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Omówienie
LEAD

Badanie efektywnoœci wytypowanych anod
w procesie elektroutleniania, mierzonej ubytkiem
amoniaku i zanieczyszczeñ organicznych w czasie
elektrolizy odcieków ze sk³adowiska odpadów
komunalnych
Proces elektrochemicznego utleniania jest obiecuj¹c¹ metod¹ oczyszczania odcieków ze sk³adowisk odpadów komunalnych. W badaniach zastosowano poœrednie elektroutlenianie anodowe, które ró¿ni siê od bezpoœredniego tym, ¿e zanieczyszczenia nie adsorbuj¹ siê i nie utleniaj¹ na powierzchni anody tylko s¹ utleniane w roztworze, gdzie znajduje siê utleniacz. Efektywnoœæ wytypowanych anod Pt/Ir, Ru/Sn, Ir/Sn, Sn/Pb/Ru,
mierzono iloœci¹ usuniêtego amoniaku i spadkiem wartoœci ChZT. Z wytypowanych anod najbardziej efektywn¹ okaza³a siê anoda SPR tj Sn/Pb/Ru.
W wyniku elektrolizy uzyskano ca³kowite usuniêcie barwy odcieków, bardzo istotne zmniejszenie wartoœci ChZT oraz ca³kowite usuniêcie amoniaku, co powoduje, ¿e w dalszym procesie oczyszczania odcieków mo¿e
zostaæ pominiêty etap nitryfikacji i denitryfikacji.
S³owa kluczowe: zanieczyszczenia w odciekach ze sk³adowisk komunalnych, elektrochemiczne oczyszczanie odcieków, poœrednie elektroutlenianie anodowe.

Wstêp
W badaniach nad poœrednim elektroutlenianiem anodowym zanieczyszczeñ
obecnych w odciekach, ró¿ni autorzy wykorzystywali najczêœciej jedn¹ anodê.
Niewielu badaczy w swoich pracach porównywa³o efektywnoœæ kilku anod [3].
W jednym z niewielu przypadków badaniom poddano anody: grafit, SPR, Ti/Pb,
Ti/Ru. Elektrolizowano odcieki surowe o nastêpuj¹cych wartoœciach wskaŸników zanieczyszczenia: ChZT – 5000 mg/l O2, NNH4+ – 3000 mg/l, Cl- – 7500 mg/l.
Najbardziej efektywn¹ okaza³a siê anoda SPR, po elektrolizie trwaj¹cej 240 min,
prowadzonej przy gêstoœci pr¹du – 15 A/dm2 uzyskano ca³kowity ubytek jonów
amonowych oraz 92% ubytek wartoœci ChZT [1].
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Inni autorzy badali anody: Ti/Sn i Ti/Pb, jednak elektrolizie poddawano odcieki, wczeœniej oczyszczane metodami biologicznymi. Ich wartoœci wskaŸników
zanieczyszczeñ wynosi³y: ChZT – 1200 mg/l O2, N-NH4 – 380 mg/l, Cl- – 1600 mg/l.
W tego typu badaniach anoda Ti/Sn okaza³a siê najbardziej efektywna. Przy wydajnoœci pr¹dowej 10% uzyskano pe³ne usuniêcie jonów amonowych oraz zmniejszenie wartoœci ChZT o 91% [2].
Do innych badañ, pobrano odcieki oczyszczone wczeœniej w procesie anaerobowym. W procesie elektrochemicznym zastosowano anodê Ti/Sn. Wartoœci
wskaŸników zanieczyszczenia wynosi³y: ChZT – 1 610 mg/l O2, N-NH4
– 1480 mg/l, Cl- – 2010 mg/l. Stosuj¹c gêstoœæ pr¹du 3,23 A/dm2 w czasie 6 godzin, uzyskano pe³ne usuniêcie jonów amonowych oraz zmniejszenie wartoœci
ChZT o 87% [7, 8].
Poddawano tak¿e elektrolizie odcieki surowe o bardzo wysokiej zawartoœci
zanieczyszczeñ: ChZT – 53 300 mg/l O2, N-NH4 – 1 080 mg/l, Cl- – 3500 mg/l. Stosuj¹c anodê Ti/Pt, po 60 min elektrolizy, ca³kowicie usuniêto azot amonowy,
a wartoœæ ChZT zmniejszy³a siê o 84%. Zaobserwowano, ¿e przy ni¿szej wartoœci
pH odcieków, nastêpowa³ spadek efektywnoœci usuwania zwi¹zków organicznych, oraz wzrost efektywnoœci usuwania jonów amonowych [6].
W elektrochemicznym procesie oczyszczania odcieków surowych, stosowano równie¿ anodê Ti/Ru/Ir, przy gêstoœci pr¹du 5,4 A/dm2, w czasie 240 min
uzyskano spadek stê¿enia jonów amonowych o 99,6% i spadek wartoœci ChZT
o 78% [5].
W trzyetapowym procesie oczyszczania stosowano koagulacjê chemiczn¹,
proces elektroutleniania i oczyszczanie biologiczne. Pierwszy etap pozwoli³ na
obni¿enie ChZT z wartoœci 1941 mg/l O2 o 51%. Po drugim etapie sumaryczny
spadek wartoœci ChZT wzrós³ do 85%. Koñcowy etap zwi¹zany z oczyszczaniem
biologicznym, doprowadzi³ do obni¿enia wartoœci ChZT o 95% w stosunku do
wartoœci pocz¹tkowej [9, 10].
Cytowani autorzy prowadzili proces elektrolizy do momentu uzyskania najwiêkszego ubytku wartoœci ChZT.

1. Obiekt i metodyka badañ
Do badañ nad efektywnoœci¹ usuwania zanieczyszczeñ organicznych i jonów
amonowych wytypowano cztery anody: Pt/Ir, Ru/Sn, Ir/Sn oraz Sn/Pb/Ru (SPR),
z którymi przeprowadzono proces poœredniego elektroutleniania anodowego zanieczyszczeñ zawartych w odciekach ze sk³adowiska odpadów komunalnych
£ubna.
Na fot. 1 i 2 przedstawiono miejsce poboru próbek odcieków oraz sposób ich
pobierania.
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Fot. 1. Studzienka z odciekami
îród³o: fot. A. Dmochowska.
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Fot. 2. Pobór próbek
îród³o: fot. A. Dmochowska.

2. Stanowisko badawcze
W pleksiglasowym elektrolizerze o wymiarach 200 × 120 × 70 mm umieszczono równolegle i na przemian 2 anody i 3 stalowe katody. Ka¿da elektroda
mia³a wymiary: 10 cm × 10 cm. Odleg³oœæ miêdzy elektrodami wynosi³a 12 mm.
Elektrody zawieszone by³y w pokrywie elektrolizera przy pomocy prêtów ze stali
nierdzewnej. Za ka¿dym razem objêtoœæ próbki wynosi³a 1000 ml. Badania prowadzono dla wytypowanych gêstoœci pr¹du 2, 3, 4 A/dm2 . W pocz¹tkowym etapie
elektrolizy, gdy proces przebiega³ szybko, próbki do badañ fizyko-chemicznych
pobierano co 5 min. W koñcowym etapie elektrolizy, dla ustalenia dok³adnego
czasu zaniku jonów amonowych próbki pobierano co 1 min. Ka¿dorazowo oznaczano równie¿ wartoœæ ChZT.
Na fot. 3 przedstawiono stanowisko badawcze w trakcie prowadzenia procesu
elektrolizy, a na 4 próbki odcieków po wytypowanych czasach elektrolizy.

Fot. 3. Stanowisko badawcze w trakcie
elektrolizy
îród³o: fot. A. Dmochowska.

Fot. 4. Próbki odcieków po wytypowanych
czasach elektrolizy
îród³o: fot. A. Dmochowska.
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3. Metodyka analityczna
Efektywnoœæ wytypowanej anody w usuwaniu azotu amonowego i zanieczyszczeñ organicznych oceniano na podstawie oznaczeñ:
– chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), metod¹ dichromianow¹ wg
PN-ISO 15705,
– azotu amonowego – metod¹ bezpoœredniej nessleryzacji, wg PN-ISO 7150:2002.
Przed oznaczeniem usuwano chlor za pomoc¹ roztworu tiosiarczanu sodu.

4. Analiza wyników
W tabeli 1 zebrano wyniki wybranych badañ fizyko-chemicznych dla odcieków surowych.
Tabela 1. Wyniki wybranych badañ fizyko-chemicznych odcieków surowych pobranych
ze sk³adowiska odpadów komunalnych £ubna
Lp.

Oznaczenie

Jednostka

1
2
3

Azot amonowy
ChZT
Chlorki

mg/l
mg/l O2
mg/l

Odcieki
A

B

C

D

E

597
3919
3598

600
3012
3600

426
4625
2894

399
2507
5850

698
4790
3246

Na rys. 5 przedstawiono zmiany stê¿enia jonów amonowych podczas prowadzenia procesu elektrolizy dla odcieków A, anody SPR, przy gêstoœciach pr¹du 2,
3, 4 A/dm2. W przypadku pozosta³ych próbek odcieków oraz wytypowanych
anod, charakter zmian by³ podobny, zmienny by³ tylko czas usuwania zanieczyszczeñ. Na rys. 6 przedstawiono zmiany stê¿enia jonów amonowych w trakcie
elektrolizy odcieków A, dla wszystkich anod, po jednakowych czasach trwania
procesu elektrolizy, w celu porównania efektywnoœci usuwania zanieczyszczeñ
dla tych anod.

Rys. 5 Zmiany stê¿enia jonów amonowych w trakcie procesu elektrolizy z u¿yciem anody SPR
îród³o: [4].
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Czasy trwania elektrolizy oraz usuniêty ³adunek zanieczyszczeñ, przy u¿yciu
wybranych anod by³ przybli¿ony. Mo¿na wiêc wnioskowaæ, ¿e efektywnoœæ
anod, mierzona ubytkiem jonów amonowych [%] jest bardzo zbli¿ona, nie mniej
mala³a ona w szeregu:
2
– dla gêstoœci pr¹du 2 A/dm : SPR[28,0] > Ru/Sn[27,6] > Ir/Ru[27,4] > Pt/Ir[27,3],
2
– dla gêstoœci pr¹du 3 A/dm : SPR[30,1] > Ru/Sn[29,5] > Ir/Ru[29,3] > Pt/Ir[29,1],
2
– dla gêstoœci pr¹du 4 A/dm : SPR[29,9] > Ru/Sn[29,3] > Ir/Ru[29,1] > Pt/Ir[29,0].

Rys. 6. Ubytek jonów amonowych wyra¿ony (w %), dla wszystkich wytypowanych anod oraz
wytypowanych czasów elektrolizy
îród³o: [4].

Dla wykorzystanych w badaniach anod i odcieków przebieg zmian wartoœci
stê¿enia jonów amonowych by³ zbli¿ony. Pe³ne usuniêcie jonów amonowych
z odcieków A uzyskano po czasach [min]:
2
– przy gêstoœci pr¹du 2 A/dm : SPR [92], Ru/Sn [93], Ir/Ru [94], Pt/ Ir [96].
Przy wy¿szych gêstoœciach pr¹du czasy elektroutleniania jonów amonowych
by³y krótsze, i tak:
2
– dla gêstoœci pr¹du 3 A/dm mala³y one w szeregu: SPR [58], Ru/Sn [59], Ir/Ru
[59], Pt/Ir [60].
Dla wszystkich anod czasy te by³y jednak zbli¿one. Do takiego wniosku prowadzi porównanie efektywnoœci anod dla tych samych gêstoœci pr¹du i dla jednakowych czasów elektrolizy.
Dla odcieków A (badania wykonano kilkakrotnie), przy gêstoœci pr¹du
2 A/dm2 efektywnoœæ anod mierzona spadkiem wartoœci stê¿enia jonów amonowych [% ubytku] mala³a w szeregu:
– po 10 min: SPR [16,9], > Ru/Sn [16,6], > Ir/Ru [16,4], > Pt/ Ir [16,1],
– po 40 min: SPR [66,8], > Ru/Sn [66,7], > Ir/Ru [66,1], > Pt/ Ir [65,8],
dla gêstoœci 3 A/dm2
– po 10 min: SPR [23,6] > Ru/Sn [23,5] > Ir/Ru [23,1] > Pt/Ir [22,8],
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– po 40 min: SPR [86,6] > Ru/Sn [86,4] > Ir/Ru [86,1] > Pt/Ir [85,9]
dla gêstoœci 4 A/dm2:
– po 10 min: SPR [32,8] > Ru/Sn [32,6] > Ir/Ru [32,4] > Pt/Ir [31,9],
– po 40 min: SPR [96,3] > Ru/Sn [96,2] > Ir/Ru [95,9] > Pt/Ir [95,6].
Zgodnie z oczekiwaniami, wiêksza gêstoœæ pr¹du zapewnia³a w okreœlonym
czasie elektrolizy wiêkszy spadek wartoœci stê¿enia jonów amonowych.
Natomiast ró¿nice wyst¹pi³y w wartoœciach anodowej gêstoœci pr¹du, zapewniaj¹cej maksymaln¹ wydajnoœæ pr¹dow¹ procesu.
Gêstoœæ pr¹du, przy której wystêpowa³a maksymalna wydajnoœæ pr¹dowa dla
wszystkich prób odcieków wynosi³a 3 A/dm2. Tylko w nielicznych eksperymentach maksymaln¹ wydajnoœæ uzyskiwano przy 2 i 4 A/dm2. Dla odcieków A i gêstoœci pr¹du 2 A/dm2, czas pe³nego usuniêcia jonów amonowych wyniós³ 92 min,
a odpowiadaj¹ca temu wydajnoœæ ich usuwania – 28%.
Wyniki uzyskane dla pozosta³ych odcieków potwierdzi³y, i¿ gêstoœæ pr¹du,
przy której wystêpowa³a maksymalna wydajnoœæ usuwania jonów amonowych
wynosi³a najczêœciej 3 A/dm2.
Na wydajnoœæ pr¹dow¹ wp³yw mia³o stê¿enie zanieczyszczeñ organicznych.
Dla odcieków charakteryzuj¹cych siê wy¿szymi wartoœciami ChZT, jak np.
odcieki A – 3919 mg/l O2 przy stê¿eniu chlorków – 3598 mg/l i jonów amonowych
597 mg/l, wydajnoœci pr¹dowe usuwania jonów amonowych [%] przy gêstoœciach
pr¹du 3 A/dm2 [30,0%] i 4 A/dm2 [29,7%] by³y bardzo do siebie zbli¿one i przewy¿sza³y wartoœci uzyskiwane przy gêstoœci 2 A/dm2 [28%]. Analogicznie dla odcieków B o wartoœci ChZT – 3012 mg/l O2, stê¿eniu jonów chlorkowych – 3600 mg/l
i jonów amonowych – 600 mg/l wydajnoœci pr¹dowe przy 3 i 4 A/dm2 wynosi³y
odpowiednio 33,8% i 33,6%, natomiast dla gêstoœci 2 A/dm2 wydajnoœæ by³a ni¿sza i wynosi³a 32,3%.
W przypadku odcieków E o ni¿szej wartoœci ChZT – 2346 mg/l O2, znacznej
zawartoœci chlorków – 4790 mg/l stê¿eniu jonów amonowych – 698 mg/l, wydajnoœæ pr¹dowa usuwania jonów amonowych, uzyskana przy gêstoœci pr¹du
2 A/dm2 [42,1%] by³a tylko nieznacznie mniejsza od uzyskanej przy gêstoœci
3 A/dm2 [ 42,2%], ale wiêksza od wydajnoœci uzyskanej przy gêstoœci pr¹du
4 A/dm2 [41,1%]. Dla odcieków D o wartoœci wskaŸnika ChZT – 2507 mg/l O2,
znacznym stê¿eniu jonów chlorkowych – 5850 mg/l i stê¿eniu jonów amonowych
– 399 mg/l , dla gêstoœci pr¹du 2 i 3 A/dm2 wydajnoœci pr¹dowe usuwania jonów
amonowych wynosi³y odpowiednio: 33,6% i 33,8% i by³y wiêksze od wydajnoœci
uzyskanej przy gêstoœci 4 A/dm2 – 32,4%.
Wyniki te œwiadcz¹, i¿ gêstoœæ pr¹du, zapewniaj¹ca maksymaln¹ wydajnoœæ
pr¹dow¹ procesu elektroutleniania jonów amonowych, przesuwa siê w kierunku
wiêkszych jej wartoœci wraz ze wzrostem stê¿enia zanieczyszczeñ organicznych
ulegaj¹cych elektroutlenianiu.
Wartoœci wydajnoœci pr¹dowych pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie wniosków dotycz¹cych jej zale¿noœci od stê¿enia reagentów. G³ówny wp³yw na to ma stê¿enie
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jonów chlorkowych. Im jest ono wy¿sze, tym wy¿sza jest wydajnoœæ pr¹dowa. Dla
odcieków A o stê¿eniu jonów chlorkowych – 3598 mg/l,, wydajnoœæ pr¹dowa usuwania jonów amonowych wynosi³a dla gêstoœci pr¹du 3 A/dm2 – 30%, natomiast
dla odcieków C, w których stê¿enie jonów Cl- by³o wy¿sze – 4626 mg/l, przy zastosowaniu gêstoœci pr¹du 3 A/dm2, wydajnoœæ usuwania jonów amonowych by³a
wy¿sza i wynosi³a 34,9%. Wydajnoœæ pr¹dowa procesu usuwania jonów amonowych zale¿y równie¿ od ich stê¿enia, im jest ono wy¿sze, tym wy¿sza jest wydajnoœæ. Dla odcieków E o stê¿eniu jonów amonowych równym 698 mg/l, przy gêstoœci pr¹du 3 A/dm2, wydajnoœæ pr¹dowa ich usuwania wynosi³a 42,2%,
natomiast dla odcieków D o stê¿eniu jonów amonowych 399 mg/l by³a ni¿sza
– (33,7%).
Równolegle z badaniami nad elektroutlenianiem jonów amonowych podczas
procesu elektrolizy, prowadzono badania dotycz¹ce zmian wartoœci ChZT. Badania prowadzone by³y dla wszystkich wytypowanych anod oraz próbek odcieków.
Przebieg zmian wartoœci wskaŸnika ChZT w zale¿noœci od czasu trwania procesu dla wszystkich odcieków by³ podobny.
Na rys. 7 przedstawiono ubytek wartoœci ChZT dla odcieków A podczas procesu elektrolizy, prowadzonego z anod¹ SPR, tylko do czasu pe³nego usuniêcia
jonów amonowych.

Rys. 7. Zmiany wartoœci ChZT podczas elektrolizy odcieków A przy gêstoœci pr¹du 2, 3, 4 A/dm2
dla anody SPR
îród³o: [4].

Podobnie jak w przypadku usuwania jonów amonowych, wykresy dotycz¹ce
zmiany wartoœci ChZT dla poszczególnych próbek odcieków i wszystkich anod,
mia³y podobny charakter, a czas procesu odpowiada³ w ka¿dym przypadku czasowi, po którym nastêpowa³o ca³kowite usuniêcie jonów amonowych. Odnotowany ubytek wartoœci ChZT wyniós³ dla ka¿dej z anod i dla gêstoœci pr¹du
2 A/dm2 kolejno w szeregu: SPR[66,6] > Ru/Sn [66,5] > Ir/Ru [66,0] < Pt/Ir
[65,8].
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Na rys. 8 przedstawiono procentowy ubytek wartoœci ChZT, po jednakowych
czasach elektrolizy dla wszystkich anod.

Rys. 8. Ubytek wartoœci ChZT, wyra¿ony w %, dla wybranych anod, dla odcieków A, przy gêstoœci
pr¹du 3 A/dm2
îród³o: [4].

Zmiany wartoœci ChZT wskazuj¹, ¿e dla danego czasu elektrolizy spadek wartoœci ChZT rós³ wraz ze wzrostem gêstoœci pr¹du. Najwiêkszy spadek wartoœci
ChZT, po czasie pe³nego usuniêcia jonów amonowych, widoczny by³ w procesie
trwaj¹cym najd³u¿ej, przy gêstoœci 2 A/dm2.
Dla danego czasu elektrolizy, spadek wartoœci ChZT rós³ wraz ze wzrostem
gêstoœci pr¹du. Odnotowano niewielkie ró¿nice tego spadku miêdzy poszczególnymi anodami. Najwiêkszy spadek wartoœci ChZT, po czasie pe³nego usuniêcia
jonów amonowych, widoczny by³ w procesie trwaj¹cym najd³u¿ej, przy gêstoœci
2 A/dm2. Przy wszystkich gêstoœciach pr¹du dla wszystkich anod, po czasach odpowiadaj¹cych ca³kowitemu zanikowi jonów amonowych (po wykonaniu kilku
serii badañ), tj. odpowiednio: 191 min, 192 min, 194 min, 195 min, spadek wartoœci ChZT [% ubytku], mala³ w szeregu:
2
– dla gêstoœci pr¹du 2 A/dm : SPR [66,6%], > Ru/Sn [66,5%], > Ir/Ru [66,0%], >
Pt/Ir [64,3%],
2
– dla gêstoœci pr¹du 3 A/dm : SPR [61,4%], > Ru/Sn [61,3%], > Ir/Ru [61,1%], >
Pt/Ir [61,0%].
Podobnie jak w przypadku jonów amonowych, porównano procentowe wartoœci ubytku ChZT, otrzymane podczas elektrolizy z zastosowaniem ka¿dej anody, po takich samych czasach trwania procesu. Dla gêstoœci pr¹du 2 A/dm2 spadek wartoœci ChZT, wyniós³:
– po 15 min: SPR [23,7], Ru/Sn [23,1], Ir/Ru [22,8], Pt/Ir [22,4],
– po 30 min: SPR [38,3], Ru/Sn [37,9], Ir/Ru [37,6 ], Pt/Ir [37,1],
– po 75 min: SPR [62,0], Ru/Sn [61,1], Ir/Ru [60,9], Pt/Ir [60,7].
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Natomiast dla gêstoœci pr¹du 3 A/dm2 wartoœæ ChZT wynosi³a:
– po 15 min: SPR [31,4], Ru/Sn [30,8], Ir/Ru [30,5], Pt/Ir [30,1],
– po 45 min: SPR [59,0], Ru/Sn [58,6], Ir/Ru [58,3], Pt/Ir [58,0].
Przy gêstoœci pr¹du 3 A/dm2, dla której otrzymano maksymaln¹ wydajnoœæ
pr¹dow¹ usuwania jonów amonowych, wydajnoœæ pr¹dowa usuwania ChZT dla
odcieków A wynios³a 70,7%.
Tak jak w przypadku jonów amonowych, na wydajnoœæ pr¹dow¹ usuwania
ChZT mia³o równie¿ wp³yw stê¿enie jonów chlorkowych. Im stê¿enie to by³o
wy¿sze, tym wiêksza by³a wydajnoœæ. Wydajnoœæ pr¹dowa zale¿na by³a od wydajnoœci wydzielania siê chloru na anodzie. Ponadto wzrost wydajnoœci wydzielania
siê chloru zwiêksza³ efektywnoœæ procesów z jego udzia³em, tj. procesów utleniania jonów amonowych i zwi¹zków organicznych. Dla odcieków C, o stê¿eniu jonów chlorkowych – 4625 mg/l, przy gêstoœci pr¹du 3 A/dm2, wydajnoœæ pr¹dowa
usuwania ChZT wynosi³a 64,8%, natomiast dla odcieków D (5850 mg/l Cl2) by³a
wiêksza i wynosi³a 87,3%.
Wydajnoœæ pr¹dowa ubytku ChZT ros³a równie¿ wraz ze wzrostem tej wartoœci. Dla gêstoœci pr¹du 3 A/dm2 podczas elektrolizy odcieków A, dla których wartoœæ ChZT wynosi³a 3919 mg/l O2, wydajnoœæ pr¹dowa usuwania ChZT wynios³a
70,7%. Jednak dla odcieków B o wartoœci ChZT 3012 mg/l O2 i podobnym stê¿eniu jonów chlorkowych i amonowych wydajnoœæ by³a mniejsza – 55,2%.
Na wydajnoœæ pr¹dow¹ usuwania ChZT mia³o równie¿ wp³yw stê¿enie reagentów konkuruj¹cych w reakcji utleniania, tj. jonów amonowych. Im wy¿sze by³o ich
stê¿enie, tym wydajnoœæ by³a ni¿sza. W odciekach C o stê¿eniu jonów amonowych
426 mg/l, przy zastosowaniu gêstoœci pr¹du 3 A/dm2, wydajnoœæ pr¹dowa usuwania
ChZT wynosi³a 64,8% , natomiast w odciekach E o wy¿szym stê¿eniu jonów amonowych – 698 mg/l i podobnym stê¿eniu jonów chlorkowych, wydajnoœæ by³a
mniejsza i wynosi³a 59,2%. Dla wszystkich próbek odcieków sumaryczna wydajnoœæ pr¹dowa jest wysoka, a dla odcieków charakteryzuj¹cych siê wiêkszym stê¿eniem jonów chlorkowych i utlenianych zanieczyszczeñ (D, E) wydajnoœæ ta przekracza 100%. Dowodzi to znacznego udzia³u wtórnych reakcji utleniania
zanieczyszczeñ, w których uczestnicz¹ chloraminy. Ich reakcje z zanieczyszczeniami organicznymi powoduj¹ zmniejszenie wartoœci ChZT, zwiêkszaj¹c tym samym
pozorn¹ wydajnoœæ pr¹dow¹ procesu. Reakcje te powoduj¹ szybszy zanik chloramin, przez co zmniejsza siê szybkoœæ ubytku jonów amonowych.
Stê¿enie jonów chlorkowych potrzebnych do ca³kowitego usuniêcia jonów
amonowych jest wówczas mniejsze ni¿ wynika to z reakcji pomiêdzy tymi jonami, zmniejsza siê wiêc wydajnoœæ usuwania jonów amonowych. Jednoczeœnie, jak
to wynika z reakcji podstawienia chloru do grupy aminowej, zachodz¹cej ³atwo
za pomoc¹ chloramin, przebiegaj¹cej zgodnie z reakcj¹:
H3NCl+ + H 2NR ® (H3NClH2NR)+ ® NH3 + RH2NCl+ ® RHNCl + H+ (1)
nastêpuje „regeneracja” amoniaku. Jest to równie¿ przyczyn¹ spadku wydajnoœci
jego usuwania.
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Wraz ze wzrostem gêstoœci pr¹du, w czasie, w którym nastêpowa³o pe³ne usuniêcie jonów amonowych, towarzysz¹cy temu spadek wartoœci ChZT nieznacznie mala³. Jest to najprawdopodobniej zwi¹zane z tym, ¿e chlor znacznie szybciej
reaguje z amoniakiem i bia³kami znajduj¹cymi siê w odciekach, podstawiaj¹c siê
do grupy aminowej ni¿ z innymi zanieczyszczeniami organicznymi, podstawiaj¹c siê do ³añcucha wêglowodorowego.

Podsumowanie i wnioski
W pracy przedstawiono wyniki badañ nad poœrednim elektroutlenianiem
anodowym zanieczyszczeñ z odcieków ze sk³adowiska odpadów komunalnych,
pochodz¹cych z £ubnej. Wszystkie próbki odcieków surowych charakteryzowa³y siê wysokim stê¿eniem jonów chlorkowych, jonów amonowych i zwi¹zków
organicznych. Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badañ wskazuj¹, ¿e:
1. Wœród wytypowanych anod najbardziej efektywn¹ okaza³a siê anoda SPR.
Efektywnoœæ anod by³a bardzo zbli¿ona, zarówno w usuwaniu jonów amonowych, jak i zanieczyszczeñ organicznych, mierzona ubytkiem stê¿enia jonów
amonowych i wartoœci ChZT, dla 90% badañ, mala³a ona w szeregu:
SPR > Ru/Sn > Ir/Ru > Pt/Ir.
2. Podczas elektrolizy zgodnie z oczekiwaniami wiêksza gêstoœæ pr¹du zapewnia³a w okreœlonym czasie wiêkszy spadek wartoœci stê¿enia jonów amonowych. Gêstoœæ pr¹du, przy której otrzymano maksymaln¹ wydajnoœæ
anodow¹ wynosi³a 3 A/dm2. Sporadycznie wystêpowa³a ona przy 2 i 4 A/dm2.
3. Na maksymaln¹ wydajnoœæ pr¹dow¹ usuwania jonów amonowych wp³yw
mia³o stê¿enie zwi¹zków organicznych. Dla odcieków o wiêkszych wartoœciach ChZT wydajnoœci pr¹dowe przy gêstoœciach 3 i 4 A/dm2 by³y do siebie
2
zbli¿one i przewy¿sza³y wartoœci uzyskiwane przy gêstoœci 2 A/dm . Dla odcieków o ni¿szych wartoœciach ChZT i znacznych stê¿eniach jonów chlorkowych wydajnoœæ uzyskana przy 2 A/dm2 by³a tylko nieznacznie ni¿sza ni¿
2
otrzymana przy 3 A/dm , jednak wy¿sza ni¿ wydajnoœæ uzyskana przy
2
4 A/dm .
4. Uzyskane wyniki badañ œwiadcz¹, i¿ gêstoœæ pr¹du, zapewniaj¹ca maksymaln¹ wydajnoœæ pr¹dow¹ procesu elektroutleniania jonów amonowych,
przesuwa siê w kierunku wiêkszych jej wartoœci wraz ze wzrostem stê¿enia zanieczyszczeñ organicznych ulegaj¹cych elektroutlenianiu.
Wydajnoœæ procesu usuwania jonów amonowych i zanieczyszczeñ organicznych zale¿y od ich stê¿enia. Przy wiêkszym stê¿eniu zanieczyszczeñ wiêksza
jest wydajnoœæ pr¹dowa ich usuwania.
Wydajnoœæ procesu usuwania danego zanieczyszczenia zale¿y od stê¿enia zanieczyszczeñ konkuruj¹cych w procesie utleniania. Wy¿sze stê¿enie zanieczyszczeñ konkuruj¹cych powoduje obni¿enie wydajnoœci procesu.
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5. Bior¹c pod uwagê wysoki stopieñ usuwania azotu amonowego, który w procesie oczyszczania odcieków pozwala omin¹æ etap nitryfikacji i denitryfikacji,
jak równie¿ znaczny spadek stê¿enia zanieczyszczeñ organicznych, mierzony
spadkiem wartoœci ChZT, mo¿na uznaæ, i¿ elektroutlenianie mo¿na zaliczyæ
do wysokoefektywnych metod oczyszczania odcieków. Konieczne jest jednak
przeprowadzenie badañ laboratoryjnych, które pozwol¹ na dobór najbardziej
efektywnej anody i optymalnych parametrów procesu w zale¿noœci od sk³adu
odcieków.
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The Examination of the Effectiveness of Selected
Anode in Electrooxidation Process, Measured
Loss of Amonia and Organic Impurities from
Leaching During the Electrolysis from Municipal
Landfill
The process of electrochemical oxidation is a promising method
of treatment of leachate from municipal landfills. In the tests there was used
the indirect electrooxidation of the anode which is different from the direct
one in the way that the impurities do not adsorb and oxidize the surface
of the anode but they are oxidized only in a solution, where there is
an oxidant. The effectiveness of selected anode Pt/Ir, Ru/Sn, Ir/Sn,
Sn/Pb/Ru was measured by the amount of removed ammonia and by
a decrease in COD values. From the selected anodes the most effective
one was the Sn/Pb/Ru called SPR. The electrolytic process has completely
removed the leaching color as well as it significantly reduced the COD
and totally removed the ammonia. It may result in the omission
of nitrification and denitrification step in the further effluent treatment
process.
Keywords: impurities in leaching from municipal landfill, electrochemical
treatment of leachate, indirect electrooxidation of the anode.
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Identyfikacja binarnych kana³ów radiowych
W artykule przedstawiono metodê okreœlania parametrów modelu krótkofalowego kana³u dyskretnego opart¹ na teorii ³añcuchów Markowa. Podstawowym problemem wystêpuj¹cym przy projektowaniu systemów
transmisji danych (teledacyjnych) jest wybór kodu nadmiarowego zabezpieczaj¹cego przesy³ane informacje cyfrowe przed zak³óceniami, a w konsekwencji b³êdami w przesy³anej informacji, wystêpuj¹cymi w kanale
³¹cznoœci. Z tego wzglêdu problemem zasadniczej wagi jest okreœlenie dla
danego kana³u widma b³êdów. Jednak ka¿dorazowe przeprowadzenie takich pomiarów by³oby ca³kowicie nieracjonalne. Z tego powodu od wielu
lat d¹¿y siê do opracowania prostych modeli matematycznych rzeczywistych kana³ów teledacyjnych. Modele takie powinny charakteryzowaæ siê
niezbyt du¿¹ liczb¹ parametrów, obejmowaæ szerok¹ klasê kana³ów i mo¿liwie jak najdok³adniej odtwarzaæ widmo b³êdów kana³u. W pracy przedstawiono metodê wyznaczania parametrów dwustanowego modelu Elliota
– Gilberta na podstawie ³atwych do okreœlenia statystyk b³êdów: prawdopodobieñstwa wyst¹pienia b³êdu pojedynczego, podwójnego i potrójnego oraz prawdopodobieñstwa wyst¹pienia elementu bezb³êdnego, dwu
bezb³êdnych i trzech bezb³êdnych.
S³owa kluczowe: transmisja danych, modele kana³ów radiowych, b³êdy
w transmisjach radiowych, kody nadmiarowe.

