miejsce Hgr nale¿y wprowadziæ tzw. wysokoœæ ekwiwalentn¹ He. He jest
wysokoœci¹, przy której ciœnienie hydrostatyczne mieszaniny oraz warstwy granicznej nad ni¹, jest takie samo jak ciœnienie mieszaniny o wysokoœci Hgr w modelu z ostr¹ granic¹.
cp
H e = H 0 - ( H 0 - H gr )
(4)
2cmin
cp – stê¿enie projektowe,
cmin – stê¿enie minimalne, zapewniaj¹ce gaszenie.
2.3. Kryteria oceny pomieszczenia
Okreœlaj¹c wymgany czas retencji w zabezpieczanym pomieszczeniu nale¿y
ustaliæ nastêpuj¹ce kryteria oceny:
a) wysokoœæ, na której ma byæ utrzymywane stê¿enie gazu gaœniczego,
b) minimaln¹ wartoœæ stê¿enia gazu gaœniczego.
Powy¿sze kryteria ró¿nie s¹ przyjmowane w normach projektowych. Czas retencji wg normy PN-EN 15004 [2] mierzony jest od chwili osi¹gniêcia w pomieszczeniu projektowego stê¿enia gazu gaœniczego cp, do chwili gdy na 10% i 50%,

Wp³yw wybranych warunków atmosferycznych na czas retencji gazów gaœniczych

201

i 90% wysokoœci pomieszczenia, stê¿enie gazu gaœniczego przekracza 85% stê¿enia projektowego, czyli cmin = 0,85 cp. D³ugoœæ czasu retencji dobierana jest odpowiednio do charakteru zabezpieczanego pomieszczenia oraz mo¿liwoœci podjêcia
dzia³añ ratowniczych przez przeszkolony personel, przy czym nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 10 minut.
W normie NFPA 2001 [1], minimaln¹ wysokoœæ chronion¹ okreœla indywidualnie dla ka¿dego pomieszczania, w zale¿noœci od lokalizacji materia³ów
palnych. Stê¿enie minimalne przyjeto równie¿ na poziomie 85% stê¿enia projektowego.

3. Wp³yw temperatury, ciœnienia i wilgotnoœci na czas retencji
Gêstoœæ gazów uzale¿niona jest od temperatury i ciœnienia. W przypadku powietrza dochodzi jeszcze dodatkowy czynnik – wilgotnoœæ. Ró¿nica miêdzy gêstoœci¹ powietrza r0 otaczaj¹cego chronione pomieszczenie, a gêstoœci¹ mieszaniny gaœniczej rm wewn¹trz pomieszczenia wp³ywa na d³ugoœæ czasu retencji
zgodnie z równaniem (3).
3.1. Gêstoœæ powietrza
Obliczenia wykonywane wg aktualnych norm zak³adaj¹ sta³¹ gêstoœæ powietrza 1,205 kg/m3 PN EN 15004 [2] oraz 1,202 kg/m3 NFPA 2001 [1]. Wartoœci te
odpowiadaj¹ gêstoœci powietrza suchego pod ciœnieniem 1013,25 hPa przy temperaturze 20°C. Mimo przyjêcia tych samych warunków wystêpuje rozbie¿noœæ
miêdzy normami co do gêstoœci powietrza. Pomijany jest fakt, ¿e gêstoœæ powietrza zmienia siê w zale¿noœci od ciœnienia, temperatury i wilgotnoœci zgodnie
z równaniem (5).
r0 =

RH O
p
+ (1 - 2 ) × j × E1 / 100
T × R ps
R ps

(5)

r0 – gêstoœæ powietrza wilgotnego [kg/m3],
p – ciœnienie [Pa],
T – temperatura [K],
j – wilgotnoœæ wzglêdna [%],
e – aktualna prê¿noœæ pary [Pa], e=E2 · j/100,
E1 – maksymalna prê¿noœæ pary [kg/m3],
Rps – indywidualne, sta³a gazowa powietrza suchego [J/kg · K],
RH2O – indywidualne, sta³a gazowa pary wodnej [J/kg · K].
Gêstoœæ powietrza obliczona za pomoc¹ równania (5) wynosi 1,2041 kg/m3 i ta
wartoœæ bêdzie przyjmowana do dalszych obliczeñ.
Analizuj¹c mo¿liwe ciœnienia, temperatury wystêpuj¹ce na danym obszarze
oraz pe³en zakres wilgotnoœci powietrza, mo¿na wyznaczyæ skrajne gêstoœci po-
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wietrza w danych warunkach klimatycznych. W tabeli 1 przyjêto maksymalne
i minimalne wartoœci zanotowane w Polsce – ciœnienie znormalizowane od 970
do 1050 hPa, temperaturê od –35 do 35°C oraz wysokoœci od 0 do 1000 m n.p.m.
Gêstoœæ minimaln¹ powietrza obliczono dla ciœnienia znormalizowanego
970 hPa, wysokoœci 1000 m n.p.m., temperatury 35°C i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 100%. Gêstoœæ maksymaln¹ obliczono dla ciœnienia 1050 hPa, wysokoœci
0 m n.p.m., temperatury –35°C i wilgotnoœci wzglêdnej 0%.
Tabela 1. Gêstoœæ powietrza w ró¿nych warunkach klimatycznych
Table 1. The air density in different climatic conditions
Ciœnienie rzeczywiste
[hPa]

Temperatura
[°C]

Wilgotnoœæ wzglêdna
[%]

Gêstoœæ powietrza
[kg/m3]

1013,25
868
1050

20
35
–35

0%
100%
0%

1,2041
0,9575
1,5360

Z tabeli 1 wynika, ¿e przyjêcie sta³ej wartoœci gêstoœci powietrza mo¿e byæ
obarczone b³êdem siêgaj¹cym 27%.
3.2. Gêstoœæ gazu gaœniczego
Gêstoœæ gazu gaœniczego zmienia siê w zale¿noœci od ciœnienia i temperatury
zgodnie z równaniem stanu.
p
rg =
(6)
Rg T
Rg – indywidualne, sta³a gazowa gazu gaœniczego.
rg – gêstoœæ gazu gaœniczego.
Gaz gaœniczy nie zawiera pary wodnej, wiêc wilgotnoœæ go nie dotyczy. Gêstoœæ mieszaniny gaœniczej uzale¿niona jest od stê¿enia gazu gaœniczego i gêstoœci
powietrza.
cp
100 - c p
rm = r g
+ r0
(7)
100
100
rm – gêstoœæ mieszaniny gaœniczej,
r0 – gêstoœæ powietrza,
cp – stê¿enie projektowe gazu gaœniczego.
W tabeli 2 przedstawiono ró¿nicê gêstoœci powietrza i gêstoœci mieszanin gaœniczych w typowych stê¿eniach projektowych w warunkach normowych, tj. przy
ciœnieniu 1013,25 hPa, temperaturze 20°C i zerowej wilgotnoœci powietrza.
Oprócz znormalizowanych gazów gaœniczych zawarto równie¿ mieszaninê
92%N2–8%Ar, która w tych warunkach ma gêstoœæ blisk¹ gêstoœci powietrza.
Poniewa¿ gaz gaœniczy po wy³adowaniu do pomieszczenia chronionego bêdzie równie¿ podlega³ oddzia³ywaniu panuj¹cego tam ciœnienia i temperatury,
tote¿ i jego gêstoœæ ulegnie zmianie. Nasuwa siê pytanie w jaki sposób zmiany wa-
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runków klimatycznych mog¹ wp³yn¹æ na ró¿nicê gêstoœci mieszaniny gaœniczej
i otaczaj¹cego powietrza rm – r0.
Tabela 2. Ró¿nica gêstoœci mieszanin gaœniczych i powietrza
Table 2. Difference between of agent-air mixture and air
Gaz gaœniczy

Stê¿enie projektowe

Ró¿nica gêstoœci mieszaniny
gaœniczej i powietrza [kg/m3]

