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W kwietniu tego roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się 
Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: „innowacyjne metody badania 
ochron osobistych” pod patronatem Rektora-Komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej.

Zakres tematyczny Konferencji dotyczył: 
• wymagań normowych oraz budowy ochron osobistych strażaka,
• obciążeń ratownika czynnikami zewnętrznymi,
• modeli przenikania ciepła przez ochrony osobiste,
• metod badań ponadnormowych oraz stanowisk do badania oddziaływania 

czynników zewnętrznych na ochrony osobiste,
• określenia krytycznych wartości parametrów służących ocenie skuteczności 

ochron osobistych.

Konferencja miała na celu określenie kierunków i możliwości badań ponadnor-
matywnych ochron osobistych strażaka, pozwalających na optymalizację bez-
pieczeństwa ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w zależności 
od poziomu zagrożeń. Wskazano metody badań i oceny skuteczności ochron 
osobistych strażaka w odniesieniu do symulowanych warunków oddziaływania 
czynników zewnętrznych, co da możliwość weryfikacji jakości ochron osobistych 
(hełmów, ubrań specjalnych, obuwia specjalnego, rękawic) dostępnych na polskim 
runku oraz przyczyni się do obniżenia poziomu ryzyka utraty zdrowia i życia oraz 
zwiększania świadomości ratowników odnośnie zasad bezpiecznego zachowania 
się w sytuacjach wystąpienia zagrożeń. 

Autorzy referatów zaprezentowali m.in. innowacyjne stanowiska oraz metody ba-
dawcze ochron osobistych strażaka pod działaniem obciążeń mechanicznych i cieplnych.

Konferencja zorganizowana została w ramach projekt badawczo-rozwojowego  
dobr/0011/r/id1/2013/03 pt.:„Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do 
badań ochron osobistych strażaka” (2013–2016) realizowanego na rzecz bezpie-
czeństwa i obronności państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju.

Organizatorem Konferencji był Lider Projektu – Wydział Inżynierii Bezpie-
czeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Partnerzy Projektu: 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut 
Badawczy im. J. Tuliszkowskiego, Politechnika Warszawska, Szkoła Aspirantów 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Thermolab s.c.

W niniejszym numerze Zeszytów Naukowych sgsp przedstawiono wybrane 
referaty zaprezentowane na Konferencji, które otrzymały, niezależnie, dwie pozy-
tywne recenzje recenzentów, wskazanych przez redakcję Zeszytów Naukowych sgsp.



st. bryg mgr inż. Dariusz Czerwienko
dr inż. Jacek Roguski
Centrum Naukowo -Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej –  
Państwowy Instytut Badawczy

Koncepcja rozwoju ochron osobistych

Streszczenie
Wyposażenie strażaka w środki ochrony indywidualnej jest warunkiem koniecz-

nym podczas działań gaśniczo -ratowniczych. Do tego typu środków zalicza się 
m.in.: środki ochrony oczu i twarzy, głowy, słuchu, układu oddechowego, a także 
odzież. Podstawową cechą ubrania specjalnego jest wielofunkcyjność, która oznacza 
zdolność maksymalnie skutecznej ochrony użytkownika przed zróżnicowanymi 
zewnętrznymi niebezpieczeństwami występującymi w środowisku pracy strażaka. 
Jeśli odzież zapewnia w bardzo szerokim zakresie skuteczną ochronę strażaka przed 
różnorodnymi zagrożeniami, mówi się wtedy o ubraniu specjalnym, które stanowi 
podstawowe ubranie ochronne strażaka. Składa się ono najczęściej z dwóch części: 
kurtki oraz spodni. Aby ubranie specjalne zabezpieczało użytkownika w tych wszyst-
kich niesprzyjających warunkach, niezwykle ważną kwestią jest odpowiedni dobór 
materiałów i konstrukcji ubrania specjalnego, które będzie zapewniać odpowiedni 
komfort pracy, poprzez spełnienie szeregu wymagań dotyczących parametrów zwią-
zanych z termoregulacją organizmu, wodoodpornością, paroprzepuszczalnością czy 
wytrzymałością mechaniczną. Duże znaczenie ma również komfort użytkowania, 
aby ubranie nie podrażniało skóry, nie ograniczało ruchów albo swoim ciężarem 
nie przyczyniało się do dodatkowego wysiłku. Wszystkie wymagania dotyczące wy-
robów z grupy sprzętu ochrony osobistej (ang. ppe – Personal Protective Equipment) 
podlegają aktom prawnym i zostały szczegółowo opisane w normach. W krajach 
należących do Unii Europejskiej standardy zostały ujednolicone i zawarte są w tzw. 
normie europejskiej (en). Odzież ochronna powinna kompleksowo zabezpieczać 
przed zagrożeniami, co oznacza, ochronę od zewnątrz jak i od wewnątrz. W dużym 
uproszczeniu, przez ochronę od zewnątrz rozumie się warstwę ubrania jako barierę 
przed oddziaływaniem ciepłe w różnych postaciach wodą, substancjami chemicz-
nymi, natomiast ochrona wewnętrzna jest rozumiana jako oddychalność. 

Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 2)/2/2016
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Podczas akcji ratowniczych strażakom towarzyszy stres, pośpiech i wzmożony 
wysiłek fizyczny. Aby nie doprowadzić do przegrzania organizmu, wytwarza on 
ciepło i pot. Zbyt szczelna warstwa materiału może powodować niebezpieczne skutki. 
Jednymi z nich są poparzenia, które tworzą się na skutek braku ochrony przed żarem, 
w wyniku namakania przez pot materiału znajdującego się bezpośrednio w kontakcie 
ze skórą. Kolejnym niebezpiecznym następstwem jest stres wywołany przegrzaniem 
organizmu. Jest on spowodowany zaburzonym mechanizmem schładzania. Kiedy 
nie ma możliwości odprowadzenia wydzielanego przez organizm ciepła, jego ilość 
wciąż wzrasta, podnosi temperaturę, do tego stopnia, że w najgorszym wypadku 
prowadzi do śmierci na skutek udaru cieplnego.

Słowa kluczowe: ochrony osobiste, ubranie specjalne

Concept of the Development of the Personal Protection

Abstract
During the firefighting -rescue operations ,providing the firefighter with the per-

sonal protection equipment /ppe/ is a necessary condition. The ppe includes: the 
eyes, face, head, hearing, respiratory protection systems, as well as protective cloth-
ing. A multifunctionality is a basic characteristic of special clothing, which signifies 
the most effective protection of the user against diversified hazards in firefighting 
environment. If clothing provides an effective protection in various hazards, it is 
thought about the firefighter’s basic protective clothing. It most often consists of two 
parts: the jacket and the pants. To ensure the user’s safety in all unfavorable condi-
tions, the extremely important issue is a proper selection of materials as well as the 
special clothing design. The clothing must meet a number of requirements related 
to the parameters connected with the thermoregulation of the organism, water re-
sistance, vapor permeability, or mechanical strength. The comfort of the user is also 
a significant feature. The clothing shouldn’t prickle the skin, limit the movements or 
cause additional effort because of it’s weight. All requirements concerning products 
from the group of the personal protective equipment are the subject to legal acts 
and in details have been described in the European Standards (en). The protective 
clothing should comprehensively protect against hazards which means protection 
from the outside as well as from the inside. To put it simply, the protection from 
the outside layer is interpreted as the barrier against the influence of heat in various 
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forms, against water and chemical substances, however the internal protection is 
understood as the permeability. 

During the rescue operations, a stress, a hurry and a heightened physical effort all 
the time accompany the firefighters. In order not to lead the organism to the overheat-
ing, the body produces the warmth and sweat. Too hermetic material layer can cause 
dangerous effects. One of them are burns, which are formed as a result of the lack of 
the protection against the heat, as a result of soaking the material in contact with the 
skin by the sweat. Another hazard is the stress, being the result of the overheating of 
the organism caused by the disturbed cooling mechanism. When there is no possibility 
to drain off the body heat, its quantity continues to increase, the temperature is raised 
to the level which mechanism , in the worst case, leads to death due to the heat stroke.

Keywords: personal protection, special clothing

1. Wprowadzenie

Warunkiem koniecznym wymaganym podczas działań gaśniczo -ratowniczych 
jest wyposażenie strażaka w środki ochrony indywidualnej. Zalicza się do 
nich m.in.: środki ochrony oczu i twarzy, głowy, słuchu, układu oddechowego, 
a także odzież. Jeśli odzież zapewnia w bardzo szerokim zakresie skuteczną 
ochronę strażaka przed różnorodnymi zagrożeniami, mówi się wtedy o ubra-
niu specjalnym, które stanowi podstawowe ubranie ochronne strażaka. Składa 
się ono najczęściej z dwóch części: kurtki oraz spodni [1].

Podstawową cechą ubrania specjalnego jest wielofunkcyjność, która 
oznacza zdolność maksymalnie skutecznej ochrony użytkownika przed 
zróżnicowanymi zewnętrznymi niebezpieczeństwami występującymi w śro-
dowisku pracy strażaka. Głównym zagrożeniem jest ogieńi związane z nim 
zagrożenia termiczne. Podczas pożaru, w wyniku procesu spalania, powstają 
szkodliwe i niebezpieczne związki chemiczne, m.in. węglowodory aromatycz-
ne i alifatyczne, tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, chlorowodór (jeden 
z produktów rozkładu polichlorku winylu), cyjanowodór (jeden z produktów 
rozkładu pianki poliuretanowej).

Do oddziaływania substancji chemicznych takimi jak np. roztwory wodo-
rotlenków lub kwasówna organizm strażaka może dochodzić również podczas 
wypadków w transporcie, katastrof budowlanych, czy awarii chemicznych.  
Na bezpieczeństwo rutynowych działań interwencyjnych mają wpływ również 
niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak wysokie lub niskie temperatury, 
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opady, czy wiatr. Wyżej wymienione zagrożenia mogą pojawiać się podczas pracy 
osobno lub jednocześnie, co powoduje redukcję funkcji ochronnych ubrania spe-
cjalnego. Aby ubranie specjalne zabezpieczało użytkownika w tych wszystkich 
niesprzyjających warunkach, niezwykle ważną kwestią jest odpowiedni dobór 
materiałów. Zgłębienie wiedzy na temat tego zagadnienia pozwoli na opraco-
wanie konstrukcji ubrania specjalnego, które będzie zapewniać odpowiedni 
komfort pracy, poprzez spełnienie szeregu wymagań dotyczących parametrów 
związanych z termoregulacją organizmu, wodoodpornością, paroprzepuszczal-
nością, czy wytrzymałością mechaniczną. Duże znaczenie ma również komfort 
użytkowania, aby ubranie nie podrażniało skóry, nie ograniczało ruchów albo 
swoim ciężarem nie przyczyniało się do dodatkowego wysiłku. Zanim skonstru-
owano jak najlepszy – pod względem użytkowym – model ubrania specjalnego 
minęło kilkadziesiąt lat, o czym mowa poniżej [2], [3].

Pierwsze ubrania specjalne były wykonane z wełny, ponieważ dość sku-
tecznie osłaniała ona przed wysokimi temperaturami i chroniła przed zimnem.

W Stanach Zjednoczonych odzież ochronna uległa diametralnej przemia-
nie. W ubiegłym wieku ubranie specjalne składało się z ciężkich wełnianych 
spodni, wełnianej lub bawełnianej koszulii wełnianej tuniki. Gumowe buty 
i skórzany hełm były dopełnieniem kompletnego munduru strażackiego. 
Gwałtowna ewolucja ubrania specjalnego (ang. turnout gear) nastąpiła po  
ii wojnie światowej, kiedy National Fire Protection Association (nfpa) w Sta-
nach Zjednoczonych rozpoczęło wydawanie standardów. Zmiany w technolo-
gii produkcji tkanin spowodowały że w latach 80. ub. wieku odzież ochronna 
posiadała budowę warstwową, a każda z trzech warstw wykonana była z in-
nych materiałów zaawansowanych technologicznie. Dzięki temu znacznie 
wzrosła ognioodporność, a także możliwa była wymiana ciepła oraz wilgoci 
z wewnętrznej części ubrania na zewnątrz (i odwrotnie) [4].

Analogiczna sytuacja miała miejsce w innych krajach, gdzie naturalne 
materiały zaczęto zastępować stale udoskonalanymi tkaninami najnowszych 
technologii tak, aby odpowiadały specyficznym.

2. Wymagania dotyczące sprzętu ochrony osobistej

Wszystkie wymagania dotyczące wyrobów z grupy sprzętu ochrony osobistej  
(ang. ppe – Personal Protective Equipment) podlegają aktom prawnym i zo-
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stały szczegółowo opisane w normach. W krajach należących do Unii Euro-
pejskiej standardy zostały ujednolicone i zawarte są w tzw. normie europej-
skiej (en). W Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie obowiązują standardy 
amerykańskie, natomiast w Australii i Nowej Zelandii – normy australijskie. 
W Niemczech dodatkowo obowiązują tzw. przepisy landowe, warunkujące 
konstrukcję i wygląd ubrań ochronnych. Poniżej opisano niektóre warunki 
niezbędne przy projektowaniu ubrania specjalnego. 

Należy dodać, że normy definiują minimalne wymagania, jakie powinien 
spełniać dany produkt.

2.1. Normy europejskie 

Podstawowe wymagania dotyczące odzieży ochronnej strażaków określa 
m.in. norma en 469 [5]. Są to wymagania dotyczące ochrony przed działa-
niem wysokiej temperatury (powyżej 100°c) lub ognia (Dyrektywa 89/686/
ewg) [6], [7].

W normie zawarto podstawowe parametry techniczne jakim powinien 
odpowiadać zarówno materiał konstrukcyjny jak i całe wykonane ubranie. 
W normie przewidziano następujące odniesienia: 

• odporność na przenikanie ciepła od płomienia;
• przenikanie ciepła od promieniowania;
• rozprzestrzenianie płomienia; 
• wytrzymałość na rozciąganie; 
• wytrzymałość na rozerwanie; 
• odporność na ciepło;
• odporność na przesiąkanie płynnych chemikaliów;
• odporność na przesiąkanie wody; 
• opór pary wodnej; 
• widzialność.

Każdy element odzieży ochronnej powinien być odpowiednio oznakowa-
ny etykietą (bezpośrednio na wyrobie lub dołączonej do wyrobu). Warunki 
oznakowania odzieży ochronnej zawiera norma en 340, zgodnie z którą na 
etykiecie umieszczone są informacje, m.in. takie jak: producent, nazwa i typ, 
rozmiar, sposób użytkowania i konserwacji, numer odpowiedniej normy, 
instrukcję obsługi, piktogramy [1], [8]. 
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2.3. Standardy amerykańskie 

Norma amerykańska nfpa 1971 wymaga, aby każda z części składowych 
strażackiego ubrania ochronnego (gaśniczego) – kurtka (ang. turnout coat) 
i spodnie (ang. turnout pants) – była wykonana z trzech warstw: zewnętrznej 
powłoki, bariery przeciwwilgociowej oraz bariery termicznej. Spodnie powinny 
mieć wzmocnione kolana i mankiety w celu zwiększenia trwałości, a także być 
zaopatrzone w szelki, aby utrzymać ciężar wilgotnych spodni. Standard ten 
(dla strażaków noszących ubrania typu turnout gear) podaje, że zewnętrzna 
warstwy tkaniny musi być niepalna, nietopliwa i wytrzymała przy naraże-
niu na temperaturę 500°f (260ºc) w czasie pięciu minut. Ustanawia również 
dodatkowe wymagania dotyczące ograniczonej ochrony przed określonymi 
substancjami chemicznymi, patogenami i pyłami radiologicznymi [9]. 

Wymagania dla odzieży ochronnej, hełmów, rękawic i obuwia straży po-
żarnej typu Wildland (określa norma nfpa 1977 [10].

nfpa 1951 zapewnia minimalne wymagania dotyczące projektowania, bu-
dowy, oceny i certyfikacji sprzętu ochronnego (odzież, hełm, rękawice, obuwie, 
dodatkowa ochronna twarzy) stosowanego przy akcjach ratowniczych [11]. 

Norma nfpa 1851 narzuca rutynowe czyszczenie i kontrolę ubrania po 
każdym użyciu, w tym zaawansowane czyszczenie i kontrolę przynajmniej raz 
w roku. Nakłada obowiązek wymiany wszystkich elementów sprzętu ochrony 
osobistej (ppe), które mają dziesięć lat (lub więcej).

2.3. Normy w Australii i Nowej Zelandii

Wymagania i metody badań dla odzieży ochronnej stosowane do działań 
przeciwpożarowych określa norma as/nzs 4967:2009. W przeciwieństwie 
do norm amerykańskich, nie określają konieczności zastosowania mem-
brany. [12]

Wytyczne dla odzieży ochronnej Wildland (stosowanej dla pożarnictwa, 
zawiera as/nzs 4824:2006 (iso 15384:2003) [13].

2.4. Normy dla państw niemieckojęzycznych

Podobnie jak w krajach anglojęzycznych pierwsze ubrania w krajach nie-
mieckojęzycznych były wykonane z wełny jako jednowarstwowe. Istotne 
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zmiany nastąpiły z chwilą pojawienia się pierwszych wymagań, edycji norm 
europejskich, czy też krajowych (w Niemczech norm serii din). Należy przy 
tym zauważyć, że konstrukcja ubrań ochronnych oraz ich kolor, uzależniona 
jest w Niemczech dodatkowo od wymagań określonych w tzw. przepisach 

„Landowych”. Poza rozmiarami określonymi dla kurtki, płaszcza i spodni, 
uwzględniono dodatkowo inne części ciała, dla których podano typoszeregi 
wymiarów, a mianowicie: 

• wysokość (maksymalnie 192 cm), 
• obwód klatki piersiowej (maksymalnie 124 cm),
• obwód pasa (maksymalnie 134 cm),
• obwód w biodrach (maksymalnie 136 cm),
• długość na wysokości pleców (maksymalnie 83,5 cm),
• długość ramienia (maksymalnie 72,5 cm),

Podzielono wymiary na wielkości „duże, wąskie i normalne”. Wraz z roz-
wojem wymagań i norm europejskich zostało to ujednolicone. 

Na dzień dzisiejszy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii obowiązuje także 
tabela rozmiarów wg en 340. Poza tym w krajach tych przyjęto normy eu-
ropejskie jako normy krajowe. Odpowiednio do europejskich, w Niemczech 
są to normy np. din en 469, din en 340 [7].

Z biegiem lat i rozwoju nowych technologii wełnę zastąpiono materia-
łami kilkuwarstwowymi. Przykładem obrazującym tą tendencję może być 
nowoczesna konstrukcja ubrania „eurotop 2000”. W tamtych czasach, 
tzn. w początku lat 90 -tych ubiegłego wieku, ubranie to określono jako ubra-
nie przyszłości. Było to trzywarstwowe ubranie ochronne przeznaczone do 
działań ratowniczo -gaśniczych, wykonane z Nomexu®. Warstwa zewnętrzna 
w kolorze pomarańczowym lub granatowym, o gramaturze 265 g/m2, cha-
rakteryzowała się odpornością na ścieranie i rozrywanie, a dodatkowo prze-
puszczalnością powietrza (wg sis 650016) – 7,6 l/min.? Spełniała ona także 
wymagania normy sis 650082 dotyczącej odporności na działanie płomienia, 
przesiąkliwość wody i oleju. 

Warstwę środkową stanowiła wata – Nomex®, o  gramaturze około 
200 g m2, natomiast warstwę wewnętrzną – Nomex®, o gramaturze około 
110 g/m2. Ubranie było wyposażone w pasy odblaskowe w kolorze żółtym 
lub srebrnym. Odznaczało się również innymi cechami, do których można 
zaliczyć odporność na działanie płomienia, czy promieniowania cieplnego 
wg iso-dp 9151 [7].
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3. Budowa ubrań specjalnych 

Odzież ochronna powinna kompleksowo zabezpieczać przed zagrożeniami, 
co oznacza, ochronę od zewnątrz jak i od wewnątrz. W dużym uproszczeniu, 
przez ochronę od zewnątrz rozumie się warstwę ubrania jako barierę przed 
oddziaływaniem ciepłe w różnych postaciach wodą, substancjami chemicz-
nymi, natomiast ochrona wewnętrzna jest rozumiana jako oddychalność. 

Podczas akcji ratowniczych strażakom towarzyszy stres, pośpiech i wzmo-
żony wysiłek fizyczny. Aby nie doprowadzić do przegrzania organizmu, wy-
twarza on ciepło i pot. Zbyt szczelna warstwa materiału może powodować 
niebezpieczne skutki. Jednymi z nich są poparzenia, które tworzą się na skutek 
braku ochrony przed żarem, w wyniku namakania przez pot materiału znaj-
dującego się bezpośrednio w kontakcie ze skórą. Kolejnym niebezpiecznym 
następstwem jest stres wywołany przegrzaniem organizmu. Jest on spowo-
dowany zaburzonym mechanizmem schładzania. Kiedy nie ma możliwości 
odprowadzenia wydzielanego przez organizm ciepła, jego ilość wciąż wzrasta, 
podnosi temperaturę, do tego stopnia, że w najgorszym wypadku prowadzi 
do śmierci na skutek udaru cieplnego [2].

3.1. Przekrój przez warstwy

Ponieważ nie skonstruowano jeszcze materiału posiadającego te wszystkie, 
wcześniej opisane, właściwości ochronne, zaprojektowano ubranie, które ma 
budowę warstwową. Składa się z warstwy zewnętrznej, membrany, warstwy 
termoizolacyjnej oraz podszewki. Każda warstwa jest wykonanaz innego 
materiału i posiada charakterystyczne cechy, które w połączeniu stanowią 
skuteczne innowacyjne rozwiązanie o szerokim zakresie ochrony.

Rys. 1. Model trójwarstwowego ubrania ochronnego
Źródło: [14]
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3.1.1. Warstwa zewnętrzna

Przez pojęcie warstwy zewnętrznej (ang. outer shells) rozumie się najbardziej 
zewnętrzną warstwę materiału, z wyjątkiem lamówek, materiału wzmac-
niającego i mankietów. Może być ona wykonanaz impregnowanych tkanin 
bawełnianych, lecz w większości przypadków jest wykonanaz syntetycznych 
włókien aramidowych, występujących w handlu pod nazwą Nomex® (firma 
DuPont), Kevlar® (firma DuPont), Twaron® (firma Teijin Aramid), Technora® 

(firma Teijin Aramid), tkanin poliamidowych pbo i pbi [15], [3]. 

3.1.2. Membrana

Mikroporowata hydrofobowa membrana (ang. moisture barrier) stanowi 
środkową warstwę ubrania i ma ona zapobiegać przenikaniu cieczy i utrzy-
mywać właściwą równowagę cieplną.

Powinna być wodoszczelna, by nie doszło do przemakania warstwy 
termoizolacyjnej, ale na tyle przepuszczalna, by umożliwić odprowadzenie 
pary wodnej powstającej na skutek pocenia się użytkownika [3]. Do produkcji 
membran wykorzystuje się tworzywa sztuczne, takie jak: politetrafluoroety-
lenu (ptfe), poliuretan, poliester.

Poniżej wymieniono najważniejsze parametry membrany :
• wodoszczelność (Wp) – wyrażona w [Pa] – to wartość ciśnienia hydrosta-

tycznego wody, działającego na powierzchnię materiału (i szwy) w mo-
mencie pojawienia się na niej pierwszej kropli cieczy [16]. 

• przepuszczalność pary wodnej (inaczej oddychalność) opisuje wartość 
oporu pary wodnej, oznaczany jako ret i wyrażony w [m2·Pa/W]. Jest to 
parametr określający ile gramów pary wodnej ulegnie dyfuzji przez po-
wierzchnię 1 m2 membrany, w czasie doby przy określonych warunkach 
wilgotności (85%) i temperatury (20°c). 

• Im niższa wartość współczynnika oporu pary wodnej, tym łatwiejszy 
transport pary wodnej na zewnątrz, a co za tym idzie większy komfort 
cieplny [3], [16].

W zależności od występującego ryzyka i niebezpieczeństwa ustalono wg 
pn-en 469 dwa poziomy wykonania odzieży ochronnej i wymagane mini-
malne wartości oporu pary wodnej oraz wodoszczelności (tabela 1) [8], [20]:
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Tabela 1. Minimalne wymagane wartości oporu pary wodnej oraz wodoszczelnoś-
ci w zależności od poziomu wykonania ubrań specjalnych wg normy pn-en 469

Poziom 1
(poziom niższy)

Poziom 2
(poziom wyższy)

Opór pary wodnej 
[m2·Pa/W] Ret > 30 Ret ≤ 30

Wodoszczelność 
[kPa]

Wp < 20
dla wyrobów odzieżowych 
bez bariery chroniącej przed 
przesiąkaniem wilgoci

Wp ≥ 20
dla wyrobów odzieżowych  
z barierą chroniącą przed 
przesiąkaniem wilgoci

Rys. 2. Zasada działania paroprzepuszczalnej i wodoodpornej membrany
Źródło: [17]

3.1.3. Warstwa termoizolacyjna

Warstwa termoizolacyjna (ang. thermal barrier) izoluje przed środowiskiem 
zewnętrznymi stanowi barierę przed wnikaniem do wnętrza ubrania promienio-
wania cieplnego. Ten cel osiąga się przez odpowiednie rozwiązanie konstrukcyj-
ne, polegające na modelu składającym się z włókien, pomiędzy którymi znajduje 
się powietrze. Ważne jest, aby warstwa nie była zbyt gruba – a co za tym idzie 
cięższa – ponieważ może to przyczynić się do zmniejszenia komfortu noszenia 
i ograniczenia ruchów. Do produkcji warstw termoizolacyjnych wykorzystuje 
się wełnę, włókna aramidowe, aramidowo -wiskozowe oraz poliestrowe [3]. 

	

para wodna  
(pot) 

deszcz 

wiatr 
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W tabeli 2 przedstawiono minimalne wartości dwóch parametrów war-
stwy termoizolacyjnej dla ubrań spełniających pierwszy i drugi poziom wy-
magań (wg normy pn-en 469).

Tabela 2. Minimalne wartości przenikania ciepła od płomienia i przenikania 
ciepła od promieniowania cieplnego 

Poziom 1 Poziom 2

Wskaźnik przenikania ciepła  
od płomienia

HTI24 ≥ 9,0 ≥ 13,0

HTI24 – HTI12 ≥ 3,0 ≥ 4,0

Wskaźnik przenikania ciepła  
od promieniowania cieplnego

RHTI24 ≥ 10,0 ≥ 18,0

RHTI24 – RHTI12 ≥ 3,0 ≥ 4,0

Źródło: [8]

3.1.4. Podszewka

Podszewka to warstwa ubrania specjalnego znajdująca się najbliżej ciała 
użytkownika. Może ona stanowić oddzielną warstwę lub być połączona 
z warstwą termoizolacyjną. Do produkcji podszewek stosuje się impregno-
wane tkaniny bawełniane, włókna aramidowe lub aramidowo -wiskozowe [3].

3.2. Modyfikacje warstw

Nieustannie trwają badania nad poprawą funkcjonalności ubrań specjalnych. 
Producenci odzieży ochronnej stale wprowadzają innowacje. Jedną z nich było 
np. wprowadzenie laminatów, które charakteryzują się większą przepuszczal-
nością pary wodnej. Przykładowe modyfikacje warstw przedstawiono w ko-
lejnym rozdziale, gdzie omówiono materiały stosowane w odzieży ochronnej 
w państwach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
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4. Przykładowe materiały stosowane  
    w produkcji ubrań specjalnych 

Niewątpliwie na użyteczność ubrań specjalnych ogromny wpływ ma dobór 
materiałów, a dokładniej ich parametry oraz jakość. Poniżej przedstawiono 
materiały, które stosuje się przy produkcji poszczególnych warstw odzieży 
ochronnej w wybranych państwach.

4.1. Warstwa zewnętrzna

Szerokie zastosowanie jako wierzchnia warstwa ubrań ochronnych mają 
włókna pbi. Tkaniny na bazie włókien pbi są elastyczne i lekkie, a także 
zapewniają właściwą termoregulację organizmu, minimalizując ryzyko ura-
zów związanych ze stresem wywołanym przegrzaniem organizmu. Dzięki 
temu możliwe jest szybsze i bardziej precyzyjne działanie. 

W roku 1985 w Stanach Zjednoczonych wprowadzono materiały pbi 
Gold® [18], [19]. W dalszym ciągu są one dostępne na rynku w standardo-
wej gramaturze wynoszącej 255 g/m2 oraz niższej – 200 g/m2. Składają się 
z włókien Kevlar® (60%) i z włókien pbi (40%). 

 Unowocześnioną wersją tych materiałów był w 2003 r. pbi Matrix®, który 
stanowi kompozycję wcześniejszych pbi Gold Plus® (40%) i włókien Kevlar® 
(60%) [19]. Materiał ten posiada splot tzw. Rip -Stop, który charakteryzuje 
się wypukłym wzmocnieniem z innego włóknaw formie zauważalnej kratki. 
Taka struktura zwiększa wytrzymałość tkaniny na zerwanie [3].

W roku 2012 kolejną generację tkanin zewnętrznej powłoki na bazie 
włókien PBI stał się produkt o nazwie pbi Max™. Skład procentowy materiału 
pbi Max™ to w 70 % włókna pbi i w 30% włókna Kevlar®, jest on dostępny 
w dwóch kolorach: złotym i czarnym. 

Obecnie jest to najnowocześniejszy materiał stosowany jako warstwa 
zewnętrzna ubrań specjalnych. Charakteryzuje się on jeszcze wyższą wy-
trzymałością mechaniczną przy doskonałej odporności na wysokie tem-
peratury i zmniejszonym ciężarze (5 lat gwarancji). Podnosi poprzeczkę 
dla dostępnych obecnie na rynku materiałów o tym samym zastosowaniu 
[18], [19]. W celu lepszej ochrony wszystkie wyżej wymienione materiały 
posiadają teflonowe wykończenie (DuPont), które zapewnia zmniejszoną 
absorpcję wody. 



Niekwestionowanym liderem w branży włókienniczej od 225 lat jest spe-
cjalistyczna brytyjska firma Hainsworth, która jako pierwsza wprowadziła 
w Wielkiej Brytanii tkaniny trudnopalne. Ponadto jest ona światowym lide-
rem w dziedzinie rozwoju, produkcji i stosowania wyrobów włókienniczych, 
która dostarcza materiały stosowane w odzieży ochronnej dla strażaków od 
ponad 100 lat. Wykorzystuje ti-Technologię (ang. ti -TechnologyTM) polega-
jącą na specjalnym splocie tkaniny złożonej z włókien Nomexu® i Kevlaru®, 
gdzie każdy rodzaj włókna tworzy oddzielną warstwę. Dzięki temu możliwa 
jest maksymalizacja korzyści wynikających z każdego włókna.

Poniżej przedstawiono jak działa ti-Technologia [21]:

Nomex®

Kevlar®

Rys 3. Schemat struktury materiału : ti -TechnologyTM [21] 

Warstwa zewnętrzna zbudowana jest z włókien Nomex®, zapewniających 
niepalność tkaniny, natomiast warstwa wewnętrzna z włókien Kevlar® – wy-
trzymałość i wysoką odporność na ścieranie i degradację uv. Materiał po-
siada luźną, przepuszczalną konstrukcję, przestrzenie pomiędzy włóknami 
wypełnione są powietrzem, tkanina charakteryzuje się dużą oddychalnością. 
Pod wpływem płomienia warstwa złożona z włókien Nomex® łączy się z war-
stwą włókien Kevlar®, dochodzi do przemieszczenia się warstw oraz zmniej-
szenia odległości pomiędzy włóknami, co zwiększa ochronę termiczną.

4.2. Membrana

Do produkcji ubrań ochronnych bardzo często stosuje się membranę ame-
rykańskiej firmy Gore -Tex, która została opracowana w latach 80 -tych. 

Cechy membrany:
• porowata (ponad 9 miliardów porów na cal kwadratowy);
• wodoszczelna (pory są około 20.000 mniejsze od kropli wody, więc 

woda nie przenika);
• oddychająca ( para wodna lub pot przenika, gdyż pory są 700 większe 

od cząsteczki pary wodnej);

	

Nomex
®	
	
Kevlar
®	
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• wykonana z politetrafluoroetylenu ptfe (teflonu);
• wykazuje dużą trwałość i odporność na zagniecenia [16], [22].

5. Stosowane rozwiązania komercyjne ubrań specjalnych 

Przedstawiono poniżej stosowane ubrania specjalne w podziale na dwie grupy:
• Ubranie bojowe (ang. Turnout Gear lub Bunker Gear).
• Do wykorzystania w przestrzeniach otwartych (ang. wildland fire).

Dopełnieniem odzieży ochronnej są buty, hełmy, rękawice oraz inne elementy 
chroniące ciało użytkownika. W Stanach Zjednoczonych głównym producen-
tem sprzętu ochrony osobistej jest firma Honeywell. Poniżej przedstawiono 
standardowe ubranie specjalne.

W Republice Południowej Afryki w ciągu ostatnich dwudziestu lat za-
opatruje w odzież ochronną, kaski i akcesoria firma lymae [27]. Do wytwa-
rzania ubrań wykorzystuje tylko najnowsze i najbardziej skuteczne materiały 
poświadczone przez us National Fire Protection Association (nfpa).

Jednym z największych na świecie producentów sprzętu dla straży po-
żarnej jest Grupa Rosenbauer, założona przez Johanna Rosenbauer w 1866 r. 
z siedzibą w Leonding, w Austrii . 

Producentem wysokiej jakości funkcjonalnej odzieży stosowanej w po-
żarnictwie jest firma Texport. Dostarcza ona straży pożarnej zarówno kurtki, 
spodnie, kombinezony, jak i rękawice i buty .
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Rys. 4. Ubranie specjalne Morning Pride® TailsTM firmy Honeywell
Źródło: [24]

 

Rys. 5. Przykłady mankietów z pętlą na kciuk
Źródło: [25]
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Rys. 6. Ubranie specjalne typu Ergotech Action™ firmy Bristol Uniforms
Źródło: [26] 
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Rys. 7. Ubranie typu Wildland firmy Bristol Uniforms
Źródło: [26]

 
  
Rys. 8. Ubranie specjalne typu Rescue Suit firmy AJ Charnaud & Co Ltd.
Źródło: [28]
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Rys. 9. Ubranie specjalne typu Standard Bunker Suit firmy AJ Charnaud & Co Ltd.
Źródło: [28]

 
Rys. 10. Kurtka typu brega firmy Rosenbauer (model w kolorze ciemnoniebieskim)
Źródło: [29]

	

Długość	kurtki	93	cm	

Zapięcie	typu	zip		
z	przodu	kurtki	
zabezpieczone	
plisą	na	rzep	

Klin	pod	pachą	
zapewnia	swobodę	
ruchów	barku	

Kurtka:	2	kieszenie	
zapinane	na	rzep	
oraz	1	wewnętrzna		
kieszeń	
wodoodporna	
		
Spodnie:	1	kieszeń		
z	tyłu	po	prawej	
stronie	

Kołnierz	z		zakładką	
zapinany	na	rzep	

Mankiety	z	pętlą	na	
kciuk	

Trwale	
przymocowane	
regulowane	szelki	

3-warstwa	
konstrukcja	
(warstwy	
przymocowane	
na	stałe)	

Wzmocnienia	ze	
skóry	

	

Wyprofilowany	
kołnierz	
zapinany			
na	rzep	

Szerokie	szwy		
na	ramionach	
zapewniają	
swobodę	i	pełny	
zakres	ruchu		
	Kurtka	

zamykana		
na	zamek	
błyskawiczny,	
zabezpieczony	
klapą	na	rzepy	

Na	klapie	srebrny	
odblaskowy	pasek		
o	szerokości	50	mm		

Długość	kurtki	
wynosi		91	cm	

Mankiety	
wyposażone		
w	otwory	na	
kciuki,	aby	
zapobiec	
podciąganiu		
się	rękawów	
podczas	
wykonywania	
ruchów	ręką	
	

Taśma	
odblaskowa	
poprawiająca	
widoczność	

Kieszenie	
zabezpieczone	
klapami	
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Rys. 11. Widok kurtki z tyłu
Źródło: [29]

 

Rys. 12. Spodnie typu brega firmy Rosenbauer (model w kolorze ciemnoniebieskim) 
Źródło: [29]

 

Rys. 13. Ubranie typu Fire Breaker Action Tough “x-treme® light” firmy Texport 
Źródło: [31] 

	

Pasek	na	plecach		
o	wymiarach		
45×10	cm	na	
indywidualny	napis,	
pod	nim	srebrna	
odblaskowa	taśma	

	

Dodatkowa	ochrona	
kolan	z	włókien		
m-aramidowych		
i	p-aramidowych	
(elementy	wymienne)	

Spodnie	zapinane	na	
zamek	błyskawiczny,	
zabezpieczony	klapą	

Dwie	kieszenie	
boczne	z	klapkami	
na	rzepy	

Szelki	umocowane	na	
stałe	

Wysoki	tył		spodni	
zapewnia	dodatkową	
ochronę	pleców	

Taśma	odblaskowa	
poprawiająca	
widoczność	
	

	
Mankiety	nogawek	
na	gumkę	
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Rys. 14. Ubranie typu Fire Wildland Nx/Viscose firmy Texport 
Źródło: [32] 
 
Ubranie specjalne typu Fire Max ii firmy Rosenbauer
Źródło: [76]

 

Rys. 15. Ubranie typu Fire Max ii firmy Rosenbauer (model w kolorze  
ciemnoniebieskim)
Źródło: [33]

	

Długość	kurtki	z	
tyłu		wynosi	89	cm	

	
Zamknięcie	kurtki	
na	zamek	
błyskawiczny		
zabezpieczony	
klapą	

Odblaskowa	taśma			
–	o	szer.	5	cm	na	
kurtce	i	nogawkach																	
–	o	szer.	7,5	cm	na	
rękawach,	na	
plecach	lub	na	
klatce	piersiowej	
pionowo	
	

Rękawy	z	Nomexu®	
zakończenia	
rękawów	z	otworem	
na	kciuk	

	
Regulacja	obwodu	

nadgarstka	

Wyprofilowany	
kołnierz	

Dodatkowa	ochrona		
łokcia	i	ramion	
(w	kolorze	
czarnym)	
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Rys. 16. Ciemnoniebieskie Spodnie typu Fire Max ii firmy Rosenbauer
Źródło: [33]

Rys. 17. Spodnie typu titan firmy s-gard®
Źródło: [34]

	

Dwie	kieszenie	
boczne	z	klapkami	

Wzmocnienia	na	
kolanach	

Regulowane	szelki		Spodnie	
regulowane		
w	pasie	rzepami	

Odblaskowa	taśma		
–	o	szer.	5	cm	na	
nogawkach	
–	o	szer.	7,5	cm	na	
spodniach	
prostopadle	do	nogi	
	

	

	
Wzmocnienia	na	plecach	

	
Rozpinana	
nogawka	
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Kurtka i spodnie typu Wildfire firmy s -gard ® 

Specyfikacja:
• wymagania zgodne z normą en 15614;
• materiał: Nomex® Comfort antistatic o gramaturze 260 g/m2;
• ergonomiczny kształt kołnierza;
• zapięcie kurtki na dwukierunkowy zamek;
• wstawki pod pachami, by zapobiec unoszeniu się kurtki w górę pod-

czas ruchu;
• dwie podwójne kieszenie boczne z dostępem zarówno z góry, jak 

i z boku (kurtka);
• dwie kieszenie wewnętrzne, jedna z nich wodoodporna (kurtka);
• dwie kieszenie z klapami i na rzep (spodnie);
• dwie wewnętrzne kieszenie boczne (spodnie);
• wzmocnienia na kolanach wykonane z Kevlaru®;
• obwód mankietów nogawek regulowany taśmą na rzep.