Wprowadzenie
Podstawowym problemem wystêpuj¹cym przy projektowaniu systemów
transmisji danych (teledacyjnych) jest wybór kodu nadmiarowego zabezpieczaj¹cego przesy³ane informacje cyfrowe przed zak³óceniami, a w konsekwencji
b³êdami w przesy³anej informacji, wystêpuj¹cymi w kanale ³¹cznoœci [1]. Aby
kod nadmiarowy by³ w pe³ni wykorzystany, jego widmo korekcyjne lub detekcyjne musi zostaæ dopasowane do widma b³êdów w kanale dyskretnym. Jeœli
wyst¹pi przypadek niedopasowania charakterystyki kodu do charakteru pojawiania siê b³êdów w kanale, praktycznie niemo¿liwe jest osi¹gniêcie zadanego odpowiednio ma³ego (akceptowalnego) prawdopodobieñstwa b³êdnej decyzji ostatecznej o przes³anej informacji, nawet przy du¿ej nadmiarowoœci (rozwlek³oœci)
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kodu [2]. W powszechnie obecnie stosowanych systemach teledacyjnych pod
pojêciem b³êdnej decyzji ostatecznej praktycznie rozumie siê znakow¹ stopê
b³êdów (ZSB) przy transmisji znakowej (klasyczny algorytm TOR – ang. Teleprinting Over the Radio) lub blokow¹ stopê b³êdów (BSB) przy transmisjach
blokowych.
Z tego wzglêdu problemem zasadniczej wagi jest okreœlenie dla danego
kana³u widma b³êdów. Mo¿na tego dokonaæ eksperymentalnie, przeprowadzaj¹c
d³ugotrwa³e, a co za tym idzie kosztowne pomiary [3]. Jednak ka¿dorazowe przeprowadzenie takich pomiarów by³oby ca³kowicie nieracjonalne. Z tego powodu
od wielu lat d¹¿y siê do opracowania prostych modeli matematycznych rzeczywistych kana³ów teledacyjnych. Modele takie powinny charakteryzowaæ siê niezbyt du¿¹ liczb¹ parametrów, obejmowaæ szerok¹ klasê kana³ów i mo¿liwie jak
najdok³adniej odtwarzaæ widmo b³êdów kana³u. W tym miejscu przypomnieæ
nale¿y co rozumiemy pod pojêciem widma w kontekœcie niniejszego artyku³u.
Widmem korekcyjnym (detekcyjnym) kodu nazywamy zespó³ liczb ai(bi); i =
= 1,2,…n okreœlaj¹cych, jaka czêœæ liczby b³êdów o krotnoœci i jest korygowana
(wykrywana) przez kod (b³êdy pojedyñcze, podwójne, potrójne i wy¿szych krotnoœciach) gdzie n jest d³ugoœci¹ ci¹gu kodowego. Widmo b³êdów mo¿e byæ wagowe lub paczkowe. Wagowym widmem b³êdów nazywaæ bêdziemy zespó³ liczb
P(m,n); m = 1,2,…,n bêd¹cych prawdopodobieñstwami wyst¹pienia m b³êdów
w ci¹gu kodowym o d³ugoœci n. Paczkowym widmem b³êdów nazwiemy zespó³
liczb P(l,n); l = 2,...,n bêd¹cych prawdopodobieñstwami wyst¹pienia paczki
b³êdów o d³ugoœci l w ci¹gu kodowym o d³ugoœci n. Paczk¹ b³êdów nazywamy
ci¹g zaczynaj¹cy siê i koñcz¹cy b³êdem, a pomiêdzy nimi mog¹ wystêpowaæ
b³êdy i elementy bezb³êdne. Pod pojêciem b³êdu rozumie siê niezgodnoœæ stanu
znamiennego sygna³u nadanego i odebranego.
Badania w³aœciwoœci statystycznych radiowych kana³ów binarnych [2], [4],
[5], [6], [7], [8], [16], [17], [18] wykaza³y, ¿e poza przypadkami linii mikrofalowych i ³¹czy satelitarnych za³o¿enia o tym, ¿e kana³ jest bezpamiêciowy, nie znajduje praktycznego potwierdzenia. Model uwzglêdniaj¹cy pamiêæ kana³u rzêdu
jeden zaproponowa³ Gilbert [9]. W modelu tym przyjmuje siê, ¿e:
– podczas przesy³ania n-tego sygna³u elementarnego kana³ znajduje siê w jednym z dwu stanów „dobrym” G lub „z³ym” B,
– w ka¿dym w tych stanów kana³ zachowuje siê jak kana³ bezpamiêciowy symetryczny z prawdopodobieñstwem b³êdu p1,
– ci¹g stanów kana³u stanowi realizacjê stacjonarnego procesu Markowa przedstawionego na rys. 1.
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Rys. 1. Model Gilberta: a) graf dwustanowego ³añcucha Markowa, b) przyk³ad ci¹gu stanów
îród³o: [7].

gdzie:
p11 – prawdopodobieñstwo pozostania ³añcucha w stanie w „dobrym” G,
p12 – prawdopodobieñstwo przejœcia ³añcucha ze stanu „dobrego” G do „z³ego” B,
p21 – prawdopodobieñstwo przejœcia ³añcucha ze stanu „z³ego” B do „dobrego” G,
p22 – prawdopodobieñstwo pozostania ³añcucha w stanie „z³ym” B,
h – prawdopodobieñstwo niewyst¹pienia b³êdu w stanie „z³ym” B.
Tak wiêc stan G jest stanem bezb³êdnym, zaœ w stanie B mog¹ wystêpowaæ zarówno elementy bezb³êdne, jak i b³êdne, przy czym prawdopodobieñstwo b³êdu
jest równe 1 - h. Model ten jest pierwsz¹ prób¹ odzwierciedlenia grupowania siê
b³êdów, tzn. uwzglêdniania pamiêci kana³ów. Opisuje on grupowanie siê b³êdów
w paczki, ale nie opisuje grupowania siê paczek w bardziej z³o¿one struktury. Stanowi dobre odzwierciedlenie wielu ³¹czy telefonicznych i by³ podstaw¹ do skonstruowania wielu innych modeli markowskich.
Wymieniona w tytule identyfikacja radiowego kana³u binarnego jest wiêc niczym innym jak okreœleniem parametrów modelu na podstawie ³atwych do okreœlenia statystyk eksperymentalnych.

1. Model Elliota – Gilberta
Model zaproponowany przez Elliota [10] jest uogólnieniem modelu Gilberta,
w którym dopuszcza siê mo¿liwoœæ powstawania b³êdów równie¿ w stanie „dobrym” G, ale prawdopodobieñstwo b³êdnego odbioru w stanie B jest du¿o wiêksze ni¿ prawdopodobieñstwo b³êdnego odbioru w stanie G.
(1 - h ) >> (1 - k)
gdzie:
h – prawdopodobieñstwo bezb³êdnej transmisji w stanie „z³ym” B,
k – prawdopodobieñstwo bezb³êdnej transmisji w stanie „dobrym” G.

(1)
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Model ten dok³adniej odzwierciedla rzeczywiste zjawiska zachodz¹ce w kanale, ale jednoczeœnie znacznie komplikuj¹ siê obliczenia, a wyznaczenie czterech
parametrów modelu na podstawie danych eksperymentalnych jest trudne.
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia b³êdnego elementu w tym modelu wyra¿a
siê zale¿noœci¹:
p (1 - k) + p12 (1 - h )
(2)
P(1) = 21
p12 + p21
zaœ rozk³ad d³ugoœci pauz okreœla zale¿noœæ [11]:
p( k) = u( k) - u( k +1)

(3)

gdzie:
u(k) wyra¿a siê nastêpuj¹c¹ zale¿noœci¹ rekurencyjn¹:
u( k) = ( p11 × k + p22 × h ) × u( k - 1) + h × k( p21 - p11 ) × u( k - 2)

(4)

z warunkami pocz¹tkowymi u(0) =1
u(1) =

p12 (1 - h ) × ( p21 k + p22 h ) + p21 (1 - k) × ( p12 h + p11 k)
p12 (1 - h ) + p21 (1 - k)

(5)

Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia m b³êdów w bloku n-elementowym wyra¿a
siê wzorem [7]:
1
(6)
P( m , n ) =
p21 × G( m, n ) + p12 B( m, n )]]
[
p12 + p21
gdzie:
G(m,n) i B(m,n) dane s¹ wzorami rekurencyjnymi:
G( m, n ) + G( m, n - 1) p11 k + B( m, n - 1) p12 k + G( m - 1, n - 1) p11 (1 - k) +
(7)
+ B( m - 1, n - 1) p12 (1 - h )
oraz:
B( m, n ) + B( m, n - 1) p22 h + G( m, n - 1) p21 h + B( m - 1, n - 1) p22 (1 - h ) +
+G( m - 1, n - 1) p21 (1 - h )
z warunkami pocz¹tkowymi:
G(0,1)=k, B(0,1)=h
G(1,1)=1–k, B(1,1)=1–h
gdzie:
G(m,n)

B(m,n)

– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia m b³êdów w ci¹gu kodowym
o d³ugoœci n przy warunku, ¿e na pocz¹tku transmisji kana³
znajdowa³ siê w stanie „dobrym” G,
– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia m b³êdów w ci¹gu kodowym
o d³ugoœci n przy warunku, ¿e na pocz¹tku transmisji kana³
znajdowa³ siê w stanie „z³ym” B.

(8)
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Nale¿y równie¿ przypisaæ wartoœæ G(m,n) = B(m,n) = 0, kiedy m < 0 lub m > n.
Aby móc korzystaæ z przytoczonych charakterystyk, nale¿y wyznaczyæ parametry modelu p12, p21, k i h. Wed³ug zaproponowanej w [12] metodzie nie dochodzi siê do pomyœlnych wyników. Zaproponowano wiêc inny sposób, niezupe³nie
œcis³y analitycznie, ale daj¹cy wystarczaj¹co dok³adne dla praktyki in¿ynierskiej
wyniki oraz pewn¹ metodê numeryczn¹.
W celu wyznaczenia parametrów modelu wybieramy szeœæ nastêpuj¹cych,
³atwych do wyznaczenia statystyk ci¹gu b³êdów:
– prawdopodobieñstwa wyst¹pienia b³êdu pojedynczego:
a = P(1) = P{G} × p1 + P{ B} × p2
gdzie:
p1 = 1 – k oraz p2 = 1 – h
P{G} – prawdopodobieñstwo wyst¹pienia stanu „dobrego” G,
P{B} – prawdopodobieñstwo wyst¹pienia stanu „z³ego” B.

(9)

– prawdopodobieñstwa wyst¹pienia b³êdów podwójnych:
e = P(11) = P{G}( p11 p12 + p12 p1 p2 ) + P{ B}( p22 p22 + p21 p1 p2 )

(10)

– prawdopodobieñstwa wyst¹pienia b³êdów potrójnych:
2
d = P(111) = P{G}( p11
p13 + p11 p12 p12 p2 + p12 p21 p12 p2 + p12 p22 p1 p22 ) +
2
+ P{ B}( p22
p23 + p22 p21 p22 p1 + p21 p11 p2 p12 + p21 p12 p1 p22 )

(11)

– prawdopodobieñstwa wyst¹pienia elementu bezb³êdnego:
f = P( O) = P{G} × k + P{ B} × h

(12)

– prawdopodobieñstwa wyst¹pienia dwu elementów bezb³êdnych:
t = P( 00) = P{G}( p11 k2 + p12 k × h ) + P{ B}( p22 h 2 + p21 k × h )

(13)

– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia trzech elementów bezb³êdnych:
2 3
g = P( 000) = P{G}( p11
k + p11 p12 k2 h + p12 p21 k2 h + p12 p22 kh 2 ) +
2
+ P{ B}( p22
h 3 + p22 p21 h 2 k + p21 p11 h × k2 + p21 p12 k × h 2 )

(14)

Oczywistym jest, ¿e aby model odzwierciedla³ grupowanie siê b³êdów, musz¹
byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki: p11>p12 oraz p22>p21. Wobec tego pos³u¿ymy
siê nastêpuj¹cym rozumowaniem. Jeœli model przejdzie do stanu B (lub G), to
z prawdopodobieñstwem niemal równym jednoœci mo¿emy twierdziæ, ¿e pozostanie w tym stanie d³u¿ej ni¿ przez jeden element. W rozpatrywanych statystykach rozwa¿amy bardzo krótkie sekwencje (tylko trzyelementowe), w zwi¹zku
z tym, nie pope³niaj¹c du¿ego b³êdu mo¿emy uproœciæ wyra¿enia (9) ... (14) do
postaci (15) ... (20).
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– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia b³êdu pojedynczego:
a = P(1) = P{G} p1 + P{ B} p2

(15)

– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia b³êdów podwójnych:
e = P(11) = P{G} p12 + P{ B} p22

(16)

– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia b³êdów potrójnych:
d = (111) = P{G} p13 + P{ B} p23

(17)

– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia elementu bezb³êdnego:
f = P( 0) = P{G}k + P{ B}h

(18)

– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia dwu elementów bezb³êdnych:
t = P( 00) = P{G}k2 + P{ B}h 2

(19)

– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia trzech elementów bezb³êdnych:
g = P( 000) = P{G}k3 + P{ B}h 3

(20)

Dokonuj¹c podstawienia:
P{ B} =

p12
=x
p12 + p21

(21)

P{G} =

p21
=y
p12 + p21

(22)

a - yp1
p2

(23)

oraz:

ze statystyki (15) otrzymamy:
x+

i po wstawieniu do (16) mo¿na napisaæ:
y=

e - ap2
p1 ( p1 - p2 )

(24)

Równie¿ ze statystyki (17) mo¿emy wyznaczyæ:
y=

d - ap22
p1 ( p12 - p22 )

(25)

Porównuj¹c wyra¿enia (24) i (25) oraz przekszta³caj¹c wzglêdem p2 otrzymamy:
p2 =

d - ep1
e - ap1

(26)
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Ze statystyki (18) wyznaczamy:
f - yk
h

(27)

t - fh
k( k - h )

(28)

g - fh 2
k( k2 - h 2 )

(29)

x=
i wstawiamy do (19) oraz okreœlamy:
y=
Ze statystyki (20) wyznaczamy:
y=

Porównuj¹c wyra¿enia (28) i (29) oraz rozwi¹zuj¹c wzglêdem p2, otrzymamy:
p2 = 1 -

g - t(1 - p1 )
t - f (1 - p1 )

(30)

Porównuj¹c wyra¿enia (26) i (30):
d - ep1
g - t(1 - p1 )
=1 e - ap1
t - f (1 - p1 )

(31)

Porz¹dkuj¹c (31) wzglêdem p1, otrzymamy równanie kwadratowe wzglêdem p1:
p12 ( af - at - fe ) + p1 ( df + 2ta - fa - ag ) + dt - df - 2te + fe + eg = 0
Podstawiaj¹c:
r1 = af – at – fe
r2 = df + 2ta – fa – eg
r3 = dt – df – 2te + fe + eg
otrzymujemy:
p12 r1 + p1 r2 + r3 = 0

(32)

(33)
(34)

st¹d:
p1(1)(2 ) =

-r2 ± r22 - 4 r1 r3

(35)

2r1

W ten sposób wyznaczono dwa parametry modelu: prawdopodobieñstwo
b³êdu w stanie „dobrym” G i prawdopodobieñstwo b³êdu w stanie „z³ym” B.
Prawdopodobieñstwo przejœcia ze stanu „dobrego” G do „z³ego” B i odwrotnie
z zaproponowanych statystyk nie da siê wyznaczyæ, ale mo¿na wyznaczyæ ich stosunek. Wówczas, zak³adaj¹c jedno z nich, okreœlimy drugie. Wskazówk¹ na to,
jaka powinna byæ wielkoœæ tego prawdopodobieñstwa, mo¿e byæ wynik omówionej dalej metody numerycznej.
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Stosunek prawdopodobieñstw przejœciowych wyznaczyæ mo¿na z zale¿noœci
wyprowadzonej ze statystyk (15) i (16):
p12
p ( ap - e )
= 1 1
p21 p2 ( e - ap2 )

(36)

Nie jest to jedyna zale¿noœæ z zaproponowanej grupy statystyk wyjœciowych,
z której mo¿na obliczyæ stosunek prawdopodobieñstw przejœciowych.
Model ten opisuje grupowanie siê b³êdów w paczki, ale nie opisuje grupowania siê paczek i ma tendencje do ich „wyd³u¿ania”. Niedostatkiem tego modelu
jest uci¹¿liwy sposób wyznaczania jego parametrów, a co za tym idzie – skomplikowane postacie wzorów na interesuj¹ce nas parametry systemów teledacyjnych.

2. Okreœlenie parametrów modelu Elliota – Gilberta metod¹
numeryczn¹
W rozdziale 1 zaproponowano „pó³analityczn¹” metodê okreœlenia parametrów modelu Elliota – Gilberta. Jej niedostatkiem jest koniecznoœæ wykonywania
pracoch³onnych obliczeñ.
Obecnie zostanie zaproponowana metoda numeryczna, realizowana przy pomocy elektronicznej techniki obliczeniowej, wystarczaj¹co dok³adna w praktyce
in¿ynierskiej. Metoda ta opiera siê na podziale analizowanego fragmentu ci¹gu
b³êdów na mniejsze odcinki przypisane do okreœlonych stanów (w naszym przypadku dwu) na podstawie kryterium, którym jest wielkoœæ odcinka bezb³êdnego.
I tak do stanu „z³ego” B zaliczymy te odcinki ci¹gu b³êdów, w których maksymalna liczba bezb³êdnych elementów miêdzy dwoma s¹siednimi b³êdami nie przekracza pewnej liczby d, a do stanu „dobrego zaliczamy te fragmenty ci¹gu
b³êdów, w których maksymalna liczba bezb³êdnych elementów miêdzy s¹siednimi b³êdami przekracza umown¹ liczbê d. Po dokonaniu takiego podzia³u oblicza
siê nastêpuj¹ce wielkoœci:
– liczbê przypadków l1 wyst¹pienia stanu B,
– liczbê przypadków l2 wyst¹pienia stanu G,
– ³¹czn¹ d³ugoœæ odcinków ci¹gu b³êdów (za ca³y czas analizy) H1 w bitach, odnosz¹c¹ siê do stanu B,
– ³¹czn¹ d³ugoœæ odcinków ci¹gu b³êdów H2 w bitach, odnosz¹c¹ siê do stanu G,
– ³¹czn¹ liczbê b³êdów B1, wystêpuj¹c¹ w stanie B,
– ³¹czn¹ liczbê b³êdów B2, wystêpuj¹c¹ w stanie G.
Na podstawie tych danych i prostych wzorów mo¿na okreœliæ parametry modelu Elliota – Gilberta:
n1 = B1 / H1
n2 = B2 / H2
(37)
n12 = l1 / H1
n21 = l2 / H2
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n11 = 1 - n12
n22 = 1 - n21
gdzie:
n1 – doœwiadczalne prawdopodobieñstwo wyst¹pienia b³êdu w stanie „z³ym” B,
n2 – doœwiadczalne prawdopodobieñstwo wyst¹pienia b³êdu w stanie „dobrym” G,
n12 – doœwiadczalne prawdopodobieñstwo przejœcia kana³u ze stanu „z³ego” B
do „dobrego” G,
n21 – doœwiadczalne prawdopodobieñstwo przejœcia kana³u ze stanu „dobrego” G
do „z³ego” B,
n11 – doœwiadczalne prawdopodobieñstwo pozostania kana³u w stanie „z³ym” B,
n22 – doœwiadczalne prawdopodobieñstwo pozostania kana³u w stanie
„dobrym” G.
Wielkoœci n1, n2, n12 i n21 maj¹ sens parametrów modelu Elliota – Gilberta,
a mianowicie:
n1 odpowiada 1–h
n2 odpowiada 1–k
n12 odpowiada p21
n21 odpowiada p12
Wczytaj dane

N
Czy stan B

Okreœl
parametry
h1, b1

T

N

Czy koniec
stanu B
T
Zwiêksz wskazania
H1 o h1
B1 o b1
l1 o 1

N
Czy koniec
analizy

T Oblicz i drukuj
zadane
wielkoœci

Czy koniec
analizy

T

Oblicz i drukuj
zadane
wielkoœci

N

Zwiêksz wskazania
H2 o h2
B2 o b2
l2 o 1
T
Czy koniec
stanu G

Okreœl parametry
h2, b2

N

Rys. 2. Uproszczony algorytm dzia³ania programu wyznaczaj¹cego parametry modelu Elliota – Gilberta
îród³o: [7].
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Metodê tê praktycznie realizuje program, którego uproszczony algorytm
przedstawiono na rys. 2. Program analizuje dane odcinkami zawieraj¹cymi
8192 znaki. W programie tym liczba d jest parametrem i przyjmuje wartoœci 2, 4,
7, 10, 14, 28, 56, 112, 224, 448 i 896.
W tabelach 1 i 2 przedstawiono wyniki dzia³ania programu dla danych eksperymentalnych, z których wynika, ¿e zmiany parametru d w granicach od 10 do 28
(a nawet do 56) nie maj¹ istotnego wp³ywu na wartoœci parametrów modelu Elliota – Gilberta. Z drugiej strony zalecenia CCITT mówi¹, i¿ b³êdy zaliczamy do
dwu ró¿nych paczek, o ile rozdzielone s¹ co najmniej dziesiêcioma elementami
bezb³êdnymi [13]. Uwzglêdniaj¹c oba wy¿ej wymienione fakty, proponuje siê
przyj¹æ do wyznaczania parametrów modelu Elliota – Gilberta metod¹ numeryczn¹ kryterium d = 10 i d = 28.
Tabela 1. Wyniki dzia³ania programu dla danych eksperymentalnych (ma³a ESB)
d

l1

l2

h1

h2

b1

b2

n1

n2

n11

n22

n12

n21

ESB

2
4
7
10
14
28
56
112
224
448
896

50
30
19
17
13
9
12
12
11
11
10

51
31
20
18
14
10
13
13
12
12
10

513
672
788
884
973
1394
1674
2076
2802
4689
9812

56831
56672
56556
56460
56371
55950
55670
55268
54542
52655
47532

341
362
370
378
381
395
404
410
414
420
427

96
75
67
59
56
42
33
27
23
17
10

0,66472
0,53869
0,46954
0.42760
0,39157
0,28336
0,24134
0,19750
0,14775
0,08957
0,04352

0,00169
0,00132
0,00118
0,00104
0,00099
0,00075
0,00059
0,00049
0,00042
0,00032
0,00021

0,90253
0,95536
0,97589
0,98077
0,98664
0,99354
0,99283
0,99422
0,99607
0,99765
0,99898

0,99910
0,99945
0,99965
0,99968
0,99975
0,99982
0,99977
0,99976
0,99978
0,99977
0,99979

0,09747
0,04464
0,02411
0,01923
0,01336
0,00646
0,00717
0,00578
0,00393
0,00235
0,00102

0,0009
0,00055
0,00035
0,00032
0,00025
0,00018
0,00023
0,00024
0,00022
0,00023
0,00021

0,0075

îród³o: Opracowanie w³asne.
Tabela 2. Wyniki dzia³ania programu dla danych eksperymentalnych (du¿a ESB)
d

l1

l2

h1

h2

b1

b2

n1

n2

n11

n22

n12

n21

ESB

2
4
7
10
14
28
56
112
224
448
896

1148
364
180
160
137
113
90
58
44
23
9

1149
364
180
160
137
113
89
57
43
22
8

10824
15037
16827
17652
18205
19738
21834
25122
28641
35453
43530

46520
42307
40517
39692
39139
37606
35510
32222
28703
21891
13814

6663
7027
7128
7193
7214
7259
7288
7296
7304
7305
7305

642
278
177
112
91
46
17
9
1

0,61558
0,46731
0,4236
0,40749
0,39626
0,36777
0,33379
0,29042
0,25502
0,20605
0,16782

0,0138
0,00657
0,00437
0,00282
0,00233
0,00122
0,00048
0,00028
0,00003

0,89394
0,97579
0,98930
0,99094
0,99247
0,99428
0,99588
0,99769
0,99846
0,99935
0,99979

0,9753
0,99140
0,99556
0,99597
0,99650
0,99700
0,99749
0,99823
0,99850
0,99900
0,99942

0,10606
0,02421
0,01070
0,00906
0,00753
0,00572
0,00412
0,00231
0,00154
0,00065
0,00021

0,02370
0,00860
0,00444
0,00403
0,00350
0,00300
0,00251
0,00177
0,00150
0,00100
0,00058

0,127

îród³o: Opracowanie w³asne.

Wartoœci parametrów modelu Elliota – Gilberta dla cytowanych ju¿ danych
przedstawiono w tabelach 3 i 4.
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Tabela 3. Wartoœci parametrów modelu Elliota – Gilberta okreœlone metod¹ numeryczn¹ (du¿a ESB)
nr frag.
danych

1
2
3
4
5
6

d

1–k

1–h

P11

P22

P21

P12

10

0,00282

0,40749

0,99597

0,99094

0,00906

0,00403

28

0,00122

0,36777

0,99700

0,99428

0,00572

0,00300

10

0,00300

0,49172

0,99439

0,99255

0,00745

0,00561

28

0,00073

0,45240

0,99585

0,99530

0,00470

0,00415

10

0,00220

0,48150

0,99533

0,98879

0,01121

0,00467

28

0,00078

0,43668

0,99630

0,99231

0,00769

0,00370

10

0,00144

0,44274

0,99714

0,98684

0,01316

0,00286

28

0,00061

0,40152

0,99770

0,99073

0,00927

0,00230

10

0,00147

0,46897

0,99677

0,98997

0,00864

0,00288

28

0,00062

0,42505

0,99775

0,99393

0,00607

0,00225

10

0,00178

0,48900

0,99623

0,98900

0,01100

0,00377

28

0,00085

0,44984

0,99707

0,99244

0,00756

0,00293

ESB

0,127
0,168
0,107
0,066
0,087
0,097

îród³o: Opracowanie w³asne.
Tabela 4. Wartoœci parametrów modelu Elliota – Gilberta okreœlone metod¹ numeryczn¹ (ma³a ESB)
nr frag.
danych

1
2
3

d

1–k

1–h

P11

P22

P21

P12

10

0,00104

0,4276

0,99968

0,58077

0,01923

0,00032

28

0,00075

0,28336

0,99982

0,99354

0,00646

0,00018

10

0,00086

0,34983

0,99967

0,94059

0,05941

0,00033

28

0,00065

0,20205

0,99974

0,97603

0,02397

0,00026

10

0,00120

0,39195

0,99956

0,96423

0,03577

0,00044

28

0,00085

0,28020

0,99950

0,87228

0,02772

0,00050

ESB

0,0075
0,0027
0,0057

îród³o: Opracowanie w³asne.

Wartoœci statystyk umo¿liwiaj¹cych obliczenia parametrów modelu Elliota
– Gilberta metod¹ „pó³analityczn¹” zawarto w tabelach 5 i 6.
Tabela 5. Wartoœci statystyk metod¹ „pó³analityczn¹” (du¿a ESB)
nr frag.
danych

a = P(1)

e = P(11)

d = P(111)

f = P(0)

t = P(00)

g = P(000)

1

0,12948172

0,04956228

0,02228733

0,87051828

0,79059344

0,74226571

2

0,16877093

0,05889226

0,02471138

0,83122907

0,73136094

0,65506958

3

0,10726493

0,03339611

0,01430016

0,89273507

0,81886193

0,77029054

4

0,06644113

0,01881692

0,00765582

0,93355888

0,88593203

0,85450455

5

0,08726283

0,02439747

0,00957413

0,91273716

0,84986833

0,80774999

6

0,09755162

0,03283806

0,013567722

0,90244838

0,83773085

0,79653657

îród³o: Opracowanie w³asne.
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Przyjmuj¹c na przyk³ad wartoœæ parametru p21 z tabel 3 i 4, a pozosta³e parametry modelu obliczaj¹c wg metody zaproponowanej w rozdziale 2, otrzymuje
siê wyniki, przedstawione w tabelach 7 i 8.
Tabela 6. Wartoœci statystyk metod¹ „pó³analityczn¹” (ma³a ESB)
nr frag.
danych

a = P(1)

e = P(11)

d = P(111)

f = P(0)

t= P(00)

g = P(000)

1
2
3

0,00755092
0,00270293
0,00573730

0,00270303
0,00052316
0,00176133

0,00130794
0,00019183
0,00081964

0,99244908
0,99729701
0,99426270

0,98760092
0,99511711
0,99028652

0,98439189
0,99323358
0,98716474

îród³o: Opracowanie w³asne.
Tabela 7. Parametry modelu Elliota – Gilberta okreœlone metod¹ „pó³analityczn¹” (du¿a ESB)
nr frag.
danych

1
2
3
4
5
6

d

1–k

1–h

p11

p22

p21

p12

10
28
10
28
10
28
10
28
10
28
10
28

0,01451298
0,01451298
0,01158311
0,01158311
0,02209493
0,02209493
0,01009202
0,01009202
0,00469381
0,00469381
0,01089294
0,01089294

0,45232015
0,45232015
0,42202307
0,42202307
0,43712473
0,43712473
0,41142714
0,41142714
0,39434977
0,39434977
0,41573047
0,41573047

0,98460698
0,99902817
0,99905608
0,99940451
0,99869701
0,99910615
0,99931237
0,99951563
0,99975367
0,99982684
0,99881324
0,99918437

0,99034
0,99428
0,99255
0,99530
0,98879
0,99231
0,98684
0,99073
0,98987
0,99393
0,98900
0,99244

0,00906
0,00572
0,00745
0,00470
0,01121
0,00769
0,01316
0,00927
0,00864
0,00607
0,01100
0,00756

0,01539302
0,00097183
0,00094392
0,00059549
0,00130299
0,00089385
0,00068763
0,00048437
0,00024633
0,00017306
0,00118676
0,00081563

ESB

0,127
0,169
0,107
0,066
0,087
0,098

îród³o: Opracowanie w³asne.
Tabela 8. Parametry modelu Elliota – Gilberta okreœlone metod¹ „pó³analityczn¹” (ma³a ESB)
nr frag.
danych

1
2
3

d

1–k

1–h

p11

p22

p21

p12

10
28
10
28
10
28

0,00118159
0,00118159
0,00003005
0,00003005
0,00014454
0,00014454

0,48429616
0,48429616
0,36670247
0,36670247
0,46542748
0,46542748

0,99986748
0,99995548
0,99999466
0,99999780
0,99997849
0,99998333

0,98077
0,99354
0,94059
0,97603
0,96423
0,97228

0,01923
0,00646
0,05941
0,02397
0,03577
0,02772

0,00013252
0,00004452
0,00000544
0,00000220
0,00002151
0,00001667

ESB

0,0075
0,0027
0,0057

îród³o: Opracowanie w³asne.