NOVEC 1230
FM-200
Argonit
Nitrogen
92%N2–8%Ar

5,3%
8,5%
40,3%
40,3%
40,3%

0,67
0,52
0,084
0,016
0,00025

3.3. Wp³yw warunków klimatycznych na ró¿nicê gêstoœci mieszaniny
gaœniczej wewn¹trz pomieszczenia i otaczaj¹cego je powietrza
Analizie poddano dwa przypadki:
a) pomieszczenie chronione znajduje siê wewn¹trz budynku i jego przegrody
granicz¹ z przestrzeniami o podobnych parametrach powietrza,
b) przegrody pomieszczenia granicz¹ bezpoœrednio z otoczeniem budynku.
Dla poszczególnych przypadków przyjêto nastêpuj¹ce warunki skrajne:
a) warunki klimatyczne wewn¹trz i na zewn¹trz takie same jak temperatura:
18–26oC, ciœnienie rzeczywiste 868–1050 hPa, wilgotnoœæ powietrza 40–60%,
b) warunki klimatyczne wewn¹trz: temperatura 18–26°C, ciœnienie rzeczywiste
868–1050 hPa, wilgotnoœæ powietrza 40–60%; warunki klimatyczne na
zewn¹trz: temperatura –35 do 35°C, ciœnienie rzeczywiste jak wewn¹trz, wilgotnoœæ powietrza 0–100%.
Wyniki obliczeñ dla warunków klimatycznych, w których ró¿nica gêstoœci
osi¹ga³a najwiêksze wartoœci, przedstawiono w tabelach 3 i 4.
Tabela 3. Ró¿nica gêstoœci mieszanin gaœniczych i powietrza w niekorzystnych warunkach klimatycznych
Table 3. Difference between of agent-air mixture and air in adverse climatic conditions
Gaz gaœniczy

Warunki klimatyczne

Ró¿nica gêstoœci mieszaniny
gaœniczej i powietrza [kg/m3]

Novec 1230

tw = tz = 18°C,
p= 1050 hPa, jw = jz = 60%

0,70
(warunki normowe: 0,67)

FM 200

tw = tz = 18°C,
p= 1050 hPa, jw = jz = 60%

0,54
(warunki normowe: 0,52)

Argonit (50%N2–50%Ar)

tw = tz = 18°C,
p= 1050 hPa, jw = jz = 60%

0,090
(warunki normowe: 0,084)

Nitrogen (100%N2)

tw = tz = 18°C,
p= 1050 hPa, jw = jz = 40%

–0,015
(warunki normowe: –0,016)

92%N2–8%Ar

tw = tz = 26°C,
p= 970 hPa, jw = jz = 60%

0,0038
(warunki normowe: 0,00025)
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Tabela 4. Ró¿nica gêstoœci mieszanin gaœniczych i powietrza w niekorzystnych
warunkach klimatycznych
Table 4. Difference between of agent-air mixture and air in adverse climatic conditions
Gaz gaœniczy

Warunki klimatyczne

Ró¿nica gêstoœci mieszaniny
gaœniczej i powietrza [kg/m3]

Novec 1230

tw = 18°C, tz = 35°C,
p = 1050 hPa, jw = 40%, jz= 100%

0,79
(warunki normowe: 0,67)

FM 200

tw = 18°C, tz = 35°C,
p = 1050 hPa, jw = 40%, jz= 100%

0,58
(warunki normowe: 0,52)

Argonit (50%N2–50% Ar)

tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%, jz= 0%

–0,22
(warunki normowe: 0,084)

Nitrogen

tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%, jz= 0%

–0,31
(warunki normowe: –0,016)

92%N2–8%Ar

tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%, jz= 0%

–0,29
(warunki normowe: 0,0025)

Na podstawie wartoœci przedstawionych w tabelach 3 i 4 mo¿na stwierdziæ, ¿e
warunki klimatyczne wp³ywaj¹ na ró¿nicê gêstoœci mieszany gaœniczej i otaczaj¹cego powietrza. Szczególnie niekorzystnym przypadkiem jest sytuacja, gdy
przegrody pomieszczenia granicz¹ bezpoœrednio z otoczeniem budynku. Pozostaje pytanie jak warunki klimatyczne przek³adaj¹ siê na d³ugoœæ czasu retencji?
3.4. Wp³yw warunków klimatycznych, d³ugoœæ czasu retencji
W celu okreœlenia wp³ywu warunków klimatycznych na d³ugoœæ czasu retencji przeprowadzono obliczenia zgodnie z modelem z szerok¹ granic¹ rozdzia³u
wykorzystywanym w normie PN EN 15004:2008. Przyjêto pomieszczenie o kubaturze 70 m3, wysokoœci 2,8 m. Nieszczelnoœci wyznaczone na podstawie testu
szczelnoœci wynosi³y 377 cm2 (n=0,2191; k1=0,0374). Obliczono czasy retencji
dla poszczególnych gazów przy za³o¿eniu warunków normowych oraz najbardziej niekorzystnych warunków klimatycznych. Obliczenia wykonano dla przypadków gdy za przegrodami pomieszczenia s¹ przestrzenie o takich samych
parametrach oraz gdy za przegrodami jest przestrzeñ zewnêtrzna. Wyniki
przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Czas retencji w ró¿nych warunkach klimatycznych
Table 5. Retention time in different climatic conditions
Gaz gaœniczy

Warunki klimatyczne

Czas retencji [s]

Novec 1230

Warunki normowe
tw = tz = 20°C,
p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

144

tw = tz = 18°C,
p = 1050 hPa, jw = jz = 60%

142

tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%, jz = 0%

140
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Gaz gaœniczy

Warunki klimatyczne

Czas retencji [s]

FM 200

Warunki normowe
tw = tz = 20°C,
p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

151

tw = tz = 18°C,
p = 1050 hPa, jw = jz = 60%

149

tw = 18°C, tz = 35°C,
p = 1050 hPa, jw = 40%, jz = 100%

146

Warunki normowe
tw = tz = 20°C,
p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

217

tw = tz = 18°C,
p = 1050 hPa, jw = jz = 60%

213

tw =26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%, jz = 0%

172

Warunki normowe
tw = tz = 20°C,
p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

310

tw = tz = 18°C,
p = 1050 hPa, jw = jz = 40%

313

tw = 26 C, tz = –35°C,
p= 1050 hPa, jw = 60%, jz = 0%

157

Warunki normowe
tw = tz = 20°C,
p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

765

tw = tz = 26°C,
p = 970 hPa, jw = jz = 60%

424

tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%, jz = 0%

159

Argonit (50%N2–50%Ar)

Nitrogen (100%N2)

92%N2–8%Ar

4. Analiza wyników
Gazy gaœnicze o gêstoœci zbli¿onej do gêstoœci powietrza pozwoli³y uzyskaæ
najd³u¿sze czasy retencji w grupie analizowanych gazów (rys. 4). Czas retencji
mieszaniny 92% N2 i 8% Ar by³ ok. 5-krotnie d³u¿szy od zamienników halonów,
oraz ponad 2-krotnie d³u¿szy od azotu.
W niekorzystnych warunkach klimatycznych, które mog¹ wystêpowaæ
wewn¹trz budynku i s¹ identyczne w pomieszczeniu chronionym, jak i na
zewn¹trz pomieszczenia, czas retencji ulega zmianom (rys. 5). G³ówny wp³yw na
zawartoœæ wilgoci w powietrzu. W warunkach normowych przyjmowane jest powietrze suche, które ma wiêksz¹ gêstoœæ od powietrza wilgotnego. Gdy gêstoœæ
powietrza maleje, to w przypadku mieszanin ciê¿szych od powietrza, roœnie ró¿nica rm – r0. St¹d czas retencji dla Novec 1230, FM200, oraz Argonit uleg³ nieznacznemu skróceniu o 1–2% (rys. 3). W przypadku Nitrogenu, który jest l¿ejszy od
powietrza, nast¹pi³o zjawisko odwrotne – zmniejszenie gêstoœci powietrza spowodowa³o zmniejszenie ró¿nicy rm – r0 i czas retencji uleg³ wyd³u¿eniu o ok. 1%.
Najbardziej znacz¹ce zmiany, tj. skrócenie czasu o ok. 45% dotyczy³y mieszaniny
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Rys. 4. Czas retencji w warunkach normowych
Fig. 4. Retention time in normative condition
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Rys. 6. Czas retencji w niekorzystnych
warunkach klimatycznych; przegrody
pomieszczenia granicz¹ bezpoœrednio
z otoczeniem budynku (ró¿ne warunki po obu
stronach przegród pomieszczenia)
Fig. 6. Retention time in adverse climatic
conditions; walls of room are walls of building
(different condition inside and outside enclosure
boundary)
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Rys. 5. Czas retencji w niekorzystnych
warunkach klimatycznych, pomieszczenie
chronione wewn¹trz budynku (te same warunki
po obu stronach przegród pomieszczenia)
Fig. 5. Retention time in adverse climatic
conditions, protected room inside building
(the same condition inside and outside
enclosure boundary)
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92%N2–8%Ar, której gêstoœæ w warunkach normowych by³a zbli¿ona do gêstoœci
powietrza (rys. 6).