 

Rys. 18. Kurtka i spodnie typu Wildfire firmy s-gard®

Źródło: [34]

Rozkład taśm odblaskowych

Aby zapewnić widoczność strażaka biorącego udział w akcjach interwencyj-
nych, na ubraniu specjalnym umieszcza się niepalne elementy odblaskowe 
(fluorescencyjne). Znajdują się one z przodu i z tyłu ubrania, na rękawach 
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i tułowiu kurtki oraz nogawkach spodni. Konfiguracje rozmieszczenia ele-
mentów na odzieży na przykładzie dwóch państw anglojęzycznych zilustro-
wano na rys. 19 ‒22.

 

Rys. 19. Schemat przykładowego ubrania specjalnego w usa 
Źródło: [48]

Rys. 20. Rozkład taśmy odblaskowej na kurtce i spodniach ubrania specjalnego 
Źródło: [35]
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Rys. 21. Rozkład napisów na kurtce ubrania specjalnego 
Źródło: [35]

Wielka Brytania

Rys.22. Rozkład taśmy odblaskowej na kurtce i spodniach ubrania specjalnego
Źródło: [36]
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Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej analizy konstrukcji i stosowanych mate-
riałów można przyjąć, że ewolucja ubrań we wszystkich państwach miała 
analogiczny przebieg.
1.  Postęp polegał na stopniowym wypieraniu materiałów naturalnych (wełna, 

bawełna, skóra) tkaninami syntetycznymi (niepalne materiały polimerowe). 
Przyniosło to niezaprzeczalne korzyści przejawiające się większym bezpie-
czeństwem, a także lepszym komfortem podczas pracy strażaka. Spośród 
omawianych państw tylko w Republice Południowej Afryki stosuje się nadal 
skórę jako materiał wzmacniający fragmenty ubrania najbardziej narażone 
na ścieranie.

2.  Wytyczne określone w normach dotyczące konstrukcji standardowego 
ubrania strażackiego nie odbiegają od siebie znacząco, poza tym, że stan-
dardy australijskie i nowozelandzkie nie narzucają konieczności stosowa-
nia membrany jako jednej z warstw ubrania, a w Niemczech nałożone są 
dodatkowo tzw. przepisy landowe.

3.  Najpopularniejszymi materiałami stosowanymi przy produkcji ubrań nie-
zależnie od państwa są włókna aramidowe (Nomex® i Kevlar®), a następnie 
włókna pbo oraz pbi.
Poszerzanie wiedzy na temat funkcjonalności i ergonomii ubrań ochron-

nych stosowanych w innych państwach świata pozwoli na opracowanie 
modelu, jeszcze lepszego pod względem użytkowym, niż to dzisiejsze.
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Badania materiałów ochron osobistych  
poddanych oddziaływaniu płomienia

Streszczenie
W artykule przedstawiono uwarunkowania realizacji badań jednego z popularniej-

szych tematów, jakim jest badanie odporności na działanie płomienia. Stanowisko 
i opracowana metodologia ukierunkowana jest na badanie wyrobów tekstylnych 
dedykowanych do zastosowań w konstrukcjach ochron osobistych na przykładzie  
tzw. ubrania specjalnego (wg normy pn-en 469: 2008). Realizując program projektu 
rozwojowego z konkursu Bezpieczeństwo i Obronność „Nr o rob/0011/03/001 „Opra-
cowanie innowacyjnego sytemu stanowisk do badań ochron osobistych”, zespoły 
specjalizujące się w badaniu obciążeń cieplnych pochodzących od płomienia opra-
cowały nowatorską konstrukcję stanowiska z aktualnie najnowocześniejszym oprzy-
rządowaniem i aparaturą. Opracowana metodologia umożliwia badanie wpływu 
płomienia na pakiety materiałowe stosowane do budowy ubrań ochronnych. Jednym 
z kluczowych zadań ubrań specjalnych opartych konstrukcyjnie na ww. pakietach 
materiałowych jest tworzenie skutecznej bariery blokującej przepływ ciepła pocho-
dzącego od płomienia w kierunku chronionego ciała strażaka. Ocena skuteczności 
prowadzona jest poprzez odniesienia do stosownych wartości krytycznych w kon-
tekście normowym (weryfikacyjnym) i pozanormowym inżynierskim. Przykładami 
wyznaczanych metodologicznie parametrów są: 

Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 2)/2/2016
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• czas przejścia strumienia cieplnego przez próbkę, czyli czas po którym wystąpi 
oparzenie ii stopnia ciała chronionego ratownika, 

• strumień ciepła przechodzący przez próbkę pakietu materiałowego i padający na 
symulowane ciało ratownika podczas badania, 

• ilość przekazanej od płomienia energii.
W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów uzyskiwanych podczas 

badań testowych stanowiska.

Słowa kluczowe: Odporność na płomień, pakiety materiałowe, strażackie ubrania 
specjalne 

The Study of the Effects of Flames  
on the Materials Used in the Protective Clothing

Abstract
The article presents the conditions of the implementation of one of the most 

popular research topics which is the study of resistance to flame. The stand and the 
developed methodology have focused on the study of textile products used in the 
personal protection constructions on the example of the so -called special clothes 
(acc. to the pn-en 469: 2008 [1] standard). Carrying out the program of the develop-
mental project from the ‘Security and Defense’ competition “No. rob/0011/03/001” 
called ‘Development of an innovative stands system for testing personal protection’, 
the groups specialized in the study of thermal overloads produced by the flame, 
developed a novel design stand with currently the most modern instrumentation 
and apparatus.

The developed methodology allows to study the effects of the flame on the ma-
terials packages used in the protective clothing.

One of the key tasks of special clothes structurally based on ,the above mentioned, 
material packages is to create an effective barrier blocking the flow of heat from the 
flame directed to the protected firefighter’s body.

The evaluation of the effectiveness is conducted by the reference to the relevant critical 
values in the quota context (verification) and non -quota engineering. The examples of 
the methodological appointed parameters are as follows:



Badania materiałów ochron osobistych poddanych oddziaływaniu płomienia 35

• transition time of the heat flow through the sample, or the time after which the second 
degree burns of the protected firefighter’s body occur,

• heat flux passing through the sample package of the material and falling to the simu-
lated rescuer’s body during the test,

• the amount of energy transferred from the flame.
The article presents selected results of the measurements obtained during the 

stand testing.

Keywords: flame resistance, packages of materials, fire special clothing (firefighting suit)

Wstęp

Stanowisko do badania obciążeń cieplnych tekstylnych elementów ochron oso-
bistych (głównie ubrań specjalnych) strażaków poddanych oddziaływaniu pło-
mienia zlokalizowane jest obecnie na terenie Centrum Naukowo -Badawczego 
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. Jego 
konstrukcję, budowę i testowanie na próbkach wyselekcjonowanych z po-
wszechnie stosowanych ubrań specjalnych strażaków prowadził zespół złożony 
z członków konsorcjum: Politechniki Warszawskiej, Centrum Naukowo-

-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Szkoły Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie.

1. Stanowisko do badania obciążeń cieplnych elementów 
    ochron osobistych poddanych oddziaływaniu płomienia

Stanowisko służy do badania odporności próbek pakietów materiałowych 
i opcjonalnie pojedynczych warstw tkanin stosowanych w konstrukcji odzie-
ży ochronnej dla służb ratowniczych na działanie płomienia. Pomiary na 
stanowisku mają pozwolić na określenie właściwości ochronnych tekstylnych 
elementów ochron osobistych poddanych bezpośredniemu oddziaływaniu 
płomienia, w szczególności ubrań specjalnych.

Stanowisko umożliwia w drodze pomiaru określenie parametrów:
• czasu przejścia strumienia cieplnego przez próbkę odpowiadającego wystąpie-

niu oparzenia ii stopnia chronionego ciała ratownika (wg metody Stolla [2]),
• czas wystąpienia oparzenia ii stopnia wg kryterium Henriquesa [3],
• temperatury podczas badania na symulowanym ciele strażaka,
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• temperatury na powierzchniach poszczególnych warstw w trakcie po-
miaru,

• strumienia ciepła przechodzącego przez próbkę elementów ochron osobi-
stych i docierającego do symulowanego ciała ratownika podczas badania,

• ilości zakumulowanej energii w próbce.

2. Budowa stanowiska (podstawowe elementy,  
    oprogramowanie)

W skład stanowiska badawczego (rys. 1 i 2) do badania materiałów pod-
dawanych oddziaływaniu płomienia wchodzą:
1) konstrukcja nośna wraz z oprzyrządowaniem podnosząca płaszczyznę 

pomiaru na wysokość dogodną dla prowadzącego pomiar oraz utwier-
dzająca resztę elementów w przestrzeni,

2) mechanizmy przesuwne umożliwiające zmianę położenia płyty stabili-
zującej oraz palnika wraz z ich mocowaniami,

3) płyta stabilizująca wraz z nakładką symulującą ciało człowieka,
4) palnik będący źródłem wymuszenia oddziaływania cieplnego,
5) kalorymetr służący do określenia mocy cieplnej płomienia wykonany 

według normy pn-en 367,
6) mocowanie kalorymetru umożliwiające usytuowanie kalorymetru w osi 

płomienia na czas kalibracji,
7) próbka będąca pakietem materiałów osłon osobistych lub pojedynczym 

materiałem,
8) rama napinająca i podtrzymująca próbkę,
9) mocowanie ramy próbki umożliwiające zainstalowanie próbki wraz 

z ramą w pozycji między palnikiem, a płytą stabilizującą,
10) kurtyna (ekran termiczny) umożliwiająca uniknięcie ekspozycji próbki 

na wymuszenie przed rozpoczęciem pomiaru,
11) cienkowarstwowy miernik hfs firmy omega [3] mierzący gęstość stru-

mienia ciepła przenikającego przez próbkę,
12) miernik sgb mierzący gęstość strumienia ciepła przenikającego przez 

próbkę dla sytuacji bez płyty stabilizującej,
13) mocowanie miernika sgb,
14) termopary typu k,
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15) układ akwizycji danych, w którego skład wchodzi komputer, obudowa 
ni pxie -1073, moduł termopar ni pxie -4353, izolowany terminal przy-
łączeniowy ni tb-4353, oprogramowanie dedykowane do stanowiska,

16) ultratermostat umożliwiający utrzymanie stałej temperatury płyty stabi-
lizującej przed rozpoczęciem pomiaru.

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska do badania próbek pakietów materiałowych 
ubrań ochronnych poddanych oddziaływaniu płomienia

Rys. 2. Stanowisko pomiarowe do badania próbek pakietów materiałowych ubrań 
ochronnych poddanych oddziaływaniu płomienia
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2.1. Rozwiązania innowacyjne

W ramach budowy stanowiska do badań obciążeń cieplnych elementów ochron 
osobistych poddanych działaniu płomienia powstały autorskie, innowacyjne 
rozwiązania elementów wyposażenia. Do takich elementów można zaliczyć 
zarówno części stałe, takie jak płytę ceramiczną, symulującą skórę ratowni-
ka, płytę termiczną stabilizująco -nawilżającą, palnik, ramki montażowe, jak 
również oprogramowanie wraz systemem pomiarowym i akwizycji danych 
oraz wypracowanymi kryteriami oceny skuteczności ochron osobistych. Do 
elementów innowacyjnych należy możliwość nawilżania ochron badanych na 
tym stanowisku, oraz zalecenie badania próbek ochron uprzednio nawilżonych 
(10% wagowo). Innowacyjnym, w stosunku do aktualnych norm, jest zastosowa-
nie całki Henriques’a, jako kryterium ryzyka oparzenia ii stopnia i tym samym 
kryterium oceny skuteczności badanych ochron. Jednocześnie, na stanowisku 
podczas pomiarów wyznaczany jest aktualnie stosowany w badaniach nor-
mowych parametr hti (czasu oddziaływania strumienia ciepła przez próbkę, 
odpowiadającego wystąpieniu oparzenia ii stopnia chronionego ciała ratownika).

3. Parametry techniczne kluczowych elementów  
    stanowiska badawczego

3.1. Ramka mocująca

Ramki wykonane ze stali nierdzewnej służą do naciągania i mocowania pró-
bek badanych materiałów i pakietów materiałowych (rys. 3 i 4). Każda z ramek 
składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest element bazowy posiadający na-
gwintowane otwory ϕ 6 mm. Umożliwiają one wkręcenie śrub, które służą do 
rozpięcia i zamocowania próbki materiałowej, a także pozwalają na połączenie 
z drugim elementem ramki jakim jest element dociskowy. Ramki mocujące 
przystosowane są do montażu w prowadnicach na stanowisku badawczym.

Badaną próbkę należy przyciąć do wymiaru 350 mm × 350 mm. W jed-
nym z naroży należy wykonać otwór i następnie przepuścić przez niego jedną 
z narożnych śrub wkręconych w ramkę. Następnie kwadratową próbkę należy 
dopasować kształtem do ramki i wykonać kolejny otwór w narożu na tym 
samym boku, bądź po przekątnej. Należy uwzględnić odpowiednie napięcie 
próbki. Zaleca się naprzemienne wykonywanie kolejnych otworów.
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Rys. 3. Schemat ramek mocujących

Rys. 4. Widok ramki mocującej pakiet materiałowy zamontowanej na stanowisku 
badawczym
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3.2. Palnik

Jako źródło ciepła wybrano palnik (konstrukcja własna Instytutu Techniki 
Cieplnej Politechniki Warszawskiej – rys. 5 i 6) charakteryzujący się:

• regulacją wysokości płomienia poprzez zastosowanie reduktora oraz do-
datkowego zaworu kulowego,

• konstrukcją umożliwiającą pionowe przemieszczanie się palnika, co umoż-
liwia oddziaływanie płomienia zarówno na górną jak i na dolną część 
badanej próbki,

• konstrukcją umożliwiającą pozycjonowanie palnika w różnych odległościach 
od próbki,

• konstrukcją palnika umożliwiającą odchylanie go od pionu,
• zasilany paliwem gazowym (propan, czysty metan techniczny).

W skład konstrukcji palnika (rys. 5 i 6) wchodzą następujące elementy:

Rys. 5. Schemat palnika gazowego

Rys. 6. Widok palnika gazowego
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3.3. Płyta termiczna stabilizująco -nawilżająca

Płyta termiczna stabilizująco – nawilżająca ma za zadanie umożliwić symu-
lację parametrów termodynamicznych wewnątrz ubrania ochronnego tj. po 
stronie wewnętrznej próbki (rys. 7 i 9). Jest to realizowane przez kanały wodne 
(rys. 8) zasilane z ultratermostatu. Pozwala ona na regulację parametrów 
takich jak temperatura oraz wilgotność, symuluje to zjawisko pocenia się 
strażaka w trakcie badania oraz przepływu wilgoci w ubraniu. Jest to możliwe 
dzięki specjalnemu systemowi kanałów – punktów zraszających zasilanych 
z pompy perystaltycznej. Zasilanie czynnika roboczego realizowane jest 
przyłączem dolnym, przyłącze środkowe umożliwia wprowadzenie czynnika 
zwilżającego (rys. 9). Rowki poprzeczne na płycie umożliwiają wprowadze-
nie termopar. Płyta jest także wykorzystywana jako ścianka pomocnicza do 
pomiaru gęstości strumienia ciepła.

Rys. 7. Schemat płyty termicznej stabilizująco -nawilżającej	



42 Giełżecki, Godniowska, Kogut, Koniuch, Szewczyk, Wolański, Wójcik

Rys. 8. Kanały wodne płyty termicznej stabilizująco -nawilżającej

Rys. 9. Widok płyty termicznej stabilizująco -nawilżającej

3.4. Nakładka ceramiczna

W badaniach użyto nakładki wykonanej z ceramiki macor, dzięki dy-
fuzyjności zbliżonej do skóry ludzkiej ma ona za zadanie umożliwić symula-
cję warunków wymiany ciepła wewnątrz ubrania ochronnego tj. po stronie 
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wewnętrznej próbki. W celu poprawy absorpcji promieniowania (emisyjność 
i absorpcyjność skóry ludzkiej w zakresie bliskiej podczerwieni są zbliżone do 
jedności) powierzchnia została pokryta cienką warstwą grafitu. Na powierzch-
ni zewnętrznej płyty wykonano 7 kanałów, na powierzchni wewnętrznej 3 
kanały (rys. 10) umożliwiające zamocowanie termopar. Takie umieszczenie 
termopar umożliwia wykorzystanie nakładki jako ścianki pomocniczej przy 
określaniu gęstości strumienia ciepła przenikającego przez próbkę, np. zestaw 
komponentów.

Rys. 10. Rysunek wykonawczy płyty macor
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3.5. Termopara

Pomiar temperatury na stanowisku zrealizowany został poprzez zastosowa-
nie termopar płaszczowych typu k o średnicy 0,25 mm i 0,5 mm z miniatu-
rową szybkozłączką firmy omega (rys. 11).

Rys. 11. Termopara firmy Omega wraz z miniaturowymi szybkozłączkami 
Źródło: [3]

Termopary typu K zostały wybrane do pomiarów ze względu na szeroki 
zakres pomiarowy, do 1350°c. Tak szeroki zakres pozwala na pomiar tem-
peratury próbek nawet przy wysokim poziomie gęstości strumienia ciepła. 

Sygnał napięciowy z termopar odczytywany jest za pomocą modułu 
pomiarowego firmy National Instruments (ni), w którego skład wchodzą: 
obudowa ni pxie 1073 oraz moduł termoparowy pxie 4353 wraz z termi-
nalem przyłączeniowym tb 4353. Połączenie termopar z układem akwizycji 
odbywa się w terminalu przyłączeniowym zgodnie ze schematem przedsta-
wionym na rys. 12.

Rys. 12. Schemat połączenia termopary z układem akwizycji danych 
Źródło: [4]
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3.6. Kalorymetr

Kalorymetr umieszcza się w określonej odległości od końcówki palnika 
(podstawy płomienia). Moc palnika reguluje się zaworem redukcyjnym. 
Umocowany na statywie kalorymetr powinien być usytuowany tak, by jego 
płaszczyzna robocza była zorientowana prostopadle do osi wzdłużnej palnika. 
Po przeciwnej od palnika stronie wyprowadzony jest przewód termopary.

Po wystawieniu kalorymetru na oddziaływanie płomienia rejestrowane 
są zmiany temperatury kalorymetru. Z liniowego odcinka otrzymanej cha-
rakterystyki można określić gęstość strumienia ciepła znając pole powierzch-
ni, masę i ciepło właściwe materiału kalorymetru. Kalorymetr stanowi płytka 
miedziana o parametrach przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry kalorymetru miedzianego 

masa, g grubość, mm średnica, mm materiał

18 1,6 40 miedź (min. 99 %)

Źródło: [5]

Kalorymetr jest zintegrowany z termoparą typu T (rys. 13).

Rys. 13. Kalorymetr zintegrowany z termoparą typu T 
Źródło:[5]
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3.7. Miernik hfs

Czujnik hfs jest czujnikiem typu cienkowarstwowego (rys. 14). Oznacza to, 
iż został on wykonany na materiale minimalnej możliwej grubości („cienki 
film”). Umożliwia to jego umieszczenie pomiędzy elementami składowymi 
stanowisk badawczych. Pozwala także na jego umiejscowienie, a co za tym 
idzie pomiar gęstości strumienia ciepła np. pomiędzy warstwami badanego 
materiału. Możliwym też jest pomiar strumienia na krzywiznach. 

Na stanowisku badawczym czujnik hfs został przyklejony folią ter-
moprzewodzącą do powierzchni płyty stabilizującej i podłączono do karty 
akwizycji danych. W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące modelu czujnika 
hfs – 4 firmy omega:

Tabela 2. Dane eksploatacyjne czujnika hfs – 4 firmy omega 

czułość spadek temperatury na 
grubości czujnika, 

pojemność cieplna 
czujnika czas odpowiedzi grubość 

μV/W/m2 °C/W/m2 J/m2°C s μm

2 0,002 1000 0,6 177,8

Źródło: [3]

Rys. 14. Widok cienkowarstwowego czujnika gęstości strumienia ciepła hfs
Źródło: [3]

3.8. Oprogramowanie

Program do akwizycji danych ze stanowiska został napisany w środowisku 
Lab View. Jego podstawowym zadaniem jest odczyt sygnałów pomiarowych 
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ze stanowiska. Dodatkowo umożliwia on wizualizację wyników w czasie 
rzeczywistym oraz zapis danych na dysku w komputerze w celu później-
szej obróbki i analizy. W programie zostały zawarte elementy umożliwiające 
sprawną obsługę stanowiska oraz interpretację wyników już w trakcie pomia-
ru. Zaimplementowane zostały moduły, które poddają analizie ilość energii, 
która przenika przez zestaw materiałowy, a następnie wyrażają je w postaci 
współczynników porównawczych takich jak hti (Heat Transfer Index) oraz 
wartość całki Henriques’a. 

Program umożliwia podgląd przebiegów wartości parametrów krytycz-
nych z punktu widzenia badania, to jest temperatury na płycie stabilizującej 
oraz wartości gęstości strumienia ciepła, podgląd wartości całek Henriqu-
es’a oraz współczynnika hti wyliczanych przez program wraz z diodą sy-
gnalizującą osiągnięcie wartości krytycznej całki Henriques’a odpowiadającą 
oparzeniu ii stopnia.

3.9. Układ stabilizacji temperatury

Na stanowisku pomiarowym zastosowano układ stabilizacji temperatury po 
stronie wewnętrznej próbek pakietów materiałowych w postaci ultratermo-
statu PolyScience ap15r -30 -a12e (rys. 15). Układ ten służy do otrzymania 
zadanej temperatury i utrzymania jej.

Rys. 15. Ultratermostat PolyScience ap15r -30 -a12e
Źródło: [6]
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4. Ponadnormatywne procedury badawcze  
    realizowane na stanowisku

Wraz z projektem i budową stanowiska do badania obciążeń cieplnych ele-
mentów ochron osobistych poddanych oddziaływaniu płomienia opracowana 
została również autorska procedura przeprowadzania badań. Zbudowane 
stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań ochron osobistych pod wzglę-
dem ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia zgodnie z normą pn-en 
iso 15025 [7], a także pozanormatywnie według opracowanej metody [1, 5]. 
W ramach opracowania innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron 
osobistych opracowano:

• pozanormatywne metody wykonywania, znakowania i aklimatyzacji pró-
bek,

• mocowania próbek na stanowisku pomiarowym, 
• montażu pakietów materiałowych w ramach montażowych, 
• poddawania próbki oddziaływaniu cieplnemu wraz z symulacją temperatu-

ry ciała po stronie wewnętrznej ubrania/próbki (oraz symulacja wilgotności 
lub próbki wstępnie nawilżonej) wraz z pomiarem i akwizycją danych 
(temperatura, strumień ciepła) w czasie rzeczywistym oraz opracowaniem 
wyników (wizualizacja rozkładu temperatur, strumienia ciepła, analiza 
wyników).

4.1. Pomiar właściwy

Pomiaru dokonujemy z wykorzystaniem wykalibrowanego wcześniej palnika 
(to samo ciśnienie i paliwo) pamiętając, aby przed rozpoczęciem pomiaru 
ekran termiczny był podniesiony. Po włączeniu palnika i ustabilizowaniu 
płomienia oraz włączeniu zapisu danych do systemu akwizycji danych, opusz-
czamy ekran termiczny. Płomień kierujemy na powierzchnię badanej próbki 
w miejsce, w którym znajdują się termopary. Należy pamiętać o utrzymaniu 
tej samej odległości krawędzi palnika od próbki, co w trakcie kalibracji. 
Palnik utrzymujemy w tej pozycji do momentu wystąpienia 60°c na po-
wierzchni płyty stabilizującej. Następnie podnoszony jest ekran termiczny 
oraz odcinamy dopływ paliwa do palnika. Algorytm wykonywania badań 
materiałów ochron osobistych poddanych oddziaływania płomienia przed-
stawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Algorytm wykonywanych badań

1) Przygotowanie próbki pakietu materiałowego

a. wybór próbki pakietu materiałowego przeznaczonego do badania

b. wycięcie próbki o wymiarach 350 × 350 mm

c. zamocowanie pakietu materiałowego w ramce stabilizującej

d. przymocowanie termopar typu K do poszczególnych warstw pakietu materiałowego

e. skręcenie ramki stabilizującej

f. zabezpieczenie wtyczek połączeniowych termopar przed negatywnym wpływem wilgoci

g. umieszczenie przygotowanych próbek w szafie klimatycznej

h. ustawienie parametrów klimatycznych szafy

•	 próbki suche: 24 godziny w stałej temperaturze (20 ± 2) °C i wilgotności  
względnej (65 ± 2) %

•	 próbki mokre: 24 godziny w stałej temperaturze (20 ± 2) °C i wilgotności 
względnej (95 ± 2) %

2) Przygotowanie stanowiska pomiarowego zgodnie z instrukcją stanowiskową

a. włączyć zasilanie elektryczne stanowiska

b. uruchomienie aplikacji obsługowo -pomiarowej

c. sprawdzenie poprawności działania aparatury kontrolno -pomiarowej, poprawności 
odczytów z termopar oraz mierników gęstości strumienia

d. wybór parametrów przewidzianych do zapisu

e. uruchomienie ultratermostatu w  celu stabilizacji temperatury płyty termiczno-
-stabilizująco -nawilżającej. Ustalenie temperatury na poziomie 34°C 

f. otwarcie źródła zasilania palnika gazowego oraz nastawienie zadanych parametrów 
ciśnienia gazu na reduktorze (opcjonalnie kalibracja płomienia)

Zależność gęstości strumienia ciepła od ciśnienia gazu na reduktorze:

0,2 bar – 38 kW/m2

0,4 bar – 42 kW/m2

0,6 bar – 47 kW/m2

0,8 bar – 54 kW/m2
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cd. Tabeli 3.

5. Przykładowe, reprezentatywne wyniki badań  
    ochron osobistych

Zaprezentowane przykładowe wyniki dotyczą czterowarstwowych zestawów 
komponentów tkanin odzieży ochronnej składających się z warstwy zewnętrz-
nej, membrany, izolacji termicznej oraz podszewki. Zestawy te przeznaczone 

g. dosunięcie dyszy palnika na odległość 10,5 cm od płaszczyzny próbki

h. podniesienie ekranu termicznego

i. montaż próbki na stanowisku

j. podłączenie czujników termopar do zestawu akwizycji danych

k. ustawienie płyty termiczno -stabilizująco -nawilżającej od strony wewnętrznej badanego 
pakietu materiałowego

l. uruchomienie wentylatora wyciągowego

3) Przebieg badania

a. rozpoczęcie akwizycji danych pomiarowych

b. opuszczenie ekranu termicznego

c. nakierowanie płomienia na punkt pomiarowy

d. zapis danych pomiarowych do momentu spełnienia warunku Henriquesa

4) Zakończenie badania

a. odsunięcie i zgaszenie palnika

b. podniesienie ekranu termicznego

c. zakończenie akwizycji danych pomiarowych

d. odsunięcie płyty termiczno -stabilizująco -nawilżającej od badanego pakietu 
materiałowego

e. demontaż próbki (po ustabilizowaniu parametrów temperaturowych)

f. wyłączenie wentylatora wyciągowego

g. odłączenie zasilania stanowiska
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są do ubrań specjalnych zgodnych z normą pn-en 469 na poziomie ochro-
ny x2. Warstwę zewnętrzną wykonano z włókien aramidowych z domieszką 
włókien antystatycznych, natomiast paroprzepuszczalną membranę z włókien 
aramidowych oraz laminatu wykonanego z poliuretanu. Zarówno wkład ter-
moizolacyjny, jak i zintegrowana z nim podszewka składają się z wiskozy oraz 
włókien aramidowych. Próbki zostały poddane pięciokrotnemu praniu oraz:
1) kondycjonowaniu przez 24h w temperaturze 20 °c oraz 65 % wilgotności 

względnej,
2) kondycjonowaniu przez 24 h w temperaturze 34 °c oraz po naniesieniu 

wody w ilości 10 % masy suchej próbki. 
W trakcie pomiarów próbki zostały poddane wymuszeniu płomieniem 

o gęstości strumienia ciepła 80 ± 2 kW/m2.
Zestawienie parametrów stanowiska oraz wyników ilościowych próbek 

poddanych oddziaływaniu płomienia przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Parametry stanowiska oraz wyniki ilościowe próbek poddanych oddzia-
ływaniu płomienia

Zestaw komponentów

A B C

Pa
ra

m
et

ry
 st

an
ow

isk
a Dosunięta płyta 

stabilizująca Tak Tak Tak

Temperatura ultratermostatu 
stabilizującego płytę ºC 34       34         34

Gęstość strumienia ciepła 
na próbce kW/m2 82,5     81,3     82,5
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w
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płyty stabilizującej ºC 59,97   60,08   59,94

zewnętrznej pakietu ºC 750,55 714,56 632,63

membrany od strony 
płomienia ºC 598,09 643,63 616,08

izolacji termicznej od strony 
wymuszenia ºC 475,77 502,83 579,36



52 Giełżecki, Godniowska, Kogut, Koniuch, Szewczyk, Wolański, Wójcik

cd. Tabeli 4.

Przykładowe wyniki jakościowe dla próbki A przedstawiono na rysunkach 
16 ÷ 18.

Rys. 16. Zależność temperatury na poszczególnych warstwach badanego zestawu 
materiałów w czasie

Zestaw komponentów

A B C

Średnia temperatura otoczenia ºC 23,70 21,35 24,21

Strumień ciepła przenikającego  
przez próbkę w momencie osiągnięcia 
kryterium Henriquesa

W/m2 12045,77 9226,40 9283,76

Czas od wymuszenia do osiągnięcia 
kryterium Henriquesa s 25,49 22,52 20,49

Czas od wymuszenia do osiągnięcia 
kryterium RHTI s 31,35 27,40 25,80

Czas ekspozycji s 33,79 29,60 27,23

Relacja między kryterium Henriquesa, 
a RHTI 1,23 1,22 1,26
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Rys. 17. Gęstość strumienia ciepła przenikającego przez próbkę zestawu mate-
riałów w czasie

Rys. 18. Temperatura na powierzchni płyty stabilizującej w zależności od czasu
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Podsumowanie 

Opracowane stanowisko do badania materiałów ochron osobistych podda-
nych oddziaływaniu płomienia potwierdziło słuszność przyjętych założeń 
konstrukcyjnych i w pełni spełnia zadania. Przeprowadzone badania testowe 
odporności komponentów materiałowych na płomień stanowi potwierdzenie 
realizacji projektu. W trakcie prowadzonych pomiarów przy użyciu stanowiska 
na pakietach materiałowych udostępnionych przez producentów krajowych 
odzieży ochronnej, uzyskano przedstawione poniżej rezultaty w kontekście 
badania skuteczności ochronnej: 

• Zastosowanie płyty termicznej stabilizująco -nawilżającej oraz nakładki 
z ceramiki macor pozwala na bardzo wierne odwzorowanie wymiany 
ciepła z ciałem ratownika. Dodatkowo, zastosowanie całki Henriquesa 
umożliwia wiarygodne wyznaczenie czasu, po którym występuje ryzyko 
oparzenia ii stopnia. Czas ten przyjęto jako kryterium do oceny skutecz-
ności ochron osobistych badanych na tym stanowisku.

• Do oceny skuteczności ochron zalecono badanie zarówno próbek suchych 
(odpowiednio kondycjonowanych), jak i próbek uprzednio nawilżonych 
(10% wagowo) i kondycjonowanych (zbudowane stanowisko pozwala na 
ciągłe nawilżanie badanych próbek). Umożliwia to weryfikację złożo-
nych następstw nawilżenia pakietów ubraniowych (w wyniku pocenia 
lub zamoczenia) skuteczności ochrony przed skutkami promieniowania 
termicznego. 

• Jednocześnie, w trakcie badań wyznaczany jest normowy parametr hti, 
który pozwala skonfrontować proponowane kryterium oceny, oparte na 
całce Henriques’a, z dotychczas stosowanym kryterium.
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Indywidualna ocena skuteczności  
ochron osobistych ratownika

Streszczenie
Artykuł zawiera opis prowadzanego sondażu wśród strażaków dotyczącego opi-

nii na temat używanych przez nich środków ochrony indywidualnej w kontekście 
zagrożeń czynnikami środowiska działań ratowniczo -gaśniczych. Podkreślono rolę 
użytkownika końcowego w ocenie bezpieczeństwa personalnego i technicznych 
środków jego utrzymywania. Autorzy realizują badanie o charakterze ciągłym 
z zastosowaniem ankiety w formie aplikacji umieszczonej na stronie internetowej: 
www.sapsp.pl\form\. Ponadto wypracowano aplikację do systematycznego zliczania 
cząstkowych opinii. Program wyposażono w graficzny interfejs użytkownika, który 
w przyjazny sposób pomaga w pracy z programem. Kluczowym zagadnieniem kon-
strukcji ankiety był wypracowany model stref obciążeń czynnikami termicznymi 
ciała ratownika w kontekście nie tylko skutecznej ochrony, ale również ergonomii. 
Wypracowany model stref ma ułatwić komunikację z opiniującym i zapewnić miaro-
dajny przekaz dla środowiska naukowego. Artykuł zawiera wyniki przeprowadzone-
go badania dla pierwszych 102 respondentów. Wyniki te już obecnie mogą posłużyć 
w kreowaniu nowych kierunków konstrukcyjnych środków ochrony indywidualnej .

Słowa kluczowe: Zagrożenia czynnikami termicznymi strażaka, środki ochrony 
indywidualnej, strefy obciążeń czynnikami termicznymi strażaka, hełm , ubranie 
specjalne, kominiarka
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Individual Evaluation of the Effectiveness  
of the Rescuer’s Personal Protection

Abstract
This paper presents a survey conducted among firefighters concerning their 

opinion about individual protection means that they use in the life -threatening 
fire and rescue operations. The role of the end -user was emphasized in the evalua-
tion of personal security and the technical means of its maintenance. The authors 
have been implementing the study continuously by using the survey in the form of 
application on the website: www.sapsp.pl\form\. 

Furthermore, the application for systematic totting up different opinions was cre-
ated. The program includes user’s graphic interface which helps to use the application 
in a friendly way. The key issue of the construction of the survey was the evolved 
model of the rescuer’s body exposed to the zones of thermal factor overloads, not 
only in the context of the effective protection but also in the context of ergonomics. 
The aim of this model is to simplify the communication with an interviewee and 
provide the reliable source for the scientific community. The article involves the 
results of the study for the first 102 respondents. These results can be currently used 
for creating new ways of constructive means for individual protection.

Keywords: firefighter’s thermal factors threats , personal protection, firefighter’s 
thermal load factors zone , helmet, special clothing, balaclava

Wprowadzenie

Jednym z kluczowych problemów badawczo rozwojowych jest nawiązanie 
w badaniach i analizach naukowych (numerycznych, laboratoryjnych, poligo-
nowych) do maksymalnie jak to jest możliwe uwarunkowań rzeczywistości 
zjawisk i procesów. Realizacja zadań na zlecenie czy oczekiwania różnych 
grup zawodowych czy społecznych staje się obecnie istotnym wyzwaniem. 
Użytkownik końcowy obiektu, technologii czy wynalazku stanowi odbiorcę, 
a zarazem weryfikatora produktu projektu naukowego.

W ochronie przeciwpożarowej strażacy -ratownicy realizując czynności 
ratownicze w ekstremalnych oddziaływaniach czynników środowiska są 
bezpośrednimi odbiorcami wszelkich innowacji w zakresie środków ochrony 
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indywidualnej. Szereg z nich podlega w fazie badań i kolejno dopuszczeń [1÷5] 
(m.in. właściwej certyfikacji) do eksploatacji eksperymentom i symulacjom 
(w tym numerycznym) wg uznanych metodologii.

Inspiracją do zgłoszenia tematu projektowego do Rady Naukowo-
-Technicznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przez 
Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie były doświad-
czenia eksploatacyjne wyniesione z użytkowania ochron osobistych, badań 
i wymiany naukowo -technicznej ze środowiskiem naukowo -technicznym 
krajowym i zagranicznym. [6 ÷ 13].

Doprowadziły one do uznanej i potwierdzonej przez środowisko ksrg 
konkluzji o niedoskonałości metodologii badawczych, a w szczególności re-
latywnie ograniczonych możliwościach środowiska naukowego Państwowej 
Straży Pożarnej. Inicjatywa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie znalazła uznanie Rady Naukowo Technicznej – Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej i w kolejnym postępowaniu rekomen-
dację Rady Naukowo Technicznej Ministra Spraw Wewnętrznych.