Jak wynika z tabel 7 i 8, parametry modelu Elliota – Gilberta, okreœlone metod¹ „pó³analityczn¹”, ró¿ni¹ siê nieco od parametrów tego modelu, okreœlonych
metod¹ numeryczn¹ – tabele 3 i 4. Poniewa¿ jednak konkretnej realizacji ci¹gu
b³êdów mo¿e odpowiadaæ kilka (w sensie wartoœci parametrów) modeli, to bez
sprawdzenia adekwatnoœci modeli do rzeczywistego ci¹gu b³êdów nie mo¿na odpowiedzieæ, który z modeli lepiej aproksymuje rzeczywisty ci¹g b³êdów.
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Celem sprawdzenia tej adekwatnoœci opracowano program generuj¹cy przypadkowy binarny ci¹g b³êdów, odpowiadaj¹cy zadanemu modelowi Gilberta lub
Elliota – Gilberta. Nastêpnie porównuje siê statystyki: prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia pojedynczego b³êdu i prawdopodobieñstwo wyst¹pienia m b³êdów
w bloku o d³ugoœci n dla ci¹gów b³êdów, zdjête z rzeczywistego kana³u i generowanego maszynowo. Na podstawie zbie¿noœci wy¿ej wymienionych statystyk
podejmuje siê decyzjê o adekwatnoœci modelu.

Podsumowanie
Obecnie w literaturze znaleŸæ mo¿na wiele innych modeli markowskich. Mo¿na tu wymieniæ modele Cohena – Berkovitsa [14] (trójstanowy – dziewiêæ parametrów) i Fritchmana [15] N – stanowy o R – stanach „dobrych” i N minus R (N-R)
stanach „z³ych”, przy czym nie stawia siê ograniczeñ na liczbê stanów. Wyznaczenie parametrów tych modeli jest bardzo trudne, a otrzymane zale¿noœci tak
skomplikowane, ¿e praktycznie uniemo¿liwiaj¹ korzystanie z nich. Z tego wzglêdu stosowanie w praktyce in¿ynierskiej modeli wiêcej ni¿ dwustanowych wydaje
siê byæ niecelowym.
Obserwowany w ostatnich latach gwa³towny rozwój technologii mobilnych,
bazuj¹cy oczywiœcie na radiowych transmisjach cyfrowych, powoduje, ¿e wiele
oœrodków akademickich zajmuje siê poszukiwaniem coraz doskonalszych, przyjaznych dla projektantów systemów ³¹cznoœci bezprzewodowej, modeli kana³ów
radiowych [19], [20].
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Andrzej LUBAÑSKI
Jacek CHRZÊSTEK

A method for determining parameters of a discrete short-wave channel
model based on the Marcov chains theory has been presented in the
article. The basic problem present at designing data (tele-data) transmission
systems is the one related to the selection of the redundant code for
protecting transmitted digital information against interferences, and – in the
consequence, against errors in the information transmitted present in
a communication channel. Because of this, determination of the error
spectrum for a given channel is the problem of the essential importance.
However, taking such measurements in each case would be completely
irrational. Therefore, by many years, there has been the tendency to
develop simple mathematical models of real tele-data channels. Such
models should characterize not very large number of parameters. They
should include a wide class of channels and possible reproduce the errors

SUMMARY

Identification of Binary Radio Channels

Identyfikacja binarnych kana³ów radiowych

spectrum of the channel in the most precisely way. Therefore, within the
work, a method of determining parameters of the bi-state Elliot-Gilbert
model has been presented basing on the following, easy-to-define errors
statistics: the probability of a single, dual and triple error occurrence as well
as the probability of the error-free element, two error-free and three
error-free occurrence.
Keywords: data transmission, radio channel models, radio transmission
errors, redundancy code.
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Omówienie
LEAD

Omówienie i ocena programu przeznaczonego
do symulacji taktycznych rozwiniêæ linii wê¿owych
z samochodów po¿arniczych
W artykule zaprezentowano mo¿liwoœci komputerowego programu do badania taktycznych rozwiniêæ linii wê¿owych z samochodów po¿arniczych.
Ze wzglêdu na wysokie koszty badañ laboratoryjnych i poligonowych, analizê taktycznych uk³adów gaœniczych prowadzi siê obecnie coraz czêœciej
przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych, za pomoc¹ których przeprowadza siê ich symulacjê. Jedyny w Polsce tego typu
program zosta³ opracowany, przetestowany i zaimplementowany w laboratorium Hydromechaniki w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej. Umo¿liwia
on wyznaczenie wszystkich istotnych parametrów rozwiniêæ linii wê¿owych z wybranych samochodów gaœniczych przy zadanych warunkach
pocz¹tkowych po¿aru wybranego obiektu. Na koñcu pracy zamieszczono
podsumowanie zawieraj¹ce ocenê mo¿liwoœci przedmiotowego programu
oraz plany zwi¹zane z jego rozwojem w przysz³oœci.
S³owa kluczowe: gaszenie po¿arów, taktyczne rozwiniêcia linii wê¿owych,
samochody gaœnicze, symulacja komputerowa, systemy gaœnicze, ochrona
przeciwpo¿arowa, pompy po¿arnicze.

Wstêp
Zalet¹ symulacji numerycznych jest mo¿liwoœæ stosunkowo ³atwego i szybkiego, a przede wszystkim taniego, przeanalizowania wp³ywu ró¿nych konfiguracji uk³adów dla ró¿nych scenariuszy po¿arowych. Taktyczne uk³ady rozwiniêæ
linii wê¿owych stosuje siê przede wszystkim podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaœniczych. W zale¿noœci od wielkoœci po¿aru i posiadanego sprzêtu s¹ one
mniej lub bardziej skomplikowane. W praktyce najczêœciej stosuje siê uk³ady
sk³adaj¹ce siê z linii g³ównej i jednej do dwóch linii gaœniczych, zasilanych pojedyncz¹ pomp¹ po¿arnicz¹ [1]. Ograniczenie do dwóch linii wynika z maksymalnej liczby szeœciu stra¿aków stanowi¹cych za³ogê jednego samochodu. Przy wiêk-
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szych po¿arach istnieje koniecznoœæ zastosowania wiêkszej liczby pr¹dów
gaœniczych. Teoretycznie z jednego samochodu posiadaj¹cego dwie nasady 75,
dzia³ko oraz liniê szybkiego natarcia mo¿na podaæ szeœæ pr¹dów gaœniczych. Ze
wzglêdu na czynnik ludzki praktycznie mo¿na podaæ tylko cztery pr¹dy.
Za pomoc¹ prezentowanego programu mo¿na wyznaczyæ parametry optymalne rozwiniêæ gaœniczych przy zadanym po¿arze i posiadanym sprzêcie ratowniczo-gaœniczym (samochody gaœnicze wraz z wyposa¿eniem) oraz badaæ wp³yw
ró¿nych konfiguracji sprzêtowych na parametry rozwiniêcia. Prezentowany program ma mo¿liwoœæ generowania wyników symulacji przesy³ania wody na du¿e
odleg³oœci przy pomocy metody przet³aczania, przepompowywania lub dowo¿enia, jednak ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ niniejszego artyku³u, ta tematyka
nie bêdzie w nim poruszana. Zmiany zadanej wielkoœci (np. ró¿nicy wysokoœci,
powierzchni po¿aru, odleg³oœci) oraz wp³yw wybranego lub wybranych czynników (np. sprzêtu, odleg³oœci miejsca po¿aru) maj¹ prze³o¿enie na konfiguracjê i parametry zadanego systemu na konfiguracjê i parametry rozwiniêcia gaœniczego.
Z uwagi na koniecznoœæ praktycznego przygotowania przysz³ych stra¿aków
do prowadzenia dzia³añ gaœniczych, program mo¿e byæ dobrym narzêdziem do
prowadzenia æwiczeñ doskonal¹cych. Przy analizie rozwiniêæ w celu wyznaczania optymalnych rozwiniêæ gaœniczych przy zadanym po¿arze i posiadanym
sprzêcie ratowniczo-gaœniczym generuje on wyniki zarówno w postaci numerycznej, jak i graficznej. Ponadto umo¿liwia badanie wp³ywu wielkoœci po¿aru i posiadanego sprzêtu ratowniczo-gaœniczego na parametry robocze uk³adu podawania wody lub piany ciê¿kiej, takie jak: ciœnienia i wydatki na pompie
i pr¹downicach, wysokoœci wzlotu, wysokoœci pr¹du zwartego lub rozproszonego
i maksymalne zasiêgi pr¹downic.
Wykaz wa¿niejszych oznaczeñ:
Qw
– wymagany wydatek œrodka gaœniczego [dm3/s]
Fp
– powierzchnia po¿aru [m2]
Fo
– maksymalna powierzchnia obiektu [m2]
Ip
– intensywnoœæ powierzchniowa podawania wody [dm3/(m2 s)]
Dp
– œrednica po¿aru ko³owego [m]
VL
– œrednia prêdkoœæ liniowa rozprzestrzeniania siê po¿aru [m/s]
t
– czas trwania po¿aru do chwili rozpoczêcia gaszenia [s]
ns
– liczba samochodów ratowniczo-gaœniczych bêd¹cych w dyspozycji
Qn 75 [i] – wydajnoœæ nominalna pr¹downicy 75 [dm3/s]
Qn 52 [i] – wydajnoœæ nominalna pr¹downicy 52 [dm3/s]
pn 75 [i]
– ciœnienie nominalne pr¹downicy 75 [MPa]
pn 52 [i]
– ciœnienie nominalne pr¹downicy 52 [MPa]
S75
– opornoœæ wewnêtrzna wê¿a W75 [s2/dm6]
S52
– opornoœæ wewnêtrzna wê¿a W52 [s2/dm6]
Sr
– opornoœæ wewnêtrzna rozdzielacza [ms2/dm6]
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Ds[i]
Dw[i]
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– odleg³oœæ i-tego samochodu od frontu po¿aru [m]
– wymagana minimalna d³ugoœæ rozwiniêcia linii gaœniczej z i-tego
samochodu [m]
z1[i]
– ró¿nica wysokoœci pomiêdzy i-tym samochodem a rozdzielaczem
(ami) [m]
z2[i]
– ró¿nica wysokoœci pomiêdzy rozdzielaczem (rozdzielaczami)
a pr¹downicami dla i-tego samochodu [m]
lw75 max[i] – liczba odcinków 20-metrowych wê¿y W75, w które zosta³
wyposa¿ony i-ty samochód
lw52 max[i] – liczba odcinków 20-metrowych wê¿y W52, w które zosta³
wyposa¿ony i-ty samochód
lp75 max [i] – liczba pr¹downic PW75, w które zosta³ wyposa¿ony i-ty samochód
– rzut pr¹du zwartego pr¹downicy PW75 [m]
Lz 75 [i]
lp52 max [i] – liczba pr¹downic PW52, w które zosta³ wyposa¿ony i-ty samochód
Lz 52 [i]
– rzut pr¹du zwartego pr¹downicy PW52 [m]
lr max [i]
– liczba rozdzielaczy 75/52, w które zosta³ wyposa¿ony i-ty
samochód
lprz max [i] – liczba prze³¹czników 75/52, w które zosta³ wyposa¿ony i-ty
samochód
ln 75 [i]
– liczba nasad 75 i-tego samochodu
ngw
– liczba wszystkich pr¹dów gaœniczych wymagana dla danego po¿aru
ng max [i] – maksymalna liczba pr¹dów gaœniczych uzyskiwanych z i-tego
samochodu
ng [i]
– liczba pr¹dów gaœniczych rozwijanych z i-tego samochodu
lw75 [i]
– liczba odcinków 20-metrowych wê¿y W75, u¿yta do rozwiniêcia
gaœniczego i-tego samochodu
lw52 [i]
– liczba odcinków 20-metrowych wê¿y W52, u¿yta do rozwiniêcia
gaœniczego i-tego samochodu
lp75 [i]
– liczba pr¹downic PW75, u¿yta w rozwiniêciu gaœniczym z i-tego
samochodu
lp52 [i]
– liczba pr¹downic PW75, u¿yta w rozwiniêciu gaœniczym z i-tego
samochodu
lr [i]
– liczba rozdzielaczy 75/52-75-52, u¿yta w rozwiniêciu gaœniczym
z i-tego samochodu
lprz [i]
– liczba prze³¹czników 75/52, u¿yta w rozwiniêciu gaœniczym
z i-tego samochodu
D52 [i]
– d³ugoœæ pojedynczej linii gaœniczej u¿yta w rozwiniêciu gaœniczym
z i-tego samochodu
D75 [i]
– d³ugoœæ pojedynczej linii g³ównej u¿yta w rozwiniêciu gaœniczym
z i-tego samochodu
n52 [i,j]
– liczba linii gaœniczych pod³¹czonych do j-tej linii g³ównej i-tego
samochodu
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Qpr [i,j]
Hpr [i,j]
Hwzl[i,j]
Hzw [i,j]
L [i,j]
Qp [i]
Hp [i]
Hr [i]
n[i]
nn[i]
nmax[i]
nmin[i]
Hpn[i]
Qpn[i]
Hp max[i]
Qp max[i]
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– wydajnoœæ rzeczywista pr¹downicy w j-tej linii g³ównej
w rozwiniêciu z i-tego samochodu [dm3 /s]
– wysokoœæ ciœnienia na pr¹downicy j-tej linii g³ównej i-tego
samochodu [m]
– wysokoœæ wzlotu pr¹du rozproszonego pr¹downicy j-tej linii
g³ównej i-tego samochodu [m]
– wysokoœæ wzlotu pr¹du zwartego pr¹downicy j-tej linii g³ównej
i-tego samochodu [m]
– maksymalny zasiêg pr¹downicy j-tej linii g³ównej i-tego
samochodu [m]
– wydajnoœæ rzeczywista pompy w rozwiniêciu z i-tego samochodu
[dm3 /s]
– wysokoœæ podnoszenia pompy w rozwiniêciu z i-tego samochodu
[dm3 /s]
– wysokoœæ ciœnienia na rozdzielaczu w rozwiniêciu z i-tego
samochodu [dm3 /s]
– obroty pompy i-tego samochodu [obr/min]
– obroty nominalne pompy i-tego samochodu [obr/min]
– obroty maksymalne pompy i-tego samochodu [obr/min]
– obroty minimalne pompy i-tego samochodu [obr/min]
– nominalna wysokoœæ podnoszenia pompy i-tego samochodu [m]
– wydatek nominalny pompy i-tego samochodu [l/min]
– maksymalna wysokoœæ podnoszenia pompy i-tego samochodu [m]
– wydatek maksymalny pompy i-tego samochodu [l/min]

1. Za³o¿enia przyjête przy budowie modelu i dane wejœciowe
Przy budowie modelu taktycznego rozwiniêcia linii wê¿owych z samochodów
gaœniczych przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia do programu komputerowego:
1. Gaszenie odbywa siê przy wykorzystaniu wody lub piany ciê¿kiej jako œrodka
gaœniczego.
2. Za³o¿ono maksymalnie jeden poziom linii gaœniczych oraz ze wzglêdu na
ograniczon¹ liczbê ratowników maksymalnie dwie linie gaœnicze pod³¹czone
do jednego rozdzielacza.
3. Za³o¿ono nieograniczony zapas wody, co oznacza, ¿e dostêpne zasoby wody
pozwalaj¹ na ca³kowite ugaszenie po¿aru.
4. Rozwa¿ano jako formê dzia³ania taktycznego tylko natarcie.
5. Zastosowano trzy standardowe typy samochodów gaœniczych: lekki, œredni,
ciê¿ki.
6. Wê¿e s¹ prowadzone jak najkrótsz¹ drog¹ w kierunku czo³a po¿aru.
7. Przyjêto równomierne ko³owe rozprzestrzenianie siê po¿aru.
8. Przyjêto, ¿e powierzchnia gaszenia jest równa powierzchni po¿aru.
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9. Do linii gaœniczych pojedynczego samochodu mog¹ byæ pod³¹czone pr¹downice tylko tego samego typu.
10. Podawane mog¹ byæ dwa rodzaje pr¹dów: zwarty i rozproszony.
11. Linie gaœnicze i linie g³ówne w tym samym rozwiniêciu posiadaj¹ tak¹ sam¹
liczbê odcinków wê¿y (d³ugoœci wszystkich linii gaœniczych s¹ takie same, to
samo dotyczy linii g³ównych).
12. Ró¿nice wysokoœci pomiêdzy samochodem, a wszystkimi rozdzielaczami oraz
pomiêdzy wszystkimi rozdzielaczami, a liniami gaœniczymi jest taka sama.
13. Do gaszenia po¿aru mog¹ byæ u¿yte: dzia³ko stacjonarne zamontowane na samochodzie (wodne lub wodno-pianowe), linia(e) szybkiego natarcia oraz
pr¹downice 52 (wodne lub wodno-pianowe).
14. Przy obliczaniu strat pominiêto opornoœci prze³¹czników.
15. Nierównoœci i przeszkody w terenie maj¹ce wp³yw na d³ugoœæ rozwiniêcia linii
wê¿owych uwzglêdniono w postaci odpowiedniej poprawki, której wartoœæ nie
mo¿e przekraczaæ 20% odleg³oœci samochodu od frontu po¿aru.
16. Za³o¿ono, ¿e istnieje odpowiednia liczba zgodnych z normami stanowisk czerpania wody.
17. Wyznaczenie rozwiniêcia taktycznego opiera siê na maksymalnej zbie¿noœci
parametrów pr¹downicy do parametrów nominalnych, przy dopuszczalnych
parametrach pracy autopompy.
18. Ze wzglêdu na brak odpowiedniego modelu rozwoju, a w szczególnoœci gaszenia po¿aru nie uwzglêdniono jego dynamiki podczas akcji gaœniczej.
Program do projektowania taktycznych uk³adów rozwiniêæ linii wê¿owych
z samochodów gaœniczych zosta³ napisany przy wykorzystaniu jêzyka programowania Delphi w wersji Borland Delphi 2005. Baza danych wspó³pracuj¹ca z programem zosta³a oparta na nowoczesnej SQL – owej bazie (oprogramowanie typu
Open Source) o nazwie Firebird w wersji 2.0 wzorowanej na oryginalnym narzêdziu Interbase 6.0 wyprodukowanym przez firmê Borland. Narzêdzia zastosowane przy tworzeniu programu umo¿liwi³y powstanie produktu, który spe³nia
wszystkie za³o¿one wymagania zarówno funkcjonalne, jak i graficzne. Aby przeprowadziæ niezbêdne obliczenia, do programu nale¿y najpierw wprowadziæ nastêpuj¹ce dane wejœciowe zwi¹zane ze sprzêtem po¿arniczym (s³ownikowa baza
danych):
1. Producent sprzêtu (nazwa, adres, kontakt, opis).
2. Norma (oznaczenie, nazwa, rok wydania, opis).
3. W¹¿ t³oczny (oznaczenie, producent, norma, materia³ oplotu i wyk³adziny,
d³ugoœæ, œrednica, nominalne natê¿enie przep³ywu, ciœnienie robocze, próbne
i rozrywaj¹ce, opornoœæ wewnêtrzna, opis).
4. W¹¿ ssawny (oznaczenie, producent, norma, materia³ œcianek, œrednica,
d³ugoœæ masa, nominalne natê¿enie przep³ywu, ciœnienie robocze, podciœnienie próbne, podciœnienie robocze, opornoœæ wewnêtrzna).
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5. Smok ssawny (oznaczenie, producent, norma, typ, nominalne natê¿enie
przep³ywu, wielkoœæ nasady, masa, opornoœæ wewnêtrzna).
6. Rozdzielacz i zbieracz (oznaczenie, producent, norma, typ, opornoœæ wewnêtrzna, opis).
7. Prze³¹cznik (oznaczenie, producent, norma, œrednica nasady wejœciowej i wyjœciowej, opornoœæ, szczelnoœæ, opis).
8. Zasysacz (oznaczenie, norma, producent, œrednica nasady, ciœnienie robocze,
szczelnoœæ, minimalne, nominalne i maksymalne natê¿enie przep³ywu, masa,
opis).
9. Dzia³ko (oznaczenie, producent, norma, rodzaj, d³ugoœæ, wysokoœæ, szerokoœæ,
masa, œrednica dyszy, minimalne, nominalne i maksymalne ciœnienie robocze,
liczba spienienia, wydajnoœci minimalna, nominalna i maksymalna wody, wydajnoœæ nominalna piany, maksymalna d³ugoœæ rzutu strumienia zwartego,
rozproszonego oraz piany, szerokoœæ rzutu strumienia piany, opis).
10 Pr¹downica (oznaczenie, producent, norma, typ, rodzaj, œrednica nasady,
œrednica dyszy, wydajnoœci minimalna, maksymalna i nominalna, ciœnienie
minimalne, maksymalne i nominalne, maksymalna d³ugoœæ rzutu strumienia
zwartego i rozproszonego lub rzutu piany, stê¿enie œrodka pianotwórczego, liczba spienienia, opis).
11. Pompa po¿arnicza (oznaczenie, producent, norma, rodzaj, liczba nasad t³ocznych 75, liczba nasad t³ocznych 110, wydatek minimalny, maksymalny i nominalny, wysokoœæ podnoszenia minimalna, maksymalna i nominalna,
prêdkoœæ obrotowa minimalna, maksymalna i nominalna, opis).
12. Samochód ratowniczo-gaœniczy (typ, oznaczenie, producent, norma, liczba
osób za³ogi, pojemnoœæ zbiornika na wodê, pompa po¿arnicza œredniociœnieniowa i wysokociœnieniowa, dzia³ko sta³e, linia szybkiego natarcia, pr¹downica szybkiego natarcia, liczba nasad 110 do zbiornika, liczba nasad 75 do
zbiornika, opis).
13. Wyposa¿enie zmienne samochodu (motopompa, w¹¿ t³oczny, w¹¿ ssawny,
smok ssawny, zasysacz, rozdzielacz, zbieracz, prze³¹cznik lub pr¹downica) zawieraj¹cy nastêpuj¹ce pola: oznaczenie, nazwa producenta, liczba minimalna,
liczba znajduj¹ca siê na wyposa¿eniu samochodu.
Wartoœci parametrów sprzêtu po¿arniczego przyjêto na podstawie [2, 3, 5,
6–10]. Ponadto do programu nale¿y wprowadziæ dane zwi¹zane z charakterystyk¹ po¿aru, takie jak materia³ lub obiekt palny (nazwa, oznaczenie, opis, wartoœci minimalne i maksymalne liniowej prêdkoœci rozprzestrzeniania siê po¿aru,
wartoœci minimalne i maksymalne intensywnoœci podawania wody). Wy¿ej
wspomniane wartoœci minimalne i maksymalne przyjêto na podstawie [4].
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2. Ocena mo¿liwoœci oraz podstawowe funkcje programu
Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia siê g³ówne okno programu
pokazane na rys. 1.

Rys. 1. Okno g³ówne programu
îród³o: Opracowanie w³asne.

Po wybraniu z g³ównego menu opcji „Wprowadzanie danych” na ekranie pojawia siê okno pokazane na rys. 2.

Rys. 2. Ekran wprowadzania danych
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Aby wprowadziæ dane niezbêdne do wyznaczenia konfiguracji i uzyskania parametrów rozwiniêcia, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1) wybraæ z selektora materia³ lub obiekt palny, który uleg³ zapaleniu;
2) wpisaæ z klawiatury lub wylosowaæ (przycisk „Losuj”) œrednie wartoœci liniowej prêdkoœci rozprzestrzeniania siê po¿aru VL w m/min oraz intensywnoœci
3
2
podawania wody Ip w dm /(m ·s). Edytowane wartoœci musz¹ zawieraæ siê pomiêdzy wartoœciami minimaln¹ (wyœwietlon¹ w polu „min”) i maksymaln¹
(wyœwietlon¹ w polu „max”);
2
3) wpisaæ z klawiatury powierzchniê po¿aru Fp w m , je¿eli wybrano opcjê „powierzchnia po¿aru” lub czas po¿aru ô w min, je¿eli wybrano opcjê „czas po¿aru”. W obydwu przypadkach nale¿y uwzglêdniæ równie¿ czas rozwiniêcia;
4) wpisaæ z klawiatury nazwê po¿aru (pole edycyjne „Nazwa po¿aru”) i podaæ
jego ewentualny opis (pole „Opis”);
5) przy pomocy przycisku „>” z listy dostêpnych samochodów ratowniczo-gaœniczych znajduj¹cej siê po lewej stronie ekranu, przenieœæ do tabeli „Samochody wybrane” tylko te samochody, które uczestnicz¹ w akcji gaœniczej;
6) klikn¹æ dwukrotnie na wybranym samochodzie, a nastêpnie w nowym oknie
„Edycja danych samochodu” pokazanym na rys. 3 wprowadziæ wartoœci odleg³oœci Ds [m] poszczególnych samochodów od czo³a po¿aru, ró¿nice wysokoœci pomiêdzy samochodem i rozdzielaczem z1 [m] oraz miêdzy rozdzielaczem a pr¹downic¹ (pr¹downicami) z2 [m], a tak¿e typ i wydajnoœæ pr¹downicy, rodzaj pr¹du (zwarty, kroplisty, mg³owy) oraz typ rozdzielacza. Wpisane
wartoœci nale¿y ka¿dorazowo zatwierdziæ klawiszem „Enter”.

Rys. 3. Widok okna „Edycja danych samochodu”
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Wykaz materia³ów palnych oraz odpowiadaj¹ce im wartoœci VL i Ip zamieszczono w tabeli 1 (gaszenie wod¹) i w tabeli 2 (gaszenie pian¹) [4].
Tabela 1. Wartoœci VL i Ip dla materia³ów palnych gaszonych wod¹
VL [m/min]

Ip [dm3/m2s]

Obiekty administracyjne

1 ÷1,5

0,08 ÷ 0,10

Budynki mieszkalne

0,5 ÷ 0,8

0,08 ÷ 0,10

Piwnice budynków

0,5 ÷ 0,8

0,03 ÷ 1,0

4

Strychy w szpitalach

0,6 ÷ 3,0

0,06 ÷ 0,08

5

Pawilony dla chorych

0,6 ÷ 3,0

0,08 ÷ 1,0

6

Rejestracje

0,6 ÷ 3,0

0,08 ÷ 0,09

7

Gabinety rentgenowskie

0,6 ÷ 3,0

0,1

8

Budynki produkcyjne

0,3 ÷ 2,0

0,06 ÷ 0,2

Lp.

Materia³ palny lub obiekt

1
2
3

9

Palne pokrycia hal

1,7 ÷ 3,2

0,08 ÷ 1,0

10

Sceny teatrów

1,0 ÷ 3,0

0,2 ÷ 0,3

11

Widownie teatralne

1,0 ÷ 3,0

0,1 ÷ 0,15

12

Gara¿e

0,5 ÷ 0,8

0,05 ÷ 0,1

13

Oddzia³y produkcyjne zak³adów tekstylnych

0,3 ÷0,6

0,1 ÷ 0,15

14

Silnie zapylone oddzia³y zak³adów tekstylnych

1,0 ÷ 2,0

0,1 ÷ 0,15

15

Oddzia³y przeróbki drewna

1,0 ÷ 1,6

0,1 ÷ 0,25

16

Sk³adowiska torfu w stosach

0,8 ÷ 1,0

0,08 ÷ 0,1

17

Sk³adowiska okr¹glaków w stosach

0,8 ÷ 1,0

0,16 ÷ 0,28

18

Tarcica o wilgotnoœci 8–16%

4

0,45

19

Tarcica o wilgotnoœci 16–30 %

1,2 ÷ 1,6

0,3 ÷ 0,4

20

Tarcica o wilgotnoœci wiêkszej od 30%

1

0,21

21

Odpady gumowe

1,0 ÷ 1,2

0,16 ÷ 0,18

22

Magazyny wyrobów tekstylnych

0,3 ÷ 0,4

0,1 ÷ 0,15

23

Magazyny papieru w belach

0,2 ÷ 0,3

0,08 ÷ 0,1

24

Magazyn kauczuku syntetycznego

0,6 ÷ 1,0

0,1 ÷ 0,14

25

Pianka poliuretanowa

0,7 ÷ 0,9

0,06 ÷ 0,14

26

Wyroby w³ókniste w stanie luŸnym

7,0 ÷ 8,0

0,1 ÷ 0,2

27

Torfowiska

8 ÷ 20

0,1

28

Aceton (tc=10°C)

19

0,4
(rozpylony) (spray)

29

Alkohol butylowy

2,5 ÷ 4,8

0,02 ÷0,4

30

Eter etylowy

22,5

0,4

31

Toluen

10,2 ÷50,4

0,4

32

Alkohol etylowy

7,8 ÷ 22,8

0,2 ÷ 0,3
(rozpylony) (spray)
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Tabela 2. Wartoœci VL i Ip dla materia³ów palnych gaszonych pian¹
Materia³ palny lub obiekt

VL [m/min]

Ip [dm3/m2s]

1

Gazy skroplone

0,2

0,8 ÷ 1,2

2

Ciek³e produkty naftowe

0,1

0,8 ÷1,2

3

Ciecze palne w zbiornikach z dachem sta³ym

0,2

0,8 ÷ 1,2

4

Ciecze palne w obwa³owaniach zbiornika

0,07

0,8 ÷ 1,2

5

Przestrzenie przy p³aszczu zbiornika

0,66

0,8 ÷ 1,2

6

Ciecze palne w zbiornikach i w obwa³owaniach

0,09 ÷ 0,1

0,8 ÷1,2

7

Wêglowodory o temp. zap³onu poni¿ej 40°C

0,07

0,8 ÷ 1,2

8

Wêglowodory o temp. zap³onu powy¿ej 40°C

0,11

0,8 ÷ 1,2

Lp.

z dachem p³ywaj¹cym

Wyznaczenie rozwiniêcia linii wê¿owych dla wprowadzonych danych odbywa siê automatycznie po klikniêciu przycisku „Wyznacz konfiguracjê”. W tym
czasie program wykonuje nastêpuj¹ce czynnoœci, zgodne z wczeœniej ustalonym
algorytmem:
1) obliczenie powierzchni po¿aru Fp, o ile wybrano opcjê „czas po¿aru” wg nastêpuj¹cego wzoru:
(1)
Fp = p × VL × t 2 [m 2 ]
2) obliczenie œrednicy po¿aru ko³owego wg wzoru:
Dp =

4 × Fp

[m]

(2)

p
3) obliczenie wymaganego wydatku wody wg wzoru:
(3)
Qw = Fp × I p [dm 3 / s]
4) sprawdzenie, czy dostêpna liczba samochodów gaœniczych jest wiêksza od minimalnej wymaganej liczby samochodów przez porównanie wartoœci wyra¿enia (wydatek dostêpny):
ns

Qd = å l p52 [i] × Qn52 [i] [dm3/s]