Rys. 7. Procentowa zmiana czasu retencji
w niekorzystnych warunkach klimatycznych,
w stosunku do warunków normowych;
pomieszczenie chronione wewn¹trz budynku
(te same warunki po obu stronach przegród
pomieszczenia)
Fig. 7. Percentage change in the retention time
in adverse climatic conditions, regarding the
normative conditions; protected room inside
building (the same condition inside and outside
enclosure boundary)
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W niekorzystnych warunkach klima90
tycznych, które mog¹ wystêpowaæ miê80
dzy pomieszczeniem chronionym a na
70
zewnêtrz budynku, ró¿nica gêstoœci rm
60
– r0 osi¹ga wiêksze wartoœci. Mimo to,
50
czas retencji gazów o du¿ych gêstoœ40
ciach (FM200, Novec 1230) uleg³ nieznacznemu skróceniu, oko³o 3% (rys. 8).
30
Im gêstoœæ gazu gaœniczego by³a bar20
dziej zbli¿ona do gêstoœci powietrza, tym
10
znaczniejsze by³o skrócenie czasu re0
tencji, siêgaj¹c niemal 80% w przypadRys. 8. Procentowa zmiana czasu retencji
w niekorzystnych warunkach klimatycznych,
ku mieszaniny 92%N2–8%Ar (rys. 8).
w stosunku do warunków normowych;
Najbardziej podatna na zmiany czasu przegro
dy pomieszczenia granicz¹ bezpoœrednio
retencji w zale¿noœci od warunków kli- z otoczeniem budynku (ró¿ne warunki po obu
stronach przegród pomieszczenia)
matycznych by³a mieszanina 92%N2–
–8%Ar. W analizowanym przyk³adzie Fig. 8. Percentage change in the retention time
in adverse climatic conditions, regarding
o oko³o 45% skróci³ siê czas retencji
the normative conditions; walls of room are
w niekorzystnych warunkach klimaty- walls of building (different condition inside and
outside enclosure boundary)
cznych, w wariancie z pomieszczeniem
chronionym wewn¹trz budynku i o oko³o 80% w niekorzystnych warunkach na zewn¹trz budynku, przy za³o¿eniu, ¿e
pomieszczenie chronione przylega do œcian zewnêtrznych.
Przy czym, mimo ¿e w pierwszym przypadku czas retencji uleg³ skróceniu
o 45% to i tak jego wartoœæ bezwzglêdna by³a znacznie d³u¿sza od czasów retencji
uzyskiwanych przy innych gazach. W drugim przypadku wartoœci bezwzglêdne
czasów retencji poszczególnych gazów mieœci³y siê w zakresie od 140 do 172
sekund.

5. Wnioski
Ró¿nica gêstoœci miêdzy mieszanin¹ gaœnicz¹ a powietrzem (rm – r0) wp³ywa
na d³ugoœæ czasu retencji. Im mniejsza jest ró¿nica tym d³u¿szy czas retencji.
Gazy o gêstoœciach zbli¿onych do gêstoœci powietrza zapewniaj¹ nawet kilkakrotnie d³u¿sze czasy retencji w tych samych warunkach, w stosunku do gazów o gêstoœciach odbiegaj¹cych od gêstoœci powietrza.
Na ró¿nicê gêstoœci (rm – r0) wp³ywaj¹ warunki klimatyczne takie jak ciœnienie, temperatura i wilgotnoœæ powietrza. Warunki klimatyczne oddzia³uj¹ zarówno na powietrze, jak i gaz gaœniczy, za wyj¹tkiem wilgotnoœci, która dotyczy
powietrza. Szczególnie niekorzystne s¹ przypadki gdy przegrody pomieszczenia
chronionego granicz¹ bezpoœrednio z otoczeniem zewnêtrznym (dodatkowo
w takich sytuacjach mo¿e pojawiæ siê oddzia³ywanie wiatru, które nie by³o poru-

Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013

208

szane w tym artykule). Wówczas warunki klimatyczne na zewn¹trz mog¹ znacznie siê ró¿niæ od warunków wewn¹trz pomieszczenia chronionego, co przek³ada
siê na wzrost ró¿nicy (rm – r0) i w konsekwencji skrócenie czasu retencji.
Wp³yw warunków klimatycznych na d³ugoœæ czasu retencji zale¿y od zastosowanego gazu gaœniczego. W przypadku gazów o gêstoœci znacznie odbiegaj¹cej
od gêstoœci powietrza (np. FM 200, Novec 1230), wp³yw warunków klimatycznych by³ pomijalnie ma³y.
Czas retencji gazów o gêstoœciach zbli¿onych do gêstoœci powietrza, takich jak
Nitrogen, Argonit, uleg³ istotnemu skróceniu w sytuacji, w niekorzystnych warunkach klimatycznych, gdy pomieszczenie chronione przylega³o do œcian zewnêtrznych budynku. W przypadku gdy pomieszczenie chronione by³o wewn¹trz
budynku, wp³yw warunków klimatycznych by³ pomijalnie ma³y.
Najbardziej podatny na warunki klimatyczne by³ gaz o gêstoœci najbli¿szej gêstoœci powietrza, tj. 92%N2–8%Ar. Wp³yw warunków klimatycznych by³ istotny
nawet przypadku gdy pomieszczenie chronione by³o wewn¹trz budynku.
Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e dla skutecznoœci gaszenia istotna jest bezwzglêdna d³ugoœæ czasu retencji. Gaz gaœniczy o sk³adzie 92%N2–8%Ar, mimo ¿e
by³ podatny na dzia³anie warunków klimatycznych, to stosowany do ochrony pomieszczeñ wewn¹trz budynku, zapewnia³ znacznie d³u¿sze czasy retencji w stosunku do pozosta³ych gazów gaœniczych. Natomiast w niekorzystnych warunkach klimatycznych, w przypadku gdy pomieszczenie chronione graniczy³o
z zewnêtrzem budynku, czas retencji by³ na poziomie zbli¿onym do czasów
retencji uzyskiwanych przez pozosta³e gazy.
Istnieje mo¿liwoœæ takiego doboru sk³adu gazu gaœniczego (stosunek N2 do
Ar), przy którym jego gêstoœæ bêdzie najbardziej zbli¿ona do gêstoœci powietrza
w danych warunkach klimatycznych, panuj¹cych w zabezpieczanym pomieszczeniu i przestrzeniach przyleg³ych. W tym celu nale¿y okreœliæ skrajne warunki
klimatyczne oraz warunki najczêœciej wystêpuj¹ce i na tej podstawie dobraæ gêstoœæ gazu gaœniczego, która zapewni mo¿liwoœæ uzyskiwania najd³u¿szych
czasów retencji.
Aktualnie obowi¹zuj¹ce normy nie zawieraj¹ gazów gaœniczych o gêstoœci bliskiej gêstoœci powietrza. Maj¹c na uwadze mo¿liwoœæ korzystnego wyd³u¿enia
czasu retencji, zasadnym jest wprowadzenie takich gazów do powszechnego
stosowania.
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The effectiveness of fixed gaseous extinguishing system depends on
retention time – period time after discharge in which concentration of
agent is high enough. It is important that an effective extinguishant
concentration not only be achieved, but is maintained for a sufficient
period of time to allow effective emergency action. This equally important
in all classes of fires since a persistent ignition source (e.g. an arc, heat
source or deep-seated fire) can lead to resurgence of the initial event once
the extinguishant has dissipated. The longer the gas remains after the
discharge, the better the level of protection offered.
It is essential to determine the likely period during which the
extinguishing concentration will maintained within the protected
enclosure. The retention time can be determined in two ways:
1) full discharge test and measurement of gas concentrations at the
required height;
2) door fan test and calculations based on the model gas flow out.
The first method is expensive and rarely applied. Using the second
method requires choose an appropriate model.
Each of the known models assume ideal mixing of gas during its
discharge from the cylinder. The air-agent mixture is created. This mixture
then flows out the lower leakages, and air influences the upper. Difference
in density of the ambient air r0 and the mixture inside enclosure rm drives
the flow of gases.
Currently the following models are used to determine the retention
time:
a) model with a sharp interface between the agent-air mixture and the
inflowing air (fig. 1) – Assuming that gas species do not diffuse results in
an infinitesimally thin interface between inflowing fresh air and the
agent–air mix resulting after discharge – model used in the standard
NFPA 2001:2012 [1];
b) with a wide interface between the agent-air mixture and the inflowing
air (fig. 2) – the wide interface model assumes that inflowing fresh air
mixes instantaneously with the agent–air mixture to form a linear
decay of agent concentration from the leading edge o the interface, to
the uppermost elevation in the protected enclosure. model used in
the standard PN EN 15004-1:2008 [2];
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model with continuous mixing (fig. 3) – The inflowing air dilutes the mixture evenly –
model used in PN EN 15004-1:2008 and NFPA 2001:2012, provided that the
occurrence of forced mixing of the gases in the protected enclosure, such as air
conditioners.
For the analysis carried out in the article is selected model with a wide interface used
in European standard. Retention time in this model is determined by the equations (3, 4).
Retention time in PN-EN 15004 [2] is measured from the moment of achievement
the throughout the enclosure design concentration to the moment when the
extinguishant concentration at 10% or 50% or 90% of the enclosure height is less then
85% of the design concentration. The retention time shall be not less than 10 min.
The density of gases depends on temperature and pressure of according to the
equation (6). Air contains another factor – humidity, according to the equation (5). The
density of the mixture of air-agent is determined by the formula (7).
The difference between the density of the air surrounding the protected enclosure r0
and density of air-agent mixture inside the room affects the length of the retention time
rm according to equation (3).
Two cases were analyzed:
a) protected room located inside the building and its walls bordering spaces with
similar parameters of air,
b) walls of protected room are walls of building; air parameters inside and outside
significantly different.
For these cases, the following extreme conditions:
a) climatic conditions inside and outside the same temperature: 18–26°C, actual
pressure 868–1050 hPa, humidity 40–60%.
b) climatic conditions inside: temperature: 18–26°C, actual pressure 868–1050 hPa,
humidity 40–60%; climatic conditions inside: temperature –35 do 35°C, actual
pressure 868–1050 hPa, humidity 0–100%
The results of calculations for the climatic conditions in which the density difference
reaches the highest values are presented in Tables 3 i 4.
In order to determine the effect of climatic conditions on the length of the retention
time of the calculations were performed according to the model with a wide interface.
Assumed a room with a capacity of 70 m3, height 2,8 m. Assumed leakage area 377 cm2
(n=0,2191; k1=0,0374). Retention times were calculated for each agent assuming
normative conditions and the most adverse climatic conditions. The results are shown in
Table 5.
Extinguishing gases with a density similar to air density reached the longest retention
times in the group of analyzed gases (fig. 4). Retention time, gas consisting of 92%N2 and
8%Ar was ca. 5 times longer than halocarbon and over 2-times then Nitrogen.
Under adverse climatic conditions that may occur inside the building and are
identical in a protected space, and outdoor the room, retention time is changing (fig. 5).
Retention time of Novec 1230, FM200 and Argonit was slightly shortened 1–2% (fig. 6).
In case of Nitrogen was slightly longer – about 1%. The most significant changes
(shortening by about 45%) concerned a mixture of 92%N2–8%Ar, which has density
similar to the density of air in normative conditions.
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Under adverse climatic conditions that may exist between the protected space and
the outside of the building, the density difference rm – r0 reaches higher values. Despite
this, the retention times of gases with high densities (FM200, Novec 1230) were slightly
reduced, about 3% (fig. 8). The extinguishing gas density was more similar to the density
of air, the more significant was the reduction in retention time, reaching almost 80% in
the case of a mixture 92%N2–8%Ar (fig. 8).
Conclusions
Difference in density between the air-agent mixture and air (rm – r0) affect the length
of the retention time. The smaller the difference the longer the retention time. Gases
with densities close to the air density, delivering up to several times longer retention
times under the same conditions, relative densities of gases it diverges from the air
density.
The climatic conditions (temperature, actual pressure, humidity) affect the difference
in density (rm – r0). Particularly unfavorable are the cases where the envelope of the of
the protected room, borders directly with the external environment (additionally, in such
situations can occur effects of wind, which was not discussed in this article).
Effect of climatic conditions on the length of the retention time depends on the kind
of extinguishing gas. For gases with a density significantly different from the air density
(e.g. FM 200, Novec 1230), impact of climatic conditions is negligibly small.
The retention times of gas with densities similar to the density of air, such as Nitrogen,
Argonite, was significantly reduced when the protected space adjacent to the outer walls
of the building. In the case where the protected room was inside the building, the impact
of climatic conditions was negligibly small.
The most susceptible to climatic conditions was gas density near the air density, i.e.
92%N2–8%Ar.
However, for the effectiveness of extinguishing the most important is absolute length
of the retention time. The extinguishing gas consisting of 92%N2-8%Ar, even though he
was sensitive to climatic conditions, provides a much longer retention times in
comparison to other gas extinguishing. In adverse climates, where the protected space
bordered on the exterior of the building, the retention times were similar.
There is a possibility to select the extinguishing gas composition (e.g. ratio of N2 to Ar)
according to the climatic conditions prevailing in a protected room and adjacent spaces.
After determining the extreme and the most common climatic conditions, it can be
specified the composition of the extinguishing gas, which will provide the longest
retention times.
The current standards do not include extinguishing gases with density near the air
density. Bearing in mind the possibility of obtaining a much longer retention times, it is
appropriate to such gases into widespread use.
Keywords: retention time, extingushing gases.
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Zastosowanie danych z kalorymetru sto¿kowego
do analizy wp³ywu œrodka ogniochronnego
materia³u polimerowego ulegaj¹cego spalaniu
na zmiany zadymienia w przestrzeni ograniczonej
W pracy analizowano wp³yw wybranych œrodków ogniochronnych na parametry emisji energii cieplnej i dymu z materia³ów polimerowych okreœlone za pomoc¹ kalorymetru sto¿kowego oraz na parametry strefy
zadymienia w uk³adzie pomieszczeñ. Jako materia³ badawczy wybrano
konstrukcyjne materia³y polimerowe niemodyfikowane i modyfikowane
ogniochronnie, takie jak drewno dêbowe, ¿ywice epoksydowe na bazie
Epidianu 5 oraz materia³y wyposa¿eniowe, jak pianki poliuretanowe. Na
podstawie przeprowadzonych analiz uzyskano pozytywn¹ korelacjê miêdzy parametrami otrzymanymi za pomoc¹ kalorymetru sto¿kowego a parametrami zadymienia modelowanego jedno- i dwustrefowo dla prostego
uk³adu dwóch pomieszczeñ.
S³owa kluczowe: œrodki ogniochronne drewna, szybkoœæ wydzielania
ciep³a, dym, zasiêg widzialnoœci.

