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Pryzmowanie gleby jako jedna z metod zwalczania
skutków zagro¿eñ zwi¹zanych z awariami
technicznymi z udzia³em substancji
ropopochodnych
Prism Soil as a Method of Eliminating the Effects
of the Risks of Technical Failures Involving
Petroleum Substances
Streszczenie
Do najczêœciej stosowanych metod oczyszczania gleb ska¿onych substancjami
ropopochodnymi nale¿¹ technologie oparte na metodach biologicznych z wykorzystaniem specjalistycznych szczepów mikroorganizmów. G³ówn¹ rolê w tych
procesach odgrywaj¹ mikroorganizmy wykorzystuj¹ce wêglowodory jako Ÿród³o
wêgla. Pryzmowanie jest jedn¹ z metod bioremediacji zanieczyszczonej gleby, nale¿¹c¹ do metod ex situ, zwi¹zan¹ z wywiezieniem ska¿onej gleby do miejsca jej
oczyszczania. Celem publikacji jest przedstawienie i scharakteryzowanie metody
pryzmowania ska¿onej zwi¹zkami ropopochodnymi gleby oraz ocena skutecznoœci
tej metody, przeprowadzona na podstawie analizy wyników badañ pod k¹tem zawartoœci substancji ropopochodnych, na przyk³adzie konkretnego zdarzenia.
S³owa kluczowe: pryzmowanie, gleba ska¿ona substancjami ropopochodnymi,
bioremediacja

Summary
The most commonly methods used for cleaning up soils contaminated with
petroleum substances are the technologies based on biological methods using
special strains of microorganisms. The main role in these processes play
microorganisms using the carbohydrate as a carbon source. Prism is one of the
methods of bioremediation of contaminated soil, belonging to the ex situ methods,

Zeszyty Naukowe SGSP nr 56 (4) 2015

6

involving the transport of contaminated soil to the place of purification. The aim of
the article is to present and characterize the method of prism of the soil
contaminated with the petroleum compounds and to evaluate the effectiveness of
this method, carried out on the basis of the test results regarding the content of
petroleum substances, for example, considering the particular incident.
Keywords: Prism soil, soil contaminated with the petroleum substances,
bioremediation

Wstêp
Ponad po³owê wszystkich nadzwyczajnych zagro¿eñ œrodowiska w Polsce stanowi¹ rozlewy substancji ropopochodnych. Ze wzglêdu na zagro¿enie dla zdrowia ludzi i wywo³ywanie zaburzeñ w funkcjonowaniu lokalnych ekosystemów,
nawet niewielki wyciek tych substancji powoduje koniecznoœæ rekultywacji ska¿onego terenu. Zanieczyszczenia ropopochodne sk³adaj¹ siê z mieszaniny alifatycznych oraz z aromatycznych wêglowodorów o zró¿nicowanych w³aœciwoœciach fizycznych, chemicznych, które wp³ywaj¹ na w³aœciwoœci fizyczne
i chemiczne gleby oraz jej florê i faunê.
Do niekorzystnych zmian w³aœciwoœci gleb wywo³anych przez substancje ropopochodne zalicza siê: zmiany w iloœci i sk³adzie chemicznym substancji organicznej, zmniejszenie pojemnoœci wodnej w zwi¹zku z czêœciowym lub ca³kowitym zatykaniem porów glebowych, uniemo¿liwienie wymiany powietrza,
zwiêkszenie zapotrzebowania i zu¿ycia tlenu, zniszczenie mikroflory glebowej
i fauny. Dochodzi do tego destrukcja fizycznochemicznych w³aœciwoœci koloidów glebowych w tym zak³ócenie procesów wymiany jonowej, zmniejszenie pojemnoœci sorpcyjnej, zdolnoœci poch³aniania i oddawania wody. Niekorzystne
zmiany dotycz¹ równie¿ zmian odczynu na kwaœny. Jednym z efektów ska¿enia
gleby jest ograniczenie lub zahamowanie wzrostu zbó¿. Wyniki badañ wykaza³y,
¿e stê¿enia substancji ropopochodnych w granicach 0,001 ÷ 0,5 g/kg s.m. gleby
powodowa³y przyrost d³ugoœci korzeni i ³odyg, nie obserwowano natomiast przyrostu biomasy ani zawartoœci chlorofilu w czêœciach naziemnych [3, 5, 10].
Na rysunku 1 przedstawiono korelacjê stê¿enia oleju napêdowego w glebie na
poziomie 0,3 ÷ 3 g/kg s.m. a jego toksycznym oddzia³ywaniem na roœliny. Toksyczne dzia³anie substancji ropopochodnych odnotowano równie¿ w odniesieniu
do fauny glebowej, która w tkankach akumuluje wêglowodory, powoduj¹c
œmieræ organizmów glebowych. Zaobserwowano to zjawisko w czasie badañ z reprezentantami flory glebowej jakimi s¹ d¿d¿ownice. Badania wykaza³y, ¿e olej
napêdowy w stê¿eniach 0,0005 ÷ 0,5 g/kg s.m., w czasie 24 h kontaktu z gleb¹ nie
wykazywa³ ostrej toksycznoœci w stosunku do d¿d¿ownic. Jego ostra toksycznoœæ
ujawni³a siê jednak po 7 dniach [5].
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Na rysunku 1 przedstawiono kszta³towanie siê niektórych parametrów roœlin,
natomiast na rysunku 2 prze¿ywalnoœæ d¿d¿ownicy w zale¿noœci od stê¿enia oleju
napêdowego w glebie.

Rys. 1. Kszta³towanie siê niektórych parametrów roœlin w zale¿noœci od stê¿enia oleju napêdowego
w glebie [5]

Rys. 2. Wp³yw ska¿enia gleby na prze¿ywalnoœæ d¿d¿ownicy [5]

Gleba stanowi naturalny filtr dla p³ytkich wód gruntowych i g³êbinowych.
Mechanizm rozprzestrzeniania siê w niej zanieczyszczeñ ropopochodnych ma
charakter bardzo z³o¿ony i zale¿y od wielu czynników. Procesy migracji zanieczyszczeñ organicznych w glebach zale¿¹ przede wszystkim od ich w³aœciwoœci
i charakteru zanieczyszczeñ, które migruj¹ w g³¹b pod³o¿a, rozdzielaj¹c siê w kierunku pionowym i poziomym na fazê sta³¹, ciek³¹ i gazow¹. Na transport ten
wp³yw ma obecnoœæ wody, ale równie¿ zachodz¹ce w glebie procesy fizyczne
i biologiczne oraz reakcje chemiczne [1, 3]. Asfalty, woski czy smo³y czyli faza
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sta³a, gromadz¹ siê na powierzchni, wnikaj¹c jedynie do poziomu próchniczego,
który ma zdolnoœæ do adsorpcji du¿ej iloœci zanieczyszczeñ organicznych ze
wzglêdu na wysok¹ pojemnoœæ sorpcyjn¹. Lekkie frakcje ropy naftowej migruj¹
w g³¹b gleb pod wp³ywem si³ grawitacji i si³ kapilarnych, ulegaj¹c procesom adsorpcji na ziarnach mineralnych i drobinach organicznych. Czas ska¿enia wód
podziemnych zale¿y od wielu czynników w tym miêdzy innymi od wielkoœci rozlewu oleju napêdowego, pojemnoœci sorpcyjnej gleby w strefie migracji oraz od
g³êbokoœci poziomu lustra wód [6, 7]. Migracja fazy gazowej nastêpuje w glebie
w strefach aeracji i wzniosu kapilarnego. Du¿e znaczenie odgrywa tu gêstoœæ
w³aœciwa powsta³ych par. Mieszanie fazy gazowej zanieczyszczeñ z gazami glebowymi mo¿e zmniejszyæ ich gêstoœæ, co spowoduje ich migracje w górê profilu glebowego, natomiast przy zwiêkszeniu gêstoœci przemieszcz¹ siê one w dó³. Wykazano, ¿e na proces migracji pionowej zanieczyszczeñ w glebie najwiêkszy wp³yw
ma zjawisko filtracji substancji w fazie ciek³ej, natomiast o intensywnoœci migracji poziomej decyduje zjawisko dyfuzji par zwi¹zków zanieczyszczaj¹cych w gazach gruntowych [9].
Na rysunku 3 przedstawiono schemat substancji ropopochodnych wystêpuj¹cych w glebie.

Rys. 3. Substancje ropopochodne w glebie
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [6].

Substancje ropopochodne, wprowadzone do gleby, wp³ywaj¹ w sposób niekorzystny na jej podstawowe funkcje ekologiczne. Powoduj¹ przekszta³cenia
w sk³adzie iloœciowym i jakoœciowym mikroorganizmów glebowych. Hamuj¹
wzrost i fotosyntezê roœlin, zak³ócaj¹ relacje wodne w glebie w strefie korzeniowej roœlin. Maj¹ tak¿e bezpoœredni lub poœredni niekorzystny wp³yw na organiz-
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my zwierzêce oraz cz³owieka. Usuniêcie substancji ropopochodnych z gleby jest
niezwykle trudne i czêsto bardzo kosztowne, wymagaj¹ce zastosowania nie tylko
jednego, ale wielu nastêpuj¹cych po sobie procesów oczyszczania [9, 10,11].
Na rysunku 4 przedstawiono zdjêcie zaolejonej gleby, natomiast na rysunku 5
i 6 rozprzestrzenianie siê ropopochodnych w glebie.

Rys. 4. Zaolejona gleba
îród³o: https://www.google.pl/search?q=ropopochodne+w+glebie [dostêp: 24.11.2015].

Rys. 5 i 6. Rozprzestrzenianie siê ropopochodnych w glebie
îród³o: https://www.google.pl/search?q=ropopochodne+w+glebie [dostêp: 24.11.2015].

Dopuszczalne stê¿enia substancji ropopochodnych w glebie lub ziemi, w zale¿noœci od okreœlonych klas u¿ytkowania i przeznaczenia gruntu (DzU
2002.165.1359) [13], przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Dopuszczalne poziomy zawartoœci zwi¹zków ropopochodnych w glebie lub ziemi
w zale¿noœci od okreœlonych klas u¿ytkowania i przeznaczenia gruntu
Dopuszczalne stê¿enie wêglowodorów C12 ÷ C 35
[mg/kg.s.m.]
G³êbokoœæ
[m.ppt]

Tereny przemys³owe
u¿ytki kopalne, tereny
komunikacyjne.
GR. C

U¿ytki rolne, nieu¿ytki,
grunty zabudowane
i zurbanizowane.
GR.B

Nieruchomoœci gruntowe
wchodz¹ce w sk³ad
obszarów chronionych.
GR.C

0 ÷ 0,3
0 ÷ 2,0
do 15,0

–
10001)
30002)

30

Poni¿ej 15,0

Nie dotyczy

50
2001)
10002)
10001)
30002)

1)

Grunty o przepuszczalnoœci do 1 × 10–7 [m/s]
Grunty o przepuszczalnoœci poni¿ej 1 × 10–7 [m/s]
îród³o: [13].
2)

W zwi¹zku z negatywnymi, d³ugotrwa³ymi skutkami zanieczyszczenia gleby
substancjami ropopochodnymi oraz mo¿liwoœciami rozprzestrzeniania siê ich
we wszystkich elementach œrodowiska naturalnego, stosuje siê ró¿ne sposoby
oczyszczania du¿ych powierzchni lub wyizolowanych mas zanieczyszczonych
gruntów. Sposoby te mo¿na podzieliæ na piêæ grup, zale¿nie od u¿ytych œrodków
i rodzaju procesów usuwaj¹cych produkty ropopochodne. S¹ to metody: biologiczne, mechaniczne, wentylacyjne, chemiczne oraz termiczne [11]. Metody biologiczne oczyszczania gleb zaolejonych uwa¿ane s¹ za najbardziej przyjazne dla
œrodowiska naturalnego. Nowoczesne biotechnologie wykorzystuj¹ biodegradacyjn¹ zdolnoœæ wybranych szczepów mikroorganizmów do rozk³adu substancji
ropopochodnych. Czêsto koncentruj¹ siê na zwiêkszeniu wydajnoœci rozk³adu
przez mikroorganizmy ju¿ funkcjonuj¹ce w lokalnym œrodowisku glebowym.
Kinetyka procesów biologicznego rozk³adu zanieczyszczeñ olejowych zale¿y
od takich parametrów, jak: wielkoœæ populacji drobnoustrojów oraz ich aktywnoœæ degradacyjna, a tak¿e warunki œrodowiskowe, takie jak: temperatura, odczyn, wilgotnoœæ, zawartoœæ tlenu, stê¿enie pierwiastków biogennych. Istotne
znaczenie ma iloœæ i struktura chemiczna zawartych w oleju napêdowym wêglowodorów oraz ich podatnoœæ na biodegradacjê wynikaj¹c¹ z ich rozpuszczalnoœci
w roztworze glebowym i podatnoœci na sorpcjê.
Nie bez znaczenia jest tak¿e obecnoœæ innych zwi¹zków toksycznych, np. metali ciê¿kich, które mog¹ inhibitowaæ proces rozk³adu wêglowodorów [8, 10].
W procesach biologicznego oczyszczania, w zale¿noœci od iloœci obecnego w glebie tlenu, rozró¿nia siê metody tlenowe, beztlenowo-tlenowe i beztlenowe, z których pierwsze nale¿¹ do najczêœciej stosowanych. W przypadku stwierdzenia, i¿
naturalne procesy biologicznego samooczyszczania nie odnosz¹ oczekiwanego
skutku stosowane s¹ inne technologie wspomagaj¹ce. Wiêksz¹ liczebnoœæ mikroorganizmów w glebie mo¿na osi¹gn¹æ przez wzbogacenie w pierwiastki biogenne
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a tak¿e przez dobór innych parametrów œrodowiska glebowego, które decyduj¹
o intensywnym rozwoju mikroorganizmów. Standardow¹ praktyk¹ jest równie¿
dodatkowe zaszczepianie gruntu kulturami mikroorganizmów, wyizolowanych
ze ska¿onego terenu po ich uprzednim namna¿aniu w bioreaktorach.
Do aktywnych kultur bakteryjnych zdolnych do biodegradacji substancji ropopochodnych nale¿¹ mikroorganizmy z grupy Rhodococcus, Acinetobacter,
Pseudomonas, Norcardia, Mycobacterium, Sphingomonas [7].
W przypadku niedoboru tlenu stosowane s¹ metody zwiêkszenia jego iloœci
przez mechaniczne przemieszczanie powierzchniowych warstw gruntu na drodze bronowania lub orania. Stosowane jest równie¿ wprowadzanie perforowanych lanc wbijanych bezpoœrednio do gleby albo jej napowietrzanie pompami
lub dmuchawami [9, 11].
Powszechnie stosowane sposoby rekultywacji ska¿onych gleb przedstawiono
na rysunku 7.

Rys. 7. Schemat podzia³u metod rekultywacji zaolejonych gleb [2]

Czynnoœci wstêpne po awarii technicznej z udzia³em substancji ropopochodnych maj¹ na celu: zlikwidowanie Ÿród³a emisji ska¿enia, zahamowanie lub
ograniczenie migracji zanieczyszczeñ oraz odpompowanie wolnego produktu
z gleby. Izolacja i unieruchamianie ska¿enia ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w glebie, w strefie aeracji. Metody powoduj¹ce
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unieruchamianie rozlewiska oleju napêdowego podczas wypadków drogowych
i awarii technicznych s¹ rozwi¹zaniem wy³¹cznie tymczasowym, a ich zadaniem
jest jedynie opóŸnienie migracji zanieczyszczeñ [8]. W dalszych dzia³aniach konieczne jest przeprowadzanie szeregu zabiegów o charakterze fizycznym, chemicznym lub biologicznym maj¹cych na celu ca³kowit¹ likwidacjê ska¿enia.
Wybór metody oczyszczania gleb uzale¿niony jest w znacznym stopniu od
przeznaczenia danego terenu. Istniej¹ dwie procedury oczyszczania gleb:
– likwidacja zanieczyszczeñ metod¹ in situ,
– likwidacja zanieczyszczeñ metod¹ ex situ.
W procesie oczyszczania metod¹ in situ zanieczyszczenia ropopochodne usuwane s¹ w miejscu ich wystêpowania, natomiast przy zastosowaniu metody ex situ
zanieczyszczenia w postaci ciek³ej s¹ wypompowywane, a zanieczyszczony grunt
jest transportowany na wyizolowane stanowiska i poddawany odpowiednim zabiegom rekultywacyjnym [2].
Jedn¹ ze stosowanych metod ex situ jest metoda pryzmowania polegaj¹ca na
wykopaniu zanieczyszczonego gruntu, przemieszczeniu go i u³o¿eniu w formie
odpowiednio przygotowanej technicznie pryzmy. Biodegradacja ska¿enia stymulowana jest przez napowietrzanie oraz wprowadzanie substancji od¿ywczych
dla mikroorganizmów.
Pryzma wyposa¿ona jest w system drena¿y oraz spryskiwaczy, którymi doprowadzana jest woda, substancje od¿ywcze do namna¿ana w bioreaktorze flory bakteryjnej. Napowietrzanie zanieczyszczonego gruntu realizowane jest tak¿e przez
spulchnianie pryzmy sprzêtem mechanicznym lub poprzez wentylacjê gruntu
dziêki systemowi drena¿y i dmuchaw. Oczyszczony grunt usuwany jest stopniowo
z pryzmy i przemieszczany do miejsca sk³adowania. Odcieki z gruntu podlegaj¹
biologicznemu oczyszczaniu i przepompowywane s¹ ponownie na pryzmê [11].
Na rysunku 8 przedstawiono schemat technologii pryzmowania zanieczyszczonej gleby.

Rys. 8. Schemat technologii pryzmowania zanieczyszczonej gleby [11]

Metodê pryzmowania zaolejonej gleby zastosowano po kolizji drogowej, która
mia³a miejsce w 2009 roku w miejscowoœci Sadków ko³o Radomia [12]. Podczas
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wypadku z udzia³em autocysterny, nast¹pi³ wyciek oleju napêdowego. Miejsce
awarii zosta³o zabezpieczone przez jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Z terenu zagro¿onego odpompowano ok. 4000 l oleju napêdowego. Przez przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Radomiu z miejsca
awarii zosta³y pobrane kontrolne próbki zanieczyszczonej gleby. Pierwsza seria
próbek zosta³a pobrana z miejsc przedstawionych na rysunku 9, ponumerowanych liczbami greckimi. Próbki przekazane zosta³y do akredytowanego laboratorium celem oznaczenia zawartoœci wêglowodorów benzynowych C6 ÷ C12 i olejowych C12 ÷ C35. Wyniki badañ na obecnoœæ i stê¿enie wêglowodorów ropopochodnych w próbkach ska¿onej gleby wykaza³y, ¿e w trzech przypadkach
nast¹pi³o przekroczenie dopuszczalnych stê¿eñ analizowanych parametrów
(olej mineralny C12 ÷ C25 – 3000 mg/kg s.m., benzyna C6 ÷ C12 – 500 mg/kg s.m.
wg Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 9 wrzeœnia 2002 r. w sprawie
standardów gleby oraz standardów jakoœci ziemi. DzU 2002 nr 165 poz. 1359.)
Przekroczenie stê¿eñ toksycznych odnotowano w próbce Nr 6 na g³êbokoœci
od 0,25 m do 0,50 m oraz w próbkach Nr 9 i 10 na g³êbokoœci 0 ÷ 0,25 m.
Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska, na podstawie otrzymanych wyników analiz oraz wniosku z firmy, maj¹cej prowadziæ rekultywacjê, wyda³ decyzjê
przeprowadzenia dzia³añ naprawczych ska¿onej gleby w celu uzyskania standardów jakoœci gleby i ziemi kwalifikuj¹cej j¹ do grupy „C”. Po otrzymaniu decyzji
firma zajmuj¹ca siê rekultywacj¹ gleby przyst¹pi³a do wybierania ska¿onego
gruntu. Z obszaru zaznaczonego kolorem czarnym – pierwsza seria próbek, gleba
wybierana by³a z g³êbokoœci 0,65 m, i przetransportowana na plac bioremediacyjny firmy posiadaj¹cej stosowne uprawnienia do jej rekultywacji. Z wykopu pobrano drug¹ seriê próbek z g³êbokoœci ok. 0,5 m (na rysunku 9 teren oznaczony
kolorem czerwonym, a miejsca poboru próbek cyframi rzymskimi) w celu sprawdzenia braku ska¿enia w pozostawionej glebie.

Rys. 9. Rozmieszczenie miejsc poboru obu serii próbek
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [12].
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Wyniki badañ I serii próbek przedstawiono na rysunkach 10 ÷13.

Rys. 10. Wyniki badañ poziomu stê¿eñ wêglowodorów z g³êbokoœci 0,25 m
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [12].

Rys. 11. Wyniki badañ poziomu stê¿eñ wêglowodorów z g³êbokoœci 0,5 m
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [12].
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Rys. 12. Wyniki badañ poziomu stê¿eñ wêglowodorów z g³êbokoœci 0,75 m
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [12].

Rys. 13. Sumaryczne wyniki badañ poziomu stê¿eñ wêglowodorów z g³êbokoœci 0,25, 0,5, 0,75 m
z I serii próbek
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [12].

Na rysunku 14 przedstawiono wyniki badañ drugiej serii, szeœciu próbek kontrolnych gleb, pobranych ze œcian bocznych i dna wykopu po wybraniu zaolejonej gleby. Liniami poziomymi zaznaczono wartoœci stê¿eñ dopuszczalnych.
Rysunek 15 to fotografia miejsca po wybraniu zaolejonej gleby. Z terenu tego
wykopu pobrano drug¹ seriê próbek w celu sprawdzenia pozosta³oœci po ska¿eniu.
Po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych badañ i porównaniu ich
z wartoœciami normatywnymi, wg Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska w sprawie standardów dla ziemi klasy „C” stwierdzono, i¿ ¿adna z próbek gruntu z drugiej serii poboru nie przekracza³a dopuszczalnych wartoœci stê¿eñ.
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Rys. 14. Wyniki badañ poziomu stê¿eñ wêglowodorów z wykopu – II seria
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [12].

Rys. 15. Wykop po ska¿onej glebie [12]
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Przewieziony do firmy rekultywuj¹cej, ska¿ony grunt, uformowano w pryzmê
o najwy¿szym stopniu homogenicznoœci (rysunek 16).

Rys. 16. Pryzma ska¿onej gleby [12]

Jednorodnoœæ ukszta³towanego z³o¿a pozwoli³a na osi¹gniêcie w ca³ej objêtoœci pryzmy, w zak³adanym terminie, tych samych rezultatów prac rekultywacyjnych. Umo¿liwi³a równie¿ prawid³owy monitoring wszystkich kontrolowanych parametrów. W³aœciwy stopieñ homogenicznoœci z³o¿a uzyskano przez
przesianie gruntu. Podczas prac wstêpnych, na nieprzepuszczalnej foli u³o¿ono
instalacjê do napowietrzania, któr¹ przykryto ¿wirem o odpowiedniej granulacji. Nastêpnie, na tak przygotowane pod³o¿e sk³adowano pierwsz¹ warstwê
zanieczyszczonej gleby na wysokoœæ ok. 0,5 ÷ 1,0 m. Wysokoœæ sk³adowania
gruntu nie powinna wg opracowanych norm, przekraczaæ 1,5 ÷ 2,0 m a szerokoœæ u podstawy nie powinna byæ wiêksza ni¿ 4,5 m z uwagi na efektywnoœæ stosowanych zabiegów stymulacji biotechnologicznej [2, 4].
Zanieczyszczon¹ glebê rozmieszczono równomiernie i odpowiednio zabezpieczono boczne œcianki sk³adowiska. Pryzmê gruntu zroszono roztworem mineralnym, w którym znajdowa³y siê odpowiednio wyhodowane kultury bakterii.
Co pewien czas sk³adowan¹ glebê zraszano roztworem zawieraj¹cym po¿ywkê dla
bakterii. Aby zapewniæ dop³yw tlenu dla prawid³owego funkcjonowania mikro-
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organizmów systemem filtrów wt³aczano powietrze pod ciœnieniem kilku atmosfer. Przez ca³y czas kontrolowano wszystkie parametry techniczne, gdy¿: niedostateczna iloœæ powietrza, niedobór soli mineralnych, nag³e zmiany odczynu jak
równie¿ zbyt wysoka temperatura – powy¿ej 30°C, lub zbyt niska – poni¿ej 10°C
(specjalna izolacja – rysunek 17), mog³yby spowodowaæ ograniczenie przebiegu
procesu oczyszczania.

Rys. 17. Pryzma po przykryciu foli¹ [12]

Monitoring prac rekultywacyjnych by³ istotnym elementem procesu oczyszczania. Dla ukszta³towanego z³o¿a postêp prac, kontrolowany by³ w oparciu
o cykliczny pobór próbek, które poddawano wnikliwym analizom. Ich iloœæ, uzale¿niona zawsze od stopnia homogenicznoœci z³o¿a, pobierana by³a z czêstotliwoœci¹, w zale¿noœci od rodzaju wystêpuj¹cych w pryzmie zanieczyszczeñ ropopochodnych i ich podatnoœci na biodegradacjê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami. Czas rekultywacji gleby wyniós³ 8 miesiêcy co, w porównaniu z szacowanym czasem stosowania metody in situ w podobnych przypadkach, pozwoli³o
na skrócenie go ponad czterokrotnie.

Podsumowanie
Technologia usuwania zanieczyszczeñ ropopochodnych metod¹ pryzmowania ex situ jest skuteczn¹, powszechnie wykorzystywan¹ technologi¹, szczególnie
w przypadku, gdy iloœæ ska¿onej gleby jest stosunkowo niewielka.
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Jednoczeœnie, wydobywanie oraz transport wiêkszych objêtoœci zanieczyszczonych gleb produktami naftowymi s¹ operacjami bardzo kosztownymi.
Ponadto, realizowane na wiêksz¹ skalê mog¹ powodowaæ uwalnianie do atmosfery du¿ej iloœci lotnych wêglowodorów, powoduj¹c dodatkowe ska¿enie œrodowiska naturalnego.
Oczyszczanie gleby zanieczyszczonej w miejscu jej zalegania (in situ) jest
tañsz¹ metod¹, podczas której nie dochodzi do deformacji jej budowy i rzeŸby terenu. Nie wymaga ona tak¿e naruszenia istniej¹cej infrastruktury technicznej.
Metoda in situ posiada jednak tak¿e ujemne strony, które nie wystêpuj¹ podczas
oczyszczania metod¹ ex situ. Nale¿y do nich znacznie d³u¿szy czas przebiegu
rekultywacji co zwiêksza prawdopodobieñstwo migracji zanieczyszczeñ ropopochodnych w g³¹b pod³o¿a gruntowego oraz przemieszczania siê ich do wód gruntowych.
Wystêpuj¹ce czêsto zró¿nicowanie budowy geologicznej, g³ównie sk³adu
granulometrycznego, zwiêz³oœci gleby oraz wystêpowanie wód gruntowych
utrudnia przeprowadzenie procesu napowietrzania i zasilania œrodowiska glebowego w sk³adniki od¿ywcze. Utrudnione s¹ równie¿ dzia³ania zabezpieczaj¹ce
przyleg³e tereny przed rozprzestrzenianiem siê ska¿enia.
Mimo przedstawionych ograniczeñ metoda ta jest preferowana w przypadku
rozleg³ych ska¿eñ substancjami ropopochodnymi.
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Analiza rozwoju po¿arów i ewakuacji wybranych
fragmentów budynku wysokoœciowego przy
zastosowaniu Fire Dynamics Simulator + Evac
Analysis of the Development of the Fires and the
Evacuation of Some Parts of the High Rise Building,
using the Fire Dynamics Simulator + Evac
Streszczenie
W artykule zaprezentowano mo¿liwoœci zastosowania oprogramowania CFD
do prognozowania rozprzestrzeniania siê po¿aru w budynkach wysokoœciowych,
wyposa¿onych w systemy kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a oraz w sta³e
urz¹dzenia gaœnicze. Do modelowania wykorzystano program Fire Dynamics Simulator (FDS) – jedno z wiod¹cych narzêdzi CFD przeznaczonych do symulowania zagro¿eñ spowodowanych rozwojem po¿arów. Wyniki uzyskane na podstawie
modelowania, tj. temperatura, zasiêg widzialnoœci, stê¿enia toksycznych gazów po¿arowych, pozwalaj¹ na okreœlenie dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji. Natomiast wyniki otrzymane przy zastosowaniu rozszerzenia Evac, modeluj¹cego czas
przejœcia ludzi drogami ewakuacyjnymi, prowadz¹ do okreœlenia wymaganego
czasu bezpiecznej ewakuacji. Dostêpny i wymagany czas bezpiecznej ewakuacji
to jedne z kluczowych parametrów stosowanych w in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonego modelowania
po¿arów w wybranych fragmentach budynku wysokoœciowego. Pierwszy fragment
to kondygnacja zakwalifikowana do kategorii zagro¿enia ludzi ZLIV. Drugi fragment, to punkt widokowy zlokalizowany na ostatniej kondygnacji – zakwalifikowany do kategorii ZLIII. Dokonano porównania rozwoju po¿arów przy braku instalacji
i systemów przeciwpo¿arowych oraz przy wyposa¿eniu budynku w odpowiednie
systemy. Wykazano, ¿e program FDS jest narzêdziem pozwalaj¹cym na weryfikacjê dzia³ania instalacji i systemów przeciwpo¿arowych jeszcze na etapie projektowania budynków.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo w budynkach, ewakuacja ludnoœci, szacowanie
czasu ewakuacji
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Summary
The article presents the applicability of CFD software to predict the spread of fire
in high-rise buildings equipped with systems to control the spread of smoke and
heat and the fixed fire-extinguishing system. To the modeling, we used the Fire
Dynamics Simulator Program, one of the leading CFD tools for simulating hazards
caused by the development of fires. The results obtained on the basis of modeling,
ie. the temperature, range of the concentrations of toxic fumes, allow to determine
the time available for safe evacuation. In contrast, the results obtained while using
the extension Evac, modeling the transition time of people escape routes lead to
determine the required safe evacuation times. Available and the required safe
evacuation time is one of the key parameters used in fire safety engineering. The
article presents results of the modeling of fires in some parts of the high rise
building. The first fragment is a storey qualified for the ZLIV hazard category of
people. The second fragment is a sightseeing point located on the top floor and
classified as the ZLIII hazard category. A comparison was made considering the fire
development, both, with the lack of fire installation and fire protection systems and
with the presence of all appropriate systems being installed . It has been shown that
the FDS program is a tool for verification of the installation and fire protection
systems as early as at the stage of buildings design.
Keywords: safety in buildings, people evacuation, estimating the evacuation time

Wstêp
Rozbudowa miast sprawia, ¿e architekci i inwestorzy projektuj¹ i wznosz¹ coraz to wy¿sze budynki mog¹ce pomieœciæ biura, siedziby firm, sklepy, lokale
us³ugowe lub mieszkania. W ostatnich latach w najwiêkszych polskich miastach
powsta³o kilka budynków wysokoœciowych. Do budynków wysokoœciowych zaliczamy budynki o wysokoœci przekraczaj¹cej 55 m od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku lub jego czêœci do górnej p³aszczyzny stropu b¹dŸ najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropodachu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹
u¿ytkow¹ [1]. W tabeli 1 zestawiono budynki wysokoœciowe oddane w Polsce do
u¿ytku po 2007 roku.
Powsta³e w budynkach wysokoœciowych po¿ary stanowi¹ bardzo powa¿ne zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia wielu osób. Cechuj¹ siê szybkim rozwojem po¿aru
spowodowanym jego rozprzestrzenianiem siê w górê budynku, na kolejne piêtra.
Powoduj¹ zadymienie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych, co w konsekwencji utrudnia lub uniemo¿liwia prowadzenie bezpiecznej ewakuacji. W ostatnim stuleciu dosz³o do bardzo tragicznych po¿arów w budynkach wysokoœciowych, w których zginê³o wiele osób. Najbardziej tragiczne, to po¿ary w Joelma
Building (Brazylia, 1974), gdzie zginê³o 179 osób oraz w Taeyôn’gak Hotel (Korea Po³udniowa, 1971), gdzie zginê³o 163 osoby. Po tych doœwiadczeniach zwiêkszono wysi³ki maj¹ce na celu popraê bezpieczeñstwa w budynkach wysokoœcio-
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wych. Postêp nast¹pi³ zarówno w biernych, jak i czynnych zabezpieczeniach
przeciwpo¿arowych. Do jednych z wa¿niejszych zabezpieczeñ nale¿y zaliczyæ
sta³e urz¹dzenia gaœnicze tryskaczowe oraz systemy kontroli rozprzestrzeniania
siê dymu i ciep³a.
Tabela 1. Budynki wysokoœciowe w Polsce oddane do u¿ytku po 2007 roku [2]
Rok
Wysokoœæ
ukoñczenia
ca³kowita
budowy

Lp.

Nazwa budynku

Lokalizacja

1
2
3
4
5
6

Centrum Biurowe Neptum
Cztery Wie¿e
Plac Unii
Cosmopolitan
Z³ota 44
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w £odzi
Sky Tower
JM Tower
Platinum Towers
Sea Towers
North Gate

Gdañsk, ul. Grunwaldzka 103a
Katowice, ul. Chorzowska 216
Warszawa, ul. Pu³awska 2
Warszawa, ul. Twarda 2/4
Warszawa, ul. Z³ota 44
£ódŸ, ul. Czechos³owacka 8/10

85 m
72 m
90 m
160 m
192 m
72 m

2014
2014
2013
2013
2013
2013

Wroc³aw, ul. Powstañców Œl¹skich 95
Warszawa, ul. Grzybowska 45
Warszawa, ul. Grzybowska 59/61
Gdynia, ul. Hryniewickiego 6
Warszawa, ul. Bonifraterska 17

212 m
92 m
85 m
141,6 m
94 m

2012
2011
2009
2009
2008

7
8
9
10
11

Ostatnie po¿ary, które mia³y miejsce w budynkach wysokoœciowych nie s¹
tak dramatyczne, jak te przytoczone powy¿ej. Najwa¿niejsze z nich to, m.in.:
Tower Skyscraper, Dubai, 21 lutego 2015 – brak ofiar, Lotus Business Park,
Indie, 18 lipca 2014 – brak ofiar, Great Nigeria Insurance House, Nigeria, 4 listopada 2013 – 6 ofiar.

Rys. 1. Po¿ar Tower Skyscraper [3]
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Zapewnienie bezpieczeñstwa, a w szczególnoœci bezpieczeñstwa ewakuacji
w budynkach, jest uregulowane przepisami prawa europejskiego oraz krajowego,
których zestawienie autorzy przedstawili w publikacji [4]. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury [1] w § 246.2 wprowadza wymaganie wyposa¿enia klatek
schodowych i przedsionków przeciwpo¿arowych stanowi¹ce drogê ewakuacyjn¹
w budynkach wysokich dla stref po¿arowych innych ni¿ ZLIV i PM oraz budynkach wysokoœciowych w urz¹dzenia zapobiegaj¹ce ich zadymieniu. Z kolei § 270
wspomnianego rozporz¹dzenia okreœla wymagania, jakie powinna spe³niaæ instalacja wentylacji oddymiaj¹cej. Przy projektowaniu oraz realizacji postanowieñ
rozporz¹dzenia przewa¿nie zastosowanie ma norma PN-EN 12101-6 „Systemy
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a – Czêœæ 6: Wymagania techniczne dotycz¹ce systemów ró¿nicowania ciœnieñ – Zestawy urz¹dzeñ” [5] oraz Instrukcja
nr 378/2002 ITB [6].

1. Wymagania dla systemu kontroli
rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a
W budynku wysokoœciowym drogi ewakuacyjne mog¹ byæ zabezpieczone
przed zadymieniem przez system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a
zgodny z norm¹ PN-EN 12101-6 [5]. Po zainstalowaniu system musi przejœæ szereg rygorystycznych testów i prób potwierdzaj¹cych jego prawid³owe dzia³anie.
Norma definiuje szeœæ klas systemów oznaczonych odpowiednio: A, B, C, D, E,
F. System klasy A – dla œrodków ewakuacji przeznaczony jest dla budynków,
w których nie zak³ada siê ewakuacji ogólnej. Procedury dopuszczaj¹ ewakuacjê
osób bezpoœrednio zagro¿onych. System klasy B – do celów ewakuacji i prowadzenia drogami ewakuacyjnymi akcji gaœniczej. System zabezpiecza przed zadymieniem szyby wind i klatki schodowe podczas prowadzenia akcji gaœniczej przy
otworzonych drzwiach na kondygnacjê objêt¹ po¿arem. System klasy C – do celów ewakuacji równoczesnej. System zak³ada, ¿e po og³oszeniu alarmu po¿arowego wszyscy u¿ytkownicy budynku bêd¹ ewakuowani równoczeœnie. System klasy
D – do ewakuacji z budynków, których u¿ytkownicy œpi¹, np.: hotele, akademiki.
System klasy E – do celów ewakuacji stopniowej. W systemie tym zak³ada siê, ¿e
u¿ytkownicy budynku po og³oszeniu alarmu po¿arowego bêd¹ ewakuowani stopniowo, zgodnie z przyjêtymi zasadami. System klasy F – dla celów wspomagania ekip ratowniczych i prowadzenia ewakuacji.
Najczêœciej stosowanym systemem w budynkach wysokoœciowych jest system
klasy B. Zgodnie jego specyfikacj¹, musi spe³niaæ nastêpuj¹ce minimalne wymagania:
l
ró¿nica ciœnieñ miêdzy szybem dŸwigu ratowniczego, a powierzchni¹ u¿ytkow¹ – 50 Pa,
l
ró¿nica ciœnieñ miêdzy klatk¹ schodow¹, a powierzchni¹ u¿ytkow¹ – 50 Pa,

Analiza rozwoju po¿arów i ewakuacji wybranych fragmentów budynku...