(4)

i =1

gdzie:
ns

– dostêpna liczba samochodów umieszczonych na liœcie
„Samochody wybrane”,
lp 52[i]
– liczba pr¹downic PW – 52, w jakie zosta³ wyposa¿ony i-ty
samochód,
Qn 52[i]
– wydatek nominalny pr¹downicy PW-52 i-tego samochodu
z wartoœci¹ Qw obliczon¹ w pkt. 3. Je¿eli Qd > Qw, wówczas liczba
wybranych samochodów jest wystarczaj¹ca.
5) obliczenie wymaganej liczby pr¹dów gaœniczych ng dla ka¿dego samochodu;
6) obliczenie minimalnej d³ugoœci rozwiniêcia Dw dla ka¿dego samochodu;
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7) obliczenie liczby linii g³ównych w rozwiniêciu lg dla ka¿dego samochodu;
8) sprawdzenie, czy jest wystarczaj¹ca liczba wê¿y W75 i W52 na ka¿dym z samochodów;
9) sprawdzenie, czy jest dostateczna liczba rozdzielaczy i prze³¹czników na ka¿dym samochodzie;
10) obliczenie wydatku i wysokoœci podnoszenia na pompie przy za³o¿eniu nominalnego wydatku na pr¹downicy (pr¹downicach). W przypadku uk³adu niesymetrycznego przyjêto, ¿e minimalny wydatek na pr¹downicy odpowiada
wydatkowi nominalnemu. Na pr¹downicach w pozosta³ych odga³êzieniach
wydatek mo¿e przekraczaæ wartoœæ nominaln¹. Ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹
aktualn¹ i nominaln¹ wydatku jest wyliczana i wyœwietlana na ekranie
wynikowym;
11) obliczenie wymaganych obrotów pompy przy wykorzystaniu prawa powinowactwa charakterystyk. Je¿eli obliczone obroty s¹ wiêksze od maksymalnych,
wówczas jest wyœwietlany komunikat: „Za wysokie wymagane obroty pompy.
Zastosuj samochód z pomp¹ o wy¿szych obrotach maksymalnych”. Je¿eli obliczone obroty s¹ mniejsze od minimalnych, wówczas wyœwietlany jest komunikat/pytanie: „Za niskie wymagane obroty pompy. Czy chcesz, ¿eby pompa
pracowa³a na obrotach minimalnych?”. Po akceptacji przez u¿ytkownika (klikniêcie przycisku „Tak”) obliczenia s¹ kontynuowane dla minimalnych obrotów pompy;
12) obliczenie wartoœci parametrów pracy pr¹downic takich jak: wysokoœæ ciœnienia, wydatek, wysokoœæ wzlotu oraz wysokoœæ i maksymalny zasiêg pr¹du
zwartego.
Po pomyœlnym zakoñczeniu obliczeñ na ekranie pojawia siê okno zawieraj¹ce
wartoœci parametrów rozwiniêcia umieszczone w kolumnach odpowiadaj¹cych
kolejnym wybranym samochodom po¿arniczym. Wyniki zestawiono tematycznie wg nastêpuj¹cych grup:
a) pompy
– wydatek [dm3/s]
– wysokoœæ podnoszenia [m]
– obroty [obr/min]
b) linie wê¿owe
– liczba linii g³ównych
– d³ugoœæ pojedynczej linii g³ównej [m]
– liczba odcinków 20-metrowych wê¿a W75 u¿ytych do budowy rozwiniêcia
– liczba u¿ytych rozdzielaczy
– liczba u¿ytych prze³¹czników
– liczba wszystkich linii gaœniczych
– d³ugoœæ pojedynczej linii gaœniczej [m]
– liczba odcinków u¿ytych do budowy rozwiniêcia
– liczba linii gaœniczych pod³¹czonych do i-tej linii g³ównej
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c) pr¹downice
– wydatek pr¹downic wspó³pracuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [dm3/s]
– ró¿nica pomiêdzy wydatkiem aktualnym a nominalnym pr¹downic
wspó³pracuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [dm3/s]
– wysokoœæ ciœnienia na pr¹downic wspó³pracuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [m]
– wysokoœæ wzlotu pr¹downic wspó³pracuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [m]
– wysokoœæ pr¹du zwartego pr¹downic wspó³pracuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [m]
– maksymalny zasiêg pr¹downic wspó³pracuj¹cych z i-t¹ lini¹ g³ówn¹ [m].
Ogólny schemat algorytmu realizowanego przez komputer po naciœniêciu
przycisku „Wyznacz rozwiniêcie automatycznie” pokazano na rys. 4 i 5 (czêœæ 1
oraz czêœæ 2), natomiast przyk³adowy ekran z danymi wejœciowymi dotycz¹cymi
po¿aru torfowiska oraz odpowiadaj¹cy mu ekran z wynikami obliczeñ odpowiednio na rys. 6 i 7. W oknie pokazanym na rys. 6 znajduj¹ siê nastêpuj¹ce przyciski:
„Zapisz”, „Drukuj”, „Wynik graficznie” oraz „Wyjœcie”. Po klikniêciu przycisku
„Zapisz” zostanie dokonany zapis na dysku podstawowych parametrów rozwiniêcia, który mo¿na bêdzie póŸniej wyœwietliæ na ekranie przy pomocy opcji
g³ównego menu „Wyœwietl wyniki”. Po klikniêciu przycisku „Drukuj” na drukarce zostan¹ wydrukowane wszystkie podstawowe parametry zaprojektowanego
rozwiniêcia, ³¹cznie z danymi wejœciowymi, natomiast po klikniêciu przycisku
„Wyjœcie” nastêpuje powrót do okna wprowadzania danych. Po klikniêciu przycisku „Wynik graficznie” na ekranie zostanie wyœwietlony (rys. 7) graficzny
obraz rozwiniêcia zawieraj¹cy wszystkie wybrane samochody. Po klikniêciu jednego z dwóch przycisków „Wykres” w tym oknie na ekranie zostanie wyœwietlony wykres przedstawiaj¹cy punkt pracy autopompy wybranego samochodu
ratowniczo-gaœniczego (rys. 9). Na rys. 4 i 5 wystêpuj¹ nastêpuj¹ce pytania i komunikaty:
a) pytanie 1: „Zasiêg rzutu strumienia z dzia³ka jest zbyt ma³y, aby mo¿na by³o
skutecznie gasiæ po¿ar. Czy chcesz zmniejszyæ odleg³oœæ samochodu od czo³a
po¿aru?”
b) pytanie 2: „Zasiêg rzutu strumienia z linii szybkiego natarcia jest zbyt ma³y,
aby mo¿na by³o skutecznie gasiæ po¿ar. Czy chcesz zmniejszyæ odleg³oœæ samochodu od czo³a po¿aru?”
c) pytanie 3: „Do ugaszenia po¿aru wystarczy mniejsza liczba samochodów ni¿
ta któr¹ dysponujemy. Czy chcesz wykorzystaæ wszystkie posiadane samochody?”
d) komunikat 1: „Wydatek wody lub piany, którym dysponujemy jest za ma³y
w stosunku do wymaganego. WprowadŸ dodatkowy sprzêt, aby zwiêkszyæ liczbê linii gaœniczych”.
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Rys. 4. Schemat blokowy algorytmu programu (czêœæ 1)
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Rys. 5. Schemat blokowy algorytmu programu (czêœæ 2)
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Rys. 6. Przyk³adowy ekran danych wejœciowych dla po¿aru torfowiska
îród³o: Opracowanie w³asne.

Rys. 7. Przyk³adowy ekran wynikowy dla po¿aru torfowiska
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Rys. 8. Ekran graficzny odpowiadaj¹cy zadanemu scenariuszowi po¿aru
îród³o: Opracowanie w³asne.

Rys. 9. Ekran z wykresem przedstawiaj¹cym punkt pracy autopompy odpowiadaj¹cy rozwiniêciu
z samochodu GBA 2/24
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Podsumowanie i wnioski
W artykule zaprezentowano narzêdzie informatyczne, które mo¿e byæ
przeznaczone do symulacji taktycznych rozwiniêæ linii wê¿owych z samochodów
po¿arniczych. Program umo¿liwia w sposób intuicyjny wprowadzenie niezbêdnych dane wejœciowych, komunikuje o ewentualnym ich braku oraz pozwala na
wyœwietlenie w sposób przejrzysty informacji wyjœciowej, np. w postaci zestawu
wartoœci, a tak¿e schematu graficznego.
Na podstawie rozwa¿añ teoretycznych oraz doœwiadczeñ zwi¹zanych z u¿ytkowaniem przedmiotowego programu mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Opracowany program pozwala na okreœlenie konfiguracji oraz wyznaczenie
optymalnych parametrów rozwiniêcia dowolnych uk³adów linii wê¿owych
z dostêpnych aktualnie samochodów po¿arniczych z ograniczeniami wynikaj¹cymi z przyjêtych za³o¿eñ.
2. W kolejnych etapach prac zwi¹zanych z rozwojem przedmiotowego oprogramowania planuje siê m.in.:
a) wprowadzenie mo¿liwoœci budowy zarówno linii gaœniczych, jak i g³ównych, które zawiera³yby ró¿n¹ liczbê odcinków wê¿y;
b) wprowadzenie mo¿liwoœci wyboru wydatku nominalnego pr¹downicy;
c) wprowadzenie mo¿liwoœci wyboru rodzaju pr¹du gaœniczego pomiêdzy
zwartym, kroplistym lub rozproszonym;
d) uwzglêdnienie w rozwiniêciu dzia³ka sta³ego lub ruchomego;
e) uwzglêdnienie w rozwiniêciu linii szybkiego natarcia zasilanej z wysokociœnieniowego agregatu pompowego,
f) opracowanie oraz w³¹czenie do programu modelu rozwoju po¿aru uwzglêdniaj¹cego proces gaszenia przy pomocy wyznaczonych przez komputer
pr¹dów wodnych,
g) uwzglêdnienie dynamiki po¿aru i jego wp³ywu na uk³ad gaœniczy: liczba
pr¹dów, odleg³oœci od frontu po¿aru itp.
Program mo¿e byæ dobrym narzêdziem do prowadzenia æwiczeñ teoretycznych oraz przy analizie zadanych rozwiniêæ, w celu wyznaczania optymalnych
rozwiniêæ gaœniczych przy zadanym po¿arze i posiadanym sprzêcie ratowniczo-gaœniczym.
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Opportunities of computer program to the investigation of tactical hose
lines supplied from pumping appliance have been presented. Due to the
high cost of laboratory and real scale investigations, analysis of extinguishing
systems is more often conducted using specialised computer programs. The
only such a program was carried out, tested and implemented as a stand for
students in Hydromechanics laboratory in The Main of School Service.
It enables to determine all significant parameters of tactical hose lines for
given initial conditions of the fire. User among available pumping
appliances chooses several taking part in fire fighting action. After
confirmation of the choice and pressing the button “Choose configuration
automatically”, in the case of proper number of the cars, a table containing
output parameters is displayed on the screen. Graphical scheme of tactical
hose lines from every car can be obtained by pressing the button “Result
graphically”. Graphs including pump working point can be displayed after
pressing the button “Graph”. When number of the cars is too much or too
low with regard to nominal conditions, then suitable message is displayed
on the screen. Final remarks containing short evaluation of the program
and plan of its development in the future are included in the last section
of the paper.
Keywords: fire extinguishing, tactical hose lines, pumping appliance,
computer simulation, extinguishing systems, fire protection, fire pumps.

SUMMARY

Description and Evaluation of the Computer
Program Applied to Simulation of Tactical Hose
Lines Supplied from Pumping Appliance

prof. dr hab. in¿. Stanis³aw DWORECKI
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Omówienie
LEAD

Kryteria oceny systemu logistycznego
System zasilania logistycznego odgrywa bardzo wa¿n¹ role w procesie
zarz¹dzania kryzysowego. Jest on jednym z kluczowych elementów w walce z zagro¿eniami bezpieczeñstwa osób i mienia oraz ich skutkami. Odpowiednio dobrane i skoordynowane dzia³ania tego systemu w znacz¹cy
sposób podnosz¹ efektywnoœæ reakcji na zaistnia³¹ sytuacjê kryzysow¹ oraz
skutecznoœæ wielopodmiotowej akcji ratowniczej.
Nieprzerwane funkcjonowanie dowolnego podmiotu jest mo¿liwe wtedy,
gdy nastêpuje ci¹g³e odnawianie (odtwarzanie) potencja³u u¿ytkowego
urz¹dzeñ i zasobów œrodków materia³owych. Jednym z elementów pozwalaj¹cych na racjonalizacjê jest ustalenie optymalnych (quasi-optymalnych)
norm zu¿ycia potencja³u logistycznego. Powinny one odwzorowywaæ miêdzy innymi: prognozowan¹ sytuacjê; charakter i warunki prowadzenia
dzia³añ; skalê potrzeb (ludzi, sprzêtu technicznego, narzêdzi, obiektów infrastruktury). Na ile taki system spe³nia oczekiwania, oceniæ mo¿na na podstawie kryteriów skutecznoœci i spójnoœci. W pracy zaproponowano zbiór
takich kryteriów, które odnosz¹ siê do ca³ego procesu zasilania logistycznego wielopodmiotowej akcji ratowniczej.
S³owa kluczowe: logistyka, system logistyki, zasilanie, kryteria.

Wprowadzenie
Logistyka sytuacji kryzysowych ró¿ni siê od logistyki wojskowej i cywilnej
przede wszystkim podmiotem, którym jest ludnoœæ poszkodowana oraz elementy
wykonawcze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (KSRG); œrodowiskiem funkcjonowania, którym jest rejon reagowania kryzysowego; warunkami
dzia³ania, które s¹ dynamiczne i niepewne (trudne do precyzyjnego okreœlenia,
prognozowania zmian w czasie). G³ównym celem dzia³añ logistyki jest zapewnienie warunków przetrwania wszystkim osobom poszkodowanym oraz skutecznego dzia³ania elementów KSRG. Dlatego dalej bêdzie mowa o systemie zasilania
logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
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Zgodnie z ustaw¹ z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, mo¿na zdefiniowaæ: „zarz¹dzanie kryzysowe to 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”. Nale¿y pamiêtaæ i braæ pod uwagê fakt, ¿e ka¿de wyzwanie jest potencjalnym zagro¿eniem. Jeœli wyzwanie w porê
nie zostanie dostrze¿one i rozwi¹zane, mo¿e ono siê przerodziæ w zagro¿enie lub
w stan kryzysowy. Dlatego tak wa¿ne jest zarz¹dzanie kryzysowe w okreœlonych
sytuacjach. „Sytuacja kryzysowa to sytuacja wp³ywaj¹ca negatywnie na poziom
bezpieczeñstwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub œrodowiska,
wywo³uj¹ca znaczne ograniczenia w dzia³aniu w³aœciwych organów administracji publicznej ze wzglêdu na nieadekwatnoœæ posiadanych si³ i œrodków”.
System zasilania logistycznego odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w procesie
zarz¹dzania kryzysowego. Jest on jednym z kluczowych elementów w walce z zagro¿eniami osób i mienia oraz ich skutkami. Odpowiednio dobrane i skoordynowane dzia³ania tego systemu w znacz¹cy sposób podnosz¹ efektywnoœæ reakcji na
zaistnia³¹ sytuacjê kryzysow¹. Misj¹ dzia³añ systemu zasilania logistycznego jest
ratowanie ¿ycia i zdrowia rannym i chorym oraz zapewnienie wszystkim osobom
potrzebuj¹cym (poszkodowanym i ratuj¹cym) warunków niezbêdnych do przetrwania i skutecznego funkcjonowania w zaistnia³ej sytuacji. Misja ta realizowana jest w oparciu o dzia³ania logistyczne, których celem jest zgromadzenie
w³aœciwego potencja³u zasileniowego, a nastêpnie organizacja dostaw i dystrybucji zasobów materia³owych i œrodków technicznych w odpowiednim czasie,
liczbie i miejscu.
W procesie dzia³añ logistycznych w sytuacjach kryzysowych, bardzo wa¿ne
jest zachowanie rozwagi i poczucia odpowiedzialnoœci. Pomimo ¿e wszystkie decyzje s¹ zwykle podejmowane pod znaczn¹ presj¹ czasu i zmieniaj¹cej siê sytuacji, to nie mo¿e skutkowaæ obni¿eniem jakoœci tych decyzji.
Logistyczne aspekty zarz¹dzania kryzysowego opieraj¹ siê na uk³adzie
dzia³añ (rys. 1):
Przygotowaæ ® Reagowaæ ® Usuwaæ ® Odtwarzaæ
Jest to podstawowy schemat wszystkich dzia³añ. Pierwsz¹ faz¹ jest przygotowanie odpowiedniego potencja³u zasilania logistycznego na wypadek wyst¹pienia ewentualnego (prognozowanego) zagro¿enia, kolejnym elementem jest jak
najszybsza i najbardziej w³aœciwa reakcja na zaistnia³e zagro¿enie (powziêcie adekwatnych decyzji), a nastêpnie przeciwdzia³anie zagro¿eniu oraz skutkom, jakie
za sob¹ niesie. W ostatniej fazie nale¿y przywróciæ pierwotny stan systemu (odtworzyæ potencja³ zasileniowy).
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Przygotowanie
(P)

Odtwarzanie
(O)

Reagowanie
(R)

Usuwanie
(U)

Rys. 1. Schemat dzia³añ w procesie zasilania logistycznego

Podobny pogl¹d na ten temat mo¿na spotkaæ u innych autorów1, którzy
w dzia³alnoœci s³u¿b odpowiedzialnych za zarz¹dzanie kryzysowe wskazuj¹ na
cztery fazy zabezpieczenia logistycznego:
1. Faza wstêpna, charakteryzuje j¹ nag³y rozwój zagro¿enia, którego charakter
mo¿e przerastaæ wielkoœæ potencja³u logistycznego przygotowanego w danym
rejonie na czas kryzysu.
2. Faza integracji, w której nastêpuje zespolenie wszystkich dostêpnych si³
i œrodków logistycznych adekwatnych do wielkoœci realizowanych zadañ logistycznych.
3. Faza usuwania skutków, w której do akcji wkraczaj¹ inne ni¿ ratownicze
s³u¿by, takie jak przedsiêbiorstwa transportowe i firmy remontowe.
4. Faza przywracania stanu pierwotnego, w której nastêpuje odtworzenie zniszczonej infrastruktury, pracy s³u¿b pomocy socjalnej i innych.

1. System zasilania logistycznego wielopodmiotowej akcji
ratowniczej
W procesie reagowania na zaistnia³¹ sytuacjê kryzysow¹ i minimalizowaniu
jej skutków poprzez przeprowadzanie akcji ratowniczej wa¿n¹ funkcjê spe³nia
system2 zasilania logistycznego. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w zarz¹dzaniu kryzysowym, system ten odgrywa istotn¹ (wa¿n¹) rolê w walce z niepo¿¹danymi konsekwencjami, które mog¹ wp³ywaæ (poprzez w³aœciw¹ organizacjê) na skalê stanu
rzeczywistego bezpieczeñstwa osób i mienia. Istota zdarzeñ zasileniowych polega
na przygotowaniu odpowiednio rozmieszczonego potencja³u logistycznego oraz
zapewnieniu mo¿liwoœci racjonalnego wykorzystania go podczas dzia³ania (akcji
1

E. Nowak, Zarz¹dzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. AON. Warszawa 2008, s. 28.
System to pewna ca³oœæ, w której wspó³dzia³aj¹ wyodrêbnione czêœci sk³adowe (elementy),
po³¹czone relacjami wspó³zale¿noœci i wspó³u¿ytecznoœci dla osi¹gniêcia celu (realizacji okreœlonego
zadania). SL < E, R > ® max C, gdzie: E – zbiór elementów tworz¹cych system; R – zbiór relacji wspó³zale¿noœci i wspó³u¿ytecznoœci; C – cel dzia³ania. Dzia³anie systemu zale¿y od funkcji czêœci sk³adowych
i zwi¹zków miêdzy nimi. Powi¹zania czêœci sk³adowych okreœlaj¹ strukturê systemu.
2
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ratowniczo-gaœniczej, ewakuacji poszkodowanych, udzielania pomocy medycznej, œwiadczenia us³ug bytowych itp.). Szczególna rola tego systemu uwidacznia
siê w planowaniu i organizowaniu akordów zdarzeñ3 zasileniowych, maj¹cych na
celu zaspokajanie potrzeb przedmiotu dzia³ania (poszkodowanych, organy logistyczne uczestnicz¹ce w akcji ratowniczej, mienie, infrastruktura krytyczna)
w zakresie œrodków koniecznych do ¿ycia i dzia³ania oraz zdolnoœci ludzi i sprzêtu do wykonywania zadañ w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa. Nieprzerwane funkcjonowanie dowolnego podmiotu jest mo¿liwe wtedy, gdy nastêpuje
ci¹g³e odnawianie (odtwarzanie) potencja³u u¿ytkowego urz¹dzeñ i zasobów œrodków materia³owych. Funkcjê tê spe³nia racjonalnie zorganizowany system zasilania logistycznego4 (rys. 2).
Zasilanie
logistyczne

Formu³owanie
funkcji

Zbiór wariantów
systemu zasilania
logistycznego

Ustalenie
kryteriów
wartoœci

Badania
symulacyjne
zbioru wartoœci
dopuszczalnych

Zbiór funkcji
spe³nianych

Poszukiwanie
rozwi¹zañ
optymalnych

Ustalenie
kryteriów
oceny

Analiza
funkcji

Zbiór funkcji
koniecznych

System
zasilania
logistycznego

Rys.2. Idea poszukiwania optymalnych rozwi¹zañ systemu logistycznego

System zasilania logistycznego (SZL) podmiotów uczestnicz¹cych w akcji ratowniczej prowadzonej na du¿¹ skalê mo¿na okreœliæ jako zbiór systemów logistycznych5 okreœlonych podmiotów, których powi¹zania konkretyzuj¹ siê poprzez realizacjê okreœlonych zadañ i wystêpuj¹ce miêdzy tymi elementami
3
T. Pszczo³owski: Ma³a encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wyd. Ossolineum 1978,
s. 13. Akord zdarzeñ – zespól zdarzeñ (czynów), których przebieg jest tak z³o¿ony w czasie, ¿e ka¿de z ka¿dym ma przynajmniej czêœæ chwili wspólna, a przez to tworz¹cy zespól, bêd¹cy jakimœ zdarzeniem z³o¿onym. Akord zdarzeñ stanowi zwykle fragment splotu zdarzeñ.
4
Zob. Dworecki S., Berny J.: Logistyka racjonalnego dzia³ania. REPROGRAF, Radom 2005, s. 75–95.
5
System logistyczny to zintegrowany system zarz¹dzania ³añcuchami przep³ywów materia³owych
zabezpieczaj¹cych racjonalne warunki egzystencjalne i behawioralne podmiotu, umo¿liwiaj¹cy optymalizacjê tych przep³ywów, m. in. poprzez symulacjê komputerow¹, automatyczn¹ identyfikacjê jednostek ³adunkowych, elektroniczn¹ wymianê informacji oraz kompleksowy rachunek ekonomiczny.
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(systemami) powi¹zania funkcjonalne (kompetencyjne), o specyficznych w³aœciwoœciach, wynikaj¹cych z przynale¿noœci organizacyjnej6:
n

SZL =< åi =1 SLi , Rk , Cm >,
gdzie:
SLi

– system logistyczny i-tego podmiotu (np. bêd¹cego w dyspozycji organu administracji zespolonej), uczestnicz¹cego w wielopodmiotowej akcji ratowniczej na du¿¹ skalê;
n
– liczba podmiotów bior¹cych udzia³ w akcji ratowniczej na du¿¹
skalê,
Rk
– relacja k miêdzy systemami logistycznymi,
Cm
– cel m osi¹gany przez SZL.
Na podstawie kryterium instytucjonalnego, rozpatruj¹c w skali ogólnogospodarczej, mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce systemy i podsystemy logistyczne:
l
mikrologistyczny, tj. system obejmuj¹cy wszystkie procesy logistyczne
wewn¹trz jednostkowych organizacji; np. Komendy Powiatowej Policji
(KPP) czy Komendy Powiatowej Pañstwowej Sta¿y Po¿arnej (KP PSP);
l
mezologistyczny, tj. system obejmuj¹cy wszystkie podmioty logistyczne w danym pionie zarz¹dzania, np. w pionie Komendanta G³ównego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej (KG PSP), Komendanta G³ównego Policji (KGP), Ministra
Obrony Narodowej itd.;
l
metalogistyczny, tj. system stanowi¹cy integracjê podsystemów mikrologistycznych kooperuj¹cych systemów na danym poziomie zarz¹dzania bezpieczeñstwem, np. system bezpieczeñstwa powiatu stworzony przez KPP, KP PSP,
jednostkê wojskow¹ itd.;
l
makrologistyczny, tj. system obejmuj¹cy wszystkie podmioty infrastruktury
logistycznej bêd¹cy wyrazem integracji procesów logistycznych w ramach systemu logistyki bezpieczeñstwa pañstwa, w skali ca³ej gospodarki, integruj¹cy
procesy logistyczne miêdzy dostawcami a odbiorcami, np. system funkcjonuj¹cy w ramach Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony
Ludnoœci.
6
System zasilania logistycznego (SZL) podmiotów uczestnicz¹cych w akcji ratowniczej tworzony
jest z elementów systemu logistyki bezpieczeñstwa pañstwa (SLBP). SLBP – stanowi zbiór organów
kierowania oraz wykonawczych sprzê¿onych relacjami informacyjnymi i zasileniowymi przeznaczonych do utrzymania ci¹g³oœci procesów logistycznych realizowanych na rzecz bezpieczeñstwa w warunkach wyst¹pienia zagro¿enia, powsta³ego w wyniku zagro¿eñ naturalnych, cywilizacyjnych czy
spo³ecznych (wewnêtrznych).
SLBP = <SZ, SUSB, SRM, SP, ST, SM, SF, SPZ, SR, SE, SO, R>,
gdzie: SZ – podsystem zaopatrywania; SUSB – podsystem us³ug socjalno-bytowych; SRM – podsystem
ratownictwa medycznego (mo¿e te¿ byæ: technicznego, wodno-nurkowego, wysokoœciowego, chemicznego); SP – podsystem produkcji; ST – podsystem transportu; SM – podsystem magazynowania;
SF – podsystem finansowy; SPZ – podsystem zamówieñ; SR – podsystem recyklingu; SE – podsystem
ekologiczny; SO – podsystem ochrony; R – zbiór relacji pomiêdzy podsystemami oraz pomiêdzy system
a otoczeniem.

Kryteria oceny systemu logistycznego

55

Zarz¹dzanie systemem zasilania logistycznego jest to proces obejmuj¹cy zespó³
dzia³añ logicznie powi¹zanych ze sob¹ (planowanie, wdra¿anie, realizacjê, kontrolê), odbywaj¹cy siê w sposób efektywny i minimalizuj¹cy koszty procesów, koncentruj¹cy siê na przep³ywach i magazynowaniu zasobów zasileniowych (surowców, wyrobów gotowych) oraz odpowiedniej informacji od punktu pochodzenia
(pozyskania) do punktu u¿ytkowania (œwiadczenia us³ugi logistycznej), w celu jak
najlepszego dostosowania siê do skali potrzeb i poziomu ich zaspokajania.
Wspó³czesne rozumienie procesów zasilania logistycznego, to integracja strumieni rzeczowych i informacyjnych oraz patrzenie na procesy zasileniowe
dzia³añ podmiotów ratowniczych poprzez pryzmat tych strumieni, sprawnoœci
ich przep³ywu, a tak¿e kosztów, jakie za sob¹ poci¹gaj¹. W tym pojêciu procesów
zasilania logistycznego zawiera siê tak¿e zabezpieczenie behawioralne i egzystencjalne spo³eczeñstwa w stanach zagro¿enia ¿ycia i zdrowia, jego poziom, jakoœæ,
skutecznoœæ oraz poczucie bezpieczeñstwa indywidualnego i grupowego.
Cechy charakterystyczne, jakie powinien spe³niaæ systemu zasilania logistycznego (ale nie tylko), to7:
l
celowoœæ,
l
prostota (minimalizacja kosztów, maksymalizacja zaspokojenia potrzeb poszkodowanych),
l
przejrzystoœæ (czytelny podzia³ zadañ, obowi¹zków, kompetencji i odpowiedzialnoœci),
l
struktura (funkcjonalnoœæ czêœci sk³adaj¹ce siê na system),
l
hierarchia (elementy kszta³tuj¹ce relacje na poszczególnych poziomach),
l
homeostaza (zdolnoœæ systemu do powrotu do stanu wyjœciowego w sytuacji
po zdarzeniach zak³ócaj¹cych, np. awariach, katastrofach, stratach),
l
adaptacyjnoœæ (dostosowanie siê systemu do zmieniaj¹cych siê warunków
otoczenia, elastycznoœæ),
l
samoorganizacja (zdolnoœæ do uczenia siê, dostosowania systemu do zmieniaj¹cych siê potrzeb, zmiany adaptacyjne),
l
otwartoœæ na wspó³dzia³anie (zdolnoœæ do wymiany informacji z otoczeniem
systemowym, rzeczy w systemie i otoczeniu),
l
ekwiwalentnoœæ (ten sam efekt mo¿e byæ osi¹gniêty ró¿nymi œrodkami, sposobami),
l
synergia (suma elementów sk³adowych nie musi byæ równa elementom, to
efekt wzmocnienia w wyniku wspó³dzia³ania).

7

S. Dworecki, J. Berny: op. cit.
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Tworzenie systemu zasilania logistycznego realizowane jest w czterech etapach8 (rys. 3):
1) analiza,
2) projektowanie,
3) wdro¿enie,
4) korygowanie.
Analiza
(A)

Korygowanie
(K)

Projektowanie
(P)

Wdra¿anie
(W)

Rys. 3. Etapy tworzenia systemu zasilania logistycznego

£atwo zauwa¿yæ, ¿e jest to proces ci¹g³y – maj¹cy na celu nie tylko bie¿¹ce
korygowanie przyjêtych rozwi¹zañ w funkcji wniosków i spostrze¿eñ pojawiaj¹cych siê w czasie wdra¿ania systemu, ale równie¿ systematyczne usprawnianie (doskonalenie) w funkcji wyników analizy uwarunkowañ zewnêtrznych oraz
zaobserwowanych trendów ich zmiany. System zasilania logistycznego podmiotów uczestnicz¹cych w akcji ratowniczej powinien byæ dostosowywany do prognozowanego zagro¿enia (skali czasowo-przestrzennej i intensywnoœci).
Przystêpuj¹c do tworzenia systemu zasilania logistycznego, nale¿y zastosowaæ
podejœcie systemowe9, uwzglêdniaj¹ce nastêpuj¹ce cechy podejœcia do badanego
obiektu (systemu b¹dŸ procesu), zarówno na p³aszczyŸnie: przestrzennej, organizacyjnej, jak i informacyjnej:
l
holizm – rozpatrywanie systemu i procesów (obiektów, zdarzeñ, zjawisk, itp.)
jako ca³oœci, z uwzglêdnieniem otoczenia;
l
kompleksowoœæ – ujawnienie ró¿norodnoœci sprzê¿eñ i relacji wewnêtrznych
oraz zewnêtrznych rozpatrywanych procesów;

8
Czêœæ praktyków w standardach dzia³ania w przewidywaniu zagro¿enia przewiduje cztery etapy
dzia³ania: Zapobieganie, Przygotowanie, Monitorowanie i reagowanie, Odtwarzanie. Inni z kolei, na
podstawie doœwiadczenia, obserwacji z æwiczeñ i przeprowadzonych analiz, za najbardziej w³aœciwy
uwa¿aj¹ podzia³ na piêæ etapów rozpatrywanych w standardach dzia³ania dla mog¹cych zaistnieæ zagro¿eñ: Rozpoznawanie, analizowanie i planowanie; Przygotowanie i szkolenie; Profilaktykê zapobiegania; Reagowanie; Odtwarzanie.
9
S. Dworecki, J. Berny, op. cit.
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esencjonalizm – koncentrowanie uwagi na elementach istotnych dla rozpatrywanego systemu, z punktu widzenia jego miejsca i roli w wielopodmiotowej
akcji ratowniczej;
kontekstowoœæ – rozpatrywanie procesów systemu ze wzglêdu na jego miejsce
(œrodowisko, otoczenie) na tle ca³oœci wielopodmiotowej akcji ratowniczej.
10
oraz ocenê :
przydatnoœci – pozwala okreœliæ stopieñ przydatnoœci procesu i jego dopasowanie do wymagañ systemu logistycznego;
ch³onnoœci – pozwala oceniæ w³aœciwoœci istotne z punktu widzenia kosztów
utrzymania procesu – energoch³onnoœæ, materia³och³onnoœæ i sprawnoœæ realizacji procesu;
gotowoœci – proces jest realizowany w wymaganym przedziale czasowym, szybkoœæ reagowania na aktualne potrzeby zasileniowe;
terminowoœci – pewnoœæ, ¿e planowany czas realizacji dostawy zostanie dotrzymany (zale¿y od niezawodnoœci przebiegu pracy poszczególnych cykli
sk³adowych);
otwartoœci – zdolnoœæ do wymiany informacji, personelu i dóbr ekonomicznych w systemie i z otoczeniem;
samoorganizacji – zdolnoœæ do „uczenia siê”, dostosowania systemu do potrzeb, zmiany doraŸne lub trwa³e;
ekonomicznoœci – czy realizacja procesu jest racjonalna, relacja koszt – efekt
(je¿eli jest mo¿liwa);
alternatywnoœci – ten sam efekt mo¿e byæ osi¹gniêty ró¿nymi zasobami (œrodkami) lub innymi sposobami (alternatywne Ÿród³a zaopatrzenia);
sterowalnoœci – pozwala oceniæ sposób zarz¹dzania procesem, jakoœæ obiegu informacji i system ³¹cznoœci;
elastycznoœci (adopcyjnoœci) – wi¹¿e siê z kryterium sterowalnoœci i pozwala
oceniæ podatnoœæ na zmiany struktury wewnêtrznej procesu do spe³niania
specyficznych wymagañ, adekwatnie do zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ
i mo¿liwoœci komunikowania;
odpornoœci – okreœla stopieñ podtrzymania podstawowych funkcji procesu
logistycznego w obecnoœci zak³óceñ wystêpuj¹cych w otoczeniu;
synergii – efekt dzia³ania elementów zintegrowanych systemu zasilania logistycznego jest wiêkszy sumy efektów elementów sk³adowych, tzw. efekt
wzmocnienia;
bezpieczeñstwa – pozwala oceniæ poziom funkcjonalnoœci i przydatnoœci w obliczu zagro¿eñ elementów systemu, oceniæ funkcjê ci¹g³oœci dzia³ania.