Strażacy oraz inne osoby realizujące czynności ratownicze w ramach 
pierwszego reagowania wymagają maksymalnej ochrony od szerokiego zakre-
su nieprzewidywalnych zagrożeń. Winni być chronieni przed działaniem tra-
dycyjnych czynników: promieniowania, przewodnictwa cieplnego, płomienia, 
toksycznych gazów i dymu oraz mechanicznych oddziaływań z elementami 
obiektów (uderzenia, otarcia). Osoby pierwszego reagowania są narażone 
również na rosnące stale ryzyko zagrożeń terrorystycznych: chemicznych, 
biologicznych. Rozwój nowoczesnych materiałów ochronnych (włókna, tka-
niny, kompozyty) i urządzeń (systemy izolacji od środowiska, monitorowania 
środowiska, monitorowania funkcji życiowych) wymaga stworzenia możli-
wości oceny, badania i skuteczności ochron w możliwie szerokich obszarach 
zagrożeń. Jedną z wiodących dróg badań eksploatacyjnych w ratownictwie 
jest bezpośredni kontakt i maksymalnie jak to jest możliwe wykorzystanie 
zasobów wiedzy użytkownika końcowego– ratownika ksrg. Konstrukcje 
stanowisk i metodologie mają zapewnić badania i weryfikacje właściwości 
w obszarach oczekiwań ratowników. Opinia użytkownika końcowego opiera 
się najczęściej na doświadczeniach wynoszonych z rzeczywistych, ekstre-
malnych sytuacji, niejednokrotnie trudnych do odtworzenia w warunkach 
symulacji (poligonowej, fizycznej lub w skali laboratoryjnej). Jednym z utrud-
nień w pełnej realizacji zagadnienia są ograniczone możliwości przekazania 
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wielu własnych doświadczeń i spostrzeżeń do środowiska inżynierii i nauki. 
Opracowania i publikacje w zdecydowanej większości ukierunkowane są na 
wyselekcjonowane obszary, nieuwzględniające wszystkich aspektów fizyki 
zjawisk oddziaływania środowiska na ratownika. Zbyt uproszczone modele 
sytuacyjnych oddziaływań środowiska generują ryzyko wadliwych i niedo-
skonałych rozwiązań konstrukcyjnych. Ponadto badania normowe, wery-
fikacyjne („dopuszczeniowe”) [4, 5] realizowane w odniesieniu do środków 
ochrony indywidualnej, mimo odniesień do standaryzowanych i w pełni 
uzasadnionych ekstremalnych uwarunkowań nie zawsze zapewniają we 
wszystkich warunkach eksploatacji spełnienie pełnej ochrony. Poważnym 
argumentem przemawiającym za systematycznym i dynamicznym moni-
torowaniem zjawisk występujących w trakcie czynności ratowniczych i ich 
składowych są zmiany i modyfikacje środowiska pożaru i innych zdarzeń 
wynikających z szybkich zmian w infrastrukturze (materiały i konstrukcje) 
i niekontrolowanej modyfikacji zachodzących zjawisk fizycznych. Specyfika 
praktycznie od kilkunastu lat niezmiennych, a niekiedy, nawet liberalizowa-
nych (w wyniku rachunku ekonomicznego wyposażania ratownika itp.) wła-
ściwości ochronnych środków ochrony indywidualnej sprawia, iż nie można 
dziś realizować skutecznie badań bez kontaktu z użytkownikiem końcowym. 
Publikacje samych ratowników -strażaków i głębokie analizy w kontekście 
literatury światowej opartej na badaniach stanowić mogą najwyżej ceniony 
materiał. Trudność największą (niemal nie do przezwyciężenia) stanowi po-
prawne odniesienie relacji eksploatacyjnej do fizyki i w konsekwencji inżynie-
rii. Warsztat ratowniczy niezmiernie rzadko skorelowany jest z warsztatem 
badacza. Ratownicy na użytek realizowanych zadań w swoim środowisku 
społecznym wprowadzają interpretacje oparte w przeważającym zakresie 
na eksploatacyjnym modelu. Stosują środowiskową terminologię i sposób 
przekazu. Dodatkowym czynnikiem jest występująca często subiektywizacja 
interpretacji zjawisk, generująca ryzyko zafałszowanej informacji naukowej. 
Wiodącą rolę w tej sytuacji pełnić może badanie ankietowe odnoszone 
do zróżnicowanych środowisk ratowniczych, prowadzone permanentnie 
i analizowane dynamicznie. W sapsp podjęto próbę budowy dynamicznej 
ankiety w zakresie odczuć i opinii strażaków z wykorzystaniem strony 
internetowej: www.sapsp.pl\form\. W założeniu ma ona stanowić źródło 
wiedzy eksploatacyjnej do inspiracji dalszych badań, analiz i transforma-
cji (materiałowo -konstrukcyjnych). Informacje te są szczególnie istotne 
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w kontekście popularnego w świecie nauki podejścia sekwencjonującego 
wpływy poszczególnych czynników środowiska. Uznając, iż najbardziej 
destrukcyjny wpływ na organizm i poszczególne partie ciała mają oddzia-
ływania termiczne, nie można nie uwzględniać wszelkich innych wpływów 
środowiska. Szczególnie, gdy mają one wpływ na ograniczenie skutecznej 
ochrony przed czynnikami termicznymi. Mikroklimat gorący [14], który jest 
charakterystyczny dla niemal 30% ÷ 38% [15] interwencji zwalczania pożarów 
ma szereg szczególnych oddziaływań. W badaniach skoncentrowano się 
na odczuciach strażaków związanych z wymianą ciepła. Nie prowadzono 
analizy oddziaływania istotnego czynnika, jakim jest zadymienie i działa-
nie innych rezultatów spalania. Uwzględniono jednak, że strażak zawsze 
w środowisku mikroklimatu gorącego, zwłaszcza tzw. pożarów wewnętrznych 
prowadzi czynności ratownicze używając standardowego sprzętu ochrony 
dróg oddechowych i innego wyposażenia. Wiąże się to z noszeniem przez 
strażaków aparatu powietrznego o masie do 17 kg oraz maski na twarzy. 
Stosowanie tego sprzętu generuje wzmożony wydatek energetyczny. Istotną 
kwestią jest sposób mocowania aparatu. Szelki tzw. ”noszaków” aparatu oraz 
używane pasy powodują zmniejszanie odległości między korpusem ciała 
ratownika a wewnętrzną stroną warstw ubrania specjalnego. W ten sposób 
w zależności od przyjętych przez producentów systemów rozmiarowych 
występują zróżnicowane możliwości ochronne odzieży. Ponadto nie zawsze 
ubranie specjalne [16, 17] i inne środki ochrony indywidualnej dopasowane są 
optymalnie pod względem geometrii rozmiarowej. W dotychczasowej eks-
ploatacji ubrań specjalnych i tzw. „relatywnie duże”, bo sześciocentymetrowe 
typoszeregi rozmiarowe nie zapewniają możliwości użytkownikowi dobrego, 
w odniesieniu do uwarunkowań ergonomicznych doboru rozmiaru. Dopiero 
od 2014 wprowadzono w Europie nową normą pn-en 13402 ‒3:2014 tzw. „in-
terwały”, co 4 cm[18]. Ponadto niemal każda firma stosuje własne tolerancje 
(w naszym kraju nie wypracowano w ubraniach specjalnych właściwych 
regulacji formalnych w tym zakresie) pod ubraniem specjalnym. W wielu 
jednostkach ochrony przeciwpożarowej stosuje się wymóg używania pod 
ubraniem specjalnym tzw. ubrania koszarowego. Zapomina się przy tym, że 
to ostatnie nie jest dostosowane do noszenia pod innym rodzajem odzieży 
(pomijając fakt znikomych właściwości ochronnych). Szczególne utrudnie-
nie i ograniczenia ruchów strażaka narzuca w ubraniu koszarowym krój 
rękawów i nogawek spodni. Krój kurtki ubrania koszarowego powoduje, 
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iż strażak z założoną na nią kurtką ubrania specjalnego ma utrudnienia 
w podnoszeniu rąk. Nieco lepiej jest w przypadku spodni, lecz noszenie obu 
tych ubiorów „razem” generuje dodatkowy, niczym nieuzasadniony wysiłek 
fizyczny.

Prowadząc badanie ankietowe, uwzględnia się wiele zróżnicowanych 
aspektów środowiskowych. Badania realizowane niemal na całym świecie, 
w wielu środowiskach naukowych wskazują na relatywnie dużą mnogość 
modeli i rozwiązań.

W krajowych i światowych [20] uwarunkowaniach oceny zagrożenia 
poparzeniem stosowana jest relatywnie często tzw. „reguła dziewiątek Wal-
lace’a”. Służy ona do orientacyjnego określenia zagrożonej powierzchni ciała. 
Umożliwia z uwzględnieniem głębokości potencjalnych poparzeń określenie 
tzw. „ciężkości urazu”. Powierzchnia głowy i każdej z kończyn stanowi ok.  
9 % powierzchni ciała. Powierzchnia przodu tułowia to ok. 18%. Powierzch-
nię tylnej części tułowia kwalifikuje się również, jako 18% powierzchni ciała, 
a powierzchnia odpowiednio każdej kończyny z uznaniem powierzchni 
krocza 1 procent (rys. 1). 

Rys. 1. Reguła dziewiątek Wallace’a – rozkład strefowy
Źródło: [10, 21]
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Poważne, w ocenie autorów uproszenia związane z ograniczeniem ilości 
newralgicznych dla strażaka stref ciała mają znaczący wpływ na spłycenie 
problemu zagrożenia ratownika poprzez nieuwzględnienie wielu istotnych 
aspektów pracy strażaka. Widocznym na pierwszy rzut oka (rys. 2) uprosz-
czeniem jest ekspozycja całym frontem ciała „stojąca –wyprostowana„ po-
zycja w działaniach. Autorzy zakładają konieczność w badaniu uwzględnie-
nia w ankiecie jak najszerszego wachlarza pozycji. Ratownicy potencjalnie 
wypowiadający się w ankiecie winni mieć zapewnioną możliwość pełnej 

„wypowiedzi” w odniesieniu do warunków realnej pracy. 
Sytuacja ta ma wpływ na konstrukcję odzieży ochronnej, a w szczegól-

ności niemal jednolity przekrój całego ubrania (rys. 2).

Rys. 2. Przykład zestawu warstw materiałów odzieży ochronnej

Producenci krajowi rzadko prowadzą optymalizację w konstrukcji odzie-
ży, gdyż nie wskazuje się w przepisach i normach konieczności dodatkowej 
ochrony newralgicznych części ciała (barki, łokcie, kolana itp.). Nieuwzględ-
niany jest fakt dodatkowych mechanicznych wytężeń wynikających ze wspo-
minanego wyżej stosowania aparatów powietrznych oddechowych i obciążeń 
mechanicznych generujących zmianę geometrii przekroju narażonego na 
transmisję ciepła w kierunku ciała ratownika oraz uwarunkowań sytuacyj-
nych w czasie działań ratowniczo -gaśniczych. Inną kwestią wymagającą 
uwzględnienia jest zmienność pozycji pracy strażaka w środowisku gorą-
cym. W mikroklimacie gorącym wiele zawodów realizuje swoje zadania, lecz 
działania strażaka dotyczą znacząco szerszego wachlarza pozycji i obciążeń. 
Ponadto specyfika działania i imperatyw czasowy kreują wymóg dużej dy-
namiki działania.
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W projekcie Nr o rob/0011/03/001 „opracowanie innowacyjnego 
systemu stanowisk do badań ochron osobistych” przyjęto na 
wstępie model sylwetki ratownika poddawanej fizycznemu działaniu czyn-
ników zewnętrznych (rys. 3).

Rys. 3. Model sylwetki ratownika poddawanej fizycznemu działaniu czynników 
zewnętrznych

Wypracowano model w drodze analizy literatury, światowych rozwiązań 
w tym zakresie (rys. 4 i 5).

Rys. 4. Model sylwetki ratownika poddawany obciążeniom termicznym środowiska 
Źródło: [19]
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Rys. 5. Przyjęty dla warunków krajowych model stref potencjalnych zagro-
żeń ratownika w standardowych środkach ochrony indywidualnej

  1 – głowa
  2 – oczy
  3 – twarz
  4 – ucho
  5 – szyja
  6 – bark
  7 – ramię
  8 – łokieć
  9 – przedramię
10 – nadgarstek
11 – dłoń
12 – piersi
13 – plecy
14 – brzuch
15 – talia
16 – udo
17 – kolano
18 – łydka
19 – kostka
20 – stopa
21 – cały organizm
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W kontekście realizacji optymalnej konstrukcji systemu stanowisk istot-
ne dla wykonawców (członków konsorcjum) było uzyskanie informacji od 
użytkownika końcowego:
1. Badanie poziomu zabezpieczenia:
• środków ochrony indywidualnej od wpływu temperatury otoczenia,
• ze względu na oddziaływanie wilgoci.
2. Badanie rozkładu doznanych obrażeń strażaków w służbie.
3. Badanie rozkładu uszkodzeń środków ochrony indywidualnej chronią-

cych wyselekcjonowane części ciała.
4. Badanie wygody (komfortu ruchowego) środków ochrony indywidualnej 

podczas wykonywania czynności ratowniczych.
Istotną kwestią podnoszoną ostatnio jest termin komfortu pracy, najczę-

ściej rozumiany w warunkach operacyjnych, jako komfort ruchowy. W tra-
dycyjnym rozumieniu termin komfort utożsamiany był z pojęciem luksusu. 
Obecnie w zawodach o szczególnych obciążeniach psychofizycznych (strażak, 
żołnierz, policjant, górnik, hutnik) zwraca się uwagę na utrzymywanie zespo-
łu warunków mikroklimatu pracy tak by ograniczyć tzw. spadek komfortu.

Opierając się na standardowym modelu przeciętnego w warunkach krajo-
wych wyposażenia zaprezentowanego na rys. 5 w kontekście stref zagrożenia 
ciała ratownika wypracowano i zastosowano wzory ankiet do wypełnienia 
przez respondentów.

1. Wzory ankiet

1.1. Badanie poziomu zabezpieczenia użytkowania (środków ochrony  
      indywidualnej) od wpływu temperatury otoczenia
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Proszę wskazać obszary (miejsca), w których pan/pani doświadczył/a od-
czuć takich jak np.: zimno, gorąco podczas działań ratowniczych
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  1 – głowa          
  2 – oczy          
  3 – twarz          
  4 – ucho          
  5 – szyja          
  6 – bark          
  7 – ramię          
  8 – łokieć          
  9 – przedramię          
10 – nadgarstek          
11 – dłoń          
12 – piersi          
13 – plecy          
14 – brzuch          
15 – talia          
16 – udo          
17 – kolano          
18 – łydka          
19 – kostka          
20 – stopa          
21 – cały organizm          
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1.2. Badanie poziomu zabezpieczenia użytkowania (środków ochrony  
       indywidualnej) ze względu na wilgotność 

Proszę wskazać obszary (miejsca), w których pan/pani doświadczył/a od-
czuć takich jak np.: mokro, sucho podczas działań ratowniczych.   
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  1 – głowa        
  2 – oczy        
  3 – twarz        
  4 – ucho        
  5 – szyja        
  6 – bark        
  7 – ramię        
  8 – łokieć        
  9 – przedramię        
10 – nadgarstek        
11 – dłoń        
12 – piersi        
13 – plecy        
14 – brzuch        
15 – talia        
16 – udo        
17 – kolano        
18 – łydka        
19 – kostka        
20 – stopa        
21 – cały organizm        
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1.3. Badanie rodzaju doznanych obrażeń w czasie akcji ratowniczych

Proszę wskazać obszary (miejsca), w których pan/pani doznał/a obrażeń 
podczas działań ratowniczych.
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  1 – głowa        
  2 – oczy        
  3 – twarz          
  4 – ucho         
  5 – szyja          
  6 – bark          
  7 – ramię          
  8 – łokieć          
  9 – przedramię          
10 – nadgarstek          
11 – dłoń          
12 – piersi         
13 – plecy         
14 – brzuch         
15 – talia         
16 – udo         
17 – kolano          
18 – łydka         
19 – kostka          
20 – stopa          
21 – cały organizm        
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1.4. Badanie rodzaju powstałych uszkodzeń środków ochrony  
       indywidualnej podczas użytkowania

Proszę wskazać obszary (miejsca) ochrony indywidualnej pana/pani, które 
zostały uszkodzone podczas działań ratowniczych.
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  3 – twarz           
  4 – ucho           
  5 – szyja           
  6 – bark           
  7 – ramię           
  8 – łokieć           
  9 – przedramię           
10 – nadgarstek           
11 – dłoń           
12 – piersi           
13 – plecy           
14 – brzuch           
15 – talia           
16 – udo           
17 – kolano           
18 – łydka           
19 – kostka           
20 – stopa           
21 – cały organizm           
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1.5. Badanie wygody (komfortu ruchowego) środków ochrony  
      indywidualnej podczas użytkowania

Proszę wskazać obszary, w których doświadczył pan/pani brak komfortu 
ruchowego (niewygodnie podczas działań ratowniczych). 
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15 – talia    
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18 – łydka   
19 – kostka    
20 – stopa    
21 – cały organizm   
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2. Opracowanie wyników ankiet

2.1. Program komputerowy

Opracowano program komputerowy do wprowadzania danych ankietowych 
oparty na tradycyjnym arkuszu kalkulacyjnym Excel z pakietu Microsoft 
Office z wykorzystaniem wewnętrznego języka aplikacji – Visual Basic for 
Applications. Program wyposażono w graficzny interfejs użytkownika, który 
w przyjazny sposób pomaga w pracy z programem. W przystępny spo-
sób nawet niewprawnemu użytkownikowi pozwala na organizację danych 
wejściowych (ankietowych) dla przeprowadzenia podstawowych obliczeń 
statystycznych oraz wyboru sposobu ich wizualizacji. Obliczenia w tym roz-
wiązaniu prowadzone są automatycznie. Wyniki prezentowane są w formie 
graficznej oraz numerycznej. Program we wskazanym przez użytkownika 
katalogu na dysku twardym zapisuje dane ankietowe oraz wyniki obliczeń.

Rys. 6. Okno wprowadzania podstawowych danych dotyczących ankietowanego 
strażaka
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Na rys. 6 przedstawiono okno wprowadzania danych podstawowych 
ankietowanego strażaka wraz z podstawową statystyką ankietowanych: śred-
nia wieku, średnia służby w latach, średnia ilość interwencji jrg w roku itd. 
Konstruując zapisy pytań w ankiecie, a w szczególności warianty odpowie-
dzi zwrócono uwagę na jasność i przystępność. Przeprowadzono w ramach 
projektu badanie wśród 102 respondentów. Wyniki opracowywano w formie 
wykresów oraz w formie opisowej.

2.2. Badanie poziomu zabezpieczenia użytkowników przez środki ochrony 
       indywidualnej od wpływu temperatury otoczenia 

Dane do analizy poziomu zabezpieczenia użytkownika ze względu na wpływ 
temperatury otoczenia uzyskano na podstawie ankiety przeprowadzonej 
wśród 102 użytkowników środków ochrony indywidualnej.

Rozkład odczucia zimna zobrazowany został na rys. 7 ‒34.

Rys. 7. Procentowy rozkład braku odczucia dyskomfortu termicznego oddziaływa-
nia mikroklimatu środowiska cieplnego podczas działań ratowniczo-gaśniczych
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Rys. 8. Procentowy rozkład odczucia dużego zimna w odzieży podczas działań 
ratowniczo-gaśniczych

Rys. 9. Procentowy rozkład odczucia zimna w odzieży podczas działań 
ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 10. Procentowy rozkład odczucia oddziaływania mikroklimatu środowiska 
cieplnego podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 11. Procentowy rozkład odczucia ciepła w odzieży podczas działań 
ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 12. Procentowy rozkład odczucia dużego ciepła w odzieży podczas działań 
ratowniczo -gaśniczych

Rys. 13. Procentowy rozkład odczucia wzmożonego gorąca w odzieży podczas 
działań ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 14. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na głowę ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 15. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na twarz ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 16. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na oczy ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 17. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na uszy ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 18. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na szyję ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 19. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na barki ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 20. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na ramiona ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 21. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na przedramiona ra-
townika podczas działań ratowniczo -gaśniczych

	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

3,8	

25,8	

12,1	

6,6	
5,5	

0,5	

ramię	

	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

0,0	
3,3	

26,9	

10,4	

3,8	
2,2	

przedramię	



Indywidualna ocena skuteczności ochron osobistych ratownika 81

Rys. 22. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na łokcie ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 23. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na nadgarstki ratow-
nika podczas działań ratowniczo-gaśniczych
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Rys. 24. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na dłonie ratownika 
podczas działań ratowniczo-gaśniczych

Rys. 25. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na klatkę piersiową 
ratownika podczas działań ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 26. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na plecy ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 27. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na brzuch ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 28. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na talię ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 29. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na uda ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 30. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na kolana ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 31. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na łydki ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych
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Rys. 32. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na kostki nóg ratow-
nika podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 33. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na stopy ratownika 
podczas działań ratowniczo -gaśniczych

Rys. 34. Procentowy rozkład odczucia wpływu temperatury na całą sylwetkę ra-
townika podczas działań ratowniczo -gaśniczych
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Najbardziej narażone na niską temperaturę są: 25% – głowa, 21% – twarz, 
18% – uszy, 17% – dłonie, 15% – stopy.

Dla pozostałych części ciała ankietowanych oddziaływanie niskiej tem-
peratury nie miało większego wpływu.

Wpływ ciepła dla poszczególnych fragmentów ciała w opinii ankieto-
wanych przedstawia się następująco: 28% – plecy, 25% – piersi, 25% – brzuch, 
25% – talia, 25% – uda.

23% ankietowanych wskazało neutralność poziomu zabezpieczenia użyt-
kownika środków ochrony indywidualnej ze względu na oddziaływanie ter-
miczne. 

Dla pozostałych części ciała ankietowanych oddziaływanie ciepła nie 
miało większego wpływu na odczucie dyskomfortu.

2.3. Badanie poziomu zabezpieczenia użytkowników ze względu  
      na odczuwanie wilgoci

Dane do analizy poziomu zabezpieczenia użytkownika ze względu na od-
czuwanie wilgoci uzyskano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 
102 użytkowników środków ochrony indywidualnej.

Rozkład odczucia wilgoci zobrazowany został na rys. 35 ‒60.

Rys. 35. Procentowy rozkład poziomu zabezpieczenia ratownika przez środki 
ochrony indywidualnej ze względu na odczuwanie wilgoci – uczucie bardzo dużej 
ilości wilgoci
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Rys. 36. Procentowy rozkład poziomu zabezpieczenia ratownika przez środki 
ochrony indywidualnej ze względu na odczuwanie wilgoci – uczucie dużej ilości 
wilgoci

Rys. 37. Procentowy rozkład poziomu zabezpieczenia ratownika przez środki 
ochrony indywidualnej ze względu na odczuwanie wilgoci – uczucie małej ilości 
wilgoci
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Rys. 38. Procentowy rozkład poziomu zabezpieczenia ratownika przez środki 
ochrony indywidualnej ze względu na odczuwanie wilgoci – uczucie komfortu bez 
wilgoci

Rys. 39. Procentowy rozkład poziomu zabezpieczenia ratownika przez środki 
ochrony indywidualnej ze względu na odczuwanie wilgoci – uczucie braku wilgoci
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Rys. 40. Procentowy rozkład poziomu zabezpieczenia ratownika przez środki 
ochrony indywidualnej ze względu na odczuwanie wilgoci – uczucie braku wilgoci

Rys. 41. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy głowy
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Rys. 42. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy twarzy

Rys. 43. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy oczu
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Rys. 44. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy uszu

Rys. 45. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy szyi

	

b.	mokro	 mokro	 wilgotno	 normalnie	 sucho	 b.	sucho	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

2,7	 2,7	

8,2	

31,3	

1,6	 0,0	

ucho	

	

b.	mokro	 mokro	 wilgotno	 normalnie	 sucho	 b.	sucho	

0	

20	

40	

4,9	 3,8	 9,3	

29,7	

1,6	 0,0	

szyja	



Indywidualna ocena skuteczności ochron osobistych ratownika 93

Rys. 46. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy barków

Rys. 47. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy ramion

Rys. 48. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy łokci
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Rys. 49. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy klatki piersiowej

Rys. 50. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy pleców

Rys. 51. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy talii
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Rys. 52. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy brzucha

Rys. 53. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy przedramion

Rys. 54. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy nadgarstków
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Rys. 55. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy dłoni

Rys. 56. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy ud

Rys. 57. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy kolan
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Rys. 58. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy łydek

Rys. 59. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy kostek

Rys. 60. Procentowy rozkład odczucia wpływu wilgoci w okolicy stóp
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Najbardziej narażone na przemakanie są: 34% – plecy, 34% – głowa, 25% – 
barki, 31% – dłonie, 24% – stopy, 23% – ramiona.

19% ankietowanych wskazało neutralność poziomu zabezpieczenia użyt-
kownika środków ochrony indywidualnej ze względu na oddziaływanie 
wilgoci.

3% wskazało, iż środki ochrony indywidualnej są odporne na przemakanie.

2.4. Badanie poziomu komfortu ruchowego użytkownika w odzieży ochronnej

Dane do analizy poziomu komfortu pracy użytkownika uzyskano na pod-
stawie ankiety przeprowadzonej wśród 102 użytkowników środków ochrony 
indywidualnej.

Rozkład komfortu przedstawiono na rys. 61 ‒64. 

Rys. 61. Procentowy rozkład komfortu ruchowego podczas pracy w spodniach 
ubrania ochronnego
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Rys. 62. Procentowy rozkład komfortu ruchowego podczas użycia odzieży specjal-
nej odczuwalny w okolicy oczu

Rys. 63. Procentowy rozkład komfortu ruchowego podczas użycia odzieży specjal-
nej odczuwalny w okolicy barków
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Rys. 64. Procentowy rozkład komfortu ruchowego podczas użycia odzieży specjal-
nej odczuwalny w okolicy przedramion

Największy komfort pracy ankietowani odczuwali w okolicach: 96% – 
głowa, 50% – plecy, 50% – kolana, 48% – uda, 41% – łokcie.

Najmniejszy komfort ankietowani wskazali w okolicy: 28% – przedra-
mion, 26% – piersi, 14% – łydki.

Podsumowanie

Zastosowanie sondażu oceny skuteczności środków ochrony indywidualnej 
przez użytkowników końcowych w kontekście chronionych wydzielonych 
newralgicznych stref ciała umożliwia optymalizację podejścia do konstrukcji, 
badań i weryfikacji ochron osobistych. Umożliwia komunikację ze środo-
wiskiem odbiorcy rezultatów postępu naukowo -technicznego.

Konstruktorzy i producenci mają możliwość potwierdzenia założeń 
optymalizacyjnych i przyjętych kryteriów. Dotychczasowe rozwiązania 
i podejście w tym zakresie oparte są na wytycznych, przepisach i doświadcze-
niach marketingowych. Ponadto w ograniczonym zakresie konsultowane są 
z właściwym odbiorcą produktu, jakim są strażacy biorący tzw. „bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczo -gaśniczych”. Stosowanie sondaży, badań 
środowiskowych i konsultacji znacząco wpływa na możliwości rozwojowe 
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nie tylko ochron osobistych, ale również przy obustronnej wymianie my-
śli naukowo technicznej rozszerza zakres wiedzy ratowników. Uzyskane 
w projekcie rezultaty sondażu będą monitorowane i wraz z rozszerzającym 
się kręgiem respondentów oraz nowymi wprowadzanymi do eksploatacji ro-
dzajami ochron przedstawiać aktualny poziom zabezpieczenia ratowników-

-strażaków.
Istotnym z punktu widzenia społecznego argumentem jest udział „od-

biorcy” w tworzeniu produktu. Spełnianie oczekiwań ratowników umacnia 
autorytet konstruktorów i wiarę w skuteczność ochron osobistych. Rekomen-
dacja realizacji sondażu zaproponowanego przez autorów ukierunkowana 
jest na dynamiczne badanie uwarunkowań eksploatacji środków ochrony 
indywidulanej. Stanowić ma przyczynek do kierunków przyszłych badań 
inżynierskich z wykorzystaniem modeli fizycznych oraz potencjalnie sy-
mulacji wirtualnej.
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Badania redystrybucji sił przejmowanych  
przez hełm strażacki w kierunku kompresyjnym  
kręgosłupa szyjnego

Streszczenie
Warunki działań ratowniczo -gaśniczych, w szczególności podczas pożarów we-

wnętrznych, charakteryzują licznymi zagrożeniami. Główne zagrożenia pochodzą od 
czynników cieplnych i mechanicznych. Na zagrożenia mechaniczne w szczególności 
narażona jest głowa strażaka, chroniona przez hełm strażacki. Zadaniem hełmu 
jest absorbowanie części energii mechanicznej uderzenia działającej w kierunku 
ratownika.

Celem badań było określenie wartości centralnych sił czynnych odpowiadających 
energii uderzenia 60 J oraz stopnia redystrybucji sił w kierunku kręgosłupa szyjnego. 
Badania przeprowadzono na wybranych hełmach w warunkach skojarzonych nara-
żeń cieplnych i mechanicznych (tak jak ma to miejsce w warunkach operacyjnych).

W badaniach wykazano, że energia kinetyczna uderzenia w hełm osadzony na 
głowie jest zamieniana głównie na energię odkształcenia (deformacji) skorupy, 
wkładki amortyzującej, jeżeli taka występuje, i więźby. Proces ten zależy od kon-
strukcji hełmów. Temperatura narażenia termicznego działającego na hełm ma 
kluczowe znaczenie dla przejmowania i przenoszenia energii uderzenia centralnego.

Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczo -rozwojowego Nr o rob/ 
0011/03/001 „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron 
osobistych”

Słowa kluczowe: hełm strażacki, zagrożenia pożarowe, obciążenia mechaniczne 
kręgosłupa 

Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 2)/2/2016
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Studies on Redistribution of Forces Absorbed by 
a Firefighter Helmet in a Compressive Direction of 
Cervical Spine

 
Abstract

Conditions of firefighting –rescue actions, especially during internal fires are 
characterized by a number of threats. They mainly come from thermal and mechan-
ical factors. Firefighter’s head is mainly exposed to mechanical threats, protected 
by a firefighter helmet. The helmet absorbs part of mechanical impact energy in 
the direction of rescuer. 

The objective of the study was determination of central forces corresponding to 
impact energy of 60J and degree of redistribution of forces in a direction of cervical 
spine. The studies were conducted on the selected helmets at conditions of combined 
thermal and mechanical exposures (as it occurs in operating conditions). 

The studies have demonstrated that kinetic energy of impact to the helmet placed 
on the head is mainly exchanged to strain energy (deformation) of shell, protective 
insert, and if present a cradle. This process depends on the helmet’s construction. 
Temperature of thermal exposure impacting helmet is crucial for absorbing and 
transferring energy of the central impact. 

The studies were conducted as a part of research and development project No. o rob/ 
0011/03/001 „Development of innovative system of research stands for personal 
protection studies”. 

Keywords: firefighter helmet, fire hazard, spinal mechanical loads 

1. Wstęp

Dynamika pożarów charakteryzuje się z szybkimi zmianami parametrów, 
tzn.: temperatury produktów spalania, objętości dymu czy ciśnienia. Główne 
zagrożenia występujące w działaniach ratowniczo -gaśniczych pochodzą od 
narażeń termicznych i mechanicznych. Zagrożenia mechaniczne występujące 
w działaniach ratowniczo -gaśniczych można podzielić na statyczne i dyna-
miczne. Działanie obciążenia statycznego, powstające np. podczas zasypania 
głowy ratownika, charakteryzuje się długotrwałą względną niezmiennością 
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wartości przyłożonego obciążenia. Dynamiczny sposób obciążenia charakte-
ryzuje krótkotrwałe, impulsowe działanie o dużej amplitudzie. W przypadku 
ochron osobistych najczęściej występują obciążenia udarowe jednokrotne 
powstające poprzez uderzenie oderwanego elementu konstrukcji w hełm [1], 
bezpośrednie uderzenie w wystające pręty zbrojeniowe, uderzenie w niewi-
doczną przeszkodę czy też, co zdarza się rzadko, uderzenie odłamków w trak-
cie wybuchu [2]. Główne źródła zagrożenia termicznego w pracy strażaka 
stanowią gorące powierzchnie i gorące gazy. Gorącego środowisko może 
działać bezpośrednio na ochronę. Intensywność działania zależy głównie 
od gęstości strumienia cieplnego, składu gazu lub dymu i temperatury [3, 4]. 

Do ochrony przed tymi zagrożeniami strażacy wymagają odpowiedniego 
sprzętu ochronnego o odpowiednio wysokich właściwościach ochronnych. 
Na zagrożenia mechaniczne w szczególności narażona jest głowa strażaka, 
chroniona przez hełm strażacki. Podstawową funkcją hełmu strażackiego 
jest przechwycenie działania mechanicznego w kierunku głowy ratowni-
ka, energia kinetyczna wymuszenia musi być odprowadzona z kierunku 
stanowiącego największe zagrożenie i rozproszona bez nieuzasadnionej 
szkody dla ochrony osobistej lub ratownika [5]. Właściwości te muszą być 
zapewnione w warunkach działań rutynowych jak i warunkach termicznych 
środowiska pożaru.

Strażackie ochrony osobiste narażone są zazwyczaj na działanie udarów 
o małej prędkości uderzenie tzn. do 100 m/s [6] lub gdy energia jest mniejsza 
niż 136 J [7]. Założenie to ułatwia badanie ochron m.in. hełmu, udowodnio-
no, że w zakresie prędkości uderzenia do 150 m/s odpowiedź materiału jest 
zbliżona do quasi statycznej. Ponadto uważa się, że w tym zakresie prędkości 
uderzenia możliwe jest względnie bezpieczne rozproszenie energii przez hełm.

Energia pochodząca od sił czynnych, przenoszona przez hełm osadzony 
na głowie, jest przejmowana i rozpraszana, w celu ochrony głowy. Energia 
kinetyczna jest zamieniana w hełmie głównie na odkształcenie i deforma-
cję skorupy, wkładki amortyzującej, jeżeli taka występuje, i więźby. Hełmy 
strażackie projektuje się tak aby nie dochodziło do kontaktu centralnego 
konstrukcji hełmu z głową, co może prowadzić do jej obrażeń [8]. Część 
sił jest redystrybuowana przez konstrukcję hełmu w kierunku kręgosłupa. 
W przypadku wymuszenia skupionego centralnego, może to powodować 
obciążenia kręgosłupa szyjnego na kierunku kompresyjnym.
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 W pracy [Wolański 2008] przedstawiono odkształcenia powodowane 
obciążeniem kompresyjnym odcinka szyjnego, które można podzielić na 
zakresy i określić związane z nimi urazy:

• ε1 < 4×10 ‒3 – wartość fizjologiczna (naturalne warunki obciążenia, stan 
równowagi kości),

• 0,006 > ε1 > 0,004 – remodeling (funkcjonalna adaptacja) kości do po-
prawy własności mechanicznych,

• 0,014 > ε1 > 0,006 – stan przeciążenia, który może prowadzić do uszko-
dzenia,

• ε1 > 0,014 – kości kręgosłupa szyjnego ulegają zniszczeniu.
W oparciu o rozkład odkształceń głównych (kompresyjnych) ε1 uzyskany 

metodą mes (Metodą Elementów Skończonych) ustalono, że granica wy-
trzymałości odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka w przypadku obciążenia 
kompresyjnego wynosi ok. 3000 n. Wartość dopuszczalna wynosi ok. 1000 n 
(związana jest z uszkodzeniem więzadeł) [9].

Z innych źródeł literatury wynika, że wartości te są wyższe i wynoszą 
odpowiednio 3000 i 5000 n [10, 11].

2. Metoda badawcza

W przedmiotowych badaniach wykorzystano stanowisko do badań w wa-
runkach obciążeń dynamicznych. W badaniach wykorzystano specjalne 
oprzyrządowanie z makietą głowy i dodatkowym czujnikiem siły, w miejscu 
kręgosłupa szyjnego (rys. 1). 

Wymuszenie mechaniczne realizowano na kierunku centralnym, zgodnie 
z układem przedstawionym na rys. 2. Energię uderzenia centralnego przyjęto 
na poziomie 60 J. Wykorzystano bijak zakończony sferycznie o średnicy 20 
mm i masie 0,54 kg. Obróbkę termiczną prowadzono bezpośrednio na stano-
wisku, urządzeniem umożliwiającym szybkie generowanie energii cieplnej sy-
mulującej warunki rzeczywiste. Urządzenie umożliwia wygenerowanie stru-
mienia o prędkości przepływu od 100 do 900 l/min i temperatury do 650 °c. 
Poziom nagrzewania strumieniem gorącego powietrza jest kontrolowany na 
próbce i w oparciu o tą wartość regulowany jest strumień gorącego powietrza. 
Poziom rozgrzewu obserwowano i rejestrowano za pomocą kamery termo-
wizyjnej (rys. 3). W przedmiotowych badaniach wykorzystano strumień 
gorącego powietrza o temperaturze 140 °c przekazywany przez 5 min [2].
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Rys. 1. Stanowiska do badań hełmów strażackich w warunkach obciążeń cieplnych 
i mechanicznych dynamicznych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Położenie hełmu w próbie oraz kierunek działania siły czynnej (uderzenie 
centralne)
Źródło: opracowanie własne
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W badaniach wykorzystano hełmy, które można obecnie nabyć jako nowe, 
producentów krajowego i zagranicznego. W celu potwierdzenia przyjętych 
założeń i oceny wpływu konstrukcji hełmu na siły przenoszone w kierunku 
kręgosłupa szyjnego przeprowadzono dodatkowe badanie hełmu starego 
typu, wykonanego przez krajowego producenta. Taki hełmy są jeszcze użyt-
kowane w jednostkach osp. Konstrukcja hełmu starego typu różni się od 
współczesnych hełmów. W hełmie nie zastosowano wkładki amortyzującej 
uderzenie oraz zastosowano zawiesie przymocowane bezpośrednio (za po-
mocą kołków) do skorupy hełmu (rys. 4). W hełmie współczesnym wkładka 
amortyzująca jest bezpośrednio oparta na konstrukcji więźby, natomiast 
pas regulowany połączony jest z więźbą za pomocą rzepów (wymontowany, 
niewidoczny na fotografii). 

       a)
 

       b)

Rys. 3. a) Sposób realizacji obciążenia cieplnego, b) Termogram przedstawiający 
pola temperaturowe na powierzchni skorupy hełmu podczas rozgrzewu
Źródło: opracowanie własne
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Dla potrzeb eksperymentu hełmy oznaczono w następujący sposób: hełm 
krajowy obecnie produkowany i użytkowany – cv102, hełm krajowy starego 
typu, obecnie użytkowany – ph-5, hełm zagraniczny obecnie produkowany 
i użytkowany – f1.