1. Wprowadzenie
Ograniczenie widzialnoœci utrudnia lub uniemo¿liwia ewakuacjê ludzi z budynku. Redukcja zasiêgu widzialnoœci przez dym jest czêsto pierwszym czynnikiem zagro¿enia cz³owieka w czasie po¿aru, jeszcze przed jego oddzia³ywaniem
termicznym. Zmniejszenie poczucia zagro¿enia podnosi wydolnoœæ organizmu
ludzkiego w œrodowisku objêtym po¿arem, co pozwala m.in. na unikniêcie paniki i podjêcie zorganizowanej, skutecznej akcji ratowniczo-gaœniczej. Zgodnie
z danymi statystycznymi [3] ponad 80% wypadków œmiertelnych w czasie po¿arów spowodowane jest zagro¿eniem stwarzanym przez dym.
Dotychczas prowadzono badania emisji dymu z materia³ów polimerowych
naturalnych i sztucznych, ograniczaj¹c siê w wiêkszoœci przypadków do pomiaru
gêstoœci optycznej dymu i wielkoœci pochodnych w warunkach oddzia³ywania
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strumienia promieniowania cieplnego o zadanej wartoœci [1, 3]. Badano w³asnoœci dymotwórcze materia³ów w zale¿noœci od rodzaju spalania [1], stê¿enia tlenu
[5], sk³adu i budowy chemicznej materia³u [5, 6], dodatków ogniochronnych [2,
7, 9–11]. Wci¹¿ ma³o jest publikacji naukowych analizuj¹cych zwi¹zki miêdzy
danymi emisji energii cieplnej i dymu w ma³ej skali ze stopniem zadymienia
przestrzeni ograniczonych.
Niniejsza praca mia³a na celu analizê wartoœci zasiêgów widzialnoœci w dymie
w wybranym modelu pomieszczeñ za pomoc¹ modelu jedno- i dwustrefowego
po¿aru wykorzystuj¹c dane z kalorymetru sto¿kowego. Jako materia³y ulegaj¹ce
spalaniu wybrano materia³y polimerowe takie jak drewno, ¿ywice epoksydowe
na bazie Epidianu 5 (Ep 5) oraz syntetyczne pianki poliuretanowe. Wybór ten by³
uzasadniony szerokim wykorzystaniem tych materia³ów w budownictwie ogólnym. Badano materia³y modyfikowane i niemodyfikowane ogniochronnie. Dokonano analizy wp³ywu œrodka ogniochronnego materia³u palnego na zmiany
œrodowiska po¿aru w uk³adzie dwóch pomieszczeñ.

2. Czêœæ eksperymentalna
W pracy okreœlono za pomoc¹ metody w ma³ej skali kalorymetru sto¿kowego
nastêpuj¹ce parametry palne: szybkoœæ ubytku masy w czasie spalania, szybkoœæ
wydzielania ciep³a na jednostkê powierzchni materia³u HRR (Heat Release Rate)
(kW/m2), parametr emisji dymu – powierzchnia ekstynkcji w³aœciwej – SEA
(Specific Extinction Area) (m2/kg). SEA oznaczaj¹cy efektywn¹, poch³aniaj¹c¹
œwiat³o powierzchniê cz¹stek dymu w m2 powsta³ych w czasie rozk³adu termicznego i spalania 1 kg materia³u. Ponadto oznaczono emisje wybranych gazowych
produktów rozk³adu – CO i CO2.
Badania wykonano dla wszystkich próbek materia³ów niemodyfikowanych
i modyfikowanych ogniochronnie.
2.1. Opis materia³ów do badañ
Drewno dêbowe i stosowane impregnaty ogniochronne

Do badañ eksperymentalnych zosta³y wykorzystane próbki drewna dêbowego, o gêstoœci 0,62–0,69 g/cm3 pozyskane z tartaku. Wybór impregnatów do badañ wynika³ z najczêœciej kupowanych i stosowanych w budownictwie w Polsce
preparatów ogniochronnych do drewna. Jako impregnaty ogniochronne do drewna u¿yto nastêpuj¹ce œrodki:
– Fobos M-4 (producent: Zak³ady Chemiczne Luboñ sp. z o.o.), mieszanina soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych. Œrodek dzia³a
ogniochronnie na zasadzie endotermicznego poch³aniania ciep³a w czasie
rozk³adu i obni¿enia stê¿enia tlenu oraz gazów palnych w strefie ognia.
– Uniepal-Drew (producent: PPH „ADW” sp. z o.o.), lakier poliuretanowy
wodorozcieñczalny. Œrodek dzia³a ogniochronnie na zasadzie endotermiczne-
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go poch³aniania ciep³a w czasie rozk³adu, obni¿a szybkoœæ wydzielania ciep³a,
nie zwiêksza czasu do zap³onu.
– Ogniochron/Impregnator F40 P (producent: Przedsiêbiorstwo Altax sp.
z o.o.), mieszaniny soli nieorganicznych. Œrodek dzia³a ogniochronnie na zasadzie endotermicznego poch³aniania ciep³a w czasie rozk³adu i obni¿enia stê¿enia tlenu oraz gazów palnych w strefie ognia.
– Prevento Sprayer (producent: firma Febbex). Œrodek dzia³a ogniochronnie na
zasadzie endotermicznego poch³aniania ciep³a w czasie rozk³adu i obni¿enia
stê¿enia tlenu oraz gazów palnych w strefie spalania.
Pianki poliuretanowe i stosowane œrodki ogniochronne

Do badañ wykorzystano piankê poliuretanow¹ wytworzon¹ w Zak³adach
Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Materia³em wyjœciowym do produkcji
pianki by³ poliuretan wytworzony z izocyjanianu o dwóch grupach izocyjanianowych w cz¹steczce – TDI (diizocjaniantoluilenu), ¿ywicy polieterowej, wody
oraz dodatków (katalizatorów: aminowego i cynoorganicznego oraz œrodków powierzchniowo czynnych). Do modyfikacji ogniochronnej pianki poliuretanowej
u¿yto:
l
Fyrol PNX LE, œrodek produkowany przez firmê ICL Industrial Products.
G³ównym sk³adnikiem jego jest oligomer typu poliestru fosforowego. Dodatkowo w sk³ad œrodka wchodz¹ kwas fosforowy i tlenek fosforu (V). Dzia³anie
ogniochronne polega na zmniejszeniu iloœci tworz¹cego siê dymu podczas
procesów spalania materia³ów polimerowych.
l
Grafit ekspanduj¹cy, modyfikowany, pochodzenia naturalnego, wytwarzany
jest z rudy grafitowej w procesie wzbogacania i rafinacji, a nastêpnie poddany
dzia³aniu silnych utleniaczy. Podczas tego procesu zachodzi interkalacja sieci
krystalicznej grafitu atomami innego pierwiastka. W czasie ogrzewania zachodzi uwolnienie interkalatu, zerwanie wi¹zañ miêdzyp³aszczyznowych
i eksfoliacji kryszta³ów grafitu wskutek czego tworz¹ siê nanoagregacje grafenowe. Grafit ulega silnej ekspansji objêtoœciowej i przechodzi w elastyczny
i izolacyjny materia³ zwany ekspandem grafitowym o powierzchni w³aœciwej
rzêdu 100 m2/g. Jako dodatek, powoduje wzrost odpornoœci ogniowej materia³ów.
Materia³ epoksydowy utworzony z Epidianu 5 i stosowane œrodki ogniochronne