10

J. Bendkowski, M. Kramarz: Logistyka stosowana. Metody – techniki – analizy. Politechnika
Œl¹ska. Gliwice 2006.
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Trudnoœæ planowania i organizowania splotu zdarzeñ11 oraz procesów12 zasileniowych w wielopodmiotowej akcji ratowniczej na du¿¹ skalê polega na tym, ¿e
niezale¿nie od tego, i¿ s¹ one „przygotowywane” wczeœniej (zaplanowane), to
pozostaj¹ zale¿ne od skali zagro¿enia, tzn. stopieñ (intensywnoœæ) wyczerpywania (zu¿ywania) potencja³u technicznego i materia³owego wynika z charakteru
tych dzia³añ. Oznacza to, ¿e zdarzenia (procesy) zasileniowe podmiotu s¹ sterowane przez bie¿¹ce decyzje dotycz¹ce planowania i organizowania dzia³añ w obszarze bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
Z drugiej strony, maj¹c na uwadze, ¿e zasilanie logistyczne jest niejako wczeœniej skwantyfikowane (normami zu¿ycia, urzutowaniem i rozmieszczeniem zasobów zasileniowych, rozmieszczeniem infrastruktury logistycznej, organizacj¹ produkcji itp.), stanowi to pewne ograniczenie, które musi byæ uwzglêdnione
w planowaniu i organizowaniu dzia³añ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzia³alnoœæ podmiotu jest ograniczona przez mo¿liwoœci organizacyjne, ekonomiczne i materia³owo-techniczne organizacji (organów administracji zespolonej, instytucji administracji publicznej, szko³y, firmy, przedsiêbiorstwa).
Jednym z elementów pozwalaj¹cych na tê racjonalizacjê jest ustalenie optymalnych (quasi-optymalnych) norm lub wskaŸników zu¿ycia potencja³u zasileniowego (PZL). Powinny one odwzorowywaæ miêdzy innymi: prognozowan¹ sytuacjê;
charakter i warunki prowadzenia dzia³añ; skalê potrzeb (ludzi, sprzêtu technicznego, narzêdzi, obiektów infrastruktury).
PZL = f(pZ, PZT, INZ, TZ, WPS, WIT, WGZ),
gdzie:
PZL
– potencja³ zasilania logistycznego,
pZ
– prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zagro¿enia bezpieczeñstwa,
PZT
– szacowana powierzchnia zagro¿onego terenu,
INZ
– szacowana intensywnoœæ narastania zagro¿enia,
TZ
– szacowany czas trwania zagro¿enia,
WPS
– wspó³czynnik prawdopodobnych szkód,
WIT
– wspó³czynnik nasycenia terenu infrastruktur¹ techniczn¹,
WGZ
– wspó³czynnik gêstoœci zaludnienia (zurbanizowania).
Jednoczeœnie nale¿y mieæ œwiadomoœæ z³o¿onoœci tego przedsiêwziêcia, poniewa¿ przebieg i charakter oraz warunki (sytuacje), w jakich mog¹ byæ prowadzone
podstawowe dzia³ania s¹ zmienne i trudne do jednoznacznego okreœlenia, a tym
bardziej – do precyzyjnego zaplanowania. Dlatego trudno jest przedstawiæ prost¹
metodê okreœlania potrzeb zasileniowych podmiotu. Podejmowanie jakichkolwiek
11

T. Pszczo³owski: op. cit.; s. 224. Splot zdarzeñ – pasmo akordów zdarzeñ (czynów), w których
elementarne zdarzenia nastêpuj¹ jednoczeœnie tworz¹c zespó³.
12
Tam¿e; s. 185. Proces – splot albo pasmo zdarzeñ permutacyjnych, w których elementarne zdarzenia (czyny) nastêpuj¹ jednoczeœnie tworz¹c akordy, powi¹zane przyczynowo w ca³oœæ, ze wzglêdu
na wyró¿nione cechy, a w danym przedziale czasu stan koñcowy ka¿dego z nich jest ró¿ny od stanu
pocz¹tkowego.
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decyzji o normalizowaniu zu¿ycia œrodków i zasobów potencja³u powinno byæ poprzedzone wnikliwymi badaniami (analiz¹ i syntez¹) minionych oraz wspó³czesnych uwarunkowañ pod k¹tem generowania potrzeb i organizowania procesu zasileniowego. Tylko wówczas bêdzie mo¿liwe wiarygodne okreœlenie
(zidentyfikowanie) dzia³añ zasileniowych i ich kwantyfikowanie, te z kolei pos³u¿¹
do wypracowania metody racjonalnego okreœlenia potrzeb systemu logistycznego
i jego organizacji.
Jakoœæ przebiegu procesów zasilania logistycznego zale¿y od przestrzegania
podstawowych zasad zarz¹dzania13:
l
odpowiedzialnoœæ – ponoszona wspólnie przez wszystkich uczestników procesu decyzyjnego;
l
zabezpieczenie – pozyskiwanie zasobów zasileniowych zgodnie z przepisami
prawa, priorytetami i aktualnymi mo¿liwoœciami;
l
uprawnienie (kompetencyjnoœæ) – wykonawca musi posiadaæ odpowiednie
kompetencje do wykorzystywania zasobów koniecznych do realizacji zadania:
– koordynowanie i ustalanie priorytetów,
– okreœlanie wymogów,
– negocjowanie;
l
wspó³praca – wspó³dzia³anie realizowane miêdzy uczestnikami procesu umo¿liwia wyeliminowanie wspó³zawodnictwa w pozyskiwaniu zasobów;
l
kontynuacja – w zakresie planowania i realizowania zadañ powinna zapewniæ
efektywnoœæ i sprawnoœæ przebiegu procesów;
l
ekonomicznoœæ – przygotowanie i realizacja zadañ zapewnia nie tylko adekwatnie i skutecznie, ale równie¿ odpowiednio racjonalne wykorzystanie dostêpnych zasobów zgodnie z ide¹: mo¿liwoœci, jakoœci, miejsca, czasu (lepiej,
szybciej, taniej);
l
przejrzystoœæ – jasnoœæ sytuacji dotyczy potrzeby posiadania dostêpu do informacji w zakresie stanu, poziomu przygotowania i realizacji;
l
refundacja – zwrot kosztów ponoszonych przez poszczególnych uczestników;
l
homeostaza – zdolnoœæ systemu do powrotu do stanu wyjœciowego po wykonaniu zadania (zdarzeniach zak³ócaj¹cych w sytuacji kryzysowej).
W procesie planowania i organizowania zasilania logistycznego nie bez znaczenia bêdzie równie¿ uwzglêdnienie takich elementów, jak:
– ustalenie wspó³rzêdnych rozs¹dnego uk³adu odniesienia, tzw. otoczenia bli¿szego i dalszego badanych zdarzeñ (zjawisk, procesów);
– wiarygodna identyfikacja zdarzeñ (zjawisk, procesów);
– okreœlenie uwarunkowañ im towarzysz¹cych;
– ustalenie przes³anek i zwi¹zków przyczynowo-skutkowych;
13

K. Ficoñ: Wspó³czesna logistyka wojskowa. CSOP, Koszalin 2001, s. 127.
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– okreœlenie obszarów i narzêdzi (stymulatorów) umo¿liwiaj¹cych sterowanie
rozwojem stosunków systemowych i miêdzysystemowych;
– okreœlenie celów zamierzonych i prawdopodobnych skutków ubocznych okreœlonych zachowañ (oddzia³ywañ).
Istota dzia³añ zasileniowych polega na przygotowaniu odpowiednio rozmieszczonego potencja³u logistycznego oraz zapewnieniu mo¿liwoœci racjonalnego wykorzystania go podczas dzia³ania (akcji ratowniczo-gaœniczej, ewakuacji poszkodowanych, udzielania pomocy medycznej, œwiadczenia us³ug bytowych itp.)
– w oparciu o uwzglêdnienie uwarunkowañ wynikaj¹cych z w³aœciwej diagnozy
sytuacji kryzysowej, analizy sytuacji oraz oceny si³ i œrodków koniecznych do
skutecznego reagowania.

2. Ocena sprawnoœci i spójnoœci systemów zasilania
logistycznego podmiotów w akcjach ratowniczych
2.1. Procedura badania
Zarz¹dzanie systemem zasilania logistycznego, jako sk³adowej czêœci zarz¹dzania kryzysowego, obejmuje:
l
formowanie strategii dzia³añ,
l
planowanie, inicjowanie i sterowanie procesem zasilania logistycznego,
l
kontrolê systemu i procesów realizacji zadañ logistycznych.
W ramach kontroli systemu i procesu realizacji zadañ logistycznych przeprowadza siê ocenê sprawnoœci i spójnoœci systemów zasilania logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych (rys. 4).
Planowanie
(P)

Korygownie
(K)

Wykonanie
(W)

Ocenianie
(O)

Rys. 4. Istota stosowania ko³a Deminga w procesie oceny systemu zasilania logistycznego

Badania ocenne systemu i procesu realizacji zadañ logistycznych w wielopodmiotowych akcjach ratowniczych prowadzone s¹ w czterech fazach. W pierwszej
nale¿y dokonaæ stosownego ich zaplanowania, okreœlaj¹c przedmiot i cel badania
oraz dobraæ w³aœciw¹ metodykê i narzêdzia badawcze. Nastêpnie, zgodnie z przyjêtymi ustaleniami, wykonaæ badania. Wa¿ne jest, aby uzyskaæ w nich odniesienie do wymogów, jakie zosta³y okreœlone dla tworzonego systemu zasilania logisty-
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cznego (sformu³owane wy¿ej). Uzyskane wyniki nale¿y precyzyjnie zanotowaæ,
gdy¿ na ich podstawie, w kolejnej fazie badañ, bêdzie dokonywana ocena systemu (procesu). Wyniki dokonanej oceny powinny byæ wykorzystane do powziêcia
decyzji co do zakresu i g³êbokoœci potrzebnych zmian w istniej¹cych rozwi¹zaniach (skorygowania), tak aby wp³ynê³y one na poprawê skutecznoœci i efektywnoœci systemu (procesu) zasilania logistycznego.
Typowa metodyka oceny sprawnoœci funkcjonowania systemu logistycznego
powinna obejmowaæ14:
1) okreœlenie problematyki, zakresu i celu badañ,
2) opracowanie harmonogramu prac,
3) ustalenie metody badañ,
4) okreœlenie rodzaju Ÿróde³ danych,
5) zebranie materia³ów liczbowych oraz przygotowanie i ocena informacji potrzebnych w pracach analitycznych,
6) ustalenie zwi¹zków badanych zjawisk (elementów systemu logistycznego, procesów logistycznych),
7) dokonanie wstêpnej oceny i ustalenie g³ównych tendencji zmian,
8) dokonanie oceny czynników wp³ywaj¹cych na badany element (proces),
9) zebranie i opracowanie informacji o oddzia³ywaniu badanego elementu (zjawiska) na inne oraz dokonanie oceny skutków tego oddzia³ywania,
10) analizê systemu logistycznego na ró¿nych szczeblach organizacyjnych przedsiêbiorstwa,
11) ustalenie wniosków z analizy wstêpnej oraz poddanie ich pod dyskusjê specjalistów,
12) dokonanie oceny poszczególnych pionów, komórek i pracowników odpowiedzialnych za badane problemy,
13) sformu³owanie wniosków do oceny syntetycznej,
14) opracowanie propozycji rozwi¹zañ, które na podstawie wyników przeprowadzonych badañ ujm¹ w sposób uporz¹dkowany syntetyczn¹ ocenê funkcjonowania systemu logistycznego,
15) ocenê i wnioski wraz z ich uzasadnieniem.
2.2. Kryteria oceny systemu (procesu) zasilania logistycznego
System zasilania logistycznego funkcjonuj¹cy w ramach wielopodmiotowych
akcji ratowniczych, mo¿na rozpatrywaæ, wyró¿niaj¹c w nim trzy p³aszczyzny
(trzy struktury):
l
przestrzenn¹ – akcentowan¹ poprzez po³¹czenie elementów systemu i przep³yw strumieni dóbr ekonomicznych w ramach œwiadczeñ ratowniczych,
l
organizacyjn¹ – w rozumieniu klasycznym traktowan¹ jako zorganizowanie
elementów systemu poprzez odpowiednie wiêzi (strukturê),
14

J. Bendkowski, M. Kramarz: op. cit.

62

Zeszyty Naukowe SGSP nr 51 (3) 2014

informacyjn¹ – przejawia siê w postaci przep³ywu strumieni informacyjno-decyzyjnych – niezwykle wa¿n¹ z punktu widzenia skutecznoœci zarz¹dzania
akcj¹ ratownicz¹.
Na ka¿dej z p³aszczyzn wystêpuj¹ przep³ywy oraz relacje pomiêdzy elementami odpowiadaj¹cych im struktur. P³aszczyzny te s¹ ze sob¹ silnie powi¹zane i razem tworz¹ spójn¹ ca³oœæ opisuj¹c¹ wielowymiarowoœæ systemu logistycznego.
Dotyczy to w równej mierze systemów w skali makro, jak i systemów logistycznych poszczególnych podmiotów bior¹cych udzia³ w akcji ratowniczej. Wa¿ne
jest, aby mo¿na by³o odnieœæ siê do tych struktur (przyjmuj¹c odpowiednie kryteria) z punktu widzenia oceny spójnoœci, skutecznoœci i efektywnoœci.
Kryteria rozumiane s¹ jako obserwowalne wielkoœci zmienne, niezbêdne do
uchwycenia innej zmiennych bezpoœrednio nieobserwowalnych. Potrzebne s¹
wtedy, gdy obiekt (zjawisko), który nas interesuje, jest trudny do obserwacji i pomiaru. Cechy dobrego kryterium, to:
l
adekwatnoœæ – w³aœciwy (wiarygodny) opis analizowanego fragmentu rzeczywistoœci (systemu, procesu),
l
aktualnoœæ – ocena winna dotyczyæ bie¿¹cej dzia³alnoœci (zachowañ systemu,
przebiegu procesów),
l
dok³adnoœæ – powinien uwzglêdniaæ mo¿liwie dok³adnie stan obiektu (systemu, procesu) i towarzysz¹ce mu uwarunkowania (szanse i zagro¿enia, silne
i s³abe strony), aby tworzyæ przes³anki do podjêcia dobrych decyzji, poprawiaj¹cych istniej¹cy stan rzeczy (system, proces),
l
rozleg³oœæ – winien obejmowaæ wiele ro¿nych mo¿liwych wariantów stanów
badanej rzeczywistoœci (systemu, procesu) i prawdopodobnych (prognozowanych) okolicznoœci (uwarunkowañ) w jakich mog¹ one wyst¹piæ,
l
kompletnoœæ – ca³oœciowe ujmowanie i ocena badanego systemu.
l
porównywalnoœæ – mo¿liwoœæ oceny porównawczej fragmentu rzeczywistoœci
(systemu, procesu) w ro¿nych aspektach funkcjonowania (retrospektywnie,
diagnostycznie, prognostycznie),
l
zrozumia³oœæ – konstrukcja wskaŸnika powinna byæ prosta, czytelna, jednoznaczna i logicznie zrozumia³a,
l
kompatybilnoœæ – dostêpnoœæ zastosowania do badanego fragmentu rzeczywistoœci (systemu, procesu) oraz mo¿liwoœæ wykorzystania w systemie informatycznym bêd¹cym w dyspozycji badaj¹cego (oceniaj¹cego).
Ocenê sprawnoœci i skutecznoœci funkcjonowania systemu zasilania logistycznego przeprowadza siê, przyjmuj¹c nastêpuj¹ce kryteria:
1. Synchronizacja (jednoœæ) celów (SC). Celem systemu zasilania logistycznego jest zapewnienie optymalnych warunków funkcjonowania podmiotów
akcji ratowniczej dla osi¹gniêcia maksymalnej skutecznoœci przy akceptowalnych nak³adach. We wszystkich sferach dzia³alnoœci logistycznej (koncepcyjnej i praktycznej) nale¿y d¹¿yæ do precyzyjnego okreœlenia celów zasilania
logistycznego. Cele poszczególnych podmiotów logistycznych uczestnicz¹cych
l
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w realizacji podjêtych przedsiêwziêæ zasilania logistycznego wielopodmiotowej akcji ratowniczej powinny byæ spójne wewnêtrznie. Wszystko, cokolwiek
i ktokolwiek czyni, w dzia³alnoœci logistycznej ma gwarantowaæ pe³ne
osi¹gniêcie celu g³ównego (podstawowego) systemu zasilania logistycznego.
Wiarygodnoœæ informacyjna procesu decyzyjnego (WIPD). Proces prognozowania potencjalnych zagro¿eñ oraz planowania dzia³añ zasileniowych oraz
proces decyzyjny i wprowadzanie bie¿¹cych korekt w dzia³aniach operacyjnych odbywa siê w oparciu o posiadane informacje. Ze wzrostem wiarygodnoœci, pe³noœci i aktualnoœci informacji wzrasta wiarygodnoœæ informacyjna
sk³adowych procesu decyzyjnego.
Gotowoœæ operacyjna (GO): Wyra¿a gotowoœæ systemu zasilania logistycznego do podjêcia dzia³añ operacyjnych umo¿liwiaj¹cych zapewnienie egzystencjalnych i behawioralnych potrzeb osób poszkodowanych oraz podmiotów
bior¹cych udzia³ w akcji ratowniczej.
Organizacja potencja³u zasobów zasileniowych (OPZZ): wyra¿a sposób
rozmieszczenia i mo¿liwoœci dysponowania potencja³em logistycznym w sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa i potrzeby uruchomienia wielopodmiotowej
akcji ratowniczej.
Sprawnoœæ systemu logistycznego (SSL): wyra¿a fachowoœæ, umiejêtnoœæ
i kompetencje elementów wykonawczych systemu logistyki zasileniowej
do wykonania zadania na po¿¹danym poziomie dok³adnoœci, i jednoczeœnie
satysfakcjonuj¹cym odbiorcê z punktu widzenia jakoœci.
¯ywotnoœæ (bezpieczeñstwo) systemu zasilania logistycznego (si³ i œrodków) (¯SZL): wyra¿a stopieñ zabezpieczenia systemu zasilania logistycznego
przed zagro¿eniami naturalnymi, technicznymi i ludzkimi (np.: podtopienia,
zalania, po¿ar, katastrofa techniczna, dzia³ania terrorystyczne i dywersyjne,
sabota¿, kradzie¿), ubytkami zasobów materia³owo-technicznych powsta³ymi
w wyniku naturalnego starzenia siê lub niew³aœciwych warunków ich utrzymywania oraz odpornoœæ na dezorganizacjê dzia³añ z nich wynikaj¹c¹.
Gospodarnoœæ systemu logistycznego (GSL): wyra¿a ocenê organizacji systemu zasilania logistycznego w aspekcie gospodarki magazynowej zasobów
zasileniowych, racjonalnoœci u¿ycia zasobów i w³aœciwego wykorzystania si³
i œrodków logistycznych.
Organizacja zasilania logistycznego (OZL): wyra¿a dostosowanie struktur
funkcjonalnych i zadaniowych (przejrzysty i czytelny podzia³ kompetencji
i odpowiedzialnoœci) organów logistycznych do zarz¹dzania procesami zasileniowymi wielopodmiotowych akcji ratowniczych w sytuacjach konfliktowych
i zagro¿enia osób i mienia. W wielopodmiotowych akcjach ratowniczych
wszystkie elementy sk³adowe logistyki dobrze funkcjonuj¹ jedynie w œcis³ym
wspó³dzia³aniu (integracji) ze sob¹ i bezpoœrednim otoczeniem, je¿eli wszelka dzia³alnoœæ kierownicza, tj. planowanie, organizowanie, sterowanie i kontrolowanie stanowi dzia³ania wzajemnie sprzê¿one i zale¿nie od siebie, gdy¿
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tylko w takich warunkach mog¹ zapewniaæ optymalne funkcjonowanie logistyki. Kompleksowe rozwi¹zanie problematyki organizacji zarz¹dzania procesami logistycznymi jest warunkiem powodzenia w praktycznym dzia³aniu,
st¹d wszelkie aspekty procesów logistycznych powinny byæ œciœle zwi¹zane
z innymi dziedzinami funkcjonalnymi.
Dostêpnoœæ zasobów logistycznych (DZL): wyra¿a mo¿liwoœæ realizacji zadañ logistycznych podczas wielopodmiotowej akcji ratowniczej, z punktu
widzenia dostêpnoœci do zasobów zasileniowych, w zaistnia³ej sytuacji i uwarunkowaniach. Dostêpnoœæ do zasobów zasileniowych jest jednym z czynników warunkuj¹cych skutecznoœæ dzia³ania organów wykonawczych logistyki.
Realnoœæ zadañ zasileniowych (RZZ): wyra¿a stosunek rzeczywistych mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb zasileniowych osób poszkodowanych i uczestnicz¹cych w wielopodmiotowej akcji ratowniczej do planowanych potrzeb
wynikaj¹cych z sytuacji kryzysowej i zagro¿enia bezpieczeñstwa osób i mienia.
Wszelka dzia³alnoœæ logistyczna musi uwzglêdniaæ racjonalne rozwi¹zania
koncepcyjne ³añcucha zasilania logistycznego, uwarunkowania wewnêtrzne
i zewnêtrzne oraz musi byæ oparta na aktualnych i wiarygodnych informacjach. Realnoœæ mo¿liwoœci wykonania planowanych dzia³añ zasileniowych
mo¿e wynikaæ z rzetelnoœci dostawy dóbr ekonomicznych do miejsca zdarzenia.
Ci¹g³oœæ procesów zasileniowych (CPZ): wyra¿a mo¿liwoœci realizowania
zadañ zasilania logistycznego w funkcji zapewnienia ci¹g³ego dostêpu do zasobów materia³owo-technicznych w okreœlonym miejscu, czasie i w³aœciwej liczby w poszczególnych asortymentach tych dóbr. Ci¹g³oœæ procesów
zasileniowych jest niezwykle wa¿na z punktu widzenia skutecznoœci wielopodmiotowych akcji ratowniczych, dlatego powinny one byæ spójne z prowadzon¹ akcj¹, a kierownicy tych zespo³ów powinni byæ w œcis³ym i ci¹g³ym ze
sob¹ kontakcie.
Ekonomicznoœæ dzia³añ logistycznych (EDL): wyra¿a dzia³ania elementów
systemu zasilania logistycznego (decyzyjnych i wykonawczych) nacechowane
m.in. kompetencyjnoœci¹, zaradnoœci¹, przedsiêbiorczoœci¹, fachowoœci¹, które umo¿liwiaj¹ skuteczne wykonanie zadania przy racjonalnym (optymalnym)
wykorzystaniu zasobów logistycznych (si³ i œrodków) dostêpnych w danym
czasie i miejscu. Do oceny oczekiwanego zu¿ycia zasobów wykorzystuje siê ró¿nego rodzaju normatywy, prognozy lub intuicjê. Do oceny rzeczywistego zu¿ycia zasobów wykorzystuje siê natomiast dane z raportów lub sprawozdañ
(ksiêgowe) po przeprowadzonych dzia³aniach. Mo¿emy mówiæ zatem o ekonomicznoœci materia³owej (EM), zwi¹zanej z materia³och³onnoœci¹. Równie
dobrze mo¿emy w ekonomicznoœci dzia³añ logistycznych uwzglêdniæ ekonomicznoœæ czasow¹ (ET), zwi¹zan¹ z czasoch³onnoœci¹ dzia³añ. Dobrze zorganizowany system zasilania logistycznego, a w szczególnoœci jego elementy
wykonawcze (cechuj¹ce siê ww. walorami) – bêd¹ w stanie racjonalnie wyko-
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rzystaæ czas na skuteczne wykonanie zadania. Podobne podejœcie mo¿emy zastosowaæ do racjonalnego u¿ycia si³ (potencja³u ludzkiego) – ekonomicznoœæ
si³ (EŒ). Okreœlone zadanie mo¿na wykonaæ mniejszymi si³ami (przy zaanga¿owaniu mniejszego potencja³u ludzkiego), pod warunkiem, ¿e jest on dobrze
zorganizowany i kompetentny (posiadaj¹cy ww. cech).
13. Komunikatywnoœæ elementów systemu (KES): wskazuje na takie zorganizowanie systemu zasilania logistycznego, które zapewnia sprawn¹ i kompatybiln¹ ³¹cznoœæ miêdzy kierownikiem systemu zasilania logistycznego
i kierownikiem wielopodmiotowej akcji ratowniczej uczestnikami, ale równie¿ komunikacjê wewn¹trz systemu zasilania logistycznego. Spójnoœæ systemu komunikacji zapewnia sprawny przep³yw strumieni informacyjno-decyzyjnych miêdzy osobami funkcyjnymi, co ma bezpoœredni wp³yw na
skutecznoœæ dzia³ania systemu. Aktualne, bie¿¹ce, wiarygodne i pe³ne informacje umo¿liwiaj¹ podejmowanie optymalnych decyzji, w³aœciwych do sytuacji i skali zagro¿enia bezpieczeñstwa (zakresu akcji ratowniczej).
14. Niezawodnoœæ systemu logistycznego (NSL): wyra¿a stan organizacji systemu zasilania logistycznego umo¿liwiaj¹cy mu skuteczne wykonanie zadania
w zaistnia³ej sytuacji.
15. Elastycznoœæ systemu zasilania logistycznego (ESZL): wyra¿a tak¹ organizacjê systemu zasilania logistycznego, która umo¿liwia dostosowania siê jego
elementów do wszelkich zmian wynikaj¹cych ze zmieniaj¹cego siê otoczenia
(sytuacji kryzysowej). Skuteczne, szybkie i efektywne reagowanie na wszelkie
zaskakuj¹ce negatywne zmiany w realizowanych przedsiêwziêciach logistycznych prowadzi do minimalizowania (ograniczenia) strat. Zasada ta obejmuje
tak¿e umiejêtnoœæ wprowadzania do bie¿¹cych dzia³añ doœwiadczeñ z innych
akcji ratowniczych.
16. Skutecznoœæ systemu logistycznego (SSL): wyra¿a sposób i zakres u¿ycia
dostêpnych si³ i œrodków (zasobów logistycznych) gwarantuj¹cy pomyœlne
wykonanie zadania. Jest mierzona stopniem, w jakim system realizuje to, co
zosta³o zaplanowane. W sytuacjach kryzysowych nie ma obowi¹zku weryfikacji decyzji (o u¿yciu potencja³u logistycznego) pod wzglêdem ekonomicznym (np.
rozpatruj¹c racjonalnoœæ postêpowania wg ekonomizacji dzia³añ, czyli oszczêdnoœci
i wydajnoœci), decyduj¹cym wyznacznikiem jest skutecznoœæ wielopodmiotowej akcji ratowniczej. Do oceny stopnia skutecznoœci trzeba u¿yæ co najmniej
trzech kryteriów: jakoœci dzia³añ logistycznych, liczba wykonanych dzia³añ
logistycznych i terminu wykonania zadania zasileniowego.
Przedstawione kryteria oceny sprawnoœci i spójnoœci wielopodmiotowych
akcji ratowniczych s¹ œciœle osadzone w teorii problemu. Mo¿na tu przywo³aæ
regu³ê „7W” (rys. 5):
l
w³aœciwe dobro – dok³adnoœæ specyfikacji dostawy (tylko to co faktycznie potrzebne),
l
w³aœciwa iloœæ – prawid³owoœæ kompletacji asortymentowej i iloœciowej dostawy,
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l
l
l
l
l

w³aœciwa jakoœæ – wszystko to, co jest konieczne w danym czasie i miejscu,
w³aœciwe miejsce – precyzja miejsca realizacji dostawy,
w³aœciwy koszt – adekwatnoœæ kosztowa do jakoœci i zakresu us³ugi logistycznej,
w³aœciwy czas – synchronizacja procesów logistycznych wg zasady JiT.
w³aœciwy odbiorca – podmiotowa adresowalnoœæ dostawy.
co?

w celu
zapewnienia
mu skutecznego
dzia³ania

dlaczego?

to co potrzebuje

jak?

komu?
Problemy
logistyczne
temu co
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odpowiedni¹ jakoœci
i po rozs¹dnych kosztach

gdzie?
ile?
kiedy?
we wskazanym
miejscu

tyle ile potrzebuje
w odpowiednim
czasie

Rys. 5. Istota rozwi¹zywania problemów logistycznych wg regu³y 7W

Poniewa¿ w wielopodmiotowej akcji ratowniczej zasoby zasileniowe i ich potencjalni odbiorcy s¹ z regu³y rozproszeni geograficznie, to domen¹ zasilania
logistycznego jest pokonanie czasowo-przestrzennej luki dziel¹cej odbiorców
(generuj¹cych potrzeby zasileniowe) i dostawców (dysponuj¹cych okreœlonymi
mo¿liwoœciami). Przydatn¹ tu mo¿e byæ regu³a 8¯:
l
¿adnych braków,
l
¿adnych opóŸnieñ,
l
¿adnych kolejek – gdziekolwiek i po cokolwiek,
l
¿adnych bezczynnoœci,
l
¿adnych zbêdnych zapasów,
l
¿adnych zbêdnych przemieszczeñ,
l
¿adnych zbêdnych operacji technologicznych,
l
¿adnych zbêdnych operacji kontrolnych.
Posi³kuj¹c siê powy¿szym, mo¿emy opracowaæ i wdro¿yæ system zasilania
logistycznego spe³niaj¹cy kryteria sprawnoœci i spójnoœci dla wielopodmiotowych akcji ratowniczych. Poprzez integracjê i synchronizacjê dzia³añ jego elementów konieczne (po¿¹dane, oczekiwane) zaopatrzenie i us³ugi logistyczne powinny dotrzeæ do wszystkich odbiorców we w³aœciwym czasie i miejscu.
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Podsumowanie
Zarz¹dzanie logistyk¹ w stanach zagro¿enia nakazuje uwzglêdniæ takie
sk³adowe, jak nieprzewidywalne wydarzenia, negatywny stosunek opinii publicznej, ograniczone si³y i œrodki, zadania wynikaj¹ce z ustaw o stanie wyj¹tkowym, o stanie wojny i o stanie klêski ¿ywio³owej, zaanga¿owanie œrodków masowego przekazu, niewystarczaj¹ce dane do podjêcia decyzji, ratowanie ¿ycia
poszkodowanych. Zapewnienie sprawnej i szybkiej pomocy poszkodowanym
jest zasad¹ nadrzêdn¹ wobec innych. Potrzeba udzielenia pomocy wszystkim poszkodowanym w krótkim czasie, mo¿e spowodowaæ zwiêkszenie skomplikowania przedsiêwziêæ logistycznych. Gromadzenie i zabezpieczenie zapasów jest
sta³ym zadaniem, które towarzyszy ró¿norakiej dzia³alnoœci logistycznej. Zaczyna siê ono jeszcze w pierwszej fazie zarz¹dzania kryzysowego, czyli fazie zapobiegania, zapasy te s¹ gromadzone wed³ug ustalonych wczeœniej potrzeb a ich zwiêkszenie mo¿e nast¹piæ, gdy rozpocznie siê sytuacja kryzysowa (rys. 6). Gromadzone s¹ wtedy zapasy, które docieraj¹ jako wsparcie logistyczne w wyniku
sprawnego zorganizowania przez organy administracji publicznej, oraz
pozyskiwane poprzez wspó³pracê z podmiotami gospodarczymi.
Obecna popularnoœæ procesów zarz¹dzania logistycznego motywuje podmioty do ci¹g³ej oceny i usprawniania istniej¹cych systemów logistycznych. Lepsze
zrozumienie znaczenia wartoœci logistycznej pozwala podmiotom uœwiadomiæ
sobie korzyœci p³yn¹ce ze œwiadczenia racjonalnych us³ug logistycznych.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ zasilanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych spowodowanych zagro¿eniami technicznymi, naturalnymi lub dzia³aniami
terrorystycznymi nakierowane jest przede wszystkim na niesienie pomocy tym, którzy s¹ poszkodowani w wyniku ró¿norodnych zdarzeñ. Skutecznoœæ realizowanych
procesów logistycznych zale¿y od podejmowanych decyzji, uwzglêdniaj¹cych uwarunkowania wynikaj¹ce z w³aœciwej diagnozy sytuacji kryzysowej, analizy sytuacji,
oceny si³ i œrodków niezbêdnych do w³aœciwego reagowania. Wypracowanie tych
decyzji powinno zaowocowaæ skuteczn¹ i efektywn¹ realizacj¹ zadañ w zakresie:
l
racjonalnego przep³ywu dóbr rzeczowych i us³ug w ka¿dej fazie zarz¹dzania
kryzysowego;
l
utrzymania zapasów na poszczególnych poziomach zarz¹dzania kryzysowego
na niezbêdnym poziomie;
l
w³aœciwej dyslokacji (rozœrodkowania) si³ i œrodków zasilania logistycznego
w terenie, aby zwiêkszyæ dostêpnoœæ do nich i skróciæ czas dostawy do potrzebuj¹cych;
l
sprawnego przeprowadzenia ewakuacji ludzi i mienia z terenów zagro¿onych
w wyniku zaistnienia katastrofy lub innego zdarzenia;
l
prowadzenia prac in¿ynieryjnych zwi¹zanych z odtwarzaniem zdatnoœci
u¿ytkowej (funkcjonalnoœci) obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej,
komunikacji drogowej lub kolejowej;
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Rys. 6. Zapewnienie gotowoœci systemu zasilania logistycznego do realizacji
l

l
l
l

tworzenia bezkonfliktowych procedur zasilania logistycznego i przejrzystych
strumieni informacyjno-decyzyjnych;
tworzenia bezkolizyjnych strumieni przep³ywu dóbr zasilania logistycznego;
realnej ewaluacji kosztów logistycznych;
w³aœciwej wymiany informacji, zw³aszcza w kontekœcie terminowego i rzetelnego informowania zagro¿onej ludnoœci.
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Celem nadrzêdnym systemu zasilania logistyki podmiotów uczestnicz¹cych
w akcjach ratowniczych w sytuacjach kryzysowych i zagro¿enia bezpieczeñstwa
winno byæ zapewnienie przetrwania mo¿liwie najwiêkszej liczbie poszkodowanych oraz nios¹cym im pomoc.
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Stanis³aw DWORECKI

The logistic supply system plays a very important role in the process
of the crisis management. It is one of the key elements in the fight against
the threats of the persons and property safety as well as against their
consequences. Properly selected and coordinated actions of the system
significantly increase the efficiency of the response and the effectiveness
of multi-subject emergency rescue.
Continuous existence of any entity is possible only when there is
a continuous renewal (replay) of the potential utility of the facilities and the
material resources. One of the elements for rationalization is to determine
the optimal (or quasi optimal) consumption standards of the logistic
potential. They should imitate, among the other things: the forecast
situation; nature and conditions of operations; scale of needs (human,
technical equipment, tools, facilities). As far as the system meets the
expectations it can be evaluated based on the criteria of efficiency and
consistency. The paper proposes a set of such criteria that can be applied to
the entire process of logistic supply in case of multi-subject supply rescue
operation.
Keywords: logistics, logistics system, logistic supply, criteria.
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Omówienie
LEAD

Wp³yw samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê
ludnoœci w polsce – wprowadzenie do
problematyki1
Artyku³ przedstawia relacjê samoewakuacji z masow¹ ewakuacj¹ ludnoœci
w Polsce. Stosuj¹c metodê analizy morfologicznej i techniki porównania
parami, zidentyfikowano 70 kluczowych obszarów przedmiotowego
wp³ywu. Zwrócono równie¿ uwagê na 12 najbardziej istotnych.
Masowa ewakuacja ludnoœci zosta³a przedstawiona jako z³o¿ona forma
ochrony ludnoœci. Jej polska koncepcja jest niekompletna, zaœ samoewakuacja uwa¿ana jest za dominuj¹cy jej przejaw. Mimo ¿e wyniki badañ naukowych prezentuj¹ odmienny punkt widzenia, samoewakuacja mo¿e
istotnie wp³ywaæ na masow¹ ewakuacjê ludnoœci w Polsce.
S³owa kluczowe: samoewakuacja, masowa ewakuacja ludnoœci, ewakuacja.