25

ró¿nica ciœnieñ miêdzy przedsionkiem przeciwpo¿arowym, a powierzchni¹
u¿ytkow¹ – 45 Pa,
l
prêdkoœæ przep³ywu powietrza przy otwartych drzwiach z przedsionka, a powierzchni¹ u¿ytkow¹ – 2 m/s,
l
podczas pracy systemu si³a otwarcia drzwi nie powinna przekraczaæ 100 N,
l
system powinien uruchomiæ siê w czasie do 60 s od momentu wykrycia po¿aru,
l
wentylatory powinny zapewniæ ponad 90% wymaganego strumienia powietrza podczas otwarcia drzwi w czasie do 3 s,
l
system powinien posiadaæ dodatkowe Ÿród³o zasilania elektrycznego w postaci generatora lub oddzielnej podstacji transformatorowej.
W sposób graficzny minimalne wymagania systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a wykonanego w klasie B zaprezentowano na rysunkach 2 i 3.
l

Rys. 2. Kryterium przep³ywu powietrza dla systemów klasy B
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Rys. 3. Kryterium ró¿nicy ciœnieñ dla systemów klasy B

2. Warunki krytyczne dla prowadzenia ewakuacji
Podczas analizy bezpieczeñstwa ewakuacji, nale¿y okreœliæ dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE). Jest to czas, w którym parametry, takie jak temperatura, zasiêg widzialnoœci oraz stê¿enia gazów po¿arowych nie przekraczaj¹ okreœlonych krytycznych wartoœci [7]. Temperatura na wysokoœci 1,8 m nie mo¿e
przekraczaæ 60°C, natomiast temperatura górnej warstwy produktów spalania nie
powinna przekraczaæ 180°C [8]. Zadymienie nie mo¿e ograniczaæ zasiêgu widzialnoœci na wysokoœci 1,8 m poni¿ej 10 m [7]. Analizuj¹c stê¿enia toksycznych gazów po¿arowych, nale¿y zwróciæ uwagê na bezpieczne stê¿enie tlenku wêgla.
Rozporz¹dzenie w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w œrodowisku pracy [9] okreœla stê¿enie NDSCh
(najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie chwilowe) tlenku wêgla o wartoœci 117 mg/m3
(ok. 100 ppm) oraz stê¿enie NDS (najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie) o wartoœci
23 mg/m3 (ok. 20 ppm). Obecnie w Polsce stê¿enia tlenu wêgla uwzglêdnia siê
przy projektowaniu gara¿y [10], które musz¹ byæ wyposa¿one w odpowiedni¹
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wentylacjê. Detektory CO powinny byæ w takich obiektach instalowane na wysokoœci 1,8 – 2 m od posadzki. Zadzia³anie detektora powinno powodowaæ w³¹czenie wentylacji i alarmu po przekroczeniu najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia
[11]. Z kolei norma Published Document 7974-6 „The application of fire safety engineering priciples to fire safety design of buildings. Human factors. Life safety strategies.
Occupant evacuation, behavior and condition (Sub-system 6)” [12] dopuszcza wartoœæ
1374 mg/m3 (ok. 1200 ppm) przy piêciominutowej ekspozycji w trakcie prowadzenia ewakuacji.

3. Symulacje wybranych scenariuszy po¿arowych i ewakuacji
3.1. Dobór oprogramowania do analizy
Do przeprowadzenia analizy wykorzystano program FDS – Fire Dynamics Simulator. Jest to oprogramowanie stale rozwijane przez National Institute of Standards and Technology (NIST). Program FDS jest cennym narzêdziem, które z powodzeniem wykorzystywane jest w in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego.
Symulacje ewakuacji przeprowadzono przy zastosowaniu rozszerzenia Evac.
Rozszerzenie rozwijane jest przez fiñsk¹ VVT Technical Research Centre of Finland.
3.2. Charakterystyka budynku wysokoœciowego
W budynku wystêpuj¹ dwie klatki schodowe z przedsionkami przeciwpo¿arowymi (rysunek 4). W przedsionkach przeciwpo¿arowych znajduj¹ siê wejœcia do
dŸwigu dla ekip ratowniczych. Obydwie klatki schodowe wydzielono po¿arowo
z ca³oœci budynku. Ka¿da kondygnacja przeznaczona na mieszkania podzielona
jest na dwie strefy po¿arowe. W ka¿dej ze stref mo¿e wystêpowaæ ró¿na liczba
mieszkañ w zale¿noœci od aran¿acji. Klatki schodowe, przedsionki przeciwpo¿arowe, szyby wind dla ekip ratowniczych zabezpieczone systemem kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a wykonano w klasie B. Poziome drogi ewakuacyjne w postaci korytarzy zabezpieczono wentylacj¹ po¿arow¹ wykonan¹ zgodnie
z instrukcj¹ ITB nr 378/2002. Mieszkania wyposa¿one s¹ w system sygnalizacji
po¿aru, punktowe czujki dymu o czu³oœci 10%/m. Ci¹gi komunikacyjne, oprócz
systemu sygnalizacji po¿aru, wyposa¿one s¹ w dŸwiêkowy system ostrzegawczy.
Punkt widokowy zlokalizowano na najwy¿szej kondygnacji. Stanowi on przestrzeñ zamkniêt¹, oszklon¹ od strony œcian zewnêtrznych budynku. Punkt widokowy znajduje siê w obrêbnej jednej strefy po¿arowej. Oprócz punktu widokowego z przestrzeni strefy po¿arowej wydzielono pomieszczenia techniczne na
instalacje zwi¹zane z funkcjonowaniem budynku. Z punktu widokowego prowadzi jedna droga ewakuacyjna do przedsionka przeciwpo¿arowego, a nastêpnie
klatk¹ schodow¹ na zewn¹trz budynku. W zale¿noœci od decyzji kieruj¹cego
dzia³aniem ratowniczym, mo¿liwe jest prowadzenie ewakuacji przy wykorzystaniu dŸwigu po¿arowego. W celu zmniejszenia mo¿liwoœci powstania i rozwoju
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po¿aru w pomieszczeniach technicznych zastosowano sta³e urz¹dzenia gaœnicze
tryskaczowe. Zainstalowane tryskacze maj¹ podstawow¹ temperaturê zadzia³ania
równ¹ 68°C oraz wskaŸnik RTI (Response Time Index) równy 100, charakteryzuj¹cy tryskacze standardowego reagowania. Ponadto w korytarzu zainstalowano
wentylacjê po¿arow¹ zgodnie z wytycznymi ITB 378/2002. Pionowe drogi ewakuacyjne, przedsionek przeciwpo¿arowy oraz dŸwig po¿arowy zabezpieczony systemem kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a wykonanym w klasie B
zgodnie z Polsk¹ Norm¹ [5].

Rys. 4. Rzut poziomy kondygnacji ZLIV

Rys. 5. Rzut poziomy kondygnacji z punktem widokowym
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3.3. Ewakuacja i rozwój po¿aru dla kondygnacji ZLIV
W mieszkaniach brak jest dŸwiêkowego systemu ostrzegawczego, z tego
wzglêdu nie ma mo¿liwoœci przyjêcia czasu alarmowania. Lokatorzy mieszkañ
mog¹ nie us³yszeæ komunikatu wyg³oszonego na korytarzu, dlatego nie mo¿na
jednoznacznie wyznaczyæ wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji. Niemniej
jednak rozszerzenie Evac pozwala na oszacowanie czasu przejœcia z poszczególnych mieszkañ do wydzielonego przedsionka przeciwpo¿arowego. Czas przejœcia
z mieszkania do drzwi przedsionka przeciwpo¿arowego ostatnich ewakuowanych osób wynosi 41 s.
W celu zobrazowania zjawisk towarzysz¹cych po¿arowi i procesom oddymiania symulacje wykonano przy otwartych drzwiach do mieszkania, w którym rozwija siê po¿ar. Mieszkanie podzielone zosta³o na piêæ pomieszczeñ (salon
z otwart¹ kuchni¹, ³azienka, toaleta, dwie sypialnie). Rzut mieszkania przedstawiono na rysunku 4. Ponadto, aby przedstawiæ skutecznoœæ zastosowanego systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a i wentylacji po¿arowej, wykonano dwie symulacje. Pierwsza z rozwijaj¹cym siê po¿arem bez uruchomionych
ww. systemów, druga z uruchomionymi elementami systemu.
Przy modelowaniu za³o¿ono szybki rozwój po¿aru, zgodnie z krzyw¹ dla
wspó³czynnika a = 0,04689 [13]. Po¿ar zosta³ zlokalizowany w salonie. Przyjêto,
¿e ognisko po¿aru obejmuje mebel wykonany z drewna. Po¿arem objêta jest zewnêtrzna czêœæ mebla o powierzchni 8 m2. Rozk³ad maksymalnej mocy wydzielanej podczas po¿aru mebla to 230 kW/m2. System sygnalizacji po¿aru wyposa¿ony
w punktowe czujki dymu o czu³oœci równej 10%/m. System sygnalizacji po¿aru
wykrywa po¿ar (alarm z jednej czujki) po 21 s od jego zainicjowania. System
wchodzi w stan alarmu po¿arowego w 35 s, gdy uruchomiona zostaje druga czujka
dymu. Czasy zadzia³ania systemu sygnalizacji po¿aru zosta³y obliczone w programie FDS, który pozwala na wprowadzenie do modelu urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych o okreœlonych parametrach. Zadymienie powoduj¹ce ograniczenie widzialnoœci poni¿ej 10 m zaczyna wystêpowaæ w mieszkaniu od 95 s. Zadymienie mo¿e
powodowaæ zagro¿enie dla ewakuuj¹cych siê osób. Ewakuacja nadal jest mo¿liwa
natomiast nie jest to ewakuacja w warunkach bezpiecznych. Od oko³o 135 s po
powstaniu po¿aru gor¹ce gazy zaczynaj¹ sukcesywnie wype³niaæ korytarz. Ca³kowite wype³nienie korytarza gazami po¿arowymi uniemo¿liwiaj¹ce prowadzenie
bezpiecznej ewakuacji nastêpuje po 180 s od powstania po¿aru.
Do symulacji z dzia³aj¹c¹ wentylacj¹ po¿arow¹ przyjêto takie same parametry
po¿aru. Dla wentylacji natomiast wprowadzono nastêpuj¹ce za³o¿enia:
3
l
przep³yw powietrza z przedsionka do korytarza ewakuacyjnego 4,8 m /s, przy
za³o¿eniu prêdkoœci przep³ywu 2 m/s dla systemu klasy B [5] przez drzwi
o szerokoœci 120 cm,
l
wydajnoœæ wentylacji wyci¹gowej stanowi¹cej wydajnoœæ równ¹ 130% iloœci
3
powietrza dostarczanego – 6,24 m /s [6].
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Zadymienie

Temperatura

Rys. 6. Rozk³ad zadymienia i temperatury przy wy³¹czonej wentylacji po¿arowej (35 s, 135 s, 180 s)

Wystêpuj¹ce przy oknach, drzwiach, ³¹czeniach œcian, stropów nieszczelnoœci
oszacowano na podstawie [5]. W przypadku rozpatrywanej strefy po¿arowej na
kondygnacji ZLIV ³¹cznie powierzchnia nieszczelnoœci wynosi 2793 cm2. W symulacji, ze wzglêdu na rozdzielczoœæ obliczeniow¹ równ¹ 400 cm2, dla ka¿dej komórki przyjêto wartoœæ równ¹ 2800 cm2.
W analizowanym przyk³adzie system sygnalizacji po¿aru wchodzi w stan alarmu po¿arowego w 35 s od powstania po¿aru. Wtedy równie¿ uruchomiony zostaje system kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a oraz wentylacja po¿arowa.
W pocz¹tkowej fazie po¿ar rozprzestrzenia siê tak samo jak przy braku systemów
przeciwpo¿arowych. Od oko³o 85 s, gdy zadymienie wype³nia ca³¹ przestrzeñ
podsufitow¹ pomieszczenia objêtego po¿arem, daje siê zauwa¿yæ skutecznoœæ wentylacji po¿arowej. Dym sukcesywnie odprowadzany jest przez wentylacjê zlokalizowan¹ w korytarzu. Przy braku wentylacji po¿arowej od 135 s dym sukcesywnie wype³nia³ korytarz. Natomiast przy dzia³aj¹cej wentylacji w znacznej czêœci
jest odprowadzany. W przypadku funkcjonowania wentylacji zadymienie utrzymuje siê jedynie w obrêbie kratki wentylacyjnej. Dopiero po oko³o 180 s zadymienie zaczyna przedostawaæ siê poza kratkê wentylacyjn¹ i stopniowo wype³nia
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pozosta³¹ czêœæ korytarza. Ewakuacja w takiej sytuacji z s¹siednich mieszkañ jest
jeszcze mo¿liwa, ale nie jest to ewakuacja w warunkach bezpiecznych. Do koñca
zak³adanego czasu symulacji, tj. 200 s zadymienie, w przypadku dzia³aj¹cej wentylacji, wype³nia blisko po³owê d³ugoœci korytarza. Analogicznie w sytuacji braku wentylacji na ca³ej d³ugoœci korytarza wystêpowa³y warunki uniemo¿liwiaj¹ce bezpieczn¹ ewakuacjê. Korzyœci p³yn¹ce z zastosowania wentylacji
po¿arowej s¹ ogromne. Wyd³u¿enie dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji
mo¿e przyczyniæ siê do uratowania wielu osób.
Zadymienie

Temperatura

Rys. 7. Rozk³ad zadymienia i temperatury kondygnacji przy w³¹czonej wentylacji

Po¿ar w konsekwencji zostanie ograniczony poprzez wentylacjê, ale nast¹pi
sukcesywne wype³nienie ca³ego korytarza dymem. System kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a uniemo¿liwi zadymienie dŸwigów po¿arowych oraz klatki schodowej.
Analizowane przypadki prezentuj¹ mo¿liwoœæ zastosowania oprogramowania
CFD do modelowania rozprzestrzeniania siê po¿aru oraz do oszacowania dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji. Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e zastosowanie systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a oraz wentylacji
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po¿arowej powoduje intensywne odprowadzania dymu, a w konsekwencji
wyd³u¿enie dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji z 135 s do 180 s. Ponadto
modelowanie obejmuje najbardziej niekorzystny scenariusz, tj. brak ograniczenia rozprzestrzeniania siê dymu poprzez drzwi do mieszkania objêtego po¿arem.
W przypadku rzeczywistego po¿aru mo¿na spodziewaæ siê, ¿e drzwi takie przynajmniej przez jakiœ czas bêd¹ pozostawa³y zamkniête, co spowoduje wyd³u¿enie
dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji z s¹siednich mieszkañ. Dla porównania
na rysunkacj 8 i 9 zestawiono rozk³ad zadymienia oraz temperatury w 180 s od
powstania po¿aru dla obydwu scenariuszy.
Scenariusz z brakiem wentylacji po¿arowej
systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu
i ciep³a

Scenariusz z wentylacj¹ po¿arow¹ i systemem
kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a

Rys. 8. Rozk³ad zadymienia kondygnacji ZLIV w 180 s
Scenariusz z brakiem wentylacji po¿arowej
i systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu
i ciep³a

Scenariusz z wentylacj¹ po¿arow¹ i systemem
kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a

Rys. 9. Rozk³ad temperatury kondygnacji ZLIV w 180 s

3.4. Ewakuacja i rozwój po¿aru dla kondygnacji
z punktem widokowym
W wielu budynkach wysokoœciowych tworzy siê punkty widokowe, które zapewniaj¹ mo¿liwoœæ podziwiania widoków z du¿ej wysokoœci. Na ostatniej kondygnacji rozpatrywanego budynku wysokoœciowego wydzielono fragment powierzchni przeznaczony na punkt widokowy zakwalifikowany do kategorii
ZLIII. Przestrzeñ techniczna zosta³a oddzielona œcianami od powierzchni punktu widokowego. Przedsionek przeciwpo¿arowy, dŸwig po¿arowy oraz klatkê
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schodow¹ prowadz¹c¹ z tej kondygnacji zabezpieczono systemem kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a w klasie B. Ponadto kondygnacjê zabezpieczono w system sygnalizacji po¿aru oraz sta³e urz¹dzenia gaœnicze tryskaczowe. Rzut
poziomy kondygnacji przedstawiono na rysunku 5.
Punkt widokowy zosta³ objêty dzia³aniem dŸwiêkowego systemu ostrzegawczego. Po otrzymaniu alarmu po¿arowego drugiego stopnia wyg³aszany jest komunikat wzywaj¹cy do ewakuacji. Ze wzglêdu na jedno wyjœcie ewakuacyjne do
symulacji przyjêto maksymaln¹ mo¿liw¹ liczbê osób.
Dla symulacji ewakuacji przyjêto nastêpuj¹ce warunki pocz¹tkowe:
l
liczba osób ewakuowanych – 50,
l
czas reakcji pierwszych osób po alarmie po¿arowym 30 s [12],
l
czas reakcji ostatnich osób 120 s [12],
l
osoby wchodz¹ce do przedsionka przeciwpo¿arowego uznawane s¹ jako ewakuowane z zagro¿onej kondygnacji gdy¿ opuszczaj¹ strefê po¿arow¹.

Rys. 10. Liczba osób w strefie ZLIII

Modelowanie ewakuacji wykonano przy zastosowaniu rozszerzania Evac do
programu FDS. W wyniku przeprowadzonej symulacji okreœlono, ¿e czas ewakuacji od chwili wyg³oszenia komunikatu z dŸwiêkowego systemu ostrzegawczego
nie przekracza 145 s. Ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê osób w porównaniu z szerokoœci¹ poziomych dróg ewakuacyjnych, nie zaobserwowano zjawiska powstawania skupisk ludzi w obrêbie wyjœæ ewakuacyjnych.
Do analizy rozwoju po¿aru przyjêto scenariusz, w którym pal¹cy siê przedmiot wykonany z drewna o powierzchni zewnêtrznej 8 m2 znajduj¹cy siê w przestrzeni technicznej, bêdzie powodowa³ zadymienie korytarza prowadz¹cego
z punktu widokowego do przedsionka przeciwpo¿arowego. W symulacji przyjêto
szybki rozwój po¿aru, zgodnie z krzyw¹ rozwoju dla wspó³czynnika a = 0,04689.
Wykonano dwie symulacje dla dok³adniejszej prezentacji skutecznoœci zainstalowanych systemów przeciwpo¿arowych. Pierwsza, przy braku sta³ych urz¹dzeñ
gaœniczych tryskaczowych i systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu
i ciep³a, natomiast druga przy dzia³aj¹cych systemach.
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Zadymienie

Temperatura

Rys. 11. Rozk³ad zadymienia i temperatury kondygnacji ZLIII przy wy³¹czonym systemie kontroli
rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a oraz braku sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych tryskaczowych
(85 s, 145 s, 200 s)

W analizowanym scenariuszu system sygnalizacji po¿aru wchodzi w stan alarmu drugiego stopnia po 35 s od powstania po¿aru. Ca³kowite wype³nienie czêœci
podsufitowej pomieszczenia technicznego gazami po¿arowymi nastêpuje po 85 s.
Nastêpuje intensywne rozprzestrzenianie siê gor¹cych gazów po¿arowych w kierunku przestrzeni punktu widokowego oraz na korytarz stanowi¹cy drogê ewakuacyjn¹. Dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji koñczy siê w 170 s, gdy zadymieniu ulega korytarz prowadz¹cy bezpoœrednio do przedsionka przeciwpo¿arowego. Po 200 s od powstania po¿aru zadymieniu ulega ponad po³owa powierzchni punktu widokowego. Ponadto zadymienie swobodnie mo¿e przedostawaæ siê,
poprzez otwarte drzwi, do przedsionka przeciwpo¿arowego. Gor¹ce gazy po¿arowe o temperaturze przekraczaj¹cej 60°C intensywnie nap³ywaj¹ do pomieszczenia punktu widokowego.
Drugim analizowanym scenariuszem jest sytuacja, w której zastosowano sta³e
urz¹dzenia gaœnicze tryskaczowe oraz system kontroli rozprzestrzeniania siê
dymu i ciep³a. Podczas symulacji system sygnalizacji po¿aru wchodzi w stan alar-
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mu po¿arowego drugiego stopnia w 35 s od powstania po¿aru. Pierwszy tryskacz
zostaje uruchomiony w 134 s. Do wyznaczenia czasu zadzia³ania instalacji tryskaczowej wykorzystano mo¿liwoœci programu FDS, który pozwala na wprowadzenie do modelu urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych. Od tego czasu w symulacji
przyjêto sta³¹ moc po¿aru. Zadymienie oraz temperatura gazów po¿arowych roœnie, ale znacznie wolniej ni¿ w poprzednim scenariuszu. Korytarz prowadz¹cy
bezpoœrednio do przedsionka przeciwpo¿arowego pozostaje niezadymiony nawet
200 s po powstaniu po¿aru. Zapewnia to sta³y dop³yw powietrza do korytarza
z przedsionka przeciwpo¿arowego i usuwanie produktów spalania poprzez wentylacjê po¿arow¹. Ponadto dzia³aj¹ca instalacja tryskaczowa powoduje ograniczenie temperatury gazów po¿arowych w pomieszczeniu technicznym. Temperatura gazów po¿arowych w przejœciu z punktu widokowego do korytarza ewakuacyjnego oko³o 200 s od powstania po¿aru kszta³tuje siê w granicach 60°C.
Zadymienie

Temperatura

Rys. 12. Rozk³ad zadymienia i temperatury kondygnacji ZLIII przy w³¹czonym systemie kontroli
rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a oraz zadzia³aniu sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych tryskaczowych
(85 s, 145 s, 200 s)
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W analizowanych scenariuszach dostêpny czas bezpiecznej ewakuacji wynosi
odpowiednio 170 s i 200 s. Sta³e urz¹dzenia gaœnicze tryskaczowe oraz system
kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a powoduj¹ wyd³u¿enie dostêpnego
czasu bezpiecznej ewakuacji.
Scenariusz z brakiem instalacji tryskaczowej
i systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu
i ciep³a

Scenariusz z instalacj¹ tryskaczow¹ i systemem
kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a

Rys. 13. Rozk³ad zadymienia kondygnacji ZLIII w 200 s

W przypadku braku instalacji tryskaczowej i systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a, gor¹ce produkty spalania wype³niaj¹ korytarz ewakuacyjny, mog¹ równie¿ przedostaæ siê do przedsionka przeciwpo¿arowego. Ponadto
w przypadku braku ww. instalacji w czasie 200 s od powstania po¿aru nastêpuje
zadymienie ograniczaj¹ce widzialnoœæ poni¿ej 10 m w ponad po³owie przestrzeni
punktu widokowego. Zainstalowana instalacja tryskaczowa ogranicza rozwój po¿aru. Temperatura gazów po¿arowych jest znacznie ni¿sza ni¿ w przypadku braku instalacji tryskaczowej. Dodatkowo system kontroli rozprzestrzeniania siê
dymu i ciep³a uniemo¿liwia przedostanie siê gazów po¿arowych do korytarza
ewakuacyjnego prowadz¹cego bezpoœrednio do przedsionka przeciwpo¿arowego.
Scenariusz z brakiem instalacji tryskaczowej
i systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu
i ciep³a

Scenariusz z instalacj¹ tryskaczow¹ i systemem
kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a

Rys. 14. Rozk³ad temperatury kondygnacji ZLIII w 200 s

Zastosowanie systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a oraz instalacji tryskaczowej powoduje wyd³u¿enie dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji o 30 s.
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Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji, uwzglêdniaj¹c czas zadzia³ania systemu sygnalizacji po¿aru, wynosi 180 s. Jest to suma czasu wykrycia po¿aru – 35 s
i opuszczenia punktu widokowego przez ludzi – 145 s. Porównuj¹c go z dostêpnym czasem bezpiecznej ewakuacji, wynika, ¿e w pierwszym przypadku ewakuacja ostatnich osób odbywa³aby siê w warunkach niebezpiecznych (ograniczenie
widzialnoœci oraz temperatura gazów po¿arowych). Natomiast w przypadku drugiego scenariusza margines bezpieczeñstwa wynosi 20 s. Czas ten daje mo¿liwoœæ
ewakuacji wszystkich osób w warunkach bezpiecznych.

Podsumowanie
Postêp w dziedzinie in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego odbywa siê na
wielu p³aszczyznach. Jedn¹ z nich s¹ systemy przeciwpo¿arowe pozwalaj¹ce na
ograniczenie rozwoju i rozprzestrzeniania siê po¿arów w budynkach. Ponadto
ogromny postêp odbywa siê w dziedzinie modelowania zjawisk fizycznych. Szerokie zastosowanie w modelowaniu po¿arów i dzia³ania instalacji przeciwpo¿arowych ma program FDS. Jest to narzêdzie pozwalaj¹ce na wprowadzenie do modelu instalacji przeciwpo¿arowych, tj.: system sygnalizacji po¿arowej, sta³e
instalacje gaœnicze, wentylacjê po¿arow¹, systemy kontroli rozprzestrzeniania siê
dymu i ciep³a. Zapewnia to mo¿liwoœæ weryfikacji skutecznoœci zastosowanych
instalacji i systemów. Dodatkowo rozszerzenie Evac umo¿liwia oszacowanie czasu ewakuacji z modelowanych pomieszczeñ lub budynków. Okreœlenie wymaganego i dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji mo¿e daæ odpowiedŸ na pytanie,
czy istniej¹ce zabezpieczenia s¹ wystarczaj¹ce, czy te¿ inwestor musi wprowadziæ
dodatkowe zabezpieczenia.
Zastosowanie systemu kontroli rozprzestrzeniania siê dymu i ciep³a w budynkach wysokoœciowych pozwala na utrzymanie dróg ewakuacyjnych w stanie
umo¿liwiaj¹cym ewakuacjê przez wyd³u¿enie dostêpnego czasu bezpiecznej ewakuacji. U³atwia równie¿ prowadzenie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych przez przyby³ych na miejsce stra¿aków, ograniczaj¹c rozprzestrzenianie siê dymu
i gor¹cych gazów. Dodatkowo zastosowanie sta³ych urz¹dzeñ gaœniczych prowadzi do obni¿enia temperatury gazów po¿arowych oraz ograniczenie mocy po¿aru.
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Analiza dzia³añ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
podczas powodzi w 2010 roku w œwietle
usprawniania ochrony przeciwpowodziowej
w Polsce – czêœæ 1
Analysis of the State Fire Service Activities During
Flooding Action in 2010 Considering the Raising
Flooding Protection Efficiency in Poland – Part 1
Streszczenie
W artykule przedstawiono problematykê dzia³añ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
podczas powodzi, która nawiedzi³a terytorium Polski w 2010 r. Wyniki przedmiotowej analizy pos³u¿y³y za punkt wyjœcia w rozwa¿aniach na temat podnoszenia
sprawnoœci systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce, jako jednego z podsystemów szczegó³owych systemu bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej.
Czêœæ pierwsza traktuje o roli i zadaniach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podczas
powodzi w ogóle. Zosta³a wzbogacona o wyniki analizy dzia³añ powodziowych
w 2010 r., w tym informacje dotycz¹ce w³aœciwej wspó³pracy podmiotów reaguj¹cych zarz¹dczo i wykonawczo.
S³owa kluczowe: powódŸ, ochrona przeciwpowodziowa, system, Pañstwowa Stra¿
Po¿arna

Summary
The State Fire Service (PSP) is an active element of the flood protection system in
Poland. It plays a crucial role in the National Rescue Firefighting System (KSRG) as
well. The tasks and responsibilities are determined by the normative documents
dealing with the appointment and functioning of the State Fire Service. Some of
them concern directly flooding aspects.
During the flooding action in 2010, multi-cooperation of rescue took place.
State Fire Service cooperated with other KSRG subjects as well as with the crisis
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management system representatives, state services, inspections and guards
including the foreign rescue teams.
The multi-cooperation allowed to rise the total effectiveness of flooding
protection activities related with the huge threat that caused 29 fatalities and
12.790.000.000,00 PLN material loss.
Keywords: flood, flood protection, system, State Fire Service

Wprowadzenie
Ostatnie dwie dekady by³y okresem, w którym doœæ czêsto na terytorium naszego kraju wystêpowa³y zjawiska podtopieñ i powodzi, wp³ywaj¹ce w sposób negatywny na poziom bezpieczeñstwa narodowego. Zdarzenie prze³omowe, które
ods³oni³o zaleg³oœci i niedoci¹gniêcia w obszarze ochrony przeciwpowodziowej
w Polsce, mia³o miejsce w 1997 roku – okreœlono je mianem powodzi stulecia,
a nawet tysi¹clecia.
PowódŸ jest zjawiskiem przyrodniczym charakteryzuj¹cym siê dzia³aniem
destrukcyjnym1, determinowanym genez¹ powstania oraz obszarem wystêpowania. Terytorium Polski jest najczêœciej nawiedzane przez powodzie opadowe
(g³ównie letnie, tak jak roku 1997 i 2010 roku), choæ zdarzaj¹ siê podtopienia i powodzie roztopowe, zimowe oraz sztormowe.
Realizacj¹ zadañ z obszaru ochrony przeciwpowodziowej zajmuj¹ siê organy
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, wspó³pracuj¹ce z u¿ytkownikami wód2.
Zjawisko powodzi wydaje siê byæ coraz bardziej z³o¿onym problemem, w którego rozwi¹zywanie coraz czêœciej anga¿owane s¹ podmioty prawa pañstwowego,
„maj¹ce na celu ochronê ¿ycia, zdrowia oraz dóbr i œrodowiska przed niebezpieczeñstwami spowodowanymi dzia³aniem si³ natury lub dzia³alnoœci¹ cz³owieka,
przezwyciê¿aniu ich nastêpstw i tworzeniu warunków koniecznych do przetrwania3”. W szczególny sposób warto przyjrzeæ siê podmiotom ratowniczym, od których dzia³alnoœci zale¿y nierzadko ¿ycie i zdrowie osób dotkniêtych skutkami
zagro¿enia powodziowego.
Bior¹c pod uwagê obszernoœæ zagadnieñ ochrony przeciwpowodziowej, celowym jest przeprowadzenie analizy dzia³añ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (PSP)
podczas powodzi w 2010 r. w œwietle kierunków usprawnienia tej¿e ochrony
w przysz³oœci. Zak³adaj¹c, ¿e PSP jest wa¿nym elementem systemu ochrony
przeciwpowodziowej, nale¿y przeprowadziæ badania pokazuj¹ce relacje tej formacji z pozosta³ymi podmiotami, wspó³dzia³aj¹cymi w niniejszym obszarze problematyki.
1

G. Sobolewski, D. Majchrzak, Zarz¹dzanie Kryzysowe, AON, Warszawa 2013, s. 168.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2012 r. poz. 145, 951, 1513, z póŸn. zm.).
3
R. Jakubczak, J. Marczak, Bezpieczeñstwo Narodowe Polski w XXI w., Bellona, Warszawa
2011, s. 490.
2

Analiza dzia³añ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podczas powodzi w 2010 roku...

41

W pierwszej czêœci artyku³u autor podj¹³ siê pracy badawczej ukierunkowanej
na udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
– Jakie zadania przypisano PSP w ramach dzia³añ przeciwpowodziowych na wypadek
powodzi oraz jaka wynika z nich rola tej formacji?
– Z którymi podmiotami i w jakich obszarach dzia³añ przeciwpowodziowych w 2010 r.
PSP prowadzi³a wspó³pracê?
Zwrócono uwagê na akty prawne i inne dokumenty traktuj¹ce o ochronie
przeciwpowodziowej, z jednoczesnym ukierunkowaniem na identyfikacjê roli
PSP i zadañ na ni¹ na³o¿onych. Nadmienia siê, ¿e analiza sytuacji powodziowej
z 2010 r. uwypukli³a kwestie z³o¿onoœci dzia³añ ratowniczych prowadzonych
przez podmioty w ramach akcji wielonarodowych. Jest to szczególnie istotne
w kontekœcie powodzi – nierzadko rzeki stanowi¹ naturalne granice pañstw, zaœ
ich wystêpowanie z brzegów wp³ywa negatywnie na poziom bezpieczeñstwa wielu spo³ecznoœci lokalnych, a nawet narodów.

1. Rola i zadania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podczas powodzi
Zgodnie z treœciami ustawowymi, PSP jest formacj¹ zawodow¹, umundurowan¹, wyposa¿on¹ w specjalistyczny sprzêt, któr¹ powo³ano do walki z po¿arami4, klêskami ¿ywio³owymi5 i innymi miejscowymi zagro¿eniami6. Podlega bezpoœrednio ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych7. PSP, zgodnie z §2
art. 1 ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, odpowiada za:
– rozpoznawanie zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych zagro¿eñ,
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ,
– wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnoœci ratowniczych w czasie klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ przez inne s³u¿by
ratownicze,
4
W. Frankowski, Skrypt inspektora ochrony przeciwpo¿arowej, Oœrodek Techniki Po¿arniczej
Stowarzyszenia Po¿arników Polskich, Warszawa 2009, po¿ar – proces palenia, wystêpuj¹cy w miejscu
do tego nieprzeznaczonym, rozprzestrzeniaj¹cy siê w sposób niekontrolowany, powoduj¹cy zagro¿enie
dla zdrowia i ¿ycia ludzi, zwierz¹t i straty materialne.
5
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej (tj. DzU z 2014 r., poz. 333, 915),
klêska ¿ywio³owa – katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagra¿aj¹ ¿yciu lub zdrowiu du¿ej liczby osób, mienia w wielkich rozmiarach albo œrodowisku na znacznych obszarach, a pomoc
i ochrona mo¿e byæ skutecznie podjêta tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych œrodków, we
wspó³dzia³aniu ró¿nych organów i instytucji oraz specjalistycznych s³u¿b i formacji dzia³aj¹cych pod
jednolitym kierownictwem.
6
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (tj. DzU z 2009 r. nr 178, poz.
1380, z póŸn. zm.), inne miejscowe zagro¿enie – inne ni¿ po¿ar i klêska ¿ywio³owa zdarzenie wynikaj¹ce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, stanowi¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, któremu zapobie¿enie lub którego usuniêcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych œrodków.
7
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (tj. DzU z 2013 r. poz. 1340,
1351, z póŸn. zm.).
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– kszta³cenie kadr dla potrzeb Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i innych jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej oraz powszechnego systemu ochrony ludnoœci,
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpo¿arowych,
– prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
oraz ochrony ludnoœci,
– wspó³pracê z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbêdnym do realizacji jego zadañ ustawowych,
– wspó³dzia³anie ze stra¿ami po¿arnymi i s³u¿bami ratowniczymi innych pañstw
oraz ich organizacjami miêdzynarodowymi na podstawie wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umów miêdzynarodowych oraz odrêbnych przepisów,
– realizacjê innych zadañ wynikaj¹cych z wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹
umów miêdzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich okreœlonych.
PSP jest formacj¹, która stanowi istotny element systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. Partycypuje w obs³udze przedmiotowych zdarzeñ wspólnie
z pozosta³ymi podmiotami, wykonuj¹cymi zadania ratownicze i zadania wsparcia.
Nie sposób pomin¹æ w tym miejscu roli w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, jak¹ odgrywa Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy (KSRG). To zasadniczy element bezpieczeñstwa wewnêtrznego kraju, a PSP zosta³a wyznaczona jako jego g³ówny uczestnik8, wrêcz organizator. KSRG tworz¹ podmioty,
które dobrowolnie w drodze umowy cywilno-prawnej i w zakresie swoich kompetencji, zgodzi³y siê, uczestniczyæ w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu ochronê ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska9. Podane cele osi¹gane s¹ poprzez:
– walkê z po¿arami,
– walkê z klêskami ¿ywio³owymi,
– walkê z innymi miejscowymi zagro¿eniami,
– ratownictwo techniczne,
– ratownictwo chemiczne,
10
– ratownictwo ekologiczne i medyczne (od 1997 r.) .
Wed³ug stanu na 31 grudnia 2013 r. w KSRG funkcjonuj¹11:
– Komenda G³ówna PSP,
– 16 komend wojewódzkich PSP,
– 335 komend powiatowych/miejskich PSP,
– 500 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaœniczych PSP,
– 3993 jednostki ochotniczych stra¿y po¿arnych,
– 4 zak³adowe stra¿e po¿arne.
KSRG jest wspomagany na zasadzie zawartych porozumieñ przez s³u¿by, inspekcje i stra¿e, m.in. przez.: Policjê, Stra¿ Graniczn¹, Pañstwow¹ Inspekcjê
Ochrony Œrodowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pañstwow¹
8
Logistyka w bezpieczeñstwie kraju, M. Kwiatkowski (pod red.), Wyd. SGSP, Warszawa 2013,
s. 343.
9
Szerzej, ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo¿arowej, art. 1 ust. 4.
10
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=944, 04.02.2015.
11
http://www.straz.gov.pl/data/other/nowy_2.pdf, 04.02.2015.
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Agencjê Atomistyki, Stacje Ratownictwa Górniczego, Morsk¹ S³u¿bê Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a tak¿e organizacje
pozarz¹dowe: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, PCK, Polski
Zwi¹zek Alpinizmu.
W czasie dzia³añ przeciwpowodziowych PSP, samodzielnie lub wspó³dzia³aj¹c z pozosta³ymi podmiotami kooperuj¹cymi, odpowiedzialna jest za nastêpuj¹ce zadania12:
– prowadzenie ewakuacji z obszarów zagro¿onych zalaniem,
– alarmowanie ludnoœci o wystêpuj¹cych zagro¿eniach,
– udzielanie pomocy pozosta³ym podmiotom ratowniczym oraz przekazywanie
wiadomoœci z terenów objêtych dzia³aniami przeciwpowodziowymi, udostêpniaj¹c i korzystaj¹c z w³asnych zasobów œrodków ³¹cznoœci,
– prowadzenie dzia³añ ratowniczych na obszarach zagro¿onych zalaniem lub
zdewastowanych przez ten czynnik, w czasie po¿arów i innych miejscowych zagro¿eñ, niezale¿nie od stanu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego,
– bezpoœrednie dzia³ania polegaj¹ce na ratowaniu ludzi, zwierz¹t i wszelkiego
mienia, a tak¿e udzielanie pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom,
– przygotowywanie oraz przekazywanie meldunków Zespo³om Zarz¹dzania
Kryzysowego, o prowadzonych dzia³aniach ratowniczych i, zaanga¿owanych
w nie si³ i œrodków,
– opracowywanie niezbêdnej dokumentacji, u³atwiaj¹cej funkcjonowanie ZZK,
– podejmowanie prac zabezpieczaj¹cych wa³y przeciwpowodziowe, a tak¿e doraŸn¹ budowê nowych,
– prowadzenie prac zabezpieczaj¹cych wokó³ przepraw mostowych oraz innych
budowli i urz¹dzeniach przeciwpowodziowych,
– wykonywanie oznakowania, oœwietlenia oraz zabezpieczenia w miejscach pro13
wadzonych dzia³añ ratowniczych ,
– wspó³dzia³anie w usuwaniu zatorów lodowych,
– dozorowanie poziomu wody i sprawdzanie szczelnoœci wa³ów przeciwpowodziowych (infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej),
– dostarczanie ¿ywnoœci, wody pitnej i lekarstw poszkodowanej ludnoœci,
– osuszanie zalanych terenów oraz wspó³pracowanie z podmiotami odpowiedzialnymi za ich odka¿anie.
Wykonuj¹c wymienione powy¿ej zadania, które nale¿y ka¿dorazowo dopasowywaæ do zaistnia³ych uwarunkowañ sytuacyjnych, kieruj¹cy dzia³aniami ratowniczymi (KDR) mo¿e wykorzystaæ nastêpuj¹ce uprawnienia14:
– zarz¹dzenie ewakuacji ludzi z rejonu zagro¿onego,
12
Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla s³u¿b ratowniczych, S. Lipiñski (pod red.), 6.5. ratownictwo w podczas powodzi, podrozdzia³ 4.1., Verlag Dashofer, 2005, s. 2.
13
PowódŸ – w obliczu zagro¿enia, Wydzia³ Analiz i Prognoz Biura Monitorowania i Analizy Zagro¿eñ RCB, Warszawa listopad 2010, s. 17.
14
Tam¿e.
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– wydanie zakazu przebywania w rejonie objêtym dzia³aniami ratowniczymi osobom postronnym oraz utrudniaj¹cym prowadzenie wspomnianych dzia³añ,
– zarz¹dzenie ewakuacji mienia,
– w przypadkach szczególnych, wydanie nakazu wykonania prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych,
– wstrzymanie komunikacjê w ruchu l¹dowym,
– na czas niezbêdny do dzia³aniach ratowniczych przejêcie mienia, m.in. pojazdów, nieruchomoœci przydatnych w dzia³aniach ratowniczych oraz wszelkie
œrodków technicznych,
– ¿¹danie niezbêdnej pomocy od instytucji pañstwowych, jednostek gospodarczych i organizacji spo³ecznych, a tak¿e obywateli.
Pomimo „wyposa¿enia” KDR w odpowiednie narzêdzia prawne, dziêki którym mo¿e on w sposób w³adczy egzekwowaæ postêpowanie osób i/lub inicjowaæ
odpowiednie przedsiêwziêcia, stwierdza siê, ¿e nie s¹ one relatywnie nadmiernie
„eksponowane”. Ze wzglêdu na okolicznoœci podejmowanych dzia³añ ratowniczych, KDR staraj¹ siê prowadziæ narracjê co do zasadnoœci planowanych i podejmowanych czynnoœci. S¹ przy tym ukierunkowani na unikanie ewentualnego
wzrostu napiêcia emocjonalnego i ograniczanie tym samym stresu sytuacyjnego.
G³ównym motywem istnienia KSRG jest tworzenie spójnego uk³adu
³¹cz¹cego ze sob¹ ró¿norakie podmioty, umo¿liwiaj¹c w ten sposób podjêcie szybkich i skutecznych dzia³añ ratowniczych15. Ze wzglêdu na zakres wystêpowania
zagro¿enia powodziowego, KSRG mo¿e funkcjonowaæ na kilku poziomach:
– powiatowym, czyli podstawowym poziomie, gdzie sytuacja powodziowa dotyka
jedynie dan¹ jednostkê podzia³u administracyjnego, a posiadane zasoby ratownicze s¹ wystarczaj¹ce,
– wojewódzkim, czyli wspomagania i koordynacji dzia³añ ratowniczych na obszarze wykraczaj¹cym poza teren jednego powiatu,
– centralnym, czyli poziomie wspomagania i koordynacji dzia³añ ratowniczych
16
na obszarze wykraczaj¹cym poza granice jednego województwa .
Tak rozumiana trójpoziomowoœæ strukturalna, pozwala sprawnie wprowadzaæ pododdzia³y i oddzia³y systemu do dzia³añ, niezale¿nie od miejsca i wielkoœci wystêpowania zagro¿eñ powodziowych. Centralizacja systemu sprawia, i¿ zasoby ratownicze z jednego powiatu lub województwa mo¿na relatywnie szybko
przegrupowaæ do innego.
KSRG, z uwagi na realizowanie dzia³añ wykonawczych koresponduj¹cych
z dzia³aniami reagowania kryzysowego, jest œciœle zwi¹zane z systemem zarz¹dzania kryzysowego. Stanowi znacz¹cy, wrêcz kluczowy podmiot wykonawczy wzglê15
Podmioty wykonawcze w zarz¹dzaniu kryzysowym, G. Sobolewski, D. Majchrzak, J. Solarz (pod
red.), AON, Warszawa 2014, s. 72.
16
R. Grosset, Rola krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego w bezpieczeñstwie wewnêtrznym
pañstwa, Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych. Rola i zadania administracji publicznej, Inowroc³aw
2000, s. 14.
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dem podmiotów zarz¹dzania kryzysowego17, wpisuj¹c siê w konsekwencji w system bezpieczeñstwa narodowego RP18. Nadmienia siê, ¿e podczas powodzi
odpowiedni funkcjonariusze PSP uczestnicz¹ w pracach w³aœciwych zespo³ów
zarz¹dzania kryzysowego.
Przyk³adowo, w art. 8 ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym zapisano, ¿e Rz¹dowy
Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego jest tworzony przy Radzie Ministrów, jako organ opiniodawczo-doradczy w³aœciwy w sprawach inicjowania i koordynowania
dzia³añ podejmowanych w zakresie zarz¹dzania kryzysowego. Do jego zadañ
nale¿¹ m. in.:
– przygotowywanie propozycji u¿ycia si³ i œrodków niezbêdnych do opanowania
sytuacji kryzysowych,
– doradzanie w zakresie koordynacji dzia³añ organów administracji rz¹dowej, instytucji pañstwowych i s³u¿b w sytuacjach kryzysowych,
– opiniowanie sprawozdañ koñcowych z dzia³añ podejmowanych w zwi¹zku
z zarz¹dzaniem kryzysowym,
– opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia
jej pierwotnego charakteru,
– opiniowanie i przedk³adanie Radzie Ministrów Krajowego Planu Zarz¹dzania
Kryzysowego,
Zespo³y zarz¹dzania kryzysowego s¹ tworzone odpowiednio na ni¿szych
szczeblach podzia³u administracyjnego kraju (wojewódzkim, powiatowym
i gminnym). Na potrzeby prac tych zespo³ów, PSP mo¿e typowaæ osoby
wchodz¹ce w ich sk³ad (wytyczne w tej kwestii podaje bezpoœrednio wspominana
ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym), a tak¿e sporz¹dzaæ niezbêdn¹ dokumentacjê
obejmuj¹c¹ m.in.19:
– wykaz zadañ stra¿y po¿arnych w czasie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
– schemat ³¹cznoœci stra¿y po¿arnych,
– wykaz jednostek organizacyjnych i osób funkcyjnych stra¿y po¿arnych,
– wykaz wydzielonych na potrzeby akcji przeciwpowodziowej si³ i œrodków,
– zestawienie sprzêtu specjalistycznego,
– wykaz si³ i œrodków ratownictwa wodnego.
S³owem uzupe³nienia, w PSP pe³ni s³u¿bê oko³o 28 tys. funkcjonariuszy.
Liczba wspieraj¹cych ich stra¿aków Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych przekro17