Do analiz u¿yto niemodyfikowan¹ utwardzon¹ ¿ywicê epoksydow¹ (Epidian 5, Ep 5) oraz próbki ¿ywicy modyfikowanej ogniochronnie. Epidian 5 to ¿ywica o stosunkowo ma³ej masie cz¹steczkowej, wyprodukowana przez Zak³ady
Chemiczne „Organika–Sarzyna” w Nowej Sarzynie. Do modyfikacji ogniochronnej materia³u epoksydowego u¿yto:
l
Apyral to nazwa handlowa minera³u zawieraj¹cego wodorotlenki glinu (III).
Zasada dzia³ania opiera siê w szczególnoœci na zwêglaniu powierzchni mate-
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ria³u poddanego dzia³aniu strumienia cieplnego. W obecnoœci Ÿród³a zap³onu
wodorotlenku glinu zaczyna ulegaæ reakcji rozk³adu z wydzieleniem wody, co
w konsekwencji tworzy warstwê szklist¹ na powierzchni materia³u epoksydowego. Para wodna sch³adza powierzchniê materia³u i rozcieñcza gazowe palne
produkty rozk³adu. Powstaj¹ca warstwa zwêglona dzia³a ochronnie przed
promieniowaniem cieplnym oraz dostêpem tlenu z powietrza a tak¿e ogranicza uwalnianie palnych produktów rozk³adu termicznego i spalania.
Fyrol PNX jest œrodkiem ogniochronnym zawieraj¹cym atomy fosforu, niezawieraj¹cym halogenów. Dziêki du¿ej masie cz¹steczkowej posiada niski stopieñ parowania oraz blokuje emisje lotnych zwi¹zków organicznych
w warunkach po¿arowych. Dzia³anie ogniochronne jest g³ównie fizyczne, poprzez tworzenie bariery ochronnej (warstwy zwêglonej) na powierzchni materia³u.
Nanorurki wêglowe s¹ to stosunkowo nowoodkryte nanomateria³y wêglowe,
których powstawanie odbywa siê na poziomie atomowym, a ich w³aœciwoœci
nie s¹ do koñca poznane. W materiale epoksydowym, w czasie spalania, przyczyniaj¹ siê do powstawania struktur skarbonizowanych na powierzchni materia³u polimerowego.
2.2. Metoda badawcza

Parametry emisji energii cieplnej i dymu z materia³ów polimerowych okreœlano
za pomoc¹ kalorymetru sto¿kowego produkcji firmy FTT (Fire Testing Technology) z Wielkiej Brytanii bêd¹cym w posiadaniu laboratorium Zak³adu Spalania
Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej. Procedurê pomiarow¹ przeprowadzono
zgodnie z norm¹ ISO 5660:2002 cz. 1 (Badania ogniowe – Reakcja na ogieñ – Metoda badania szybkoœci wydzielania ciep³a „Fire tests – reaction to fire – rate of
heat release from building products. Cone calorimeter method”. Pomiary wykonano przy zewnêtrznym strumieniu ciep³a 30 kW/m2.
Wartoœci wybranych parametrów palnoœci otrzymane za pomoc¹ kalorymetru
sto¿kowego pokazano w tabelach 1 i 2.
Wyniki badañ wskazuj¹ na wp³yw dodatków ogniochronnych poszczególnych materia³ów na emisje energii cieplnej i dymu w czasie ich spalania.
W pracy okreœlono, które z badanych œrodków ogniochronnych powoduj¹
zwiêkszenie generacji energii cieplnej i dymu. Drewno modyfikowane ogniochronnie zwiêksza emisjê cz¹stek dymu, niezale¿nie od dodatku. Wp³yw na
zmiany emisji ciep³a jest zró¿nicowany (tabela 1). W przypadku materia³u epoksydowego, œrodki ogniochronne obni¿aj¹ emisje ciep³a i dymu. Szczególnie jest
to widoczne w przypadku dodatku Fyrolu PNX oraz mieszaniny Fyrolu PNX
z Apyralem. Dodatki do pianki poliuretanowej powoduj¹ znaczne obni¿enie
HRRmax. Dodatek grafitu obni¿a znacznie emisje dymu, PNXEL nieznacznie j¹
podwy¿sza (tabela 2).
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Tabela 1. Maksymalna szybkoœæ wydzielania ciep³a HRRmax oraz œrednia powierzchnia
ekstynkcji w³aœciwej SEAœr dla drewna i pianki poliuretanowej, modyfikowanych
i bez modyfikacji ogniochronnej
Table 1. The maximum heat release rate HRRmax and average values of SEAœr for wood
and polyurethane foam, unmodified and modified with flame retardants
Badany materia³

HRRmax [kW/m2]

SEAœr [m2/kg]

drewno dêbowe

193,91

16,76

drewno dêbowe+Fobos (p)*

236,13

78,33

drewno dêbowe+Fobos (n)**

185,54

51,23

drewno dêbowe+Uniepal (p)

186,52

45,23

drewno dêbowe+Uniepal (n)

224,82

47,89

drewno dêbowe+Prevento (p)

208,12

27,67

drewno dêbowe+Prevento (n)

215,27

32,29

drewno dêbowe+Ognioochron (p)

181,40

49,44

pianka poliuretanowa

189,18

318,55

pianka poliuretanowa+ grafit

136,51

193,40

pianka PNXEL

113,85

334,02

* nak³adanie œrodka pêdzlem, ** nak³adanie œrodka metod¹ natrysku.
Tabela 2. Maksymalna szybkoœæ wydzielania ciep³a HRRmax oraz œrednia powierzchnia
ekstynkcji w³aœciwej SEAœr dla materia³u epoksydowego modyfikowanych
i bez modyfikacji ogniochronnej
Table 2. The maximum heat release rate HRRmax and average values of SEAœr for epoxy material,
unmodified and modified with flame retardants
Nazwa materia³u

HRRmax [kW/m2]

SEAœr [m2/kg]

UEp 5

1242

904

UEp5+5%Apyral

908

834

UEp5+10%Apyral

890

844

UEp5+3%Fyrol PNX

797

774

UEp5+5%Fyrol PNX

669

723

UEp5+5%Apyral+5%Fyrol PNX

663

762

UEp5+0,1%Nanorurki

802

869

3. Szacowanie zasiêgu widzialnoœci za pomoc¹ modelu
jednostrefowego
Zak³adaj¹c emisjê cz¹stek dymu w warunkach dynamicznych po¿aru okreœlan¹ za pomoc¹ parametru SEA otrzymano równanie pozwalaj¹ce na szacowanie
zasiêgu widzialnoœci w dymie [8]:
C ×V
(1)
Z( t ) =
SEAœr × [m p - m( t )]
gdzie: C oznacza sta³¹, dla przedmiotów œwiec¹cych œwiat³em odbitym, C =3,0.
V – objêtoœæ przestrzeni zadymionej [m3],
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mp – masa pocz¹tkowa próbki [g],
m(t) – masa próbki w danym czasie.
Za³o¿ono, ¿e materia³y polimerowe spala³y siê w uk³adzie pomieszczeñ o objêtoœci 114,40 m3 (pomieszczenie biurowe z korytarzem) (rys. 2). Za³o¿ono sta³¹
powierzchniê spalania materia³u równ¹ 1 m2, gruboœæ materia³u równ¹ gruboœci
próbki w kalorymetrze sto¿kowym oraz warunki spalania takie jak w kalorymetrze sto¿kowym.
Ni¿ej podano wyniki obliczeñ czasu osi¹gania krytycznego zasiêgu widzialnoœci równego 5 m.
Tabela 3. Krytyczne czasy redukcji widzialnoœci dla badanych materia³ów
w uk³adzie modelowym pomieszczeñ
Table 3. The critical times of visibility reduction for the tested materials
in the model system of compartments

Badany materia³

Czas
krytyczny
zasiêgu
widzialnoœci
[s]

Badany materia³

Czas
krytyczny
zasiêgu
widzialnoœci
[s]

drewno dêbowe

94

Ep5

64

drewno dêbowe+Fobos (pêdzel)

52

Ep5 + Apyral 5%

88

drewno dêbowe+Fobos (natrysk)

70

Ep5 + Apyral 5 % + Fyrol PNX 5%

60

drewno dêbowe+Uniepal (pêdzel)

32

Ep5 + Apyral 10%

82

drewno dêbowe+Uniepal (natrysk)

80

Ep5 + Fyrol PNX 3%

70

drewno dêbowe+Prevento (pêdzel)

102

Ep5 + Fyrol PNX 5%

74

drewno dêbowe+Prevento (natrysk)

88

Ep5 + Nanorurki 0,1%

86

drewno dêbowe+Ogniochron (pêdzel)