Wprowadzenie
Nie jest odwa¿nym stwierdzenie, ¿e ewakuacja to nierozerwalny element problematyki bezpieczeñstwa powszechnego, zw³aszcza ochrony ludnoœci. Jeden
z jej podstawowych podzia³ów traktuje o ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych oraz ewakuacji ludnoœci z terenów2. Drugie wymienione ujêcie zdaje siê byæ
zdecydowanie bardziej z³o¿one i rozbudowane ni¿ jego poprzednik. Przemawia
za tym fakt, i¿ ewakuacja ludzi z obiektów budowlanych stanowi element ewakuacji ludnoœci z terenów.
Nadmienia siê, ¿e jednym ze œwiatowych, organizacyjnych standardów ewakuacji ludnoœci z terenów jest samoewakuacja. Za jej powszechnoœci¹ przemawiaj¹ treœci dokumentów normatywnych i raportów z krajów czêœciej dotyka1

Artyku³ zosta³ przygotowany na podstawie za³o¿eñ i czêœci wyników statutowej pracy naukowo-badawczej pt. „Badanie przestrzeni publicznej – skala i wp³yw samoewakuacji ludnoœci na ewakuacjê masow¹”. Numer tematu: S/E – 422/5/13.
2
M. Simonova, P. Polednak: Rescue and evacuation operations in the intervention, [w:] Emergency evacuation of people from buildings, P. Kêpka, W. Jaskó³owski (pod red.), Wyd. BEL Studio
Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 328.
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nych skutkami zagro¿eñ masowych ni¿ Polska3. Podczas samoewakuacji
nastêpuje przeniesienie œrodka ciê¿koœci bezpoœredniej odpowiedzialnoœci za
bezpieczeñstwo jednostki na ni¹ sam¹. Rola organów administracji publicznej
ogranicza siê przewa¿nie do zapewnienia odpowiednich warunków do samoewakuacji, a przez to redukcji jej ryzyka. O ile wiêc na lokalnych decydentach wci¹¿
spoczywa ciê¿ar odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo powszechne w ogóle, bezpieczeñstwo jednostki le¿y w znacznej mierze w jej w³asnych rêkach.
Nie mniej jednak, samoewakuacja nie mo¿e byæ jedyn¹ form¹ przemieszczania ze strefy zagro¿enia do miejsc bardziej bezpiecznych. Niektóre jednostki (np.
osoby samotne, starsze, schorowane, w tym ob³o¿nie chore) nie s¹ w stanie siê jej
podj¹æ. Wymagana jest tu pomoc ze strony podmiotów bezpieczeñstwa powszechnego, w tym publicznych s³u¿b i stra¿y, jak równie¿ obywateli. W tym
kontekœcie, samoewakuacja mo¿e wp³ywaæ negatywnie na ca³y proces ewakuacji
ludnoœci z terenów. Za przyk³ad niech pos³u¿y chocia¿by zablokowanie g³ównych tras wyjazdowych z miasta przez samoewakuuj¹cych siê jego mieszkañców,
skutkuj¹ce brakiem mo¿liwoœci ewakuacji pacjentów oddzia³u intensywnej opieki medycznej miejskiego szpitala i koniecznoœci¹ dysponowania w tym celu jednostek lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR).
Powy¿sze rozwa¿ania ukierunkowuj¹ wprowadzenie do problematyki
wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci w Polsce. W³aœciwym
rozwiniêciem by³o podjêcie problemu badawczego, sprowadzaj¹cego siê do pytania: Jaki mo¿e byæ potencjalny wp³yw samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci
w Polsce? Korespondowa³y z nim nastêpuj¹ce problemy szczegó³owe:
1. Jaka jest relacja samoewakuacji i masowej ewakuacji ludnoœci w Polsce?
2. Jakie s¹ najbardziej istotne obszary wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê
ludnoœci w Polsce?
Próba odpowiedzi na postawione pytania zosta³a podjêta z wykorzystaniem
metody analizy morfologicznej (jej s³abej odmiany, bazuj¹cej na macierzy odkrywczej Molesa), modelu cybernetycznego oraz techniki porównania parami. Skutkowa³o to zobrazowaniem wszystkich, istotnych zdaniem autorów, potencjalnych obszarów wp³ywu, a tak¿e identyfikacj¹ ich kluczowych odpowiedników.
Warunki adekwatnoœci podczas analizy morfologicznej zosta³y opracowane
w oparciu o istotne aspekty ewakuacji.
Zaznacza siê, ¿e niniejszy artyku³ wprowadza do problematyki wzajemnej relatywizacji samoewakuacji i masowej ewakuacji ludnoœci. Wnioski z niego p³yn¹ce
mog¹ byæ traktowane przez pryzmat drogowskazów, ukierunkowuj¹cych dalsze
badania naukowe w zakresie analizowanej problematyki.
3
Zob. Evacuation and Shelter Guidance. Non-statutory guidance to complement Emergency Preparedness and Emergency Response and Recovery, HM Government, Emergency Planning College,
York 2006, R. Hasegawa, Disaster Evacuation from Japan’s 2011 Tsunami Disaster and the Fukushima
Nuclear Accident, Studies No.05/13, IDDRI, France 2013, Mass Evacuation Planning. Director’s Guideline for Civil Defence Emergency Management Groups [DGL 07/08], Ministry of Defense and Emergency Management, Wellington 2008, Evacuation Planning, Manual Number 11, Australian Emergency
Manual Series, Emergency Management Australia 2005.
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1. Samoewakuacja jako forma masowej ewakuacji ludnoœci
w Polsce
W polskich dokumentach normatywnych nie istnieje definicja masowej ewakuacji ludnoœci. Zosta³a ona wyprowadzona na potrzeby rozprawy doktorskiej
jednego z autorów niniejszego artyku³u, w celu organizacyjnego opisu tej formy
ochrony ludnoœci przed zagro¿eniami.
W zwi¹zku z powy¿szym, masow¹ ewakuacj¹ ludnoœci bêdzie siê nazywaæ
(zgodnie z ujêciem syntetycznym) „przemieszczanie (siê lub jej) z miejsc, gdzie
wystêpuj¹ zagro¿enia do miejsc bardziej bezpiecznych, wymagaj¹ce uruchamiania ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludnoœci”4. Z definicji tej wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Masowa ewakuacja ludnoœci mo¿e byæ rozumiana w œwietle domeny podmiotów bezpieczeñstwa [„(…) przemieszczanie (…) jej”] b¹dŸ te¿ samych osób
zagro¿onych [„(…) przemieszczanie (…) siê”].
2. Wspominane przemieszczanie odbywa siê nie tyle do miejsc bezpiecznych, co
bardziej bezpiecznych ni¿ strefa zagro¿enia. Bierze siê tu pod uwagê dynamizm sytuacji zagro¿enia, w zwi¹zku z którym teren uwa¿any pierwotnie za
bezpieczny mo¿e przestaæ byæ bezpieczny.
3. Masowa ewakuacja ludnoœci wi¹¿e siê z uruchamianiem ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludnoœci.
Ewakuacyjny mechanizm ochrony ludnoœci, jako termin, wywodzi siê z rozwa¿añ na temat charakterystyki ewakuacji ludnoœci z terenów. Sk³adaj¹ siê na niego
nastêpuj¹ce po sobie kolejno elementy – etapy masowej ewakuacji ludnoœci:
1. Przejêcie odpowiedzialnoœci za ewakuacjê przez w³aœciwe organy administracji pañstwowej i podjêcie decyzji o ewakuacji.
2. Alarmowanie ludnoœci.
3. Przemieszczanie (siê) ludnoœci po zewnêtrznych (w kontekœcie obiektów budowlanych) drogach ewakuacji, zwanych dalej trasami ewakuacji.
4. Rozlokowanie ludnoœci w punktach jej przyjêcia w strefie bardziej bezpiecznej.
5. Powrót ludnoœci do domów.
W myœl powy¿szych za³o¿eñ, masowa ewakuacja ludnoœci mo¿e przybieraæ
trzy formy (³¹cznie b¹dŸ rozdzielnie)5:
– ewakuacjê zorganizowan¹ – inicjowan¹ przez organy administracji publicznej,
prowadzon¹ w oparciu o zasoby przedstawicieli tej¿e administracji, g³ównie
œrodki transportu zbiorowego i miejsca zakwaterowania zbiorowego (np. placówki oœwiatowe, hotele, koœcio³y, miasteczka namiotowe),
– samoewakuacjê zorganizowan¹ – inicjowan¹ przez organy administracji publicznej, prowadzon¹ w oparciu o zasoby w³asne ludnoœci, g³ównie œrodki trans4

P. Gromek: Organizacja masowej ewakuacji ludnoœci w Polsce, rozprawa doktorska, AON, Warszawa 2014, s. 33.
5
Zob. P. Gromek: Mass evacuation of people, prezentacja z wyk³adu, który odby³ siê 18 lutego
2013 r. Mykolas Romeris University w Wilnie (Litwa).

Wp³yw samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci w polsce...

73

portu indywidualnego i prywatne mo¿liwoœci lokalowe (nie wykluczaj¹c mo¿liwoœci korzystania z miejsc zakwaterowania zbiorowego),
– samoewakuacjê spontaniczn¹ – inicjowan¹ przez osoby zagro¿one, prowadzon¹
w oparciu o zasoby w³asne ludnoœci, g³ównie œrodki transportu indywidualnego i prywatne mo¿liwoœci lokalowe.
Z powy¿szym ujêciem koresponduje w znacznej mierze polska koncepcja organizacji ewakuacji ludnoœci6. Sam¹ ewakuacjê definiuje jako przemieszczanie
siê ludnoœci i transport mienia z rejonów, w których wystêpuj¹ zagro¿enia, do
miejsc bezpiecznych. Dywersyfikuje przy tym jej rodzaje z uwagi na charakter
zagro¿enia pierwotnego (skutkuj¹cego koniecznoœci¹ ewakuacji) i dynamizm
procesu ewakuacji. Mo¿na w tym kontekœcie mówiæ o ewakuacji:
– I stopnia – organizowanej celem niezw³ocznego przemieszczania ludnoœci,
zwierz¹t i mienia w obliczu nag³ego, nieprzewidzianego zagro¿enia,
– II stopnia – polegaj¹cej na planowanym przemieszczaniu (siê) ludnoœci,
zwierz¹t i mienia, które znajduj¹ siê na terenach potencjalnego zagro¿enia (np.
awari¹ techniczn¹, powodziowych),
– III stopnia – upraszczaj¹c, organizowanej w obliczu zagro¿enia militarnego.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e we wspó³czesnej koncepcji organizacji ewakuacji ludnoœci w Polsce dostrzega siê jedynie czêœciow¹ implementacjê ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludnoœci. Otó¿ koncepcja ta obejmuje jedynie cztery pierwsze
elementy – etapy masowej ewakuacji ludnoœci. Przedmiotowy proces nale¿y uwa¿aæ za zakoñczony w momencie rozlokowania ludnoœci w miejscach przyjêcia
w strefie bardziej bezpiecznej. Uwidacznia siê w tym miejscu niekompletnoœæ
koncepcyjna, pozostaj¹ca w sprzecznoœci z wype³nianiem opiekuñczej roli pañstwa w stosunku do wszystkich osób przebywaj¹cych na jego terytorium. Opieka
ta powinna bowiem byæ sprawowana od momentu zaistnienia czynnika destabilizuj¹cego funkcjonowanie takich osób (zagro¿enie pierwotne) do momentu przywrócenia stanu pierwotnego (powrót do domów).
Na gruncie poczynionych rozwa¿añ wyrasta mo¿liwoœæ zrelatywizowania ze sob¹
samoewakuacji i masowej ewakuacji ludnoœci, z uwzglêdnieniem polskich uwarunkowañ. Tak wiêc samoewakuacja (zorganizowana i spontaniczna) powinna byæ brana pod uwagê w kontekœcie wszystkich rodzajów (stopni) ewakuacji. Potwierdzaj¹ to
za³o¿enia polskiej koncepcji organizacji ewakuacji ludnoœci z terenów.
Instrukcja traktuje o tej zale¿noœci wprost. Wiêcej, w treœci wspominanego
dokumentu znajduje siê stwierdzenie, ¿e „w wiêkszoœci przypadków ten rodzaj
ewakuacji bêdzie elementem dominuj¹cym w procesie planowania i przeprowadzania ewakuacji”7.
6
Szerzej: Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 17 paŸdziernika 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludnoœci, zwierz¹t i mienia na wypadek masowego zagro¿enia, a tak¿e Instrukcja Szefa Obrony
Cywilnej Kraju z czerwca 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludnoœci, zwierz¹t i mienia na wypadek
masowego zagro¿enia, zwane dalej Wytycznymi i Instrukcj¹.
7
Instrukcja…, s. 6.
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Z za³o¿eniem o powszechnoœci samoewakuacji k³óc¹ siê natomiast wyniki badañ naukowych. Przedmiotowe rozbie¿noœci maj¹ swoje Ÿród³o w za³o¿eniach
planistycznych. Bazuj¹ najprawdopodobniej na rezultatach badañ amerykañskich naukowców. Wynika z nich skala samoewakuacji w przedziale od 50% do
75% ogó³u populacji zagro¿onej (w zale¿noœci od m. in. rodzaju zagro¿enia)8.
W warunkach polskich zakres ten zawiera siê w wartoœciach od 20% do 50%9. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e s¹ to wyniki deklaratywne. Realne postrzeganie zagro¿enia
mo¿e je znacz¹co zmieniæ.
Nawet jednak tak ograniczona, potencjalna liczba osób samoewakuuj¹cych siê
mo¿e wp³ywaæ negatywnie na masow¹ ewakuacjê ludnoœci. Warto wiêc w tym miejscu skupiæ siê na uwarunkowaniach bezpieczeñstwa masowej ewakuacji ludnoœci.
„Bezpieczeñstwo jest to stan otoczenia cywilizacyjnego i naturalnego okreœlanego przez poziom jego ca³kowitego ryzyka”10. Bezpieczeñstwo ewakuacji zale¿y
wiêc od ryzyka, sprowadzanego do funkcji prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zdarzeñ (tu: zdarzeñ uwa¿anych za niekorzystne) i ich skutków. Zdarzenia te s¹
zwi¹zane z zagro¿eniami pierwotnymi (skutkuj¹cymi koniecznoœci¹ przeprowadzenia ewakuacji) i zagro¿eniami wtórnymi (powodowanymi przez tê ewakuacjê).
Uwarunkowania pierwotne bezpieczeñstwa masowej ewakuacji ludnoœci s¹
œciœle zwi¹zane z zagro¿eniami, które mog¹ doprowadziæ do skorzystania z omawianej formy ochrony ludnoœci. W oparciu o Krajowy Plan Zarz¹dzania Kryzysowego, mog¹ to byæ, indywidualnie b¹dŸ jako elementy efektu domina11:
– powodzie,
– epidemie,
– ska¿enia chemiczne,
– zak³ócenia w dostawach energii elektrycznej, paliw p³ynnych i/lub gazu,
– silne mrozy/intensywne opady œniegu,
– huragany,
– po¿ary lasów,
– epizootie i/lub epifitozy,
– katastrofy budowlane,
– osuwiska,
– susze,
– ska¿enia radiacyjne,
– protesty spo³eczne,
– zagro¿enia terrorystyczne,
– zagro¿enia cyberprzestrzeni.
8
J. Carnegie, D. Deka: Evacuation vs. shelter-in-place: How will residents respond? – prezentacja,
National Evacuation Conference, Nowy Orlean 2010.
9
Raport okresowy statutowej pracy naukowo – badawczej pt. „Badanie przestrzeni publicznej
– skala i wp³yw samoewakuacji ludnoœci na ewakuacjê masow¹”. Numer tematu: S/E – 422/5/13, materia³ niepublikowany.
10
J. Wolanin: Zarys teorii bezpieczeñstwa obywateli. Ochrona ludnoœci na czas pokoju. Wyd. Danmar, Warszawa 2005, s. 35.
11
Szerzej, Krajowy Plan Zarz¹dzania Kryzysowego, b.m.w., RCB, Warszawa 2013.
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Zidentyfikowane zagro¿enia pierwotne mog¹ oddzia³ywaæ na spo³ecznoœci lokalne bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio. W gestii decydentów pozostaje podjêcie decyzji o ewakuacji w oparciu o wyniki bilansu ryzyka uwzglêdniaj¹cego zagro¿enia pierwotne i zagro¿enia wtórne, w tym mo¿liwoœæ zaistnienia efektu domina
i synergii negatywnej.
Uwarunkowania wtórne s¹ elementami koñcowymi ci¹gów przyczynowo-skutkowych zdarzeñ niekorzystnych, w wyniku zajœcia efektów domina, wskutek
rozpoczêcia masowej ewakuacji ludnoœci. Z nimi s¹ zwi¹zane wtórne uwarunkowania bezpieczeñstwa.
Wyniki pilota¿owych badañ empirycznych przeprowadzonych metod¹ sonda¿u diagnostycznego na grupie respondentów – pracowników wybranych Wydzia³ów Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego urzêdów wojewódzkich
oraz Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy zwracaj¹ uwagê na nastêpuj¹ce, wtórne zagro¿enia organizacyjne
masowej ewakuacji ludnoœci w Polsce12:
– utratê wp³ywu na ogó³ dzia³añ ewakuacyjnych,
– bezpoœrednie zagro¿enie utrat¹ zdrowia, a nawet ¿ycia ewakuuj¹cych i ewakuowanych,
– chaos informacyjny p³yn¹cy z nieodpowiedniego wykorzystania mocy mediów,
– opóŸnienia w procesie podejmowania decyzji przez lokalne w³adze,
– powstawanie barier komunikacyjnych, wrêcz za³amanie procesów komunikacji,
– rozbie¿noœci w spójnoœci decyzyjnej, ze spadkiem efektywnoœci kierowania
bezpieczeñstwem w³¹cznie,
– niewydolnoœæ systemu transportowego,
– spadek morale ewakuuj¹cych i ewakuowanych.
Nie sposób wymieniæ wszystkich rozpatrywanych uwarunkowañ bezpieczeñstwa z uwagi na ich licznoœæ. Znajomoœæ zagro¿eñ pierwotnych i wtórnych mo¿e
okazaæ siê jednak pomocna przy analizach wp³ywu samoewakuacji na masow¹
ewakuacjê ludnoœci w Polsce.

2. Samoewakuacyjne determinanty masowej ewakuacji ludnoœci
w Polsce
Samoewakuacyjne determinanty masowej ewakuacji ludnoœci w Polsce mo¿na przedstawiæ dziêki wykorzystaniu metody analizy morfologicznej oraz modelu cybernetycznego. Ich priorytetyzacja jest mo¿liwa dziêki zastosowaniu techniki porównywania parami13.
12

P. Gromek: Organizacja…, s. 139.
Szerzej, J. Habr, J. Veprek: Systemowa analiza i synteza, przek³. A. Kusto, PWE, Warszawa, 1976,
M. Dworczyk, R. Szlasa: Zarz¹dzanie innowacjami. Wp³yw innowacji na wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, A. Ujwary-Gil, Wykorzystanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu nowej formy reklamowania produktu, Marketing i Rynek
2003, nr 6, Z. Redziak, Podstawy teorii podejmowania decyzji, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013.
13
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Rys. 1 przedstawia model cybernetyczny wp³ywu samoewakuacji na masow¹
ewakuacjê ludnoœci.

Rys. 1. Model cybernetyczny wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci
îród³o: opracowanie w³asne.

Wejœcie do modelu jest stanowione przez uwarunkowania organizacyjne masowej ewakuacji ludnoœci w Polsce. To, w jaki sposób nale¿y organizowaæ omawian¹ formê ochrony ludnoœci, jest kluczowym determinantem jej przebiegu.
Nawi¹zuj¹c do wspominanych Wytycznych i Instrukcji, mowa tu o budowaniu
(wszystkich b¹dŸ jedynie wybranych z uwagi na aktualne ograniczenia i wymagania) zespo³ów ewidencyjno-informacyjnych, zespo³ów zbiórki, zespo³ów
za³adowczych na œrodki transportu, zespo³ów wy³adowczych, zespo³ów rozdzielnych, zespo³ów pomocy medycznej, a tak¿e zespo³ów pomocy logistycznej. Organizacja ewakuacji powinna równie¿ bazowaæ na strukturyzacji dynamicznej, czyli przydziale zasobów ewakuuj¹cych do nastêpuj¹cych miejsc:
1. w strefie zagro¿enia:
– punktów ewidencyjno-informacyjnych,
– punktów zbiórki,
– punktów za³adowczych na œrodki transportu,
– punktów pomocy medycznej,
2. na trasach ewakuacji:
– punktów pomocy medycznej,
– punktów pomocy logistycznej, w tym technicznej,
3. w miejscach przyjêcia ewakuowanych:
– punktów wy³adowczych,
– punktów rozdzielczych,
– punktów pomocy medycznej,
– miejsc zakwaterowania.
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Transformacja polega na zmianie uk³adu warunków pocz¹tkowych w wymagane do osi¹gniêcia rezultaty dzia³añ ewakuacyjnych. W œwietle masowej ewakuacji ludnoœci mo¿e to byæ dokonane wskutek funkcjonowania ewakuacyjnego
mechanizmu ochrony ludnoœci. Elementami transformacji bêd¹ wszystkie elementy tego mechanizmu.
Wyjœcie modelu mo¿na opisaæ za pomoc¹ uwarunkowañ bezpieczeñstwa masowej ewakuacji ludnoœci w Polsce. W³aœciwe tu bêd¹ zagro¿enia zarówno pierwotne i wtórne.
Zaznacza siê, ¿e pomiêdzy elementami wyjœcia a elementami wejœcia mog¹ zachodziæ sprzê¿enia zwrotne. Wiêcej, nale¿y d¹¿yæ do ich identyfikacji i monitoringu. Pozwoli to wzbogaciæ przedmiot analizy, czyni¹c j¹ bardziej kompleksow¹
i wartoœciow¹ z poznawczego punktu widzenia.
Informacje zawarte w omówionym modelu cybernetycznym stanowi¹ fundament pod budowê kostki morfologicznej na potrzeby analizy morfologicznej
wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci w Polsce. Rys. 2 przedstawia rezultaty takiego zastosowania. Ponadto, dla uproszczenia zapisów na dalszym etapie rozwa¿añ pos³u¿ono siê nastêpuj¹cymi oznaczeniami:
1. Elementy wejœcia:
we1 – zespó³ ewidencyjno-informacyjny,
we2 – zespó³ zbiórki,
we3 – zespó³ za³adowczy na œrodki transportu,
we4 – zespó³ wy³adowczy,
we5 – zespó³ rozdzielczy,
we6 – zespó³ pomocy medycznej,
we7 – zespó³ pomocy logistycznej.
2. Elementy transformacji:
tr1 – przejêcie odpowiedzialnoœci przez organy administracji publicznej i podjêcie decyzji o ewakuacji,
tr2 – alarmowanie ludnoœci,
tr3 – przemieszczanie (siê) ludnoœci po zewnêtrznych trasach ewakuacji,
tr4 – rozlokowanie ludnoœci w punktach jej przyjêcia w strefie bardziej bezpiecznej.
tr5 – powrót ludnoœci do domów.
3. Elementy wyjœcia:
wy1 – zagro¿enia pierwotne,
wy2 – zagro¿enia wtórne.
Ka¿da z widocznych œcian skrzynki morfologicznej zosta³a zbudowana z okreœlonych elementów wejœcia, transformacji b¹dŸ wyjœcia. Stworzono tym samym
70 potencjalnych obszarów analitycznych (po³¹czeñ ka¿dego elementu z ka¿dym).
Z praktycznego punktu widzenia, nie sposób skupiæ siê na nich wszystkich. Redukcja owej liczby staje siê mo¿liwa dziêki zastosowaniu s³abej odmiany analizy
morfologicznej, bazuj¹cej na wykorzystaniu macierzy odkrywczej Molesa.
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Rys. 2. Kostka morfologiczna na potrzeby analizy wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê
ludnoœci w Polsce
îród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 1 przedstawia macierz odkrywcz¹ Molesa nr 1 dla dwóch grup elementów: wejœcia i transformacji. Spe³nianie warunku adekwatnoœci nr 1 wyra¿a siê
poprzez iloczyny elementów w³aœciwe ka¿demu rodzajowi ewakuacji ludnoœci
z terenów (I, II i III stopnia). Za³o¿ono bowiem najwy¿sz¹ istotnoœæ obszarów
wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci, które mog¹ wystêpowaæ
bez wzglêdu na okolicznoœci i charakter zagro¿enia pierwotnego.
Tabela 1. Macierz odkrywcza Molesa nr 1
Parametry

Parametr
tr1

Parametr
tr2

Parametr
tr3

Parametr
tr4

Parametr
tr5

Parametr we1
Parametr we2
Parametr we3
Parametr we4
Parametr we5
Parametr we6
Parametr we7

we1 tr1
we2 tr1
we3 tr1
we4 tr1
we5 tr1
we6 tr1
we7 tr1

we1 tr2
we2 tr2
we3 tr2
we4 tr2
we5 tr2
we6 tr2
we7 tr2

we1 tr3
we2 tr3
we3 tr3
we4 tr3
we5 tr3
we6 tr3
we7 tr3

we1 tr4
we2 tr4
we3 tr4
we4 tr4
we5 tr4
we6 tr4
we7 tr4

we1 tr5
we2 tr5
we3 tr5
we4 tr5
we5 tr5
we6 tr5
we7 tr5

îród³o: opracowanie w³asne.

Iloczyny elementów spe³niaj¹ce warunek adekwatnoœci nr 1 pogrubiono.
Z powy¿szej tabeli wynika, ¿e drog¹ eliminacji wykluczono z grupy determinantów te odpowiadaj¹ce zespo³owi ewidencyjno-informacyjnemu, zespo³owi zbiórki, zespo³owi wy³adowczemu i zespo³owi pomocy logistycznej. Wyniki analizy
intuicyjnej wskazuj¹, ¿e w trakcie ewakuacji I stopnia nie bêdzie czasu na
zawi¹zywanie tych elementów organizacyjnych ewakuacji. Ponadto odrzucono
parametr transformacji odpowiadaj¹cy za powrót ludnoœci do domów. Stanowi to
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wyraz odzwierciedlania polskiej koncepcji organizacji ewakuacji ludnoœci z terenów.
Tabela 2 przedstawia macierz odkrywcz¹ Molesa nr 2 dla wyników cz¹stkowej
analizy morfologicznej z wykorzystaniem macierzy odkrywczej Molesa nr 1
i grupy elementów wyjœcia. Spe³nianie warunku adekwatnoœci nr 2 wyra¿a siê
poprzez iloczyny elementów w³aœciwe sytuacji negatywnego wp³ywu na bezpieczeñstwo ewakuacji przedstawicieli grup tzw. podwy¿szonego ryzyka14.
Tabela 2. Macierz odkrywcza Molesa nr 2
Parametry
Iloczyny

we3 tr1
we3 tr2
lwe3 tr3
we3 tr4
we5 tr1
we5 tr2
we5 tr3
we5 tr4
we6 tr1
we6 tr2
we6 tr3
we6 tr4

Parametr
wy1

Parametr
wy2

we3 tr1 wy1
we3 tr2 wy1
we3 tr3 wy1
we3 tr4 wy1
we5 tr1 wy1
we5 tr2 wy1
we5 tr3 wy1
we5 tr4 wy1
we6 tr1 wy1
we6 tr2 wy1
we6 tr3 wy1
we6 tr4 wy1

we3 tr1 wy2
we3 tr2 wy2
we3 tr3 wy2
we3 tr4 wy2
we5 tr1 wy2
we5 tr2 wy2
we5 tr3 wy2
we5 tr4 wy2
we6 tr1 wy2
we6 tr2 wy2
we6 tr3 wy2
we6 tr4 wy2

îród³o: opracowanie w³asne.