Zarz¹dzanie kryzysowe w systemie bezpieczeñstwa narodowego, G. Sobolewski, D. Majchrzak
(pod red.), AON, Warszawa 2011, s. 270.
18
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1166),
art. 2: 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.
19
Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla s³u¿b ratowniczych, S. Lipiñski (pod red.), 6.5. ratownictwo podczas powodzi, podrozdzia³ 4.1., Verlag Dashofer, 2005, s. 2.
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czy³a ju¿ 500 tys. Nie zmienia to faktu, i¿ przy dalszym, systematycznym i zauwa¿alnym wzroœcie interwencji ratowniczych na formacje te czekaj¹ kolejne
wyzwania ratownicze. Wychodz¹c im naprzeciw, warto budowaæ w³aœciwy potencja³ na wspó³pracy wielostronnej. Cennym Ÿród³em informacji bêd¹ tu doœwiadczenia z dzia³añ prowadzonych zw³aszcza w ostatnich latach, w tym
podczas powodzi w 2010 r.

2. Pañstwowa Stra¿ Po¿arna podczas dzia³añ
przeciwpowodziowych w 2010 r. w Polsce
W maju i czerwcu 2010 r. Polska zmaga³a siê z zagro¿eniem powodziowym,
które zosta³o zmaterializowane w wyniku obfitych opadów deszczu. Przyczyn¹
zaistnia³ej sytuacji by³ pierwszy ni¿ genueñski „Jolanta”, wêdruj¹cy znad
W³och ku Ukrainie20. Przemieszczanie siê ni¿u spowodowa³o wyst¹pienie ulewnych deszczy w œrodkowej i œrodkowo-po³udniowej Europie, doprowadzaj¹c
tym samym do masowego podnoszenia siê poziomu wód w rzekach, co przyczyni³o siê do powstania podtopieñ i powodzi.
Zmagania z powodzi¹ w 2010 r. wi¹za³y siê, jak dot¹d, z najwiêkszym zaanga¿owaniem polskiego ratownictwa w historii kraju. Dzia³ania zasobów KSRG
oszacowano na 2/3 potencja³u ratowniczego tego systemu. W tabeli 1 przedstawiono dane iloœciowe dotycz¹ce udzia³u samych tylko stra¿aków. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w dzia³aniach bra³o udzia³ oko³o 20 tys. funkcjonariuszy PSP, co
przy ogólnej licznoœci tej formacji równej 28 tys. przemawia samo za siebie. Sytuacja powodziowa zmusi³a PSP do wprowadzenia modyfikacji w zmianowym
systemie czasu pracy, niemal¿e wszystkich funkcjonariuszy. Dokonano okresowego przejœcia z systemu 24/48 (24 godziny s³u¿by, 48 godzin odpoczynku) na
system 24/24.
Tabela 1. Zaanga¿owanie stra¿aków PSP i OSP podczas powodzi w 2010 r.
£¹czna liczba stra¿aków

PSP

OSP

ponad 80 tys.

oko³o 20 tys.

oko³o 60 tys.

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/106244 (dostêp:
25.04.2015 r.).

20

www.twojapogoda.pl/wiadomosci/106244,powodz-w-polsce-w-2010-roku, „Wêdruj¹cy znad
W³och ku Ukrainie ni¿ genueñski o imieniu Jolanta przyniós³ w œrodkowej i œrodkowo-po³udniowej Europie niezwykle ulewne deszcze, które w ci¹gu kilku dni doprowadzi³y do masowych podtopieñ i powodzi. Od godzin wieczornych 15 maja do nocy z 18 na 19 maja na Œl¹sku Cieszyñskim w województwie
œl¹skim spad³o ponad 400 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi (...) 31 maja nad po³udniow¹ Polskê
nasunê³a siê kolejna strefa ci¹g³ych opadów zwi¹zana z ni¿em o imieniu Bergthora, która spowodowa³a
wytworzenie siê 2 czerwca drugiej fali wezbraniowej na Odrze oraz na Wiœle i w jej górnym dorzeczu.
Na Podhalu miêdzy 31 maja a 3 czerwca spad³o 130 litrów deszczu na metr kwadratowy (...),
(05.05.2015).
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Truizmem jest twierdzenie, ¿e w celu zabezpieczenia dzia³añ ratowniczych
jednostki ochrony przeciwpo¿arowej musz¹ posiadaæ odpowiedni sprzêt, zapewniaj¹cy odpowiednio wysok¹ efektywnoœæ podejmowanych przedsiêwziêæ. Jednostki organizacyjne PSP stanowi¹ podstawê ratownicz¹ i logistyczn¹ KSRG.
Uporz¹dkowane s¹ wed³ug scentralizowanego systemu dowodzenia i zarz¹dzania. Efektywnoœæ dzia³añ zapewniaj¹ Powiatowe Stanowiska Kierowania (PSK)
i Wojewódzkie Stanowiska Koordynacji Ratownictwa (WSKR), które podporz¹dkowane s¹ i œciœle wspó³dzia³aj¹ z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludnoœci (KCKRiOL), umiejscowionym w strukturze
Komendy G³ównej PSP.
W 2010 r. Komendant G³ówny PSP uruchomi³ si³y i œrodki Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO). U¿ycie odwodu pozwoli³o zaanga¿owaæ ratowników
z ca³ej Polski. Istotnym komponentem COO by³y szkolne kompanie w sile
482 ratowników i œrodkach 26 pojazdów. Sk³ada³y siê z podchor¹¿ych Szko³y
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej, kadetów z dwóch szkó³ aspirantów PSP i Centralnej Szko³y PSP, elewów Szko³y Podoficerskiej PSP oraz Wojewódzkich Oœrodków Szkolenia PSP. COO sk³ada³ siê równie¿ z si³ i œrodków tworz¹cych Wojewódzkie Brygady Odwodowe (WBO). W komponent WBO wesz³y kompanie
gaœnicze oraz specjalistyczne grupy ratownicze, spe³niaj¹ce okreœlone standardy21. COO spe³ni³ tym samym swoj¹ rolê – udzia³ w dzia³aniach ratowniczych na
terenie ca³ego kraju, gdy skala zagro¿eñ przekroczy³a mo¿liwoœci ratownicze województw.
W szczytowym okresie dzia³añ przy pierwszej fali powodziowej w ramach
COO zadysponowano 1301 ratowników oraz 256 samochodów gaœniczych i specjalnych. Dysponowali oni 64 ³odziami i 10 pontonami. Ponadto mogli u¿yæ
36 pomp du¿ej wydajnoœci (powy¿ej 4000 l/min) oraz 96 pomp ma³ej wydajnoœci22. 9 czerwca 2010 r., w okresie kulminacji dzia³añ ratowniczych zwi¹zanych
z drug¹ fal¹ wezbraniow¹, w akcji uczestniczy³o 1414 stra¿aków oraz 275 pojazdów COO. W dyspozycji pozostawa³o 49 jednostek p³ywaj¹cych, 25 pomp du¿ej
wydajnoœci, a tak¿e 77 urz¹dzeñ charakteryzuj¹cych siê mniejszymi parametrami. Ze szkó³ po¿arniczych i oœrodków szkolenia zmagania z ¿ywio³em prowadzi³o 423 ratowników wyposa¿onych w 17 pojazdów23. Pododdzia³y COO by³y
wyposa¿one w prowiant wystarczaj¹cy przez okres 39 godzin. W celu zwiêkszenia
efektywnoœci dzia³añ tworzono bazy koncentracji pododdzia³ów ratowniczych.
Si³y i œrodki by³y gromadzone zgodnie z kierunkiem przemieszczaj¹cych siê fal
wezbraniowych Wis³y i Odry, i odpowiednio je wyprzedzaj¹c.
21

Rozkaz nr 2 Komendanta G³ównego PSP z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie organizacji odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego.
22
Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów uzyskanych w KGPSP, na potrzeby pracy magisterskiej: Misterka M. Rola i zadania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w zapewnieniu bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego kraju, AON 2011.
23
Tam¿e.
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Na potrzeby dzia³añ przeciwpowodziowych z trzyzmianowego podzia³u s³u¿bowego tworzono dwie zmiany, podnosz¹c przy tym gotowoœæ operacyjn¹ jednostek ratowniczo-gaœniczych. Modyfikacja ta spowodowa³a, i¿ funkcjonariusze
wypracowali ponad 2 mln nadgodzin24, istotnie zwiêkszaj¹c koszty udzia³u jednostek organizacyjnych PSP w dzia³aniach przeciwpowodziowych.
W niniejszym kontekœcie dzia³ania PSP polega³y na:
– monitorowaniu wa³ów przeciwpowodziowych i innych obiektów hydrotechnicznych (dzia³ania te by³y prowadzone przed nadejœciem fali wezbraniowej, w czasie
jej przechodzenia oraz kilka dni po jej przejœciu; w przypadku przelania wa³ów
lub ich uszkodzeniu, dzia³ania skierowane by³y na patrolowanie zalanych obszarów, rozpoznawania potrzeb ludnoœci oraz ogólnego monitoringu),
– budowaniu nowych obwa³owañ oraz uszczelnianiu, umacnianiu ju¿ istniej¹cych (dzia³ania ratownicze jak i prewencyjne),
– zabezpieczaniu obiektów mieszkalnych, przemys³owych, gospodarstw oraz
studzienek kanalizacyjnych,
– podwy¿szaniu korony wa³ów przed przelewaniem siê wody, u¿ywane by³y
m.in. rêkawy przeciwpowodziowe,
– prowadzeniu ewakuacji prewencyjnej ludzi, zwierz¹t i mienia – ewakuacja by³a
utrudniona, gdy¿ nie wszyscy mieszkañcy chcieli opuszczaæ swoje domostwa,
– udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zgod25
nie z obowi¹zuj¹cymi procedurami ,
26
– poszukiwaniu topielców przy wykorzystaniu sprzêtu poszukiwawczego ,
– wypompowywaniu wody z zalanych obiektów, gospodarstw i domostw przy po27
mocy pomp szlamowych i p³ywaj¹cych (osuszanie rozlewisk pompami o bar3
dzo du¿ej wydajnoœci rzêdu kilkudziesiêciu m /min.),
– podejmowaniu wszelkich przedsiêwziêæ polegaj¹cych na udra¿nianiu cieków
wodnych czy budowli hydrotechnicznych. Prowadzeniu prac przy uszczelnianiu grodzi, zasuw, wa³ów (czynnoœci te wykonywano czêsto pod wod¹ i w porozumieniu ze s³u¿bami odpowiedzialnymi za gospodarkê wodn¹),
– og³aszaniu komunikatów ostrzegawczych o potrzebie samoewakuacji oraz ewakuacji, a tak¿e mo¿liwoœci ska¿enia wody pitnej,
– prowadzeniu dzia³añ ratowniczych poza terenem w³asnego dzia³ania w ramach
COO,
– umacnianiu wa³ów i likwidacji wycieków w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ zwierz¹t,
– oœwietlaniu, oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, gdzie by³y prowadzone
dzia³ania ratownicze,
– obsadzaniu za³óg œmig³owców przez stra¿aków posiadaj¹cych uprawnienia do
wspó³pracy ze œmig³owcem w celu wykonywania lotów ratowniczych i patrolowych,
24

Tam¿e.
Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy PSP i innych ratowników KSRG,
G. Guga³a (pod red.), Warszawa 2010, s. 173.
26
D. Gil, Specjalistyczny sprzêt ratowniczy, SP PSP Bydgoszcz, Bydgoszcz 2007, s. 134-150.
27
Tam¿e, s. 114.
25
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– zabezpieczaniu cumuj¹cych statków i barek,
– udostêpnianiu œrodków ³¹cznoœci stra¿y po¿arnej do koordynacji dzia³añ ratowniczych,
– przygotowywaniu tzw. big bagów wype³nionych m.in. gruzem, które transportowano œmig³owcami,
– przewo¿eniu zespo³ów lustracyjnych.
Koordynacjê dzia³añ przeciwpowodziowych prowadzonych przez zaanga¿owane podmioty prowadzi³y centra zarz¹dzania kryzysowego. Ze wzglêdu na zasiêg i charakter zagro¿enia, anga¿owane by³y te w³aœciwe gminom, powiatom
i województwom zmagaj¹cych siê z ¿ywio³em. Na poziomie centralnym pracowa³
Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego. Koordynacja zadañ odbywa³a siê
poprzez wspó³pracê osób tworz¹cych te zespo³y. PSP wyznaczy³a swoich oficerów ³¹cznikowych, aby na bie¿¹co uczestniczyli w pracach zespo³ów. Wyznaczeni oficerowie przekazywali informacje miêdzy centrami, komendami wojewódzkimi i powiatowymi (miejskimi) PSP.
Wspó³praca PSP z wojewódzkim centrum zarz¹dzania kryzysowego (WCZK)
obejmowa³a:
– udzia³ w posiedzeniach WZZK i ci¹g³ej wymianie informacji hydrologicznych,
– przekazywanie decyzji,
– przekazywanie podmiotów odpowiedzialnych za alarmowanie i ostrzeganie
ludnoœci,
– analizowanie potrzeb i mo¿liwoœci podmiotów ratowniczych oraz przygotowywania propozycji ich u¿ycia,
– przekierowywanie wywo³añ na numery alarmowe z powiatów, w których
nast¹pi³o zalanie stra¿nic lub central, do s¹siednich komend.
Wspó³praca PSP z powiatowymi i gminnymi centrami zarz¹dzania kryzysowego obejmowa³a:
– wymianê informacji o aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz
bie¿¹cych potrzebach,
– ustalanie newralgicznych elementów w systemie zabezpieczeñ przeciwpowodziowych,
– przekazywanie informacji o wprowadzanych stanach pogotowia przeciwpowodziowego lub alarmu przeciwpowodziowego, a tak¿e koordynowanie dzia³añ
przeciwpowodziowych,
– opracowywanie propozycji dzia³añ dla potrzeb samorz¹dów oraz ich zabezpieczanie,
– pomoc w organizacji punktów ewakuacji ludzi, zwierz¹t i mienia oraz pozyskiwania lokali zastêpczych dla powodzian,
– pozyskiwanie worków i piasku,
– koordynacjê dzia³añ s³u¿b ratowniczych,
– pomoc poszkodowanym w zakresie wy¿ywienia, lekarstw, odzie¿y oraz organizacjê zabezpieczenia logistycznego dla ratowników.
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Zdarza³y siê równie¿ sytuacje, w których pojawia³y siê rozbie¿noœci w kompetencjach poszczególnych podmiotów, a tak¿e brak otwartoœci samorz¹dów przy
przejmowaniu odpowiedzialnoœci za realizacjê zadañ przeciwpowodziowych.
Niemniej jednak, bior¹c pod uwagê skalê problemu, z jakim przysz³o siê zmierzyæ podmiotom ratowniczym, wspó³praca ta zosta³a wielostronnie oceniona na
zadowalaj¹cym poziomie.
W czasie dzia³añ przeciwpowodziowych w 2010 r. PSP wspó³pracowa³a
z Si³ami Zbrojnymi RP, Policj¹, Stra¿¹ Graniczn¹ i pozosta³ymi podmiotami
kompetentnymi w optyce ochrony przeciwpowodziowej. Skierowanie ¿o³nierzy,
a tak¿e funkcjonariuszy innych s³u¿b, poprawi³o skutecznoœæ prowadzonych
dzia³añ. Zwiêkszenie ratowniczych stanów osobowych oraz wprowadzenie sprzêtu specjalistycznego podnios³y efektywnoœæ przedsiêwziêæ ratowniczych.
W tabeli 2 przedstawiono zaanga¿owanie ¿o³nierzy Si³ Zbrojnych RP w dzia³ania przeciwpowodziowe w 2010 r. Wprowadzenie p³ywaj¹cych transporterów
samobie¿nych (PTS), ³odzi i œmig³owców u³atwi³o ratowanie i ewakuacjê ludzi.
Ciê¿ki sprzêt wojskowy pomóg³ w ewakuacji zwierz¹t i mienia powodzian. Dodatkowo w trudnym terenie PTS-ami dowo¿ono worki z piaskiem.
Tabela 2. Udzia³ Si³ Zbrojnych RP w dzia³aniach przeciwpowodziowych w 2010 r.
(najwiêksze nasilenie dzia³añ)
Fale powodziowe

Œmig³owce

P³ywaj¹ce
Ewakuowani Ewakuowane
£odzie ¯o³nierze
Transportery
ludzie
zwierzêta

I – fala powodziowa 25 maja

11

49

38

4899

–

–

II – fala powodziowa 7 czerwca

9

25

25

3449

–

–

Razem

20

74

63

8348

7599

5068

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/106244, (dostêp:
25.04.2015 r.).

Funkcjonariusze, ¿o³nierze i wolontariusze pracowali przy umacnianiu i podnoszeniu koron wa³ów przeciwpowodziowych, a tak¿e przy budowie ich doraŸnych odpowiedników. Wojskowe œmig³owce dokonywa³y zrzutów worków z piaskiem (tzw. big bagów o masie ok. 1000 kg) oraz betonowych elementów, w celu
uszczelniania wa³ów i tamowania powsta³ych w nich wyrw. Wzmacnianie wa³ów
przeciwpowodziowych z wykorzystaniem œmig³owców odbywa³o siê m.in.
w Sandomierzu, a ogólna waga przewiezionych elementów wynosi³a tam oko³o
2881 ton. Wojska chemiczne prowadzi³y dekontaminacjê zalanych obszarów.
¯o³nierze wojsk in¿ynieryjnych, tu¿ po przejœciu fali wezbraniowej, przystêpowali do odbudowy infrastruktury komunikacyjnej. Przy wspó³udziale wojska
uda³o siê zorganizowaæ a¿ 83 transporty pomocy dla powodzian.
W czasie akcji powodziowej, w okresie najwiêkszego nasilenia dzia³añ (maj-czerwiec 2010 r.) by³y utrzymywane w pe³nej gotowoœci zadaniowej
43 œmig³owce wojskowe i s³u¿b wspó³pracuj¹cych z PSP (tabela 3).
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W czêœci statków powietrznych Si³ Zbrojnych RP i Policji dzia³a³y dwuosobowe zespo³y ratowników wysokoœciowych PSP. Statki powietrzne Si³ Zbrojnych RP
i Policji s³u¿y³y równie¿ jako œrodek rozpoznania dla dowództw PSP i sztabów
przeciwpowodziowych. Natomiast œmig³owców Stra¿y Granicznej u¿ywano do
wykonywania lotów patrolowych z funkcjonariuszami PSP oraz do sprawdzania
³¹cznoœci radiowej (³¹cznoœæ sprawdzano pomiêdzy jednostkami PSP i statkami
powietrznymi, a tak¿e dokonywano dokumentacji foto-video z obszarów objêtych
dzia³aniami ratowniczymi oraz bezpoœrednio zatopionych)28. Œmig³owce wspomnianych s³u¿b prowadzi³y równie¿ oœwietlenie wa³ów i ich monitoring29. Si³y Policji by³y odpowiedzialne za zapewnienie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego
poszkodowanej ludnoœci oraz ochronê mienia na zalanych terenach.
Tabela 3. Zaanga¿owanie iloœciowe œmig³owców i liczba ewakuowanych osób
Si³y powietrzne

Si³y l¹dowe

Liczba œmig³owców
w s³u¿bie

4

od 8 do 21 w zale¿noœci od nasilenia dzia³añ

Liczba ewakuowanych osób

50

Stra¿ Graniczna Policja Inne Razem

4

14

2

45

0

111

0

161

îród³o: opracowanie w³asne na potrzeby pracy magisterskiej: Misterka M. Rola i zadania Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w zapewnieniu bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego kraju, AON 2011.:
http://www.straz.gov.pl/page/file.php?id=32551 (dostêp: 26.04.2011 r.).

W czasie dzia³añ przeciwpowodziowych korzystano z wiedzy i doœwiadczenia
przedstawicieli spo³ecznoœci lokalnych. Dziêki dostêpowi do tych zasobów informacyjnych zdecydowanie ³atwiej i sprawniej planowano oraz prowadzono
dzia³ania przeciwpowodziowe.
Szeroki udzia³ w organizowaniu pomocy przypad³ organizacjom pozarz¹dowym30. Jak podaje KG PSP, w okresie od 14 maja do 6 lipca 2010 r. w pomoc zaanga¿owane by³y liczne podmioty po¿ytku publicznego31. Dzia³alnoœæ tych organizacji uzupe³ni³a luki, których nie zdo³a³y zaspokoiæ instytucje podleg³e
28

http://www.straz.gov.pl/page/file.php?id=3255, opracowanie w³asne na potrzeby pracy magisterskiej MISTERKA M. Rola i zadania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w zapewnieniu bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego kraju, AON 2011 (dostêp: 28.03. 2011).
29
http://www.twoja pogoda.pl/wia domosci/106244,powodz-w-polsce-w-2010-roku (dostêp
05.05.2015 r.).
30
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (tj. DzU
z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146).
31
Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzy¿, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Zwi¹zek
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, Harcerskie Grupy Ratownictwa
Medycznego, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Kluby nurkowe, ¿eglarskie i motorowodne, Organizacje po¿ytku publicznego, Organizacje spo³eczno-wychowawcze, Organizacje koœcielne, Wolontariusze – Zapewnieniu sprzêtu w tym ciê¿kiego do prac
ratowniczych i porz¹dkowych, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, transporcie chorych do
placówek s³u¿by zdrowia, pakowaniu piasku do worków, dowozie i przygotowaniu otrzymanych darów,
pomocy finansowej i materialnej, dostarczaniu ¿ywnoœci, wyposa¿eniu poszkodowanych w odzie¿, leki,
jedzenie, œrodki czystoœci koce, dowo¿eniu wody pitnej, pomocy rolnikom w postaci paszy dla zwie-
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administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. W³aœciwi ratownicy zajmowali siê m.in.
podnoszeniem i umacnianiem wa³ów, wypompowywaniem wody z budynków
oraz rozlewisk. Dostarczali te¿ wodê pitn¹, ¿ywnoœæ, lekarstwa, a tak¿e realizowali inne formy doraŸnej pomocy powodzianom32.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e polskich stra¿aków wspierali ratownicy z krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej. Na proœbê strony polskiej zosta³ uruchomiony
Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludnoœci, który zak³ada pomoc krajom
cz³onkowskich, stowarzyszonym ze Wspólnot¹, a tak¿e stronom trzecim. Ponadto, w oparciu o porozumienia bilateralne, z pomoc¹ przyjechali stra¿acy z Ukrainy. W sumie dzia³ania powodziowe wspar³o 540 zagranicznych stra¿aków, wyposa¿onych w specjalistyczny sprzêt, przewa¿nie pompy. G³ównym zadaniem
przydzielonym zagranicznym pododdzia³om, by³o bowiem wypompowywanie
wody z zalanych terenów. Czas w³aœciwej pracy by³ liczony od momentu wjechania na terytorium Polski pierwszej grupy 18 maja 2010 r., do wyjazdu ostatniej,
tj. 30 czerwca 2010 r. Przez ca³y okres dzia³añ, PSP prowadzi³a wspó³pracê z Centrum Monitoringu i Informacji Unii Europejskiej (MIC) oraz Euroatlantyckim
Centrum Koordynacji Podczas Katastrof (EADRCC).
Uzupe³niaj¹c wyniki dotychczasowych analiz, zwraca siê uwagê, ¿e dzia³ania
przeciwpowodziowe prowadzone by³y w miesi¹cach maj-czerwiec w 14 województwach. Ewakuowano wówczas oko³o 31 tys. osób. Ewakuacji poddano tak¿e
zwierzêta hodowlane i mienie. Wspólna dzia³alnoœæ stra¿y po¿arnych, innych
s³u¿b publicznych, organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e miejscowej ludnoœci,
uchroni³a wa¿ne obiekty, istotne dla funkcjonowania lokalnej spo³ecznoœci i nie
tylko. Umacnianie obwa³owañ rzeki Wis³y wokó³ huty szk³a w Sandomierzu,
zdaje siê byæ wymownym w swym przekazie przyk³adem. Oko³o 300 pracowników zak³adu wzmacnia³o wa³y przeciwpowodziowe w dzieñ i w nocy, walcz¹c
o utrzymanie miejsc pracy, dla licz¹cej ponad 2000 osób za³ogi33.
O skali zagro¿enia powodziowego œwiadcz¹ nastêpuj¹ce fakty. Otó¿ ³¹czn¹
d³ugoœæ bronionych obwa³owañ oszacowano na 250 km. W dniach 14 maja –
– 30 czerwca 2010 r. odnotowano ³¹cznie ok. 76,8 tysi¹ca interwencji zwi¹zanych
z akcj¹ przeciwpowodziow¹ oraz likwidacj¹ zagro¿eñ powsta³ych w skutek opadów deszczu34. Natomiast udzia³ ratowników, w przybli¿eniu, wyniós³:
– PSP: 20 tys. funkcjonariuszy,
– Ochotnicze Stra¿e Po¿arne: 60 tys. druhów,
– Si³y Zbrojne RP: 8,4 tys. ¿o³nierzy,
– Stra¿ Graniczna: 2,8 tys. funkcjonariuszy,
rz¹t oraz œrodków do produkcji rolnej, monitoringu stanu obwa³owañ, obs³udze punktów ¿ywienia dla
mieszkañców i pracuj¹cych ratowników.
32
http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/106244,powodz-w-polsce-w-2010-roku, (05.05. 2015).
33
http://krzysztof-miskiewicz.blog.onet.pl/2010/05/24/huta-szkla-w-sandomierzu-uratowana/,
(16.02.2015).
34
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludnoœci KG PSP, Informacja dotycz¹ca
sytuacji zwi¹zanej z intensywnymi opadami deszczu, od dnia 14.05.2010 roku.
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– Policja: 3,5 tys. funkcjonariuszy (jest to dzienny udzia³ w czasie najwiêkszych
dzia³añ).
Sytuacja powodziowa z 2010 roku przyczyni³a siê do œmierci 29 osób oraz spowodowa³a straty siêgaj¹ce 12 790 mln z³.

Podsumowanie
Charakter i zakres dzia³añ w charakterze ochrony przeciwpowodziowej wykonywanych przez PSP s¹ determinowane przez dokumenty prawne i normatywne.
Nale¿y tu wymieniæ przede wszystkim ustawê zasadnicz¹, czyli Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej, ustawê Prawo wodne, ustawê o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, ustawê o ochronie przeciwpo¿arowej, ustawê o zarz¹dzaniu kryzysowym,
a tak¿e rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego.
PSP jest zasadniczym elementem KSRG, w którym wyznaczono jej rolê organizatora systemu. Ze wzglêdu na mnogoœæ i zró¿nicowanie potencja³u podmiotów uczestnicz¹cych w systemie, PSP pozostaje formacj¹ w nim wiod¹c¹. Ma to
istotne znaczenie w kontekœcie roli tej formacji w czasie dzia³añ przeciwpowodziowych, w tym w relacjach o charakterze wykonawczym wzglêdem podmiotów
systemu zarz¹dzania kryzysowego35.
Bior¹c pod uwagê doœwiadczenia ratownicze z akcji powodziowej w 2010 r.,
oficerowie PSP wspomagali zespo³y zarz¹dzania kryzysowego (gminne, powiatowe, wojewódzkie i rz¹dowy), przekazuj¹c m.in. informacje dotycz¹ce przedsiêwziêæ realizowanych przez pododdzia³y ratownicze. Wsparcie udzielone PSP przez
Si³y Zbrojne RP, Policjê i Stra¿ Graniczn¹ zosta³o wyra¿one wprowadzeniem do
dzia³añ oko³o 8,4 tys. ¿o³nierzy, 3,5 tys. policjantów oraz 2,8 tys. pograniczników.
Szczególnie widoczne medialnie by³y wspólne dzia³ania polegaj¹ce na umacnianiu wa³ów przeciwpowodziowych, prowadzeniu ewakuacji, dokonywaniu rozpoznania zalanych obszarów, pomocy w organizowaniu transportów z darami dla
powodzian oraz tamowaniu wyrw w umocnieniach przeciwpowodziowych.
Przedsiêwziêcia te prowadzono z u¿yciem wojskowego ciê¿kiego sprzêtu g¹sienicowego (PTS), a tak¿e œmig³owców (pozostaj¹cych na wyposa¿eniu Si³ Zbrojnych RP, Policji i Stra¿y Granicznej), czyli œrodków, jakich nie posiada PSP.
Prowadzona by³a wspó³praca z osobami posiadaj¹cymi wiedzê na temat lokalnych uwarunkowañ bezpieczeñstwa, a tak¿e przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych. W ramach Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludnoœci Unii
Europejskiej, a tak¿e umowy bilateralnej miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹, w dzia³ania
zaanga¿owano 540 ratowników z s¹siednich krajów. Podczas akcji przeciwpowodziowej PSP wspó³pracowa³a z Centrum Monitoringu i Informacji Unii Europejskiej oraz Euroatlantyckim Centrum Koordynacji Podczas Katastrof.
35
Zarz¹dzanie kryzysowe w systemie bezpieczeñstwa narodowego, G. Sobolewski, D. Majchrzak
(pod red.), AON, Warszawa 2011, s. 270.
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Charakter i zakres wspó³pracy pomiêdzy PSP a pozosta³ymi podmiotami
zaanga¿owanymi w akcjê powodziow¹ w 2010 r. skutkuje przekonaniem o koniecznoœci g³êbszej analizy tej¿e wspó³pracy. Doœwiadczenia zdobyte podczas tej pamiêtnej powodzi mog¹ bowiem zostaæ wykorzystane w procesie podnoszenia
sprawnoœci systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.
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Katarzyna TET£AK
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Organizacja i zadania stra¿y po¿arnej kraju
zwi¹zkowego Badenia-Wirtembergia
w ogólnonarodowej strukturze Republiki
Federalnej Niemiec
The Organization and Tasks
of Baden-Wuerttemberg Fire Service
in the Nationwide Structure of the Federal
Republic of Germany
Streszczenie
W artykule przedstawiono rys historyczny ochrony przeciwpo¿arowej w Niemczech, omówiono strukturê i dzia³alnoœæ stra¿y po¿arnych kraju zwi¹zkowego Badenia Wirtembergia, wskazano unormowania prawne. Zamieszczono równie¿
wykaz zdarzeñ w których bra³y udzia³ oraz porównano go do liczby wyjazdów
w analogicznym przedziale czasowym w woj. mazowieckim, którego powierzchnia
jest zbli¿ona do opisywanego obszaru.
S³owa kluczowe: stra¿ po¿arna w Niemczech, ochrona przeciwpo¿arowa,
Badenia-Wirtembergia

Summary
The paper presents the outline of the history of fire protection in Germany, its
structure, legal regulations and organization of fire services located in
Baden-Wuerttemberg. A list of critical incidents in which fire units took part as well
as comparison concerning the number of calls in the same period of time in the
Masovia Region, the area similar to the Baden-Wuerttemberg, were presented.
Keywords: German Fire Service, fire protection, Baden-Wuerttemberg

Zeszyty Naukowe SGSP nr 56 (4) 2015

56

1. Rys historyczny ochrony przeciwpo¿arowej w Niemczech
Republika Federalna Niemiec (niem. Bundesrepublik Deutschland) jest krajem o d³ugiej i chlubnej tradycji w dziedzinie ochrony przeciwpo¿arowej. Pierwsza ochotnicza stra¿ po¿arna zwana „Freiwilliges Lösch- und Rettungscorps”
zosta³a powo³ana w 1841 r. w Miœni (niem. Meißen)1, (miasteczko w Saksonii
– przyp. aut.), podczas gdy na ziemiach polskich organizacje te zaczê³y powstawaæ w latach 60. XIX wieku2. By³ to pocz¹tek z powodzeniem dzia³aj¹cego do
dziœ w Niemczech systemu opartego na woluntarystycznym zaanga¿owaniu obywateli. Jednak¿e równolegle do struktur ochotniczych zaczê³y rozwijaæ siê zawodowe stra¿e po¿arne. Pierwsza z nich powo³ana zosta³a w Berlinie, w 1851 r.3 Postêpuj¹cy w ówczesnym czasie proces industrializacji zacz¹³ wymagaæ od istniej¹cych jednostek ochrony przeciwpo¿arowej coraz lepszego wyszkolenia ratowników, zaplecza sprzêtowego oraz logistycznego. Wychodz¹c naprzeciw tym¿e
oczekiwaniom w roku 1950, w Stuttgarcie powo³ane zosta³o Niemieckie Stowarzyszenie ds. Ochrony Przeciwpo¿arowej (niem. Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb)), które za g³ówny cel obra³o wspieranie rozwoju, badañ i innowacji w tym¿e obszarze bezpieczeñstwa publicznego4. Funkcjonuje ono nieprzerwanie ju¿ 65 lat, zrzeszaj¹c zarówno organy administracji
rz¹dowej, jednostki ochrony przeciwpo¿arowej, instytuty naukowo-badawcze,
przedsiêbiorstwa, jak i osoby indywidualne.