Rys. 4. Różnice w konstrukcji hełmów współczesnych i starego typu
Źródło: Opracowanie własne.

3. Wyniki badań

Na wykresach (rys. 5) przedstawiono charakterystyki siły w funkcji prze-
mieszczenia, uzyskane w teście hełmu cv102.

a)

Konstrukcja współczesnego krajowego 
hełmu strażackiego

Konstrukcja krajowego  
hełmu strażackiego starego typu
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b)

Rys. 5. Charakterystyki eksperymentalne sił czynnych i biernych w funkcji prze-
mieszczenia (hełm krajowy cv), w zakresach obciążenia cieplnego ratownika  
a) rutynowym (20°c), b) ekstremalnym (140 °c przez 10 min)

Na wykresach (rys. 6) przedstawiono charakterystyki siły w funkcji 
przemieszczenia z próby wykonanej z użyciem hełmu zagranicznego f1, na 
rys. 7 dla hełmu ph5.

a)
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b)

Rys. 6. Charakterystyki eksperymentalne sił czynnych i biernych w funkcji prze-
mieszczenia (hełm zagraniczny f1), w zakresach obciążenia cieplnego ratownika  
a) rutynowym (20°c), b) ekstremalnym (140 °c przez 10 min)

Rys. 7. Charakterystyki eksperymentalne sił czynnych i biernych w funkcji prze-
mieszczenia (hełm krajowy starego typu PH5)
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4. Dyskusja wyników badań

Charakterystyki sił czynnej i biernej, uzyskane w teście hełmu krajowego 
cv102, nie pokrywają się (rys. 5). W warunkach rutynowych wartość siły 
w pierwszym etapie kontaktu ze skorupą jest wyższa na bijaku. W tym 
etapie siła nie jest od razu przenoszona na czujnik pod makietą głowy, ale 
następuje przemieszczenie i odkształcenie konstrukcji hełmu. W warunkach 
ekstremalnych zależność jest odwrotna. W kolejnym etapie siła czynna spada 
a następnie gwałtownie wzrasta aż do osiągnięcia wartości maksymalnej 
na poziomie ok. 3500 n. Przebieg siły czynnej charakteryzuje się cyklicz-
nym umacnianiem związanym najprawdopodobniej ze skojarzonymi prze-
mieszczeniami, deformacjami i niszczeniem materiałów skorupy i wkładki 
amortyzującej. Wartości maksymalne sił biernych uzyskane na czujniku 
w miejscu kręgosłupa szyjnego wykraczają poza maksymalne sił czynne 
i uzyskują wartości ok. 4000 n. Ta wartość może być związana z wpływem 
sił masowych (inercji). Siły bierne przekraczają wartości dopuszczalne, nie 
przekraczają wartości krytycznych.

Druga charakterystyka przedstawia wyniki uzyskane po ekspozycji heł-
mu cv102 w temperaturach podwyższonych (rys. 5b). Przebieg jest innych, 
cykliczne fazy umocnienia są mniej widoczne. Wiąże się to najprawdopodob-
niej ze zmniejszeniem się sztywności skorupy i lepszą absorbcją energii ude-
rzenia przez odkształcenie samej skorupy. Maksymalne wartości sił czynnej 
i biernej są zbliżone i wykoszą 3000 n, w niewielkim stopniu przekraczają 
wartości dopuszczalne. Odkształcenia progresywne (rys. 5) w warunkach 
rutynowych są zauważalne. Powstają prawdopodobnie dlatego, że ze względu 
na dużą prędkość uderzenia przesuwa się początkowa granica plastyczności. 
W warunkach ekstremalnych (rys. 5b) efekt ten jest częściowo ograniczony 
przez zwiększenie podatności tworzywa skorupy pod działaniem strumienia 
gorącego powietrza – mięknięcie tworzywa [12].

Dla hełmu f1 maksymalna siła czynna uzyskana w zakresie rutynowym 
wynosi ok. 4900 N, bierna ok. 5150 n (rys. 6). Obydwie wartości są zbliżone 
do wartości sił centralnych krytycznych dla kręgosłupa szyjnego. W warun-
kach ekstremalnych uzyskano niższe wartości sił maksymalnych wynosiły 
ok. 4000 n (rys. 6b), co przekracza wartość dopuszczalną. 

Charakterystyka uzyskana w teście hełmu starego typu – ph5, ma kształt 
bardziej monotoniczny niż uzyskiwane dla hełmów współczesnych. Wyniki 
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sił czynnych i biernych wielokrotnie przekraczają wartości krytyczne. War-
tość maksymalna siły biernej przewyższa znacząco maksymalną wartość 
siły wymuszenia i osiąga poziom ok. 17000 n (rys. 7). Warto zwrócić uwagę, 
że towarzyszące przemieszczenia są mniejsze niż w przypadku hełmów 
współczesnych. Proces odciążania jest charakterystyczny dla konstrukcji 
o dużej sztywności.

Na wykresach siły w funkcji przemieszczenia, po osiągnięciu wartości 
maksymalnej siły, obserwowany jest niewielki przyrost odkształcenia a na-
stępnie jednoczesny spadek odkształcenia i siły. Efekt ten jest prawdopodob-
nie związany ze sprzężonymi procesami – odbiciem częściowo sprężystym 
bijaka (bijak nie grzęźnie w hełmie) oraz zadziałaniem systemów hamowania 
bijaka i tłumienia udarów wtórnych. 

5. Podsumowanie i wnioski

Wydaje się, że w przypadku hełmów strażackich najbardziej przydatne jest 
mierzenie sił związanych z przyspieszeniem ujemnym (opóźnieniem) [13] 
układu hełm -makieta głowy -kręgosłup szyjny. Najbardziej utylitarne zna-
czenie ma określenie sił przenoszonych w kierunku kręgosłupa szyjnego, 
dlatego, że energia kinetyczna przenoszona przez hełm pochodzi zazwyczaj od 
elementów o stosunkowo dużej masie i małej prędkości, co powoduje powsta-
wanie przyspieszeń ujemnych względnie bezpiecznych i zarazem stosunkowo 
dużych sił przenoszonych w kierunku kręgosłupa szyjnego. Konkludując, 
prawidłowe i przydatne w przedmiotowych badaniach wydaje się podejście 
przedstawione m.in. w pracy [8], zgodnie z którym ustalono, że wartość siły 
przenoszonej przez hełm nie może przekroczyć 5 kN. Takie założenie oparte 
jest na badaniach odporności czaszki, kręgów szyi oraz mózgu człowieka na 
uszkodzenia mechaniczne [14]. 

Na podstawie analizy wyników badań przedstawiono następujące wnioski:
1. Dostosowanie konstrukcji hełmu do odpowiedniej pracy, zapewniającej 

absorbscję energii uderzenia i jej ograniczone przenoszenie w kierunku 
kręgosłupa szyjnego, wiąże się z poznaniem istoty zjawiska w naukowych 
badaniach laboratoryjnych.

2. Energia kinetyczna uderzenia w hełm osadzony na głowie jest zamieniana 
głównie na energię odkształcenia (deformacji) skorupy, wkładki amorty-
zującej, jeżeli taka występuje, i więźby. Sposób deformacji struktur hełmu 
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(zależny również od temperatury) ma kluczowe znaczenie dla przejmowa-
nia i przenoszenia energii uderzenia centralnego.

3. Hełmy strażackie projektuje się tak aby nie dochodziło do kontaktu cen-
tralnego konstrukcji hełmu z głową, w celu uniknięcia obrażeń. Wg au-
torów, z tego samego powodu dochodzi do redystrybucji sił w kierunku 
kręgosłupa szyjnego. 

4. Zastosowanie zwartej konstrukcji hełmu i struktur o wyższej sztywności 
może prowadzić do przenoszenia wyższych sił w kierunku kręgosłupa 
szyjnego (np. hełm zagraniczny f1). 

5. Redystrybucja sił przez więźbę, której elementy podlegają głównie obciąże-
niom rozciągającym (hełm starego typu) pozwala uzyskać charakterystykę 
sił biernych o przebiegu w większym stopniu monotonicznym. Jednakże 
wartości maksymalne sił biernych uzyskane dla hełmu starego typu ph -5, 
przewyższają kilkukrotnie wartości krytyczne.

6. Oddziaływanie strumienia gorącego powietrza może wpłynąć na zmianę 
wartości sił reakcyjnych zarówno na kierunku wymuszenia czynnego jak 
i po stronie biernej (kręgosłupa szyjnego). 

7. Konstruktor powinien zapewnić możliwość rozchodzenia się sił zewnętrz-
nych uderzenia na rozległe strefy struktury np. przez wprowadzenie ele-
mentów (warstw) o zmniejszonej sztywności – absorbujących w stosunku 
do elementów mniej podatnych, zapewniających „przestrzeń bezpieczeń-
stwa” np. w przypadku perforacji.

8. Zastosowanie gradacji sztywności może przyczynić się również do ogra-
niczenia przyspieszeń oraz proporcjonalnych do nich sił bezwładności 
działających na ratownika.

9. Przedstawione wynik badań mają charakter wstępny i są niepełne. Plano-
wane są dalsze badania.
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Ocena wpływu zużycia tkaniny zewnętrznej  
ubrania specjalnego strażaka na jej wytrzymałość

Streszczenie
Materiały włókiennicze przeznaczone na odzież ochronną należą do grupy wy-

robów najbardziej narażonych na trudne warunki eksploatacyjne: ekspozycję na 
promieniowanie słoneczne, podwyższoną temperaturę i wilgoć oraz na działanie 
sił tarcia i wielokierunkowego rozciągania. Przeprowadzone badania miały na celu 
ukazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego zużycia: 
ścierania i starzenia lampą ksenonową. Ocenę zużycia prowadzono na podstawie 
badań wytrzymałości resztkowej na przebicie kulką po cyklach ścierania lub sta-
rzenia dla tkaniny bawełnianej i aramidowej.

Słowa kluczowe: odzież ochronna , starzenie, ścieranie, wytrzymałość, przebicie kulką

Evaluation of Wear impact of the External Textile  
of Special Firefighter Clothing on its Resistance

Abstract
Textiles intended for protective clothing belong to a group of materials subjected to 

difficult operating conditions: solar radiation, high temperatures, humidity, frictional 
forces and multidirectional tensile. Conducted studies aimed at demonstrating changes 
occurring in the textiles at conditions of accelerated wear: abrasion and aging with xenon 
lamp. Assessment of wear was performed based on the studies of residual ball bursting 
strength after abrasion and aging cycles for aramid and cotton and aramid fabrics.

Keywords: protective clothing, aging, abrasion, strength, ball burst
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Wstęp

Ochronny osobiste tracą swoje właściwości w trakcie ich eksploatacji. Jest to 
spowodowane zarówno procesem starzenia, jak i wszelkiego rodzaju uszko-
dzeniami zarówno mechanicznymi, chemicznymi, a także wywołanymi 
promieniowaniem wysłanym przez słońce. Ze względu na powolność pro-
cesu, jest on trudny do zaobserwowania. Często bardzo trudno jest określić 
datę przydatności do użycia dla hełmów, rękawic, butów czy ubrania spe-
cjalnego. Jedną z głównych przyczyn utraty właściwości ochron osobistych 
jest promieniowanie uv. Inną przyczyną utraty właściwości są przetarcia 
i uszkodzenia mechaniczne.

Badania wykonane w ramach projektu dobr/0011/r/id1/2013/03 pt. 
„Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron oso-
bistych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, re-
alizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju, dotyczą oceny 
wpływu przyspieszonego zużycia (ścierania i starzenia) wybranych tkanin 
zewnętrznych stosowanych w ubraniach specjalnych strażaka na ich para-
metry wytrzymałościowe.

Laboratoryjna ocena jakości wyrobów włókienniczych, obejmuje bada-
nia parametrów użytkowych, które można sklasyfikować jako parametry 
określające trwałość wyrobu.

W czasie użytkowania wyrób włókienniczy ulega różnym odkształceniom 
spowodowanym działaniem sił rozciągających, zginających, ścierających i skrę-
cających oraz niekorzystnemu oddziaływaniu promieniowania słonecznego.

Jedną z cech fizycznych włókienniczych wyrobów decydującą o ich trwało-
ści (czasie użytkowania) jest wytrzymałość na działanie sił rozciągających. Dla 
większości płaskich wyrobów włókienniczych do określenia wytrzymałości na 
rozciąganie stosuje się rozciąganie jednokierunkowe. Są jednak wyroby, dla 
których bardziej wskazane jest stosowanie rozciągania wielokierunkowego 
[1]. Przyjęto, że w ubraniu specjalnym strażaka podczas akcji najczęściej wy-
stępują siły tarcia i wielokierunkowego rozciągania. Zachowanie się tkanin 
w warunkach działania różnych narażeń stanowi o trwałości i przydatności 
wyrobu do określonego celu. Parametry trwałości wyrobu określają w pew-
nym sensie jego wytrzymałość na zniszczenie oraz odporność na ścieranie, 
odporność na promieniowanie uv. 
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Wskaźniki określające trwałość wyrobu otrzymuje się na podstawie 
pomiarów wytrzymałości resztkowej na odpowiednich przyrządach. Do 
wyznaczanych wskaźników trwałości tkanin należą: 

• wytrzymałość na wielokierunkowe rozciąganie (przebicie kulką) tkaniny 
surowej,

• odporność na cykle ścierania wyrażona współczynnikiem redukcji wy-
trzymałości na przebicie kulką kM,

• odporność na przyspieszone starzenie uv wyrażona współczynnikiem 
redukcji wytrzymałości na przebicie kulką kuv.

1. Charakterystyka wybranych tkanin stosowanych  
    jako warstwa zewnętrzna ubrania specjalnego

Odzież ochronna dla strażaka, jako wyrób należący do grupy środków ochro-
ny indywidualnej, podlega wytycznym i obowiązującym aktom prawnym. 
W Normie Europejskiej pn -en 469:2014 ‒11 – wersja angielska, zastępującej 
wcześniejszą pn -en 469:2008 – wersja polska omówiono ogólną budowę 
odzieży, minimalne poziomy właściwości użytkowych stosowanych ma-
teriałów, metody badania stosowane do określenia poziomów właściwości 
użytkowych oraz oznakowanie i informacje dostarczane przez producenta.

Obecnie na polskim rynku dostępne są różne modele odzieży ochronnej 
do akcji przeciwpożarowych – ubrań specjalnych różniących się między sobą 
zastosowanymi tkaninami oraz konstrukcją. 

Ubranie specjalne wykonane jest jako ubranie warstwowe składające się 
z tkaniny zewnętrznej, bariery termicznej, membrany i podszewki. Ubranie 
składa się z kurtki i spodni w kolorze czarnym.

Główną bazę tkanin do produkcji ubrań specjalnych stanowią tkaniny 
aramidowe. Tańszym rozwiązaniem a jednocześnie spełniające wymogi 
normy pn -en 469:2008 jest wykorzystanie jako tkaniny zewnętrznej 100% 
bawełny impregnowanej trudnopalnie.

Tkanina aramidowa
Aramidy – grupa polimerów, rodzaj poliamidów włóknotwórczych. Ich 

cechą charakterystyczną jest występowanie w ich łańcuchach głównych 
ugrupowań aromatycznych.
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Tkanina aramidowa tkana jest z wysokiej jakości przędzy aramidowej ce-
chującej się doskonałą izolacyjnością cieplną oraz najwyższą wytrzymałością 
mechaniczną. Polimer tworzący to włókno jest syntetycznym długołańcucho-
wym poliamidem aromatycznym. Jego właściwości znajdują zastosowanie 
min. przy produkcji tkanin technicznych. Z uwagi na orientację pierścieni 
struktura cząstek określana jest jako meta -aramid.

Aramidy jako włókna posiadają znacznie wyższą odporność na rozcią-
ganie niż pozostałe poliamidy. Wynika to z dwóch faktów:

• układ następujących po sobie ugrupowań aromatycznych i wiązań ami-
dowych tworzy strukturę o dużej sztywności, ze względu na delokalizację 
elektronów z orbitali π układów aromatycznych na wiązania amidowe

• sztywne łańcuchy polimeru łatwiej krystalizują i łatwiej porządkują się 
w trakcie przędzenia, dzięki czemu otrzymane włókna posiadają bardzo 
uporządkowaną mikrostrukturę.
Z uwagi na orientację pierścieni struktura cząstek określana jest jako 

meta -aramid.
Tkanina aramidowa nie pali się, nie topi się ani nie skrapla. Zaczyna się 

zwęglać w temperaturach powyżej 370oc .Odmiennie niż bawełna i inne 
włókna naturalne, ochronna sprawność włókna aramidowego nie zależy 
od obróbki powierzchniowej, odporność tego włókna na gorąco i płomienie 
wynika z jego struktury molekularnej. Wysoka wytrzymałość na rozdarcie 
i ścieranie oferuje potencjalnie nie tylko wyższy poziom właściwości i nieza-
wodności w trudnych sytuacjach, ale także przedłużony czas użytkowania.

Tkanina bawełniana
Włókno bawełniane różni się znacznie od innych włókien celulozowych 

w zakresie cech morfologicznych. 
Wśród korzyści tkaniny bawełnianej można wymienić następujące:

• tkaniny bawełniane wykazują dobrą trwałość i użyteczność (jednak wciąż 
są one gorsze od tkanin syntetycznych pod względem trwałości). Z che-
micznego punktu widzenia bawełna jest stabilnym materiałem – pozostaje 
nieuszkodzona po długotrwałym oddziaływaniu słabych kwasów i związ-
ków zasadowych.

• cechuje się wysoką zdolnością absorpcji wody. W wilgotnej atmosferze 
tkaniny bawełniane mogą wchłonąć 27% wody bez efektu zawilgocenia.



Ocena wpływu zużycia tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego… 123

• tkanina bawełniana ma bardzo dobre właściwości oddychające, jest hi-
poalergiczna, miła w dotyku, doskonale nadaje się dla osób cierpiących 
na uczulenia skóry. Ma niską przewodność cieplną.

• tkaniny bawełniane mają bardzo niski współczynnik elastyczności, więc 
prawie się nie rozciągają. 

• Tkanina bawełniana jest często stosowana z wykończeniem wr (wodo-
odpornym), po (olejoodpornym), fr (ognioodpornym). Dostępne są 
również tkaniny bawełniane z włóknami antystatycznymi.

2. Parametry techniczne wyznaczane dla badanych tkanin

Tkaniny stosowane w ochronach osobistych (ubranie specjalne, rękawice) 
powinny podczas użytkowania charakteryzować się dużą wytrzymałością 
oraz odpornością na ścieranie i promieniowanie słoneczne. Właściwości 
użytkowe tkaniny poznajemy po surowcach z których została ona wykonana, 
gramaturze, grubości nitki, rodzaju splotu oraz ilości osnowy i wątku oraz 
jej trwałości po określonym zużyciu.

Dane techniczne tkanin kontrolowane podczas badań to:
• gramatura tkaniny, określana w g/m2 oznacza ciężar tkaniny na metr kwa-

dratowy. Jest to parametr odpowiadający gęstości tkaniny a ta jest zależna 
od grubości i zagęszczenia nitek.
Dla jednej warstwy może być obliczona z równania:

 (1)

gdzie:
• Ttexo, Ttexw – grubość osnowy i wątku wyrażające masę w [g] odcinka przędzy 

o długości 1000 [m]
• go, gw – gęstość osnowy i wątku określająca liczbę nitek osnowy i liczbę 

nitek wątku przypadających na 10 cm tkaniny
• wo, ww – wrobienie osnowy i wątku; w tkaninie nitki osnowy i wątku opla-

tają nitki układu przeciwnego, tworząc linię falistą. Wskutek tego długość 
nitki osnowy w 1 metrze tkaniny jest nieco większa niż 1 metr, a długość 
pojedynczego wątku jest większa niż szerokość tkaniny. Różnica ta zależy 
od splotu tkackiego, liczności nitek osnowy i wątku, grubości nitek oraz 
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techniki wytwarzania. Stosunek tej różnicy do pozornej długości sfalowanej 
nitki w tkaninie wyrażony w procentach określa tzw. wrobienie (osnowy lub 
wątku), które w większości tkanin wynosi od kilku do kilkunastu procent.
Zgodnie ze wzorem (1) masa powierzchniowa tkaniny jest proporcjonalna 

do grubości zastosowanej do jej wykonania przędzy, gęstości liniowej osnowy 
i wątku oraz wrobienia przędzy w obu kierunkach.

W przeprowadzonych badaniach ocenie podlegały następujące parametry 
techniczne wybranych tkanin:

• wytrzymałość na przebicie kulką zgodnie z pn -79/p -04738 [5] i pn-en 
iso 9073 ‒5:2008 [4], zdefiniowana jako siła potrzebna do przebicia próbki 
wyrobu włókienniczego kulką metalową o określonej średnicy, skierowaną 
prostopadle do powierzchni badanego wyrobu.

• wytrzymałość na ścieralność tkaniny, jest mierzona testem Martindale’a. 
Test ten polega na pocieraniu tkaniny w specjalnym urządzeniu do momen-
tu uzyskania określonej ilości cykli ścierania. np. 50 tys. cykli. Następnie 
badana jest wytrzymałość resztkowa po ścieraniu. Wynik testu pozwala 
określić trwałość tkaniny. 

• odporność na uv, badana w specjalnej komorze starzeniowej z lampą 
ksenonową, pozwala stwierdzić jak parametry wytrzymałościowe tkaniny 
zmieniają się po odpowiednim czasie ekspozycji na światło dzienne.

3. Metodyka badań

Materiały włókiennicze wybrane jako obiekty do badań, to:
• tkanina zewnętrzna 1: 100% bawełna impregnowana trudnopalnie, 280 g/m2

• tkanina zewnętrzna 2: 98% metaaramid, 2% antystatyk, 190 g/m2

Do badań pobrano próbki materiału o średnicy 100mm.

Zastosowane metody oceny
Masa powierzchniowa – wyznaczona za pomocą wagi laboratoryjnej z au-

tomatyczną kalibracją Radwag ps 2100.r2 (2100g – 1mg – szalka 195 × 195 mm, 
dokładność odczytu 1mg).

Grubość tkaniny – oznaczono grubościomierzem czujnikowym 0.01 kafer 
(grubościomierze z czujnikiem zegarowym o działce elementarnej 0.01 mm)

Badanie wytrzymałości na przebicie kulką – przeprowadza się je na zry-
warce zaopatrzonej w odpowiednie oprzyrządowanie specjalne, umożliwiające 
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przebicie próbki wyrobu włókienniczego prostopadle do jego powierzchni 
kulką metalową o określonej średnicy jak pokazano na rysunku 1. 

Do badania zastosowano kulkę o średnicy 20mm. 
Badania prowadzono na maszynie wytrzymałościowej LaborTest 6.100sp.1 

‒2 ‒2300. W czasie badania wykorzystano głowicę pomiarową siły o nominalnej 
wartości równej 10 kN. 

Bo badań wykorzystano uchwyt specjalny do mocowania próbek na 
przebicie. Ponadto w górnych szczękach maszyny wytrzymałościowej za-
montowano układ trzpienia zakończonego kulką o średnicy 20mm. Prędkość 
przesuwu trawersy 100 mm/min.

Rys. 1. Widok stanowiska laboratoryjnego do badania wytrzymałości  
na przebicie kulką
Źródło: opracowanie własne

Urządzenia starzeniowe
suntest xls+(ii) atlas Material Testing Technology GmbH 
Światło lampy ksenonowej jest bardzo zbliżone do naturalnego światła 

słonecznego, zawiera jednak nieco więcej ultrafioletu oraz promieniowania 
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podczerwonego. Usunięcie niepożądanych składników promieniowania i do-
pasowanie widma lampy dokonywane jest poprzez zastosowanie odpowiednio 
dobranych filtrów optycznych. Pozwala to na dostosowanie warunków badań 
do wymagań większości znanych specyfikacji dla przyśpieszonych badań 
starzeniowych. Zakres natężenia promieniowania pozwala na uzyskanie 
znacznego przyśpieszenia reakcji na światło – jak podaje producent, przy 
ustawionym natężeniu 600 W/m2 w zakresie długości fal 300 ‒800 nm, ekwi-
walent energii naturalnego promieniowania w ciągu 1 miesiąca w Europie 
Środkowej w aparacie Suntest uzyskuje się w ciągu 79 godzin.

Aparat suntest® xls+ (rys. 2b) służy do badania próbek płaskich 
umieszczonych na nieruchomym stoliku. Do badań wykorzystano filtr światła 
dziennego.

Badania prowadzono wg. zaprogramowanego przez użytkownika wła-
snego programu testu.

Przyjęto do badań następujące parametry:
• czas całkowity 200 h
• długość fali 300–800 nm
• warunki naświetlania (faza jasna) 120 min (108 min na sucho/ 12 min zra-

szanie)
• natężenie promieniowania 700 W/m2

• temperatury czarnego wzorca bst 65oC
• cykliczne zraszanie próbek (SunSpray) 12 min/fazę

M235 Martindale
Aparat M235 (rys. 2a) jest przeznaczony do badania odporności na ście-

ralnie oraz piling materiałów tekstylnych. Próbki są pocierane o materiał 
ścierający z określonym naciskiem (12 kPa).Urządzenie jest wyposażone 
w 6 stanowisk posiadających oddzielne licznikami otarć dla próbek. Aparat 
Martindale posiada 4 prędkości badań, do wyboru. Standardowa prędkość 
to 47.5 obr./min. Ścieranie tkanin prowadzono przy prędkości zwiększonej 
1,5 razy (71,3 obr/min). Tor ruchu suwaków jest linią prostą przechodzącą 
w poszerzającą się elipsę aż do ukształtowania następnej linii prostej z prze-
ciwnej strony (60,5  mm skoku) (krzywa Lissajous). Podczas tego testu badana 
tkanina jest pocierana a ilość tarć (zwanych cyklami lub suwami), którym 
poddana jest tkanina podawana jest w jednostce zwanej cyklem (niekiedy 
suwem) np.: 
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• dla metaaramidu przyjęto do badań 30 tys. cykli, 50 tys. cykli oraz 60  tys. 
cykli;

• dla bawełny 5tys. cykli, 7tys. cykli, 9tys. cykli, 10tys. cykli oraz 15tys. cykli.

Rys. 2. Widok aparatu Martindale’a (a) oraz komory suntest® xls+ (b)
Źródło: opracowanie własne

4. Wyniki badań wpływu zużycia na wytrzymałość  
    tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego

Dla wytypowanych dwóch wyrobów włókienniczych (tabela 1) wykonano 
badanie właściwości wytrzymałościowych przed zużyciem oraz po testach 
ścierania i po 200 godzinach starzenia w aparacie suntest® xls+(ii) firmy 
sdl Atlas.

Tabela 1. Właściwości próbek

Tkanina 1 Tkanina 2

Skład surowcowy Bawełna 100% 98% metaaramid
2% antystatyk

Masa powierzchniowa 280 gr/m2

320gr/m2 (wg badań) 190 g/m2

Grubość 0,56 mm 0,52 mm

Źródło: opracowanie własne
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Tkanina 1
Tabela 2. Zestawienie wyników badań odporności na ścieranie tkaniny 1

Oznaczenie 
próbki Proces zużycia

Wytrzymałość 
na przebicie 

kulką [N]

Wydłużenie przy 
maksymalnej 

sile [mm]

Współczynnik 
redukcji 

wytrzymałości
km [-]

1 2 3 4 5

Tkanina1_0kM Surowa 434,71±34,64 6,03±0,29 1

Tkanina1_5kM 5tys. cykli 339,04±32,7 4,49±0,43 0,78

Tkanina1_7kM 7tys. cykli 288,79±42,44 3,7±0,15 0,66

Tkanina1_9kM 9tys. cykli 233,5±28,5 3,44±0,32 0,54

Tkanina1_10kM 10tys. cykli 188,76±23,5 3,45±0,36 0,43

Tkanina1_15kM 15tys. cykli 164,38±10,17 3,98±0,18 0,38

Źródło: opracowanie własne

Ubytek masy i grubości

Rys. 3. Zużycie geometryczne tkaniny 1
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4. Zużycie masowe tkaniny 1
Źródło: opracowanie własne

Odporność na ścieranie i przyspieszone starzenie uv
Tabela 3. Zestawienie wyników badań odporności na przyspieszone starzenie tkaniny 1

Oznaczenie 
próbki

Proces 
zużycia

Wytrzymałość 
na przebicie 

kulką [N]

Współczynnik 
redukcji 

wytrzymałości 
kUV [-]

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile

[mm]

1 2 3 4 6

Tkanina1_UV200 UV 200h 424,31± 28,02 0,98 4,99

    a)               b)

Rys. 5. Wytrzymałość na przebicie kulką tkaniny 1 a) po cyklach ścierania  
b) po starzeniu
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6. Porównanie wpływu zużycia na wytrzymałość na przebicie kulką tkaniny 1
Źródło: opracowanie własne

Tkanina 2
Tab. 4. Zestawienie wyników badań odporności na ścieranie tkaniny 2

Oznaczenie próbki Proces 
zużycia

Wytrzymałość na 
przebicie kulką [N]

Wydłużenie 
przy 

maksymalnej 
sile [mm]

Współczynnik 
redukcji 

wytrzymałości
km [-]

1 2 3 4 5

Tkanina2_ 0 kM surowa 705,13±25,44 4,86±0,54 1

Tkanina2_30 kM 30 tys. cykli 803,03±77,41 5,37±0,82 1,14

Tkanina2_50 kM 50 tys. cykli 672,65±43,18 4,65±0,35 0,95

Tkanina2_60 kM 60 tys. cykli 606,08±31,18 4,72±0,19 0,86

Tkanina2_mokra na mokro 690,16±5,28 4,85±0,14 0,98

Źródło: opracowanie własne
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Ubytek masy i grubości

Rys. 7. Zużycie geometryczne tkaniny 2
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Zużycie masowe tkaniny 2
Źródło: opracowanie własne

Odporność na ścieranie i przyspieszone starzenie uv
Tabela 5. Zestawienie wyników badań odporności na przyspieszone starzenie tkaniny 2

Oznaczenie próbki Proces 
zużycia

Wytrzymałość na 
przebicie kulką

[N]

Współczynnik 
redukcji 

wytrzymałości 
kUV [-]

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile

[mm]

1 2 3 4 5

Tkanina2_UV200 UV 200h 419,84±118,22 0,6 4,79±0,75

Źródło: opracowanie własne

cykle Martindale’a [103]

cykle Martindale’a [103]
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          a)                b)

Rys. 9. Wytrzymałość na przebicie kulką tkaniny2 a) po cyklach ścierania 
b) po starzeniu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Porównanie wpływu zużycia na wytrzymałość na przebicie kulką tkaniny 2
Źródło: opracowanie własne

       a)           b)

Rys. 11. Porównanie wytrzymałość na przebicie kulką badanych tkaniny a) tkaniny 
surowe b) po starzeniu
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 12. Wpływ starzenia na zmianę parametrów wytrzymałościowych  
badanych tkanin
Źródło: opracowanie własne

5. Podsumowanie

Przeprowadzone badania miały na celu ukazanie zmian zachodzących w tka-
ninach w czasie ich eksploatacji: ścierania mechanicznego oraz ekspozycji 
na promieniowanie, wilgoć i podwyższoną temperaturę.

Na podstawie wyników badań przedstawionych w tabeli 2 i 4 można 
stwierdzić, że proces przyspieszonego starzenia w czasie 200 godzin próbek 
wyrobów włókienniczych w warunkach stacjonarnych (próbki nieruchome) 
spowodował spadek wytrzymałości na przebicie kulką, zgodnie z przewidy-
waniem, wyższy dla próbek tkaniny aramidowej o mniejszej masie powierzch-
niowej. Dla tkaniny bawełnianej, która była wykończona trudnopalnie zmiana 
wytrzymałości po starzeniu była nieznaczna (spadek o 2%). Dla tkaniny 
metaaramidowej stwierdzono duży 40% spadek wytrzymałości. Pomimo 
licznych zalet tkanin aramidowych ich podstawową wadą jest niestabilność 
chemiczna – fotoliza pod wpływem promieniowania uv prowadząca do 
degradacji parametrów wytrzymałościowych [1]. Fotoliza włókien polia-
midowych powoduje zrywanie wiązań c – c lub c – n. Stwierdzono, że do 
zerwania wiązania c – n konieczna jest energia rzędu 50kcal/mol (21kJ/mol). 
Natomiast przy fotolizie włókien celulozowych zerwanie wiązania c – c lub 
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c – o wymaga energii 80÷90kcal/mol (33,5–37,5 kJ/mol). Potwierdza to więk-
szą stabilność włókien bawełnianych niż aramidowych przy oddziaływaniu 
promieniowania uv.

Badania odporności na ścieranie potwierdziły dużą odporność włókien 
aramidowych na zużycie mechaniczne. Po 50tys. cykli ścierania redukcja 
wytrzymałości na przebicie kulką wynosiła zaledwie 5% a po 60 tys. cykli 
14% w odniesieniu do tkaniny surowej, ubytek masy wynosił odpowiednio 
4% i 7% a redukcja grubości nie przekraczała 18%.

Tkaninę bawełniana cechują gorsze właściwości mechaniczne. Już w sta-
nie surowym wytrzymałość na przebicie kulką badanych próbek wynosiła 
435 n (poniżej 450 n), po 5 tys. cykli ścierania odnotowano spadek o 22%, po  
9 tys. o 46%, po 15 tys. o 70% przy redukcji grubości o ok.20% i ubytku masy 11%.

Na podstawie analizy literatury naukowej dotyczącej badań tkanin [2],[3], 
norm przedmiotowych [4], [5], [6] oraz przedstawionych wyników badań 
właściwości barierowych i użytkowych wyrobów włókienniczych , takich jak:

• wpływ procesu zużycia ściernego na właściwości mechaniczne,
• wpływ procesu starzenia uv na właściwości mechaniczne.

Zaproponowano następującą metodykę oraz kryteria oceny właściwości 
wyrobów włókienniczych stosowanych jako tkanina zewnętrzna ubrania 
specjalnego strażaka:
1. Wielokierunkowe rozciąganie może być stosowane jako ponadnormaty‑

wny test do oceny wytrzymałości mechanicznej tkanin w ochronach 
osobistych.

2. Wytrzymałość na przebicie kulką dla wyrobów włókienniczych stoso-
wanych jako tkaniny zewnętrzne ubrania specjalnego nie może być mnie-
jsza niż 450 n. 

3. W badaniach kwalifikacyjnych ochron osobistych elementy z mate‑
riałów polimerowych powinny być testowane na trwałość starzeniową 
(metodami przyśpieszonymi).

4. Czas wykonywania prób starzeniowych włókienniczych materiałów 
ochron osobistych strażaka można ograniczyć do 200 godzin lub dawki 
promieniowania, przy której wytrzymałość resztkowa na przebicie kulką 
wyrobów włókienniczych po procesie starzenia nie będzie mniejsza niż 
450 n. Komora starzeniowa uv powinna być wyposażona w lampę kse-
nonową z filtrem światła dziennego przeznaczonym dla wyrobów włóki-
enniczych stosowanych do eksploatacji na zewnątrz.
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5. Test na ścieranie wyrobów włókienniczych metodą Martindale’a poz‑
wala ocenić trwałość ochrony.

6. Liczba cykli ścierania określająca trwałość tkaniny zewnętrznej powinna 
odpowiadać współczynnikowi redukcji wytrzymałości na poziomie nie 
przekraczającym wartości 0,7 przy zachowaniu wytrzymałości resztkowej 
powyżej 450 n.

7. Tkaniny aramidowe stosowane na ochrony osobiste powinny być mo‑
dyfikowane stabilizatorami uv w celu zachowania parametrów me‑
chanicznych ochron. 

8. Krytyczne wartości sił określających wytrzymałość tkaniny w badaniu 
wielokierunkowego rozciągania (przebicie kulką) nie mogą być niższe niż 
wartości normowe wytrzymałości wynikające z normy pn-en 469:2014 [6]
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Badanie wytrzymałości na przebicie podeszwy 
wybranego obuwia specjalnego stosowanego 
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki porównawczych badań wytrzymałości na 

przebicie styllusem obuwia specjalnego, stosowanego obecnie w jednostkach ochro-
ny przeciwpożarowej. W celu porównawczym badania przeprowadzono z wykorzy-
staniem ostrza znajdującego się w temperaturze normalnej 20°c oraz podwyższonej, 
wynoszącej 200°c. Do badań wykorzystano dwie nieużywane pary obuwia specjal-
nego skórzanego. Obuwie tego typu charakteryzuje się wzmocnieniem podeszwy 
oraz noska buta. Materiał, z którego zostały wykonane charakteryzuje duża od-
porność w warunkach atmosferycznych w zakresie temperatur od –20°c do+40°c. 

W strażackim obuwiu specjalnym materiał wierzchni mogą stanowić m.in.: skóry 
naturalne, np. bukaty bydlęce licowe, welurowe, dwoiny bydlęce kryte lub welurowe, 
materiały skóropodobne, pvc, poliuretan, tkaniny impregnowane, inne materiały [8]. 
Technologia ta powoduje zwiększenie napięcia powierzchniowego cząsteczek wody, 
co wstrzymuje przesiąkanie (materiały hydrofobowe). Do wykonania spodów naj-
częściej wykorzystuje się poniższe materiały i procesy technologiczne [9]: guma/
guma – dwustopniowa wulkanizacja elektromechaniczna, pu/tpu – dwustopniowy 
wtrysk poliuretanu, pu/pu – dwustopniowy wtrysk poliuretanu o dwóch gęstościach, 
pu – jednostopniowy wtrysk poliuretanu, pu/guma – bezpośredni wtrysk poliure-
tanu na wkładkę gumową, inne – łączenie nitrylu, pvc, gumy.

W produkcji obuwia ochronnego wykorzystuje się najczęściej podnoski metalowe, 
stalowe oraz kompozytowe, a także stalowe i kompozytowe wkładki antyprzebiciowe.