Iloczyny elementów spe³niaj¹ce warunek adekwatnoœci nr 2 pogrubiono. Z tabeli 2 wynika, ¿e odrzucono elementy odpowiadaj¹ce podejmowaniu decyzji
o ewakuacji oraz alarmowaniu. Wynika to z relatywnie ma³ego, w stosunku do pozosta³ych elementów transformacji, wp³ywu na grupy tzw. podwy¿szonego ryzyka.
Tak wiêc, w wyniku przeprowadzenia analizy morfologicznej dokonano redukcji liczby obszarów wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci
w Polsce z 70 do 12 najbardziej istotnych z punktu widzenia okreœlonych warunków adekwatnoœci. Z praktycznego punktu widzenia, mo¿e byæ niezwykle ciê¿ko
skupiæ siê na nich wszystkich w procesie zarz¹dzania kryzysowego. O ile bowiem
w fazie planowania nale¿y uwzglêdniæ ich pe³ny katalog (a przynajmniej
12 wskazanych), o tyle nie mo¿na wymagaæ, by wszystkie organy administracji
publicznej w równym stopniu przeznacza³y œrodki finansowe na dzia³ania z zakresu przeciwdzia³ania negatywnym skutkom wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacje ludnoœci we wszystkich, a nawet tylko w 12 najbardziej istotnych
obszarach przedmiotowego wp³ywu.
14

Poprzez przedstawicieli grup tzw. podwy¿szonego ryzyka rozumie siê osoby starsze, schorowane, ob³o¿nie chore, hospitalizowane, u¿ytkowników zak³adów penitencjarnych itp.
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Na tym etapie rozwa¿añ warto dokonaæ priorytetyzacji 12 najbardziej istotnych obszarów wp³ywu. Pozwoli to zobrazowaæ, na które obszary nale¿y zwróciæ
uwagê w tym przeznaczaæ œrodki finansowe, w pierwszej kolejnoœci. Pos³u¿ono
siê przy tym nastêpuj¹cymi za³o¿eniami:
1. Obecnoœæ w iloczynie parametru odpowiadaj¹cego zagro¿eniom wtórnym
wp³ywa najmocniej na mo¿liwoœæ identyfikacji sprzê¿eñ zwrotnych z powodu
charakteru organizacyjnego tych¿e zagro¿eñ.
2. Im ni¿szy priorytet czasowy prowadzonych dzia³añ ewakuacyjnych, tym wy¿sze prawdopodobieñstwo identyfikacji sprzê¿eñ zwrotnych.
3. Zespo³y pomocy medycznej s¹ obecne na wszystkich etapach ewakuacji.
Wp³ywa to pozytywnie na identyfikacjê sprzê¿eñ zwrotnych, aczkolwiek nie
w takim stopniu jak w przypadków dwóch poprzednich za³o¿eñ.
Tabela 3 przedstawia w³aœciw¹ macierz porównawcz¹. Dla uproszczenia zapisu pos³u¿ono siê nastêpuj¹cymi oznaczeniami wybranych 12 iloczynów:
– I1: we3 tr3 wy1
– I2: we3 tr3 wy2
– I3: we3 tr4 wy1
– I4: we3 tr4 wy2
– I5: we5 tr3 wy1
– I6: we5 tr3 wy2
– I7: we5 tr4 wy1
– I8: we5 tr4 wy2
– I9: we6 tr3 wy1
– I10: we6 tr3 wy2
– I11: we6 tr4 wy1
– I12: we6 tr4 wy2
Tabela 3. Macierz porównawcza
m

I:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

m

åm

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
X
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
X
1
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
X
0
0
0
1
0
1
0
0

0
1
1
1
X
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
0
X
0
1
0
1
0
1

0
1
0
1
0
1
X
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
X
0
1
0
1

0
1
0
1
0
1
0
1
X
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
1

0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
X
0
1
X
SUMA:

0
6
2
9
1
7
3
9
4
10
5
10
66

0,000
0,091
0,03
0,136
0,015
0,106
0,045
0,136
0,061
0,152
0,076
0,152
1,000

10
4
8
2
9
3
7
2
6
1
5
1

îród³o: opracowanie w³asne, gdzie P – priorytet.
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Liczba decyzji o wiêkszej istotnoœci jednego iloczynu nad drugim obliczana
jest ze wzoru15:
n( n - 1)
L=
=åm
2
gdzie:
L – liczba decyzji,
m – liczba badanych elementów,
n – suma decyzji pozytywnych dla jednego elementu badanego.
W niniejszym przypadku L = 66. Za kryterium oceny przyjmuje siê natomiast odpowiedŸ na pytanie: Który iloczyn elementów umo¿liwia w wiêkszym stopniu identyfikacjê sprzê¿eñ zwrotnych pomiêdzy elementami wyjœcia i wejœcia do cybernetycznego modelu wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci?
Z tabeli 3 wynika, ¿e najbardziej istotne spoœród wybranych 12 obszarów s¹
iloczyny I10 oraz I12. W nastêpnej kolejnoœci I4, I8 i I6. Pozosta³e iloczyny charakteryzuj¹ siê ni¿sz¹ istotnoœci¹ relacji miêdzy samoewakuacj¹ a masow¹ ewakuacj¹ ludnoœci.

Podsumowanie
Ewakuacja ludnoœci to niezwykle z³o¿one zagadnienie. Jako integralny element problematyki bezpieczeñstwa powszechnego, w tym ochrony ludnoœci,
podlega oddzia³ywaniom wielu determinantów. Jednym z nich jest samoewakuacja.
Bior¹c pod uwagê rozwa¿ania poczynione w niniejszych artykule stwierdza
siê, ¿e wp³yw samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci w Polsce jest niezwykle szeroki. W œwietle najbardziej istotnych uwarunkowañ, mo¿na go rozpatrywaæ w 70 obszarach wp³ywu.
Przeprowadzenie badañ metod¹ analizy morfologicznej pozwoli³o zredukowaæ pierwotn¹ liczbê 70 obszarów wp³ywu do 12 obszarów najbardziej istotnego
wp³ywu. Z kolei zastosowanie techniki porównania parami umo¿liwi³o nadanie
im odpowiednich priorytetów, z uwagi na stopieñ identyfikacji sprzê¿eñ zwrotnych, stanowi¹cych element cybernetycznego modelu wp³ywu samoewakuacji
na masow¹ ewakuacjê ludnoœci w Polsce.
Podsumowuj¹c, najbardziej istotnych determinantów omawianego wp³ywu
nale¿y poszukiwaæ w obszarach wyznaczanych przez iloczyny parametrów (kolejno): zespó³ pomocy medycznej – przemieszczanie – zagro¿enia wtórne, zespó³
pomocy medycznej – rozlokowanie – zagro¿enia wtórne, zespó³ za³adowczy na
œrodki transportu – rozlokowanie – zagro¿enia wtórne, zespó³ rozdzielczy – rozlokowanie – zagro¿enia wtórne, a tak¿e zespó³ rozdzielczy – przemieszczanie
– zagro¿enia wtórne.
15

Szerzej, M. Dworczyk, R. Szlasa: op. cit., s. 251–253.
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Truizmem jest stwierdzenie, ¿e podmioty zarz¹dzania kryzysowego powinny
w mo¿liwie jednakowym stopniu braæ pod uwagê wszystkie determinanty omawianego wp³ywu. Wyniki analizy morfologicznej i techniki porównania parami
uzupe³niaj¹ jednak tê wytyczn¹.
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The Influence of Self- Evacuation on Mass
Evacuation of People in Poland – Introduction
to the Problem
The article presents the relation between the self – evacuation and mass
evacuation of people in Poland. Using morphology analysis method and
pair-compared technique, 70 crucial influence areas were identified. The
attention was paid on the 12 most important of them.
Mass evacuation of people was introduced as a complex form of people
protection. Its Polish concept is incomplete and the self – evacuation is said
to be the most dominant. In spite of the fact that research results present
different point of view, the self – evacuation may significantly influence the
mass evacuation of people in Poland.
Keywords: self – evacuation, mass evacuation of people, evacuation.
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Omówienie
LEAD

Edukacja spo³eczeñstwa w zakresie
bezpieczeñstwa.
Aspekty teoretyczne i praktyczne
W artykule przedstawiono praktyczne i teoretyczne aspekty edukacji
spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa. Ukazane zosta³y g³ówne nurty
oraz typy edukacji, które warunkuj¹ prawid³owe przekazywanie wiedzy
i umiejêtnoœci w zakresie bezpieczeñstwa.
Edukacjê dla bezpieczeñstwa przedstawiono jako ustawiczny proces, obejmuj¹cy okreœlone dzia³ania, do których nale¿¹:
• przekazywanie wiedzy zwi¹zanej z wystêpowaniem zagro¿eñ,
• kszta³towanie „bezpiecznych” zachowañ i postaw,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialnoœci za podejmowanie konkretnych
dzia³añ,
• kszta³towanie w³aœciwych nawyków zachowania siê w sytuacjach niebezpiecznych.
Przes³anki teoretyczne poparte zosta³y wynikami badañ dotycz¹cymi
poziomu œwiadomoœci wybranych grup spo³ecznych w odniesieniu do
postrzegania zagro¿eñ i umiejêtnoœci radzenia sobie z nimi.
S³owa kluczowe: edukacja dla bezpieczeñstwa, bezpieczeñstwo, poczucie
bezpieczeñstwa.

W artykule termin edukacja odnosi siê przede wszystkim do wychowania
i kszta³cenia spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa. Priorytetowym celem tej
edukacji jest rozwijanie œwiadomoœci ca³ego spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa oraz wykszta³cenie nawyków wzmacniaj¹cych je. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ zaanga¿owania wielu instytucji, poczynaj¹c od rodziny i szko³y, a na mediach i w³adzy publicznej koñcz¹c.
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S³ownik wyrazów obcych i zwrotów anglojêzycznych W³adys³awa Kopaliñskiego wskazuje, ¿e edukacja to przede wszystkim wychowanie i kszta³cenie
(Etym. – ³ac. educatio ‘jw.’ od educare ‘wychowywaæ; kszta³ciæ’; e- ‘wy-’; -ducare
od ducere)1.
W nowoczeœnie pojmowanej edukacji du¿y nacisk k³adzie siê na mo¿liwoœæ
rozwijania osobowoœci, a nie tylko na spe³nianie oczekiwañ wobec danego przedmiotu nauczania.
W literaturze wyró¿nia siê cztery g³ówne nurty edukacji:
l
zdobywanie wiedzy,
l
umiejêtnoœæ uczenia siê,
l
umiejêtnoœæ zrozumienia innych,
l
w³asny rozwój.

1. Typy edukacji dla bezpieczeñstwa dla bezpieczeñstwa
Edukacja dla bezpieczeñstwa to ogó³ procesów oœwiatowo-wychowawczych
realizowanych g³ównie przez rodzinê, szko³ê, œrodki masowego przekazu, organizacje m³odzie¿owe, stowarzyszenia, oraz przeznaczone do tego instytucje
rz¹dowe i samorz¹dowe, których zadaniem jest upowszechnianie wartoœci, zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz umiejêtnoœci niezbêdnych do zapewnienia
bezpieczeñstwa narodowego2.
Edukacja traktowana jest jako jedna z fundamentalnych dróg kszta³towania
bezpieczeñstwa. Poziom edukacji warunkuje postawy, wartoœci, wiadomoœci,
czyli œwiadomoœæ ludzi oraz umiejêtnoœci niezbêdne w zapobieganiu i radzeniu
sobie w sytuacji zagro¿eñ3.
W zale¿noœci od rodzaju zagro¿eñ, wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce obszary edukacji dla bezpieczeñstwa:
l
edukacja dla bezpieczeñstwa politycznego – ogó³ oddzia³ywañ oœwiatowo-wychowawczych ukierunkowanych na kszta³towanie kultury politycznej pañstwa;
l
edukacja dla bezpieczeñstwa militarnego – kszta³cenie i wychowanie obronne
zmierzaj¹ce do zachowania niepodleg³oœci narodu i pañstwa oraz ochrony ¿ycia i ludzi w stanach zagro¿enia czasu wojny;
l
edukacja dla bezpieczeñstwa gospodarczego – kszta³towanie œwiadomoœci
ekonomicznej;
l
edukacja dla bezpieczeñstwa publicznego – kszta³towanie œwiadomoœci prawnej oraz postaw i zachowañ w sytuacjach zagra¿aj¹cym obywatelom i porz¹dkowi publicznemu;
1
W. Kopaliñski: S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych. Muza S.A., Warszawa
1999, s. 140.
2
Modelowy system edukacji obronnej spo³eczeñstwa RP, pod red. R. Stêpnia, Warszawa 1998.
3
Patriotyzm, obronnoœæ, bezpieczeñstwo, pod red. E.A. Weso³owskiej, A. Szerauca, Warszawa
2002, s. 56–62 i s. 218–226.
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edukacja dla bezpieczeñstwa psychospo³ecznego – kszta³towania moralnoœci
spo³eczeñstwa i postaw;
l
edukacja dla bezpieczeñstwa ekologicznego – harmonijne wspó³¿ycie ludzi
4
z przyrod¹, kszta³towanie postaw i zachowañ proekologicznych .
Edukacja dla bezpieczeñstwa jest procesem ci¹g³ym obejmuj¹cym szereg
dzia³añ, do których nale¿¹ m.in.:
l
Kszta³towanie „bezpiecznych” zachowañ i postaw;
l
Przekazywanie wiedzy w zakresie wystêpowania zagro¿eñ;
l
Motywacja do podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienia bezpieczeñstwa;
l
Upowszechnianie koniecznej wiedzy oraz umiejêtnoœci z zakresu przeciwdzia³ania zagro¿eniom;
l
Uœwiadomienie skali oraz rodzaju potrzeb w sytuacjach trudnych;
l
Rozwijanie poczucia odpowiedzialnoœci za podejmowanie okreœlonych
dzia³añ;
l
Wyrabianie odpowiednich nawyków zachowania siê w sytuacjach zagro¿enia;
5
l
Pielêgnowanie wartoœci w odniesieniu do ¿ycia i zdrowia cz³owieka .
l

Osi¹gniêcie wymaganego poziomu wiedzy

Podtrzymanie tej wiedzy

Umiejêtnoœci
Rys. 1. Diagram ilustruj¹cy dzia³ania podejmowane w ramach edukacji dla bezpieczeñstwa
îród³o: [16], s. 21–23.
4
Por. B. Rudnicki: Edukacja dla bezpieczeñstwa i jej interpretacja, [w:] Edukacja dla bezpieczeñstwa. Materia³y konferencyjne, pod red. R Stêpnia, Warszawa 1994; T. Siuda, Edukacja dla bezpieczeñstwa w wybranych czasopismach, [w:] Edukacja do bezpieczeñstwa i pokoju w obliczu wyzwañ XXI
wieku, Edukacja do bezpieczeñstwa pokoju i praw cz³owieka, Czêœæ II, pod red. R Rosy. Wydawnictwo
Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001, s. 116–117.
5
J. Go³êbiewski: Edukacja dla bezpieczeñstwa, [w:] Edukacja dla bezpieczeñstwa, Czasopismo
dla dyrektorów szkó³ i nauczycieli, 1(2), styczeñ-luty 2001, s. 50–54.
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Edukacja dla bezpieczeñstwa powinna siê odnosiæ do ca³ego spo³eczeñstwa.
Istotne jest jednak to, aby zastosowaæ jej odpowiednie formy i za ich pomoc¹ dotrzeæ do wszystkich grup spo³ecznych, a przede wszystkim do mieszkañców terenów szczególnie nara¿onych na wystêpowanie zagro¿eñ6.
Kszta³cenie w zakresie bezpieczeñstwa odnosi siê do ca³ego spo³eczeñstwa,
tak wiêc proces ten obejmuje zarówno dzieci, m³odzie¿, jaki i osoby doros³e. Bezpoœrednia edukacja doros³ych jest najbardziej skomplikowana, poniewa¿ w zorganizowanej formie mo¿na j¹ prowadziæ jedynie w postaci dobrowolnych kursów
i szkoleñ. Dlatego te¿ w wielu krajach na œwiecie wykorzystuje siê w edukacji doros³ych (g³ównie œrodowiskowej) oddzia³ywanie dzieci na rodziców i doros³ych.
Taka wspó³praca ró¿nych grup spo³ecznych lub zawodowych przyczynia siê równie¿ do integracji œrodowiska lokalnego. Integracja, kszta³towanie poczucia przynale¿noœci do wspólnoty, tworzenie wiêzi œrodowiskowych i miêdzypokoleniowych zwiêksza poczucie odpowiedzialnoœci za stan œrodowiska lokalnego,
a w sytuacjach kryzysowych poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców7.
Tworzenie programów z zakresu edukacji spo³eczeñstwa wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wprowadzenia okreœlonych elementów filozofii, takich jak wartoœci czy
normy zachowania8. Zapewnienie potrzeby bezpieczeñstwa ludnoœci wi¹¿e siê ze
œwiadomoœci¹ zagro¿eñ wystêpuj¹cych we wspó³czesnym œwiecie. Œwiadomoœæ
ludzi na temat otaczaj¹cych ich zagro¿eñ wi¹¿e siê z oczekiwaniem zapewnienia
im bezpieczeñstwa9.
R. Krawczyñski przyjmuje nastêpuj¹ce twierdzenia zwi¹zane z edukacj¹
spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa:
1. Nale¿y uœwiadamiaæ ludzi, ¿e ka¿dy z nas ma wp³yw na w³asne bezpieczeñstwo.
2. Skutecznoœæ dzia³ania spo³eczeñstwa jest umiejêtnoœci¹ samoorganizacji oraz
zaanga¿owania w sprawy spo³eczne i regionalne w³¹czaj¹c w to zapewnienie
sobie bezpieczeñstwa.
3. ¯adne, nawet najlepiej zorganizowane spo³eczeñstwo, pañstwo nie jest w stanie wyeliminowaæ wszystkich zagro¿eñ.
4. Ochrona ludnoœci i ratowanie ¿ycia ludzkiego to dziedziny, które powinny
podlegaæ sta³emu doskonaleniu i rozwojowi.
5. Wspó³praca w zakresie poprawy bezpieczeñstwa powinna wi¹zaæ siê zarówno
z inicjatyw¹ samorz¹du terytorialnego jak i spo³eczeñstwa.
6
J. Go³êbiewski: Bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa wobec wspó³czesnych wyzwañ, [w:] Edukacja
dla bezpieczeñstwa, styczeñ-luty 2006, nr 1 (27), s. 50–54.
7
K.M. Zaczek Zaczyñski: O skutecznoœci wdra¿ania i zarz¹dzania szkoln¹ edukacj¹ dla bezpieczeñstwa, w: Edukacja dla bezpieczeñstwa. Oficyna Wydawnicza Adam, Nr 3 (29), maj-czerwiec 2006,
s. 10–12.
8
A. Papuziñski: Problemy ekorozwoju nr 2 (2007), 27–40, [w:] Problemy ekorozwoju, Studia
filozoficzno-sozologiczne, Polska Akademia Nauk, Komitet Cz³owiek i œrodowisko, Vol. 2, No 2, 2007,
pod red. A. Paw³owskiego, Lublin 2007, s. 35.
9
K. Denek: Szkolnictwo wy¿sze u progu nadchodz¹cego stulecia, s. 24–38, [w:] Edukacja w wy¿szych szko³ach wojskowych, pod red. R. Stêpnia, AON, Warszawa 2001.
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6. Zakres tej dzia³alnoœci powinien uwzglêdniaæ potrzeby ludnoœci w tym zakresie oraz specyfikê terytorialn¹, ekonomiczn¹ i spo³eczn¹.
7. Wspólne i skoordynowane dzia³ania wszystkich elementów i sektorów ochrony ludnoœci mog¹ przyczyniæ siê do skutecznego przeciwdzia³ania zagro¿eniom oraz minimalizowaæ ich skutki.
8. Przygotowanie spo³eczeñstwa na wypadek wystêpowania sytuacji o charakterze nadzwyczajnym jest konstytutywnym etapem w obszarze ochrony ludnoœci. Realizacj¹ tego zadania zajmuje siê edukacja spo³eczeñstwa w zakresie
bezpieczeñstwa.
9. Skutecznoœæ ochrony ludnoœci i poziom œwiadomoœci na temat zagro¿eñ zale¿y nie tylko od sposobów edukacji, ale równie¿ od momentu jej rozpoczêcia.
Edukacja w tym zakresie obejmowaæ powinna równie¿ najm³odsze dzieci.
10. Du¿e rezultaty w zakresie edukacji spo³eczeñstwa osi¹ga siê bazuj¹c na doœwiadczeniach i rozwi¹zaniach przyjêtych w innych krajach10.
Wspó³czesne procesy edukacyjne poddawane s¹ sta³ym przeobra¿eniom,
umo¿liwiaj¹c spe³nienie potrzeb poszczególnych grup spo³ecznych. Obecnie
du¿y nacisk k³adzie siê na rozwijanie osobowoœci i œwiadomoœci ludzi. Rozwój
edukacji spo³ecznej wi¹¿e siê œciœle z refleksj¹ nad cz³owiekiem i jego funkcjonowaniem oraz œrodowiskiem cz³owieka.
Podczas reformowania systemu edukacji w latach 90. XX uwzglêdniono fakt,
¿e fundamentalnym kryterium prawid³owego rozwoju spo³eczeñstwa jest zapewnienie mu bezpieczeñstwa, a najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem
przygotowania na wypadek wyst¹pienia ró¿norodnych zagro¿eñ jest kszta³cenie
dzieci i m³odzie¿y w szko³ach.
Warto podkreœliæ, ¿e ranga edukacji dla bezpieczeñstwa w Polsce stale wzrasta. Œwiadczy o tym fakt, i¿ 21 paŸdziernika 2008 r. podpisano porozumienie pomiêdzy MEN i MON o wspó³pracy na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej m³odzie¿y szkolnej. Od wrzeœnia 2009 r. wprowadzony zosta³
nowy przedmiot w gimnazjum „edukacja dla bezpieczeñstwa”, który zast¹pi³ dotychczasow¹ ofertê przysposobienia obronnego. Wprowadzenie nowego przedmiotu zwi¹zane jest z koniecznoœci¹ przekazania dzieciom i m³odzie¿y informacji zwi¹zanych z zasadami prawid³owego dzia³ania w sytuacjach zagro¿enia
zdrowia i ¿ycia oraz zdobycie przez nich umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach. Podpisane porozumienie i wprowadzenie nowego
przedmiotu to dopiero pocz¹tek d³ugiej i odpowiedzialnej drogi maj¹cej na celu
wychowanie spo³eczeñstwa wyposa¿onego w wiedzê i umiejêtnoœci radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Jednym z elementów skutecznoœci kszta³cenia w tej
dziedzinie jest atrakcyjnoœæ zajêæ. Dlatego te¿ ogromne znaczenie ma wsparcie
szko³y przez instytucje zajmuj¹ce siê bezpieczeñstwem – Policjê, PSP, s³u¿by ra10
R. Krawczyñski: Samoobrona powszechna, obrona cywilna i zarz¹dzanie kryzysowe a edukacja
spo³eczeñstwa w zakresie ochrony ludnoœci, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, Zagro¿enia i reagowanie kryzysowe, pod red. Mariana ¯ubra, Wroc³aw 2006, s. 21–22.
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townicze, organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. S¹ to instytucje, które
od wielu lat zajmuj¹ siê tematyk¹ bezpieczeñstwa, edukacj¹ spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa, przeciwdzia³aniem zagro¿eniom. Maj¹ konieczne doœwiadczenie, dlatego te¿ ich pomoc ma ogromne znaczenie dla kszta³towania systemu
edukacji dla bezpieczeñstwa wœród dzieci i m³odzie¿y11.
Wprowadzaj¹c edukacjê dla bezpieczeñstwa do gimnazjum i liceum zak³adano,
¿e uczniowie w sposób uporz¹dkowany i metodycznie spójny bêd¹ przyswajaæ
wiedzê dotycz¹c¹ budowy fundamentów bezpieczeñstwa: swojego, swoich bliskich, kolegów i innych – potencjalnych ofiar zagro¿eñ i zdarzeñ kryzysowych.
Nie jest to ostatnie s³owo instytucjonalnych starañ pañstwa o wysoki poziom
przygotowania m³odego cz³owieka – i obywatela – do dojrza³ego, szczêœliwego
i bezpiecznego ¿ycia. Pewne przes³anki znajd¹ siê na ni¿szych etapach edukacji.
S¹ one jeszcze rozproszone, realizowane przez osoby o ró¿nym w tej dziedzinie
przygotowaniu; wa¿ne jednak, ¿e siê pojawiaj¹. Tak zaczyna siê ka¿da powa¿na
zmiana jakoœciowa12.
W obecnym reformowanym systemie edukacji nauczyciele maj¹ du¿y wp³yw
na tworzenie i realizacjê programów nauczania. Mog¹ dostosowywaæ treœci programowe do aktualnych potrzeb i szybko zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Wprowadzone odpowiednio wczeœnie do programu treœci z zakresu edukacji dla bezpieczeñstwa mog¹ zaowocowaæ w przysz³oœci wy¿szym poziomem œwiadomoœci
na temat zagro¿eñ. Podstawy nauczania z tego zakresu zosta³y wprowadzone
do programów dla wszystkich typów szkó³. Jednak programy szkolne powinny
uwzglêdniaæ lokalne warunki i zagro¿enia, których wystêpowanie na danym terenie jest najbardziej prawdopodobne. Efektywna edukacja dla bezpieczeñstwa
powinna opieraæ siê na stosownie przygotowanych treœciach programowych
przekazywanych przez odpowiednio wykwalifikowan¹ kadrê z uwzglêdnieniem
specyfiki miejsca zamieszkania tworz¹c tym samym swoisty system13.
Aby system by³ skuteczny potrzebne jest stopniowe wprowadzanie elementów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem na wszystkich etapach szkolenia, natomiast
na wy¿szych etapach edukacyjnych powinno byæ rozszerzane, a zakres tematyki
stawaæ siê bogatszy i bardziej uszczegó³owiony. Zalet¹ takiego programu jest jego
powtarzalnoœæ oraz doskonalenie nabytych umiejêtnoœci i nawyków. Dotychczasowe kszta³cenie w tym zakresie mia³o charakter przypadkowy i nieefektywny.
Treœci programowe prowadzone by³y jednorazowo, dlatego te¿ przyswojona wiedza by³a wraz z up³ywem czasu zapominana. Du¿ym wyzwaniem w tej dziedzinie
jest niski poziom œwiadomoœci spo³ecznej i zwi¹zany z tym niski poziom oczeki11
¯. Pawlak: Rola szko³y w edukacji dla bezpieczeñstwa, [w:] Bezpieczeñstwo i zarz¹dzanie kryzysowe. Aktualne wyzwania. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem w sektorze publicznym, red. Naukowa: M. W³odarczyk, A. Marjañski, Przedsiêbiorczoœæ i Zarz¹dzanie, Tom X, Zeszyt 8, £ódŸ 2009, s. 131–141.
12
J. S³oma: Program nauczania edukacji dla bezpieczeñstwa dla gimnazjum, Opracowanie redakcyjne: Zofia Psota.
13
J. Kunikowski: Problem œwiadomoœci w edukacji dla bezpieczeñstwa, [w:] Edukacja dla bezpieczeñstwa, nr 3, Elipsa, Warszawa 2001, s. 2–5.
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wañ. Je¿eli treœci programowe z obszaru edukacji dla bezpieczeñstwa zostan¹ odpowiednio wczeœnie wprowadzone mo¿na spodziewaæ siê w przysz³oœci korzystnych rezultatów.
W 2008 r. zosta³y przeprowadzone w SGSP badania dotycz¹ce „Analizy systemu edukacji dla bezpieczeñstwa w procesie kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y”14.
Warto podkreœliæ fakt, i¿ mimo ¿e badania wœród dzieci i m³odzie¿y przeprowadzone zosta³y 6 lat temu, to poziom ich œwiadomoœci by³ o wiele wy¿szy ni¿ osób
doros³ych przebadanych w 2013 r. Dlatego zaplanowane s¹ ponowne badania,
które pozwol¹ porównaæ poziom œwiadomoœci dzieci i m³odzie¿y, które objête zosta³y reform¹ edukacyjn¹ z 2009 r. i maj¹ wprowadzony przedmiot edukacja dla
bezpieczeñstwa.
Badania w 2008 r. wykonane zosta³y w wytypowanych szko³ach gimnazjalnych i ponadgimnazajlnych w piêciu regionach Polski technik¹ wywiadu kwestionariuszowego. Kwestionariusz zawiera³ wiêkszoœæ pytañ skategoryzowanych
oraz kilka otwartych. Próba mia³a charakter losowo-celowy i objê³a 500 respondentów.
Oto jej charakterystyka:
Tabela 1. P³eæ badanych (N=500)

Tabela 2. Wiek badanych (N=500)

P³eæ

Wystêpowanie

%

Wiek

Wystêpowanie

%

1. Kobiety
2. Mê¿czyŸni

296
204

59
41

1. 13 – 15 lat
2. 16 – 19 lat

207
293

41
59

Tabela 3. Wielkoœæ miejscowoœci, w których
mieszkaj¹ badani (N=500)

Tabela 4. Regiony w kraju, w których
mieszkaj¹ badani (N=500)

Miejscowoœci

Wystêpowanie

%

Regiony

Wystêpowanie

%

Miasto do 20 tys.
mieszkañców
Miasto 21-100 tys.
mieszkañców
Miasto pow. 500 tys.
mieszkañców

243

42

255

44

82

14

1. warszawski
2. ³ódzki
3. siedlecki
4. zachodniopomorski
5. kujawsko-pomorski

82
74
120
99
125

16
15
24
20
25

Tabela 5. Rodzaj szko³y, do której uczêszczaj¹ badani (N=500)

14

Szko³a

Wystêpowanie

%

Gimnazjum
Liceum ogólnoksztac¹ce
Technikum

207
173
120

41
35
24

I. Grabowska-Lepczak: „Analiza systemu edukacji dla bezpieczeñstwa w procesie kszta³cenia
dzieci i m³odzie¿y”, SGSP, BW/E-422/12/2008.
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Analizuj¹c przedstawione zestawienia, nale¿y stwierdziæ, ¿e wskaŸniki dotycz¹ce p³ci, szkó³ oraz wieku badanych rozk³adaj¹ siê równomiernie. Pomiêdzy
wiekiem badanych i rodzajem szko³y, do której uczêszczali badani, zachodzi
œcis³a korelacja ze wzglêdu na zwi¹zek danego szczebla edukacji i wieku uczniów.
Nale¿y wspomnieæ równie¿ o regionach Polski, gdzie przeprowadzone zosta³y
badania. Zamierzeniem badañ nie by³o wskazanie ró¿nic w odpowiedziach mieszkañców ró¿nych regionach. Zrealizowanie badañ w ró¿nych regionach Polski
potraktowaæ nale¿y jako rozproszenie przestrzenne próby, a tym samym jej
wiêksz¹ reprezentatywnoœæ.
Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczy³y wiedzy na temat wystêpowania
zagro¿eñ naturalnych i antropogenicznych w Polsce, umiejêtnoœci radzenia sobie
podczas ich wyst¹pienia, znajomoœci numerów alarmowych, zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Istotne dla nas by³y równie¿ informacje
zwi¹zane z udzia³em i znajomoœci¹ programów z zakresu edukacji dla bezpieczeñstwa. Szczegó³owa charakterystyka zosta³a zawarta w opisie pracy15.
Wyniki otrzymane w badaniu pozwoli³y na sformu³owanie nastêpuj¹cych
wniosków:
l
Dotychczas w procesie kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y elementy edukacji dla
bezpieczeñstwa realizowane by³y w niewielkim stopniu. Ze wzglêdu na rozproszenie przestrzenne próby mo¿na postawiæ tezê, ze poziom edukacji
spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa przedstawia siê na podobnym poziomie w ca³ym kraju. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e badani pozytywnie
oceniaj¹ swoje umiejêtnoœci w aspekcie postêpowania na wypadek zagro¿eñ
naturalnych i antropogenicznych.
l
Ocena w³asnych umiejêtnoœci badanych w zakresie radzenie sobie na wypadek wyst¹pienia zagro¿eñ (po¿ary, wypadki komunikacyjne, susze, upa³y, wichury i huragany, katastrofy budowlane, zagro¿enia ekologiczne, powodzie,
œnie¿yce, zaspy œnie¿ne i oblodzenia, zagro¿enia terrorystyczne, trzêsienia
ziemi, ska¿enia promieniotwórcze, zagro¿enia sanitarno-epidemiologiczne)
kszta³tuje siê na œrednim poziomie (<50–60%>). 52% badanych oceni³o je
jako raczej dobre.
l
Wed³ug wiêkszoœci badanych (pow. 50%) odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo w Polsce le¿y g³ównie w gestii policji i stra¿y po¿arnej. Niewielki procent
osób zauwa¿a, ¿e sami maj¹ wp³yw na w³asne bezpieczeñstwo.
l
W odniesieniu do stopnia realizacji poruszanych zagadnieñ w szko³ach sytuacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
a) 50% badanych bra³o udzia³ w zajêciach o tematyce zwi¹zanej z bezpieczeñstwem;
b) 21% bra³o udzia³ w programach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem;
c) 13% potwierdzi³o, ¿e odbywa³y siê w szkole;
15