2. Zasady organizacji systemu
w Republice Federalnej Niemiec
Pañstwo niemieckie jest krajem federacyjnym. Oznacza to, i¿ zarówno federacja, jak i ka¿dy z wchodz¹cych w jego sk³ad 16 krajów zwi¹zkowych posiada swoje w³asne kompetencje. Sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem wewnêtrznym, a zatem i ochron¹ przeciwpo¿arow¹ spoczywaj¹ na organach administracji lokalnej5.
Przyjête przez Wysoki Komitet ds. planowania po¿arnictwa, ochrony ludnoœci
i obrony cywilnej (Ausschuß Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz
und zivile Verteidigung (AFKzV))6 regulacje prawne na szczeblu krajowym nale¿y traktowaæ jako ogólne standardy i wytyczne, których uszczegó³owienie i specyfikacja le¿y w gestii poszczególnych Ministerstw Spraw Wewnêtrznych danego
1

Jungbluth M., Freiwillige Feuer Freiwillige Feuerwehren in der Region Nassau: Eine kulturwissenschaftliche Studie zu Vereinsleben und –geschichte, Waxmann 2014, Münster, New York, s. 32.
2
http://www.zosprp.pl [dostêp: 15-10-2015 r.]
3
Czerwona Ksiêga Po¿arów. Wybrane problemy po¿arów oraz ich skutków. red. Guzewski P.,
Wróblewski D., Ma³oziêæ D., Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOBR-BI04/050/13009/2013
finansowanego przez NCBR, Józefów 2014, s. 1007.
4
http://www.vfdb.de/ [dostêp: 15-10-2015 r.].
5
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Niemcy-Ustroj-polityczny;4574874.html [dostêp: 15-10-2015 r.].
6
Feuerwehr-Dienstvorschriften (Prawo krajowe reguluj¹ce kwestie ochrony przeciwpo¿arowej
w RFN – przyp. aut.).
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kraju zwi¹zkowego. Ustanowione prawo krajowe dot. ochrony przeciwpo¿arowej
tzw. Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDv) reguluje nastêpuj¹ce kwestie
(tabela 1).
Tabela 1. Obowi¹zuj¹ce regulacje prawne (poziom krajowy)
Numer/nazwa

Tytu³

Rok

FwDv 1

Podstawy dzia³añ ratowniczych

2007

FwDv 2

Szkolenie ochotników

2012

FwDv 3

Dzia³ania taktyczne

2008

FwDv 7

Ochrona dróg oddechowych

2005

FwDv 8

Nurkowanie

2014

FwDv 10

Drabiny

1996

FwDv 13,1

Ratownictwo techniczne

1986

FwDv 100

Zarz¹dzanie i dowodzenie podczas operacji ratowniczych

1999 (wersja ang. 2007)

FwDv 500

Zagro¿enia CBRN

2012

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [6].

Z uwagi na to, ¿e jak konstatuje Jerzy Wolanin: „Efektywne kreowanie polityki bezpieczeñstwa dotycz¹ce danej spo³ecznoœci lokalnej, mo¿e mieæ miejsce tylko na poziomie lokalnym, poniewa¿ zagro¿enia, których ta polityka dotyczy,
maj¹ lokalne w³aœciwoœci”7, szczególnie cenna wydaje siê kompetencja landów
do okreœlania prawodawstwa. Nadmieniona polityka w dziedzinie ochrony przeciwpo¿arowej od lat jest implementowana w Republice Niemieckiej, dlatego te¿
w pañstwie tym nie jest powo³ywany urz¹d Komendanta G³ównego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej czy te¿ g³ówna szko³a po¿arnicza o charakterze ogólnonarodowym.

3. Zasady rozmieszczania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej,
studium przypadku – Badenia-Wirtembergia
W Niemczech tereny dzia³ania stra¿y podzielone s¹ na tzw. obszary operacyjne, których granice odpowiadaj¹ stopniowi zagro¿enia. Dla ka¿dego z nich przypisana jest adekwatna liczba jednostek ratowniczych z odpowiednim dla niej zapleczem sprzêtowym. Charakterystyczne jest tak¿e to, ¿e w miastach w pierwszym obszarze, czyli na terenie najwiêkszego zagro¿enia (np. strefa przemys³owa
i œcis³e centrum) nie wystêpuj¹ ochotnicze stra¿e po¿arne. Natomiast w strefach
czwartej i pi¹tej tj. w obszarach agromiejskich i podmiejskich brak jest zawodowych stra¿y po¿arnych8. W stolicy Badenii-Wirtembergii, Stuttgarcie, przyjêto,
7

Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeñstwa obywateli. Warszawa, DANMAR, 2005, s. 11.
Informacja na temat Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w systemie bezpieczeñstwa wybranych
pañstw Unii Europejskiej (Austria, Czechy, Irlandia, Niemcy), BAS-WAEM-833/08 s. 12-13.
8
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¿e czas dojazdu do zdarzenia nie powinien przekraczaæ 10 min9, dlatego te¿ na terenie miasta funkcjonuje 5 posterunków zawodowych stra¿y po¿arnych (tzw.
Feuerwache) oraz 23 jednostki ochotnicze. Ich rozmieszczenie pokazano na
rys. 1.

Rys. 1. Lokalizacja jednostek ochrony przeciwpo¿arowej w stolicy regionu – Stuttgarcie
îród³o: Opracowanie w³asne.

W zawodowej stra¿y po¿arnej ratownicy pracuj¹ w systemie 3-zmianowym,
pe³ni¹c 24 h s³u¿bê. Ich liczba zmienia siê w zale¿noœci od potrzeb terenu, na jakim jednostka jest zlokalizowana. I tak, w Stuttgarcie:
l
w stacji nr 1 „Süd” zatrudnionych jest 66 stra¿aków,
l
w jednostce nr 2 „West” – 80,
l
w jednostce nr 3 „Bad Cannstatt” – 70,
l
w jednostce nr 4 „Feuerbach” – 63,
l
w jednostce nr 5 „Filderstadt” – 97.
W przypadku zdarzenia, którego rozmiar przekracza mo¿liwoœci si³ i œrodków
dostêpnych dla danej jednostki, dysponowane s¹ zastêpy z okolicznych
posterunków.
9
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.feuerwehr-in-baden-wuerttemberg-freiwilligestossen-an-grenzen.4c9d07d2-db63-43e7-bd0c-aff5af0a86b6.html [dostêp: 10-10-2015 r.].
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Z kolei w ochotniczych stra¿ach po¿arnych powiadamianie odbywa siê za poœrednictwem pagerów b¹dŸ SMS. Ustawodawstwo krajów zwi¹zkowych, w tym
tak¿e Badenii-Wirtembergii, reguluje obowi¹zek pracodawcy zatrudniaj¹cego
cz³onków OSP do zwalniania ich do udzia³u w akcjach, æwiczeniach i szkoleniach. Stra¿akowi – ochotnikowi wyje¿d¿aj¹cemu do akcji w godzinach pracy
przys³uguje prawo do bezwzglêdnej wyp³aty pe³nego wynagrodzenia za pracê.
Jednoczeœnie prywatny pracodawca mo¿e domagaæ siê od gminy zwrotu
wyp³aconego wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik przebywa³ na akcji ratowniczo-gaœniczej b¹dŸ æwiczeniach10.

4. Organizacja systemu funkcjonuj¹cego
w Badenii-Wirtembergii
Badenia-Wirtembergia jest trzecim
pod wzglêdem powierzchni krajem
zwi¹zkowym Niemiec. Po³o¿ona na po³udniu kraju stanowi jeden z najlepiej gospodarczo rozwiniêtych okrêgów, z zak³adami produkcyjnymi Daimler AG
(przedsiêbiorstwo z bran¿y motoryzacyjnej – przyp. aut.), Porsche, Bosch na czele
(rysunek 2). Jej stolica, Stuttgart, pozostaje najbogatszym miastem w Niemczech i jednym z najbardziej zamo¿nych
na œwiecie11.
Dzia³alnoœæ stra¿y po¿arnej na tym
obszarze regulowana jest ustaw¹, tzw.
Feuerwehrgesetz (FwG), w brzmieniu
z 2 marca 2010 r12. Okreœla ona zadania
stra¿y po¿arnej, jej organizacjê, zasady finansowania oraz zadania gminy i oboRys. 2. Po³o¿enie Badenii-Wirtembergii
wi¹zki ludnoœci w zakresie ochrony przena mapie Niemiec
ciwpo¿arowej.
îród³o: Opracowanie w³asne.
G³ównym trzonem systemu pozostaj¹
ochotnicze stra¿e po¿arne. Jedynie
w miastach przekraczaj¹cych 100 000 mieszkañców obowi¹zuje wymóg utworzenia zawodowej stra¿y po¿arnej. Dotyczy to zatem nastêpuj¹cych miast tego regio10
Feurwehrgesetz (FwG) in der Fassung vom 2 März 2010, Artikel 15 (Ustawa o ochronie przeciwpo¿arowej z dnia 2 marca 2010 r. – przyp. aut.).
11
Adamczak S., Firlej-Adamczak K., Niemcy, przewodnik ilustrowany, Wyd. Pascal, BielskoBia³a 2013, s. 296.
12
Feurwehrgesetz (FwG) in der Fassung vom 2 März 2010.
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nu: Fryburg (niem. Freiburg), Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mannhheim,
Pforzheim, Reutlingen oraz Stuttgart13.
Ogó³em, na terenie Badenii-Wirtembergii istnieje 8 zawodowych stra¿y po¿arnych (dla ka¿dego z ww. miast) oraz 1091 jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych. Rozmieszczenie jednostek zawodowych stra¿y po¿arnych przedstawione
zosta³o na rysunku 3.

Rys. 3. Rozmieszczenie jednostek zawodowej stra¿y po¿arnej
îród³o: Opracowanie w³asne.

£¹czna liczba ratowników wynosi 109 815, z czego 2060 to zawodowi stra¿acy,
pozostali, czyli 107 755, to ochotnicy14. Oznacza to, i¿ system w 98% opiera siê na
bezinteresownej s³u¿bie lokalnych aktywistów. Przynale¿noœæ do tej formacji
w g³ównej mierze wi¹¿e siê z kultywowaniem tradycji przekazywanej w rodzinach z pokolenia na pokolenie, jak i ogromnym presti¿em. Dlatego te¿ tak du¿¹
wagê przywi¹zuje siê do tworzenia m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych, gdzie
ju¿ od najm³odszych lat dzieci i m³odzie¿ maj¹ mo¿liwoœæ zaznajomienia siê ze
13

http://www.service-bw.de/zfinder-bw-web/lifesituations.do?llid=2197797&llmid=0
[dostêp: 15-10-2015 r.
14
Feurwehr Statistik – 2014 [Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg] (Dane statystyczne
Stra¿y Po¿arnej Badenii-Wirtembergii za rok 2014 – przyp. aut.).
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specyfik¹ s³u¿by. W 2014 r. funkcjonowa³o 1003 takowych dru¿yn, zrzeszaj¹c
³¹cznie 28 388 osób, w tym 4302 kobiet15. Po osi¹gniêciu odpowiedniego wieku
i spe³nieniu pozosta³ych wymagañ mog¹ oni zostaæ pe³noprawnymi cz³onkami
ochotniczej stra¿y po¿arnej. Zgodnie z artyku³em 11 Ustawy o stra¿y po¿arnej
stra¿akiem – ochotnikiem mo¿e byæ osoba, która:
1) ukoñczy³a 17. rok ¿ycia (bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych dozwolony jest od 18 r. ¿.),
2) posiada dobr¹ kondycjê fizyczn¹ i psychiczn¹,
3) deklaruje gotowoœæ do przyst¹pienia do OSP na d³u¿szy czas,
4) nie by³a karana za wybrane przestêpstwa z kodeksu karnego (np. powoduj¹ce
utratê zdolnoœci do zajmowania stanowisk publicznych czy podpalenie).16
Ponadto stra¿ po¿arna wspomagana jest przez tzw. Altersabteilungen – zrzeszenie osób, które ze wzglêdów zdrowotnych b¹dŸ te¿ po osi¹gniêciu odpowiedniego wieku (w Badenii-Wirtembergii – 65 lat – przyp. aut.) nie mog¹ pozostawaæ
w czynnej s³u¿bie. Stanowi¹ oni cia³o doradcze, zajmuj¹ siê organizacj¹ szkoleñ,
wizyt studyjnych itp. W opisywanym landzie grupa ta liczy 30 705 cz³onków17.
Z uwagi na fakt, i¿ teren ten jest silnie uprzemys³owiony nie do przecenienia
pozostaje rola zak³adowych stra¿y po¿arnych. Na tym obszarze powo³ane zosta³y
162 takowe jednostki o ³¹cznej liczbie ratowników równej 6016. W ci¹gu
ubieg³ego roku (2014 – przyp. aut.) interweniowali oni prawie 30 tys. razy
(29 454)18. Do najlepiej wyposa¿onych nale¿¹ jednostki lotniskowej stra¿y
po¿arnej w Stuttgarcie, Daimler AG oraz Bosch.

5. Szkolnictwo i muzea po¿arnicze w Badenii-Wirtembergii
Jak ju¿ wczeœniej zosta³o wspomniane, w Niemczech nie istnieje g³ówna
szko³a po¿arnicza. Ka¿dy region odpowiedzialny jest za organizacjê szkoleñ ratowników na swoim terenie. Zgodnie z artyku³em 20 ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej w Badenii-Wirtembergii dzia³aj¹ca na jej terenie placówka podlega Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych kraju zwi¹zkowego (tzw. Innenministerium
Baden-Württemberg)19. Mieœci siê ona ok. 20 km na pó³nocnywschód od Karlsruhe, w Bruchsal. W jej ofercie mo¿na znaleŸæ szkolenia zarówno dla cz³onków
ochotniczych stra¿y po¿arnych, m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych, jak i stra¿aków pozostaj¹cych w czynnej s³u¿bie. Obejmuje ona kursy podstawowe, instruktorskie oraz specjalistyczne, np. postêpowanie podczas zdarzeñ CBRN, ratownictwo technicznego itp.
W celu upamiêtnienia historii ochrony przeciwpo¿arowej w Badenii-Wirtembergii funkcjonuje kilka muzeów. Jedno z nich, po³o¿one w Winnenden, zo15
16
17
18
19

Ibidem.
Feurwehrgesetz (FwG) in der Fassung vom 2 März 2010, Artikel 11.
Feurwehr Statistik – 2014 [Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg].
Ibidem.
Feurwehrgesetz (FwG) in der Fassung vom 2 März 2010, Artikel 20.
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sta³o certyfikowane jako europejskie muzeum po¿arnictwa przez Miêdzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Po¿arów (CTIF)20. Kolejne
z muzeów mieœci siê w Stuttgarcie. Ich po³o¿enie przedstawiono ns rys. 4. W dawnej fabryce Assman & Stockder zgromadzonych zosta³o 25 samochodów po¿arniczych u¿ywanych w latach 1940 – 1980.

Rys. 4. Lokalizacja muzeów po¿arniczych w Badenii-Wirtembergii
îród³o: Opracowanie w³asne.

Zwiedzaj¹cych nie powinien dziwiæ fakt, i¿ wiêkszoœæ z nich opatrzona jest
znakiem Mercedesa, wszak region ten jest kolebk¹ marki. Ponadto w miejscu
tym zobaczyæ mo¿na stosowane ówczeœnie aparaty ochrony dróg oddechowych,
umundurowanie czy kolekcjê he³mów z ró¿nych regionów œwiata.

6. Dzia³alnoœæ stra¿aków na terenie Badenii-Wirtembergii
vs. woj. mazowieckie
Mazowieckie jest najwiêkszym pod wzglêdem powierzchni województwem
Polski. Po³o¿one w œrodkowo-wschodniej czêœci kraju stanowi jego najbardziej
rozwiniêty region (rysunek 5).
Bior¹c pod uwagê powierzchniê Badenii-Wirtembergii oraz województwa
mazowieckiego, nale¿y uznaæ, i¿ s¹ one zbli¿one do siebie (tabela 2), dlatego te¿
autorka postanowi³a porównaæ liczbê interwencji w obu tych rejonach w 2014 r.
20

https://www.stuttgart-tourist.de/en/a-fire-brigade-museum-winnenden [dostêp: 10-10-2015 r.]
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Rys. 5. Po³o¿enie woj. mazowieckiego na mapie Polski
îród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 2. Podstawowe informacje – porównanie obu regionów
Badenia-Wirtembergia*

Woj. Mazowieckie**

Powierzchnia:

35 751 km2

35 558 km2

Liczba mieszkañców

10 673 000

5 188 488

Gêstoœæ zaludnienia:

2

149 os/km2

299 os/km

*http://www.statistik-portal.de/statistik-portal/de_jb01_jahrtab1.asp [dostêp: 10-10-2015 r.].
**http://stat.gov.pl/en/ [dostêp: 10-10-2015 r.].
îród³o:Opracowano na podstawie: [21] i [22].

Pomimo i¿ porównywane obszary zajmuj¹ niemal¿e tak¹ sam¹ powierzchniê,
gêstoœæ zaludnienia w nich znacz¹co siê ró¿ni. W Badenii-Wirtembergii jest ona
dwukrotnie wiêksza ni¿ w woj. mazowieckim. £¹cznie w 2014 r. jednostki tego
rejonu interweniowa³y 94 577 (uwzglêdniaj¹c po¿ary, ratownictwo techniczne,
sytuacje wyj¹tkowe (tzw. Notfalleinsätze) zdarzenia ze zwierzêtami oraz fa³szywe
alarmy)21, zaœ mazowieckie 52 211 (po¿ary, miejscowe zagro¿enia, alarmy fa³szywe)22.
Zastanawiaj¹cym pozostaje jednak fakt, i¿ liczba po¿arów, do których dysponowane by³y jednostki ochrony przeciwpo¿arowej na Mazowszu pozostawa³a
21
22

Feurwehr Statistik – 2014 [Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg].
Dane statystyczne KG PSP [Ÿród³o: www.kgpsp.gov.pl, 10-10-2015 r.].
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wy¿sza ni¿ w Badenii-Wirtembergii. Wynosi³a ona 20 090, przy 16 635 po stronie
niemieckiej.
Miejscowe zagro¿enia wymusza³y interwencje mazowieckich stra¿aków
27 666 razy, podczas gdy w drugim z porównywanych rejonów zdarzeñ wymagaj¹cych tylko pomocy technicznej by³o 40 249. Równie¿ liczba fa³szywych alarmów w Badenii-Wirtembergii by³a znacz¹co wy¿sza ni¿ w mazowieckiem. Wynosi³a ona 17 204, podczas gdy na Mazowszu odnotowano 4455 takowych
wyjazdów. Graficzn¹ prezentacjê liczby wybranych interwencji przedstawiono
na rysunku 6.

Rys. 6. Wybrane rodzaje interwencji
îród³o: Opracowanie w³asne na podst. [23] i [24].

Przytoczone statystyki dobitnie wskazuj¹, ¿e rozk³ad interwencji stra¿aków
na tym samym powierzchniowo obszarze mog¹ siê znacz¹co ró¿niæ. Wynika to
z ró¿nego sposobu zagospodarowania terenu, stanu technicznego znajduj¹cych
siê na nim budynków czy œwiadomoœci mieszkañców.

Wnioski
System ochrony przeciwpo¿arowej funkcjonuj¹cy w Niemczech jest oparty na
odpowiedzialnoœci krajów zwi¹zkowych za jego organizacjê. Przyjêcie takiego
rozwi¹zania sprawia, i¿ podczas procesu legislacyjnego tworzone s¹ procedury
odpowiadaj¹ce specyfice danego regionu. Pozwala to szybciej i skuteczniej reagowaæ na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia i w ten sposób minimalizowaæ skutki.
Silne zakorzenienie w tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie oraz
presti¿ p³yn¹cy z pozostawania cz³onkiem s³u¿by publicznej sprawia, i¿ g³ów-
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nym trzonem systemu pozostaj¹ ochotnicy. Powszechnoœæ i dostêpnoœæ m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych pozwala na aktywizowanie kolejnych pokoleñ
i kszta³towanie œwiadomoœci adeptów po¿arnictwa, co s³u¿y zapewnieniu
ci¹g³oœci dzia³ania OSP.
Podzia³ terenu miast na obszary operacyjne i odpowiednie rozmieszczenie
jednostek ochrony przeciwpo¿arowej przyczynia siê do skrócenia czasu dojazdu
s³u¿b na miejsce zdarzenia, a co za tym idzie ograniczeniu strat wywo³anych
przez zjawisko niekorzystne.
Kompleksowe szkolenia ratowników w Badenii-Wirtembergii zapewniane s¹
przez szko³ê po¿arnicz¹, nad któr¹ zwierzchnictwo posiada Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych kraju zwi¹zkowego. Na terenie Republiki Federalnej Niemiec
system edukacji w przedmiotowym zakresie zorganizowany jest na poziomie landów.
Liczba zdarzeñ, w których bior¹ udzia³ jednostki stra¿y po¿arnej pokazuje,
jak istotny jest ten rodzaj s³u¿by publicznej. Kluczow¹ kwesti¹ pozostaje odpowiednie przeszkolenie dzia³aj¹cych na danym terenie ratowników. Jak pokaza³a
analiza porównawcza zdarzeñ z dwóch (nie tak odleg³ych od siebie) rejonów,
mimo i¿ co do zasady zadania dedykowane stra¿akom pozostaj¹ wprawdzie te
same, ich czêstotliwoœæ jest mocno zró¿nicowana. Zaœ to wymusza ró¿ny charakter szkoleñ, jak i wyposa¿enia jednostek.
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Analiza zagro¿eñ cywilizacyjnych na przyk³adzie
wybranych województw.
Ocena œwiadomoœci oraz przygotowania m³odzie¿y
do zapobiegania tego typu zagro¿eniom
Analysis of Civilization Hazards Based
on Selected Provinces.
Estimation of the Society Awareness
and Readiness to Prevent such Threats
Streszczenie
W artykule przedstawione i przeanalizowane zosta³y wybrane zagro¿enia cywilizacyjne na podstawie przeprowadzonych badañ ankietowych. W badaniach wziê³o
udzia³ 341 uczniów klas III szkó³ ogólnokszta³c¹cych z czterech województw: mazowieckiego, œwiêtokrzyskiego, pomorskiego, podlaskiego. W ramach analizy porównawczej województw, wykonywano odpowiednio testy statystyczne, których celem
by³o zweryfikowanie istoty zaobserwowanych ró¿nic. W opracowaniu przedstawiono definicjê zagro¿eñ cywilizacyjnych, Ÿród³a i skutki ich wystêpowania. Nastêpnie
przedstawiono i opisano wyniki przeprowadzonych badañ uwzglêdniaj¹c ró¿nice
miêdzy województwami w kontekœcie znajomoœci zagadnieñ zwi¹zanych z zagro¿eniami cywilizacyjnymi.
S³owa kluczowe: zagro¿enia cywilizacyjne, degradacja spo³eczna, degradacja
œrodowiska, œwiadomoœæ na temat zagro¿eñ, edukacja, œwiadomoœæ cywilizacyjna

Summary
The article presents and analyzes civilization threats, selected on the base of
conducted surveys. The study involved 341 third grade students in general
education schools . As part of the comparative analysis of the results, the provinces
respectively performed statistical tests, which aim was to verify the nature of the
observed differences. The paper presents the definition of the civilization threat
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Summary
sources as well as the effects of their occurrence. Then the article shows and
describes the results of the study taking into account the differences between
provinces in the context of the knowledge of issues relating to the civilization
hazards.
Keywords: the threat of civilization, social degradation, environmental
degradation, awareness about the risks, education, civilizational consciousness

Wprowadzenie
W wyniku splotu ró¿norodnych zdarzeñ, cz³owiek tworzy³ podstawy tego, co
w przysz³oœci mia³o przekszta³ciæ siê w cywilizacjê. Cywilizacjê mo¿na okreœliæ,
jako fazê rozwoju spo³eczeñstwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje siê okreœlonym poziomem kultury, stopniem opanowania œrodowiska naturalnego, pojawieniem siê instytucji spo³ecznych. Stanowi ona najwy¿szy poziom organizacji spo³eczeñstw, z którymi jednostki siê uto¿samiaj¹1. W sk³ad
cywilizacji wchodz¹ mniejsze jednostki, np.: narody, wspólnoty pierwotne czy
inne zbiorowoœci. W drugiej po³owie XX wieku nast¹pi³o niespotykane dot¹d
przyspieszenie rozwoju gospodarczego i rozwoju technologii, co niestety spowodowa³o znaczne poszerzenie sfery zagro¿eñ cywilizacyjnych.

1. Zagro¿enia cywilizacyjne
Do sfery zagro¿eñ cywilizacyjnych powszechnie zalicza siê m.in.: choroby
cywilizacyjne, zanieczyszczenie œrodowiska oraz bezrobocie spowodowane automatyzacj¹ szeroko rozumianych procesów. W tym drugim przypadku szczególnego znaczenia nabieraj¹: zakwaszenie i degradacja gleb, ska¿enia toksyczne, urbanizacja, zanik bioró¿norodnoœci, odpady, zmniejszenie zasobów wodnych i leœnych oraz zmiany w krajobrazie. Wszystko to mo¿e objawiæ siê w postaci skutków bezpoœrednich i poœrednich a tak¿e: katastrof, epidemii, innym razem w postaci pojedynczych przypadków zachorowañ. Skutki poœrednie s¹ na ogó³ trudne
do uchwycenia, st¹d te¿ czêsto prowadzi to do spekulacji przeceniania lub niedoceniania skali zagro¿eñ.
Dzisiejsza rzeczywistoœæ sprawia, ¿e w pojawi³o siê wiele zagro¿eñ w œrodowisku cz³owieka, takich jak:
1) niszczenie œrodowiska naturalnego: eksploatacje bogactw ziemi, lasów, gleb,
wód, wyczerpanie surowców naturalnych;
2) os³abienie wiêzi spo³ecznych: urz¹dzenia techniczne, informatyczne powoduj¹ os³abienie siê wiêzi spo³ecznych, poprzez zmniejszon¹ iloœæ kontaktów
bezpoœrednich zarówno w relacjach w pracy, jak i w ¿yciu prywatnym2;
1
2

Nowy S³ownik JP. PWN 2002, s. 105.
Por. Toffler, Trzecia fala. Warszawa 1977; Z. Bauman, Globalizacja. Warszawa 2002, rozdz. I.
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3) trudnoœci w zrozumieniu i przystosowaniu siê cz³owieka do coraz szybszego
tempa ¿ycia, powoduj¹ca koniecznoœæ dokonywania ci¹g³ych wyborów. Wy3
zwanie to rodzi stres, niepewnoœæ jutra, izolowanie siê od spo³eczeñstwa ;
4) podzia³ miedzy rozwojem materialnym i duchowym: kszta³tuj¹cy siê ³ad
dwubiegunowoœci ¿ycia kulturowego wymusza podzia³ na pañstwa bogate
i biedne, na pos³uguj¹ce siê nowoczesnymi urz¹dzeniami technicznymi, oraz
na takie, które nie maj¹ dostêpu do nowoczesnego sprzêtu;
5) os³abienie kreatywnoœci intelektualnej. Informacje, które otrzymuje cz³owiek
za poœrednictwem urz¹dzeñ informatycznych, powoduj¹, ¿e przyjmuje j¹ bez
refleksji. W konsekwencji os³abiona zostaje zdolnoœæ do wartoœciowania
zgodnego z przyjêtymi normami4;
6) wykorzystanie urz¹dzeñ informatycznych do dzia³añ terrorystycznych, oraz
w sferze in¿ynierii genetycznej;
7) rozwój miêdzynarodowych i lokalnych organizacji przestêpczych, mafijnych,
5
terrorystycznych, handel broni¹ „¿ywym towarem” .
Powstanie zagro¿eñ cywilizacyjnych ma œcis³y zwi¹zek z rozwojem cywilizacyjnym, który nie mo¿e byæ wolny od kryzysów, napiêæ i zagro¿eñ. îród³em tych
zagro¿eñ bardzo czêsto jest brak szacunku dla przyrody, a co za tym idzie egoizm
poszczególnej jednostki, która tworz¹c dan¹ cywilizacjê, jednoczeœnie j¹ niszczy.
Na genezê degradacji œrodowiska przyrodniczego sk³adaj¹ siê min: nieznajomoœæ
prawa przyrody, tzw. ignorancja ekologiczna. Przyrodê uwa¿a siê czêsto za niezmienn¹ i niewra¿liw¹ na nasze oddzia³ywanie. Zachowujemy siê tak, jakby miêdzyludzk¹ dzia³alnoœci¹ a przyrod¹ nie zachodzi³y ¿adne relacje (cz³owiek – przyroda). Ignorowanie aspektu ekologicznego w planowaniu i projektowaniu okreœlonych dzia³añ lub inwestycji ma charakter œwiadomy lub nieœwiadomy. Ignorowanie œwiadome cechuje siê celowym pomijaniem kwestii zwi¹zanych z ekologi¹.
Ignorowanie nieœwiadome oznacza niedostrzeganie ekologicznego wymiaru rzeczywistoœci, który skupia siê na w¹sko rozumianych problemach6.
Zagro¿enia cywilizacyjne dotycz¹ ka¿dego z nas, ale dopiero w odniesieniu do
grup ludzkich, i obszaru, który zamieszkuj¹, mo¿na mówiæ o zagro¿eniu jako takim7.

3

W. Nowak, Patologia struktur edukacyjnych. Wprowadzenie. Bydgoszcz 1999.
A. Chodurski, Kszta³towanie siê nowego globalnego ³adu kulturowo-cywilizacyjnego a bezpieczeñstwo Polski, [w:] Bezpieczeñstwo pañstw a procesy migracyjne. Praca zbiorowa pod. red. L. Kacprzaka, J. Knopka. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Pile, Pi³a 2008, s. 62.
5
J. Szmyd, Cywilizacja w zagro¿eniu: Imperatywy i antynomie moralne, [w:] Filozofia wobec
XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. L. Gawora. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 17.
6
G. Dobrzañski, Ochrona œrodowiska przyrodniczego, Bia³ystok 1997, [w:] E. Albiñska,
Cz³owiek w œrodowisku przyrodniczym i spo³ecznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 145.
7
A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy trans granicznego bezpieczeñstwa Polski, Difin, Warszawa 2012, s. 54.
4
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2. Wyniki badañ
Artyku³ ten powsta³ w zwi¹zku z realizacj¹ pracy statutowej „Wybrane zagro¿enia cywilizacyjne. Analiza œwiadomoœci m³odzie¿y”. Realizacja I etapu pracy
dotyczy³a zebrania grupy badawczej oraz przeprowadzenia badañ ankietowych.
Badania ankietowe przeprowadzone zosta³y metod¹ CAWI8 w okresie wrzesieñ
– grudzieñ 2014 r. W badaniach wziê³o udzia³ 341 uczniów klas III szkó³ ogólnokszta³c¹cych z czterech województw: mazowieckiego, œwiêtokrzyskiego, pomorskiego, podlaskiego. Uczniowie analizowali zagro¿enia cywilizacyjne na podstawie ró¿nych typów zagro¿eñ, przedstawionych w ankiecie (choroby
cywilizacyjne, zanieczyszczenie œrodowiska, bezrobocie, wyczerpywanie siê surowców nieodwracalnych, problemy demograficzne, powódŸ, susza). Przed rozpoczêciem ankiety uczniom nie zosta³a przedstawiona definicja zagro¿eñ cywilizacyjnych, bazowali na w³asnej wiedzy zdobytej w szkole i intuicji. Pytania
kwestionariuszowe mia³y charakter otwarty. Prezentowane wyniki dotyczy³y
verbatimów zakodowanych na podstawie specjalnego klucza kodowego. W ramach analizy porównawczej wyników uzyskanych w poszczególnych województwach wykonywano odpowiednio testy statystyczne, których celem by³o zweryfikowanie istoty zaobserwowanych ró¿nic. Podczas analizy badañ okreœlone
zosta³y cele badawcze. Ka¿dy konkretny cel, zawiera³ pytania ankietowe. I tak:
l
Cel pierwszy. Sprawdzenie poziomu wiedzy respondentów w zakresie znajomoœci zagro¿eñ cywilizacyjnych. Wskazanie spoœród przedstawionych zagro¿eñ tylko tych, które zaliczyæ mo¿na do zagro¿eñ cywilizacyjnych.
l
Cel drugi. Sprawdzenie czy respondenci potrafi¹ wyró¿niæ zagro¿enia cywilizacyjne oraz przyczyny ich powstania. Na które z nich respondenci s¹ najbardziej nara¿eni i które zagro¿enie jest najgroŸniejsze w skutkach i dlaczego?
l
Cel trzeci. Sprawdzenie poziomu wiedzy na temat skutków analizowanych zagro¿eñ, oraz umiejêtnoœci zapobiegania tego typu zagro¿eniom w przysz³oœci.
l
Cel czwarty. Wskazanie ró¿nic miêdzy analizowanymi województwami.
l
Cel piaty. Analiza ró¿nic miêdzy województwami.
Cel pierwszy przeprowadzonych badañ mia³ okreœliæ i sprawdziæ poziom wiedzy
na temat zagro¿eñ.
Jedno z pierwszych pytañ zawartych w ankiecie dotyczy³o wskazania zagro¿eñ cywilizacyjnych spoœród wszystkich wymienionych. Procentowy rozk³ad odpowiedzi przedstawiony zosta³ na rysunku 1.
Analizuj¹c wyniki dotycz¹ce wskazania zagro¿eñ cywilizacyjnych spoœród zaproponowanych ró¿nych typów zagro¿eñ, mo¿na stwierdziæ, ¿e respondenci reprezentuj¹cy wszystkie cztery województwa maj¹ niepe³n¹ wiedzê na temat za8

Technika badañ CAWI to wywiad przeprowadzony poprzez otrzymanie kwestionariusza czy te¿
ankiety drog¹ internetow¹ oraz wype³nienie go on-line. Obecnie metoda CAWI jest jedn¹ z bardziej popularnych oraz najszybciej rozwijaj¹cych siê metod badañ marketingowych. W porównaniu do innych
metod, dziêki poczuciu anonimowoœci i mo¿liwoœci udzia³u w badaniu w terminie dogodnym dla respondenta, pozwala zgromadziæ bardziej rzetelne dane.
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gro¿eñ cywilizacyjnych. Wœród zagro¿eñ cywilizacyjnych nale¿a³o wskazaæ:
choroby cywilizacyjne, zanieczyszczenie œrodowiska. Niestety, ankietowani do
grupy zagro¿eñ cywilizacyjnych zaliczyli równie¿ powódŸ i suszê. Zagro¿enia te
zalicza siê do zagro¿eñ naturalnych, choæ w niektórych przypadkach mog¹ one
mieæ równie¿ genezê antropogeniczn¹. Ankietowani wymienili równie¿ zagro¿enia takie jak: wyczerpywanie siê surowców nieodwracalnych oraz problemy
demograficzne, które zalicza siê do zagro¿eñ spo³ecznych.

Rys. 1. Zagro¿enia cywilizacyjne
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Cel drugi prowadzonych badañ dotyczy³ wyró¿nienia zagro¿eñ i ich przyczyn oraz
okreœlenia zagro¿eñ cywilizacyjne o najwiêkszym zasiêgu ra¿enia. Pytania dotycz¹ce okreœlenia drugiego celu przedstawia³y siê nastêpuj¹co: „Na które z zaznaczonych przez Ciebie zagro¿eñ cywilizacyjnych jesteœ najbardziej nara¿ony
i dlaczego?” Na rysunku 2 pokazano procentowy rozk³ad odpowiedzi respondentów.
Ankietowani wskazali na choroby cywilizacyjne (43%) i bezrobocie (36%).
Kolejne pytanie dotyczy³o najgroŸniejszych zagro¿eñ cywilizacyjnych, których procentowy rozk³ad odpowiedzi przedstawiony zosta³ na rysunku 3.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e najwiêcej uczniów wskaza³o na choroby cywilizacyjne (26%) zanieczyszczenia œrodowiska (16%) bezrobocie (16%).
Niewielki odsetek respondentów poda³o równie¿ problemy demograficzne (7%)
i suszê (7%).
Kolejne pytanie dotyczy³o wskazania Ÿróde³ zagro¿eñ cywilizacyjnych wystêpuj¹cych na œwiecie. Wyniki badañ przedstawione zosta³y na rysunku 4.
Najczêœciej respondenci wskazywali, jako Ÿród³o: zanieczyszczanie œrodowiska (24%), cz³owieka i problemy demograficzne (21%). Najwiêksza grupa bada-
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nych (27%) nie odpowiedzia³a w ogóle na to pytanie lub odpowiedzia³a wskazuj¹c
brak wiedzy w tym obszarze „nic/nie wiem/brak odpowiedzi”. Kluczowe na tym
etapie badañ by³o przeanalizowanie zagro¿eñ w kontekœcie Ÿróde³ ich powstawiania. Ankietowani okreœlaj¹c Ÿród³a analizowanych zagro¿eñ wskazali elementy
wp³ywaj¹ce na pojawienie siê zagro¿eñ cywilizacyjnych. Eliminowanie Ÿróde³
mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie wystêpowania zanalizowanych zagro¿eñ.
Jako podstawowe Ÿród³o zagro¿eñ ankietowani podawali zanieczyszczenie œrodowiska.

Rys. 2. Stopieñ nara¿enia na zagro¿enia cywilizacyjne
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ

Rys. 3. NajgroŸniejsze zagro¿enia cywilizacyjne
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.
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Rys. 4. îród³a zagro¿eñ
îród³o: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych badañ.