68

Pianka poliuretanowa+ grafit

8

pianka poliuretanowa

6

Pianka PNXEL

8

Wyniki obliczeñ analitycznych wskazuj¹, ¿e czasy krytyczne redukcji zasiêgu
widzialnoœci s¹ funkcj¹ g³ównie: objêtoœci pomieszczeñ, sk³adu chemicznego
materia³u ulegaj¹cego rozk³adowi termicznemu i spalaniu, szybkoœci emisji
dymu z materia³u, masowej szybkoœci spalania i warunków oœwietlenia przedmiotów znajduj¹cych siê w oœrodku zadymionym,
Drewno dêbowe niemodyfikowane ogniochronnie osi¹gnê³o najd³u¿szy czas
krytycznej redukcji widzialnoœci w modelowanym uk³adzie pomieszczeñ. Próbki drewna zaimpregnowane œrodkami ogniochronnymi wykaza³y znacznie
mniejsze wartoœci zasiêgów widzialnoœci w dymie w analizowanym uk³adzie pomieszczeñ.
Najodpowiedniejszym œrodkiem ogniochronnym dla próbek testowanych ze
wzglêdu na wartoœci zasiêgów widzialnoœci okaza³ siê Prevento Speryer (nanoszony pêdzlem), natomiast najgorszym Uniepal Drew. Wartoœci zasiêgów widzialnoœci w dymie dla pianek poliuretanowych by³y bardzo ma³e co potwierdza,
¿e stanowi¹ w po¿arach istotne zagro¿enie jako elementy wyposa¿enia wnêtrz,
szczególnie w budynkach ZL.
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Dodatki antypirenów zmieniaj¹ indywidualnie charakterystykê rozk³adu ¿ywic epoksydowych. Najkorzystniejszym antypirenem z uwagi na wartoœci zasiêgu widzialnoœci zaobserwowano dla Apyralu i Nanorurek w porównaniu do innych materia³ów. Dzia³anie Fyrolu jest mniej korzystne mimo, ¿e obni¿a œredni¹
emisjê dymu i znacznie redukuje generacjê ciep³a (tabela 1) co zwi¹zane jest
z najmniejsz¹ szybkoœci¹ ubytku masy.

4. Symulacja zadymienia za pomoc¹ modelu dwustrefowego
Za³o¿ono, ¿e analizowane w pracy materia³y ulega³y spalaniu w warunkach
sta³ej powierzchni spalania (po¿aru) równej 1 m2 i u³o¿one zosta³y w œrodku geometrycznym pod³ogi pomieszczenia (rys. 1). Rozk³ad termiczny i spalanie nastêpowa³y pod wp³ywem sta³ego strumieniu ciep³a o mocy 30 kW/m2. Dane charakteryzuj¹ce emisjê ciep³a z ka¿dego materia³u oraz dane emisji ró¿nych
produktów spalania (cz¹stek dymu oraz produktów gazowych) przyjêto jako
dane otrzymane uprzednio za pomoc¹ metody ma³ej skali geometrycznej kalorymetru sto¿kowego przy za³o¿eniu spalania siê 1 m2 materia³u. Przyjêto tworzenie
siê uk³adu dwustrefowego po¿aru opisywanego za pomoc¹ programu CFAST [4].
Spalanie materia³ów polimerowych, Epidianu oraz Epidianu z dodatkami,
powoduje silny wzrost gêstoœci optycznej górnej warstwy dymu w korytarzu
(rys. 2). Spalanie materia³u Epidian 5+Z-1+Apyral 5%+Fyrol PNX 5% powoduje najszybsz¹ redukcjê zasiêgu widzialnoœci. Zasiêg krytyczny z uwagi na ewakuacjê 5 m osi¹gany zosta³ po czasie ok. 80 s. Epidian 5+Z-1 ulega rozk³adowi
z generacj¹ dymu, który osi¹ga gêstoœæ odpowiadaj¹c¹ zasiêgowi widzialnoœci
5 m po ok. 120 s. Pozosta³e dodatki (oprócz nanorurek) skracaj¹ ten czas.
W przypadku stosowania nanorurek, krytyczny poziom zadymienia osi¹gany
zosta³ po ok. 260 s. We wszystkich przypadkach rozk³adu termicznego i spalania
nastêpuje redukcja zbiegu widzialnoœci do zera.

Rys.1. Schemat uk³adu modelowego: pomieszczenie biurowe – korytarz
Fig.1. Diagram of the model: office space – the corridor
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Rys. 2. Zasiêg widzialnoœci w górnej warstwie w korytarzu w funkcji czasu spalania materia³ów
polimerowych utworzonych z Epidianu 5, niemodyfikowanego i modyfikowanego ogniochronnie
Fig. 2. The range of visibility in the upper layer in the corridor as a function of combustion time of
polymeric materials formed from Epidian 5, unmodified and modified with flame retardants

Spalanie pianki poliuretanowej czystej i pianki z dodatkami, powoduje silny
wzrost gêstoœci optycznej górnej warstwy dymu w korytarzu, który nastêpuje po
bardzo krótkim czasie. Niezale¿nie od rodzaju badanego dodatku.
We wszystkich przypadkach zasiêg widzialnoœci równy 5 m zosta³ osi¹gniêty
po ok. 20 s, po czym po czasie ok. 60 s maleje do ok. 1 m.
Modyfikacja ogniochronna drewna dêbowego wybranymi antypirenami powoduje, silniejsze zadymienie korytarza ni¿ w przypadku spalania materia³u bez
modyfikacji (rys. 3).
Zasiêg widzialnoœci w górnej warstwie
w korytarzu [m]

30

Brak œrodka
Fobos (p)

25

Ogniochron (p)
Prevento (p)

20

Uniepal (p)

15
10
5
0
0

60

120

180

240

300

360

420

Czas [s]

Rys. 3. Zasiêg widzialnoœci w górnej warstwie w korytarzu w funkcji czasu spalania drewna
dêbowego bez œrodka i zabezpieczonego przy u¿yciu pêdzla
Fig. 3. The range of visibility in the upper layer in the corridor as a function of time combustion
of oak wood samples modified with flame retardants way to brush and unmodified
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W przypadku stosowania œrodków Uniepal i Prevento do próbek drewna nie
nastêpuje przekroczenie warunków krytycznych. Poziom 5 m w przypadku œrodka Fobos osi¹gany jest po czasie równym 200 s, a w przypadku Ogniochronu po
czasie 360 s. Metoda natrysku w stosunku do metody pêdzla powoduje wyd³u¿enie czasu osi¹gniêcia min. zasiêgu widzialnoœci dla œrodków Fobos i Uniepal.
W przypadku Prevento metoda natrysku skraca w stosunku do metody pêdzla
czas osi¹gania min. zasiêgu widzialnoœci.
Zgodnie z dynamik¹ procesów spalania, generacja dymu jest siln¹ funkcj¹
szybkoœci spalania i wraz z jej wzrostem nastêpuje przyspieszenie emisji cz¹stek
dymu z materia³ów. W konsekwencji redukcja zasiêgu widzialnoœci jest procesem o najwiêkszej dynamice wœród zjawisk sk³adaj¹cych siê na po¿ar i w sposób
naturalny stanowi najwiêksze zagro¿enie przebiegu bezpiecznej ewakuacji ludzi
w budynku.