Badania wytrzymałościowe wybranych modeli butów o odmiennej konstruk-
cji, zostały wykonane na specjalnie skonstruowanym innowacyjnym stanowisku 
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opartym na maszynie wytrzymałościowej LabTest 6.100sp.1 ‒2 ‒2300. Skonstruowany 
układ grzejny ostrza o łącznej mocy 240 w i napięciu wynoszącym 24 v pozwala 
na swoboda regulację temperatury w zakresie 20 ‒500°c. Wyniki badań wykazały 
wyraźne różnice w odporności spodów badanych modeli butów. Ponadto wyka-
zano niekorzystny wpływ działania gorącego styllusa, perforacja spodów butów 
następowała przy mniejszych siłach. Wartość charakteryzująca odporność oraz 
stopień jej pogorszenia pod działaniem dodatkowego czynnika termicznego, zależy 
od materiałów warstw spodów i ich konstrukcji. 

Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczo -rozwojowego Nr o rob/ 
0011/03/001 „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron 
osobistych”.

Słowa kluczowe: obuwie specjalne, przebicie, innowacyjne stanowisko 

The Strength Tests of the Selected Special Boots,  
Used in Fire Departments,  
Exposed to the Sole Puncture

Abstract
The article presents the results of the comparative strength tests of the special 

boots used in fire units which are exposed to the sole puncture with the stylus. 
The tests have been carried out using the blade in normal 20 °c and higher 200°c 
temperature. Two pairs of special boots have been used for the tests. The boots have 
specially protected soles and toecaps. The material used for their production has 
a high weatherproof quality , from – 20°c till +40°c.

The outside layers of the firefighters’ special boots can be made of the following 
materials: natural leathers such as , cow leather grain, cow leather suede, covered 
cow leather split or suede as well as the leatherette materials.

pvc, polyurethane, impregnated textures and other materials (8). That technology 
causes the increase water particles surface tension which stops soaking (hydrophobic 
materials). To produce the soles the mentioned below materials and technological 
processes are commonly used(9): guma/gum – two stage electromechanical cure, 
pu/tpu – two stage polyurethane injection, pu/pu – two stage polyurethane injec-
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tion with two densities, pu – one stage polyurethane injection, pu/guma – direct 
polyurethane injection on the rubber pad, other – nitrile bonding, pvc, rubber.

For the production of the protective boots the most commonly used are the 
metal, steel and composite toecaps as well as steel and composite antipuncture pads.

The strength tests of the selected boot models of different design have been carried 
out on the specially constructed innovative stand based on the testing machine the 
LabTest 6. 100sp.1 ‒2 ‒2300. The constructed blade heating system of the total power – 
240 w and of the voltage – 24 v makes the free regulation of the temperature within 
20–500°c possible. The results have shown the significant differences in the strength 
of the tested boot soles. Moreover the unfavorable influence of the hot stylus has been 
shown. The sole punctures were observed at smaller powers. The value characteristic 
for the strength and the level of its worsening, because of the additional thermic factor, 
depends on the soles material layers as well as on their design.

The tests have been carried out in the framework of the r&d project No. o rob/ 
0011/03/001 ‘Development of an innovative stands system for testing personal protection’ 

Keywords: special boots, puncture, innovative stand

1. Wstęp

Środki ochrony osobistej strażaków należą do grupy środków stanowiących 
bezpośrednią ochronę ratownika podczas licznych zagrożeń, które mogą 
wystąpić w czasie prowadzenia działań ratowniczych. Jednym z elementów 
ochrony indywidualnej strażaka -ratownika są buty specjalne. Zgodnie z obo-
wiązującymi normatywami obuwie o cechach ochronnych, w odróżnieniu 
od obuwia roboczego, jest głównie przeznaczone do ochrony użytkowników 
przed szeregiem urazów, które mogą mieć miejsce podczas wypadków [1]. 
W odróżnieniu od obuwia roboczego, które zapewnia przede wszystkim 
wygodę użytkowania i walory higieniczne, obuwie o cechach ochronnych 
zabezpiecza użytkownika przed licznymi urazami występującymi na sta-
nowisku pracy. Buty strażackie mają za zadanie zabezpieczyć nogi przed 
urazami mechanicznymi, czynnikami szkodliwymi, wysokimi i niskimi 
temperaturami, wilgocią, prądem elektrycznym, poślizgiem [2, 3]. Dlatego 
cechuje je specjalna konstrukcja (rys. 1).
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Rys.1. Buty strażackie, wiodącego producenta, w przekroju 
Źródło: http://safetech.net.pl/buty.html [9]

Ze względu na poziom zagrożeń, przed którymi obuwie powinno chronić 
został unormowany podział na trzy kategorie przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Sposób oznaczenia kategorii obuwia

Kategoria obuwia Symbol Ochrona 
palców stopy

Norma określająca 
wymagania

Wytrzymałość 
na uderzenia 

z energią

BEZPIECZNE S – „safety” podnosek PN -EN ISO 20345:2012E 200 J

OCHRONNE P – „protective” podnosek PN -EN ISO 20346 :2007P 100 J

ZAWODOWE O – „occupational” podnosek PN -EN ISO 20347 :2012E brak

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5,6,7]
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Wszystkie rodzaje obuwia o cechach ochronnych ze względu na rodzaj za-
stosowanego materiału i technologie wytwarzania można podzielić na obuwie 
klasyfikacji i (wykonane ze skóry i innych materiałów, z wyłączeniem obuwia 
całogumowego lub całotworzywowego) oraz obuwie klasyfikacji ii (całogumo-
we – całkowicie wulkanizowane lub całotworzywowe – całkowicie formowane). 
Dostępne konstrukcje obuwia klasyfikacji i oraz ii to: typ a – obuwie z niską 
cholewą, typ b – trzewik, typ c – obuwie do połowy łydki, typ d – obuwie do 
kolana oraz typ e – obuwie z cholewką powyżej kolana. W przypadku obuwia 
dla strażaków powinno ono odpowiadać modelom od b do e.

W normie en 15090:2012e [4] zastała określona kwestia izolacyjności 
cieplnej obuwiaw kontakcie z gorącym podłożem. Zaproponowano trzy 
poziomy ochrony wprowadzając jednocześnie dla nich odpowiednie sym-
bole do znakowania (hi1, hi2 i hi3). Obuwie należy zatem zakwalifikować 
do jednego z trzech typów:

Typ 1. (na przykład hi1÷ hi3) to obuwie przeznaczone do ogólnych akcji 
ratowniczych i zwalczania ognia na polach uprawnych, plantacjach i pastwi-
skach oraz w lasach. 

Typ 2. (na przykład hi2, hi3) obuwia jest odpowiedni podczas ratow-
niczych akcji gaśniczych, działań zabezpieczających w budynkach i innych 
pomieszczeniach zamkniętych, w tym także pojazdach i na statkach lub po-
dobnych środkach uczestniczących w pożarze lub sytuacji nagłego zagrożenia. 

Typ 3. to obuwie całogumowe i całotworzywowe przeznaczone głównie 
do stosowania w nagłych wypadkach z udziałem niebezpiecznych materia-
łów, związanych z uwolnieniem lub zagrożeniem uwolnienia do środowiska 
niebezpiecznych chemikaliów, które mogą powodować utratę życia, zranienie 
osób lub zniszczenie mienia i środowiska. Obuwie przydatne także do działań 
ratowniczych, gaszenia ognia i zabezpieczania mienia w samolotach, budyn-
kach, zamkniętych pomieszczeniach, pojazdach, na statkach lub podobnych 
środkach uczestniczących w pożarze lub sytuacji nagłego zagrożenia.

2. Materiał badawczy i metodyka wykonania badań
 
2.1. Materiał badawczy

W badaniach wykorzystano dwie nieużywane (fabrycznie nowe) pary obu-
wia specjalnego skórzanego. W obydwu przypadkach konstrukcja butów 
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specjalnych została wzmocniona, w przypadku buta „v” metalową a buta 
„b” z kompozytu polimerowago wzmocnionego kevlarem, wkładką przeciw-
przebiciową podeszwy. Materiał, z którego zostały wykonane, charakteryzuje 
duża odporność w warunkach atmosferycznych w zakresie temperatur od 

−20°c do +40°c. Materiał wierzchni stanowi specjalnie impregnowana skóra.

2.2. Stanowisko do wykonania badań 

W celu przeprowadzenia badań w ramach prowadzonych prac projektowych 
zostało zaprojektowane i wykonane stanowisko badawcze umożliwiające 
zbadanie wytrzymałości na przebicie podeszwy z wykorzystaniem gorącego 
ostrza (stylusa). Stanowisko oparto na maszynie wytrzymałościowej LaboTest 
6.100sp.1 ‒2 ‒2300, która umożliwia obciążenie siłą statyczną oraz utrzymanie 
jej w układzie pionowym na stałym założonym poziomie. Maksymalna 
wytwarzana przez maszynę siła statyczna wynosi 100 kN. Urządzenie jest 
wyposażone w trzy głowice pomiarowe, w czasie badania wykorzystywano 
głowice pomiarowa o nominalnej wartości równej 10 kN. W badaniach użyty 
został zakres prędkości przesuwu trawersy wynoszący 10mm/min. 

Rys. 2. A) Suport specjalny do zamocowania buta, B) But zamocowany  
na stanowisku badawczym
Źródło: Opracowanie własne

W celu zamontowania obuwia wykorzystano specjalny suport umożliwiają-
cy montaż całego obuwia w przestrzeni roboczej maszyny wytrzymałościowej. 
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W czasie badania but opiera się w trzech punktach podparcia i jest jednocześnie 
zamocowany za pomocą uchwytów, co pozwala na unieruchomienie podeszwy 
buta (rysunek 2). 

W górnych szczękach maszyny wytrzymałościowej znajduje się układ 
grzejny wraz z ostrzem (styllusem) o długości 65mm i średnicy 3mm. Układ 
grzejny ostrza składa się z 4 grzałek, każda z grzałek posiada moc 80 w. No-
minalne napięcie zasilania wynosi 24 v. W czasie badania grzałki są ze sobą 
połączone równolegle i pracują jednocześnie. Regulacja temperatury odbywa 
się przy wykorzystaniu grzałek na stałe połączone równolegle i zawsze pra-
cują wszystkie. Zasilenia grzałek odbywa się przy wykorzystaniu zasilacza 
laboratoryjnego, regulowanego voltcraft dpps-32 ‒20. Pomiar temperatury 
ostrza odbywa się za pomocą kamery termowizyjnej optris pi400. Kamera 
jest zdolna do przechwytywania i zapisywania obrazów termicznego w pełnej 
rozdzielczości przy użyciu częstotliwości pomiaru sięgającej 80Hz. Kamera 
Optris pi450 osiąga rozdzielczość termiczną rzędu 40mK i może być wy-
korzystywana do wykrywania niewielkich różnic temperatury. Urządzenie 
pozwala na pomiar temperatury w zakresie – 20°c÷900°c z dokładnością 
wynoszącą ±2°c.

2.3 Metodyka wykonania badań

W badaniach wykorzystano dwie pary obuwia specjalnego producentów za-
granicznych posiadające niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu 
i sprzedaży w Polsce. Przed przystąpieniem do montażu obuwia w maszynie 
wytrzymałościowej oceniono stan obuwia i jego zgodność z opisem produ-
centa. Następnie po zamontowaniu obuwia w uchwycie i maszynie wytrzy-
małościowej przystąpiono do badań wytrzymałościowych. W pierwszym 
etapie wykonano badania wytrzymałości na przebicie styllusem, którego 
temperatura wynosiła 20°c. Dla każdego z badanego obuwia wykonano prze-
bicie w trzech wybranych miejscach środkowej części podeszwy. Badanie 
uznawano za zakończone w momencie całkowitego przebicia podeszwy, co 
zostało oznaczone na wykresie. Przed przystąpieniem do badania gorącym 
styllusem następowało uruchomienie układu grzejnego. Temperatura ostrza 
była mierzona za pomocą kamery termowizyjnej Optris pi450. Po osiągnięciu 
temperatury 150°c przystępowano do przebicia podeszwy. Również w przy-
padku badania rozgrzanym styllusem wykonano po trzy próby dla każdego 
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z wybranych rodzajów obuwia specjalnego. Rejestracja wyników siły przebi-
cia odbywała się za pomocą oprogramowania maszyny wytrzymałościowej 
LabTest 6.100sp.1 ‒2 ‒2300.

3. Wyniki badań

Porównanie wytrzymałości na przebicie wybranego obuwia specjalnego 
styllusem w temperaturze normalnej 20°c oraz nagrzanego do temperatury 
150°c zostało przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Porównanie wytrzymałość na przebicie podeszwy wybranego obuwia 
specjalnego zimnym i gorącym styllusem

Rodzaj 
obuwia 

Temperatura 
Styllusa [°C]

Siła Przebicia 
[N]

Wartość 
Średnia [N]

Odchylenie. 
Std. [N]

Współczynnik 
wariancji

Obuwie 
rodzaju „B”

20 2522,5

2666,98 188,4 7,0620 2880,1

20 2598,4

150 2499,5

2281,07 267,6 11,73150 2361,1

150 1982,6

Obuwie 
rodzaju „V”

20 1715,9

1734,49 19,4 1,1220 1732,9

20 1754,6

150 1265,0

1307,93 56,0 4,28150 1371,3

150 1287,5

Źródło: opracowanie własne

Przykładowe wykresy uzyskane w czasie badań wytrzymałościowych 
zostały przedstawione na rysunkach 3 oraz 4.
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Rys. 3. Charakterystyka siły w funkcji przemieszczenia ogrzanego do 150°c styllu-
sa uzyskana w próbie odporności na przebicie podeszwy buta strażackiego rodzaju 

„b” w strefie środkowej 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Charakterystyka siły w funkcji przemieszczenia w próbie odporności na 
przebicie podeszwy buta strażackiego rodzaju „v” w strefie środkowej 
Źródło: opracowanie własne
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4. Wnioski

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań można wysunąć następujące 
wnioski:
1.  Wyższą odpornością na przebicie cechowały się buty „b”. Uzyskana odpor-

ność była ponad dwukrotnie wyższa od wymaganej, zawartej we właściwej 
normie technicznej.

2.  Na wykresach dotyczących buta „b”: widoczna jest wyraźnie moment 
przebicie elastomerowej podeszwy i kontaktu ze znacznie wytrzymalszą 
i sztywniejszą wkładką. Uprawnione wydaje sie stwierdzenie, że proces 
przebijania jest etapowy, a o wytrzymałości pakietu warstw pomiędzy 
podłożem a stopą decyduje wkładka z twardego tworzywa sztucznego 
lub metalu. 

3.  Proces przebijania sztywnej wkładki jest etapowy i wymaga przemiesz-
czenia sie styllusa na ok 3 mm w przypadku buta „b” i 5,5 mm w bucie „v”. 
Prawdopodobnie but „v” wyposażony jest grubszą wkładkę wykonaną 
z materiału o niższej wytrzymałości od wkładki buta „b”.

4.  Wpływ oddziaływania gorącym styllusem jest jednoznacznie niekorzyst-
ny, odporność na przebicie podeszwy jest niższa. Zależność ta dotyczy 
obydwu badanych modeli butów. Warto zaznaczyć, że wymagania nor-
matywne nie uwzględniają badania gorącym styllusem.

5.  Większa wrażliwością na działanie gorącego styllusa cechuje się but „v”.
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Badania materiałów odzieży ochronnej będącej 
w kontakcie z ciałami o podwyższonej temperaturze

Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań zestawów komponentów ubrań spe-

cjalnych na innowacyjnym stanowisku do badania materiałów ochron osobistych 
będących w kontakcie z ciałami o podwyższonej temperaturze, powstałym w trakcie 
realizacji projektu innoos. Autorzy przebadali 120 próbek materiałów ubrań stra-
żackich pod kątem skuteczności ochrony przed oparzeniem ii stopnia. Wykorzysta-
no kryterium oparte o całkę Henriquesa oraz zaproponowane przez wykonawców 
kryterium chti. Uzyskane wyniki podkreślają wagę kwestii doprecyzowania 
norm wykorzystywanych do oceny jakości specjalnych ubrań strażackich w Polsce. 

Słowa kluczowe: ochrony osobiste, oparzenie, transport ciepła, ciepło kontaktowe 

Investigation of protective clothing materials  
being in contact with hot bodies

Abstract
The paper presents the results of investigation of sets of protective clothing com-

ponents sets, performed on innovative stand for testing personal protective materials 
being in contact with bodies at elevated temperature, that was built during the in-
noos project. The authors examined 120 samples of firefighting clothing materials, 
regarding their effectiveness in protection against second degree burn injuries. 
A criterion based on the Henriques integral and chti criterion proposed by authors 
was used. The results emphasize the importance of clarification of the standards for 
the evaluation of the quality of protective clothing for firefighters in Poland.

Keywords: protective clothing, burn injuries, heat transfer, contact heat
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1. wstęp

Ubrania specjalne dla strażaków, zgodnie z wymaganiami normy pn-en 469 [1], 
podlegają różnorodnym badaniom odporności na czynniki termiczne. Są to 
badania dotyczące:

• odporności na przenikanie ciepła od promieniowania,
• odporności na przenikanie ciepła od płomienia,
• rozprzestrzeniania płomienia,
• wytrzymałości na rozciąganie po ekspozycji na promieniowanie cieplne,
• odporności na ciepło.
Opcjonalnie bada się kompletne ubranie na oprzyrządowanym mane-

kinie. Badania odporności ochron na ciepło kontaktowe, zgodnie z metodą 
opisaną w normie pn-en iso 12127 –1 [2], dokonuje się jedynie w odniesieniu 
do odzieży ochronnej odbijającej promieniowanie cieplne, przeznaczonej do 
specjalnej akcji przeciwpożarowej, zgodnie z normą pn-en 1486 [3]. W trakcie 
realizacji projektu innoos „Opracowanie innowacyjnego systemu stano-
wisk do badań ochron osobistych” opracowano innowacyjne stanowisko 
do badania materiałów ochron osobistych będących w kontakcie z ciałami 
o podwyższonej temperaturze. Proponuje się, aby tego typu badania wyko-
nywać również w odniesieniu do ubrań specjalnych. 

2. badania eksperymentalne

2.1. Badane zestawy komponentów

Badania objęły czterowarstwowe zestawy komponentów tkanin odzieży 
ochronnej składające się z warstwy zewnętrznej, membrany, izolacji ter-
micznej oraz podszewki. Zestawy te przeznaczone są do ubrań specjalnych 
zgodnych z normą pn-en 469 [1] na poziomie ochrony x2. Norma ta nie 
przewiduje jednak badań pakietów ubrań w kontakcie z ciałem o podwyż-
szonej temperaturze (ciepło kontaktowe). Aktualnie są one przewidziane 
tylko dla odzieży odbijającej promieniowanie cieplne przeznaczonej do 
specjalnej akcji przeciwpożarowej (zgodnie z normą pn-en 1486: 2009 [3]). 
Warstwę zewnętrzną wykonano z włókien aramidowych z domieszką włó-
kien antystatycznych, natomiast paroprzepuszczalną membranę z włókien 
aramidowych oraz laminatu wykonanego z teflonu. Zarówno wkład termo-
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izolacyjny, jak i zintegrowana z nim podszewka składają się z wiskozy oraz 
włókien aramidowych. 

W przygotowanym przez autorów stanowisku badawczym wykorzystuje 
się zestawy komponentów o wymiarach 350×350 mm. Próbki tkanin są ukła-
dane w ramach stalowych z zachowaniem konfiguracji zgodnej z zaleceniami 
producenta. Na etapie montażu w próbkach umieszcza się termopary płasz-
czowe typu k o zewnętrznej średnicy 0,25 mm i podwyższonym standardzie 
dokładności: (Special Limits of Error) większe z ±1,1k lub ±0,4%. Czujniki 
montowane są przez ich przeplecenie przez materiał. Przewody na kolejnych 
warstwach prowadzi się w sposób uniemożliwiający powstanie mostków 
cieplnych. Końcowe odcinki o długości 5 mm są maksymalnie przesunięte 
w płaszczyźnie pionowej o 3 mm względem siebie. 

Przed pomiarem gotowe próbki zestawów komponentów poddawane są 
kondycjonowaniu, zgodnie z normą pn-en 15614 [5], w temperaturze 20±2ºc 
i wilgotności względnej 65±5%. 

W niniejszym artykule zaprezentowane są wyniki dla próbek nowych, 
nie poddanych praniu lub czyszczeniu przed wykonaniem pomiarów. 

2.2. Stanowisko badawcze

W celu dokonania badań właściwości zestawów komponentów ubrań ochron-
nych będących w kontakcie z ciałem o podwyższonej temperaturze zapro-
jektowano i wykonano innowacyjne stanowisko badawcze do pomiarów 
ponadnormowych. Model ułożenia warstw zestawu komponentów wraz 
z elementami stanowiska został zaprezentowany na rys.1 

Główną cechą stanowiska badawczego jest pionowe zamontowanie prób-
ki, natomiast zakres temperatury płyty grzewczej mieści się w przedziale 
50–700ºc. Kolejnym elementem stanowiącym novum w stosunku do metody 
opisanej w normie pn-en iso 12127 –1 [2], jest wykorzystanie płyty sta-
bilizującej w miejsce kalorymetru aluminiowego. Wykonano ją ze stopu 
aluminium, a do jej stabilizacji wykorzystany został ultratermostat wodny.

Powierzchnia czynna płyty ma wymiary 300×300 mm i jest dopasowa-
na do wymiarów tkaniny wewnątrz ramki mocującej. Od strony zestawu 
komponentów umieszczona jest płyta z ceramiki macor zintegrowana 
z płytą stabilizującą. W celu poprawy absorbcji promieniowania elektroma-
gnetycznego jej powierzchnię pokryto grafitem. Element ten charakteryzuje 



152 Marcin A. Bugaj, Łukasz Cieślikiewicz, Tomasz S. Wiśniewski

się dyfuzyjnością zbliżoną do skóry ludzkiej. Zasadność zastosowania płyty 
wykonanej z macor-u potwierdzają także inne opracowania [7].

Rys. 1. Model zestawu komponentów wraz z płytą grzewczą i stabilizującą

W omawianym stanowisku ceramiczna płyta stanowi także bazę mon-
tażową dla pięciu termopar od strony próbki oraz trzech na powierzchni 
styku ceramiki z płytą aluminiową. Układ ten pozwala na stworzenie trzech 
ścianek pomocniczych umożliwiających określenie gęstości strumienia ciepła 
przepływającego przez badaną próbkę. Termopary płaszczowe o zewnętrznej 
średnicy 0,5 mm umieszczono w specjalnie wyfrezowanych rowkach. 

Płyta stabilizująca znajduje się na wózku przesuwanym za pomocą me-
chanizmu śrubowego, z możliwością jego blokady. Do wózka przymocowany 
jest także czujnik siły zbudowany przy wykorzystaniu mostka tensometrycz-
nego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu mechanizmowi przeniesienia 
siły, czujnik ten pozwala na pomiar nacisku płyty grzewczej na próbkę. 

Płytę grzewczą wykonano z mosiądzu, natomiast jej nagrzewanie odbywa 
się dzięki zastosowaniu siedmiu grzałek patronowych. Maksymalna tem-
peratura, pozwalająca na stabilną pracę źródła wymuszenia, wynosi 700ºc. 
Płyta grzewcza umieszczona jest na wózku z mechanizmem śrubowym 
pozwalającym na dosunięcie płyty z prędkością do 15 mm/s. 

Pomiędzy płytą grzewczą a prowadnicami mocującymi ramę z próbką 
umieszczono kurtynę wykonaną z polerowanej stali. Element ten ma za zada-
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nie osłonić próbkę przed promieniowaniem cieplnym w czasie bezpośrednio 
przed pomiarem. 

Ramę z próbką zestawu komponentów mocuje się w stanowisku badaw-
czym przez jej wsunięcie w mosiężne prowadnice pozwalające na pozycjo-
nowanie oraz wywarcie nacisku na badany materiał. Układ płyt, prowadnic 
i miernika siły nacisku ma możliwość regulacji i  jest dostosowywany do 
grubości badanych pakietów wielowarstwowych. 

Całe stanowisko wyposażone jest w dwa kontaktrony pozwalające na 
określenie istotnych, z punktu widzenia dokładności pomiaru chwil czasowych. 
Pierwszy wysyła sygnał do układu akwizycji danych w momencie opadnięcia 
kurtyny, w którym to próbka została wystawiona na ekspozycję promieniowa-
nia cieplnego z gorącej płyty. Natomiast drugi pozwala określić moment, w któ-
rym płyta grzewcza rzeczywiście dotknęła badanego zestawu komponentów.

Wszystkie dane z zainstalowanych czujników są zbierane przez układ 
akwizycji danych oparty na urządzeniach firmy National Instruments umoż-
liwiających rejestrację sygnałów z częstotliwością 90Hz dla każdego z 32 
kanałów pomiarowych. Dane są odczytywane i zapisywane za pomocą de-
dykowanego programu, który dodatkowo wykonuje, w czasie rzeczywistym, 
obliczenia pozwalające na określenie stopnia ochrony badanych materiałów. 

Stół mocujący stanowiska został wykonany z profili aluminiowych skrę-
canych. Ze stołem zintegrowano także wyciąg okapowy oraz osłony termicz-
ne. Widok stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Widok stanowiska badawczego
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2.3. Metodyka badawcza

Głównym celem prowadzonych pomiarów na omawianym stanowisku do 
badań ubrań specjalnych, będących w kontakcie z ciałem o podwyższonej 
temperaturze jest ocena ich skuteczności jako ochron osobistych. Podczas 
pomiarów dokonywana jest rejestracja przebiegów temperatury. Dokonuje 
się tego zarówno na poszczególnych warstwach próbki, jak i na płycie sta-
bilizującej oraz grzewczej. Dane te pozwalają określić warunki termiczne, 
w jakich znajduje się ubranie ochronne oraz ciało strażaka podczas kontaktu 
z gorącym elementem otoczenia. Na ich podstawie można określić strumień 
ciepła przepływający przez próbkę, ilość energii zakumulowanej w próbce, 
opór cieplny oraz czas potrzebne do wystąpienia oparzenia ii stopnia dla 
danego wymuszenia. Wszystkie te parametry umożliwiają ocenę i porów-
nanie poszczególnych zestawów komponentów ubrań specjalnych. Ponadto, 
po zakończonym badaniu możliwa jest także wzrokowa ocena skutków 
działania wymuszenia oraz szczegółowe badania materiałowe. 

W celu standaryzacji warunków pomiarowych przyjęto warunki kon-
dycjonowania próbek opisane w podrozdziale 2.1. Czas od momentu wycią-
gnięcia ram z próbką z komory klimatycznej do opadnięcia kurtyny jest nie 
dłuższy niż 60 sek. Po wsunięciu próbki w prowadnice mocujące i dosunięciu 
płyty stabilizującej wraz z jej zablokowaniem oraz podpięciu termopar za-
montowanych wewnątrz zestawu, włącza się rejestrację danych w programie 
do ich akwizycji. Następnie zwalnia się kurtynę, która swobodnie opadając, 
zamyka obwód kontaktronu w momencie znalezienia się w minimalnym 
położeniu. Operator stanowiska w tej samej chwili czasowej rozpoczyna do-
suw płyty grzewczej do próbki z prędkością 10 mm/s. Początkowa odległość 
płyty mosiężnej od powierzchni próbki wynosi 50 mm. Moment zetknięcia 
się płyty grzewczej z próbką rejestrowany jest przez drugi kontaktron. Ope-
rator każdorazowo ustala nacisk na zestaw komponentów o sile 1000±20 n. 
Pomiar prowadzony jest do momentu wystąpienia oparzenia ii stopnia wg obu 
przyjętych kryteriów opisanych w podrozdziale 2.4. Po tym momencie nastę-
puje odsunięcie płyty grzejnej oraz podniesienie kurtyny. Płyta stabilizująca 
zostaje pozostawiona dosunięta, do momentu ustabilizowania się wszystkich 
temperatur na poziomie sprzed rozpoczęcia pomiaru. Po tym czasie kończy 
się rejestrację danych i wyciąga próbkę. Jeżeli planuje się kolejne badanie na tej 
samej próbce w celu określenia zmiany skuteczności właściwości ochronnych 



Badania materiałów odzieży ochronnej będącej w kontakcie z ciałami… 155

ze względu na wcześniejsze obciążenie cieplne, płyta stabilizująca pozostaje 
dosunięta, a cała procedura powtórzona. Po wyjęciu próbki z ramy zostaje 
ona opisana i przekazana do dalszych badań materiałowych.

2.4. Kryteria oceny skuteczności ochrony

Jakość ochrony zestawów komponentów ubrań strażackich przed obciąże-
niami cieplnymi typu oddziaływanie płomienia czy też promieniowania jest 
definiowania przy użyciu współczynników hti (ang. Heat Transfer Index) 
oraz rhti (ang. Radiation Heat Transfer Index). W przypadku płomienia hti 
jest określany jako czas potrzebny do przyrostu temperatury kalorymetru 
miedzianego o 24 k przy wymuszeniu na poziomie 80±4 kW/m2. Kalorymetr, 
według normy pn-en 367 [4], stanowi okrągłą płytkę miedzianą o czystości 
co najmniej 99%. Płytka ma średnicę 40 mm, grubość 1,6 mm, masę około 
18 g oraz ciepło właściwe – 0,385 kJ/(kgK). W załączniku D przytoczonego 
dokumentu znajduje się także opis wskaźnika przenikania ciepła, według 
którego, by osiągnąć zakładany przyrost temperatury, należy dostarczyć do 
kalorymetru za próbką ilość ciepła równą 132,3±1,1 kJ/m2. rhti określane 
jest dla wymuszenia radiacyjnego na poziomie 20 lub 40 kW/m2 i przy wy-
korzystaniu analogicznego kalorymetru. 

Kryterium hti przy wymuszeniu 84 kW/m2 zostało opracowane na 
podstawie standardowej krzywej oparzenia przedstawionej przez Derksena 
i in.(1961) [6].

Do oceny jakości badanych zestawów komponentów Autorzy przyjęli 
dwa kryteria. Pierwsze, określone jako wskaźnik chti (ang. Conduction 
Heat Transfer Index). Opiera się on na konstrukcji hti i został wprowadzony 
przez Autorów niniejszej publikacji. Natomiast drugie kryterium, oznaczone 
literą „h” wykorzystuje bezpośrednio całkę Henriquesa. Należy podkreślić, 
iż jedynie kryterium Henriquesa określa dokładny czas osiągnięcia oparze-
nie ii stopnia. chti jest jedynie kryterium porównawczym, umożliwia ono 
ocenę poszczególnych zestawów komponentów.

W omawianym stanowisku badawczym z płytą stabilizującą symulującą 
ciało strażaka pomiar ilości energii przekazanej w czasie przez zestaw kom-
ponentów dokonuje się przy pomocy ścianki pomocniczej wykonanej z płyty 
macor. Wskaźnik chti określa się dla każdej temperatury wymuszenia i jest 
on wyrażony w czasie potrzebnym do przekazania 132,3±1,1 kJ/m2 przez badany 
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zestaw komponentów. Wartość wymuszenia zapisuje się w indeksie dolnym, 
np.: chti300 odpowiada wymuszeniu od gorącej płyty na poziomie 300ºc.

Drugie kryterium wykorzystuje całkę Henriquesa. Równanie to pozwala 
w sposób ilościowy określić stopień oparzenia skóry w zależności od tempa 
zachodzenia procesów chemicznych i temperatury na zadanej głębokości skóry.

(1)

gdzie: p [1/s] jest współczynnikiem zależnym od głębokości, t [k] jest tempera-
turą warstwy podstawnej naskórka dla oparzenia i i ii stopnia bądź tempera-
turą pomiędzy skórą właściwą i warstwą podskórną dla oparzenia iii stopnia,  
∆e [J/kmol] jest energią aktywacji, r [J/kmol∙k] to stała gazowa. Wartości współ-
czynnika P oraz ilorazu wartości energii aktywacji i stałej gazowej ∆e/r zostały 
przedstawione w tabeli 1. [8] 

Tabela 1. Współczynniki dla całki Henriquesa; *Weaver i Stoll’a [9], **stałe Hen-
riquesa [10]

Współczynniki użyte przy obliczaniu całki Henriques’a

Zakres temperatury
P ∆E/R

[1/s] --

44ºC < T < 50ºC* 2,185×10124 93534,9

50ºC < T* 1,823×1051 39109,8

--** 3,1×1098 75000

Stopień oparzenia określa się na podstawie wartości, jaką przyjmuje para-
metr stopnia oparzenia Ω. Dla warstwy podstawnej naskórka o temperaturze 
t > 317,15 k oparzenie I stopnia występuje przy wartości Ω = 0,53. Oparzenie ii 
dla tych samych warunków występuje przy Ω = 1. Natomiast oparzenie iii 
stopnia występuje przy Ω = 1 dla warstwy pomiędzy skórą właściwą oraz 
warstwą podskórną. 

Przedstawione w tym artykule wartości czasów odpowiadających osią-
gnięciu wskaźników chti i Henriquesa są określane na podstawie pomiaru 
temperatury przez środkową ściankę pomocniczą. Ścianka pomocnicza 
pozwala wyznaczyć strumień ciepła przy pomocy równania Fouriera, dwóch 
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termopar umieszczonych po obu stronach materiału o znanej grubości 
i znanym współczynniku przewodzenia ciepła. Termopara na powierzchni 
ścianki pomocniczej od strony próbki służy do wyznaczania wartości całki 
Henriquesa dla oparzenia ii stopnia. Jest ona umieszczona na głębokości 
75×10 ‒6m odpowiadającej min. grubości naskórka [7]. 

3. wyniki i analiza

W ramach przeprowadzonych badań autorzy wykonali 120 pomiarów. Uzyska-
ne rezultaty z nowo powstałego stanowiska pozwalają na poznanie charakteru 
zjawisk zachodzących w zestawie komponentów podczas poddania go wymu-
szeniu od dociśniętego ciała o podwyższonej temperaturze (płyty grzewczej). 

Przeprowadzono badania na próbkach nowych, które zostały następnie 
poddane kolejnym obciążeniom cieplnym. Uzyskano w ten sposób dane na 
temat powtarzalności otrzymywanych rezultatów. Ponadto pozwoliły one 
także na ocenę jakości ochrony ciała strażaka przez zestaw komponentów po 
ekspozycji na działanie ciała o podwyższonej temperaturze. Wyniki pozwoliły 
na ocenę przydatności obu użytych kryteriów. 

3.1. Efekt docisku gorącej płyty

Na zbudowanym stanowisku badane próbki poddawane są naciskowi od 
gorącej płyty rzędu 20 kPa. Odpowiada to ciśnieniu wywieranemu przez 
100-kilogramowego strażaka znajdującego się w pozycji siedzącej. W ni-
niejszym artykule przedstawione zostaną głównie wyniki dla obciążenia 
cieplnego od ciała o temperaturze 300ºc.

Najistotniejszym parametrem z punktu widzenia oceny jakości ochronnej 
zestawów, uzyskiwanym z pojedynczego badania jest temperatura na po-
wierzchni płyty stabilizującej. Na rys. 3. przedstawiono przykładowy przebieg 
temperatury dla nowej próbki z termopary nr 2 znajdującej się na głębokości 
75×10 ‒6 m w płycie z ceramiki macor. 

Widoczne na przebiegach temperatury maksima odpowiadają momentom 
odsunięcia gorącej płyty od próbki i są one zależne od czasów osiągnięcia obu 
kryteriów oparzenia ii stopnia. Wszystkie wartości maksymalnych tempe-
ratur oraz strumieni, jakie zostaną podane w tej publikacji odniesione są do 
momentu wystąpienia oparzenia iii stopnia według kryterium Henriquesa. 
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Rys. 3. Przebieg temperatury na powierzchni płyty stabilizującej

Można zauważyć, iż krzywe narastania temperatury na powierzchni płyty 
stabilizującej dla kolejnych próbek nakładają się na siebie. Krzywe ochładzania 
przybierają zbliżony charakter. 

Maksymalne wartości temperatury na płycie stabilizującej dla wszystkich 
próbek wynoszą 58±0,1ºc.

Widoczny na rys. 4. wykres przebiegu zmiany gęstości strumienia ciepła 
mierzonego na płycie stabilizującej przybiera analogiczny charakter do omó-
wionej wcześniej temperatury. Przy wymuszeniu cieplnym od ciała o tempe-
raturze na poziomie 300ºc i nacisku rzędu 20 kPa gęstość strumienia ciepła 
mierzona na płycie symulującej ciało strażaka osiąga 8085,15 W/m2 ±1,15%. 

Na kolejnych wykresach (rys. 5–8) przedstawiono wyniki pomiarów tem-
peratury na poszczególnych warstwach zestawu komponentów. Cztery termo-
pary mierzyły wartości odpowiednio: na powierzchni warstwy zewnętrznej 
od strony płyty grzewczej, na powierzchni membrany od strony tej płyty, na 
powierzchni membrany od strony stabilizacji oraz na powierzchni warstwy 
izolacji termicznej od strony płyty grzewczej.

Temperatura na powierzchni warstwy zewnętrznej dla wszystkich czte-
rech przedstawionych przypadków osiągała 282,65±6,55ºc. Jak widać na rys. 5 
jej przebieg po natychmiastowym przyroście (ok. 160ºc/s) stabilizuje się 
i przyjmuje charakter nieznacznego wzrostu (ok. 6ºc/s). Charakter ten moż-
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na odnotować dla przebiegów temperatury na wszystkich powierzchniach 
komponentów. Powtarzalność osiąganych poziomów temperatur jest różna, 
jednakże odchylenia od średniej dla czterech pakietów nie przekraczają 10%. 
Przebieg temperatury na warstwie termoizolacyjnej od strony wymuszenia 
dla próbki nr 1 jest niemiarodajny z powodu zagłębienia końcówki termopary 
w materiale izolacji.