Cel czwarty dotyczy³ sprawdzenia poziomu wiedzy na temat skutków analizowanych zagro¿eñ. Rozk³ad procentowy analizowanych zagro¿eñ w odpowiedziach respondentów przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Okreœlenie procentowe Ÿróde³ analizowanych zagro¿eñ
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Spoœród najistotniejszych skutków analizowanych zagro¿eñ respondenci
wskazywali: degradacjê œrodowiska (28%), i degradacjê spo³eczn¹ (27%). Co
10 respondent w skutkach analizowanych zagro¿eñ upatrywa³ wyginiêcie gatunku ludzkiego/cz³owieka (11%) oraz koniec œwiata (9%). Kluczowe na tym etapie
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by³o przeanalizowanie zagro¿eñ w kontekœcie skutków, które mog¹ siê pojawiæ
w przysz³oœci, jako zagro¿enia wtórne, spowodowane zagro¿eniami pierwotnymi.
Jako dwa podstawowe skutki ankietowani podawali degradacjê œrodowiska, oraz
degradacjê spo³eczn¹, czyli zubo¿enie spo³eczeñstwa. Te dwa elementy wg ankietowanych mog¹ wp³yn¹æ niekorzystnie na rozwój i przysz³oœæ ca³ego œwiata jak
równie¿ poszczególnej jednostki.
Pi¹ty etap w przeprowadzonej ankiecie dotyczy³ przeanalizowania ró¿nic miêdzy województwami. Poziom wiedzy respondentów nt. zagro¿eñ cywilizacyjnych
w ró¿nych województwach przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

Rys. 6. Porównanie województw w kontekœcie znajomoœci zagro¿eñ
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e przeciêtny respondent uzyskiwa³
4,4 pkt. (na 7 mo¿liwych) znajomoœci zagro¿eñ cywilizacyjnych. Najwiêcej punktów zdobyli ankietowani z województwa mazowieckiego (4,7/7 pkt.), a najmniej
z województwa pomorskiego (3,7/7 pkt.), przy czym warto wspomnieæ, i¿ to ostatnie województwo ró¿ni siê od pozosta³ych w sposób istotny statystycznie (patrz
tabela 1).
Rys. 7. Poziom wiedzy respondentów nt. zagro¿eñ cywilizacyjnych w ró¿nych województwach
PI.1 Zagro¿enia cywilizacyjne
Podstawa: wszyscy badani

Ogó³em

Pomorskie

Œwiêtokrzyskie

Podlaskie

Mazowieckie

N

314

70

66

54

124

Choroby cywilizacyjne

89%

71%

99%

96%

92%

Zanieczyszczenie œrodowiska

73%

80%

69%

69%

74%

Bezrobocie

68%

66%

75%

80%

62%

Wyczerpywanie siê surowcow
nieodnawwialnych

55%

61%

48%

37%

63%

Problemy demograficzne

50%

30%

57%

57%

54%

PowódŸ

32%

64%

21%

13%

29%

Susza

25%

42%

16%

11%

26%

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.
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Otrzymane wyniki w poszczególnych województwach przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
l
województwo pomorskie:
1. Zanieczyszczenie œrodowiska,
2. Choroby cywilizacyjne,
3. Bezrobocie i powódŸ;
l
województwo œwiêtokrzyskie:
1. Choroby cywilizacyjne,
2. Bezrobocie,
3. Zanieczyszczenia œrodowiska;
l
województwo podlaskie:
1. Choroby cywilizacyjne,
2. Bezrobocie,
3. Zanieczyszczenia œrodowiska;
l
województwo mazowieckie:
1. Choroby Cywilizacyjne,
2. Zanieczyszczenia œrodowiska,
3. Bezrobocie.
We wszystkich województwach respondenci najczêœciej wskazywali na choroby cywilizacyjne i bezrobocie. W woj. pomorskim wyj¹tkowo wiele osób poda³o
równie¿ powódŸ. Inne zagro¿enia wymieniane by³y bardzo rzadko.
Kolejne pytanie dotyczy³o poczucia nara¿enia na zagro¿enia cywilizacyjne
w ró¿nych województwach. Rozk³ad odpowiedzi przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7. Poczucie nara¿enia na wystêpowanie zagro¿eñ cywilizacyjnych
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.
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W województwie pomorskim respondenci wskazali na problemy zwi¹zane
m.in. z: 1 Bezrobociem, 2. Chorobami cywilizacyjnymi, 3. Powodzi¹ i zanieczyszczeniem œrodowiska. W województwie œwiêtokrzyskim do najistotniejszych
zagro¿eñ zaliczone zosta³y: 1. Choroby cywilizacyjne, 2. Bezrobocie, 3. Zanieczyszczenie œrodowiska. W województwie podlaskim: 1. Bezrobocie, 2. Choroby
cywilizacyjne. Natomiast w województwie mazowieckim, przodowa³y odpowiedzi wskazuj¹ce na: 1. Choroby cywilizacyjne, 2. Bezrobocie, 3. Zanieczyszczenie
œrodowiska.
Ankietowani s¹ œwiadomi zagro¿eñ wystêpuj¹cych na terenach badanych województw. Zagro¿eniem, które pojawia³o siê w ka¿dym województwie by³y choroby cywilizacyjne. Dodatkowo ankietowani brali pod uwagê zanieczyszczenie
œrodowiska oraz bezrobocie. B³êdem by³o wskazanie powodzi, jako zagro¿enia
cywilizacyjnego. PowódŸ zaliczana jest do zagro¿eñ naturalnych. W ankiecie pojawi³o siê równie¿ pytanie dotycz¹ce okreœlenia najgroŸniejszych z zagro¿eñ
cywilizacyjnych.
Tabela 2. Zagro¿enia o najwiêkszym poziomie ra¿enia
PI.3 Zagro¿enia cywilizacyjne o najwiêkszym poziomie zagro¿enia
Podstawa: wszyscy badani

Ogó³em

Podlaskie

Mazowieckie

N

314

Pomorskie Œwiêtokrzyskie

70

66

54

124

Choroby cywilizacyjne

26%

24%

39%

24%

22%

Zanieczyszczenie œrodowiska

16%

20%

21%

13%

12%

Bezrobocie

16%

11%

9%

28%

16%

PowódŸ

9%

13%

6%

11%

8%

Problemy demograficzne

7%

3%

8%

15%

6%

Susza

7%

7%

5%

6%

8%

Inne

0,30%

0%

2%

0%

0%

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

We wszystkich województwach respondenci najczêœciej wskazywali na choroby cywilizacyjne i zanieczyszczenia œrodowiska. W woj. podlaskim wyj¹tkowo
wiele osób poda³o równie¿ bezrobocie i problemy demograficzne. Istotnym analizowanym elementem, by³y Ÿród³a zagro¿eñ cywilizacyjnych. Spo³eczeñstwo
mieszkaj¹ce na danym terenie, znaj¹ce Ÿród³a analizowanych zagro¿eñ mo¿e
wp³yn¹æ na ograniczenie ich wystêpowania.
W województwie pomorskim wyj¹tkowo wielu respondentów, okreœlaj¹c
Ÿród³a zagro¿eñ, wskaza³o na iloœæ opadów i powodzie, a najmniej ze wszystkich
województw na choroby cywilizacyjne. W województwie œwiêtokrzyskim najwiêcej respondentów poda³o cz³owieka i problemy demograficzne oraz zanieczyszczenie œrodowiska, a najmniej ze wszystkich województw iloœæ opadów i powodzie oraz bezrobocie. W województwie podlaskim najczêœciej wskazywano na
zanieczyszczenia œrodowiska, nikt nie poda³, jako Ÿród³a suszy, a w pozosta³ych
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kategoriach liczba odpowiedzi by³a umiarkowana. Natomiast w województwie
mazowieckim najwiêcej odpowiedzi wskazywa³o na cz³owieka i problemy demograficzne, a pozosta³e wyniki wypadaj¹ umiarkowanie nisko. W ankiecie poruszone zosta³y równie¿ kwestie dotycz¹ce zapobiegania wystêpowaniu zagro¿eñ
cywilizacyjnych. Istnieje wiele sposobów zapobiegania wystêpowaniu zagro¿eñ
cywilizacyjnych, jednym z nich jest edukacja. Poprzez odpowiednie edukowanie
mo¿na wyrobiæ u m³odzie¿y takie zachowania, poprzez ró¿nego rodzaju
aktywnoœci dotycz¹ce probezpiecznych zachowañ. Takie inicjatywy mog¹
wp³yn¹æ na zmniejszenie wystêpowania tego typu zagro¿eñ.

pomorskie
œwiêtokrzyskie
podlaskie
mazowieckie

Rys. 9. îród³a zagro¿eñ cywilizacyjnych w podziale na województwa.
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie opracowanych badañ.
Tabela 3. Rodzaj aktywnoœci wp³ywaj¹cy na zmniejszenie wystêpowania zagro¿eñ cywilizacyjnych
PI.3 Zagro¿enia cywilizacyjne o najwiêkszym poziomie zagro¿enia
Podstawa: wszyscy badani

Ogó³em Pomorskie Œwiêtokrzyskie Podlaskie

Mazowieckie

N

314

70

66

54

124

Segregacja œmieci

41%

50%

37%

56%

32%

Sport

15%

17%

16%

13%

13%

Racjonalne wykorzystowywanie
surowców

15%

6%

19%

9%

20%

Zdrowe od¿ywianie

10%

7%

18%

9%

8%

Edukacja

7%

3%

3%

15%

7%

Wystrzeganie siê na³ogów i uzale¿nieñ

5%

9%

5%

6%

3%

Pomoc innym ludziom

4%

4%

2%

11%

2%

Nie podejmuje ¿adnych dzia³añ

11%

11%

12%

6%

11%

Inne

11%

17%

9%

17%

7%

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.
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Ankietowani w zale¿noœci od zagro¿enia podawali ró¿nego rodzaju aktywnoœci, m.in.:
l
uprawianie sportu, aktywnoœæ ruchowa;
l
segregacja œmieci;
l
racjonale wykorzystywanie surowców;
l
zdrowe od¿ywianie.
Analizuj¹c przedstawione wyniki, mo¿na stwierdziæ, ¿e ankietowani maj¹
czêœciow¹ wiedzê na temat zapobiegania pojawianiu siê niektórych zagro¿eñ
cywilizacyjnych. Wiedz¹, ¿e uprawianie sportu, aktywnoœæ ruchowa oraz zdrowe
od¿ywianie wp³ywa pozytywnie na zdrowie powoduj¹c tym samym ograniczenie
zachorowalnoœci na choroby cywilizacyjne. W ka¿dym z analizowanych województw s¹ osoby niepodejmuj¹ce ¿adnych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê zaistnia³ej sytuacji.

Podsumowanie
Celem przeprowadzonych ankiet by³o sprawdzenie œwiadomoœci m³odzie¿y
na temat zagro¿eñ cywilizacyjnych. Badania przeprowadzono w wybranych czterech województwach.

Z przeprowadzonych badañ nasuwaj¹ siê poni¿esz wnioski:
1. Najwiêcej uczniów postrzega, jako zagro¿enie cywilizacyjne choroby cywilizacyjne i zanieczyszczenie œrodowiska.
2. Œrednia ocena znajomoœci zagro¿eñ cywilizacyjnych wœród respondentów to
4,4 na 7 mo¿liwych. W zwi¹zku z tym konieczne s¹ dzia³ania naprawcze w systemie edukacji przedszkolnej i szkolnej.
3. Najczêœciej respondenci czuj¹ siê nara¿eni na choroby cywilizacyjne i bezrobocie, rzadko wymieniaj¹ problemy demograficzne, wyczerpywanie surowców i suszê, podobnie typuj¹ najgroŸniejsze zagro¿enia.
4. Wiod¹cymi Ÿród³ami zagro¿eñ wg ankietowanych s¹: cz³owiek – jako podstawowe Ÿród³o zagro¿eñ, zanieczyszczanie œrodowiska, oraz problemy demograficzne.
5. Najczêœciej podawanymi skutkami zagro¿eñ s¹: degradacja œrodowiska i degradacja spo³eczna, co 10 respondent odpowiedzia³ równie¿, ¿e skutkiem
wspó³czesnych zagro¿eñ bezpieczeñstwa mo¿e byæ wyginiêcie populacji ludzkiej oraz koniec œwiata.
6. Najlepsz¹ znajomoœæ zagro¿eñ cywilizacyjnych prezentuj¹ uczniowie w województwie mazowieckim, a najs³absz¹ w województwie pomorskim. We wszystkich województwach respondenci najczêœciej wskazywali, ¿e s¹ nara¿eni na
choroby cywilizacyjne i bezrobocie, tylko w woj. pomorskim wyj¹tkowo wiele
osób poda³o równie¿ powódŸ. Wynikaæ to mo¿e z faktu, ¿e województwo pomorskie jest nara¿one na wystêpowanie powodzi. M³odzie¿ nie do koñca ma
pojêcie, co to s¹ zagro¿enia cywilizacyjne, dlatego nieœwiadome wskazuje po-
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wódŸ. Jako najgroŸniejsze zagro¿enie respondenci we wszystkich województwach wskazywali na choroby cywilizacyjne i zanieczyszczenie œrodowiska,
w województwie podlaskim wyj¹tkowo wiele osób poda³o równie¿ bezrobocie
i problemy demograficzne. Problemy demograficzne zalicza siê do zagro¿eñ
spo³ecznych.
7. Analizuj¹c Ÿród³a zagro¿eñ cywilizacyjnych, ankietowani z województwa pomorskiego wskazywali opady i powodzie, ankietowani z województwa œwiêtokrzyskiego i mazowieckiego wskazali na cz³owieka, problemy demograficzne
oraz zanieczyszczenie œrodowiska. Ankietowani z woj. podlaskiego najczêœciej wskazywali na zanieczyszczenie œrodowiska.
Analizuj¹c wyniki badañ ankietowych, mo¿na stwierdziæ, ¿e poziom wiedzy
na temat zagro¿eñ cywilizacyjnych na terenie analizowanych województw jest
zró¿nicowany. Ró¿nice zauwa¿alne s¹ g³ównie miêdzy analizowanymi województwami. Wizje œwiata w przysz³oœci by³y raczej podobne we wszystkich województwach, przewa¿a³y te zwi¹zane z degradacj¹ œrodowiska, degradacj¹ spo³eczn¹
oraz wyginiêciem populacji ludzkiej. Analizuj¹c Ÿród³a wiedzy badanej grupy respondentów na temat analizowanych zagro¿eñ, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dominuj¹cym Ÿród³em jest Internet. Szko³a, jako Ÿród³o zdobywania informacji jest
na drugim miejscu. Na podstawie przeprowadzonych badañ widaæ, ¿e œwiadomoœæ spo³eczna wzrasta, ale nie jest na zadawalaj¹cym poziomie. Badana m³odzie¿ wie jak zapobiegaæ wystêpowaniu zagro¿eñ cywilizacyjnych, ma ogóln¹
wiedzê na temat Ÿróde³ i skutków dotycz¹cych niektórych z analizowanych zagro¿eñ. Ale widaæ te¿ pewne braki w kwestii zapobiegania. Przeprowadzone badania wychodz¹ naprzeciw za³o¿eniom wspó³czesnych systemów ochrony ludnoœci, których integraln¹ czêœci¹ jest edukowanie w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczeñstwa. W tym wypadku jest to edukacja dotycz¹ca zagadnieñ zwi¹zanych z zagro¿eniami cywilizacyjnymi.
Dzisiejsza rzeczywistoœæ, to ³añcuch ró¿nych zmiennych, których dzia³ania
trudno precyzowaæ. Z³o¿onoœæ wszystkich aspektów œrodowiskowych i technologicznych mo¿liwoœci cywilizacyjnego rozwoju nie daj¹ podstaw do œwiadomego
i w pe³ni kontrolowanego podejmowania decyzji spo³ecznych, politycznych, ekonomicznych czy nawet osobistych. Postêp cywilizacyjny z jednej strony jest dobrodziejstwem a drugiej natomiast burzy tradycje spo³eczne, prowadzi do nie
przestrzegania prawa. Zagro¿enia dotycz¹ce bezpieczeñstwa ludzi pojawiaj¹ siê
nagle i niespodziewanie. Ma to zwi¹zek ze zniszczeniem œrodowiska poprzez czêste stosowanie technologii wydobywczych i przetwórczych, które negatywnie
wp³ywaj¹ na otoczenie. Dodatkowa p³aszczyzna zagro¿eñ cywilizacyjnych
zwi¹zana jest z rozwojem przemys³u oraz z zaspokajaniem ludzkich potrzeb.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e cz³owiek od zawsze by³ nara¿ony na ró¿nego rodzaju czynniki, które zagra¿a³y jego ¿yciu, zdrowiu, obni¿a³y komfort
funkcjonowania. Na pocz¹tku by³y to zagro¿enia generowane przez przyrodê.
Z czasem wraz z rozwojem cywilizacyjnym zaczê³y pojawiaæ siê te zagro¿enia,

Zeszyty Naukowe SGSP nr 56 (4) 2015

80

których Ÿród³em jest cz³owiek. Z zagro¿eniami spowodowanymi nieprzewidywaln¹ przyrod¹ potrafimy coraz lepiej rozpoznawaæ i reagowaæ. W przypadku zagro¿eñ antropogenicznych czêsto pozostajemy bezradni9.
Diagnoza obecnego stanu bezpieczeñstwa w zakresie omawianych zagro¿eñ
potwierdza potrzebê zmian, które poprawi¹ poziom bezpieczeñstwa i spowoduj¹,
¿e m³odzie¿ bêdzie bardziej œwiadoma tego, jak funkcjonowaæ ¿eby zmniejszyæ
ryzyko pojawienia siê zagro¿eñ cywilizacyjnych. Przeprowadzone badania pokazuj¹, ¿e nale¿y podj¹æ jak najszybciej dzia³ania w przedmiotowym obszarze.
Dzia³ania powinny byæ umiejêtnie i systematycznie realizowane. Mo¿e w tym
pomóc ulepszony system edukacji. System, który bêdzie k³ad³ wiêkszy nacisk na
zapobieganie zagro¿eniom, a nie tylko na reagowanie, czyli moment, kiedy zagro¿enie siê pojawi. Profilaktyka powinna dotyczyæ dzia³añ podejmowanych we
wszystkich œrodowiskach edukacyjnych i oœwiatowych. Przedmiotem ich
dzia³alnoœci powinny byæ przedsiêwziêcia maj¹ce na celu kszta³towanie œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie zagro¿eñ zwi¹zanych z rozwojem cywilizacji. Tematyka powinna byæ rozpowszechniania ju¿ wœród najm³odszych a nastêpnie w kolejnych etapach kszta³cenia. W obecnym reformowanym systemie edukacji
pedagodzy maj¹ du¿y wp³yw na tworzenie i realizacjê programów nauczania.
Mog¹ dostosowaæ treœci programowe do szybko zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci.
Musi to zaowocowaæ w przysz³oœci wy¿szym poziomem œwiadomoœci m³odzie¿y
oraz wiêksz¹ wra¿liwoœci¹ dotycz¹c¹ otaczaj¹cej rzeczywistoœci.
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Experience of the Red Sludge Disaster in Hungary,
2010
Lekcja z katastrofy zwi¹zanej wyciekiem
czerwonego szlamu na Wêgrzech w 2010 roku
Summary
The paper provides an informative fact-based description of how a tragic
incident may serve as a lesson to our experts as well as it describes the guidelines
and revelations for future improvement. The wall of the sixteen meter hight, red
sludge reservoir of the alumina plant in Ajka which belonged to the MAL Company
was breached early in the afternoon on 4 October 2010. According to aggrieved
parties’ opinion it was a doomsday for them. People lost their beloved ones,
homes, tokens of memory. Although there was no scenario to manage the disaster,
the emergency services were able to solve the problem step by step. The
government made an unusual decision – which was unprecedented in the world
before – introducing a State control above the privately owned MAL. It was done
and the other countries were interested in learning about the method. The paper
describes the summary of the heroic efforts made by thousands of Hungarians and
it reminded us not to forget this disasters ever and help us to avoid similar ones.
Keywords: cassette, reservoir, red sludge, breach the dyke, emergency services,
State control, disaster

Streszczenie
W artykule przedstawiono, oparty na faktach, opis katastrofy, która mia³a
miejsce na Wêgrzech w 2010 roku. Pokazano jak to tragiczne w skutkach zdarzenie mo¿e byæ lekcj¹ dla ekspertów – podano równie¿ szereg wytycznych w celu
usprawnienia bezpieczeñstwa w przysz³oœci.
4 paŸdziernika 2010 roku, wczesnym popo³udniem pêk³a jedna ze œcian 16 m
zbiornika zawieraj¹cego tzw. czerwony szlam. Katastrofa mia³a miejsce w Ajka,
w zak³adach aluminium nale¿¹cych do firmy MAL. Dla poszkodowanych by³ to
s¹dny dzieñ – utracili najbli¿szych, swoje domy i dobytek. W chwili wyst¹pienia
katastrofy, nie by³o ¿adnego scenariusza dotycz¹cego zarz¹dzania tego rodzaju
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zdarzeniem, a s³u¿by ratownicze sukcesywnie rozwi¹zywa³y bie¿¹ce problemy.
Rz¹d wêgierski podj¹³ niespotykan¹ decyzjê, która by³a bezprecedensowa nawet
w skali ca³ego œwiata. Przej¹³ kontrolê nad prywatn¹ firm¹ MAL. Po tym fakcie wiele
krajów z zaciekawieniem œledzi³o rozwój wydarzeñ i u¿yte w czasie akcji metody.
W artykule opisano heroiczne zmagania tysiêcy Wêgrów, jak równie¿
przypomniano o tym, aby nigdy nie zapomnieæ tej katastrofy i pokazano jak nie
dopuœciæ do wyst¹pienia podobnych w przysz³oœci.
Keywords: kaseta, zbiornik, czerwony szlam, pêkniêta tama, s³u¿by ratownicze,
kontrola pañstwa, katastrofa

1. Description of the event’s circumstances
Hungary’s most severe industrial ecological disaster so far occurred on
4 October 2010 when western dam of cassette No 10 of the red sludge reservoir of
the Hungarian Aluminium Production and Sales Public Limited Private
Company (MAL) breached. Consequently, the mixture of approximately one
million cubic meters of red sludge and alkaline water inundated, through the
Torna Creek, the lower parts of the settlements Kolontár, Devecser and
Somlóvásárhely. The strongly alkaline and corrosive industrial red sludge
flooded a large area causing inestimable human, economical, ecological disaster
and damages. Ten people were killed during and after the flooding, almost
300 persons needed medical treatment, 120 of them were hospitalized. The last
injured patient left the hospital on 2 December 2010. According to the later
assessments the red sludge flowed through the three townships and damaged
more than 300 residential properties. The number of harmed people was over
700, 1017 acres nearby agricultural area was covered with red sludge.

Photo. 1. The broken dam (outside view)
Source: Photo by press of the NDGDM.

Experience of the Red Sludge Disaster in Hungary, 2010

Photo. 2. The broken dam (inside view)
Source: Photo taken by the Hungarian official press, by the Hungarian News Agency.

Photo. 3. Air photo of the flooded area on 12 October 2010
Source: Photo taken by the Hungarian official press, by the Hungarian News Agency.
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2. Description of security management and rescue operations
2.1. First step of the rescue operations
The Government of Hungary immediately and decisively took measures to
respond the situation. The primary and most important task was to ensure safety
of the population, to protect human lives and to explore human risks. In the
following, the elimination of damages in built-up areas started. The Hungarian
Parliament approved the state of the emergency declared by the Government on
6 October from 3 P.M. in Veszprém, Gyõr-Moson-Sopron and Vas Counties1.
The competent fire-fighters from Ajka town arrived at the site of the red
sludge disaster within 8 minutes after the alert. When the situation became worse
and extended, the director general of National Directorate General for Disaster
Management (NDGDM) ordered more fire-fighters, disaster management and
civil protection personnel from other parts of the country to deploy to the
incident site. The main responsibilities on the site were rescuing and its
coordination, organizing population protection, controlling the work of the
response personnel, distributing earthmoving machines and other vehicles,
providing protective equipment and organizing logistics. The collection of
information, the clarification and updating of response personnel and
intervention equipment by their functions and numbers, their deployment to the
incident site, the compilation of reports on the incidents and tasks performed
became systematic.
The affected area was closed by the Police, the traffic was regulated through
checkpoints, and only the residents were allowed to enter their settlements.
A considerable number of the population fled from their damaged properties to
their relatives, however, the municipalities and charitable organizations
provided lodging for victims, so nobody was left without a shelter even
temporarily. The injured were looked after by the Ambulance Service or by other
medical institutions at their treatment points, clinics and nearby hospitals.
84 fire fighters with 12 vehicles, 4 Emergency Detection Teams (EDT) with
12 persons, 103 police officers with 22 vehicles, 174 military personnel with
39 vehicles, 29 disaster management and civil protection staff members with
20 vehicles, 149 NGO’s persons with 43 machines, the staff of the National Public
Health Service (NPHS) with 5 persons and 2 vehicles, plus 50 employees of MAL
participated in the elimination of the consequences of the disaster in the region on
6 October 2010. The total number was 606 people with 142 units of equipment.
Two weeks later on 20 October 2010 1,125 persons with 292 vehicles and machines
participated in the relief efforts. In November a total of 8,535 persons and
4,881 units of equipment were working on the incident sites2.
1
Government Decree 245/2010. (X. 6.) on the promulgation of the emergency situation and the
provisions are needed to do.
2
Imre HOFFMANN, PhD: Lessons learnt of the elimination of the effect of the red sludge disaster.
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2.2. Water quality remediation
The rapid steps of water quality control could result to prevent the
contamination reaching the Danube. The temporary protective dykes were
constructed within three months and within a year the implementation of
facilities ensuring complete protection was finished. The immediate basic
strategic goal of the water quality control was to stop the pollution reaching the
Danube River, since threatening the water source would have caused
long-lasting damages. 8 water management regional directorates participated in
the protection.During the first week the average number of persons amounted to
170. Partial detention and neutralization of the spilled 1.5 million cubic meters
alkaline (13.5 pH) was carried out in 21 built-up places on the Torna Creek and
the Marcal River. The chemical decontamination (neutralization) was realized
by dosing gypsum (23,500 tons of rea-gypsum) and acetic acid (1,800 cubic
meters) on 15 scenes, for the mechanical protection 11 bottom lines were
established. (In accordance with the EU regulations a material over 11.5 pH is
classified as dangerous due to its corrosive effect.)
2.3. Introducing State control
On 11 October 2010 the Hungarian Parliament amended the Act CV of 2004
on National Defence and Army. According to 197/A section of this Act the state
supervision could be extended to business entities on behalf of the Hungarian
State acts the government Commissioner. This legislative amendment gave the
opportunity after the red sludge disaster to carry out state supervision of MAL.
The Parliament urgently discussed the proposal and called for urgent
publication of the President of the Republic. The amendment of the Act came
into force on 12 October 2010. The Government’s aim was to relaunch the safe
production of the plant as soon as possible after the obligate downtime following
the disaster, avert another eventual incident and start the necessary mitigation
of the damages. Another objective was to facilitate the following safe operation
of the plant as one of the largest employers in the region without loss of assets
and observing the authoritative rules.
The Government regulation says that the government Commissioner acts on
behalf of the State.
Its competences and tasks are as follows:
1. Review the financial position of the enterprise
2. Approve and countersign the commitments of the enterprise
3. Decide the matters within the competence of the supreme decision making
body in the context of the disaster situation. Forthwith about his decisions he
informed the senior executives of the enterprise. This law did not affect the
main decision making right of the enterprise.
4. Financial and economic injunctions can be initiated against the enterprise.
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After creating the necessary legal criteria, the Government issued its Decision
on the appointment and tasks of the government Commissioner acting on behalf
of the Hungarian State during the State supervision of MAL, appointing LTG
Dr. György Bakondi government Commissioner on 12 October 2010. His
assignment was valid for up to two years. The activity of the government
Commissioner was directed by the Prime Minister, he was responsible for his
activities to the latter. His work was assisted by two deputies, the supervisors and
experts.
2.4. Change in Technology
At the MAL alumina plant the bauxite is produced by dissolution process.
This method was developed by Karl Joseph Bayer in 1887. 90% of the world’s
alumina production has been manufactured by this technology. The resulting
main product is alumina; the by-product is red sludge with high iron (iron
III-oxide) content and characteristic colour which contains both fluids and
solids. The fluid and solid components are separated by sedimentation and
filtration. In March 2011 a new so-called dry process technology was introduced
in which the sludge water content was reduced to 30%. This high pressure
filtrated material’s consistence is earthy, wet solid to the touch. As a result of the
technology development the liquid emission has been eliminated, in the
reservoir there is no free fluid phase which may leak.
During the more than eight months of State supervision the government
Commissioner cooperated with the management and owners of the MAL. He
strove to maintain close contacts with the administration and the specialized
authorities. Based on this cooperation it became possible to eliminate the
uncontrolled risk in human resources and ecology.

Photo. 4. Installation of the technology
of the dry refrigerant system
Source: photo taken by the author.

Photo. 5. Dried red sludge after the filtration
Source: Photo taken by the author.
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3. Lessons of rescue, decontamination, demolition
and reconstruction
3.1. Directing the rescue
To direct the rescue tasks of the Operation Staff, the Supervisor for
Population Protection and Reconstruction, Governmental Coordination Centre
for Reconstruction (GCCR) (from 4 November 2010), later the Disaster
Management Staff for Reconstruction (DMSR) (from 1 July 2011) worked on the
scene. From 15 October 2011 the Operational Staff of Veszprém County Disaster
Management Directorate controlled the deferred jobs, basically the secondary
damages3.
From the very beginning the protection management, the regional and local
Protection Committees performed their tasks in order to protect the public of the
settlements.
To recover the population compensation, the contracts were concluded.
110 victims who had chosen the residential park could move into newly built
houses, 121 victims bought used properties and 121 applied for cash
compensation (in 53 cases for financing the reconstruction).
In accordance with the regulation issued by the Ministry of Interior the
mitigation of damages in movables organized by local governments extended for
period of time. Five hundred ninety-six contracts were signed with 333 victims.
According to the plans by 4 October 2011, on the first anniversary of the red
sludge spill, a memorial park was inaugurated in Devecser, set up in memory of
the victims of the disaster. Until the end of the year 2011 the National
Directorate General for Disaster Management arranged for 376 rightly accepted
settlement of claims.
3.2. The activity of the Governmental Coordination Committee
When the disaster occurred the Governmental Coordination Committee
(GCCE) was alerted. It started the operation in the National Situation Evaluation
Centre in the building of the Ministry of Interior. According to the 1999 Act
No LXXIV the representatives of the bodies of national competence participated
in continuous change work schedule. Summary of the sectorial information,
records of the available capacities, knowledge of the material, expertise and
human resources enabled the quick decisions for the leadership of the disaster
management, the ministry and the government. The operation of this reporting
system facilitated the assessment of the situation, the reports and the
authoritative information to the media.

3
Zoltán Benkovics PhD: The Compensation and Reconstruction Team of the Self Government
(ÖKUCS), „Protection”, Page 61-62.
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The background work was done by the industry bodies, the databases and
laboratories were available. Scientific institutions and boards performed
essential jobs (e.g. GCC Scientific Council, the University of Pannonia, the
Sopron University) in identifying the vulnerability, the protective actions and
technologies.
The Operative Staff of GCCE ended its work on 3 November 2010; its duties
were taken over by the Governmental Coordination Centre for Reconstruction.
In what follows, its reports were attached as enclosures to the National
Directorate General for Disaster Management Central Duty, on the base of these
reports the director general submitted reports to the Minister of Interior.
3.3. The acts of the Scientific Council of Governmental Coordination
Committee
Receiving the request of the director general of NDGDM, to establish the
decisions, the specialists of the Scientific Council of GCC and the Hungarian
Academy of Sciences assisted the work. Mr. Tamás Németh the president of the
Academy led the seats of the scientific council and its sessions, institutes and
experts with field experiences were invited to assess the impact of the sludge
effect on the buildings, to measure the soil contamination, to devise the possible
rehabilitation of the waters. The scientific council systematically worked
together with the leadership of the disaster management. With their accurate and
authentic information, it was possible to get reasonable picture of the incident, to
prevent guessing and rumours.
To ensure effective collaboration in the field of protection against disasters,
the leaders of the NDGDM and the Hungarian Academy of Sciences signed
a cooperation agreement. On 1 March 2011 a conference was held in the
Academy with Implications and Experiences of Red Sludge Disaster title.
3.4. Necessity of the One-person Leadership
Controlling and directing the elimination of the consequences of the
industrial disaster, the Government established an Onsite Operations Staff from
the personnel of disaster management. In the work of the staff relocated in
Devecser all the disaster management organs took their share. The activities of
emergency services managed to normalize the situation in the affected area.
The government primacy and the one-person leadership of the protection and
the support of the staff were guaranteed. The Police and the Hungarian Defence
Forces played important role in safeguarding public security.
On the authority of the Ministry of Interior, the director of NDGDM decided
about the entities and material assets, mobilization of the state reserves for the
protection and directing additional disaster manager officers to the site.
On 4 November 2010, the Operational Staff was replaced by the
Governmental Coordination Centre, the leader of which performed executive
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tasks as one-person, subordinated to the director general of NDGDM.
Assignment to this post corresponded to the impending amendment of the
Disaster Management Act.
3.5. The activities of the Operational Staff on the Scene
The primary actions on the scene were saving human and material resources,
deployment of intervention equipment and rescue forces (medical service, police
and military forces) to the incident site, controlling the work of the response
personnel, distributing machines and other vehicles and informing the media.
The other responsibilities were as follows: protection of population, roads
decontamination, searching for corpses, collection of animal carcasses, pumping
cellars, collecting corroded gas cylinders. Another objective was, within a short
time to prevent the red sludge contamination reaching the Danube, to prevent
harming the aquatic environment.
In the initial period, the Operational Staff in Kolontár settlement was
installed in front of the mayor’s office in a bus of the disaster management, the
logistic base was settled in the local community centre, the Operational Staff
in Devecser seated in the Town Hall.
It was imperative to set up a command post in Kolontár because this
settlement was the most heavily damaged, people died there, and there was
a second possibility of a dyke burst (the northern wall of cassette No 10).
It continued to gather and clarify information in order to have necessary
response personnel and equipment on the site. The information administration
about the incidents and the performed tasks enabled giving further information
and writing reports.
The area was closed, nobody was left without a shelter even temporarily, and
the injured were treated by the Ambulance Service or by other medical
institutions. Feeding those in need was resolved three times a day at
provisionally set up kitchens. Initially there worked mainly volunteers.
Hundreds of personals and equipment participated in the rescue and
decontamination operations right from the start. In October on average daily
772 personals and 198 equipment performed the tasks, even in the first period the
total number of personals was 1336 and the equipment was 292 a day: the staff
of the disaster management, military forces, fire service, water management,
medical service, transport and rail workers. In addition the MAL Company sent
50 shovel workers to the scene4.
The three Emergency Detection Teams (EDT) from Veszprém, Fejér and
Komárom-Esztergom counties, on 6 October 2010 as a first step, started the
detailed list of damaged properties (that time 292 buildings), recorded the
residential list, compared the data with the local office and registered the staying
4
Gyula Fülöp, Attila Horák: Immediate intervention after the red sludge disaster, „Protection”,
Page 42-44.
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places of the residents. According to the local document office there were
956 inhabitants affected.
In Devecser two decontamination points were set up. The National
Ambulance Service operated a medical point in the Palace Garden where they
treated the injured. People working in the restricted area were provided with
protective clothing and equipment by the disaster management. The population
was informed through loudspeakers, leaflets and by the local television channels
about the situation, the possible ways of reducing the health risk and the rules of
conducting that have to be followed.
The Emergency Detection Teams and fire fighters collected and disposed the
industrial and house hold gas cylinders that had been damaged by alkali. The
carcasses of dead animals were collected under control of the Central Agriculture
Office. A collection point for damaged vehicles was designated nearby the
railway station. Animal rescue organizations started the medical treatment and
feeding of injured animals then delivered them to animal shelters.
3.6. The actions of Governmental Coordination Centre for Reconstruction
(GCCR)
In order to coordinate the regional tasks and the on-site management the
GCCR established four working groups in the field of operation management,
legal, reconstruction and logistics. Declaring the state of emergency, on 30 June
2011, the director general of disaster management operated a smaller number of
Disaster Management Staff for Reconstruction until 14 October 2011.
The Operation Management Working Group was responsible for organizing and
controlling decontamination (disaster management and fire officers were
designated as street commanders), providing further information for the
population, alerting system, transportation, construction official duties,
demolition jobs,
technical supervisor tasks, evacuation organization,
registration of the evacuated population, coordination of population return to
the original domicile.
The Legal Working Group prepared and made grant contracts in connection
with construction and reconstruction of buildings, used homes buying and
financial supports. Based on expert advice they organized the compensations for
institutes and ventures, provided legal assistance for those in need.
The tasks of Reconstruction Working Group were the development and
management of accurate records of damages about the damaged, demolished,
reconstructed, newly built or purchased properties and they registered the
claimants. In collaboration with the Legal Working Group they also notified and
called up the public to declare and sign contracts.
The actions required from the Logistics Working Group were to maintain the
work of the GCCR by supplying technical and protective equipment for the
implemented personnel, coordination of the necessary repairs of technique,
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participation in the records of charity donations, its storage and distribution.
They also supervised the movable properties compensation.
In Devecser a rented guest house, called Pine Tree Pension hosted the
GCCR’s operation work where the needed IT and management tools were
installed. This command post provided facilities for the controlling tasks,
keeping briefs, client services and for accepting the legal claims of the
inhabitants who suffered damage.
On behalf of the Municipality the Reconstruction Working Group signed
contracts in 596 cases for cash and in-kind compensation, treated 333 notified
claims, approved 172 in-kind compensations (supporting replacement of
furniture). Sixteen citizens’ demands were rejected.
3.7. Media
It was an unprecedented scale of interest by the media. The remaining intact
parts of Kolontár were almost totally occupied by the domestic and international
journalists and by their vehicles mounted with satellite dishes. TV crews and
reporters caused potential accident hazards on the damage area. Because of the
classified period, for the order of the general director of NDGDM the
commander of the Operational Staff regulated the movement of the staff of the
media. Attendants took the press representatives to the damage sites in groups.
At the gate of the closed area a press point was set up, the broadcast units were
sent outside the working area.
Inter alia on the spot there filmed the BBC, the CNN, the Japanese TBS
television, the German ARD, the Deutsche Welle, the Austrian ORF
Burgenland, the French AFP news agency, the Aljazeera English and the
German ZDF public television.
The government Commissioner, the members of the state supervision and the
head of GCCE welcomed Ms. Annemie Turtelboom the Foreign Minister from
Belgium and Kristalina Georgieva the Commissioner of the EU Humanitarian
Aid and Crisis Management. On 6 May 2011 Janez Potocnik, from the European
Commission for Environment, on 23 May 2011 the civil protection directors of
the European Union member states paid their respects. The delegations arrived
also from Vietnam and Taiwan.
The new residential park was allowed to view in every construction phase.
Those who were victims, in organized format could visit the parts of some
settlements in Bereg where some years ago, after a major flood new houses had
been built up.
Having regard the strong interest the government Commissioner underlined
for the media that the MAL Company switched to dry technology which is
particularly import in terms of population safety.
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Photo. 6. Newly built houses for the aggrieved parties
Source: photo taken by the Hungarian official press, by the Hungarian News Agency, 2011.