I. Grabowska-Lepczak: „Analiza systemu edukacji dla bezpieczeñstwa w procesie kszta³cenia
dzieci i m³odzie¿y”, SGSP, BW/E-422/12/2008.
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d) 10% potrafi³o podaæ nazwy programów, w których bra³o udzia³ b¹dŸ podaæ
tylko zakres tematyczny.
Istotny element kwestionariusza stanowi³a problematyka udzielania pierwszej pomocy. Wiêkszoœæ badanych bra³a udzia³ w zajêciach dot. pierwszej pomocy (66%) Jak równie¿ wiêkszoœæ uwa¿a, ¿e takie zajêcia powinny byæ obowi¹zkowe (58%). Ale ju¿ tylko 30% potrafi³aby tej pomocy udzieliæ (kwestionariusz nie
ocenia³ tych umiejêtnoœci). Respondenci uznali, ¿e zajêcia te nie charakteryzuj¹
siê powtarzalnoœci¹, zwykle w ci¹gu procesu dydaktycznego odbywaj¹ siê tylko
jeden raz, co uniemo¿liwia faktycznie nabycie wystarczaj¹cych umiejêtnoœci.
l
Z prób¹ wyjaœnienia pojêcia edukacji dla bezpieczeñstwa – poradzi³o sobie 30%
badanych. 70% nie potrafi³a okreœliæ, z czym wi¹¿e siê edukacja dla bezpieczeñstwa.
l
Pozytywnym aspektem jest wynik ostatniego pytania w kwestionariuszu,
gdy¿ 77% uwa¿a, ¿e zajêcia z edukacji dla bezpieczeñstwa s¹ potrzebne,
chcia³aby w nich braæ udzia³.
l
Oceniaj¹c metody, treœci i rzetelnoœæ realizacji za³o¿eñ programowych warto
zaznaczyæ, ¿e pozostawiaj¹ one wiele w¹tpliwoœci, co mo¿na zauwa¿yæ analizuj¹c wyniki badañ kwestionariuszowych.
Podsumowuj¹c wyniki badañ, nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e poziom œwiadomoœci
wœród dzieci i m³odzie¿y jest zadawalaj¹cy, istotna jest równie¿ widoczna chêæ
przyswajania wiedzy z tego zakresu. Warto podkreœliæ, ze badania przeprowadzone by³y na rok przed wprowadzeniem przedmiotu edukacja dla bezpieczeñstwa do
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dlatego w przysz³oœci planowane
jest ponowne badanie, które pozwoli porównaæ poziom œwiadomoœci dzieci
i m³odzie¿y objêtych ju¿ edukacj¹ z zakresu bezpieczeñstwa.
Dla porównania i lepszego zobrazowania poziomu œwiadomoœci Polaków na
temat bezpieczeñstwa, istotne bêdzie przedstawienie najwa¿niejszych wyników
pilota¿owych badañ przeprowadzonych w 2013 r. na temat „Bezpieczeñstwa
i znajomoœci procedur postêpowania spo³ecznoœci lokalnej Nowej Wsi Wielkiej
w przypadku wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej na terenie Bazy Paliw
Nr 2”16. Wyniki badañ pozwoli³y na wstêpn¹, bardzo nisk¹ ocenê stanu wiedzy
mieszkañców na temat zagro¿eñ, które znajduj¹ siê w naszym s¹siedztwie, a tym
bardziej sposobów postêpowania w przypadku ich wyst¹pienia.
Badania pilota¿owe dotyczy³y mieszkañców zamieszka³ych w pobli¿u jednej
bazy, natomiast projekt zak³ada rozszerzenie badañ w kolejnym roku na kolejne
bazy paliw wystêpuj¹ce w Polsce. W badaniu pilota¿owym wziê³y udzia³ 64 osoby, z których wiêkszoœæ stanowi³y kobiety. Wiek badanych, by³ doœæ zró¿nicowany, przy czym najliczniej reprezentowane by³y osoby urodzone w latach
16

I. Grabowska-Lepczak: „Bezpieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych w kontekœcie zagro¿eñ wynikaj¹cych z bliskiego s¹siedztwa zak³adów zajmuj¹cych siê magazynowaniem i dystrybucj¹ paliw p³ynnych, zaliczanych do kategorii du¿ego i zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej”, SGSP, S/E-422/3/13.
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1951–1960 i 1971–1980, zaœ najmniejsz¹ grupê ankietowanych stanowi³y osoby
urodzone przed 1951 rokiem. Jeœli chodzi o wykszta³cenie respondentów zdecydowan¹ przewagê mia³y osoby z wykszta³ceniem wy¿szym i œrednim. Najmniej
liczn¹ grupê stanowi³y osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i zawodowym.
A¿ 55 osób (ponad 85%) respondentów na sta³e przebywa w odleg³oœci do
1500 m od zak³adu. Najczêœciej wskazywana jest odleg³oœæ 601–1000 m (25 wskazañ – prawie 40%). Tylko 6 osób (nieca³e 10%) deklaruje zamieszkanie w odleg³oœci przekraczaj¹cej 2 km od zak³adu. Œrednia odleg³oœæ wynosi nieco ponad
1 km.

2. Wyniki badañ
Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów (62 osoby – tj. prawie 97%) jest œwiadoma istnienia zak³adu du¿ego ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej. Pozosta³e odpowiedzi stanowi¹ margines i zaliczy³y tylko po jednym
wskazaniu.
1. Czy wiesz, ¿e w Two jej oko li cy zna jdu je siê
baza paliw p³ynnych zaliczana do grupy zak³adów
du¿ego ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii
przemys³owej?
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

Tak
Nie
Dowiedzia³em siê w ramach niniejszej ankiety

62
1
1

96,88%
1,56%
1,56%

2% 2%
Tak
Nie
Dowiedzia³em siê
w ramach niniejszej
ankiety

96%

Blisko 80% badanych odpowiedzia³o, ¿e zagro¿enia z terenu bazy paliw mog¹
stanowiæ zagro¿enie dla okolicznych mieszkañców. Przeciwn¹ opiniê wyrazi³o
12,5%, a 5 respondentów (nieca³e 8%) nie mia³o zdania.
13%

2. Czy Twoim zdaniem zagro¿enia, jakie mog³yby
wyst¹piæ na terenie bazy paliw mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla okolicznych mieszkañców?
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

Tak
Nie
Nie wiem

51
8
5

79,69%
12,50%
7,81%

8%

79%

Tak
Nie
Nie wiem

Wiêkszoœci badanych (42 osoby – 65,5%) nic nie wiadomo na temat spotkañ
dotycz¹cych bezpieczeñstwa. O takich spotkaniach s³ysza³a, lub w nich uczestniczy³a 1/3 ankietowanych.
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3. Czy kiedykolwiek otrzyma³eœ informacjê,
lub uczestniczy³eœ w spotkaniu na temat
bezpieczeñstwa?
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

Tak
Nie
Nie wiem

22
42
0

34,38%
65,63%
0,00%

66%
34%

Tak
Nie

Nieznaczna wiêkszoœæ badanych (28 osób – 43,75%) nie próbowa³a z w³asnej
inicjatywy poszukiwaæ informacji na temat oddzia³ywania bazy paliw na okolicznych mieszkañców. Kolejnych 11 osób (nieco ponad 17%) uwa¿a, ¿e wie wystarczaj¹co du¿o. Aktywnie pozyskiwa³o informacje 25 osób (39% badanych).
4. Czy kiedykolwiek, z w³asnej inicjatywy próbowa³eœ pozyskaæ informacje na temat oddzia³ywania bazy paliw na okolicznych mieszkañców?
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

Tak
Nie
Uwa¿am, ¿e wiem wystarczaj¹co
du¿o na ten temat i nie potrzebujê dodatkowych informacji

25
28
11

39,06%
43,75%
17,19%

17%
44%
39%

Tak
Nie
Uwa¿am, ¿e wiem
wystarczaj¹co du¿o na ten
temat i nie potrzebujê
dodatkowych informacji

Prawie 66% ankietowanych (42 osoby) nie zna w³aœciwych procedur postêpowania w przypadku wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej. Dwie osoby (3%)
uwa¿aj¹, ¿e ich to nie dotyczy. Znajomoœæ procedur deklaruje 20 osób (31,25%)
badanych.
5. Czy znasz procedury postêpowania w przypadku wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej?
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

Tak
Nie
Nie, poniewa¿ uwa¿am, ¿e mnie
to nie dotyczy

20
42
2

31,25%
65,63%
3,13%

3%
66%

31%

Tak
Nie
Nie, poniewa¿ uwa¿am,
¿e mnie to nie dotyczy

Respondenci pytani, czy wiedzieliby jak siê zachowaæ w przypadku koniecznoœci ewakuacji nie odpowiadali jednoznacznie, a ich wskazania roz³o¿y³y siê
równomiernie pomiêdzy wszystkie trzy odpowiedzi. Wiedzê tak¹ zadeklarowa³y
23 osoby (36%), jej brak 20 osób (31,25%), a kolejne 21 osób równie¿ nie ma takiej
wiedzy, ale kierowa³oby siê zdrowym rozs¹dkiem (prawie 33%).
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6. Czy wiedzia³byœ/wiedzia³abyœ jak siê zachowaæ
w przypadku koniecznoœci ewakuacji
(opuszczenia swojego miejsca zamieszkania)?
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

Tak

23

35,94%

Nie

20

31,25%

Nie wiem, ale kierowa³bym/
kierowa³abym siê zdrowym
rozs¹dkiem

21

32,81%

33%

36%

31%
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Tak
Nie
Nie wiem, ale
kierowa³bym/
kierowa³abym siê
zdrowym rozs¹dkiem

A¿ 51,5% ankietowanych nie ma pojêcia sk¹d pozyskaæ informacje, o tym jak
zachowaæ siê w przypadku awarii przemys³owej. 31 osób (48,44%) twierdzi, ¿e
orientuje siê w tym temacie, jako Ÿród³o informacji wskazuj¹c najczêœciej: Internet (12 osób) i stra¿ po¿arn¹ lub OSP w Nowej Wsi Wielkiej (11 osób).
7. Czy wiesz sk¹d móg³byœ/mog³abyœ pozyskaæ
informacjê na temat, jak zachowaæ siê
w przypadku awarii przemys³owej?
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

Tak, tak¹ informacjê móg³bym
uzyskaæ od (wymieñ w kolejnoœci od najwa¿niejszego do najmniej wa¿nego Ÿród³a):
Nie
Nie wiem

31

48,44%

52%

48%
33
0

Tak, tak¹ informacjê
móg³bym uzyskaæ od
(wymieñ w kolejnoœci
od najwa¿niejszego do
najmniej wa¿nego
Ÿród³a):
Nie

51,56%
0,00%

7a. [komentarz] Tak, tak¹ informacjê móg³bym uzyskaæ od (wymieñ w kolejnoœci od najwa¿niejszego
do najmniej wa¿nego Ÿród³a):
OdpowiedŸ

Liczba wskazañ

œrodki masowego przekazu

1

998 / 112

4

Zak³adowa Stra¿ Po¿arna/Zak³adowa lub Przemys³owa Stra¿ Po¿arna/
Grupa Ratownicza Bazy Paliw/inspektorzy p-po¿. Bazy Paliw

4

s³u¿by ratownicze

2

Policja

4

WZK Bydgoszcz/Gminne Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego

6

z instrukcji o postêpowaniu mieszkañców w razie ewentualnej awarii, która powinna
byæ w widocznych dla mieszkañców miejscach (niestety nie jest), lub z dostarczanych
okresowo ulotek

1

Internet

12

Stra¿ po¿arna/OSP

11

informacje gminnego oœrodka pomocy spo³ecznej

1

S¹siedzi/s¹siedzi pracuj¹cy w zak³adzie

2

Urz¹d Gminy/Wójt/So³tys

6
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Rys. 2. Tak, tak¹ informacjê móg³bym uzyskaæ od (wymieñ w kolejnoœci od najwa¿niejszego do
najmniej wa¿nego Ÿród³a)

Niepokoj¹co niska wydaje siê w³aœciwa znajomoœæ nawet podstawowych numerów alarmowych.
Jeœli chodzi o znajomoœæ numerów alarmowych wœród mieszkañców:
l
Prawid³owy numer do stra¿y po¿arnej podaje 39 osób (nieca³e 61% badanych). Wraz z osobami które dzwoni³y by na 112 (7 osób) jest to wci¹¿ tylko
72% ankietowanych.
l
Numer 999 do pogotowia ratunkowego wybra³oby 36 osób (nieco ponad 56%
badanych), doliczaj¹c dzwoni¹cych na 112 (6 osób – 10% ankietowanych)
otrzymujemy 42 (66%) respondentów.
l
Najwiêcej – 44 osoby (prawie 73% próby) zna numer na policjê. Wraz ze wskazaniami numeru 112 (6 osób – ponad 9%) daje to 82% respondentów.
l
Znajomoœæ pozosta³ych numerów alarmowych waha siê w granicach kliku
– kilkunastu procent.
l
W pozycji „inne” 19 badanych (prawie 30% próby) jako inny numer alarmowy wskazywano 112.
Jako zdecydowanie najlepszy sposób informowania ludnoœci o zagro¿eniu
wskazano przekazanie informacji w³aœciwemu organowi samorz¹du terytorialnego (wójtowi, burmistrzowi, lub prezydentowi) który rozpowszechni j¹ w zwyczajowo przyjêty sposób. Tê wersjê wybra³o 49 (76,5%) badanych.
W odpowiedzi „inne” jako opcje informowania mieszkañców wskazywano
najczêœciej ulotki (4 odpowiedzi).
Wiêkszoœæ ankietowanych (64% – 41 osób) nie szuka³a informacji o mo¿liwych zagro¿eniach. Aktywnoœci¹ w tym wzglêdzie wykaza³y siê 23 osoby (36%),
z których trzem (5% badanych) nie uda³o siê takich informacji znaleŸæ.
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9e. [inne (jakie?)] Jak, Twoim zdaniem, najskuteczniej informowaæ ludnoœæ o zagro¿eniach
i sposobach postêpowania w przypadku ich
wyst¹pienia? [Inne]
OdpowiedŸ

Liczba wskazañ

ulotki
informacja przez pocztê za
pokwitowaniem
œrodki masowego przekazu
link na stronie internetowej
Gminy Nowa Wieœ Wielka
w so³ectwach

4
1

12%

5%
6%

77%

1
1
1
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Udostêpnienie informacji na
stronie zak³adu stanowi¹cego
potencjalne zagro¿enie
Przekazanie informacji wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi
miasta w³aœciwemu ze wzglêdu
na lokalizacjê zak³adu, który
poda j¹ do publicznej wiadomoœci
Inne
Zamieszczenie informacji na
stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej PSP

Wskazania dotycz¹ce informowania ludnoœci
o zagro¿eniu

Po³owa badanych nie ma pewnoœci, czy potrafi³aby udzieliæ pomocy osobie
poszkodowanej w wyniku awarii przemys³owej i uzale¿ni³o tak¹ pomoc od obra¿eñ poszkodowanego. Zdecydowane „tak” zadeklarowa³o 16 osób (25% badanych), zaœ zupe³ny brak umiejêtnoœci – 12 osób (prawie 19%).
Ponad 56% badanych uwa¿a, ¿e dodatkowa wiedza o zagro¿eniach generowanych przez zak³ad nie jest im potrzebna. Kolejne 12 osób (18,75%) odpowiedzia³o „nie”. Pozytywnie wypowiedzia³o siê zaledwie 16 badanych (25%).
Prawie 60% (38 osób) próbowa³oby dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej. Co ciekawe,
11% (7 osób) badanych zbagatelizowa³oby sygna³.
Niewiele ponad po³owa badanych (34 osoby – 53% próby) czuje siê w swoim
miejscu zamieszkania bezpieczne. Kolejnych 20 respondentów (31,25% próby)
nie jest œwiadomych zagro¿eñ i ich skutków. Poczucie zagro¿enia deklaruje jedynie 10 (15,5%) badanych.
14. Czy w miejscu zamieszkania czujesz siê
bezpiecznie, jeœli chodzi o zagro¿enia mo¿liwe
do wyst¹pienia wskutek awarii na terenie bazy paliw?
OdpowiedŸ

Liczba

Procent

Tak
Nie
Nie jestem œwiadomy/œwiadoma zagro¿eñ i ich skutków

34
10
20

53,13%
15,63%
31,25%

31%

16%

Tak

53%

Nie

Nie jestem œwiadomy/
œwiadoma zagro¿eñ
i ich skutków

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e wiedza o zagro¿eniach, sposobach postêpowania na wypadek awarii przemys³owej oraz ryzyka wyst¹pienia takiej awarii jest bardzo niska, zw³aszcza wœród osób doros³ych. W porównaniu do badañ
przeprowadzonych wœród dzieci i m³odzie¿y wyci¹gn¹æ mo¿na jeszcze jeden
wniosek, mianowicie, ¿e bezpieczeñstwo dla osób doros³ych nie jest wa¿n¹ p³aszczyzn¹. Edukacja osób doros³ych jest wyj¹tkowo trudna. Mo¿na j¹ prowadziæ jedynie w formie dobrowolnych kursów, szkoleñ, udostêpnianiu informacji. Rol¹
osób i instytucji zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem powinno byæ kreowanie takich form, które cieszy³y by siê du¿ym zainteresowaniem wœród osób doros³ych.
Doroœli potrzebuj¹ przede wszystkim praktycznej wiedzy, która pozwoli im poczuæ siê bezpieczniej i zminimalizowaæ strach przed zagro¿eniem.
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Analiza wymienionych elementów wskazuje, na koniecznoœæ utworzenia Programu Edukacji Spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa, który pozwoli³by na
usystematyzowanie wiedzy i dzia³añ w tym zakresie.
Bezpieczeñstwo mo¿emy w pewnym sensie porównaæ do naszego zdrowia.
Mianowicie o bezpieczeñstwie, czy o braku bezpieczeñstwa, o zagro¿eniach, myœlimy najczêœciej wtedy, kiedy zaczyna nam go brakowaæ. Priorytetem edukacji
dla bezpieczeñstwa jest motywacja ludzi do podjêcia dzia³añ na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeñstwa cz³owieka. Nale¿y uœwiadamiaæ ludzi, ¿e ka¿dy
z nas ma wp³yw na w³asne bezpieczeñstwo. Natomiast skutecznoœæ ochrony ludnoœci i poziom œwiadomoœci na temat zagro¿eñ zale¿y nie tylko od sposobów edukacji, ale równie¿ od momentu jej rozpoczêcia.
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The education is one of the basic ways of shaping the society.
Behaviors, attitudes and knowledge, which together constitute people’s
consciousness – depend on the level of education. Education for safety
is a ceaseless process embracing a set of actions, to which belong:
• Conveying the knowledge relating to the occurrence of dangers
• Shaping “safe” behaviors and attitudes
• Realizing the scale and types of needs in difficult situations
• Developing the feeling of responsibility for undertaking particular actions
• Forming proper behaving habits in hazardous situations.
Education of the society regarding safety is the cheapest and the most
effective form of preventing dangers. It constitutes the fundamental way
of building population’s safety. It also has a great influence upon the
attitudes, values, knowledge and skills required for proper behavior in case
of danger. Education for safety should concern the whole society, but with
the emphasis on the habitants of areas especially endangered to situations
of an unusual nature.
A crucial argument is also the consciousness. The covered topic still
requires to systematize the knowledge and to introduce many
philosophical aspects concerning this education.
Keywords: education for the safety, safety, sense of safety.
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Koncepcja procedury prowadzenia dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych wspartych wentylacj¹
nadciœnieniow¹
W wiêkszoœci przypadków po¿arów, dym i gazy po¿arowe utrudniaj¹ prowadzenie
dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Szczególnie po¿ary wewnêtrzne nios¹ ze sob¹ powa¿ne
zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzi. Przebywanie przez kilka minut w atmosferze dymu
i gazów po¿arowych grozi utrat¹ przytomnoœci, a nawet ¿ycia. Wraz z rozwojem techniki,
zmieni³ siê rodzaj i zakres stosowania materia³ów u¿ywanych do produkcji wyposa¿enia
naszych mieszkañ. Przyczyni³o siê to do tego, ¿e podczas po¿arów wydzielaj¹ bardziej toksyczne gazy, które w wiêkszoœci przypadków odpowiedzialne s¹ za œmieræ osób oddychaj¹cych powietrzem zanieczyszczonym gazami po¿arowymi. Szczególne zagro¿enie dla
stra¿aków stanowi¹ gwa³towne zjawiska po¿arowe, spotykane coraz czêœciej podczas
dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.
Powy¿sze aspekty przyczyni³y siê do szukania rozwi¹zañ, które pozwol¹ przeciwdzia³aæ tym zagro¿eniom. Jednym z takich rozwi¹zañ jest stosowanie wentylacji nadciœnieniowej. Stosowanie doraŸnej wentylacji nadciœnieniowej jest z pozoru proste i nieskomplikowane, jak siê jednak okazuje, w rzeczywistoœci wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego ratowników stosuj¹cych j¹. Przed tymi, którzy
naucz¹ siê trudnej sztuki wentylacji nadciœnieniowej, otwiera siê mo¿liwoœæ prowadzenia
akcji w zdecydowanie bardziej komfortowych i bezpieczniejszych warunkach, ni¿ przy
braku wentylacji. Jedn¹ z najtrudniejszych decyzji, jak¹ kieruj¹cy akcj¹ musi podj¹æ
na miejscu po¿aru wewnêtrznego w pocz¹tkowym etapie dzia³añ, to decyzja o realizacji
wentylacji nadciœnieniowej, czy te¿ nie. Do strategii wentylacji p³on¹cych budynków
podchodzono ró¿nie. Stra¿acy amerykañscy stosowali taktyczn¹ wentylacjê zbyt czêsto,
podczas gdy stra¿acy europejscy odwo³ywali siê do takiej taktyki zbyt rzadko. Obecne
w podejœciu europejskim, podstawowym elementem taktyki dzia³añ jest stabilizacja warunków wewnêtrznych poprzez izolacjê lub ograniczenie po¿aru. Wentylacja taktyczna
stanowi element drugoplanowy. Jednak¿e przy dok³adnym rozeznaniu zagro¿eñ i przy
zastosowaniu odpowiedniego uk³adu wentylacji nadciœnieniowej, mo¿e okazaæ siê, ¿e
przeprowadzenie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych wspartych wentylacyjnych, bêdzie bezpieczn¹ i bardziej efektywn¹ opcj¹.
Odpowiednio zastosowana wentylacja mo¿e u³atwiæ pracê ratowników oraz zwiêkszyæ
szanse na prze¿ycie osób zagro¿onych i poszkodowanych. Ka¿da jednostka stra¿y po¿arnej decyduj¹ca siê na stosowanie wentylacji nadciœnieniowej, powinna posiadaæ opracowane procedury stosowania tej techniki, w celu wyeliminowania ewentualnych b³êdów.
W celu wypracowania koncepcji procedury prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych wspartych wentylacj¹ nadciœnieniow¹, która ma pomóc kieruj¹cemu dzia³aniami
ratowniczymi w podjêciu prawid³owej decyzji podczas gaszenia po¿arów wewnêtrznych,
przeprowadzono badania w budynku mieszkalnym. Poniewa¿ prawie 90% po¿arów
wewnêtrznych ograniczonych jest do jednego pomieszczenia, badania zrealizowano
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w budynku z symulacj¹ po¿aru (zadymienia) w jednym pokoju, do którego dojœcie zapewniono przez dwa pomieszczenia (korytarz i pokój). Uzyskane wyniki pozwoli³y na ocenê
skutecznoœci wentylacji nadciœnieniowej przy zastosowaniu wentylatorów, bêd¹cych na
wyposa¿eniu stra¿y po¿arnej, podczas gaszenia po¿arów wewnêtrznych oraz pomog³y
w opracowaniu koncepcji procedury stosowania wentylacji nadciœnieniowej. W badaniach wykorzystana zosta³a aparatura pomiarowa do wyznaczania gêstoœci optycznej
dymu, anemometr, wentylatory: Skorpion H22 i WO-14000 oraz tasiemki okreœlaj¹ce
ruch powietrza w pomieszczeniach. Do zadymienia pomieszczeñ, u¿yto œwiec dymnych
RDG-2.
Celem g³ównym pracy by³o stworzenie koncepcji procedury przyczyniaj¹cej siê do
usprawnienia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych oraz u³atwienia kieruj¹cemu dzia³aniami
ratowniczymi podjêcie decyzji o zastosowaniu wentylacji. Ponadto, celem niniejszej pracy by³o wskazanie podstawowych za³o¿eñ wentylacji nadciœnieniowej oraz natarcia
nadciœnieniowego oraz, jaki wp³yw ma zastosowanie wentylacji nadciœnieniowej na
usprawnienie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.
W poszczególnych rozdzia³ach autor pracy zamieœci³ treœci dotycz¹ce:
– charakterystyki rozwoju po¿arów wewnêtrznych, parametrów po¿aru, ogólnego opisu
i przebiegu po¿aru w pomieszczeniu oraz zjawisk po¿arowych,
– w³aœciwoœci oraz mechanizmów rozprzestrzeniania siê dymu w budynku: charakter
dymu, kolor dymu, czynniki charakteryzuj¹ce poziom zadymienia, mechanizm rozprzestrzeniania siê dymu w budynku (W celu przedstawienia zachowania siê dymu
w pomieszczeniu podczas po¿aru, przeprowadzono badanie w budynku mieszkalnym),
– systemów oddymiania oraz wentylacji po¿arowej stosowanych podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych,
– przeprowadzonych badañ skutecznoœci wentylacji taktycznej podczas po¿arów wewnêtrznych w budynkach jednorodzinnych,
– koncepcji procedury prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych wspartych wentylacj¹ nadciœnieniow¹.
Do wyznaczenia gêstoœci optycznej dymu u¿yto urz¹dzenia sk³adaj¹cego siê z piêciu
uk³adów oœwietleniowo-detekcyjnych, które umieszczone zosta³y: trzy na stojaku w jednej p³aszczyŸnie (przy suficie, na wysokoœci 170 cm od pod³ogi oraz na wysokoœci 65 cm
od pod³ogi), czwarty w górnej czêœci otworu wylotowego (okno w pokoju) oraz pi¹ty w górnej czêœci otworu drzwi do s¹siedniego pokoju. Otrzymane sygna³y elektryczne ze wszystkich uk³adów by³y zbierane i przetwarzane przez elektroniczn¹ czêœæ urz¹dzenia.

Badania w pomieszczeniach mia³y na celu:
– porównanie skutecznoœci wentylacji grawitacyjnej z wentylacj¹ nadciœnieniow¹,
– sprawdzenie, jaki wp³yw na skutecznoœæ wentylacji ma sposób ustawienia wentylatora,
– porównanie skutecznoœci wentylacji dwóch ró¿nych wentylatorów,
– sprawdzenie skutecznoœci wentylacji przy zastosowaniu dwóch wentylatorów, przy
ró¿nych konfiguracjach ich ustawienia.
W oparciu o badania literaturowe oraz przeprowadzone badania, opracowano koncepcjê procedury prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych wspartych wentylacj¹
nadciœnieniow¹. Zaproponowana procedura mo¿e pos³u¿yæ odpowiedniemu przygotowaniu ratowników do dzia³añ wspartych wentylacj¹ nadciœnieniow¹. Natomiast dla potrzeb bezpoœredniego wykorzystania przez Kieruj¹cego Dzia³aniami Ratowniczymi
podczas akcji, opracowano algorytm postêpowania podczas prowadzenia wentylacji
nadciœnieniowej.
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W przedstawionej pracy dokonano oceny skutecznoœci wentylacji nadciœnieniowej
przy zastosowaniu wentylatorów osiowych, a wyniki przeprowadzonych badañ pozwoli³y
na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
– Podczas zadymiania pomieszczenia, dym na pocz¹tku zbiera siê pod sufitem, po
osi¹gniêciu górnej krawêdzi otworu przedostajê siê do s¹siaduj¹cego pomieszczenia
wype³niaj¹c je, podobnie jak pomieszczenie z ogniskiem po¿aru. Strefa przy pod³odze,
tam gdzie mog¹ znajdowaæ siê osoby poszkodowane, jest najd³u¿ej wolna od dymu.
– Podczas wentylacji grawitacyjnej, kierunek przep³ywu powietrza uzale¿niony jest od
kierunku wiej¹cego wiatru (niekontrolowany przez prowadz¹cego badania). Podczas
badania, zadymieniu uleg³y pomieszczenia na drodze w kierunku drzwi wejœciowych.
W przypadku zastosowania wentylatora, przemieszczanie siê dymu przebiega³o w kierunku zgodnym z przep³ywem powietrza wentyluj¹cego, a strefa przy pod³odze oraz
s¹siednie pomieszczenia nie uleg³y znacznemu zadymieniu. Stosuj¹c wentylacjê nadciœnieniow¹, poprawa warunków widocznoœci w obiekcie nastêpuje znacznie szybciej
ni¿ w przypadku wentylacji naturalnej.
– Odleg³oœæ wentylatora od otworu wlotowego, nie mia³a wiêkszego wp³ywu na czas po
jakim dym opuœci³ pomieszczenie. Znaczn¹ ró¿nicê podczas wentylacji przy dwóch
ró¿nych ustawieniach wentylatora, zaobserwowano na wysokoœci 65 cm od pod³ogi.
W czasie, gdy wentylator ustawiony by³ w odleg³oœci 0,5 m od otworu wlotowego,
zarejestrowano wzrost zadymienia w najni¿ej umieszczonym punkcie pomiarowym
oraz zaobserwowano zawirowania dymu w strefie przypod³ogowej. Efekt ten przyczyni³by siê do zmniejszenia szans na prze¿ycie przebywaj¹cych w tej strefie osób. Ustawienie wentylatora, zapewniaj¹ce nap³yw powietrza do pomieszczenia ca³¹ powierzchni¹ otworu, zapewni³o wiêksz¹ skutecznoœæ w usuwaniu dymu z tej strefy.
– Porównuj¹c dzia³anie dwóch ró¿nych wentylatorów, stwierdzono, ¿e miar¹ jego skutecznoœci w oddymiani pomieszczeñ nie jest jego wydajnoœæ nominalna, ale wielkoœæ
wytwarzanego nadciœnienia i zdolnoœæ do ukierunkowywania przep³ywu powietrza
przez wentylowan¹ przestrzeñ. Zaobserwowano znaczne ró¿nice w skutecznoœci usuwania dymu z pomieszczenia, przy zastosowaniu dwóch ró¿nych wentylatorów.
– Przy wspó³dzia³aniu dwóch wentylatorów, ich ustawienie ma wp³yw na czas, po jakim
zostanie usuniêty dym z pomieszczenia oraz na jego zachowanie siê. Podczas wentylacji przy u¿yciu dwóch wentylatorów, dym zosta³ usuniêty z pomieszczenia w krótszym czasie, ni¿ przy u¿yciu jednego wentylatora. Zbyt bliskie ustawienie wentylatora
wzglêdem Ÿród³a po¿aru, spowodowa³o niekontrolowane rozprzestrzenianie siê dymu
do pomieszczeñ nie objêtych zadymieniem.
– Efektywnoœæ wentylacji nadciœnieniowej zale¿y od odpowiedniego doboru otworów
(wlotowego i wylotowego) oraz nieutrudnionego przep³ywu powietrza przez wentylowany obiekt.
Stosowanie wentylacji nadciœnieniowej podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, przyczynia siê do poprawy warunków, w których pracuj¹ stra¿acy. Przyczynia siê do poprawy
widocznoœci, obni¿enia temperatury oraz zmniejszenia koncentracji gazów toksycznych
w powietrzu. Wentylacja nadciœnieniowa jest skuteczn¹, ale zarazem trudn¹ metod¹ walki
z zadymieniem. Pope³nione b³êdy podczas prowadzenia wentylacji nadciœnieniowej,
mog¹ przyczyniæ siê do wyd³u¿enia akcji ratowniczej oraz mog¹ spowodowaæ dodatkowe
zagro¿enie, dlatego stosowanie jej wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego
i praktycznego korzystaj¹cych z takiej formy walki z po¿arami.