Rys. 4. Gęstość strumienia ciepła przenikającego przez zestaw komponentów

Rys. 5. Przebieg temperatury na powierzchni zewnętrznej zestawu komponentów
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Rys. 6. Przebieg temperatury na powierzchni membrany od strony wymuszenia

Rys. 7. Przebieg temperatury na powierzchni membrany od strony płyty stabilizującej
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Rys. 8. Przebieg temperatury na powierzchni warstwy termoizolacyjnej od strony 
wymuszenia

3.2. Efekt pierwszego obciążenia cieplnego

Z dotychczasowych doświadczeń badawczych Autorów z zakresu wpływu od-
działywania promieniowania, płomienia oraz ciał o podwyższonej tempera-
turze na wielowarstwowe zestawy komponentów wynika, iż membrana jest 
najwrażliwszym elementem pakietu. Jest to istotne o tyle, że potrafi ona ulec 
zniszczeniu i integracji z izolacją termiczną bez widocznych zmian na warstwie 
zewnętrznej oraz podszewce. W zależności od temperatury płyty grzewczej 
użytkownik może stwierdzić zmianę sztywności ubioru w danej jego części 
poddanej wymuszeniu. Doświadczenia Autorów pokazują także, iż element ten 
w skrajnych przypadkach potrafi ulec reakcji egzotermicznej przy stosunkowo 
niskich temperaturach, rzędu 90ºc. 

Na rys. 9 oraz rys. 10 widać przykładowe przebiegi temperatur dla próbki no-
wej w pierwszym badaniu oraz dla tej samej próbki po wcześniejszym kontakcie 
z gorącą płytą, tj. w drugim badaniu. Pierwszą zauważalną różnicą jest nałożenie 
się na siebie przebiegów temperatury na warstwach membrany oraz izolacji 
termicznej na wykresie dla próbki po drugim badaniu. Poziom temperatury 
dla powierzchni membrany od strony stabilizacji oraz izolacji od strony gorącej 
płyty jest także wyższy o ok. 12%. Jednocześnie wskazywana przez termoparę 
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na powierzchni membrany od strony gorącej płyty temperatura spadła również 
o ok. 12% w stosunku do swojej poprzedniej wartości. Fakty te wynikają ze 
zniszczenia membrany. W wyniku uszkodzenia jej właściwości termoizolacyjne 
uległy pogorszeniu, natomiast same termopary zostały wtopione w jej strukturę.

Rys. 9. Przykładowy przebieg temperatury na poszczególnych warstwach zestawu 
komponentów dla próbki nowej

Rys. 10. Przykładowy przebieg temperatury na poszczególnych warstwach zestawu 
komponentów dla próbki po pierwszej ekspozycji
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W tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki zmiany temperatury i gęstości stru-
mienia ciepła dla czterech przykładowych próbek w dwóch przypadkach: po 
jednokrotnym i dwukrotnym obciążeniu cieplnym. W przypadku temperatury 
na powierzchni płyty stabilizującej, jak i gęstości strumienia ciepła widać, iż 
wartości osiągane przy drugim obciążeniu cieplnym są wyższe w momencie 
osiągnięcia kryterium oparzenia ii stopnia wg Henriquesa. W tabeli 4 przed-
stawiono natomiast wartości tych samych parametrów dla wybranej próbki 
przy kolejnych wymuszeniach. Tutaj w przypadku gęstości strumienia ciepła 
można zauważyć wyraźny przyrost osiąganych wartości.

Należy podkreślić, iż największa różnica osiąganych parametrów występuję 
pomiędzy pierwszymi dwoma badaniami. Po zniszczeniu i integracji membrany 
z warstwą termoizolacyjną, zarówno temperatury, gęstość strumienia ciepła, jak 
i czas potrzebny do osiągnięcia oparzenia ii stopnia są zbliżone. Ostatni parametr 
zostanie dokładnie omówiony w kolejnym podrozdziale niniejszej publikacji. 

Tabela 2. Temperatura na powierzchni płyty stabilizującej

Temperatura na powierzchni płyty stabilizującej w momencie osiągnięcia kryterium 
Henriquesa

Numer Próbki
Próbka po pierwszym 
obciążeniu cieplnym

Próbka po drugim obciążeniu 
cieplnym

°C °C

1 58,1 58,2
2 58,1 58,4
3 58,0 58,3
4 57,9 58,1

Tabela 3. Gęstość strumienia ciepła przenikającego przez zestaw komponentów

Gęstość strumienia ciepła przenikającego przez próbkę w momencie osiągnięcia 
kryterium Henriquesa

Numer Próbki
Próbka po pierwszym 
obciążeniu cieplnym

Próbka po drugim obciążeniu 
cieplnym

W/m2 W/m2

1 7992,5 8067,8
2 8099,4 8297,8
3 8177,8 8356,6
4 8089,7 8274,6
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Tabela 4. Temperatura i gęstość strumienia ciepła na płycie stabilizującej przy 
kolejnych obciążeniach cieplnych dla pojedynczej próbki

Liczba 
wcześniejszych 

ekspozycji

Temperatura na powierzchni 
płyty stabilizującej 

w momencie osiągnięcia 
kryterium Henriquesa

Gęstość strumienia ciepła 
przenikającego przez próbkę 

w momencie osiągnięcia 
kryterium Henriquesa

°C W/m2

0 57,9 8089,7

1 58,1 8251,3

2 58,1 8264,7

3 58,2 8359,1

Jak wynika z przedstawionych danych kolejne ekspozycje tego samego ze-
stawu komponentów pogarszają jakość ochrony zestawów komponentów ubrań 
strażackich. Na rys. 11 przedstawiono efekt jednokrotnego badania w kontakcie 
z płytą grzewczą o temperaturze 500ºc. Jak widać na rys. 11, membrana została 
stopiona wraz z termoizolacją, natomiast na warstwie zewnętrznej nie widać 
żadnych wyraźnych zmian pozwalających stwierdzić taki stan rzeczy. 

Rys. 11. Efekt pojedynczej ekspozycji przy temperaturze 500°c



3.3. Porównanie kryteriów chti i h

Do określenia stopnia ochrony badanych zestawów komponentów ubiorów 
ochronnych wykorzystano zarówno kryterium oparte o całkę Henriquesa, 
liczoną dla oparzenia ii stopnia, jak i wprowadzony przez Autorów wskaźnik 
chti omówiony w rozdziale 2 niniejszej publikacji. Oba kryteria przyjmują 
odmienny charakter w zależności od liczby obciążeń cieplnych oraz od zmiany 
wartości temperatury gorącej płyty. 

Efekt pierwszego wymuszenia cieplnego opisany w podrozdziale 2.2. jest 
także widoczny w otrzymanych wynikach czasów osiągnięcia obu kryteriów 
oceny jakości ochrony danego zestawu komponentów. 

W tabeli 5 oraz tabeli 6 przedstawiono zestawienie wyników dla czterech 
wybranych próbek po pierwszej oraz po drugiej ekspozycji. 

Zarówno dla kryterium h, jak i chti widoczny jest spadek uzyskiwanych 
czasów. W przypadku kryterium Henriquesa jest to aż 8,80% w stosunku 
do średniej wartości dla czasów po pierwszym wymuszeniu cieplnym. Na-
tomiast dla kryterium chti spadek ten wynosi jedynie 3,26%. 

Jeżeli chodzi o różnice w czasach dla pojedynczych próbek zestawów kom-
ponentów, to stosunki wartości odpowiednich kryteriów zostały przedstawio-
ne w tabeli 7. Można zauważyć, iż różnice dla obu kryteriów zmniejszają się 
w przypadku kolejnego wymuszenia. Jest to spowodowane większym spadkiem 
czasów kryterium h. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zmniejszenie oporu 
kontaktowego na poszczególnych warstwach w wyniku ich zespolenia oraz 
mniejsza akumulacja ciepła w warstwie termoizolacyjnej.

Tabela 5. Kryterium Henriquesa

Czas od początku obciążenia cieplnego do osiągnięcia kryterium Henriquesa

Numer Próbki
Próbka po pierwszym 

wymuszeniu
Próbka po drugim wymuszeniu

s s

1 33,9 29,7

2 30,7 28,2

3 31,3 29,2

4 33,6 31,0
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Tabela 6. Kryterium chti

Czas od obciążenia cieplnego do osiągnięcia kryterium CHTI

Numer Próbki
Próbka po pierwszym 
obciążeniu cieplnym

Próbka po drugim obciążeniu 
cieplnym

s s

1 28,6 27,1

2 27,5 26,3

3 26,7 26,6

4 27,7 26,9

Tabela 7. Relacja między kryteriami h i chti

Relacja między kryterium Henriquesa, a CHTI

Numer Próbki
Próbka po pierwszym 
obciążeniu cieplnym

Próbka po drugim obciążeniu 
cieplnym

– –

1 0,85 0,91

2 0,90 0,93

3 0,86 0,91

4 0,83 0,87

Efekt pierwszej próbki widoczny jest także na zestawieniu danych z kolejnych 
obciążeń cieplnych dla pojedynczej próbki. Spadki pomiędzy trzema ostatnimi 
przypadkami są stosunkowo niewielkie w porównaniu do próbek nowych. 

Tabela 8. Porównanie kryteriów h i chti

Liczba 
wcześniejszych 

ekspozycji

Czas od obciążenia cieplnego 
do osiągnięcia kryterium 

Henriquesa

Czas od obciążenia cieplnego 
do osiągnięcia kryterium CHTI

s s

0 33,6 27,7

1 31,0 26,9

2 30,3 26,7

3 29,2 26,1
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Otrzymane wartości pokazują, iż dla danego zestawu komponentów ubrań 
ochronnych strażak musiałby dotykać gorącego elementu ok. 30 s. by wystą-
piło oparzenie ii stopnia wg kryterium Henriquesa. Jeżeli kontakt następuje 
w wyniku upadku bądź przygniecenia jest to stosunkowo niedługi czas. 

W tabeli 9 i tabeli 10 przedstawiono czasy dla poszczególnych kryteriów 
w zależności od temperatury płyty grzejnej. W przypadku wymuszenia ciepl-
nego od ciała o podwyższonej temperaturze na poziomie 150ºc czas potrzebny 
do osiągnięcia kryterium Henriquesa przekraczał 10 min. Natomiast dla 
kryterium chti osiągane wartości w zakresie od 150ºc do 600ºc nie prze-
kraczały 1 min.

Należy zauważyć, iż wartości dla obu kryteriów zbiegają się przy tempe-
raturze wymuszenia na poziomie 300ºc. Dla wyższych temperatur czasy 
potrzebne do osiągnięcia oparzenia ii stopnia według Henriquesa są krótsze 
niż dla chti. 

Tabela 9. Kryterium h w zależności od temperatury wymuszenia

Czas osiągnięcia kryterium Henriquesa [s]

Liczba ekspozycji
Temperatura gorącej płyty [°C]

150 200 300 600

0 n.o. 431,1 32,4 8,8

1 n.o. 328,1 29,5  

2 n.o. 328,4 29,1  

3 n.o. 269,0 29,0  

Tabela 10. Kryterium chti w zależności od temperatury wymuszenia

Czas osiągnięcia kryterium CHTI [s]

Liczba ekspozycji
Temperatura gorącej płyty [°C]

150 200 300 600

0 57,3 43,7 27,6 13,8

1 56,3 43,6 26,8  

2 54,7 43,2 26,5  

3 54,1 42,2 26,3  
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Kryterium Henriquesa jest znacznie wrażliwsze na warunki geometryczne 
pakietów. W przypadku tego kryterium istotny jest opór kontaktowy i ilość 
akumulowanej energii. Na rys. 12 przedstawiono wartości osiąganych czasów 
dla poszczególnych kryteriów dla czterech kolejnych wymuszeń cieplnych. 
Przebadano cztery próbki dla każdego wymuszenia. Jak można zauważyć 
zmiana wartości osiąganych wyników dla kryterium Henriquesa przyjmuje 
charakter wielomianu, natomiast dla chti zmiana ta jest liniowa. Ponadto, 
powtarzalność wyników dla chti jest istotnie większa niż dla kryterium 
Henriquesa. 

Rys. 12. Porównanie kryterium h i chti

3.4. Dalsze badania

Zaprezentowane wyniki stanowią jedynie część rezultatów otrzymanych 
z badań przeprowadzonych na opisanym stanowisku. Dalsze publikacje 
przedstawią wyniki charakteryzujące jakość zestawów komponentów ubrań 
ochronnych dla przypadków próbek zawilgoconych powierzchniowo oraz 
objętościowo. Zostaną przedstawione informacje dotyczące wpływu zasto-
sowania impregnatu w poszczególnych tkaninach zestawów oraz czasy osią-
gnięcia oparzenia ii stopnia w funkcji siły nacisku. 
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4. podsumowanie

Autorzy niniejszej publikacji przedstawili wyniki otrzymane z badań prze-
prowadzonych na innowacyjnym stanowisku opracowanym i skonstruowa-
nym w ramach projektu innoos „Opracowanie innowacyjnego systemu 
stanowisk do badań ochron osobistych” nr o rob 0011/03/001, finansowa-
nego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Stanowisko do oceny jakości ochrony zestawów komponentów ubrań stra-
żackich umożliwia określenie czasu potrzebnego do wystąpienia oparzenia  
ii stopnia w sytuacji kontaktu ciała z obiektem o podwyższonej temperaturze. 
Wartość ta może zostać przedstawiona w postaci funkcji nacisku wywieranego 
na próbkę danego zestawu. Stanowisko umożliwia badanie próbek zarówno 
suchych, jak i wilgotnych objętościowo czy też powierzchniowo. Rozbudowa-
ny układ akwizycji danych pozwala określić wartości progowe wystąpienia 
istotnych z punktu widzenia procesu zdarzeń, określić wartości temperatury 
dla 25 punktów pomiarowych z częstotliwością 90 Hz oraz regulować siłę 
nacisku wywieraną na badaną próbkę zestawu komponentów ubrania.

Fakt, iż całość stanowiska została wykonana jako kompleksowy projekt, 
zarówno od strony konstrukcyjnej, metodycznej, jak i układu akwizycji danych 
wraz z dedykowanym oprogramowaniem, pozwala na osiągnięcie wysokiej 
funkcjonalności i powtarzalności pomiarów. Metodyka badawcza umożli-
wia określenie wartości, takich jak rozkład temperatury w próbce w dwóch 
wymiarach, gęstość strumienia ciepła za próbką, opór cieplny zestawu, czas 
potrzebny do wystąpienia oparzenia ii stopnia, ilość energii zakumulowanej 
i jej wpływ na wystąpienie oparzenia w czasie po ekspozycji.

Otrzymane rezultaty pozwalają przedstawić złożoność zagadnienia, ja-
kim jest określenie jakości ochrony zestawów komponentów ubrań strażac-
kich. Liczne zmienne, jak kondycja próbki czy liczba oraz charakter wcze-
śniejszych wymuszeń cieplnych, powodują mnogość możliwości konfiguracji 
czynników, które w ostateczności mają wpływ na bezpieczeństwo strażaka. 

Przyjęte kryterium Henriquesa wraz z zastosowaniem innowacyjnych 
rozwiązań, jakimi są płyta stabilizacyjna oraz nakładka z ceramiki macor, 
pozwalają na precyzyjną ocenę indywidualnej próbki zestawu komponen-
tów. Podczas akcji gaśniczej ułożenie poszczególnych warstw zestawu, opór 
kontaktowy pomiędzy tkaninami, stopień ich zużycia, zawilgocenia itp. dają 
widoczne różnice w wartości czasu potrzebnego do osiągnięcia oparzenia  
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ii stopnia. Opierając się na kryterium Henriquesa możliwym jest wychwy-
cenie tychże różnic podczas badań na omawianym stanowisku. 

Przeprowadzone badania utwierdzają Autorów w przekonaniu, iż pro-
blem jakości ochrony ubrań strażackich w sytuacji wymuszenia w wyniku 
kontaktu z ciałem o podwyższonej temperaturze jest istotnym zagadnieniem 
nie tylko badawczym, ale także aplikacyjnym. Brak szczegółowych kryteriów 
w normie pn -en 12127 –1 [2] określających graniczne czasy wystąpienia opa-
rzenia ii stopnia dla omawianego przypadku powodują, iż Autorzy podejmą 
dalsze wysiłki badawcze w celu głębszego doprecyzowania wymagań co do 
jakości zestawów komponentów ubrań strażackich. 

Praca została wykonana w ramach realizacji projektu badawczego innoos 
„Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”  
nr o rob 0011/03/001, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

literatura

  [1] pn-en 469: 2014 – wersja angielska, Odzież ochronna dla strażaków. 
Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do 
akcji przeciwpożarowej. 

  [2] pn-en iso 12127 –1: 2016 – wersja angielska, Odzież chroniąca przed 
ciepłem i płomieniem – Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego 
przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczone – Część 1: 
Ciepło kontaktowe wytwarzane przez cylinder grzejny. 

  [3] pn-en 1486: 2009, Odzież ochronna dla strażaków. Metody badania 
i wymagania dla odzieży odbijającej promieniowanie cieplne przezna-
czonej do specjalnej akcji przeciwpożarowej.

  [4] pn-en 367: 1992, Ochrona przed ciepłem i płomieniem. Metoda wyzna-
czania przenikania ciepła przy działaniu płomienia.

  [5] pn-en 15614: 2009, Odzież ochronna dla strażaków. Metoda badań labora-
toryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach 
w przestrzeni otwartej.



Badania materiałów odzieży ochronnej będącej w kontakcie z ciałami… 171

  [6] Krasny J., Some characteristics of fabrics for heat protective garments, 
w Baker R. L., Colletta G. C. (eds.), Performance of Protective Clothing, 
astm Special Technical Publication 900, pp. 463 –474, 1986.

  [7] Gagon B. D., Evaluation of New Test Methods for Fire Fighting Clothing, 
Worcester Polytechnic Institute 2000.

  [8] Udayraj, Talukdar P., Das A., Alagirusamy R., Heat and mass transfer 
through thermal protective clothing a review, International Journal of 
Thermal Sciences, volume 106, pp. 32 –56, 2016.

  [9] Weaver JA, Stoll AM. Mathematical model of skin exposed to thermal 
radiation. Report, Aerospace Medical Research Department, Naval Air 
Systems Command, nadc – mr – 6708. 1967.

[10] Henriques Jr FC. Studies of thermal injuries V: the predictability and the 
significance of thermally induced rate processes leading to irreversible 
epidermal injury. Archiv. Pathol. 1947; 43:489e502.





mgr inż. Karol Pietrak 
mgr inż. Michał Kubiś
dr hab. inż. Tomasz S. Wiśniewski 
Politechnika Warszawska

Badania właściwości cieplnych materiałów  
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Streszczenie
Właściwości cieplne materiałów wykorzystywanych do produkcji ochron oso-

bistych strażaków zostały wyznaczone w zakresie temperatur 25÷200°c. Badania 
obejmowały materiały stosowane w ubraniach specjalnych i elementach hełmu 
strażackiego. Ciepło właściwe materiałów zostało wyznaczone metodą skaningowej 
kalorymetrii różnicowej (dsc, ang. Differential Scanning Calorimetry), natomiast 
dyfuzyjność cieplna metodą impulsu cieplnego (lfa, ang. Laser Flash Analysis). 
Zbadano przykładowy zestaw tkanin pochodzący z ubrania specjalnego. Badanie 
dotyczyło zarówno zestawu fabrycznie nowego, jak i poddanego uprzednio obciąże-
niom cieplnym. Dodatkowo, wykonano symulację warunków pocenia się strażaka 
i porównano wyznaczone wartości efektywnego ciepła właściwego dla siedmiu 
różnych pakietów materiałowych w warunkach zawilgocenia oraz dla próbek su-
chych. Pozwoliło to na określenie wpływu rzeczywistych warunków użytkowania 
ubrań specjalnych na ich właściwości cieplne. 

Słowa kluczowe: ochrony osobiste, właściwości cieplne, ciepło właściwe, dyfuzyjność 
cieplne, laserowa metoda impulsowa, skaningowa kalorymetria różnicowa

Abstract
Thermal properties of materials used for production of firefighters’ personal 

protective equipment have been determined in the temperature range of 25÷200°c. 
The research regarded materials used in garments and helmet. The specific heats 
of materials have been determined with use of Differential Scanning Calorimetry 
(dsc) whereas the thermal diffusivities were obtained by Laser Flash Analysis (lfa). 
The set of fabrics applied in protective garments offered by domestic manufacturer 
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was tested, including factory -new clothing as well as sample previously subjected 
to heat load. Additionally, simulation of firefighter sweating was performed and 
its influence on effective specific heat values of seven different sets of fabrics was 
investigated. The latter measurements allowed to evaluate the influence of real 
service conditions on the thermal properties of protective clothing. 

Keywords: personal protective equipment, thermal properties, specific heat, thermal 
diffusivity, laser flash method, differential scanning calorimetry

1. wprowadzenie

Choć zakres zdarzeń, w których wykorzystywane są jednostki straży po-
żarnej jest szeroki, to zwalczanie pożarów stanowi nadal istotną część ogółu 
wezwań. Przykładowo, w latach 2000 –2009 pożary stanowiły 35,5÷56,6% 
przypadków interwencji [1]. Aby uchronić organizm strażaka przed zagroże-
niami termicznymi występującymi w strefie pożaru wykorzystuje się środki 
ochrony osobistej, których podstawę stanowią: ubranie specjalne, hełm, buty 
i rękawice. Poza nimi stosowane są m. in. maski i aparaty oddechowe, ubrania 
żaroodporne i kominiarki [2]. Opracowanie dotyczące wymagań normatyw-
nych, jakie powinny spełniać ochrony osobiste w zakresie odporności na 
czynniki termiczne można znaleźć w pracy [3]. Dzięki zastosowaniu metod 
komputerowych możliwe jest coraz dokładniejsze modelowanie zjawisk 
cieplnych występujących podczas kontaktu ochron osobistych z obciążenia-
mi cieplnymi takimi jak promieniowanie, płomień lub zetknięcie z gorącym 
przedmiotem. Modele numeryczne pozwalają na udoskonalanie konstrukcji 
ochron oraz kryteriów ich certyfikacji, wymagają jednak wprowadzania 
danych wejściowych koniecznych do przeprowadzenia symulacji. Przede 
wszystkim wymagana jest wiedza o parametrach cieplnych poszczególnych 
elementów ochron osobistych, takich jak warstwy ubrania specjalnego, rę-
kawicy, materiały konstrukcyjne hełmu i obuwia strażackiego. W literaturze 
anglojęzycznej dostępne są wyniki pomiarów cieplnych dla materiałów sto-
sowanych do produkcji ubrań specjalnych, jednak ilość tego typu danych 
jest wciąż niewielka [4, 5]. Niniejsze opracowanie, przedstawiające wyniki 
pomiarów dyfuzyjności cieplnej i ciepła właściwego materiałów wchodzących 
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w skład ubrań specjalnych oraz hełmu strażackiego, jest odpowiedzią na to 
zapotrzebowanie.

2. zakres badań

W trakcie prac badawczych wyznaczono współczynniki przewodzenia ciepła 
metodą pośrednią dla próbek materiałów pobranych z elementów hełmu stra-
żackiego, oraz dla poszczególnych warstw materiałów pochodzących z przykła-
dowego zestawu wykorzystywanego do produkcji ubrań specjalnych. Metodą 
pośrednią wyznaczono także efektywny współczynnik przewodzenia ciepła 
dla całego pakietu materiałowego.

Wyznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła metodą pośrednią, 
zgodnie z zależnością k = cp ∙ a ∙ ρ, wymaga wykonania pomiaru ciepła wła-
ściwego (cp), dyfuzyjności cieplnej (a), oraz wyznaczenia gęstości (ρ).

Próbki pobrane z hełmu są materiałami polimerowymi pobranymi z jego 
skorupy (abs/pa), wizjera (pc) oraz elementu absorbującego energię uderzeń, 
znajdującego się na wewnętrznej stronie skorupy (pianka pur). Wszystkie 
te materiały są dobrze znane i opisane w literaturze [6]. 

Przykładowy pakiet materiałowy tworzył system składający się z tkanin 
w konfiguracji klasycznej. W jego skład wchodzą następujące warstwy: ze-
wnętrzna (tkanina z metaaramidów), membrana paroprzepuszczalna (poliure-
tan na nośniku poliestrowym), warstwa termoizolacyjna (włókna aramidowe) 
oraz podszewka (bawełna impregnowana trudnopalnie). Dla takiego układu 
tkanin zbadano wpływ obciążenia cieplnego na jego efektywne właściwości 
cieplne. Obciążeniem cieplnym było w tym przypadku bezpośrednie od-
działywanie płomienia od strony warstwy zewnętrznej. Gęstość strumienia 
ciepła na powierzchni pakietu została wyznaczona metodą opisaną w normie 
pe-en 376 [7] wynosiła 65 kW/m2, natomiast czas oddziaływania wynosił 
około minuty. Wymuszenie to doprowadziło do częściowego stopnienia się 
zewnętrznej tkaniny aramidowej oraz membrany poliuretanowej. 

Dodatkowo, dla siedmiu różnych pakietów materiałowych stosowanych 
do produkcji ubrań specjalnych, podjęto próbę oszacowania wpływu wil-
goci na ich efektywne właściwości cieplne. Zestawy te oznaczone zostały 
numerami od 1 do 7 i poddane kondycjonowaniu próbek, co miało na celu 
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zasymulowanie warunków zbliżonych do tych, jakie powstają w czasie pocenia 
się strażaka w trakcie akcji.

3. metodyka badań

3.1. Pomiar ciepła właściwego

Pomiar ciepła właściwego wykonano kalorymetrem Perkin -Elmer dsc 7, który 
wykorzystuje metodę skaningowej kalorymetrii różnicowej (ang. Differen-
tial Scanning Calorimetry – dsc). Kalorymetr ten działa w oparciu o zasadę 
zerowej równowagi (ang. null balance) [8]. Urządzenie takie posiada dwie 
identyczne cele pomiarowe, odizolowane od otoczenia i poddane opływowi 
gazu obojętnego. Każda z nich posiada indywidualny grzejnik. Układ stero-
wania instrumentu dąży do tego by temperatura obu cel pomiarowych była 
w każdej chwili taka sama, co oznacza konieczność doprowadzania rożnych 
mocy grzejnych do obu grzejników, w przypadku gdy w celach pomiarowych 
są umieszczone ciała o różnej pojemności cieplnej. Różnica doprowadzanych 
mocy grzejnych jest mierzona i jest podstawą do wyznaczania ciepła właściwe-
go nieznanych próbek. Szczegółowe omówienie wspomnianej metody można 
znaleźć w opracowaniu [8]. Badania te wykonano dla próbek przygotowanych 
z elementu hełmu strażackiego oraz przykładowego zestawu materiałowego. 

W przypadku próbek do badań wpływu wilgoci (próbki nr 1÷7), efektywne 
ciepło właściwe pakietów suchych zostało wyznaczone pośrednio wg udziałów 
masowych poszczególnych warstw zgodnie ze wzorem:

               , (1)

gdzie cpi oznacza ciepło właściwe warstwy i, natomiast gi – jej udział masowy, 
obliczany na podstawie mas mi poszczególnych warstw pakietu zgodnie ze 
wzorem:
           . (2)

Ciepło właściwe próbek poddanych kondycjonowaniu wyznaczono analo-
gicznie, uwzględniając dodatkowo masę wody mw, oraz tablicową wartość jej 
ciepła właściwego w warunkach standardowych ( cpw = 4,1899 kJ/(kg∙K) [9]): 
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          , (3)

gdzie gw oznacza udział masowy wody w badanym zestawie tkanin, natomiast 
udziały masowe warstw obliczone są według wzoru:

                 . (4) 

3.2. Pomiar dyfuzyjności cieplnej

Do pomiaru dyfuzyjności cieplnej materiałów posłużył dyfuzometr Netzsch  
lfa 447, który wykorzystuje metodę impulsu cieplnego (ang. Laser Flash Analy-
sis; w skrócie: lfa) [10÷15]. Przygotowano kwadratowe wycinki tkanin, o wy-
miarach 27×27 mm, pochodzące z ubrań specjalnych, oraz kwadratowe wycinki 
materiałów polimerowych z hełmu strażackiego, o wymiarach 12,7×12,7 mm. 
Grubość próbek w każdym wypadku była znacznie mniejsza od ich wymiaru 
poprzecznego podanego powyżej i nie przekraczała 4 mm. Wyznaczenie dy-
fuzyjności cieplnej w metodzie impulsu cieplnego dokonuje się poprzez analizę 
odpowiedzi temperaturowej próbki na wymuszenie impulsowe. Wymuszenie to 
polega na ogrzaniu powierzchni próbki impulsem z lampy wyładowczej. Pomiar 
odpowiedzi odbywa się po drugiej stronie próbki, za pomocą detektora podczer-
wieni. Pierwszym przybliżeniem, pozwalającym oszacować dyfuzyjność cieplną 
na podstawie takiego sygnału jest model Parkera [10], w którym dyfuzyjność 
materiału zależy wyłącznie od czasu t0,5 osiągnięcia połowy maksimum mierzo-
nego sygnału oraz od grubości próbki L zgodnie z równaniem [11]:

  (5)

Model ten zakłada jednowymiarowy przepływ ciepła przez próbkę, brak 
wymiany ciepła pomiędzy próbką a otoczeniem i nieskończenie krótki czas 
trwania impulsu wymuszającego. Istnieje jednak wiele doskonalszych modeli 
cieplnych wykorzystywanych w tej metodzie, w tym modele uwzględniające 
różne rodzaje strat cieplnych oraz poprawkę na skończony czas trwania im-
pulsu cieplnego [12÷14]. 

W przypadku pomiarów tkanin opisanych w tym artykule, próbki o nie-
znanej dyfuzyjności cieplnej umieszczano na czas pomiaru pomiędzy cienkimi  
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(grubości 0,1 mm) okładkami stalowymi o znanych właściwościach termofi-
zycznych. Do obliczenia dyfuzyjności cieplnej tak zmierzonych tkanin wy-
korzystywano model trójwarstwowy (3 -layer), który jest udoskonaloną przez 
firmę Netzsch wersją modelu opracowanego przez Hartmanna i in. [15]. Dzięki 
zastosowaniu modelu trójwarstwowego i stalowych okładek na próbkę właściwą, 
wyeliminowany został problem przezroczystości tkanin, która jest zjawiskiem 
niepożądanym przy pomiarach metodą impulsu cieplnego. Takie zabiegi nie 
były konieczne w przypadku pomiarów polimerów pochodzących z hełmu 
strażackiego. Ich dyfuzyjność została zmierzona z wykorzystaniem modelu 
Cowana [12].

3.3. Pomiar gęstości

Ze względu na właściwości oraz strukturę, badane materiały wymagały zasto-
sowania dwóch metod wyznaczania gęstości. Próbka przygotowana ze skorupy 
hełmu (abs/pa) oraz wizjera (pc) zbadane zostały metodą hydrostatyczną za 
pomocą wagi analitycznej. Gęstość wyściółki hełmu wykonanej z pianki po-
liuretanowej, została wyznaczona metodą geometryczną. Wyznaczenie gęstości 
tkanin za pomocą wagi hydrostatycznej było również niemożliwe. Zastosowane 
w nich impregnaty sprawiają, iż powierzchnie włókien stają się silnie hydrofobo-
we, co skutkuje ich słabą zwilżalnością prowadzącą do uwięzienia pęcherzyków 
powietrza w objętości materiału. Dlatego też do wyznaczenia gęstości tego 
rodzaju materiałów posłużono się metodą geometryczną dokonując pomiaru 
masy oraz wymiarów próbek. W celu zmniejszenia błędów pomiarowych 
wykonano próbki tkanin o wymiarach znacznie większych niż wymiary pró-
bek pochodzących z hełmu, które zostały zbadane na wadze hydrostatycznej. 
Gęstość materiałów była mierzona jedynie w temperaturze otoczenia (ok. 22°c). 
Wartości uzyskane w ten sposób stosowano do wyznaczania współczynnika 
przewodzenia ciepła zarówno w temperaturze otoczenia jak i w wyższych 
temperaturach, pomijając wpływ rozszerzalności objętościowej materiałów.

3.4. Kondycjonowanie próbek

W celu wyznaczenia wpływu wilgoci na właściwości cieplne ubrań specjalnych, 
próbki oznaczone numerami 1÷7 zostały poddane kondycjonowaniu w nastę-
pujących warunkach:
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• całkowite zwilżenie podszewek zestawów,
• szczelne zamknięcie całego zestawu w torebce strunowej i pozostaw-

ienie tak przygotowanych próbek w temperaturze t = 25°c, na czas 2 h
Ilość wody pochłoniętej przez pozostałe warstwy była różna dla każdej 

próbki, ze względu na różnice w strukturze poszczególnych pakietów tkanin 
oraz ich właściwości fizykochemiczne. Próbki zostały zważone przed i po 
przeprowadzeniu kondycjonowania w celu określenia masy wody zaabsor-
bowanej przez próbkę. 

4. wyniki badań

4.1. Wyniki badań dla materiałów hełmu strażackiego

Badania za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego (dsc) prze-
prowadzone zostały w celu dokonania analizy jakościowej oraz ilościowej 
próbek w zakresie temperaturowym t = 25÷200°c. (rys. 1). Wyznaczone zo-
stało ciepło właściwe (cp) wszystkich badanych materiałów, a dla niektórych 
z nich temperatury charakterystyczne . 

Na rys. 1, dla materiałów tworzących skorupę oraz wizjer hełmu, w tem-
peraturach ok. 105oc oraz 143°c, widoczne są przegięcia świadczące o wystą-
pieniu przemiany fazowej drugiego rzędu – przejściu szklistym, oznaczanym 
jako wartość charakterystyczna tg. W przypadku pianki poliuretanowej 
zakres temperaturowy był zbyt niski by zaobserwować ten efekt. Zależności 
ciepła właściwego od temperatury w badanych zakresach mają charakter 
zbliżony do liniowego. Wśród elementów hełmu strażackiego najniższe 
ciepło właściwe posiada materiał wizjera (osłony). W zakresie 25÷200°c 
wynosi ono cpwizjera = 1,2÷2,11 [kJ/(kg∙k)]. Dla materiałów skorupy oraz pianki 
wartości te wynoszą odpowiednio cpskorupy = 1,46÷2,70 [kJ/(kg∙k)] oraz cppianki 

= 1,64÷3,59 [kJ/(kg∙k)].
Badania dyfuzyjności cieplnej dla kopolimerowej skorupy hełmu oraz 

poliwęglanowego wizjera przeprowadzono dla trzech wartości temperatu-
ry: 25, 84, 143°c. W przypadku pianki poliuretanowej dyfuzyjność cieplną 
wyznaczono dla czterech wartości temperatury: 25, 84, 143 i 202°c. Wyzna-
czone wartości gęstości dla poszczególnych rodzajów próbek wymieniono 
w tabeli 1. Zależności dyfuzyjności cieplnej od temperatury przedstawiono 
na rys. 2 oraz w tabeli 2.
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Rys. 1. Zależność ciepła właściwego od temperatury dla materiałów pobranych 
z elementów hełmu (źródło: prace własne)

Rys. 2. Zależność dyfuzyjności cieplnej od temperatury dla materiałów, z których 
wykonano elementy hełmu strażackiego (źródło: prace własne)
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Tabela 1. Gęstość materiałów, z których wykonano elementy hełmu strażackiego 
(źródło: prace własne)

Element hełmu Materiał Gęstość ρ [g/cm3] Metoda pomiaru

Skorupa ABS/PA 1,054
Waga hydrostatyczna

Wizjer PC 1,193

Wyściółka skorupy Pianka Poliuretanowa 0,156 Geometryczna

Tabela 2. Zależność dyfuzyjności cieplnej (a), ciepła właściwego (cp) oraz 
współczynnika przewodzenia ciepła (k) od temperatury dla próbek z elementów 
hełmu strażackiego (źródło: prace własne)

Temperatura [°C]

Właściwość 
a [mm2/s] 

cp [kJ/(kg∙K)] 
k [W/(m∙K)]

Rodzaj materiału

Skorupa Wizjer Wyściółka skorupy

ABS/PA PC Pianka Poliuretanowa

25

a  0,143 0,18 0,197

cp 1,382 1,16 1,54

k 0,209 0,248 0,048

84

a  0,122 0,165 0,197

cp 1,789 1,45 2,203

k 0,231 0,285 0,068

143

a  0,102 0,158 0,196

cp 2,234 1,816 2,878

k 0,243 0,357 0,089

202

a  - - 0,196

cp 2,719 2,11 3,6

k – – 0,110

Współczynnik przewodzenia ciepła został wyznaczony w sposób po-
średni (rys. 3). Najniższe wartości w badanym zakresie temperatur posiada 
próbka poliuretanowa, ze względu na swą bardzo niską gęstość; kppoliur = 
0,048÷0,110 [w/(m∙k)]. Dla pozostałych dwóch materiałów wartości współ-
czynników przewodzenia ciepła są zbliżone: kABS/PA = 0,209÷0,243 [w/(m∙k)] 
oraz kPC = 0,230÷0,357 [w/(m∙k)]. W przypadku próbki z abs/pa, wykazuje 
ona niższe wartości współczynnika przewodzenia ciepła w górnym zakresie 
temperaturowym.
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Rys. 3. Zależność współczynnika przewodzenia ciepła od temperatury dla elemen-
tów hełmu strażackiego (źródło: prace własne)

4.2. Wyniki badań dla materiałów ubrania specjalnego

4.2.1 Wyniki badań dla poszczególnych warstw przykładowego zestawu

Wartości ciepła właściwego wyznaczone dla poszczególnych warstw ze-
stawu tkanin z ubrania specjalnego są najniższe dla warstwy nr 3 (ma-
teriał izolacji termicznej). W  zakresie 25÷200°c wynoszą one: cp izol = 
1,03÷1,08 [kJ (kg∙k)] (rys. 4). Zbliżone właściwości cp wykazują materiały warstw 
nr 2 oraz 4 (kolejno membrana i podszewka: cpmemb = 1,19÷1,41 [kJ/(kg∙k)] oraz  
cppodsz = 1,12÷1,49 [kJ/(kg∙k)]. Największy wzrost ciepła właściwego występuje 
dla warstwy 1 (warstwa zewnętrzna); cp wzewn = 1,11÷1,609 [kJ/(kg∙k)]. W gór-
nych zakresach temperaturowych na rysunku 4 widoczne są niewielkie 
piki będące błędami pomiarowymi. Podczas analizy termogramów efekty 
te należy pominąć.
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Rys. 4. Zależność ciepła właściwego od temperatury dla czterech warstw materia-
łów tworzących ubranie specjalne (źródło: prace własne)

Na rys. 5 przedstawiono wyniki badań dyfuzyjności cieplnej w zależności 
od temperatury dla poszczególnych warstw tkanin tworzących zestaw mate-
riału ochronnego. Pakiet się z warstwy wierzchniej (warstwa 1), membrany 
(warstwa 2), warstwy termoizolacyjnej (warstwa 3) oraz warstwy podszewki 
(warstwa 4). Wyznaczone gęstości warstw zamieszczono w tabeli 3. Wyniki 
pomiarów ciepła właściwego cp, dyfuzyjności a oraz wyznaczony współczyn-
nik przewodzenia ciepła k pokazano także w tabeli 4. 