4. Lessons learnt and experiences
The Red Sludge Disaster has been the most severe industrial catastrophe in
Hungary’s modern history. Given the number of casualties, injured, human and
material damage it surpassed the effects of natural disasters.
Based on the government’s cohesive and decisive actions, the rescue was
implemented professionally with the national leadership control of the Ministry
of Interior and the disaster management.
Drinking water sources and the Danube has not been contaminated. Reliable
defence works have been constructed to prevent an eventual dyke breaching, the
contamination of outlying and inhabited areas have been returned to the
cassettes of the MAL PLC.
The Governmental Coordination Centre of Reconstruction was constantly
organizing the properties restoration, reconstruction and mitigation. During the
construction of the new residential area they realized the regional architectural
style, the rural type of living space.
The cooperation in the management among the ministries, branches and
national bodies was outstanding. The governmental coordination in the disaster
management tasks worked well. The disaster mobilized significant social forces
and intentions to help.
The major numbers of damaged properties have been demolished. For the
purpose of replacing them, the government created a new type of resolutions.
The effective management of events required personal control, responsibility
and the introduction of a new concept of disaster management law. In this term
the need was expressed by the government and the Ministry of Interior.
During the eight months the State supervision of the MAL private company
has been successful and achieved its goal.
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The financial compensation of mitigation demanded the employment of large
number of teams working on legal affairs.
In the emergency situation the local municipalities met the obligations, and
fulfilled the requirements. More attention should be taken to the training of their
leaders, in order to perform the regulations on higher level. The necessity of
safety desk officers’ work is supported by the experiences of the disaster
management work of Devecser Municipality.
Protection work consumed approximately 33 billion HUF. A new type of
cooperation was established between the NGO/charity organizations and social
organs. The rehabilitated areas, the memorial park in Devecser and the national
memorial site in Kolontár are the scene of national solidarity.
The interest shown by the media from the all parts of the world was
continuously intensive therefore it was needed to develop new regulation of the
communication.
The following parties participating in the rescue work: fire fighters, disaster
management and civil protection officers, policemen, soldiers, paramedics,
experts of water management, environmental professionals and civilians
demonstrated their courage and devotion.
During the long-lasting remediation and reconstruction work the official
staffs were able to cope with the extra load, the GCCE staff has developed
specialized competences, also the intervening professionals of the disaster
management.
All these experiences should be applied in further trainings, in scientific
researches and with any future emergencies or disasters.
Remark: further sources: the text of the paper mainly based on his own
on-site experiences of the author
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Badania testowe stosowalnoœci scenariuszowej
metody oceny ryzyka na poziomie powiatu
i województwa1
Test Studies Applicability Scenarios Method of Risk
Assessment considering the Level of Districts
and Provincest
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badania, jakie zosta³o przeprowadzone na
grupie 45 funkcjonariuszy z terenu województwa mazowieckiego. W badaniu
zastosowano nowo wprowadzan¹ metodê oceny ryzyka, roboczo zwan¹
scenariuszow¹ metod¹ oceny ryzyka. Potrzeba po³¹czenia i przekszta³cenia metod
eksperckich w metody iloœciowe wymusi³a na œrodowisku badawczym koniecznoœæ
wypracowania metody ³¹cz¹cej najlepsze cechy obu sposobów oceny ryzyka. Aby
metoda by³a u¿yteczna w Polsce, konieczny jest dobór odpowiednich wartoœci
kategorii skutków.
W opracowaniu, krótko scharakteryzowano metodykê scenariuszowej oceny
ryzyka, poddano dok³adnej analizie wartoœci otrzymanych ryzyk oraz wyci¹gniêto
wnioski z pierwszych prób szacowania ryzyka obran¹ metod¹, ze szczególnym
uwzglêdnieniem problemów, jakie sygnalizowa³y badane osoby.
S³owa kluczowe: ryzyko, ocena skutków, ocena ryzyka, metody iloœciowe, metody
jakoœciowe, testowanie

Summary
The article presents the test results that was conducted on a group of 45 officers
from the Mazovia province. In the test, there was used a newly introduced method
of risk assessment, tentatively called the scenario method of risk assessment. The
need for connection and transformation the qualitative methods into the
quantitative ones forced to create a method which combines the best features of
both ways of risk assessment.
1

Artyku³ prezentuje wyniki badañ zebranych w pracy magisterskiej autora.
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The paper shortly characterizes the methodology of scenario risk assessment,
analyses the risks and draws conclusion from the first attempts to estimate the risk of
the chosen method, with particular emphasis on the problems that were signaled
by the tested person.
Keywords: risk, impact assessment, risk assessment, quantitative methods,
qualitative methods, testing

Wstêp
Napiêta sytuacja miêdzynarodowa i rozwój technologiczny stanowi¹ Ÿród³o
coraz to nowych zagro¿eñ i wyzwañ. Od w³adz i decydentów znacznie bardziej
ni¿ dawniej wymaga siê potwierdzenia podejmowanych przez nich dzia³añ i decyzji w formie ró¿norakich analiz, statystyk i ocen. Aby owe potwierdzenia nie
by³y go³os³owne, konieczne sta³o siê stworzenie metody, która w najbardziej realny sposób umo¿liwia³aby ocenê ryzyka danego rejonu (gminy, powiatu, województwa).
Na bazie wytycznych europejskich dotycz¹cych oceny ryzyka i jego mapowania w ramach zarz¹dzania w przypadku klêsk i katastrof SEC(2010)1626 powsta³a scenariuszowa metoda oceny ryzyka2. W wykorzystanej metodzie zmianie poddano wartoœci parametrów odpowiadaj¹cych za ocenê skutków w taki
sposób, aby bardziej odpowiada³y one polskim realiom. W artykule zosta³a
zwrócona szczególna uwaga na stosowalnoœæ testowanej metody. Zosta³y przedstawione wszystkie problemy z jakimi grupa badanych osób zmierzy³a siê,
przeprowadzaj¹c analizê ryzyka wskazan¹ metod¹ oraz to, czy wszystkie parametry oceny ryzyka by³y dobrane w odpowiedni sposób. We wnioskach zawarto propozycje zmian w parametryzacji oceny skutków zdarzeñ, samej metodologii, jak równie¿ techniki jej przeprowadzania.
Badaniu poddana zosta³a grupa 45 funkcjonariuszy PSP (15 z terenu powiatu
wyszkowskiego + 30 z terenu województwa mazowieckiego), z których ka¿dy
mia³ za zadanie okreœliæ skutki, prawdopodobieñstwo oraz niepewnoœæ piêciu zagro¿eñ (powódŸ, po¿ar lasu, wypadek z substancj¹ chemiczn¹, atak terrorystyczny, wichura). Dla wszystkich zagro¿eñ przygotowano odpowiednie scenariusze
rozwoju zagro¿eñ. W czasie badania zwrócono szczególn¹ uwagê na to, czy przyjêta metoda jest zrozumia³a i prosta w u¿yciu przez osoby, które nie mia³y z ni¹
wczeœniej stycznoœci. Wszystkie spostrze¿enia, problemy i zagadnienia by³y na
bie¿¹co wy³apywane przez osobê przeprowadzaj¹ca ankietê.
Na potrzeby badania zosta³a stworzona bazuj¹ca na metodzie ankieta i instrukcja wype³nienia ankiety, aby badane osoby mog³y samodzielnie przejœæ przez
proces przeprowadzania oceny ryzyka.
2
European commission, Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management,
Brussels, 21.12.2010, SEC(2010) 1626 final.
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1. Opis metody3
Metoda scenariuszowa oceny ryzyka stanowi alternatywê dla metod, w których poszukuje siê wzglêdnie dok³adnej analizy zagro¿eñ z uwzglêdnieniem elementów psychologiczno-spo³ecznych (tzw. spo³eczne wzburzenie). Metoda ta
w mo¿liwie najbardziej dok³adny sposób opisuje wszystkie skutki jakie towarzysz¹ danemu zdarzeniu z podzia³em ich na strefy oddzia³ywañ. Aby dokonaæ
pe³nej oceny ryzyka na wybranym obszarze nale¿y pod¹¿aæ zgodnie z krokami
pokazanymi na rysunku 1. Rysunek 1 w odcieniach szaroœci, powiêkszyæ, ¿eby
by³ czytelny

DEFINIOWANIE WARTOŒCI
Definiowanie wartoœci spo³ecznych, chronionych przed
zagro¿eniami i prawdopodobieñstwa wyst¹pienia tych
zagro¿eñ w oparciu o wytyczne UE

IDENTYFIKACJA ZAGRO¯EÑ
Uzyskanie danych wejœciowych wykorzystuj¹c ocenê
ryzyka, instytucje pañstwowe itp.

BUDOWA SCENARIUSZA
Dokonywanie prioretyzacji zagro¿eñ i budowa
scenariuszy przy udziale ekspertów

ANALIZA RYZYKA
Burza mózgów dotycz¹ca prawid³owoœci oceny ryzyka

MATRYCA RYZYKA
Wizualizacja ryzyka z uwzglêdnieniem zagro¿eñ
transgranicznych

Rys. 1. Kroki w scenariuszowej metodzie oceny ryzyka
îród³o: Opracowanie w³asne.
3
Opracowanie w³asne na podstawie: EUSB Flagship project 14.3. Macro-regional risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management. Process and method. 28.12.2012.
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Krok 1. Definiowanie wartoœci
W kroku tym konieczne jest poprawne zdefiniowanie wartoœci jakie nale¿y
oceniæ w stosowanej metodzie. Niezbêdne staje siê w tym miejscu ujêcie definicji
mo¿liwie wszystkich zagro¿eñ, skutków i prawdopodobieñstwa. Dziêki dok³adnemu opisowi poszczególnych definicji i elementów oceny, mo¿liwe jest unikniêcie b³êdu wynikaj¹cego z niejednolitej interpretacji metody.
Krok 2. Identyfikacja zagro¿eñ
Krok ten wymaga odpowiedzi na pytanie: Na jakie zagro¿enia nara¿ony jest
teren poddawany analizie? W procesie identyfikacji niezbêdny staje siê dostêp
do utworzonych wczeœniej analiz i ocen ryzyka. Konieczne staje siê wybranie
wszystkich tych zagro¿eñ, które mog¹ w mo¿liwie najszerszym aspekcie stanowiæ
niebezpieczeñstwo dla ró¿nych wartoœci spo³ecznych. Wybór zagro¿eñ staje siê
automatycznie podstaw¹ do opracowania scenariuszy zdarzeñ niekorzystnych.
Identyfikacji zagro¿eñ mo¿na dokonaæ na kilka sposobów:
l
wybór ze zdefiniowanego katalogu zagro¿eñ,
l
wybór w oparciu o zdarzenia historyczne,
l
wybór w oparciu o wiedze eksperck¹.
Krok 3. Budowa scenariusza
Zagro¿enia zidentyfikowane na danym terenie musz¹ zostaæ ujête w formie
scenariuszy. W tym miejscu oceny powstaj¹ oddzielne opisy dla ka¿dego zdarzenia wed³ug œciœle okreœlonej formy. W scenariuszu powinny zostaæ zawarte wszystkie informacje zwi¹zane z przewidywan¹ przyczyn¹ zdarzenia. Oprócz tego scenariusz powinien zawieraæ informacjê odnoœnie lokalizacji zdarzenia, skutków
jakie mog¹ za sob¹ nieœæ sytuacje kryzysowe i jaki wp³yw mog¹ one wywo³ywaæ
na poszczególne strefy oddzia³ywania. W badaniu przyjêto zasadê, w której mo¿liwe by³o wyst¹pienie scenariusza o mo¿liwie „najgorszych”, ale jeszcze realnych
skutkach.
Scenariusze w dalszym etapie oceny staj¹ siê podstaw¹ do oceny skutków zdarzenia, wed³ug przyjêtych kryteriów.
Krok 4. Analiza ryzyka
Analizie ryzyka zostaj¹ poddane opisane wczeœniej w formie scenariuszy zdarzenia niekorzystne. Ocenie poddawane s¹ skutki jakie mo¿e nieœæ za sob¹ ka¿de
zdarzenie. Ocena skutków dotyczy trzech obszarów oddzia³ywania:
l
oddzia³ywanie na ludzi,
l
oddzia³ywanie na œrodowisko i skutki ekonomiczne,
l
oddzia³ywanie na sferê polityczna i spo³eczn¹.
Ka¿dy obszar oddzia³ywañ poddawany jest ocenie wed³ug ustalonych wczeœniej skali i wartoœci. Oceniane skutki oraz przyporz¹dkowywane im wartoœci zosta³y pokazane na rysunku 2. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia zo-
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sta³o zdefiniowane przez opinie ekspertów, wed³ug skali od A do E w zale¿noœci
od czêstoœci, b¹dŸ przewidywanej czêstoœci wystêpowania zdarzeñ. W przypadku
mo¿liwoœci zdobycia dok³adniejszych danych mo¿liwa jest zmiana skali prawdopodobieñstwa na bardziej lub mniej szczegó³ow¹ w zale¿noœci od potrzeb.
Prawdopodobieñstwo okreœla siê dla ka¿dego scenariusza oddzielnie.

Rys. 2. Kryteria i wartoœci oceny skutków zdarzenia
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Na etapie analizy ryzyka nieocenion¹ rolê odgrywaj¹ eksperci z ró¿nych dziedzin lub ró¿nych sektorów ¿ycia. W celu usprawnienia prac i lepszego zaanga¿owania ekspertów w pracê nad analiz¹ ryzyka konieczne staje siê przeprowadzanie
spotkañ z nimi w formie warsztatów b¹dŸ innych metod aktywizuj¹cych. Wa¿na
staje siê równie¿ jedoczesna obecnoœæ ekspertów z ró¿nych dziedzin w czasie
trwania jednego spotkania. Daje to mo¿liwoœæ uzyskania jednakowej i kompleksowej analizy z uwzglêdnieniem zadañ i problemów, potencjalnie, wiêkszej
grupy osób.
Krok 5. Matryca ryzyka
Matryca ryzyka jest graficznym obrazem wyników zebranych w ocenie skutków i prawdopodobieñstwa. Wartoœci skutków i prawdopodobieñstwa zosta³y
zdefiniowane wed³ug wartoœci w skali od A do E. Wartoœci te stanowi¹ wspó³rzêdne i wyznaczaj¹ miejsce zdarzenia miêdzy osiami skutków i prawdopodobieñstwa.

ZDARZENIE 1
ZDARZENIE 1

ZDARZENIE 1

Rys. 3. Przyk³adowa matryca ryzyka
îród³o: Opracowanie w³asne.

2. Analiza otrzymanych wyników badania
2.1. Analiza wyników pod k¹tem otrzymanych wartoœci
Zestawiaj¹c wartoœci liczbowe oceny ryzyka konieczne jest wsparcie w postaci tabel zestawiaj¹cych dane, jak równie¿ wykresów. W artykule dane zosta³y
zestawione zarówno w postaci matryc 2D (zale¿noœæ skutków i prawdopodobieñstwa), jak równie¿ matryc 3D (skutki × prawdopodobieñstwo × niepewnoœæ). Uwzglêdnienie niepewnoœci w badaniach poczyniono ze wzglêdu na

Badania testowe stosowalnoœci scenariuszowej metody oceny ryzyka na poziomie...

101

chêæ ujêcia tego, w jaki sposób badane osoby s¹ œwiadome wprowadzanych
przez siebie wartoœci. Wyniki dla wybranych scenariuszy nie odbiegaj¹ od siebie w znacz¹cy sposób. Dlatego dla lepszego ich zró¿nicowania, w dalszych rozwa¿aniach bêd¹ u¿ywane wartoœci, stanowi¹ce œredni¹ wszystkich sporz¹dzonych ocen z dok³adnoœci¹ do 0,1.
Poni¿ej zestawiono w formie tabel œrednie wyniki oceny skutków, prawdopodobieñstwa i niepewnoœci poszczególnych scenariuszy.
Tabela 1. Œrednie wartoœci oceny scenariuszy dla województwa
Scenariusz

Skutki

Prawdopodobieñstwo

Niepewnoœæ

PowódŸ

5,2

3,2

3,4

Po¿ar lasu

4,6

2,8

3,3

Wypadek z substancj¹ chemiczn¹

4,1

3,6

3,7

Atak terrorystyczny

7,2

2,0

3,9

Wichura

4,0

2,2

3,5

îród³o: Opracowanie w³asne.
Tabela 2. Œrednie wartoœci oceny scenariuszy dla powiatu
Scenariusz

Skutki

Prawdopodobieñstwo

Niepewnoœæ

PowódŸ

3,3

3,5

3,2

Po¿ar lasu

2,5

2,9

3,0

Wypadek z substancj¹ chemiczn¹

2,7

2,7

4,1

Atak terrorystyczny

6,1

1,9

4,3

Wichura

2,9

2,6

3,5

îród³o: Opracowanie w³asne.

Poddaj¹c analizie wyniki oceny ryzyka, widaæ znaczne odchylenie scenariusza
„Atak terrorystyczny” od innych wyników. Zarówno w przypadku województwa,
jak i powiatu skutki takiego scenariusza zosta³y ocenione jako najbardziej dotkliwe (œrednie wartoœci skutków to kolejno 7,2 dla województwa i 6,1 dla powiatu).
Wynika to prawdopodobnie z tego, ¿e spoœród wszystkich przedstawionych scenariuszy „Atak terrorystyczny” jest zdarzeniem, z którym prawdopodobnie ¿aden z badanych nie mia³ do czynienia. Polska jest krajem stosunkowo bezpiecznym, jeœli chodzi o ataki terrorystyczne w porównaniu z chocia¿by krajami
arabskimi. O ile w krajach Europy zachodniej mia³y miejsce zdarzenia bêd¹ce
wynikiem aktów terroru (np. ataki w londyñskim metrze 21 lipca 2005 r., czy pamiêtny 11 wrzeœnia 2001 r. i zniszczone wierze WTC), o tyle w Polsce do takich
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zdarzeñ nie dochodzi³o. Brak doœwiadczenia z atakami terrorystycznymi przejawia siê w wartoœciach niepewnoœci, które s¹ najwy¿sze spoœród wszystkich scenariuszy (3,9 dla województwa i 4,3 dla powiatu). Tak krytyczna ocena tego scenariusza mo¿e byæ niczym innym jak przejawem spo³ecznego wzburzenia.
Wielokrotnie media przedstawiaj¹ ataki terrorystyczne jako najbardziej dotkliw¹
dla ¿ycia ludzkiego forma okrucieñstwa. Ludzka mentalnoœæ powoduje, ¿e rzeczy, wobec których odczuwa siê strach, ocenia siê najgorzej.
Podobna sytuacja w ocenie skutków zdarzenia wyst¹pi³a w przypadku scenariusza „PowódŸ”. Zarówno województwo, jak i powiat zosta³y sklasyfikowane na
drugim miejscu z wynikami kolejno: 5,2 dla województwa i 3,3 dla powiatu.
W tym przypadku tak surowej oceny zdarzenia nale¿y dopatrywaæ siê, przeciwnie jak w przypadku ataku terrorystycznego, w doœæ du¿ym doœwiadczeniu badanych stra¿aków. Powodzie i podtopienia w Polsce kraju s¹ zjawiskiem czêstym
i powtarzalnym. Z podtopieniami, czy zalaniami do czynienia w zasadzie ka¿dego roku. Wielkie powodzie zaœ, choæ zdarzaj¹ siê rzadko, to jednak równie¿ nie
oszczêdza³y Polski. To w³aœnie œwiadomoœæ wykszta³cona przez doœwiadczenia
zwi¹zane z wielkimi powodziami w 1997 i 2010 r. spowodowa³a, ¿e osoby badane
tak, a nie inaczej oceni³y to zdarzenia. W tym przypadku ocena skutków wynika
z praktyki, dostêpnych danych statystycznych oraz innych in¿ynierskich metod
stosowanych do prognozowania powodzi. W zasadzie ka¿dy z badanych funkcjonariuszy by³ œwiadkiem lub nawet czynnie uczestniczy³ w powodzi w 2010 r.
Czêœæ na w³asne oczy zobaczy³a skutki powodzi, a czêœæ zosta³a zadysponowana
do neutralizacji jej skutków. Taka autopsja wp³ywa na kszta³towanie ludzkiej
psychiki i po czêœci tak¿e na postrzeganie niektórych zjawisk, a id¹c dalej tym
tokiem rozumowania na okreœlenie wartoœci spo³ecznego wzburzenia. W omawianym przypadku zdarzenia te wp³ynê³y na ocenê skutków scenariusza jakim
jest powódŸ.
Jako kolejne scenariusze, pod k¹tem oceny skutków zdarzeñ zosta³y ocenione
w przypadku województwa: po¿ar lasu (z ocen¹ skutków 4,6), wypadek z substancj¹ chemiczn¹ (4,1) i wichura (4,0), w przypadku powiatu: wichura(z ocen¹
skutków 2,9), wypadek z substancj¹ chemiczn¹ (2,7) i po¿ar lasu (2,5).
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e zdarzenia wichury, wypadku z substancj¹
chemiczna i po¿aru lasu zosta³y ocenione, jako powoduj¹ce podobne skutki. Wartoœci 4,0; 4,1 i 4,6 (kolejno dla województwa) i 2,9; 2,7 i 2,5 (dla powiatu) s¹ do siebie bardzo zbli¿one. Wszystkie te zdarzenia powtarzaj¹ siê doœæ czêsto w czasie
akcji Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Sezonowe wichury, wypalanie traw i zwi¹zane
z tym niejednokrotnie po¿ary lasu, wypadki drogowe to powszedni chleb ka¿dej
JRG. Wszyscy funkcjonariusze PSP przeprowadzaj¹cy ocenê maj¹ z takimi akcjami do czynienia na co dzieñ. Fakt, ¿e normalnie nie wystêpuj¹ zawsze najgorsze
scenariusze, jednak sama sytuacja obcowania z podobnym zagro¿eniem mog³a
mieæ wp³yw na wynik.
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Rys. 4. Matryca 2D ryzyka wybranych scenariuszy dla województwa
îród³o: Opracowanie w³asne.

Rys. 5. Matryca 2D ryzyka wybranych scenariuszy dla powiatu
îród³o: Opracowanie w³asne.

Poni¿ej przedstawiono matrycê ryzyka w formie dwuwymiarowej (zale¿noœæ
skutków i prawdopodobieñstwa), dla wyników z województwa mazowieckiego
i powiatu wyszkowskiego.
W przeprowadzonym badaniu, oprócz prawdopodobieñstwa i skutków zdarzeñ niekorzystnych, ankietowani oceniali równie¿ wartoœæ niepewnoœci z jak¹
dokonuj¹ badania. Uwzglêdniaj¹c wartoœci niepewnoœci w tworzeniu matrycy ryzyka wykresy dwuwymiarowe przekszta³caj¹ siê w wykresy trójwymiarowe.
Matryce ryzyka uwzglêdniaj¹ce zale¿noœæ skutków, prawdopodobieñstwa
i niepewnoœci przedstawiono poni¿ej.

Zeszyty Naukowe SGSP nr 56 (4) 2015

104

Rys. 6. Matryca 3D wyników dla województwa
îród³o: Opracowanie w³asne.

Oprócz analizy wyników skutków, prawdopodobieñstwa i niepewnoœci warto
przyjrzeæ siê równie¿ temu, jak ankietowani ocenili poszczególne kategorie oceny skutków zdarzenia. Wyniki poszczególnych kategorii zosta³y zebrane oddzielnie dla województwa i powiatu w tabelach 3 i 4.
Tabela 3. Œrednie wartoœci kryteriów dla poszczególnych scenariuszy w województwie
KATEGORIA

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

SCENARIUSZ

PowódŸ

2,0

7,3

6,0

6,2

3,5

4,9

4,2

7,4

Po¿ar lasu

2,4

6,7

2,7

4,9

6,4

6,3

3,2

4,3

Wypadek z substancj¹ chemiczn¹

2,2

5,6

4,4

4,4

4,4

4,6

3,9

3,5

Atak terrorystyczny

9,6

11,1

6,4

5,6

2,4

6,0

9,1

7,4

Wichura

2,1

3,3

2,2

5,9

6

5,6

2,7

4,3

£¹cznie

18,2

33,9

21,6

26,9

22,6

27,4

23

26,9

îród³o: Opracowanie w³asne.
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Rys. 7. Matryca 3D wartoœci dla obszaru powiatu zostawiæ kolor
îród³o: Opracowanie w³asne.
Tabela 4. Œrednie wartoœci kryteriów dla poszczególnych scenariuszy w powiecie
KATEGORIA

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

SCENARIUSZ

PowódŸ

1,7

4,5

2,2

5,2

2,7

3,6

2,7

4,1

Po¿ar lasu

1,1

5,2

1,1

2,3

5,3

2,1

1,7

1,3

Wypadek z substancj¹ chemiczn¹

1,3

3,5

2,3

1,7

3,3

3,5

3,3

2,3

Atak terrorystyczny

7,3

9,7

4,0

5,9

2,5

6,6

7,3

5,8

Wichura

1,9

1,6

1,4

4,3

6,4

3,9

1,7

1,9

£¹cznie

13,2

24,5

11,1

19,3

20,2

19,8

16,7

15,5

îród³o: Opracowanie w³asne.

Powy¿sze zestawienie ujmuje ciekaw¹ zale¿noœæ. Zarówno w przypadku województwa, jak i powiatu kryterium, które zosta³o ocenione najgorzej jest kryterium 1.2 Obra¿enia i choroby w scenariuszu „Atak terrorystyczny”. Badani funkcjo-
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nariusze s¹ œwiadomi tego, ¿e ataki terrorystyczne s¹ przeprowadzane
w miejscach o du¿ym zagêszczeniu ludzi. Domy handlowe, stacje metra, wielkie
fabryki to tylko niektóre przyk³ady potencjalnych miejsc ataków terrorystycznych. Ataki terrorystyczne maj¹ na celu uzyskanie potencjalnie najwiêkszej liczby poszkodowanych i jak najwiêksze straty materialne i kulturowe. Jednoczeœnie
cecha charakterystyczn¹ wspó³czesnych dzia³añ terrorystycznych jest d¹¿enie do
jak najwiêkszego rozg³osu, osi¹ganego poprzez telewizjê, internet i wszechobecne media spo³ecznoœciowe. Bior¹c pod uwagê takie za³o¿enia, ankietuj¹cy mieli
prawo w taki sposób oceniæ t¹ kategoriê skutków.
W przypadku wyników zebranych na terenie województwa kryterium, które
najczêœciej by³o ocenione jako najgorzej jest kryterium 1.2 Obra¿enia i choroby. Jedynie w przypadku scenariusza „Wichura” najgorzej zosta³o ocenione kryterium
2.2 Szkody w przyrodzie i œrodowisku. Wyniki te mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e w przypadku wiêkszoœci scenariuszy ankietowani upatruj¹ najwiêksze problemy w poszkodowanej ludnoœci, która wyst¹pi na skutek prognozowanych zdarzeñ. Ograniczona liczba miejsc w szpitalach, niewystarczaj¹ca iloœæ karetek pogotowia czy
te¿ trudnoœci w dotarciu do osób poszkodowanych stanowi¹ wyzwania wobec,
których funkcjonariusze PSP s¹ bezsilni. Skala zdarzeñ w przypadku obranych
scenariuszy przekracza mo¿liwoœci okreœlonych jednostek administracyjnych.
A jako najbardziej dotkliwe mentalnie, mog¹ byæ braki wynikaj¹ce z niedostatecznej mo¿liwoœci niesienia pomocy rannym i poszkodowanym.
Kryterium 2.2 Szkody w przyrodzie i œrodowisku scenariusza „Wichura”, zaœ
w przypadku województwa mazowieckiego zosta³o ocenione inaczej równie¿ ze
wzglêdu na doœwiadczenia zwi¹zane z podobnymi zdarzeniami. Wichury w du¿ych rozmiarach wi¹¿¹ siê czêsto z hektarami powalonymi lasów. Taki element
wp³ywa na postrzeganie „Wichury” jako scenariusza powoduj¹cego najgorsze
szkody w œrodowisku.
2.2. Analiza stosowalnoœci metody
Analizuj¹c stosowalnoœæ wybranej metody i odczucia jakie towarzyszy³y osobom badanym, mo¿na dopatrzeæ siê kilku problemów. W czasie prac rozwojowych nale¿y wzi¹æ pod uwagê wszystkie elementy, które mog³yby wnieœæ do powstaj¹cej metody ró¿norakie udoskonalenia i powiew œwie¿oœci. Na etapie
tworzenia i testowania metody uwzglêdnienie rzeczy z pozoru nawet prostych
i b³ahych powoduje, ¿e metoda staje siê bardziej przyjazna i lepiej przyswajalna
przez wiêksze grono osób.
Pierwsz¹ i jednoczeœnie najczêœciej wyra¿an¹ uwag¹ wœród badanych funkcjonariuszy jest d³ugi czas wype³niania (przeprowadzania) oceny skutków zdarzenia. Faktycznie czas jest g³ównym elementem, który mo¿e zniechêciæ osoby
przeprowadzaj¹ce ocenê do jej rzetelnego wype³nienia. Ju¿ na etapie tworzenia
scenariuszy i dostosowywania parametrów do realiów Polski element ten zosta³
wziêty pod uwagê. Jednoczeœnie konieczne jest uwzglêdnienie tego, ¿e metoda ta
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zawiera bardzo du¿o elementów, które podlegaj¹ ocenie. Przez to poœwiecenie
wiêkszej iloœci czasu przek³ada siê na dok³adniejszy wynik oceny. Do dyspozycji
decydentów zostaje podana zaœ wiêksza iloœæ danych, z których ka¿d¹ mo¿na
podaæ innej analizie, wnioskom i ocenie.
Przeprowadzenie badania dla 5 scenariuszy wymaga³o poœwiêcenia czasu rzêdu oko³o 1,5 h. Nale¿y jednak uwzglêdniæ, ¿e wiêkszoœæ tego czasu zajê³o
wype³nienie danych dla pierwszego scenariusza i samo przyswojenie metody
przez osoby badane. Kolejne scenariusze wymaga³y ju¿ nieporównywalnie mniej
czasu, a ich ocena przebiega³a znacznie sprawniej. Wnioskiem, jaki nale¿y
wyci¹gn¹æ z tej uwagi bez w¹tpienia jest stwierdzenie: ¿eby zrobiæ coœ dobrze nie
mo¿na zrobiæ tego szybko.
Jako drugi element Ÿle wp³ywaj¹cy na stosowalnoœæ metody oceny ryzyka, badane osoby wskazywa³y du¿y poziom skomplikowania sposobu jej przeprowadzania. S¹dz¹c po ogólnym podejœciu badanych osób do oceny mo¿na wywnioskowaæ, ¿e wskazana wy¿ej komplikacja wynika raczej z du¿ej iloœci kryteriów
i zmiennych, które nale¿y uwzglêdniæ. Osoby, które stosowa³y siê do przedstawionych im wytycznych nie mia³y najmniejszego problemu z ocen¹.
Wa¿nym wnioskiem zg³aszanym przez osoby oceniaj¹ce ryzyko by³ problem
z zamian¹ wartoœci literowych A-E na liczbowe 1-16. Stosowane wartoœci literowe A-E w tym przypadku wywodzi siê prawdopodobnie ze stosowania w krajach
zachodnich skali A-E, a nie 1-5 w szko³ach. Tym samym ludnoœæ w tamtych pañstwach mo¿e byæ ³atwiej wyobraziæ sobie wartoœciowanie literowe ni¿ cyfrowe.
W polskich realiach i tak rozumowanie ludzi przek³ada litery na wartoœci od
1 do 5. Nale¿y zatem zastanowiæ siê czy nie warto by³oby zastosowaæ od razu skali
geometrycznej 1-16 bez koniecznoœci wprowadzania wczeœniej wartoœci A-E. Istnieje jednak prawdopodobieñstwo, ¿e wartoœciowanie geometryczne zapisywane
bezpoœrednio mog³oby zniekszta³ciæ wyniki. Osoby prowadz¹ce badanie
mog³yby w sposób b³êdny poddawaæ ocenie poszczególne kryteria uznaj¹c, ¿e
skala jest zbyt bardzo rozci¹gniêta. Dlatego te¿, przy prezentacji i omawianiu
sposobu przeprowadzania badania nale¿y dok³adnie wyjaœniæ proces przejœcia
z wartoœci literowych na ci¹g geometryczny.
Ankietowani zauwa¿yli równie¿ problem zwi¹zany ze zbyt du¿¹ iloœci¹ tekstu
zawartego w instrukcji przeprowadzenia badania i objêtoœci¹ scenariuszy. O ile
zrozumia³e dla nich by³o to, ¿e ka¿dy scenariusz posiadaæ musi doœæ du¿¹ liczbê
faktów i za³o¿eñ. O tyle w kontekœcie samej instrukcji zasugerowane zosta³o u¿ycie i udostêpnienie osobom badanym wy³¹cznie samych tabel, w których by³yby umieszczone same kryteria oceny poszczególnych skutków. Uwagê tê mo¿na
uznaæ za jak najbardziej trafn¹. Odnosi siê ona jednak do osób, które wczeœniej
przyswoi³y instrukcjê oceny skutków zdarzenia. Dla ankietowanych, którzy nigdy nie mieli okazji oceniaæ ryzyka podan¹ metod¹, stanowi³oby wielki problem
otrzymanie tylko samych wartoœci zestawionych tabelarycznie. Wówczas konieczne by³oby dok³adne wyt³umaczenie samej metody, a to zajê³oby zdecydowanie
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wiêcej czasu i energii ni¿ przeczytanie instrukcji. Dlatego te¿, mo¿na uznaæ, ¿e
przynajmniej w pocz¹tkowej fazie oceny ryzyka (dla kilku pierwszych scenariuszy) praca z metodologi¹ oceny jest niezbêdna. Co wiêcej, u¿ywanie instrukcji
przez ca³y czas pracy ze wskazan¹ metoda ma jeden bardzo wa¿ny plus: zawsze
mo¿emy wróciæ do sposobu, w jaki nale¿y sporz¹dzaæ analizê bez koniecznoœci
anga¿owania do tego osób trzecich.
Du¿ym problemem wskazywanym wœród badanych funkcjonariuszy, stanowi³ punkt oceny zdarzenia „Oddzia³ywanie spo³eczno-psychologiczne”. Punkt
ten wydaje siê byæ zbyt rozbudowany. Poszczególne czêœci, jakie nale¿y wykonaæ
w tym miejscu, nie zawsze s¹ dobrze zrozumia³e. Ciê¿ko domyœliæ siê co kryje siê
pod has³em np. „Ataki z³oœliwe”. Czy chodzi tu o terroryzm czy inne formy ataków? Poszczególne elementy w tym punkcie powinny zostaæ dok³adniej opisane,
tak aby u¿ytkownicy mieli œwiadomoœæ tego, co tak naprawdê oceniaj¹.
Analiza wyników i ich wizualizacja pokaza³a nam jak oceniane jest ryzyko wybranych zdarzeñ w ocenianych rejonach. Ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne
województwa i powiatu wyniki s¹ wzglêdnie do siebie podobne. Na ka¿d¹ ocenê
nale¿y jednak patrzeæ zarówno przez aspekt iloœciowy (liczbowy), jaki i przez element ludzki (czyli osobê, która j¹ wykonywa³a). Trudno jest porównywaæ oceny
wykonane przez osoby doœwiadczone, które maj¹ du¿¹ wiedzê w wybranym temacie, z osobami ma³o doœwiadczonymi. Tym samym osoby, które maj¹ doœwiadczenie mog¹ w znaczny sposób wp³ywaæ na zniekszta³cenie wyników poprzez
manipulacje wieloma zmiennymi, zale¿nie od woli decydentów. A takie
dzia³ania s¹ niedopuszczalne, jeœli chce siê zachowaæ realnoœæ oceny.