5. Doœwiadczalne korelacje miêdzy danymi z kalorymetru
sto¿kowego a parametrami zadymienia
Obliczanie emisji dymu, któr¹ mog¹ charakteryzowaæ parametry okreœlaj¹ce
w³asnoœci optyczne dymu, na podstawie sk³adu chemicznego i kinetyki reakcji
spalania materia³ów i wyrobów budowlanych nie jest aktualnie mo¿liwe. Dlatego
prognozowanie zadymienia pomieszczeñ bazuje g³ównie na danych otrzymanych w badaniach ma³ej skali np. kalorymetru sto¿kowego [9]. Teoria zjawisk
niekontrolowanego spalania prowadzi do zale¿noœci miêdzy parametrami okreœlaj¹cymi emisjê energii cieplnej i dymu z materia³u w warunkach po¿aru a parametrami po¿aru kontroluj¹cymi stan zadymienia w uk³adzie pomieszczeñ.
Z danych doœwiadczalnych otrzymanych w metodzie kalorymetru sto¿kowego, przyjêto do charakterystyki dynamiki procesów emisji energii cieplnej parametr szybkoœci wydzielania ciep³a HRRImax/Dt Imax okreœlony stosunkiem szybkoœci wydzielania ciep³a w maksimum pierwszego piku do czasu jego osi¹gniêcia.
Parametr 1/SEAœr przyjêto jako parametr okreœlaj¹cy emisjê dymu.
Otrzymane teoretycznie zale¿noœci korelacyjne miêdzy parametrami doœwiadczalnymi uzyskanymi w metodzie kalorymetru sto¿kowego i parametrami szybkoœci zadymienia wykorzystano w analizie regresji pozwalaj¹cej na ustalenie iloœciowych zwi¹zków miêdzy wymienionymi wielkoœciami.
Uzyskano siln¹ korelacjê miêdzy parametrem szybkoœci wydzielania ciep³a
a czasem do osi¹gania po³o¿enia górnej warstwy 1,5 m nad poziomem pod³ogi korytarza (rys. 4) oraz czasem do osi¹gania zasiêgu widzialnoœci 5 m w górnej warstwie w korytarzu (rys. 5). Otrzymano przewidziany teoretycznie charakter zale¿noœci funkcyjnych mimo ró¿nic w wyk³adnikach potêgowych.
Zwi¹zek miêdzy czasem osi¹gania krytycznego zasiêgu widzialnoœci 5 m w górnej warstwie i parametrem emisji dymu pokazano na rys. 6. Otrzymano siln¹ korelacjê.
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Rys. 4. Korelacja miêdzy czasem do osi¹gania po³o¿enia górnej warstwy 1,5 m nad poziomem
pod³ogi korytarza a parametrem szybkoœci wydzielania ciep³a z materia³ów ulegaj¹cych spalaniu
Fig. 4. The correlation between time to achieve the upper layer of 1,5 m above the floor corridor
and the parameter of heat release rate of materials undergoing combustion

Rys. 5. Korelacja miêdzy czasem do osi¹gania zasiêgu widzialnoœci 5 m w górnej warstwie
w korytarzu a parametrem szybkoœci wydzielania ciep³a z materia³ów ulegaj¹cych spalaniu
Fig. 5. The correlation between time to achieve the visibility range of 5 m in upper layer
in the corridor and the parameter of heat release rate of materials undergoing combustion
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Rys. 6. Korelacja miêdzy czasem do osi¹gania zasiêgu widzialnoœci 5 m w górnej warstwie
w korytarzu a parametrem emisji dymu z materia³ów ulegaj¹cych spalaniu
Fig. 6. The correlation between time to achieve the visibility range of 5 m in upper layer
in the corridor and smoke parameter of materials undergoing combustion

W wyniku analizy regresji nieliniowej otrzymano nastêpuj¹ce zwi¹zki korelacyjne podane na rysunkach wy¿ej:
a

t ( z = 1,5m) =

b

æ HRRI max ö
ç
÷
ç Dt I
÷
max
è
ø
gdzie sta³e: a = 133,44; b = 0,444 dla uk³adu pomieszczenie – korytarz.
c

t ( Z = 5m ) =

æ HRRI max
ç
ç Dt I
max
è

ö
÷
÷
ø

d

(8)

(9)

gdzie sta³e: c = 535,1; d = 1,471 dla uk³adu pomieszczenie – korytarz.
t ( Z = 5m ) =

e
+ f
SEAsr

(10)

gdzie sta³e: e = 10,18; f = 54,582 dla uk³adu pomieszczenie – korytarz.
Otrzymane rodzaje zale¿noœci miêdzy parametrami materia³owymi i po¿arowymi zadymienia mog¹ byæ wykorzystane do okreœlenia granicznych „bezpiecznych” wartoœci parametrów emisji ciep³a i dymu z materia³ów oznaczanych metod¹ kalorymetru sto¿kowego. Niezbêdne s¹ dalsze badania wiêkszej liczby
materia³ów jak i szacowanie zadymienia dla ró¿nych przestrzeni wewnêtrznych
budynku.
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Podsumowanie
Przeprowadzone obliczenia potwierdzaj¹, ¿e modele strefowe uœredniaj¹ce
parametry po¿aru po strefach po¿aru (objêtoœciach kontrolnych) s¹ wystarczaj¹co dok³adne do badañ porównawczych wp³ywu ró¿nych dodatków modyfikuj¹cych w³asnoœci po¿arowe materia³ów palnych i do szeregowania ich z uwagi
na potencjalne zagro¿enie po¿arowe zwi¹zane ze wzrostem stopnia zadymienia.
Dane emisji ciep³a i dymu z kalorymetru sto¿kowego mog¹ byæ zastosowane do
analizy wp³ywu œrodka ogniochronnego materia³u polimerowego ulegaj¹cego
spalaniu na zmiany zadymienia w przestrzeni ograniczonej uk³adu pomieszczenie–korytarz. Rozszerzenie otrzymanych zale¿noœci na inne uk³ady pomieszczeñ
wymaga dalszych badañ. Dla wiêkszych przestrzeni wewnêtrznych budynku nale¿y spodziewaæ siê wiêkszych wartoœci czasów krytycznych. Z tego wzglêdu zagro¿enie dymem w za³o¿onym uk³adzie modelowym nale¿y uznaæ za bliskie maksymalnemu. Uzyskano dobr¹ korelacjê miêdzy parametrami otrzymanymi za pomoc¹ kalorymetru sto¿kowego a parametrami zadymienia modelowanego jednoi dwustrefowo dla ró¿nych wartoœci szybkoœci wydzielania ciep³a.
Wyniki analizy regresji zale¿noœci korelacyjnych danych kalorymetru sto¿kowego i parametrów zadymienia w uk³adzie dwustrefowym po¿aru wskazuj¹ na
dobre korelacje miêdzy czasem do osi¹gania po³o¿enia górnej warstwy 1,5 m nad
poziomem pod³ogi korytarza oraz zasiêgiem widzialnoœci 5 m w górnej warstwie
a parametrem szybkoœci wydzielania ciep³a z materia³ów ulegaj¹cych spalaniu,
definiowanym jako stosunek HRR I maksimum do czasu jego osi¹gania.
Uzyskano przewidziany teoretycznie charakter funkcji mimo ró¿nic
w wyk³adnikach potêgowych otrzymanych zale¿noœci.
Otrzymano równie¿ dobr¹ korelacjê miêdzy parametrem emisji cz¹stek dymu
okreœlonym jako 1/SEAœr a czasem do osi¹gania zasiêgu widzialnoœci 5 m w górnej warstwie w korytarzu.
Uzyskane zale¿noœci umo¿liwiaj¹ szacowanie czasów osi¹gania warunków
krytycznych zadymienia dla uk³adu pomieszczenie–korytarz z danych kalorymetru sto¿kowego. Tym samym jest mo¿liwa wstêpna ocena zagro¿enia zadymieniem na podstawie badañ zachowania siê materia³ów w warunkach symuluj¹cych po¿ar, w ma³ej skali laboratoryjnej.
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The Use of Data from the Conic Calorimeter
to Analyze the Influence of the Polymer Material
Fire Resistance Agent Undergoing Combustion
on the Changes of Smoke Logging
in the Limited Space
The paper has analyzed the influence of selected fire resistance agents
on the parameters of heat and smoke release from the polymer materials
defined by the conic colorimeter and on the parameters of smoke logging
zones in the rooms system. For the research material , the authors selected
the polymer structural materials which are not modified and fire resistant
modified such as : oak timber, epoxide resins on the basis of Epidian 5, and
fitting materials such as polyurethane foams. On the basis of conducted
analysis the positive correlation between the parameters obtained by the
conic colorimeter and the parameters of one or two zones modeled smoke
logging for the simple system of two rooms, has been obtained.
Keywords: wood fire resistance agents, heat release rate, smoke, range
of visibility.
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