Rys. 5. Zależność dyfuzyjności cieplnej od temperatury dla poszczególnych warstw 
materiałów zestawu (źródło: prace własne)
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Tabela 3. Gęstości poszczególnych warstw przykładowego pakietu (źródło: prace 
własne)

Rodzaj Numer warstwy Gęstość ρ [g/cm3]

Warstwa wierzchnia 1 0,416

Membrana 2 0,277

Termoizolacja 3 0,061
Podszewka 4 0,371

Tabela 4. Zależność dyfuzyjności cieplnej (a), ciepła właściwego (cp) oraz 
współczynnika przewodzenia ciepła (k) od temperatury dla poszczególnych 
warstw pakietu (źródło: prace własne)

Temperatura [°C]

Właściwości 
a [mm2/s]  

cp [kJ/(kg∙K)]  
k [W/(m∙K)]

Rodzaj materiału
Warstwa 

wierzchnia Membrana Termoizolacja Podszewka

1 2 3 4

25

a 0,046 0,067 0,984 0,033
cp 1,075 1,55 1,08 1,1
k 0,024 0,029 0,054 0,018

84

a 0,052 0,071 0,995 0,038
cp 1,274 1,223 1,06 1,196
k 0,034 0,031 0,057 0,022

143

a 0,054 0,065 0,967 0,04
cp 1,563 1,376 1,094 1,398
k 0,04 0,03 0,066 0,025

202

a 0,053 0,065 1,012 0,039
cp 1,613 1,427 1,09 1,5
k 0,043 0,033 0,081 0,029

4.2.2 Wpływ obciążenia cieplnego na właściwości efektywne całego zestawu

W trakcie badań dokonano pomiarów efektywnych wartości ciepła właściwego 
cp przygotowując próbkę w formie pakietu składającego się z czterech nowych 
warstw oraz próbkę wyciętą z pakietu poddanego intensywnemu oddziaływaniu 
płomienia (Rys. 6). Różnice pomiędzy wartościami zmierzonymi są niewielkie, 
zbliżone do błędu pomiarowego. Przyczyną spadku ciepła właściwego zesta-
wu może być odparowanie impregnatów pod wpływem ciepła. W zakresie do  
t = 100°c ciepło właściwe pakietu nowego wynosi cppnowy = 1,04÷1,27 [kJ/(kg∙k)], 
a pakietu poddanego obciążeniu cieplnemu cppobc = 1,04÷1,24 [kJ/(kg∙k)]. W gór-
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nym zakresie wartości te wynoszą kolejno cppnowy = 1,27÷1,54 [kJ/(kg∙k)], oraz 
cppobc = 1,24÷1,49 [kJ/(kg∙k)].

Rys. 6. Zależność efektywnej wartości ciepła właściwego od temperatury dla nowych 
oraz zestawów tkanin poddanych obciążeniu cieplnemu (źródło: prace własne)

Następnie zbadano efektywną dyfuzyjność cieplną całego zestawu w dwóch 
wariantach, przygotowując próbkę do badań, jako pakiet nowych materiałów 
oraz przygotowując próbkę do badań z pakietu poddanego oddziaływaniu 
cieplnemu (patrz pkt. 2). Wartości dyfuzyjności cieplnej zmierzono w nastę-
pujących punktach temperaturowych: 25, 69, 113, 157 oraz 201°c. Porównanie 
obu wartości efektywnych pokazano na rys. 7.

Rys. 7. Zależność efektywnej wartości dyfuzyjności cieplnej od temperatury dla zest-
awu materiałów nowych oraz poddanych obciążeniu cieplnemu (źródło: prace własne)
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Rys. 8. Zależność współczynnika przewodzenia ciepła od temperatury dla zestawu 
tkanin nowych oraz poddanych obciążeniu cieplnemu (źródło: prace własne)

Tabela 5. Zależność efektywnych właściwości: dyfuzyjności cieplnej (a), ciepła 
właściwego (cp) oraz współczynnika przewodzenia ciepła (k) od temperatury  
dla przykładowego pakietu materiałów (źródło: prace własne)

Temperatura [°C]

Właściwości  
a [mm2/s]  

cp [kJ/(kg∙K)]  
k [W/(m∙K)]

Rodzaj materiału 

Pakiet materiałów

Nowy Po obciążeniu cieplnym

25

a 0,333 0,316

cp 1,05 1,03

k 0,024 0,052

69

a 0,341 0,309

cp 1,18 1,161

k 0,034 0,056

113

a 0,243 0,276

cp 1,131 1,276

k 0,04 0,055

157

a 0,221 0,268

cp 1,42 1,368

k 0,043 0,057

201

a 0,217 0,267

cp 1,553 1,5

k 0,043 0,063
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Poprzez pomiar dyfuzyjności cieplnej, ciepła właściwego oraz gęstości 
badanych pakietów materiałów wyznaczona została zależność efektywnego 
współczynnika przewodzenia ciepła od temperatury w następujących punk-
tach temperaturowych: 25, 68, 113, 157 oraz 202°c (rys. 8). W zakresie do ok. 
100°c wartości zbadane dla próbki nowej są wyższe niż dla próbki poddanej 
oddziaływaniu cieplnemu. W dalszej części zakresu krzywe są do siebie zbliżone, 
a ich wartości zawierają się w granicach błędu pomiarowego. Wartości efektyw-
nego ciepła właściwego, efektywnej dyfuzyjności cieplnej oraz efektywnego 
współczynnika przewodzenia ciepła zestawiono w tabeli 5. 

4.2.3 Wpływ wody na właściwości cieplne zestawów materiałów  
  w temperaturze t = 25°c

W ramach badań nad właściwościami cieplnymi materiałów, z których produ-
kowane są ubrania specjalne, w temperaturze t = 25°c przeprowadzono próbę 
wyznaczenia efektywnego ciepła właściwego dla siedmiu różnych zestawów 
materiałów suchych oraz zawilgoconych (rys. 9÷11). Widoczny jest wyraźny 
wpływ wilgoci na oszacowane wartości ciepła właściwego względem próbek 
suchych. Jest ono ok. dwukrotnie wyższe dla próbek wilgotnych w stosunku 
do próbek suchych. 

Rys. 9. Efektywne ciepło właściwe dla siedmiu różnych pakietów tkanin stoso-
wanych do wyrobu ubrań specjalnych. Dane dla temperatury t = 25°c (źródło: 
prace własne)
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Tak duże różnice wynikają z wysokiej wartości ciepła właściwego wody 
względem wartości zmierzonych dla poszczególnych warstw. Różnice w wy-
znaczonej dyfuzyjności cieplnej dla pakietów są niewielkie. Próbki o nu-
merach 2÷6 wykazują wzrost wartości w przypadku próbek wilgotnych. 
Odwrotnie jest dla wartości dyfuzyjności cieplnej próbek 1 oraz 7. Współ-
czynniki przewodzenia ciepła dla tych próbek przedstawiono na rysunku 11.

Rys. 10. Efektywna dyfuzyjność cieplna dla siedmiu różnych pakietów tkanin sto-
sowanych do wyrobu ubrań specjalnych. Dane dla temperatury t = 25°c (źródło: 
prace własne)

Rys. 11. Efektywny współczynnik przewodzenia ciepła dla siedmiu różnych paki-
etów tkanin stosowanych do wyrobu ubrań specjalnych. Dane dla temperatury  
t = 25°c (źródło: prace własne)
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5. podsumowanie 

W ramach niniejszego artykułu przeprowadzono szereg badań właściwości 
cieplnych próbek pochodzących z elementów ochron osobistych, w tym ele-
mentów hełmu strażackiego oraz materiałów pochodzących z ubrań specjal-
nych. Dyfuzyjność cieplna, ciepło właściwe oraz gęstość wyznaczone zostały 
dla materiałów polimerowych tworzących hełm strażacki oraz dla poszcze-
gólnych warstw i zestawów materiałów, z których wykonywane są ubrania 
ochronne. Badania przeprowadzone były na próbkach nowych oraz poddanych 
obciążeniu cieplnemu. W ramach badań wykonano również symulację zawil-
gocenia siedmiu różnych pakietów materiałowych w celu zbadania wpływu 
wilgoci na efektywną dyfuzyjność cieplną, ciepło właściwe oraz współczynnik 
przewodzenia ciepła typowego ubrania specjalnego w temperaturze 25°c.

Poprzez analizę jakościową oraz pomiar ciepła właściwego próbek pocho-
dzących z elementów hełmu strażackiego wyznaczono wartości tg (temperatu-
ry przejścia szklistego) dla materiałów polimerowych (skorupa hełmu – abs/
pa oraz wizjer – pc). Skokowy wzrost ciepła właściwego w temperaturach 105°c 
oraz 143°c związany jest z przejściem fazowym materiału ze stanu szklistego 
w stan lepkosprężysty, który charakteryzuje się znacznym obniżeniem wła-
ściwości mechanicznych. Właściwości cieplne nie ulegają jednak pogorszeniu, 
dlatego można sądzić, że w warunkach przekroczenia temperatury tg następuje 
tylko częściowa utrata funkcjonalności konstrukcji hełmu. W przypadku pian-
ki poliuretanowej nie zaobserwowano przemiany fazowej, ze względu na zbyt 
wąski zakres temperaturowy badania. Temperatury przemian występujące 
w literaturze oraz wartości ciepła właściwego dla tych materiałów są zbliżone 
do wartości uzyskanych podczas pomiarów [16]. 

Wartości dyfuzyjności cieplnej oraz ciepła właściwego uzyskane dla po-
szczególnych warstw materiałów pochodzących z przykładowego ubrania spe-
cjalnego różnią się od wartości efektywnych uzyskanych dla całych pakietów. 
Wynikowe wartość współczynnika przewodzenia ciepła pojedynczych warstw 
przykładowego pakietu, przedstawione na rys. 5 są zbliżone do wyników badań 
przedstawionych w literaturze dla podobnych klas materiałów [5]. Również 
wartości ciepła właściwego i dyfuzyjności cieplnej pojedynczych warstw są 
porównywalne z wynikami uzyskanymi przez innych autorów [4,5]. 

Właściwości cieplne ubrania specjalnego zmieniły się po poddaniu go in-
tensywnemu działaniu płomienia tylko w niewielkim stopniu. Badanie próbek 
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zawilgoconych wykazało, że różnica dyfuzyjności cieplnych ubrań suchych 
i wilgotnych jest bardzo niewielka, natomiast woda w istotny sposób zwiększa 
zastępcze ciepło właściwe i zastępczą przewodność cieplną ubrania. Efektyw-
ny współczynnik przewodzenia ciepła ubrania w przypadku symulowanych 
warunków intensywnego pocenia, dla średniej temperatury pakietu 25°c, jest 
średnio 4,5 -krotnie większy niż w przypadku ubrania suchego.

Pomiar właściwości termofizycznych tkanin jest utrudniony ze względu 
na ich złożoną strukturę, natomiast ich podatność na odkształcenie utrudnia 
pewny pomiar geometrii (np. grubości). Należy zatem pamiętać że czułość 
wyników tego typu pomiarów na różnego rodzaju błędy jest stosunkowo 
wysoka. Błąd względny pomiaru ciepła właściwego metodą skaningowej 
kalorymetrii różnicowej szacuje się zwykle jako mniejszy niż ±3% [17], a na 
jego wielkość nie ma wpływu nietypowy charakter materiału jakim jest tka-
nina. Niepewność pomiaru dyfuzyjności cieplnej dla zastosowanej metody 
nie przekracza zwykle ±3% [11] w przypadku materiałów polimerowych. Dla 
tkanin, ze względu na pomiar w układzie trójwarstwowym oraz trudność 
pomiaru grubości próbki, niepewność wyznaczenia dyfuzyjności cieplnej 
może być znacznie większa. Niepewność wyznaczenia gęstości polimerów 
metodą hydrostatyczną została określona za pomocą analizy propagacji 
błędu oraz wykonania serii pomiarów gęstości tej samej próbki. Oszaco-
wano ją na ± 0,5%. Dodatkowym źródłem błędu w przypadku wyznacze-
nia przewodności cieplnej tkanin pochodzących z ubrania specjalnego jest 
geometryczny pomiar gęstości. Dla wszystkich próbek użytych w badaniu, 
gęstość była wyznaczana jedynie w temperaturze otoczenia, a w obliczeniach 
nie uwzględniano jej zmian spowodowanych rozszerzalnością cieplną. Jest 
to źródłem dodatkowego błędu wyznaczania współczynnika przewodzenia 
ciepła w wysokich temperaturach. Mimo stosunkowo wysokiej niepewności 
pomiarowej, znaczenie podjętych badań i wartość uzyskanych wyników 
można ocenić jako duże, ze względu na małą liczbę podobnych publikacji. 
Jednocześnie, za poprawnością uzyskanych wyników przemawia ich zgod-
ność z istniejącą literaturą.

Praca została wykonana w ramach realizacji projektu badawczego innoos 
„Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”  
nr o rob 0011/03/001, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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Badania właściwości radiacyjnych materiałów  
ochron osobistych

Streszczenie
Właściwości radiacyjne materiałów ochron osobistych strażaków mają kluczowe 

znaczenie dla ich skuteczności w ochronie przed skutkami promieniowania cieplnego. 
Zasadniczym parametrem decydującym o właściwościach termoizolacyjnych tych 
ochron, dla wszystkich powierzchni jest emisyjność, zaś dla materiałów transparentnych 
dla promieniowania cieplnego, także ich przepuszczalność. W niniejszym artykule 
zaprezentowano sposób wykonania pomiarów emisyjności i przepuszczalności (trans-
mitancji) materiałów ochron osobistych strażaków, takich jak ubrania specjalne i buty. 
Przedstawiono i przedyskutowano wyniki badań wykonanych dla nowych zestawów 
tkanin ubraniowych i dla pakietów poddanych działaniu różnych źródeł ciepła. 

Słowa kluczowe: ochrony osobiste, promieniowanie cieplne, emisyjność, transmisyjność

The Study on Radiative Properties  
of Personal Protective Clothing Materials

Abstract
The radiative properties of personal protective clothing materials for firefighters 

are crucial to their effectiveness in protecting against the effects of thermal radiation. 
The main factor determining thermal insulation properties for all surfaces of pro-
tective materials is emissivity, and for materials transparent for thermal radiation, 
also their transmittance. Measurement methods for emissivity and transmittance 
of personal protective clothing materials for firefighters, such as special garments 
and boots are presented in this paper. The results of research carried out for new 
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sets of materials and for packages of fabrics exposed to different sources of heat are 
presented and discussed. 

Key words: personal protective clothing, thermal radiation, emissivity, transmittance

1. wprowadzenie 

Podczas akcji gaśniczych strażak narażony jest na działanie znacznych stru-
mieni ciepła i wysokich temperatur. Wymiana ciepła z otoczeniem następuje 
na drodze promieniowania, konwekcji, jak też przewodzenia podczas kontaktu 
z ciałami o podwyższonej temperaturze. Badania normowe ochron osobistych 
pod kątem ich skuteczności i odporności na czynniki termiczne przewidują 
m.in. poddanie ich działaniu promieniowania termicznego, oddziaływaniu 
płomienia oraz kontaktowi z ciałem o podwyższonej temperaturze. Nieod-
powiednia ochrona termiczna ratownika może spowodować obniżenie jego 
sprawności psychomotorycznej, zmęczenie, oparzenia, a w skrajnych przypad-
kach zagrożenie życia. Wysoka temperatura otaczających źródeł promienio-
wania wywołuje duże strumienie ciepła, które stwarzają zagrożenie nie tylko 
dla strażaka, ale również powodują degradację mechanicznych i cieplnych 
właściwości ochron osobistych. 

O ile bezpośredni kontakt ratownika z płomieniem lub ciałami o wysokiej 
temperaturze może być sporadyczny, to promieniowanie cieplne, o różnym 
natężeniu, stanowi praktycznie ciągłe źródło zagrożenia w trakcie akcji gaśni-
czej. Wielkość radiacyjnego strumienia ciepła, który jest absorbowany przez 
powierzchnie ochron (ubranie, hełm, obuwie, rękawice), oraz który dociera 
do ciała strażaka, zależy przede wszystkim od ich właściwości radiacyjnych,  
tj. emisyjności i przepuszczalności promieniowania cieplnego. Należy zazna-
czyć, że w przypadku pakietów tkanin (zestawów komponentów) ubraniowych 
ważne są właściwości radiacyjne wszystkich warstw. Ich niska emisyjność po-
zwala na uzyskanie efektu ekranów [10] i znaczące zmniejszenie strumienia 
ciepła docierającego do powierzchni ciała poprzez promieniowanie. 

Znaczenie właściwości radiacyjnych ochron osobistych jest stosunkowo 
rzadko poruszane w literaturze naukowej. Przeważnie badane i analizowane 
są ubrania ochronne stosowane w przemyśle [1, 2, 3, 7, 8, 9], a radykalnym spo-
sobem na zmniejszenie emisyjności ich powierzchni jest nałożenie odbijającej 
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promieniowanie warstwy aluminium na zewnętrznej tkaninie. Najczęściej 
badany jest wpływ umiarkowanych strumieni promieniowania cieplnego na 
komfort cieplny użytkowników oraz skutki oddziaływania promieniowania 
w zakresie ultrafioletu i widzialnym na właściwości mechaniczne pakietów 
tkanin ubraniowych. Ściśle właściwościom radiacyjnym materiałów prze-
znaczonych do produkcji strażackich ubrań specjalnych poświęcone są dwie 
prace [2, 8]. 
 
2. badania właściwości radiacyjnych

2.1. Zakres badań

Przedmiotem badań było 7 pakietów (zestawów) tkanin z ubrań specjalnych 
produkowanych w Polsce, złożonych z 2, 3 lub 4 warstw; warstwy zewnętrz-
nej, membrany, warstwy termoizolacyjnej, podszewki. W przypadku pakietu 
3 -warstwowego nie ma w nim osobnej warstwy termoizolacji. W pakiecie 
2 -warstwowym warstwa termoizolacyjna jest zintegrowana z podszewką. 

Dla potrzeb identyfikacji pakiety ponumerowano liczbami od 1 do 7. 
Przy znakowaniu próbek zastosowano następującą konwencję: kolejne tka-
niny w pakiecie np. oznaczonym liczbą 1 i składającym się z trzech tkanin 
oznakowano A, B, C. Przyjęto zasadę, że wierzchnią stronę każdej z tkanin 
wyróżniono naklejką składającą się z liczby i litery np. 1A, które identyfikują 
tkaninę A z pakietu numer 1 (rys. 1). Ponieważ badania widm emisyjności 
wykonywano oddzielnie dla każdej powierzchni tkaniny, opisano je dodat-
kowo literą „a” lub „r” dla dodatkowego wyróżnienia. Wierzchnią (przednią), 
czyli stronę zawierająca naklejkę oznaczano „a” (awers), wewnętrzną (tylną) 
stronę każdej z tkanin oznaczono literą „r” (rewers). 

Rys. 1. Zasada oznakowanie tkanin w pakiecie składającym się z czterech warstw
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2.2. Metodyka pomiaru widm emisyjnych powierzchni tkanin

Pomiary emisyjności (w funkcji długości fali) dla wszystkich warstw pakietów 
materiałów przeprowadzono metodą pośrednią, to znaczy na podstawie pomiaru 
refleksyjności, czyli widmowego współczynnika odbicia ρ(λ,T) [5], a następnie 
dokonywano obliczeń z zależności pomiędzy widmowym współczynnikiem 
emisyjności powierzchni ε(λ,T), a widmowym współczynnikiem odbicia ρ(λ,T), 
zakładając, że ośrodek jest całkowicie nieprzepuszczalny, tj. τ(λ,T) = 0,

           ,                                 (1)

gdzie a(λ,T) jest widmowym współczynnikiem absorpcji.
Ze względu na dyfuzyjny charakter badanych powierzchni, pomiary wy-

konane zostały przy użyciu spektrometru Lambda 900 firmy Perkin Elmer, 
wyposażonego w 150 mm sferę integracyjną pela 1001, umożliwiającą pomiar 
reflektancji rozproszonej.

Wartości reflektancji były mierzone w zakresie spektralnym 350 ‒2500 nm. 
Każdorazowo podczas wykonywania pomiarów, w celu sprawdzenia popraw-
ności otrzymywanych wyników, dokonywano pomiaru reflektancji dla mate-
riałów o wartości odbicia promieniowania 0% oraz 100%. Pomiary te służyły 
jako dane do korekcji metody. 

W zakresie dalszej podczerwieni to jest, od 2 μm do 20 μm pomiar wid-
mowych charakterystyk współczynnika odbicia wykonano na spektrometrze 
ft -ir System Spectrum gx firmy Perkin Elmer.

Pomiar polegał na rejestracji widm reflektancji próbek, będących zależnością 
współczynnika odbicia ρ(λ,T) wyrażoną w % od długości fali λ podanej w μm. Ze 
względu na nieco inną cechę pomiarową polegającą na tym, że daje on pomiar 
widma w kierunku odbicia zwierciadlanego, najwyższą dokładność pomiaru 
uzyskuje się przy badaniu powierzchni wypolerowanych lub powierzchni gład-
kich. Wprawdzie rozproszenie wiązki pomiarowej powoduje spadek amplitudy 
sygnału, ale odwzorowuje cechy widmowego rozkładu współczynnika odbicia.

Właściwość ta umożliwiła odtworzenie widma w bardzo szerokim zakresie, 
niemierzalnym na jednym przyrządzie. Odtworzenie widma w zakresie 350 nm 
do 20 μm, polegało na korekcji amplitudy widma odbicia otrzymanego ze spek-
trometru ft -ir System Spectrum gx i połączeniu go z widmem ze spektrometru 
Lambda. Współczynnik korekcji amplitudy wyznaczono korzystając z faktu, że 

	
( ) ( ) ),(,1),(, TTTaT λτλρλλε −−==
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w zakresie od 1000 nm do 2500 nm widma pomiarowe obu przyrządów pokry-
wają się. Zszycia widm dokonano przy długości fali 2000 nm. Ta długość fali 
dla obu przyrządów pomiarowych jest optymalna, ponieważ jest dostatecznie 
oddalona od krańca zakresu pomiarowego każdego z widm. W pobliżu krańców 
zakresów pomiarowych wskazania obu przyrządów są bardzo zaszumiane, ze 
względu na mniejszą amplitudę sygnału wiązek pomiarowych. 

3. wyniki badań

3.1. Badania emisyjności 

Charakterystyczną cechą wszystkich badanych tkanin jest silna zmienność 
emisyjności w zakresie od ultrafioletu do 2 μm i praktycznie stała jej wartość 
powyżej 2 μm. Wszystkie zewnętrzne warstwy (A) pakietów ubraniowych (głów-
nie tkaniny aramidowe i bawełniane) mają najwyższą emisyjność w zakresie 
spektralnym poniżej 2 μm.  

 

Rys. 2. Emisyjność widmowa zewnętrznej tkaniny (ozn. A), z pakietu tkanin pr1
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Przykładowo, emisyjność zewnętrznej warstwy pakietu nr 1 (rys. 2) zmie-
nia się od 0,96 do 0,88, natomiast emisyjność zewnętrznej warstwy pakietu 
nr 3 (rys. 5) zmienia się od 0,98 do 0,6 dla strony wierzchniej oraz od 0,98 
do 0,58 dla strony wewnętrznej. Oznacza to niekorzystnie wysoką emisyj-
ność w zakresie krótkofalowym, w tym w zakresie widzialnym. Badane 
pakiety pochłaniają praktycznie całkowicie padające na nie promieniowa-
nie słoneczne. Cechą charakterystyczną membran jest wysoka emisyjność 
w krótkofalowym zakresie badanych widm, minimum dla 0,5 μm i wzrost 
do wartości stałej powyżej 2 μm (rys. 5). Warstwy termoizolacyjne i pod-
szewki charakteryzują się podobną spektralną zmiennością emisyjności, jak 
warstwy zewnętrzne.

Rys. 3. Emisyjność widmowa membrany (ozn. B), z pakietu tkanin pr1
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Rys. 4. Emisyjność widmowa wewnętrznej tkaniny (ozn. C), z pakietu tkanin pr1

Rys. 5. Emisyjność widmowa zewnętrznej tkaniny (ozn. A), z pakietu tkanin pr3
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W tabeli 1 zestawiono średnie wartości emisyjności dla poszczególnych 
komponentów różnych przebadanych zestawów nowych tkanin (2, 3 i 4 
warstwowych), dla długości fali powyżej 2 μm, która to wartość odpowiada 
maksimum promieniowania dla ciała doskonale czarnego o temperaturze 
1175°c. Można zatem przyjąć, że ten zakres spektralny odpowiada źródłom 
promieniowania, z jakimi najczęściej styka się strażak. Pomiary wykonywano 
dla obu stron tkanin. W przypadku różnych wartości emisyjności podano ich 
wartości dla awersu/rewersu. 

Analiza wyników zestawionych w tabeli 1 wykazuje, że większość tkanin 
zewnętrznych w pakietach ubraniowych charakteryzuje się stosunkowo wy-
soką emisyjnością, tj. w zakresie 0,88 ‒0,92. Tylko dwie zewnętrzne tkaniny 
z siedmiu badanych charakteryzowały się wyraźnie niższą emisyjnością 
(0,6/0,58 i 0,73). Z kolei badane membrany mają emisyjności w większości 
w zakresie 0,37 ‒0,52. Dość duże zróżnicowanie emisyjności charakteryzuje 
warstwy termoizolacyjne; jest to zakres 0,44 ‒0,91. Podszewki cechują się 
emisyjnością z zakresu 0,58 ‒0,78. Zwraca uwagę brak konsekwencji w do-
borze tkanin w pakietach pod kątem korzystnych właściwości radiacyjnych. 
Pakiet nr 3 ma warstwę wierzchnią o najniższej emisyjności, ale membrana 
charakteryzuje się najwyższą emisyjnością. Pakiet nr 5 charakteryzuje się 
dość niską emisyjnością tkaniny zewnętrznej, membrany i warstwy termo-
izolacyjnej, ale najwyższą emisyjnością podszewki. Pakiety nr 2 i 7 mają 
niskie emisyjności membran, warstw termoizolacyjnych i podszewek, ale 
bardzo wysokie emisyjności tkanin zewnętrznych. 

W tabeli 2 pokazano zestawienie wyników dla pakietów, które były ba-
dane wcześniej na stanowiskach zbudowanych w ramach projektu inno-
os, czyli poddane działaniu płomienia i zetknięte z płytą o podwyższonej 
temperaturze. Oznaczenia identyfikujące tkaniny w badanych pakietach 
zmodyfikowano w ten sposób, że pierwotną numerację pakietów ubranio-
wych poprzedzono cyfrą 1.

Działanie płomienia w przypadku pakietów nr 3 i 7 spowodowało znisz-
czenie membran oraz spieczenie warstwy termoizolacyjnej z podszewką. 
Generalnie, zastosowane obciążenia cieplne podczas badań zestawów ubra-
niowych nie spowodowały znaczących zmian emisyjności tkanin, które nie 
uległy uszkodzeniu. Zaznaczyć należy, że jednocześnie znacznie pogorszyły 
się właściwości mechaniczne tkaniny bawełnianej.
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Przykładowe wyniki pomiarów dla wierzchniej warstwy obuwia skórza-
nego (rys. 6) pokazują wysoką emisyjność strony wierzchniej (0,95) w całym 
zakresie spektralnym i niższą emisyjność strony wewnętrznej (0,6) dla za-
kresu powyżej 2 μm. 

Tabela 1. Emisyjności tkanin pakietów ubraniowych nowych; dla λ > 2 μm
W przypadku różnych właściwości obu stron podano wartości dla awersu/rewersu

Zestaw
numer 

pakietu tkanin 
ubraniowych

Tkanina A
tkaniny 

zewnętrzne

Tkanina B
membrany

Tkanina C
warstwy 

termoizolacyjne

Tkanina D
podszewki

1 0,88 0,37/0,48 0,91 –

2 0,9 0,4/0,49 0,44 0,58

3 0,6/0,58 0,86 0,77 0,77

4 0,88 0,44 0,78 0,78

5 0,73 0,52 0,64 0,8

6 0,92 0,48/0,88 – –

7 0,92 0,48 0,48 0,66

Tabela 2. Emisyjności tkanin pakietów ubraniowych po poddaniu obciążeniom 
cieplnym; dla λ > 2 μm  
W przypadku różnych właściwości obu stron podano wartości dla awersu/rewersu.

Zestaw
numer 

pakietu tkanin 
ubraniowych

Tkanina A
tkaniny 

zewnętrzne

Tkanina B
membrany

Tkanina C
warstwy 

termoizolacyjne

Tkanina D
podszewki

Rodzaj obciążenia

11 0,89 0,34/0,48 0,91 – płomień; 55 kW/m2

13 0,55/0,58 – 0,73 0,78 gorąca płyta; 300°C

14 0,9 0,5/0,45 0,63/0,6 0,79 gorąca płyta; 500°C

15 0,8 0,6/0,47 0,61/0,63 0,79 płomień; 55 kW/m2

17 0,92 – 0,59 0,59 płomień; 42 kW/m2
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Rys. 6. Emisyjność widmowa materiału, obuwia skórzanego bu-sk1

3.2. Badania przepuszczalności promieniowania 

W zakresie dalszej podczerwieni to jest, od 2 μm do 20 μm pomiar widmo-
wych charakterystyk transmitancji wybranych tkanin wykonano również 
na spektrometrze ft-ir System Spectrum gx firmy Perkin Elmer. Pomiar 
wykonywany był poprzez umieszczenie badanej tkaniny w torze optycznym 
przyrządu bezpośrednio, to jest bez przystawki odbiciowej, która była sto-
sowana przy pomiarach widmowego współczynnika odbicia.

Poniżej zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów transmitancji 
(przepuszczal -ności) dla kierunku normalnego do powierzchni poszczegól-
nych tkanin z 4 -warstwowego pakietu ubraniowego nr 5 (rys. 7), złożonego 
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z warstwy zewnętrznej (tkanina aramidowa), membrany, warstwy termoizo-
lacyjnej i podszewki. Przedstawiono poniżej wykresy transmitancji w funkcji 
długości fali promieniowania (rys. 8) w zakresie od 2 do 24 μm. Z punktu 
widzenia obciążeń cieplnych istotny jest zakres spektralny do 10 μm. Prze-
puszczalność warstwy zewnętrznej w tym zakresie wynosi od 0,3 do 0,7%, 
membrany od 0 do 1%, warstwy termoizolacyjnej od 0 do 0,2%, a podszew-
ki od 2 do 4%. Dla większości badanych warstw, zwłaszcza zewnętrznych, 
transmitancja promieniowania cieplnego jest praktycznie pomijalna. 

Rys. 7. Tkaniny z pakietu pt5
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Rys. 8. Rozkłady widmowe transmitancji tkanin z pakietu pt5

4. wnioski

Przegląd literatury dotyczącej ochron osobistych strażaków i związanych 
z nimi zagadnień wymiany ciepła wskazują, że niedoceniane są właściwości 
radiacyjne materiałów, z których wykonywane są te ochrony. Badania emisyj-
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ności kilku zestawów komponentów (pakietów) ubrań specjalnych wskazują 
w większości przypadków na wysoką emisyjność warstw zewnętrznych 
(0,88 ‒0,92). Celowe są więc modyfikacje prowadzące do obniżenia emisyj-
ności tych warstw, inne niż metalizacja powłokami aluminiowymi. Zwraca 
uwagę brak konsekwencji w doborze przez producentów tkanin w pakietach 
pod kątem korzystnych właściwości radiacyjnych, tj. możliwie najniższych 
emisyjności wszystkich komponentów. Transmitancja badanych tkanin jest 
pomijalnie mała, można zatem traktować je praktycznie jako nieprzepusz-
czalne dla promieniowania cieplnego. 
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Badanie wpływu rodzaju ubioru  
na jego właściwości ochronne

Streszczenie
W artykule omówiono kryteria oceny właściwości ochronnych ubiorów stra-

żackich oparte o przewidywany stopień oparzenia i wykorzystanie temperatury 
powierzchniowych warstw skóry. Przedstawiono metody oceny tych właściwości 
bazujące na pomiarach temperatury przeprowadzanych na manekinach i specjalnie 
zaprojektowanych stanowiskach pomiarowych wykorzystujących próbki ubiorów 
ochronnych. Szczególną uwagę zwrócono na metodę opartą o symulację numeryczna 
procesów wymiany ciepła i wilgoci w ubiorach ochronnych warstwach powietrznych 
oddzielających jego poszczególne warstwy oraz w skórze. Omówiono zalety i wady 
zarówno metod eksperymentalnych, jak i teoretycznej oceny właściwości ochronnych 
ubioru. Krótko streszczono rodzaje materiałów stosowanych na warstwy ubioru 
ochronnego i ich właściwości cieplne, radiacyjne i dyfuzyjne. Na podstawie symulacji 
numerycznej różnych sposobów wymiany ciepła w ubiorze ochronnym wykazano, 
że największą rolę odgrywa w niej przewodzenie ciepła i promieniowanie cieplne. 
Przeprowadzano symulacje numeryczne przepływu ciepła przez trzy ubiory ochron-
ne wykonane z warstw różnych materiałów. Wykazano, że ubiory te różnią się, przy 
zadanym obciążeniu cieplnym, zarówno przewidywanym wzrostem temperatury 
przypowierzchniowych warstw skóry jak stopniem oparzenia. Zbadano również 
wpływ grubości szczelin powietrznych między warstwami ubioru oraz między we-
wnętrzną powierzchnią ubioru i skórą wykazując istotny wpływ tej ostatniej szczeliny 
na przewidywany stopień oparzenia. 

Słowa kluczowe: ubranie ochronne, właściwości warstw, symulacja numeryczna, 
ocena cech ochronnych
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Study on Influence of the Firefighter Clothing  
Structure on its Protective Performance

Abstract
Criteria for evaluation of protective properties of firefighters clothing were pre-

sented in the paper. They were based on a degree of predicted skin burns and deter-
mination of temperature of the skin surface layers. Methods of the skin temperature 
measurements using mannequins and specially designed experimental stands 
containing samples of the protective clothing were described. Special attention 
was directed toward numerical simulation of heat and moisture transfer across 
layers of the protective clothing as well as via the air spaces separating them and 
the human skin. Advantages and disadvantages of the experimental and theoretical 
methods were briefly discussed. Types of textiles used for the separate layers of the 
protective clothing together with their thermal radiative and diffusive properties 
were presented. Numerical simulations indicate that heat conduction and thermal 
radiation play the most important role in heat transfer across the protective clothing. 
The numerical simulations were also carried out for three kinds of the protective 
clothing made from layers of different textiles. It was shown that these clothing dif-
fer in the predicted skin temperature values and burn degree for the same thermal 
load applied. Effect of changing thickness of the air spaces between textile layers 
and the skin on the burn degree was also studied. It was proved that the latter air 
space exerts significant influence on the predicted burn degree. 

Keywords: firefighters clothing, layers properties, numerical simulation, protective 
performance

1. wstęp

W wielu grupach zawodowych (np. strażaków, żołnierzy, pracowników prze-
mysłu petrochemicznego) występują zagrożenia od zapłonu gazów, wybu-
chów, parowych eksplozji cieplnych, łuku elektrycznego itp. Zagrożenia 
termiczne związane z tymi zjawiskami mogą mieć duże natężenie przewyż-
szające 100 kW/m2 przy temperaturach sięgających 1000°c i charakteryzują 
się krótkim (rzędu sekund) czasem trwania. Podczas pracy przy gaszeniu 
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pożarów (w tym pożarów lasów) strażacy narażeni są na dłuższe oddzia-
ływanie termiczne o niższym natężeniu ze względu na pracę w większej 
odległości od źródła zagrożenia. Zagrożenia termiczne mogą przyjmować 
zarówno charakter radiacyjny (promieniowania pochodzącego od płomienia) 
jak i konwekcyjny (oddziaływanie gorących gazów). Najczęściej występuje 
narażenie na długotrwałe oddziaływanie promieniowania o niskim pozio-
mie natężenia. Strażacy pracujący w tych warunkach intensywnie się pocą, 
co prowadzi do gromadzenia się wilgoci w warstwach ubioru ochronnego. 
Ich ubiory mogą również ulegać zawilgoceniu od wody pochodzącej z węży 
strażackich. Obecność wilgoci w sposób istotny zmienia właściwości ubiorów 
ochronnych. Wilgotny ubiór przenosi większe strumienie ciepła niż suchy 
przyczyniając się do występowania oparzeń skóry. Również gorąca para 
powstała z odparowania wilgoci zawartej w porach ubioru strażackiego 
może przyczyniać się do tych oparzeń. Badania doświadczalne wykazały, że 
przy wysokich obciążeniach od promieniowania cieplnego tkaniny ubioru 
pozostające w kontakcie ze skórą mogą wytrzymać nie więcej niż kilka 
sekund obciążenia cieplnego, zanim ulegną zniszczeniu poprzez procesy 
rozkładu termicznego lub reakcji chemicznych. Większość oparzeń straża-
ków powstaje jednak przy niskich lub średnich radiacyjnych obciążeniach 
cieplnych zanim ubiór ochronny ulegnie termicznej degradacji.

Ubiory ochronne są wielowarstwowe, a na warstwy stosowane są materia-
ły spełniające określone funkcje, np. izolacji termicznej czy bariery przeciw 
wilgotnościowej. Na warstwy ubioru ochronnego proponowane są przez 
producentów różne materiały spełniające wspomniane funkcje. Materiały 
te różnią się jednak innymi właściwościami stąd potrzeba sprawdzenia jak 
dobór warstw różnych tkanin może wpływać na ich cechy ochronne. W pra-
cy do oceny cech ochronnych ubioru strażackiego zastosowano symulacje 
numeryczne oparte o modele matematyczne opisujące zjawiska towarzyszące 
przepływowi ciepła i wilgoci w ubiorze oraz opisujące zjawiska termiczne 
w przypowierzchniowych warstwach skóry.