Podsumowanie i wnioski
Etap testowania metod oceny ryzyka jest czêsto zaniedbywany lub wrêcz pomijany w procesie tworzenia nowych idei. Takie podejœcie powoduje to, ¿e metody staj¹ siê utrapieniem ludzi którzy musz¹ przeprowadziæ ocenê ryzyka. Metody
szacowania ryzyka czêsto osi¹gaj¹ wrêcz poziom swoistego tabu. Takie podejœcie
jest nie dopuszczalne. Dlatego tak wa¿ne jest zorientowanie siê czy metoda, któr¹
siê tworzy jest „przyjazna” i podjêcie wszelkich kroków aby taka siê sta³a.
W przypadku oceny wartoœci ryzyka i stosowalnoœci scenariuszowej metody
oceny ryzyka mo¿emy wyci¹gn¹æ kilka wniosków:
l
Najwa¿niejsze w przypadku przeprowadzania oceny ryzyka jest dok³adne wyjaœnienie osobom, które oceniaj¹ ryzyko problemu, którego ona dotyczy.
l
Konieczne jest uprzedzenie osób, które przeprowadzaj¹ ocenê, ¿e przeprowadzenie rzetelnej oceny wymaga czasu.
l
Niektóre kryteria oceny skutków s¹ s³abo zrozumia³e i powoduj¹ zniekszta³cenie wyników. Warto zastanowiæ siê, czy samej metody nie uzupe³niæ
o dok³adniejsze opisy poszczególnych kryteriów w taki sposób, aby ankietowani wiedzieli co rzeczywiœcie oceniaj¹.
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Testy oceny sprawnoœci u¿ycia metody warto przeprowadzaæ na mniejszych
grupach osób. Eliminuje siê wtedy zniekszta³cenie wyników w zwi¹zku z bezmyœlnym spisywaniem wyników od osób trzecich. W mniejszych grupach
³atwiej równie¿ o bardziej krytyczne oceny metody.
Osobom, które pochodzi³y z terenu, który by³ poddawany ocenie ryzyka by³o
zdecydowanie ³atwiej wyobraziæ sobie potencjalne skutki zdarzeñ. Warto, aby
osoby dokonuj¹ce oceny by³y sta³ymi mieszkañcami terenów, które oceniaj¹.
Doœwiadczenie lub jego brak w przypadku osób dokonuj¹cych analizy czêsto
wp³ywa na zmianê wyników oceny.
Celem ³atwego dostêpu do ekspertów, których wiedza jest niezbêdna w danej
analizie warto stworzyæ bazê ekspertów, z dok³adnym ich podzia³em na specjalizacje i obszar dzia³alnoœci.
W ocenie ryzyka odczuwalny by³ równie¿ brak dostêpu do odpowiednich informacji.
W celu u³atwienia badanym osobom przeprowadzania oceny ryzyka wybran¹
metod¹, warto zastanowiæ siê nad ewentualnym stworzeniem narzêdzia komputerowego, które krok po kroku przeprowadzi ocieniaj¹cych ryzyko przez
etapy oceny kategorii skutków, prawdopodobieñstwa i niepewnoœci oraz
automatycznie zamienia³o wartoœci literowe na odpowiadaj¹ce im wartoœci liczbowe.
Warto zastanowiæ siê w jaki sposób uzyskaæ wiêkszy „rozrzut” wyników poszczególnych zagro¿eñ, gdy¿ wiêkszoœæ zdarzeñ kumuluje siê w œrodku matrycy ryzyka (np. inna skala).
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Проблемa создания эффективной
индивидуальной защиты спасателей
при авариях на опасных химических объектах
Analysis of Problems for Effective Personal
Protection of Rescuers in Case of Accident
in Dangerous Chemical Facilities
Problemy stworzenia skutecznej ochrony
indywidualnej ratowników podczas awarii
w obiektach przemysłowych
В статье проанализированы особенности опасных и вредных факторов при авариях на опасных химических объектах с наличием аммиака. Авторами обосновано, что их опасность характеризуется не только
наличием опасных химических веществ, но и низкотемпературными
показателями окружающей среды. Проанализированы низкотемпературные (до –40ºС) факторы, которые минимизируют срок пребывания
спасателя при проведении аварийно-спасательных работ в условиях
чрезвычайной ситуации с выбросом (излиянием) аммиака в ограниченном пространстве, что определяется временем защитного действия
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и составляет в пределах 20-45 мин. На основании анализа отечественных и зарубежных нормативных документов и научных источников установлены
недостатки современных методов и технических средств оценки показателей стойкости к действию низких температур специальных материалов газохимзащитной одежды изолировочного типа, и выявлено, что
на сегодняшний день не существует нормативов, которые бы определяли безопасное время пребывания спасателя в условиях действия низких
температур.
Ключевые слова: газохимзащитная одежда, спасатель, температура, безопасное время.
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Summary
The article analyzes some features of hazardous and harmful factors in
accidents at dangerous chemical facilities with the presence of ammonia.
The authors prove that their risk is characterized not only by the presence of
hazardous chemicals, but also by low-temperature environment. It is analyzed
the low (up to -40°C) factors that minimize the period of the rescuer’s work
in an emergency situation with the release (spout) of ammonia in a limited
space, which is determined by the protection time of PPE respiratory and
vision and it is in within 20-45 minutes. Based on the analysis of domestic and
foreign legislative documents and references the authors found out that there
are some drawbacks in modern methods and technical tools of evaluating
indicators of resistance of special material of gas-chemical-protective suit to
low temperatures and detected that nowadays there are no regulations that
would determine safe time of rescuer staying at low temperatures condition.
Keywords: gas-chemical-protective clothes, rescuer, temperature, safe time

Streszczenie
W artykule przeanalizowano cechy niebezpiecznych i szkodliwych
czynników występujących podczas awarii w obiektach niebezpiecznych
chemicznie, gdzie używany jest amoniak. Zdefiniowano, że ich
niebezpieczeństwo wynika nie tylko z obecności niebezpiecznych substancji
chemicznych, ale również powodowana jest niską temperaturą otaczającego
środowiska. Przeprowadzono analizę czynników niskotemperaturowych
(do – 40ºС), które skracają czas pobytu ratownika podczas naprawy awarii
w warunkach sytuacji nadzwyczajnej z uwalnianiem (wylaniem) amoniaku
w ograniczonej przestrzeni.
Na podstawie analizy krajowych i zagranicznych dokumentów prawnych
i literatury naukowej zdefiniowano niedociągnięcia metod i środków
technicznych dotyczących oszacowania trwałości do działania w niskich
temperaturach specjalnych gazosczelnych ubrań. Ustalono, że obecnie nie
ma przepisów, które wyznaczają bezpieczny czas pracy ratownika w niskich
temperaturach.
Słowa kluczowe: gazoszczelne ubranie, ratownik, temperatura, bezpieczny
czas
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Вступление
В 2014 году в Украине функционировало более 1.5 тыс. объектов промышленности, на которых хранилось или использовалось в производственной деятельности более 300 тыс. тонн опасных химических веществ. В том числе – более
9,0 тыс. тонн хлора, свыше 200 тыс. тонн аммиака и около 100 тыс. тонн других опасных химических веществ [1].
По степеням химической опасности эти объекты распределены на:
–– I степени химической опасности - 80 объектов;
–– II степени химической опасности - 159 объектов;
–– III степени химической опасности - 212 объектов;
–– IV степени химической опасности - 642 объектов.
Абсолютное большинство предприятий всех отраслей промышленности, работает на технически устаревшем оборудовании, которое не может
обеспечить надежной эксплуатации учреждений, поэтому персонал должен
быть оснащен специализированными средствами индивидуальной защиты,
которые будут соответствовать нормативным требованиям эксплуатации защитной одежды (ЗО). Наиболее распространенными опасными веществами
на предприятиях химической промышленности являются аммиак, хлор, двуокись азота, акрилонитрил, сернистый ангидрид, концентрированная азотная
и серная кислоты, метанол, бензол, карбамидо-аммиачные смеси, едкий натрий, формалин и прочее.
Из-за незащищенности персонала в оперативно-спасательных подразделениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины возможны катастрофические последствия. Примером стала чрезвычайная ситуация, которая произошла 6 августа 2013 года на Горловском химическом заводе
«Стирол». В результате разгерметизации аммиакопровода диаметром 0,15 м
рабочее давление 12 атм, отверстие которого составило 0,1 м2. Официальной причиной аварии является устарелость технологического оборудования,
а именно толщина стенок аммиакопровода из нормативных 5 мм приобрела
0,8 мм. Вследствие аварии погибло 5 человек и 18 госпитализированы в тяжелом состоянии [2].

1. Анализ условий ликвидации чрезвычайных ситуаций
на аммиачно-холодильных установках
Газохимзащитная одежда (ГХЗО) – специальная одежда, предназначенная для защиты тела пожарного-спасателя от воздействия вредных веществ.
Она обеспечивает защиту персонала во время выполнения регламентных,
ремонтно-профилактических работ, а также в случае аварийных и послеаварийных работ [3]. По типам конструктивного исполнения ГХЗО разделяют
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на герметичную, изоляционную, фильтровальную и негерметичную технологическую. Применение новых материалов, современных технологий проектирования и изготовления позволяет создать ЗО, которая может обеспечить
высокий уровень защиты, надежности и комфортности при её эксплуатации.
Основные критерии отбора и эксплуатации ГХЗО должны обеспечивать соответствующий микроклимат для спасателя, защиту от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и не создавать негативных условий для
нормальной эксплуатации. При разработке современных систем индивидуальной защиты необходимо учитывать микроклиматические характеристики промышленной среды, основные рабочие движения с учетом положения
тела работника, функциональные уровни его деятельности. Это обуславливает необходимость анализа многофакторной модели “Промышленная среда – защитный комплект – процесс и результат деятельности – самочувствие
и здоровье работника”.
Защитная одежда (комплект) создает вокруг тела человека микроклимат,
который зависит от нескольких факторов: теплового состояния человека,
которое обусловлено уровнем энергозатрат и индивидуальными свойствами; параметров микроклимата − температуры, влажности, давления, скорости смены воздуха; свойства одежды − конструкции, физико-механических
и гигиенических характеристик материала; условий применения пакета материалов и одежды. В процессе возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС)
следует учитывать возможные изменения опасных факторов. В зависимости
от потенциальных условий обеспечения необходимого уровня защиты принимают решение об использовании того или иного вида ЗО. Срок пребывания
в изолировочной или герметичной ЗО, которую изготавливают из полимерных материалов, в основном ограничен, ввиду возможного перегревания или
переохлаждения человека. Общим изъяном, недостатком полимерных материалов является их незначительная тепло- и воздухопроницаемость. Водяной
пар (влага) скапливается на внутренней стороне материала, а потом конденсируется. Образующийся конденсат увлажняет внутренний слой одежды, что
резко снижает его теплозащитные свойства и создает у работника чувство
дискомфорта.
Параметры внешней среды в помещениях с аммиаком следующие: диапазон температур от -37оС до 20оС, влажность − от 35 до 99%, скорость воздуха,
обдувающего человека в костюме, может составлять 0,05÷0,3 м/сек. Степень
тяжести работ, которая учитывает уровень энергетических затрат, а также
выделение тепла, колеблется от легких (менее 150 Вт) до предельных
(350÷700 Вт), которые могут существовать во время аварийных ситуаций
(АС) [4]. Проведение натурных испытаний одежды для широкого диапазона
изменения факторов влияния требует значительных финансовых затрат и времени. Для получения характеристик теплообменных процессов для отдельного вида ЗО количество таких натурных испытаний может быть близким
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до нескольких сотен, поэтому для оценки функциональных возможностей
одежды при ЧС целесообразно использовать результаты вычислительного
эксперимента.
В момент контакта агрессивной среды и образцов специальных материалов с полимерным покрытием в зависимости от их природы одновременно происходит целый перечень контролируемых и неконтролируемых
физико-химических процессов, среди которых наиболее важными являются
следующие:
–– адсорбция компонентов агрессивного реагента поверхностью полимерного покрытия;
–– диффузия в объем (толщину) полимера агрессивной среды;
–– диффузия продуктов деструкции с поверхности полимерного образца
материала;
–– десорбция продуктов деструкции полимера с его поверхности.
В отличие от физических, химически активные реактивы, действующие
на образцы материалов, вызывают необратимые явления, которые являются
основной причиной изменений их структурно-морфологических показателей
(жесткость, разрывные нагрузки, свертывание и т.п).
Проанализируем условия эксплуатации средств индивидуальной защиты
спасателей на основе характеристики аммиака и видов опасности при выполнении задач по назначению.
Аммиак – бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха, растворяется
в воде. Перевозится в разреженном состоянии под давлением. При выходе
в атмосферу переходит в газообразное состояние. Пары образуют с воздухом взрывоопасную смесь, а в пустых емкостях возникают взрывоопасные
смеси. Горит при наличии постоянного источника огня. Проведенный анализ травматизма работников оперативно-спасательных подразделений ГСЧС
Украины за период 2004-2014 годы (табл. 1) указывает, что существует фактор поражения спасателей от воздействия опасных и вредных факторов ядовитых веществ. Так за указанный период получило травмы 58 человек, из них
6 с летальным исходом.
Обеспечение безопасности труда спасателя является актуальным и в настоящее время, поскольку во время проведения аварийно-спасательных работ
на защитную одежду действуют опасные факторы (низкая температура, повышенная влажность и агрессивная среда).
Таким образом, обобщив проведенный анализ, нами определены основные опасные факторы при ликвидации ЧС с выбросом (излиянием) аммиака
(рис. 1).
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Таблица 1. Основные факторы травм спасателей
при ликвидации ЧС и тушении пожаров [1]

Поражение
электрическим
током

Действие отравляющих
веществ, газов,
продуктов згорания

10%

15%

25%

13,60%

4,60%

22,70%

13,60%

14,30%

14,30%

0%

13,60%

3,40%

13,80%

0%

41,40%

13,80%

25%

10%

0%

5%

25%

16,40%

8%

2,70%

27%

13,60%

13,30%

5%

15%

30%

0%

15%

25%

14,80%

3,70%

18,50%

7,40%

7,40%

26%

22,20%

2013

15,40%

0%

38,40%

23,10%

0%

0%

23,10%

2014

18,50%

3,70%

14,80%

0%

0%

44,50%

18,50%

Падение с высоты

10%

Действие экстремальных температур

Другие

Обвал строительных
конструкций, падение
предметов
и материалов

Взрыв емкостей
с горючими и
взрывоопасными
веществами,
вспышки горючих и
легковоспламеняемых
веществ

Факторы

0%

5%

35%

13,60%

9,20%

22,70%

14,30%

14,30%

42,80%

2008

27,60%

0%

2009

30%

5%

2010

19%

2011

10%

2012

Год

2005
2006
2007

КОНТАКТ
•
С AММИАКОМ
•

НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

УХУДШЕНИЕ СОСТАВА
ГАЗОВОЙ СРЕДЫ

•
Рис. 1. Опасные факторы при ликвидации ЧС с выбросом (излиянием)
аммиака [авторская]

2. Характеристика опасных и вредных производственных
факторов и их влияние на защитные свойства специальной
одежды спасателей
Учитывая специфику условий эксплуатации при ликвидации ЧС, к защитной одежде спасателей предъявляют соответствующие требования. Эти требования, условно относящиеся к конструктивному выполнению ЗО и специальных материалов, которые используются для её изготовления.
В зависимости от действия опасных факторов, которые в свою очередь
могут очень быстро меняться, а также учитывая то, что защитный период,
за который должна обеспечиваться защита, также ограничен, если защитная
одежда уже имела предварительную активность температурных факторов
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и агрессивной среды, используют такие виды защитной одежды: защитная
одежда изолировочного типа (газохимзащитная) [3]. Схема основных элементов конструкции изображена на рис. 2.

Рис. 2. Схема строения газохимзащитной одежды (изолировочного или
капсульного типа) [авторская]:
1– обтюратор, уплотнительная манжета для смотрового стекла; 2 – смотровое (панорамное) стекло; 3 – выводной клапан; 4 – лаз, замок-молния газонепроницаемая, обеспечивает герметичность костюма; 5 – крепления перчаток с костюмом,
герметичное; 6 – сменные рукавицы, газонепроницаемые; 7 – крепление сапог
с костюмом, герметичное; 8 – сапоги газонепроницаемые, сменные; 9 – дыхательный
аппарат на сжатом воздухе (под костюмом)

Газохимзащитная одежда, в свою очередь, распределяется по трём уровням [7].
С целью объективной оценки состояния обеспеченности спасательных
подразделений нами проведен анализ средств индивидуальной защиты, которые находятся на оснащении и пригодны для ликвидации ЧС с наличием
аммиака. Результаты аналитических исследований приведены на рис. 3.
22 % – ГХЗО зарубежного производства
27 % – Общевоеный защитный костюм
37 % – ОЗК «Л-1»
14 % – Другие

Рис. 3. Состояние обеспеченности одеждой оперативно-спасательных
подразделений [авторская]
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Исследования проводились в Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях. Эффективность защитных свойств и надежность газохимзащитной одежды оценивается ее качеством и техническим уровнем, которые
должны определяться как на стадии разработки, так и во время эксплуатации. Проанализировав зарубежные и отечественные нормативные документы
[5,7], которые определяют требования к газохимзащитной одежде пожарного,
мы разделяем эти требования на две основные группы:
–– требования к теплофизическим показателям;
–– требования к физико-механическим показателям.
Согласно с этими требованиями, исходными показателями этих групп являются следующие свойства теплозащитной одежды пожарного:
• требования к конструкциям;
• теплофизические показатели;
–– устойчивость к повышенной температуре;
–– устойчивость к низким температурам;
–– устойчивость к открытому пламени;
–– устойчивость к проникновению агрессивных веществ;
• физико-механические показатели:
–– разрывная нагрузка;
–– раПри-міткиздирающая нагрузки;
–– прочность швов;
–– усадка после нагревания;
–– устойчивость к многократному нагреванию;
–– морозостойкость;
–– водопроницаемость;
–– устойчивость к действию аммиака;
• эксплуатационные показатели:
–– показатель надежности;
–– показатель эргономики;
–– физиолого-гигиенические.

• требования к маркировке, упаковка, транспортирование и хранение.
Отечественного нормативного документа, по определению методов и способов оценки показателей качества не существует, что в свою очередь приводит к появлению на рынке некачественной продукции.
На данный момент в Украине нет государственных стандартов, где были
бы указаны нормы, которым должны соответствовать защитные костюмы, не
предоставляется и информация о времени защитного действия, которое они
должны обеспечивать.
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3. Анализ условий эксплуатации газохимзащитной одежды
спасателя
К работам, которые выполняют спасатели при ликвидации и локализации
чрезвычайных ситуаций (ЧС) с выбросом или утечкой аммиака, можно отнести: тушение пожаров, ликвидацию последствий взрывов, выбросов и разливов ядовитого вещества, выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ [6].
Поэтому для проведения вышеуказанных задач по назначению спасатель
должен быть надежно защищен. А проведенный анализ характеристик средств
индивидуальной защиты, применяемых в настоящее время в Украине, указывает, что основной причиной несоответствия изолирующих костюмов, согласно условиям труда, являются недостаточные физико-механические свойства
специальных материалов и комплектующих деталей для их изготовления. Это
несоответствие проявляется особенно тогда, когда поверхность изолировочного костюма (ИК) подвергается воздействию жидкого и газообразного аммиака и пониженных температур до -40ºС.

ГАЗОХИМЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
I –II
Легкого и среднего типа
Возможность применения на
предприятиях для защиты
работников

III
Тяжелого типа
Пригоден для
применения спасателями
ОСС ГЗ

Рис. 4. Классификация газохимзащитной одежды [7]

На сегодняшний день в ГСЧС Украины порядок применения и эксплуатации средств индивидуальной защиты (СИЗ) регламентируется Приказами,
которые носят рекомендательный характер [8-9].
Проведя анализ условий выполнения аварийно-спасательных работ с учетом степеней тяжести, определен перечень работ, которые классифицируются
на соответствующие степени (табл. 2.).
Поскольку работа в ГХЗО предусматривает использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и зрения [6], самый низкий
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степень тяжести при ликвидации ЧС с утечкой (разливом) аммиака составит
«средний».
Таблица 2. Распределение аварийно-спасательных работ по степени тяжести
для спасателя [8]
Легкие

Средние

Тяжелые

Выполнение мероприятий
по радиационному
и химическому контролю.

Погрузочно-разгрузочные
работы при помощи машин
и механизмов.

Монтаж и демонтаж крупных узлов,
технологического оборудования во
время выполнения работ в СИЗ

Проведение радиационной
и химической разведки на
технике.

Проведение радиационной
и химической разведки в первом
порядке.

Тушение пожаров, проведение
аварийно- (поисково-) спасательных
и аварийно-восстановительных
работ

Наблюдение за
радиационной
и химической
обстановкой при помощи
приспособлений.

Приготовление растворов для
проведения обеззараживания
(специальной обработки).

Установка аварийных накладок
(бандажей), хомутов, заглушек
в местах прорыва емкостей
и трубопроводов.

Проведение работ по
обеззараживанию (дегазация,
дезактивация )

Разборка завалов.

Осмотр оборудования.

Перекачивание жидкостей
с помощью ручных насосов.
Подъем по ступеням.

Так, рекомендуемое время выполнения заданий по назначению в средствах
индивидуальной защиты приведено в табл. 3. (с использованием СИЗОД)
и рекомендуемым временем работы в табл. 4.
Таблица 3. Предельно-допустимое время пребывания личного состава с учетом
режимов нагрузки и использования СИЗОД [8]
СИЗ

Гранично-допустимое время пребывания личного состава при использовании
СИЗОД, час. Степень физической нагрузки
Легкая

Средняя

Тяжелая

СИЗОД

3

1,25

0,66

СИЗОД+ИЗО

3

1

0,5

Следовательно, в соответствии с табл. 1.3 и 1.4, время защиты спасателей
при температуре окружающей среды -40ºС, составляет от 30 мин до 7 ч, что
противоречит аспектам медико-биологических особенностей организма человека [4].
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Таблица 4 . Гранично-допустимое время пребывания личного состава
с учетом температурных режимов окружающей среды [8]
Гранично-допустимое время пребывания личного состава в СИЗ при скорости
2 м/с что регламентируется тепловым состоянием организма для исключения
возможного общего переохлаждения, час
Температура воздуха, ˚С
От -40

СИЗ

От -30

От -20

ОТ -10

легкая

средняя

тяжелая

легкая

средняя

тяжелая

легкая

средняя

тяжелая

Средняя
тяжелая

Фильтрующий
противогаз+ зимняя
форма одежды+
защитные чулки
и перчатки

0.5

0.7

1.5

0.6

1.2

3.0

0.8

Н/Р

2.8

Н/Р

Фильтрующий
противогаз + зимняя
форма одежды

0.6

1.5

4.0

0.8

4.0

Н/Р

1.2

Н/Р

Фильтрующий
противогаз+ИЗО

Степень физической нагрузки

1.0

7.0

Н/Р

1.7

2.8

Н/Р

Н/Р

Учитывая результаты аналитических исследований, которые приведены
в п 1. с учетом «Правил безопасности труда в оперативно-спасательных подразделениях [9], определены факторы, влияющие на безопасное время эксплуатации ГХЗО и являющиеся решающими при определении критериев
оценки показателей качества (рис. 5).
Проанализированы низкотемпературные факторы, которые минимизируют срок пребывания спасателя при проведении аварийно-спасательных работ
в условиях чрезвычайной ситуации с выбросом (излиянием) аммиака
в ограниченном пространстве, что определяется временем защитного действия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и составляет в пределах 20-45 мин. Проанализированы особенности параметров,
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характеризующих функциональность ГХЗО, а также параметры соответствующего базового комплекта средств индивидуальной защиты, которые
отвечают условиям эффективного применения при авариях с выбросом
(излиянием) аммиака при достижении температуры комфорта микроклимата
(
) подкостюмного пространства между спасателем и средствами
индивидуальной защиты. Данный показатель будем характеризировать как
индекс морозоустойчивости ( ) с определенными граничными показателями которые определяют режимы работы и в дальнейшем минимизируют травмирование спасателей.

Рис. 5. Факторы определения безопасного времени эксплуатации ГХЗО
[авторская]

3. Анализ современных методов и средств оценки
показателей качества газохимзащитной одежды
Пакет специальных материалов защитной одежды для защиты от химически опасных веществ предотвращает попадание агрессивной среды на тело
спасателя.
Определение уровней эксплуатационных свойств и исследование показателей качества пакета материалов является первым и важнейшим этапом
лабораторных исследований, которые проводятся для оценки ГХЗО. Эта категория испытаний предусматривает исследования, начиная от материала верха
и заканчивая полномасштабным полигонным испытанием. Анализом методов
определения показателей качества установлены этапы их оценки, которые отражены на рис. 6.
Первым и обязательным этапом создания защитной одежды спасателя от
опасных химических веществ являются лабораторные исследования, а 3-й
и 4-й этапы в Украине не являются обязательными.
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Методы определения показателей
качества ГХЗО

Лабораторные
на отдельных
материалах
1-й этап

Лабораторные на
пакете
материалов
2-й этап

Стендовые на
ГХЗО спасателя
3-й этап

Полигонные с
привлечением
волонтеров
4-й этап

Рис. 6. Этапы определения показателей качества ГХЗО спасателя [авторская]

Вследствие большого количества существующих средств индивидуальной защиты, подробно рассмотреть, проанализировать и определить наиболее
пригодные для использования в условиях пожаров с наличием газообразного
аммиака является достаточно сложной задачей.
Характеристики защитных костюмов химической защиты отечественного
и зарубежного производства приведены в табл. 5.
Таблица 5. Защитные костюмы для работы с химически-опасными
веществами (в том числе аммиак) отечественного и зарубежного
производства
№ п/п

Наименование

Назначение

1

ИЗК-1 «Рятувальник»

Костюм защитный, от газообразного и локального облива
жидким аммиаком, хлором, минеральными кислотами
любых концентраций и другими химическими веществами.
Масса – не более 5,0 кг.

2

ИЗК-2 «Рятувальник-2У»

Костюм защитный облегченный, от воздействия
высококонцентрированных газообразных хлора
и аммиака, окислов азота, минеральных кислот, а также
кратковременного воздействия жидких хлора и аммиака
(при аварийном выходе из зоны заражения).
Масса – 4,0 кг.

3

«Трелкемсупер 162-02»

Костюм защитный для защиты с аварийно-химическими
опасными веществами в жидком, парообразном,
аэрозольном и газообразном видах.

4

Vautex SL-S MSA AUER

Костюм защитный от высококонцентрированных
химикатов, с широкой областью применения.
Масса – 6,75 кг.

Следует отметить, что эти костюмы не предназначены для работы в условиях повышенных температур и как следствие не защищают от лучевого
тепла.
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На химических предприятиях Европы для проведения работ по ликвидации и локализации ЧС, связанных с выбросом, образованием и распространением опасных химических веществ (ОХВ), в качестве специального материала для изготовления защитных костюмов используется полиамидная ткань
с одно- или двухсторонним полимерным покрытием (поливинилхлоридное,
бутиловое, «витон» и другие). Костюмы отличаются высокой технологией изготовления, наличием герметичной тесьмы-молнии, надежной герметизацией
швов (метод вулканизации), эстетичностью, что дает им возможность быть
конкурентоспособными.
Сущность метода заключалась в контролировании изменения таких характеристик образца материала, как коэффициент паропроницаемости Пһ
[мг/м2с], коэффициент воздухопроницаемости В [дм3/м2с] после его обработки
в криокамере в режиме “замораживание-размораживание”.
Согласно условиям проведения эксперимента, замораживание образцов
длилось от одного до восьми часов с интервалом в один час, а их размораживание проводилось в течение одного часа. Для эксперимента были взяты
образцы с полимерным покрытием (образец А, образец Б и ткань “Шторм”).
Контроль над процессом изменения коэффициента паропроницаемости, по
сравнению с исходным значением образца, проводили гравиметрическим
методом.
Относительно коэффициента воздухопроницаемости необходимо было
разрабатывать метод и оборудование. Полученные результаты подтверждают концепцию о необходимости изучения морозостойкости образца специальных материалов с полимерным покрытием в статических условиях с использованием в данном случае таких критериев оценки, как коэффициенты
воздухо – и паропроницаемости , поскольку их значение зависит от природы
полимера (К), времени экспозиции (t) и температуры (Т), то есть:
Мс= f(K, t, T),

(1)

В этой зависимости (1) природа полимера К, может быть охарактеризована температурой принуждение Тс и температурой хрупкости Ткр. Если полимерное покрытие стекловидное, как, например поливинилхлорид (ПВХ),
то материал рекомендуется эксплуатировать в температурном интервале принудительной эластичности, которая определяется разностью:
εпр= Тс - Ткр

(2)

Если в формулу (1) подставить значения температурных характеристик
ПВХ, для которого Тс =81оС, а Ткр= -90оС, то εпр=171оС, тоесть указанный полимер, лучше использовать в области высоких температур, величина которых
не превышает 171оС, что и подтверждают результаты исследований.
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Анализ информации многих источников, связанных с уровнем защиты специальной одежды, показывает, что такие понятия, как выносливость
и долговечность материалов, были применены металловедами, позже полимерниками, а в средине прошлого века, традиционно использовались
материаловедами.
Указанные показатели должны образовывать комплекс характеристик конкретного материала, с учетом результатов полуциклических, одно – и многоциклических исследований в процессе таких деформаций, как, например,
растяжения или других по отношению к воздействию опасных факторов. Поэтому износостойкость элементарного образца или изделия должна характеризоваться не числовым значением, а коэффициентом износостойкости, учитывая условия эксплуатации и физико-механические и химически опасные
факторы, а также время их воздействия.
Если сказанное принять за основу, то становится очевидным, что износостойкостью является не что иное, как потенциальная способность специального материала обеспечить технико-эксплуатационные и защитные свойства
защитной одежды пожарных в зависимости от продолжительности действия
опасных факторов. При этом также необходимо отметить, что износостойкость специальных материалов желательно изучать в динамике, с учетом деформаций различного типа (растяжения, изгиба и т. п), их класса (полуциклических, одно - и многоциклические), групп (одно-и многоосные), а также
подкласса (разрывные и неразрывные).
Таким образом, если „выносливость” заменить на „износостойкость” (и не
только терминологически) а „предел износостойкости” исключить, то долговечность элементарного образца – это время его разрушение при заданных
условиях и напряжениях, но в статистических условиях. То есть указанная
характеристика, особенно при проведении нашего эксперимента, полностью
соответствует классу „полуциклических” и разрывных (подкласс), поскольку дополняет свойства образца материалов по их химустойчивости. Так, при
изучении влияния агрессивных сред на физико-химические свойства специальных материалов для ГХЗО была замечена их деформация и изменение величины механических по сравнению с исходными, или существенных изменений не происходит, несмотря на фактическое разрушение образца.
Таким образом, вопросы, связанные с обоснованным выбором методик для
оценки термостойкости специальных текстильных материалов с обязательным
учетом действующих и возможных опасных факторов, чрезвычайно важны
и могут быть решены с помощью дефектной и молекулярно-кинетической
теории прочности, то есть долговечности, которая характеризуется напряжением (об этом было сказано ранее) и временем, необходимым для их разрушения, начиная от момента приложения усилия. Если долговечность материала воспринимать в классической ее трактовке, то она, очевидно, не является
многоцикловой характеристикой деформации растяжения.
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Известно, что прочность образца, например, материала – это способность
выдерживать прилагаемое усилие, не разрушаясь, хотя на практике – это величина нагрузки, которая его разрушила. Поэтому усилие (критическое по абсолютному значению), или нагрузку, которая мгновенно разрушила полоску
материала заданной ширины (это как правило, 50 мм), называют разрывным
усилием или разрывной нагрузкой. Если образец дополнительно контролируется и по толщине, то показатель, который его определяет (разрывное усилие,
или разрывная нагрузка, которые приходятся на единицу площади поперечного сечения образца), характеризуется разрывным напряжением:

Gp =

Pp
S

,

[Н/м2]

(3)

где: Pp – разрывное усилие нагрузки, Н; S – площадь поперечного сечения образца, м2.
Кроме этого, на основании результатов достаточного количества экспериментов было установлено, что образцы материалов могут разрушаться не
только тогда, когда напряжение достигает своего предельно-критического
значения, но и при значительно меньших его величинах. Это значит, что величина сопротивления разрыва зависит от времени действия приложенного
усилия, то есть время от момента приложения силы в статических условиях
до момента разрушения образца и называется долговечностью.
Температурно-временная зависимость прочности, в основном полимеров,
была детально изучена проф. Журковым C. M. с коллегами [12]. Она может
быть представлена следующим уравнением:

t = t0 e

U 0 −γσ
kT

,

[c]

(4)

где: t – время разрушения образца, то есть его долговечность под действием
некоторого напряжения в статических условиях, с; σ – приложенное напряжение, МПа; k – постоянная Больцмана; Τ – абсолютная температура; tο, Uο,
γ – константы, характеризующие вид материала.
Зависимость логарифма долговечности от напряжения выражается прямой
линией, которая описывается уравнением

t = Ae −ασ ,

(5)

где: А – постоянная величина, которая зависит от природы материала; σ – приложенное напряжение, МПа.
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Таким образом, долговечность материала зависит от величины приложенного напряжения и указанная зависимость lgt = φ(σ) является линейной. Такой
характер зависимости долговечности от напряжения наблюдается в широком
температурном интервале и чем температура ниже, тем больше тангенс угла
наклона и тем больше по значению А и e для данного материала.
Если принять во внимание условия изучения долговечности, а именно
постоянное значение величины напряжения и его влияние в статике, то использовалось оборудование – разрывная машина РТ-250. Кроме этого, долговечность материала планируется изучать одновременно с прохождением
деструктивных процессов под влиянием высоких температур, что даст возможность обоснованно оценить устойчивость защитной одежды пожарного
в высокотемпературных факторах. Поэтому для выполнения поставленной
задачи была разработана классификация необходимых экспериментальных
характеристик свойств образцов с целью оценки их защитных свойств. Так,
например, согласно проведенному анализу [65] установлено, что костюм
«АКВАРЕКС» (концерн «Треллеборг», Швеция) одевается поверх костюма «ТРЕЛКЕМ» и защищает спасателя от теплового излучения при работе
в особо сложных условиях. Костюм изолирующего типа нового поколения
«Трелкем Супер 162-02» предназначен для личного состава спасательных
и пожарных частей от контакта с химически опасными веществами (ХОВ).
Скафандровый аппарат для защиты органов дыхания одевается под костюм.
Полностью герметичен за счет применения газонепроницаемой застежки
(замок-молния). Костюм концерна «Треллеборг», «RINBA 180 GV-F» применяется при высоких концентрациях химических веществ. Изготавливается из
полиамида, который покрыт снаружи витоном, а изнутри, бутил-неопреном.
Швы сшитые, герметизированы снаружи и проклеены изнутри. Шлем, аппарат для защиты органов дыхания одеваются под костюм.
Рассмотренная разработка указанной методики характеризуется определением показателей качества специального материала ГХЗО, поскольку обусловлена анализом результатов по степени функциональной надежности ИК,
полученных непосредственно в экстремальных условиях. Это означает, что
изделие, изготовленное из химически стойких и непроницаемых специальных
материалов, комплектующих узлов и деталей, может быть для определения
негерметичным к воздействию агрессивной среды. Практика показала, что на
степень герметичности влияют не только результаты научных исследований,
связанные с оценкой защитных свойств деталей и технологических узлов, но
и качество их сборки. Если учесть, что технологический процесс изготовления ИК не автоматизирован и не достаточно механизирован (из-за специфики функционального назначения изделия, которая ведёт к увеличению доли
ручного труда), то его проверка на герметичность должна быть обязательной.
Кроме того, на стадии проведения научно-исследовательской работы по созданию ИК, такой этап, как опытное ношение отсутствует по причине того, что
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аварийная ситуация на химическом предприятии носит случайный характер
и по времени и по масштабам, а ее моделирование является дорогостоящим
мероприятием с непредсказуемыми последствиями. Поэтому исследование
готового изделия с целью изучения его герметичности, уточнение и корректировка конструкции и прочее проводятся в три этапа.
Первый этап, который по своей значимости в подтверждение принятой
концепции исследователя, правильности выбора существующих или разработки новых методологических основ для изучения защитных свойств специальных материалов можно назвать, основополагающим, проводится на базе
организации-разработчика ИК и относится к лабораторным исследованиям.
Для проведения лабораторных исследований применяется, в основном, герметичный бокс, оборудованный надлежащим образом (наличие холодной
и горячей воды, душевая установка, вентиляция, общий и специальный слив
и прочее).
На этапе лабораторных исследований разработчики ГХЗО (конструкторы,
технологи, специалисты, которые создают комплектующие детали) определяют недостатки и корректируют свои программы для дальнейшей работы.
Второй этап исследований готового ГХЗО – стендовый – более сложный
и ответственный. Он может проводиться как на базе организации-разработчика,
так и на базе заказчика. Сложность и ответственность этого процесса обусловливается применением конкретной агрессивной среды, для защитной,
которой разрабатывается ГХЗО. Поэтому при проведении этих исследований
необходимо разработать программу экологической защиты и безопасности
исследователей.
Сущность стендовых исследований сводится к контролю подкостюмного
воздушного пространства на предмет выявления опасной агрессивной среды в заданном изделием объеме на протяжении определенного времени. Если
за это время вещество не обнаружено или его количество не соответствует
предельно-допустимой концентрации в подкостюмном воздушном пространстве, изделие допускается к следующему этапу исследований.
Следующим, конечным и очень серьезным этапом исследований, поскольку проводится при помощи добровольцев-испытателей, есть полигонный
(или полевой).
Сущность его раньше заключалась в том, что изделие одевалось на человека, который заходил в зараженную зону. Через определенное время исследователь покидал зону и по его словам специальная комиссия делала вывод
о пригодности ГХЗО. Если же изделие, по мнению исследователя, являлось
(или в будущем могло быть) негерметичным, оно не получало сертификат на
производство.
Таким образом очевидно, что на всех трех стадиях исследования готового
изделия, благодаря контролю только подкостюмного-воздушного пространства, которое равно, в среднем, 220 дм3, практически невозможно оценить
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по защитным свойствам отдельно СИЗ рук и ног, технологические узлы
и комплектующие их детали, места их крепления, а также герметизацию ИК
в целом.
Аналогичный вывод можно сделать и о практике проведения полевых исследований, особенно о форме принятия комиссией окончательного решения
только на основании слов и самочувствия исследователя, что является субъективным и недостаточно обоснованным.
Для повышения надежности контроля герметичности ИК на всех этапах
его испытания, а также для локального определения разгерметизации изделия
и установления причины, авторы данной работы совместно с сотрудниками
лаборатории защитной одежды предложили новый методологический подход
к решению проблемы. Сущность его заключается в том, что при лабораторных
и стендовых исследованиях на манекен, а при полигонных исследованиях – на
волонтера, одевается индикаторный хлопчатобумажный костюм, рукавицы,
носки и шлем, поверх которых одевается испытуемая ГХЗО. Кроме того, при
проведении лабораторных и стендовых исследований до нижней и верхней
области изделия по схеме, которая раньше применялась, подключается необходимая аппаратура для проведения постоянного контроля подкостюмного
пространства. Манекен помещают в специальную камеру (или бокс), где его
обрабатывают модельным веществом (в случае лабораторных исследований)
или конкретной агрессивной средой, например, жидким аммиаком (хлором),
в случае стендовых исследований, а волонтер заходит в опасную зону
По истечению заданного времени контакта с модельной или агрессивной
средой ГХЗО снимают и проводят визуальный осмотр индикаторного комплекта одежды, отмечая по закрашенных (или освещенных) местах локальные участки негерметичности изделия.
Таким образом, по результатам анализа воздуха подкостюмного пространства, а также индикаторного комплекта, исследователь может сделать обоснованные выводы и заключение о степени герметичности не только изделия
в целом, но и деталей его составляющих.
Обработка хлопкового комплекта для предоставления ему индикаторных
свойств по отношению к аммиаку (хлору) может быть проведена раствором,
что содержит следующие соотношения компонентов, мас.%:
–– Крахмал 0,5-1,0;
–– Йодистый калий 5,0-9,0;
–– Глицерин 15,0-20,0;
–– Калий фосфорнокислыйоднозаменимый 0,05-0,15;
–– Натрий фосфорнокислый двухзаменимый 0,05-0,15;
–– Вода остальное.
Кроме указанной рецептуры, был разработан и другой состав индикаторного раствора, с помощью которого можно определить локальное проникновение газообразного и жидкого хлора в процессе исследования ГХЗО. Для
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повышения надежности контроля изделия в качестве влагоудерживающего
компонента применяется кальций хлористый, а индикаторный раствор содержит следующие компоненты при их соотношении, мас. %:
–– Калий йодистый 2,5-5,0;
–– Кальций хлористый 10,0-20,0;
–– Вода остальное.
Герметичность ИК к воздействию газообразного и жидкого аммиака также проводится в три этапа (лабораторный, стендовый, полигонный) с применением индикаторного белья
Индикаторный состав для определения аммиака, содержащий собственно
индикатор, наполнитель, регулятор РФ и воду, отличается тем, что с целью
повышения точности при проведении исследования в качестве индикатора он
содержит сульфат меди, в качестве наполнителя – хлорид магния, в качестве
регулятора рН –карбонат калия, при следующем соотношении компонентов,
мас. %:
–– Сульфат меди 6,0-17,0;
–– Хлорид магния 22,0-45,0;
–– Карбонат калия 0,025-0,15.
–– Вода остальное.
Ранее было указано, что лабораторные и стендовые исследования ГХЗО
необходимо проводить или в герметичных боксах, или в специальных герметичных камерах. Но поскольку при проведении стендовых исследований,
в отличие от лабораторных, применяется конкретное вещество, что увеличивает степень опасности (а как следствие и ответственности), то аппаратура
и оборудование, которые применяются, должны иметь повышенную надежность, двойную или тройную дублирующие системы, а также отвечать специальным требованиям.
Герметичная камера «Аммиак-1», изготовленная и смонтированная на базе
ПО «Азот» (г. Северодонецк, Луганская область), состоит из каркаса 1, исследовательской камеры 2 с герметичной крышкой 3 и решетчатой площадкой 4,
манекена 5 с индикаторным комплектом и ГХЗО 6, распылителя 7, соединенного разъемами 8 с трубопроводами 9 для подачи агрессивной среды, инертного газа и нейтрализующего раствора, оснащенные запорными вентилями
10, емкости 11 с нейтрализующим раствором 12, насоса 13, распылителя 14,
отводящего трубопровода 15, штуцеров 16, микро компрессора 17, индикатора 18 и измерителя времени 19 (рис. 7).
Однако есть и некоторые особенности, сущность которых сводится к тому,
что перед и после исследования камеру и внутренний объем костюма продувают инертным газом: в первом случае – для получения «нулевого фона»
по воздуху для настройки контролирующих устройств, а во втором – для удаления агрессивной среды из зоны исследования. Кроме того, непрерывное
воздействие агрессивной среды на ГХЗО на протяжении данного времени
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обеспечивает постоянный контакт изделия одновременно с газовой и жидкой
фазой, например, аммиака, так как при нормальных атмосферных условиях
он быстро испаряется, что обеспечивает проведение исследований в условиях, максимально приближенных к аварийным.

Рис. 7. Герметичная камера «Аммиак-1» [авторская]

Выведение из камеры 2 остатка агрессивной среды одновременно с обработкой ГХЗО обеспечивает поддержание давления паров постоянным
и равным атмосферному, так как интенсивное испарение аммиака в закрытом
объеме вызывает резкое его увеличение, что может привести к принудительному их проникновения в под костюмный пространство.
Обработка ГХЗО после исследования дегазирующим раствором необходима для удаления агрессивной среды, сорбированной поверхностью материала, с целью предотвращения «ложного» срабатывания индикаторной оболочки при герметизации костюма после окончания опыта.
Таким образом, способ позволяет контролировать качество изготовления
не только ИК в целом, но и изучить влияние технологии соединения комплектующих деталей, узлов, швов, герметизирующих материалов на его защитные свойства не только по отношению к жидкому и газообразному аммиаку,
но и к другим агрессивным средам.
Предложенные методы и устройства по определению герметичности ИК
к воздействию агрессивных сред проводятся в статических условиях. Однако практика изготовления, а особенно оценка готовых изделий, показали, что
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некоторые ситуации, связанные с опасностью вещества в первую очередь,
требуют повышенных требований к степени надежности ГХЗО.
Эти требования заказчика и обуславливают повышение требований к проведению исследований, начиная от стадии научных разработок и определение
герметичности готового изделия. Одной из таких работ является изучение
степени герметичности ГХЗО в динамических условиях в процессе непрерывного воздействия жидкого аммиака. Цель данного исследования –определить
устойчивость к сгибанию ГХЗО и всех его деталей при низких температурах,
образующиеся в процессе испарения агрессивной среды с одновременным
его химическим воздействием.
Указанные исследования можно провести с помощью специальной камеры «Универсал-М». Камера содержит каркас 1 и собственно исследовательскую камеру 2 с герметичной крышкой 3 и решетчатой площадкой 4, шаблон в виде манекена 5 с индикаторным комплектом и ГХЗО 6, подвижные 7
и неподвижные опоры 8 для фиксации манекена с костюмом, распылитель 9,
соединенный разъемами 10 с трубопроводами 11 для подачи агрессивной среды, азота и дегазирующего раствора, оснащенным вентилями 12, емкость 13
с нейтрализующим раствором 14, насос 15, распылитель 16 нейтрализующего
раствора, отводящий трубопровод 17, штуцера 18, микрокомпрессор 19, индикаторное средство 20 и измеритель времени 21 (рис. 8).
Способ определения герметичности ГХЗО в динамических условиях осуществляется следующим образом.
Манекен 5 с нанесенной на него индикаторной оболочкой и изолирующим
костюмом 6 размещают в опытной камере 2, закрепляют его фиксаторами
в области стоп и плечевого пояса на подвижных опорах 7, по линии талии вместе с запястьями рук – на неподвижной опоре 8 и подсоединяют к штуцерам
18. камеру 2 закрывают герметичной крышкой 3 и распылитель 9 с помощью
разъемов 10 подсоединяют трубопроводы 11. в емкости 13 с помощью насоса
15 включают циркуляцию нейтрализующего раствора 14 через распылитель
16. С помощью сервопривода и блока управления (не показаны) осуществляют сближение опор 7 с неподвижной опорой 8, для чего приводят в возвратнопоступательное движение подвижные опоры 7, установив блока управления
заданное расстояние между опорами 7 и 8 и частоту их сближения.
По одному из трубопроводов 11 через распылитель 9 подают жидкий аммиак, одновременно с этим включают измеритель времени 21 и микро компрессор 19.
Жидкий аммиак после обработки ГХЗО поступает по отводному трубопроводу 17 в емкость 13 для нейтрализации раствором 14.
В случае не герметичности ГХЗО индикаторное средство 20 меняет цвет,
в результате чего измеритель времени 21 останавливается, фиксируя время
защитной способности изделий в динамических условиях исследования.
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Рис. 8. Герметичная камера «Универсал-М» [авторская]

Выводы. Таким образом, проведенные исследования предоставили возможность систематизировать действующие методы оценки показателей качества материалов для газохимзащитной одежды спасателя к воздействию
опасных температурных факторов и установить такие основные недостатки,
требующие усовершенствования:
–– отсутствие обоснованного показателя безопасного времени пребывания в условиях ликвидации ЧС с наличие аммиака в ГХЗО с учетом
условий приближенных к эксплуатационным;
–– действующие методы испытаний были разработаны с учетом прежних, устаревших требований нормативных документов, которые раньше
соответствовали реальным условиям использования ГХЗО с утечкой
(выбросом) аммиака, а сейчас не соответствуют требованиям в связи
с износом устаревшего оборудования и террористическими актами,
которые, как следствие, приводят к возникновению ЧС с источниками
низких температур, что значительно усложняет работу спасателя.
Поэтому рассмотренные методы испытаний требуют пересмотра на
предмет подтверждения или установления безопасного времени эксплуатации с учетом медико-биологических аспектов человека;
–– не в полной мере применяются технические средства, которые используются во время проведения испытаний, в частности приемники
теплового потока, которыми контролируется достижение предельных
показателей при проведении испытаний, а существующие характе-
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ризуются малым классом точности, диапазона измерений и большой
погрешностью измерений;
–– во время проведения испытаний используется небольшое количество или совсем не используются контактные термопреобразователи, предназначенные для контроля температуры в нескольких точках опытных образцов и не предоставляют информации относительно температурных режимов подкостюмного пространства;
–– невозможность определения поведения специального материала при
непосредственном воздействии низких температур до -40ºС;
–– существующие технические средства для реализации методов оценивания показателей качества материалов (пакетов) не соответствуют
современным инновационным технологиям поскольку оценки защитных характеристик проводит оператор визуально, что не устраняет
учета ошибок человеческого фактора.
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Проверка эффективности индивидуальной
защиты спасателя во время действий
в случае промышленных авариях
Analysis of the Effectiveness of the Rescuers
Individual Protection during Action in Case
of Industrial Accidents
Badanie efektywności ochrony osobistej
ratowników podczas działań w przypadku awarii
przemysłowej
В статье приведены результаты проведенных теоретических исследований тепломассопереноса в отдельных элементах пакета специального материала газохимзащитной одежды спасателя для оценки морозоустойчивости и уровня защиты при воздействии низких температур
с учетом микроклимата подкостюмного пространства в среде «низкая
температура – защитная одежда – человек». Принцип заключается
в определении достижения предельной температуры в подкостюмном
пространстве между агрессивной средой и телом человека с учетом
теплофизических показателей аккумулированным телом человека. На
основе теоретических исследований предложены пути усовершенствования метода оценивания морозоустойчивости пакета средств индивидуальной защиты спасателей в условиях действия низких температур
при аварии с выбросом (утечкой) аммиака. Принцип определения морозоустойчивости пакетов защитной одежды заключается в определение
индекса морозоустойчивости. С его помощью можно провести оценку
эффективности газохимзащитной одежды спасателей в условиях приближенных к эксплуатационным при авариях в помещениях автоматизированных холодильных установках.
Ключевые слова: газохимзащитная одежда, спасатель, низкая температура, морозоустойчивость, аммиак
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Summary
The article presents the results of theoretical research in heat mass transfer
in individual elements of the rescuer’s special material package gas-chemical-safe suit , frost-resistance and level of protection at low temperature considering microclimate under suit space within the «low temperature – protective clothing – a man». The principle is to identify the achievements of the
anger-suit limit temperature in the space between the aggressive environment
and the human body taking into account the thermal performance of accumulated human body. Based on theoretical studies, there were suggested ways
to improve the method of assessing frost-resistance of personal protective
clothing in case of low-temperature effect with the ammonia release (spout).
The principle definition of the frost-resistance protective clothing packages
determines the index of frost-protective. It is very helpful in the evaluation of
the effectiveness of gas-chemical protective rescuers’ clothes in conditions
close to operational failures at the premises of automated refrigerators.
Keywords: gas-chemical protective clothing, rescuer, low temperature,
frost-resistance, ammonia

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych, dotyczących
wymiany ciepła i masy w oddzielnych elementach pakietu materiałów
specjalnych gazoszczelnego ubrania ratownika. Dzięki nim można oszacować
zdolność zachowania swoich właściwości ochronnych od niskich temperatur,
biorąc pod uwagę mikrokilmat przestrzeni pod ubraniem w środowisku: niska
temperatura – ubranie ochronne – człowiek.
Zasada polega na określaniu osiągnięcia temperatury granicznej między
środowiskiem agresywnym, a ciałem człowieka, uwzględniając wskaźniki
cieplne akumulowane ciałem.
Na podstawie teoretycznych badań zaproponowano sposoby doskonalenia
metod oceny pakietu ochronnego ubrania przy zachowywaniu właściwości
ochronnych od niskich temperatur podczas awarii z amoniakiem. Zasada
określenia właściwości ochronnych od niskich temperatur pakietu materialów
polega na określaniu indeksu stabilności mroźnej. Z jego pomocą możliwa
jest ocena efektywności gazoszczelnego ubrania w warunkach podobnych do
eksploatayjnych podczas awarii w pomieszczeniach z zautomatyzowanymi
instalacjami chłodzeniowymi.
Słowa kluczowe: gazoszczelne ubranie, ratownik, niska temperatura,
amoniak
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Актуальность темы. Чрезвычайные ситуации с выбросом (утечкой) аммиака, на сегодняшний день являются проблемой, как для Украины, так и для
мирового сообщества. В отечественном промышленном комплексе функционирует 1004 объекта, в технологическом процессе которых используется или хранится более 300 тыс. тонн опасных химических веществ. Почти
80% аммиачно-холодильных установок находятся в неудовлетворительном
состоянии из-за отсутствия в Украине производства комплектующих, физического и морального их старения. Холодопроизводительность действующих
аммиако-холодильных установок (АХУ) значительно ниже, чем их аналогов,
применяемых в странах Евросоюза, и приводит к применению, в технологиях, значительно, больших объемов аммиака.
Последствия таких чрезвычайных ситуаций могут быть катастрофическими особенно в период проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Реальная опасность подтверждается случаями чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся большим количеством пострадавших на примере
техногенной аварии, произошедшей 6 августа 2013 на заводе ОАО «Концерн
Стирол», который расположен в городе Горловка Донецкой области, в результате чего произошел выброс аммиака в воздух. В результате аварии шесть человек погибли и пострадали 26 человек, которые обратились за медицинской
помощью, 25 из них были госпитализированы [1].
Снижению уровня безопасности химических производств способствует
несовершенство нормативно-правовой базы, которая не обеспечивает в новых экономических условиях стабильного функционирования производств,
стимулирование мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Кроме объектов хранения и применения в технологическом процессе
в Украине существует еще один потенциально опасный объект – амиакогон,
который проложен по южной территории нашего государства. Магистральный амиакогон «Тольятти-Одесса» введен в эксплуатацию в ноябре 1976 года.
Общая протяженность амиакогона 2 417 км, в том числе по территории Украины – 1018 км.
При этом в зонах возможного поражения проживает 20,6% населения
страны. В то же время анализ чрезвычайных ситуаций с выбросом опасных
химических веществ дает возможность утверждать, что активное участие
в их ликвидации спасателей приводит к резкому уменьшению возможных последствий. Учитывая это, исследования эффективности и надежности специальной защитной одежды в зависимости от условий его использования, непосредственно влиять на качество и эффективность выполнения поставленных
задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций на амиакогоне и объектах по
использованию аммиака, обеспечит уменьшение производственного травматизма среди спасателей.
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В этом направлении было выполнено значительное количество научноисследовательских работ. В первую очередь необходимо выделить работы таких ученых как: А.А. Мичка, О.С. Засорнова, Т.О. Польки – Украина,
В.И.Логина – Россия, William E. Mell – Великобритания, Anna Marszaјek
– Республика Польша [2-4].
Несмотря на имеющуюся теоретическую базу и достигнутые практические результаты, вопрос объективной оценки защитных показателей качества
специальных материалов газохимзащитной одежды спасателей в условиях,
приближенных к эксплуатационным, и раскрытие особенностей которой,
определения времени защиты костюма с учетом метаболического тепла человека являются актуальными.
Цель исследований заключается в совершенствовании метода и технических
средств оценки морозоустойчивости эффективности пакета специальных материалов, предназначенных для применения в газохимзащитной одежде спасателя, как средства его индивидуальной защиты, для определения безопасного времени эксплуатации.
Теоретические исследования. Теоретические исследования тепломассопереноса в отдельных элементах пакета специального материала газохимзащитной одежды спасателя для оценки морозоустойчивости и уровня защиты
при воздействии низких температур (до -40ºС) с учетом микроклимата подкостюмного пространства в среде «низкая температура – защитная одежда
– человек». Принцип заключается в определении достижения предельной
температуры (18ºС) в подкостюмном пространстве между агрессивной средой и телом человека с учетом теплофизических показателей аккумулированных телом человека.
Было определено, что в условиях чрезвычайной ситуации на АХУ основная нагрузка по защите от агрессивной среды принимает газохимзащитная
одежда спасателя (1-й слой), пакет материалов защитной одежды спасателя, который состоит из 3-х слоев, что придает дополнительную защиту от
низкой температуры. Газохимзахщитная одежда практически обеспечивает
герметичную среду между человеком и газовоздушной средой, а удержание
температуры в подкостюмном пространстве обеспечивает защитная одежда
пожарного общего назначения (2-4-й слои), которая в свою очередь, обеспечивая минимизацию снижения температуры тела человека. Подкостюмное
пространство (5-й слой) между человеком и защитной одеждой демпфирует
остаточную тепловую нагрузку, которая выделяется из человека, определенной густотой теплового потока qp≈260 Вт/м2 [5].
Считаем, что ось x перпендикулярна поверхности пакета и рассматриваем
одномерную задачу теплопроводности, характеризующую прохождение теплоты через 4 слоя общей толщиной δ м. Особенностью задачи является то,
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что снижение температуры через пакет сопровождается герметичностью слоя
(1-й слой), что не допускает прохождения вещества (массы частиц газа из
внешней среды). Поэтому среда воздуха (промежуток) между пакетом и телом
человека выступает как ловушка для паровоздушной смеси. Общеизвестно,
что из тела человека выделяется пот, испарения которого создают дополнительное давление, которое затрудняет проникновение газовоздушной среды.
Таким образом, тепло, аккумулированное телом (ΔТ = 34ºС) и внешней средой, накапливается в воздушной прослойке междукостюмного пространства.
При действии отрицательных температур частицы демпфирующей паровоздушной смеси, в этот промежуток, из внешней среды через пакет пытаются
высвободиться, но не выходят из него. Это приводит к росту давления в воздушном промежутке между телом человека и комбинезоном. Прохождение
молекул вещества (газа) через пакет описано как диффузное соотношение.
Действие низкотемпературной внешней среды на слои спецодежды (пакета) охарактеризуют четыре фазы:
–– Поглощение теплоты внешним поверхностным или межфазным слоем
и последующая передача энергии внутрь материала каждого из четырех
слоев;
–– Охлаждение материала каждого из четырех слоев без разрушения;
–– Режим стационарной теплопроводности, или изменение агрегатного состояния (испарение, сублимация или термодеструкция и каждый из
этих процессов может приводить к полному или частичному разрушению
слоя)
–– Нагревание (релаксация) материала после снятия внешней низкотемпературной нагрузки.
В результате тепловых воздействий температурное поле пакета и среды,
между телом человека и пакетом, может нелинейно меняться во времени.
Моделирование процессов распространения теплоты и диффузных частиц
в системе «пакет одежды» – «прослойка между пакетом и телом спасателя»
с учетом теплоты проведен с использованием нелинейного балансового соотношения термодиффузии (подход неравновесной термодинамики).
Математическая модель физических процессов представлена в виде двух
дифференциальных одномерных уравнений теплопроводности и диффузии
с начальными (при τ = 0, х = х1, х = х2, х = х3, х = х4, х = х5) в декартовой системе координат где:

cρ

∂T
∂  ∂T 
= λ

∂t ∂x  ∂x  ,

∂T 
∂  ∂m
∂mc
=  D c + DT
,
∂x 
∂x  ∂x
∂t

(1)
(2)
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где с – массовая удельная теплоемкость материала, Дж/(кг⋅К); t – время, с;
ρ – объемная плотность материала, кг/м3; Т – температура материала К;
λ – коэффициент теплопроводности; Вт/(м⋅К); аТ = λ/(cρ) – коэффициент температуропроводности, м2/ с; mc - массовая концентрация (масса компонента
в расчете на единицу массы смеси, безразмерная величина); D – коэффициент
диффузии, м2/с; DT – коэффициент, который характеризует изменение диффузионного потока между диффузией и теплопроводностью.
Принятыми решениями математической модели процесса тепломассопереноса, которая описана дифференциальным уравнением (2) является присоединение к его условиям обозначености.
В соответствии с проведенным анализом моделей ГХЗО их максимальная
толщина составляет не более 0,006 м, поскольку увеличение его толщины
приводит к ухудшению эргономических показателей.
Уравнения (1) запишем в виде:
(3)

    

(4)

Для уравнения теплопроводности на внешней стороне пакета использовано граничное условие второго рода (при x = 0, рис. 1).

Рис.1. Схема слоев компоновки средств индивидуальной защиты, толщиной
δ (м), и действия температурных потоков окружающей среды qs (t) и тела
человека qр (t)

Это условие состоит в задании плотности теплового потока для каждой
точки внешней поверхности тела (пакета) как функции времени t, то есть:
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(5)

Условие 2-го рода (5) означает, что криволинейной зависимости температуры может соответствовать любая ордината на внешней поверхности пакета (при x=0), но обязательно заданный градиент параметра T (qs(t) ∼ gradT).
Простой (частичный) вариант граничного условия второго рода состоит
в постоянстве (независимости от времени) плотности теплового потока:
qs (t) = qsc = const.
(6)
Введем обозначения температур Ti и концентраций диффундирующего
вещества mci (i = 1,2,3,4,5) в областях пакета (0≤x≤x4, δ = δ1 + δ2 + δ3 + δ4)
и вне его:
область (1): 0≤x≤x1, δ1 = x1- 0, T10≤T1≤T11, T10 - при x = 0, T11 - при x = x1;
область (2): x1≤x≤x2, δ2 = x2- x1, T21≤T2≤T22, T21 = T11 - при x = x1;
область (3): x2≤x≤x3, δ3 = x3- x2, T32≤T3≤T33, T32 = T22 - при x = x2;
область (4): x3≤x≤x4, δ4 = x4- x3, T43≤T4≤T44, T43 = T33 - при x = x3;
область (5): x4≤x≤x5, δ5 = x5- x4, T45 = T5 = T5 (t) - при x> x4;
(7)
область (1): 0≤x≤x1, mc10≤mc1≤mc11;
область (2): x1≤x≤x2, mc21≤mc2≤mc22, mc21 = mc11 при x = x1;
область (3): x2≤x≤x3, mc32≤mc3≤mc3, mc32 = mc22 при x = x2;
область (4): x3≤x≤x4, mc43≤mc4≤mc44, mc43 = mc33 - при x = x3;
область (5): x4≤x≤x5, mc45 = mc5 = mc5(t) – при x > x4.
		

(8)

В соотношениях (7), (8) Ti(x,t), mci(x,t) – температуры и концентрации дифундирующих веществ (газов), которые соответствуют областям с индексами
i = 1, 2, ... 5 соответственно, Tij(t), mcij(t) – предельные температуры и концентрации газов, в которых первый индекс соответствует номеру области, второй
- индексу границы (xi) промежутки δ1, δ2, δ3, δ4 – в общем случае не равны
между собой (δ1 ≠ δ2 ≠ δ3 ≠ δ4).
Область (7) (x4≤x≤x5) четко не определена (δ5 – переменная величина), поскольку это область (воздушная прослойка с бельем или без нее) между телом
человека и защитной одеждой (пакетом).
Следовательно, понятие характеристической функции полуоткрытого интервала, где х – толщина узла, м (рис. 2).
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Рис. 2. Схема распределения интервала в определенном узле

Для граничного узла 1 уравнение розничной сетки имеет вид:
n −1

λ = ∑ λK * θ K

(9)

K =0

где λ – коэффициент теплопроводности в определенном узле, Вт/м·К;

1, åñëè
если x ∈ [xK , xkh )
θK = 
если x ∉ [xK , xkh ).
0, åñëè
 T 
[1] T
Введен вектор T =  T [1]  = T , T
, где через T [1] обозначено (λT ′) (те

пловой поток). Непосредственной
проверкой убеждаемся, что дифференциальное уравнение (1) эквивалентно равносильно системе 1-го порядка:

(

)

′
 T   0
 [1]  =

T   0

1 T
  
λ  ⋅  [1] 
0  T 

(10)

К системе (10) следует добавить начальное условие:

 T 
 [1] 
T 
На промежутке [xK , xkh

T 0 


=
x = x0
− q



) система (11) имеет вид:

(11)
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′ 
1 
 TK   0
  TK 
 [1]  = 
λ K  ⋅  [1] 
 TK   0 0   TK 



(12)

Решение (12) проводим построением системы матрицы Коши:

1)

−K
0

1
2
λK = K = 0, K1 = 0, K 2 = 0; TK = C1 ,
−K

TK[1] = C2 x;
2) Интегральная матрица имеет вид:

1 x 
 ,
ΥK (x ) = 
 0 λK 

3)

1  λK
ΥK−1 (S ) =
⋅
λK  0

S 


1 −
−S 
λK 
=
1 
1   0.

λK 


S 

 
1 −
 S
x
1 x  
+
λK   1  −
 ⋅
=
BK (x, S ) = 
 λK λK
1  
 0 λK   0
0
1

λK  

Итак:
x−S 

1

BK (x, S ) = 
κK 
0
1 


4)

 
   1
  = 
 0


x−S

κK 
1 
(13)

Учитывая систему (13), записываем дифференциальное уравнение (1), который будет иметь вид:

y′ = B(x, x0 )⋅ y 0

(14)
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Замечание: B(x3 , x2 )⋅ B(x2 , x1 ) = B(x3 , x1 ) (условие «гармоничности»). На осно-

ве этого свойства, когда x ∈ [x K , X K +1 ),

B(x, x0 ) = BK (x, xK )⋅ BK −1 (xK , xK −1 )⋅ BK − 2 (xK , xK − 2 ).........B0 (x1 , x0 )

(15)

Легко убедиться, что для произвольного количества множителей для,

x1 − x0    x − xK K −1 xi +1 − xi  
 x − xK xK − xK − 1
+
+
1
..........
+∑

 1
  (16)
B(x, x0 ) = 
λK
λK −1
λ0  =   λK
λi  
i =0
0
 

1
1

 0

Тогда, согласно (14) решение задачи (11), (12) имеет вид:

 T 0  1


T (x ) = B (x, x 0 )⋅ 
=
− q 0


K −1
 x − xK
x − xi  
0
+ ∑ i +1

  ⋅  T  =
λ
λ

i
=0
K
i

 − q
 

1


(17)

K −1
 0
 x − xK
x − xi  
T − q ⋅ 
+ ∑ i +1
 .
=
λi
i =0
 λK



q



Тогда, температура TK (x ) на промежутке [xK , xK +1 ) такая:

 x − x K K −1 xi +1 − xi 
+∑
TK (x ) = T 0 − q 

λi 
i =0
 λK

(18)

где Тк(х) - температура в определенной точке, К; Т0 - температура действия, К;
q - плотность теплового потока, кВт / м2; λі - коэффициент теплопроводности
в и-м узле, Вт / м·К.
Расчет температур необходимо осуществлять в конце. После расчетов получают числовые данные, характеризующие изменение температуры пакета
защитной одежды в каждом материале определенных узлов.
Для анализа процесса распространения теплоты в системе «спец. одежда
– спасатель» использовано граничное условие второго рода, которое заключается в задании плотности теплового потока для каждой точки внешней поверхности тела (пакета) как функции времени t.
Моделирование распространения теплоты в системе «низкая температура
– защитная одежда – человек» разделено на два этапа: на первом описано снижение теплоты в многослойном пакете, на втором – распространение теплоты
в композиционной среде между пакетом и телом человека, которое разделено
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на две области (область воздуха, в которой растет давление продифундированой парообразной среды, и пористая среда между телом спасателя и пакетом),
что даст нам возможность более подробно, с учетом медико-биологических
аспектов человека, определить время защиты спасателя при эксплуатации
ГХЗО.
Основные результаты исследований. На основе теоретических исследований предложены пути усовершенствования метода оценивания морозоустойчивости пакета средств индивидуальной защиты спасателей в условиях
действия низких температур (до -40ºС) при аварии с выбросом (утечкой) аммиака. Принцип определения морозоустойчивости пакетов защитной одежды
заключается в определении индекса морозоустойчивости (
). С его помощью можно провести оценку эффективности ГХЗО спасателей, в условиях
приближенных к эксплуатационным при авариях в замкнутом пространстве
АХУ.
На основе метода для оценки криозащитных свойств материала (пакета)
предложено использовать ряд характеристик:
–– снижение температуры на изнаночной поверхности испытательного
образца пакета материалов до значения 18ºС (соответствует предельной
температуре относительно комфортного ощущения человека Тгра)
–– превышение температуры на изнаночной поверхности образца пакета
материалов спецодежды по заранее определенному сроку действия – 60с
(эта характеристика (кривая Stoll [6]) может быть отнесена к дополнительным, но она дает практическое представление о защитных свойствах)
–– защитный индекс морозоустойчивости: отношение количества тепла,
блокированого материалом (пакетом), к количеству тепла, действующего
по заранее определенному времени, которое вычисляют по формуле:
(19)
где
– индекс морозостойкости; Т0 – температура действия, ºС Тгра; граничная температура относительно комфортного ощущения человека, ºС;
– максимальное время пребывания спасателя в условиях действия низких
температур, мин. При учете разниц температур 58ºС, индекс морозоустойчивым должен составлять в пределах 1,3≤
≤2,9.
Если выполнена аппроксимация зависимости (18), то возможно аналитически
рассчитать критерии уравнений (19) определив исходные температурные показатели действия. Уравнение (19) дает возможность упростить расчет оценки эффективности пакетов материала во время действие низких температур.
Для определения температуры на изнанке исследуемых материалов разработан прибор «Оценивания криозащитных свойств» (ОКЗС-КД2) для исследования морозоустойчивости пакета средств индивидуальной защиты
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используемых при ликвидации аварии с утечкой (выбросом) аммиака. Прибор выполнен в соответствии с рекомендациями насчет общей схемы теплофизических приборов. Согласно этих рекомендаций, прибор содержит криокамеру с хладагентом, компрессорную установку (I) и электроизмерительный
(II) блок (рис. 3).

Рис. 3. Структурная блок-схема прибора ОКЗС-КД2 для оценки
морозоустойчивости пакета защитной одежды; I герметичная криокамера,
которая содержит:

1.1 – радиатор; 1.2 – преобразователи температуры; 1.3 – испытательный образец
пакета средств индивидуальной защиты; II электроизмерительный блок состоит
из 2.1 системы внешнего сканирования выворотной поверхности испытательного
образца; 2.2 – устройства прийома и обработки результатов; 2.3 – устройства
синхронизации и записи информации; 2.4 – ПК

Принцип работы прибора ОКЗС-КД2 заключается в преобразовании световой волны в электрическую и определения времени защиты спасателя при
эксплуатации средств индивидуальной защиты и достижения предельной
(18ºС) температуры на изнаночной поверхности испытательного образца при
воздействии низких температур (до -40ºС). Особым отличием современного
технического средства является то, что в камере сканирования имитируются
условия подкостюмного пространства с определенной температурой поверхности кожи человека (ΔТ = 34ºС), которую аккумулирует тело человека.
Схема разработанного пилотного образца прибора для оценки уровня эксплуатационных свойств специальных материалов ГХЗО спасателей изображена на рис. 4.
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Прибор состоит из трех частей: камеры испытания (I), камеры сканирования
или имитации подкостюмного пространства (II), системы приема обработки
и хранения результатов.

Рис. 4. Схема прибора ОКЗС-КД2:

1.1 – радиатор; 1.2 – преобразователи температуры; 1.3 – камера охлаждения;
2.1 – испытательный образец; 2.2 – панель крепления испытательного образца;
2.3 – керамическая пластина с обмоткой для нагрева имитационной камеры под
костюмного пространства; 3.1 – зеркальная система сканирования; 3.2 – устройство
внешнего сканирования; 3.3 – штатив крепления; 4 – регулятор температуры;
5.1-5.4 – выключатели режимов работы; 6 – вытяжной вентилятор; 7 – корпус;
8 – дверцы; 9,10 – приборы контроля; 11 – датчики контроля температуры

С целью автоматизации полученных экспериментальных результатов
определения температурных режимов, разработан алгоритм и программа расчета индекса морозоустойчивости
для ПК (рис. 5).
Полученные данные регистрируются на диске ПК. После окончания, результаты эксперимента отражаются в графическом интерфейсе.
Программа определения критериев оценки средств индивидуальной защиты от воздействия низких температур содержит две пиктограммы, которые
предназначены для обработки данных в регулярной или стационарной стадии
эксперимента изображена на рис. 6.
Разработанный метод и прибор для оценки морозостойкости пакета ГХЗО
спасателя, используемой при ликвидации аварий с выбросом (утечкой) аммиака, сочетает в себе взаимосвязь теоретических и экспериментальных исследований по определению температурных режимов подкостюмного пространства. Предложенная методология является основой для определения
времени защиты спасателя при эксплуатации ГХЗО на ранних стадиях его
формирования.
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Рис. 5. Алгоритм определения морозоустойчивости материалов (пакета)

Разработанный прибор оценивания защитных показателей качества
(ОКЗC-КД2), дает возможность определить достижение предельной температуры на всей площади изнаночной поверхности испытательного образца при
непосредственном воздействии низкой температуры с учетом метаболического тепла человека (ΔТ = 34ºС) в реальном времени. Предложенный метод
приближен к реальным эксплуатационным условиям выполнения спасателем
задач по назначению.
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Рис. 6. Алгоритм определения критериев оценки показателей качества
материалов (пакета)
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Экспериментальные исследования. Результаты экспериментальных исследований по определению влияния процессов тепломассопереноса на пакет специальных материалов ГХЗО с комплектом боевой одежды пожарных
(БОП [7]) на защите спасателя от действия низких температур.
Для исследования выбраны современные материалы, которые компонируют пакет ГХЗО и сертифицированы в Украине. Материалы отличающиеся по
своему сырьевому составу, толщиной, поверхностной плотностью и другими
физико-механическими свойствами. Морозоустойчивые свойства исследуемых материалов ГХЗО наведены в таблице 1.
Таблиця 1. Структура специальных материалов для пакетов, которые
исследуются
Структура пакетов

Густота теплового
потока qр, Вт/м2
Температура, °С:
Т2
Т3
Тепловое
сопротевление,
м2·град/Вт:
R1
R1
Коэффициент
теплопередачи, Вт/
м2·град:
К1
К2

подклад-ковый

верхний шар

утеплитель

подклад-ковый

Коэффициент
теплопроводности
Вт/м·град:
λ1
λ2
λ3

Пакет 2

утеплитель

Толщина материалов
м:
х1
х2
х3

Пакет 1
верхний шар

Перечень
контролирующих
показателей
текстильных
материалов

0,0015
-

0,0057
-

0,00035

0,0022
-

0,0102
-

0,0008

0,028
-

0,034
-

0,023

0,039
-

0,042
-

0,037

262,3

192,3

+ 16,4
– 37,6

+ 22,0
– 35,2

0,2364

-

-

0,3209

4,23

-

-

3,12
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Проведенными исследованиями установлено, что пакет №2 защищает от
воздействия низких температур лучше, чем пакет №1.
Исследования показали, что при толщине утепляющего слоя 1,14•10-2 м
(увеличили в два раза), плотность теплового потока составляет 151,2 Вт/м2,
то есть уменьшилась на 111,11 Вт/м2. А температура повысилась от 16,4°С до
23°С на изнаночные поверхности материала.
Результаты экспериментальных исследований дают основание утверждать, что зависимость коэффициента теплопроводности специальных материалов ГХЗО средней температуры испытательных образцов составляет 3,12
– 4,23 Вт/м∙град. При сравнении с расчетными результатами, относительная
погрешность составляет ±4%, что свидетельствует об объективности определения морозоустойчивым с помощью усовершенствованного метода и технических средств.
В результате проведенных исследований оценивания морозоустойчивости
пакета материалов ГХЗО спасателя получены зависимости изменения температур поверхности испытательного образца и подкостюмного пространства.
Результаты эксперимента приведены на рис.7 и обобщены в таблице 2.
Т (ºС)

Т (ºС)
τ (мин)

τ (мин)

а)

б)

Рис. 7. График зависимости температуры обратной поверхности пакета
ГХЗО от времени: а – результаты испытаний пакета №1; б – результаты
испытаний пакета №2

Результаты испытаний проводились в количестве 5 испытательных образцов и обобщены с помощью ПК.
В результате оценки морозостойкости пакета материалов газохимзащитой
одежды с БОП определено, что эффективной защитой при воздействии низких температур является пакет №2, и защита спасателя составляет 26,8 мин.
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Таблица 2. Критерии морозоустойчивых характеристик пакетов материалов
газохимзащитой одежды
Кодовое обозначение СИЗ
Временные показатели качества

Пакет
№1

Пакет
№2

Пакет №1, +
БОП

Пакет №1, +
БОП

Время достижения граничной
температуры 18ºС
в подкостюмном пространстве
при действии температуры
–40ºС, с

468

504

1182

1608

Индекс морозостойкости

5,13

6,9

2,94

2,16

Реализация полигонных исследований комплекта защитной одежды, для
научного обоснования эффективности: применения и времени защиты спасателя, при эксплуатации ГХЗО в условиях действия низких температур проводилась с помощью разработанного прибора Преобразователь измерительный
интеллектуальный (ПВІ-111А) (рис. 8).

Рис. 8. Прибор ПИИ- 111А

Полигонные испытания проводились в помещениях промышленных холодильных установок ООО «Лимо» г. Львов.
Термоэлементы малой инерционности размещены в подкостюмном пространстве между человеком и защитной одеждой по схеме как показано на
рис 9.
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Рис. 9. Схема размещения термоэлементов:

1,7 – спина; 2,4 – грудь; 3 – пах; 5 – между пахом; 6 – левая часть спины (область
сердца), 8 – внешняя температура

Испытания проводились с участием четырех волонтеров каждый из которых выполнял комплекс упражнений, которые характерны при выполнении
аварийно-спасательных работ в ограниченном пространстве АХУ.
Для проведения исследований избран, сертифицирован в Украине ГХЗО:
Изолированный защитный костюм №1, Изолированный защитный костюм №2
- Украина; Vautex SL-S фирмы MSA AUER - Германии из; Trellchem SUPERШвеция. Температура в камере испытания промышленного холодильника составляла от -36,1 ° С до -41,6 ° С.
Обобщенные результаты эксперимента показали, что быстрее достижения
предельной температуры в подкостюмном пространстве происходит в участках паха и груди (3,4 термоэлемент) в диапазоне 17,3-37,8 мин, с использованием соответствующих костюмов. По принципу предложенной методологии
определения времени защиты спасателя рассчитан индекс морозоустойчивости для каждого из костюмов. Результаты расчетов приведены на рис.10, результаты исследований приведены в таблице 3.
Таким образом из графика зависимости температуры подкостюмного пространства (рис. 10) и в соответствии c расчетами индекса морозоустойчивости
установлено, что костюм отечественного производства ИРК №1 не обеспечивает надежной защиты спасателя в условиях действия низких температур
и составляет 17,3 мин. Зато эффективным ГХЗО определено Vautex SL-S

Zeszyty Naukowe SGSP nr 56 (4) 2015

154

Германия, где время защиты спасателя составляет 37,8 мин, ИРК №2 - 28,7
мин, Trellchem SUPER - 31,5 соответственно.

Рис. 10. График зависимости температуры подкостюмного пространства
от времени перебывания спасателя в условиях действия низкой
температуры до –40°С
Таблица 3. Эксплуатационная эффективность использования газохимзащитой
одежды в условиях низких температур
Показатель

№
з/п

Название ГХЗО

время защиты
спасателя, мин

1.
2.
3.

ИРК №1
ИРК №2
Vautex SL-S

17,3
29,1
38,2

3,35
2,02
1,5

4.

Trellchem SUPER

31,5

1,84

Выводы: В статье приведены результаты решения актуальной научнотехнической задачи по раскрытию особенностей определения времени защиты спасателя при эксплуатации газохимзащитной одежды в условиях действия
низких температур в зависимости от температурных режимов подкостюмного
пространства с помощью разработанного метода и технических средств.
1. С помощью предложенной математической модели раскрыт механизм
влияния процессов тепломассопереноса и диффузии на пакет материалов
газохимзащитной одежды спасателя. Теоретически обоснована зависимость
времени защиты спасателя при эксплуатации костюма в условиях низких температур с учетом метаболического тепла человека (qp≈260 Вт/м2, ΔТ = 34°С),
и предельной температуры комфорта микроклимата подкостюмного пространства (18°С);
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2. Экспериментально установлено, что при воздействии низкой температуры -40°С на материал верхнего пакета газохимзащитной одежды, время защитного действия должно находиться в пределах 20-45 мин, что соответствует индексу морозоустойчивости 1,3≤
≤2,9 соответственно;
3. Экспериментально определeно время защиты спасателя в ГХЗО в зависимости от действия низкой температуры от -36,1°С до -41,6°С. Установлено, что при условии выполнения аварийно-спасательных работ средней
нагрузки, время пребывания спасателя до момента его замены на позиции
в ограниченном пространстве АХУ зависит от типа защитной одежды так:
в ИРК №2 отечественного производства время защиты спасателя составляет 28,7 мин; Vautex SL-S Германия – 37,8 мин; Trellchem SUPER – 31,5 мин
соответственно.
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