2. kryteria oceny właściwości ochronnych ubioru

Do oceny jakości ubioru strażackiego stosowane są różne kryteria. Najczęściej 
proponowane przez odpowiednie normy [12 ‒15]. Do kryteriów tych należą  
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np.: wskaźnik przenikania ciepła (hti), współczynnik przenoszenia promie-
niowania cieplnego (rhti) czy gęstość strumienia ciepła dopływającego do 
powierzchni ubioru wyrażona w kW/m2. Stosowane są również inne kryteria 
oceny takie jak czas progowy, temperatura, czas ekspozycji, wykurczenie, 
itp. W związku z rozwojem badań strażackich ubiorów ochronnych propo-
nowane są w literaturze światowej kryteria oceny oparte o czas osiągnięcia 
przewidywanego stopnia oparzenia dla podanych warunków obciążenia 
cieplnego.

Stopnie oparzenia definiowane są w następujący sposób [1]:
• i stopnia, dla którego główną reakcją tkanki jest wazodilatacja naczyń 

subpapilarnych (zaczerwienienie oparzonego fragment skóry i ból).
• ii stopnia związane są z uszkodzeniami naskórka i skóry właściwej scha-

rakteryzowanymi uszkodzeniami naczyń kapilarnych, które powodują 
obrzęk tkanki i pęcherze.

• iii stopnia związane są ze zniszczeniem całego naskórka i skóry właściwej 
z uwzględnieniem naczyń krwionośnych w obszarze oparzenia (martwica).

• iv stopnia związane są ze spaleniem tkanki skóry. Mogą również ulec 
uszkodzeniu mięśnie, ścięgna, kości i inne podskórne struktury ciała 
ludzkiego. W najcięższych przypadkach występuje zwęglenie oparzonej 
części ciała.

Rys. 1. Schemat przypowierzchniowych warstw skóry
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Stopień oparzenia określany jest z zależności i wzorów przybliżonych 
związanych z reakcjami fizjologicznymi przypowierzchniowych warstw skóry 
poddanych obciążeniu cieplnemu. Do zależności tych należą np.: krzywa Stol-
li [21], całka Henriquesa -Moritza [4] czy wzór Xu i Qian’a [27] oparty o analizę 
stabilności cieplnej kompleksu substrat -enzym w skórze. W artykule do oceny 
stopnia oparzenia zastosowano całkę Henriquesa -Moritza opisaną wzorem:

  (1)

W wzorze (1) Tb jest temperaturą w określonych miejscach przypo-
wierzchniowych warstw skóry, czynnik częstotliwościowy przyjmowa-
ny jest zwykle jako P = 1.43⋅1072 Hz, energia aktywacji ∆E = 4.61⋅105 J/mol, 
a R = 8.314 J/mol/K jest uniwersalną stałą gazową. Całkowanie we wzorze (1) 
jest przeprowadzane po czasie t dla którego temperatura Tb > 44°C (317.15 K). 
Oparzenie i stopnia występuje gdy wartość całki przekracza Ω = 0.53, a tem-
peratura Tb przyjmowana jest na granicy naskórek/skóra właściwa – rys.1. 
Oparzenie ii stopnia ma miejsce gdy wartość całki przekracza Ω = 1.0 przy 
tym samym miejscu wyznaczania temperatury Tb tzn. na granicy naskórek/
skóra właściwa. Oparzenie iii stopnia występuje gdy wartość całki przekra-
cza Ω > 1.0, a temperatura Tb przyjmowana jest na granicy skóra właściwa/
tkanka podskórna. Najbardziej istotny jest czas osiągnięcia warunków od-
powiadających oparzeniu I stopnia, który powinien być dla danej struktury 
ubioru strażackiego jak najdłuższy. 

W celu wyznaczenia wspomnianego czasu ze wzoru (1) konieczna jest 
znajomość zmian temperatury Tb(t) w czasie dla zadanych warunkach ze-
wnętrznego obciążenia cieplnego ubioru.

3. metody oceny właściwości ochronnych ubioru

W celu oceny jakości ubioru przy stosowaniu jako kryterium czasu oparzenia 
i stopnia są dwie grupy metod: doświadczalne i oparte o symulację numeryczną.

3.1. Metody doświadczalne 

Metody doświadczalne wykorzystują specjalnie skonstruowane manekiny 
imitujące sylwetkę człowieka i umieszczane w komorze, w której generowany 
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jest pożar lub wykorzystują odpowiednio zbudowane stanowiska pomiarowe, 
na których badane są próbki ubioru ochronnego. W pierwszym przypadku 
manekiny o wielkości człowieka wykonywane są z odpornej na płomień ży-
wicy poliestrowej wzmocnionej włóknami szklanymi. Manekin wyposażony 
jest dużą liczbę czujników temperatury lub strumienia ciepła rozmieszczo-
nych w różnych miejscach na powierzchni manekinu. Pomiary przeprowa-
dzane są na manekinach ubranych w różnego rodzaju ubiory ochronne [5, 25]. 
Ciepło pochodzące od płomienia i gorących gazów obecnych w komorze 
badawczej przepływa poprzez ubiór, szczelinę powietrzną oddzielającą ubiór 
od powierzchni manekinu i następnie do czujników rozmieszczonych na jego 
powierzchni. Dane z czujników są zbierane przez komputer, przetwarzane 
na historię zmian gęstości strumienia ciepła potem na temperaturę skóry, 
która z kolei służy do oceny czasu osiągnięcia określonego stopnia oparzenia.

W przypadku gdy wykorzystywane są do oceny jakości ubioru ochron-
nego specjalne stanowiska pomiarowe, w których używane są próbki ubioru 
jedna strona próbki jest nagrzewana impulsem cieplnym o określonym czasie 
trwania. Przeciwna strona próbki ubioru pozostaje w kontakcie z izolatorem 
cieplnym [6], chłodzoną płytą miedzianą (kalorymetrem) [22] lub materiałem 
imitującym ludzką skórę [26]. Między próbką a imitacją skóry pozostawiana 
jest niewielka szczelina powietrzna. Temperatury obu stron powierzchni 
próbki są mierzone termoparami.

Zaletą metod doświadczalnych jest bezpośredni pomiar temperatury lub 
strumienia ciepła na rzeczywistych próbkach ubioru lub samych ubiorach. 
Do wad należy stosowanie materiałów imitujących skórę, ale o odmiennych 
od niej właściwościach. Ponadto w materiałach imitujących skórę nie ma 
możliwości uwzględnienia szeregu procesów występujących w warstwach 
podskórnych skóry ludzkiej takich jak zjawisko generacji ciepła metabolicz-
nego, perfuzji krwi itp.

3.2. Metody oparte o symulację numeryczną

Przewidywanie tej temperatury skóry, która służy do oceny stopnia oparzenia 
w sposób teoretyczny nie jest proste i wymaga rozwiązania skomplikowanych 
równań opisujących przepływ ciepła i wilgoci w powierzchniowych war-
stwach skóry i warstwach ubioru strażackiego z uwzględnieniem obecności 
noszonej przez niego bielizny i szczelin powietrznych występujących między 
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skórą a bielizna oraz między bielizną a ubiorem ochronnym. Przewidywanie 
temperatury skóry w oparciu o symulację numeryczną wymaga przyjęcia sze-
regu modeli fizycznych i matematycznych a w szczególności [3, 5, 7 ‒9, 19, 20]:

• Modelu przepływu ciepła w przypowierzchniowych warstwach skóry.
• Modelu przepływu ciepła w warstwach ubioru i szczelinach powietrznych 

oddzielających poszczególne warstw ubioru ochronnego oraz ubiór od skóry.
• Modelu przepływu wilgoci w warstwach ubioru i szczelinach powietrznych 

uwzględniającego przemiany fazowe wilgoci.
• Modelu przepływu energii na drodze promieniowania cieplnego w war-

stwach ubioru, szczelinach powietrznych i skórze.
• Modelu przepływu gazów: powietrza i pary wodnej w warstwach ubioru 

i szczelinach powietrznych.
• Modelu oddziaływań zewnętrznych opisujących oddziaływanie otoczenia: 

gorące gazy, płomień, kontakt z gorącymi powierzchniami ciał stałych, 
obecność wilgoci w otoczeniu i jej formy fazowej.
Ze względu na niewielką grubość ubioru ochronnego oraz przypowierzch-

niowych warstw skóry w porównaniu z wymiarami poprzecznymi na ogół 
do przeprowadzenia symulacji numerycznej, stosowane są modele jedno-
wymiarowe, w których założony jest przepływ ciepła i wilgoci w kierunku 
zgodnym z grubością warstw. Znacznie rzadziej wykorzystywane są modele 
wielowymiarowe umożliwiające uwzględnienie rozkładu przestrzennego 
oddziaływań cieplnych otoczenia na ubiór strażacki.

Do zalet metod oceny jakości ubioru opartej o symulacje numeryczną 
procesów przepływu ciepła należy możliwość zbadania roli poszczególnych 
sposobów wymiany ciepła, wpływu zestawów materiałów na właściwości 
ochronne ubioru przy różnych obciążeniach cieplnych oraz szybkość i nie-
wielki (poza wkładem czasu w opracowanie modelu i jego implementacji 
numerycznej) koszt przeprowadzenia oceny jakości ubioru w porównaniu 
z badaniami doświadczalnymi.

Wadami metody symulacji numerycznej jest konieczność wyboru do-
minujących sposobów przepływu ciepła i wilgoci, wyboru odpowiednich 
modeli przemian fazowych, a przede wszystkim konieczna znajomość wielu 
właściwości materiałów (w tym ich zależność od temperatury, a w przypadku 
właściwości radiacyjnych zależność od długości fali promieniowania cieplne-
go). Przy tym im bardziej skomplikowany model teoretyczny tym potrzebna 
jest większa liczba parametrów i właściwości opisujących stosowane materiały. 
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Wyznaczenie wspomnianych właściwości wymaga przeprowadzenia odpo-
wiednich pomiarów dla warstw ubioru ochronnego wykonanych z różnych 
materiałów. Ponadto metoda teoretyczna wymaga oceny wiarygodności 
wyników przeprowadzanych symulacji poprzez ich weryfikację i walidację.

3.2.1. Modelowanie przepływu ciepła przez przypowierzchniowe  
  warstwy skóry

Do opisu przepływu ciepła przez przypowierzchniowe warstwy skóry (na-
skórek, skórę właściwą i warstwę podskórną – patrz rys.1) wykorzystywany 
jest model Pennesa [11]. Zakłada on przewodzenie ciepła w naskórku oraz 
występowanie perfuzji krwi i ciepła metabolicznego w skórze właściwej (d) 
i warstwie podskórnej (sc) i jest opisany równaniem:

  (2)

gdzie: (ρc)i jest objętościowym ciepłem właściwym odpowiedniej warstwy 
skóry, (ρc)b – objętościowym ciepłem właściwym krwi, ki – przewodnością 
cieplną odpowiedniej warstwy skóry, ωb – współczynnik perfuzji krwi, qm – 
intensywnością generacji ciepła metabolizmu a qrx – składową radiacyjnego 
strumienia ciepła w kierunku x prostopadłym do warstw skóry, Tcr – tem-
peraturą krwi tętniczej. Między kolejnym warstwami skóry zakładana jest 
ciągłość temperatury i strumienia ciepła.

Model ten został później zmodyfikowany poprzez uwzględnienie zmian 
prędkości perfuzji krwi z temperaturą, zależności generacji ciepła metabo-
licznego od temperatury i rodzaju wykonywanej pracy oraz wprowadzenie 
dodatkowego sposobu przepływu ciepła przez półprzeźroczyste warstwy skóry 
jakim jest promieniowanie cieplne.

W innym modelu wymiany ciepła w skórze Chen and Holmes [2] podzie-
lili naczynia krwionośne na dwie grupy: duże naczynia, z których każde jest 
traktowane oddzielne i małe naczynia, które traktowane są jako część ośrodka 
ciągłego tkanki skóry. W ich modelu wymiana ciepła między małymi naczy-
niami i tkanką występuje na trzy sposoby. Pierwszym jest mechanizm perfuzji 
zakładający wymianę ciepła między krwią a tkanką podczas ich dążenia do 
równowagi termicznej. Drugi konwekcyjny mechanizm związany jest z trans-
portem ciepła poprzez naczynia krwionośne pozostające w stanie równowagi 
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termicznej z tkanką w kierunku przeciwnym do gradientu temperatury. Trzeci 
mechanizm dotyczy wymiany ciepła na drodze dyfuzji (przewodzenia) ciepła 
i jest związany członem dyspersyjnym opisującym krętą drogę krwi i trans-
portu energii przez tkankę. Ogólnie w modelu tym zastąpiono drugi człon 
po prawej stronie równania (2) przez trzy wyrażenia opisujące wspomniane 
mechanizmy wymiany ciepła. Stąd też równanie przepływu ciepła w modelu 
Chena i Holmesa przyjmuje formę: 

  (3)

gdzie: wb jest wydatkiem objętościowym krwi przenikającym przez jednostko-
wą powierzchnię a kp jest współczynnikiem dyspersji (tensorem przewodności 
perfuzyjnej), który zależy od lokalnej prędkości krwi, kąta między kierun-
kiem przepływu krwi a kierunkiem lokalnego gradientu. Proponowane były 
również inne modele przepływu ciepła przez warstwy skóry takie jak model 
Weinbauma i Jiji – trój -równaniowy model opisujących transport energii 
w krwi tętniczej, żylnej i tkance podskórnej czy modele uwzględniające zja-
wiska relaksacyjne i falowe [17, 23]. Do wyznaczenia rozkładu temperatury 
w warstwach skóry potrzebna jest, poza ich grubością i ciepłem metabolicznym 
wydzielanym w nich oraz prędkością perfuzji krwi, znajomość następnych 
ich właściwości: gęstość, współczynnik przewodzenia ciepła, ciepło właściwe 
i w przypadku bardziej złożonych modelach liniowe współczynniki pochłania-
nia i rozpraszania czy stałe relaksacji strumienia ciepła i gradientu temperatury.

3.2.2. Modelowanie przepływu ciepła przez ubiór specjalny

Model przepływu ciepła przez warstwy ubioru jest złożony i ujmuje szereg 
zjawisk opisanych modelami wymienionymi na początku paragrafu 3.2. 
Poniżej bliżej omówiono tylko wybrane z wymienionych modeli.

Poszczególne warstwy ubioru ochronnego traktowane są jako ciała poro-
wate a ich właściwości jako efektywne. W porach występuje wilgoć w postaci 
ciekłej i gazowej. Woda występuje również w postaci związanej z włóknami 
tkaniny. Ciepło przepływa przez poszczególne warstwy ubioru na drodze 
przewodzenia ciepła, unoszenia ciepła wraz z ruchem wody w postaci ciekłej 
i pary wodnej oraz na drodze promieniowania cieplnego, które jest pochła-
niane i emitowane przez składniki stałe warstw tkaniny. Przepływowi ciepła 
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towarzyszy jego akumulacja oraz przemiany fazowe. Przepływ ciepła przez 
warstwy ubrania ochronnego jest zatem opisany równaniem [3, 7 ‒9, 20]:

  (4)

gdzie kolejne wyrażenia po lewej stronie powyższego równania odpowie-
dzialne są za akumulację i unoszenie ciepła. Przepływ ciepła na drodze 
przewodzenia ciepła, promieniowania cieplnego i związany z dyfuzją wilgoci 
oraz powietrza ujęty jest w pierwszym wyrażeniu po prawej stronie gdzie 
gęstość strumienia ciepła q opisana jest wzorem:

  (5)

Kolejne, poza pierwszym, wyrażenia po prawej stronie równania (4) 
odpowiadają za ciepło pochłaniane lub uwalniane podczas przemian fazo-
wych para wodna/wilgoć związana, para wodna/wilgoć w postaci ciekłej, 
wilgoć w postaci ciekłej/wilgoć związana. Wyznaczanie powyższych czło-
nów opisano w [3, 7 ‒9, 20]. Wielkości, które występują w równaniach (4) i (5) 
oznaczają kolejno: hl, hpow i hv – entalpie właściwe cieczy, powietrza suchego 
i pary wodnej, jl, jpow i jv – gęstości strumienia cieczy, powietrza suchego i pary 
wodnej, keff – efektywny współczynnik przewodzenia ciepła tkaniny, gsm , glm  
i  lsm  – intensywności wymiany masy między fazą gazową a stałą (wilgoć 
związana przez włókna tkaniny), fazą gazową a ciekłą i fazą ciekłą a stałą, 
qr – radiacyjny strumień ciepła, wg i wl – prędkości przepływu gazu wilgot-
nego i cieczy, ∆hadsor i ∆hpar – ciepła sorpcji i parowania, (ρc)eff – efektywną 
pojemność cieplną, (ρc)g i (ρc)l – pojemności cieplne gazu wilgotnego i cieczy.

3.2.3. Modelowanie przepływu wilgoci i promieniowania  
  przez ubiór specjalny

Istotną rolę w transporcie ciepła odgrywa przepływ pary wodnej. Zmiany 
ilości pary wodnej w warstwach ubioru opisane są równaniem [3, 7 ‒9, 20]:

  (6)
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w którym człony po lewej stronie odpowiadają za proces akumulacji pary 
wodnej w porach tkaniny i jej unoszenie wraz z ruchem mieszaniny powie-
trze – para wodna. Pierwszy człon po prawej stronie powyższego równania 
związany jest z dyfuzją wilgoci opisaną prawem Ficka:

  (7)

Pozostałe człony w równaniu (6) opisują zmiany ilości pary wodnej w jed-
nostce objętości tkaniny związane z przemianami fazowymi para wodna/
wilgoć związana oraz para wodna/wilgoć w postaci ciekłej [3, 7 ‒9, 20]. W po-
wyższych równaniach symbole oznaczają kolejno: Dv -pow – efektywną dyfuzyj-
ność pary wodnej, εg – udział objętościowy gazu wilgotnego, ρv – gęstość pary 
wodnej. Pozostałe wielkości opisano wcześniej.

Energia promieniowania cieplnego przepływającego przez poszczególne 
warstwy tkaniny jest w nich pochłaniana i rozpraszana jak również emito-
wana przez włókna [7 ‒9]. Strumień ciepła przenoszony na drodze promie-
niowania opisuje związek:

  (8)

gdzie: całkowanie tzw. intensywności promieniowania cieplnego iλ odbywa 
się po całym kącie bryłowym Ω i długości fali promieniowania λ. Zmiana 
intensywności promieniowania cieplnego wzdłuż określonego kierunku ω 
podczas przepływu promieniowania przez warstwę tkaniny wyrażona jest 
tzw. Równaniem Transportu Promieniowania: 

  (9)

gdzie: człony po prawej stronie związane są ze zmianą intensywności kolejno 
na skutek pochłaniania i rozpraszania promieniowania na inne kierunki 
jego rozchodzenia się, emisji promieniowania przez tkaninę, rozpraszania 
promieniowania z innych kierunków na rozpatrywany kierunek. Wielkości, 
które występujące w równaniu (9) kolejno oznaczają: ibλ – spektralną inten-
sywność promieniowania cieplnego emitowaną przez ciało doskonale czarne, 
Kaλ, Keλ i Ksλ – spektralne współczynniki absorpcji, ekstynkcji i rozpraszania, 
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pλ – spektralną funkcję fazową rozpraszania, ω i ω′ – kierunki rozchodzenia 
się promieniowania cieplnego odpowiednio przed i po rozproszeniu.

4. budowa ubioru specjalnego, stosowane materiały  
    i ich właściwości wymagane do przeprowadzenia  
    symulacji numerycznej

Ubiór ochronny złożony jest zwykle z trzech warstw. Warstwy zewnętrznej 
chroniącej przed zewnętrznymi oddziaływaniami mechanicznymi, warstwy 
wodoszczelnej (membrany, bariery przeciw -wilgotnościowej) oraz warstwy 
izolacyjnej (bariery cieplnej) – patrz rys. 1. Warstwy tkaniny mają określone 
grubości. Przykładowe wartości grubości warstw dla różnych tkanin i przy-
jęte wartości grubości szczelin między warstwami ubrania oraz między 
wewnętrzną warstwa ubrania a skórą podano w tabeli 1.

Tabela 1. Grubości warstw i szczelin powietrznych dla różnych rodzajów ubioru 
ochronnego

Grubość 
warstwy [mm]/
Rodzaj ubioru 
ochronnego

Warstwa I Szczelina I Warstwa II Szczelina II Warstwa III Szczelina III

I 0,56 0,1 0,73 0,1 1,66 6,35 

II 0,7 0,1 0,85 0,1 0,95 6,35

III 0,82 0,1 0,55 0,1 3,59 6,35

Materiały stosowane na ubiory ochronne produkowane są przez wy-
specjalizowane firmy takie jak DuPont. Do materiałów stosowanych na ze-
wnętrzne warstwy ochronne używane są: Kombat, Kevlar®/pbi, 60/40 kevlar/
nomex blend, Nomex@ iiia, Nomex® iii-Defender™, pbi™Kevlar®Kombat™, 
Black Basofil® Kevlar®. Na bariery wilgoci proponowane są ComfortZone

TM
, 

Breathable ptfe film on nomex E89TM, ptfe non woven Nomex®, neoprene, 
Crosstech® on Nomex®, Breathe -Tex®, Nomex® E -89 Crosstech®, Nomex® iiia 
Pajama Check -Crosstech®, Neo -Guard®. Natomiast na bariery termiczne 
używane są: Aralite®, Aramid batt quilted to 3.2 oz/yd2 nomex.
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Tabela 2. Właściwości termofizyczne warstw tkanin dla I rodzaju ubioru ochronnego

Warstwa tkaniny/ 
właściwości

Warstwa I: zewnętrzna 
(Kombat 7.5 oz/yd2)

Warstwa II: bariera  
wilgoci (ComfortZoneTM)

Warstwa III: bariera  
termiczna (AraliteTM)

ρf [kg/m3] 1384 1295 1380

cf [J/(kgK)] 1420 1325 1200

kf [W/(mK)] 0,179 0,144 0,130

εf 0,334 0,186 0,115

Rf,φ=0.65 0,084 0,038 0,045

τ 1,50 1,25 1,00

Df [m2/s] 6,0∙10−14 6,0∙10−14 6,0∙10−14

df [m] 1,6∙10−5 1,6∙10−5 1,6∙10−5

Ka,f,i [1/m] 4111,76 3154,23 1387,1

Ks,f,i [1/m] 4111,76 3154,23 1387,1

nf,i 1,1937 1,1079 1,0667

W przypadku tkanin do przeprowadzenia symulacji numerycznej wyma-
gane są poza grubością warstw ubioru ochronnego również takie informacje 
jak rodzaj tkaniny, splot i średnica włókien df oraz następujące właściwości: 
gęstość włókien ρf, udział objętościowy włókien εf, współczynnik przewo-
dzenia ciepła włókien kf, ciepło właściwe włókien cf, przepuszczalność cieczy 
i pary wodnej tkaniny, współczynnik krętności (turtuosity) dla tkaniny τ, 
współczynniki dyfuzji cieczy, pary wodnej Df i powietrza, stałe równowagi 
para wodna – wilgoć związana we włóknach Rf,φ=0.65, współczynnik zała-
mania nf, liniowe współczynniki pochłaniania Ka,f, rozpraszania Ks,f oraz 
funkcja rozpraszania pf. Właściwości radiacyjne zależne są od długości fali 
promieniowania i zwykle wyznaczane z pomiaru współczynników przepusz-
czalności, odbicia i emisyjności warstwy tkaniny. Ze względu na znaczne 
zmiany temperatury na przekroju ubioru ochronnego potrzebna jest również 
zależność szeregu właściwości od temperatury. Ze względu na dużą liczbę 
właściwości tkanin potrzebnych do przeprowadzenia symulacji numerycznej 
konieczne jest zaplanowanie odpowiedniego programu systematycznych 
badań wspomnianych właściwości dla różnych typów tkanin używanych na 
ubiory ochronne. Przykładowe wartości właściwości cieplnych i radiacyjnych 
podane są w załączonych tabelach 2 ‒4 [10, 16, 18, 24].
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Tabela 3. Właściwości termofizyczne warstw tkaniny dla ii rodzaju ubioru  
ochronnego

Warstwa tkaniny/ 
właściwości

Warstwa I: zewnętrzna  
(60/40kevlar/nomex  

blend at 7.0 oz/yd2)

Warstwa II: bariera 
wilgoci (Breathable ptfe 

film on nomex E89TM)

Warstwa III: bariera 
termiczna (Aramid batt 

quilted to 3.2 oz/yd2 
nomex)

ρf [kg/m3] 848,85 609,5 609,0

cf [J/(kgK)] 1005 1150 1300

kf [W/(mK)] 0,080 0,050 0,052

εf 0,336 0,409 0,360

Rf,φ=0.65 0,055 0,056 0,041

τ 2,12 2,49 1,82

Df [m2/s] 6,0∙10−14 6,0∙10−14 6,0∙10−14

df [m] 1,6∙10−5 1,6∙10−5 1,6∙10−5

Ka,f,i [1/m] 1820,435 1387,1 1164,95

Ks,f,i [1/m] 1820,435 1387,1 1164,95

nf,i 1,2000 1,1000 1,0667

Tabela 4. Właściwości termofizyczne warstw tkaniny dla III rodzaju ubioru 
ochronnego

Warstwa tkaniny\
właściwości

Warstwa I: zewnętrzna 
(Nomex® III ‑Defender™)

Warstwa II: bariera 
wilgoci (Neo ‑Guard®)

Warstwa III: bariera 
termiczna (Aralite®)

ρf [kg/m3] 946,44 5185,66 636,1

cf [J/(kgK)] 1510 1480 1620

kf [W/(mK)] 0,044 0,071 0,036

εf 0,334 0,115 0,115

Rf,φ=0.65 0,084 0,045 0,045

τ 1,50 1,00 1,00

Df [m2/s] 6,0∙10−14 6,0∙10−14 6,0∙10−14

df [m] 1,6∙10−5 1,6∙10−5 1,6∙10−5

Ka,f,i [1/m] 1164,95 1820,435 1387,1

Ks,f,i [1/m] 1164,95 1820,435 1387,1

nf,i 1,100 1,100 1,0667
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5. przykładowe wyniki symulacji numerycznej  
    przepływu ciepła i oceny jakości ubrań ochronnych

Opracowano odpowiedni kod symulacji numerycznej procesu przepływu 
ciepła i wilgoci przez warstwy skóry i ubioru ochronnego strażaka oraz oceny 
jego jakości przy wykorzystaniu całki Henriquesa -Moritza. Kod ten oparty 
był na dyskretyzacji Metodą Objętości Kontrolnych (Finite Volume Me-
thod) silnie nieliniowych równań różniczkowych (procesy przepływu ciepła 
i wilgoci) i różniczkowo -całkowych (promieniowanie cieplne) opisujących 
wspomniane procesy. Do uzyskania rozwiązania zaproponowano specjalnie 
opracowany algorytm iteracyjny. Szczegóły wykorzystywanego kodu opisano 
w publikacjach [7, 8]. W celu przedstawienia wpływu różnych sposobów prze-
pływu ciepła oraz struktury i rodzaju tkanin wykorzystywanych w ubiorze 
ochronnym strażaka rozpatrywano ubiór trójwarstwowy złożony z warstwy 
zewnętrznej (ochronnej) bariery (membrany przeciwwilgociowej) i bariery 
termicznej (izolacji cieplnej). Jako materiały warstw wybrano trzy zestawy 
spośród warstw wymienionych na początku powyższego rozdziału:

• i rodzaj ubioru ochronnego: Kombat 7,5 oz/yd2, Comfort ZoneTM, AraliteTM,
• ii rodzaj ubioru ochronnego: 60/40 kevlar/nomex blend at 7,0 oz/yd2, 

Breathable ptfe film on nomex e89TM, Aramid batt quilted to 3,2 oz/yd2 
nomex,

• iii rodzaj ubioru ochronnego: Nomex® iii-Defender™, Neo -Guard®, Aralite®.
Założono niezależność właściwości cieplnych od temperatury a radia-

cyjnych również od długości fali promieniowania cieplnego. Przyjęto, że 
rozpraszanie w warstwach tkaniny jest izotropowe oraz model Pennesa prze-
pływu ciepła w warstwach skóry. Badano wpływ różnych sposobów wymiany 
ciepła wewnątrz ubioru ochronnego i szczelinach powietrznych rozpatrując 
przewodzenie ciepła, promieniowanie cieplne, dyfuzję pary wodnej i zjawi-
ska związane z odparowaniem wilgoci z włókien tkaniny i kondensacją pary 
wodnej. Sprawdzano jak przyjęty zestaw materiałów warstw ubioru wpływa 
na jego cechy ochronne oraz jaka jest rola grubości szczeliny między warstwą 
wewnętrzną ubioru a skórą w ocenie jakości ubioru.

W obliczeniach przyjmowano, że ubiór ochronny jest poddany działaniu 
zewnętrznego impulsu cieplnego o gęstości (gęstości strumienia ciepła) qtotal 
o długości trwania (czasie ekspozycji) te. Na rys. 2 przedstawiono wpływ 
różnych sposobów przepływu ciepła oraz obecności wilgoci na temperaturę  
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powierzchni skóry dla ubioru złożonego materiałów: Kombat 7.5 (oz/yd2) – 
warstwa zewnętrzna, ComfortZoneTM – membrana przeciwwilgociowa, Ara-
liteTM – izolacja cieplna. Maksymalna temperatura skóry przy impulsie o gę-
stości qtotal = 80 kW/m2 i czasie ekspozycji te = 20 s osiąga ponad pięćdziesiąt 
stopni Celsjusza i występuje po czasie około 50 s po rozpoczęciu nagrzewania, 
następnie obniża się do wartości poniżej 44°c (temperatury uwzględnianej 
w całce Henriquesa -Moritza) po czasie około 300 s. Te maksymalne wartości 
występują, gdy uwzględniane jest zarówno przewodzenie ciepła jak i prze-
pływ ciepła na drodze promieniowania cieplnego wewnątrz warstw ubioru 
ochronnego. Obecność wilgoci, jej dyfuzja i przemiany fazowe obniżają 
wartość maksymalnej temperatury powierzchni skóry. Podobna zależność 
występuje, gdy przepływ ciepła wewnątrz ubioru występuje jedynie na dro-
dze przewodzenia ciepła ale otrzymywane wartości temperatury są niższe.

Rys. 2. Wpływ różnych sposobów wymiany ciepła i wilgoci na zmiany temperatu-
ry powierzchni skóry w czasie. Zewnętrzny impuls cieplny o kształcie prostokąt-
nym i długości trwania te = 20 s i mocy qtotal = 80 kW/m2
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Rys. 3. Zmiana temperatury granicy naskórka (ep) i skóry właściwej (d) oraz na 
granicy skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej (sc) dla czasu ekspozycji te = 40 s 
(lewy wykres) oraz wartość całki Henriquesa -Moritza dla temperatury na granicy 
skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej (sc) w funkcji czasu ekspozycji (prawy 
wykres) dla różnych wartości strumienia ciepła padającego na powierzchnię  
ubioru ochronnego I rodzaju
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Rys. 4. Zmiana temperatury granicy naskórka (ep) i skóry właściwej (d) oraz na 
granicy skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej (sc) dla czasu ekspozycji te = 40 s 
(lewy wykres) oraz wartość całki Henriquesa -Moritza dla temperatury na granicy 
skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej (sc) w funkcji czasu ekspozycji (prawy 
wykres) dla różnych wartości strumienia ciepła padającego na powierzchnię  
ubioru ochronnego II rodzaju
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Rys. 5. Zmiana temperatury granicy naskórka (ep) i skóry właściwej (d) oraz na 
granicy skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej (sc) dla czasu ekspozycji te = 40 s 
(lewy wykres) oraz wartość całki Henriquesa -Moritza dla temperatury na granicy 
skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej (sc) w funkcji czasu ekspozycji (prawy 
wykres) dla różnych wartości strumienia ciepła padającego na powierzchnię  
ubioru ochronnego III rodzaju



Rys. 6. Wartości całki Henrique’a dla czasu ekspozycji te = 5 s i qtotal = 20 kW/m2 
dla I rodzaju ubioru ochronnego i różnych: szerokości szczelin powietrznych 
pomiędzy warstwami tkaniny (górny wykres), grubości szczeliny powietrznej 
między warstwą wewnętrzną a skórą (dolny wykres).

226 Piotr Furmański, Piotr Łapka



Badanie wpływu rodzaju ubioru na jego właściwości ochronne 227

Na rys. 3 ‒5 przedstawiono wpływ zewnętrznego obciążenia cieplnego na 
temperaturę między poszczególnymi warstwami skóry (lewy wykres) oraz 
odpowiadającą im wartość całki Henriquesa -Moritza w zależności od czasu 
trwania impulsu cieplnego (prawy wykres) dla przyjętych trzech rodzajów 
ubioru ochronnego.

Maksymalne temperatury skóry osiągają, w zależności od rodzaju ubioru 
wartości rzędu 60 ‒80°c. Przy tym dla większych obciążeń cieplnych wystę-
pują dla krótszych czasów od momentu początku ogrzewania. Najniższe 
maksymalne wartości temperatury skóry osiągane były dla ubioru iii rodzaju, 
a największe dla ubioru ochronnego ii rodzaju. Wartość oparzenia iii stopnia 
(całka Henriquesa -Moritza przekraczająca wartość Ω = 1 dla temperatury 
na granicy skóra właściwa/tkanka podskórna) występuje dla czasów ekspo-
zycji te = 90 ‒160 s przy najmniejszym z rozpatrywanych obciążeń cieplnych 
i maleje przy wzroście obciążenia cieplnego. Najdłuższe czasy ekspozycji 
występują dla iii rodzaju ubioru ochronnego.

Wpływ grubości szczelin powietrznych między warstwami ubioru ochron-
nego oraz szczeliny między wewnętrzną warstwą ubioru a skórą na jakość i ro-
dzaju ubioru ochronnego przy obciążeniu cieplnym qtotal = 20 kW/m2 i czasie 
ekspozycji te = 5 s przedstawiono na rys. 6. Wartość całki Henriquesa -Moritza 
wyznaczana dla temperatury granicy naskórka (ep) i skóry właściwej (d) oraz 
na granicy skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej (sc) nie przekraczała w tym 
przypadku granicy I stopnia oparzenia przy grubości szczeliny między we-
wnętrzną warstwą ubioru a skórą odpowiadającą wartości podanej w tabeli 1. 
Obliczenia wskazują, że przy pewnej grubości szczelin powietrznych między 
warstwami ubioru ochronnego wartość całki Henriquesa -Moritza może 
przyjmować najmniejsze wartości – lewy wykres na rys. 6. Największy wpływ 
na wartość całki Henriquesa -Moritza wywiera grubość szczeliny między 
wewnętrzną warstwą ubioru a skórą. Jej wzrost przyczynia się znacznie do 
uniknięcia oparzenia zarówno ii jak i rodzaju.

6. podsumowanie i wnioski

W oparciu o opracowany model złożonych procesów wymiany ciepła i przepły-
wu wilgoci w ubiorze ochronnym uwzględniający zarówno przemiany fazowe 
wilgoci, jak przepływ ciepła na drodze promieniowania cieplnego związany 
z jego pochłanianiem, emisją i rozpraszaniem. W oparciu o wspomniany 
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model przygotowano własny kod obliczeniowy zakładający jednowymiaro-
wy przepływ ciepła i wilgoci w warstwach ubioru ochronnego i skóry oraz 
przeznaczony do symulacji numerycznej tych procesów i oceny jakości ubioru 
ochronnego wykorzystującego model oparzeń. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań stwierdzono, że metoda symulacji numerycznej wymaga:

• Znajomości szeregu właściwości materiałów (warstw ubioru specjalnego) 
oraz ich zależności od temperatury czy długości fali promieniowania 
(w przypadku właściwości radiacyjnych).

• Określonego modelu wymiany ciepła przez przypowierzchniowe warstwy 
skóry.

• Określenia dominujących sposobów wymiany ciepła i przepływu wilgoci 
w warstwach ubioru specjalnego.
Ponadto na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych dla 

trzech rodzajów ubioru ochronnego (złożonego z warstw różnych materia-
łów) wywnioskowano, że 

• Właściwości poszczególnych warstw ubioru w sposób istotny wpływają na 
właściwości ochronne. Należy dążyć do poznana przyczyn tego wpływu 
i optymalizacji struktury ubioru.

• Grubości szczelin powietrznych między warstwami ubioru oraz między 
wewnętrzną powierzchnią ubioru i skórą oraz grubości warstwy izolacji 
termicznej (bariery termicznej) w sposób istotny wpływają na właściwości 
ochronne.
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Walidacja modelu przepływu ciepła i wilgoci  
przez ubiór ochronny

Streszczenie
W artykule przedstawiono zaawansowany model matematyczny i numeryczny 

transportu ciepła i masy w wielowarstwowych ubraniach ochronnych, które były 
poddane działaniu wysokiej temperatury otoczenia lub dużych radiacyjnych stru-
mieni ciepła emitowanych przez gorące ciała. Zaproponowany model uwzględniał 
przewodzenie ciepła i promieniowanie cieplne w warstwach tkaniny o spektralnych 
właściwościach optycznych i w szczelinach powietrznych oraz transport energii 
związany z dyfuzją wilgoci przez ubranie ochronne oraz z procesami sorpcji i de-
sorpcji wody w włóknach tkaniny. Dodatkowo do modelu włączono złożone wa-
runki bilansu energii i masy oraz warunki optyczne na granicach warstw tkaniny. 
Do rozwiązania równań modelowych opracowano autorski iteracyjny algorytm 
numeryczny, który bazował na metodzie objętości kontrolnych. Następnie przepro-
wadzono analizę walidacyjną zaproponowanego modelu obliczeniowego poprzez 
porównanie otrzymanych wyników z wynikami pomiarów eksperymentalnych dla 
wybranego pakietu ubrania ochronnego ogrzewanego przez krótki czas radiacyj-
nym strumieniem ciepła emitowanym przez promiennik podczerwieni, a następnie 
chłodzonego w otoczeniu. Otrzymano dobrą zgodność czasowych przebiegów 
temperatury, co potwierdziło wiarygodność zaproponowanego modelu.

Słowa kluczowe: model numeryczny, promieniowanie cieplne, wymiana ciepła i masy, 
ubranie ochronne
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Validation of Heat and Mass Transfer Model  
in the Protective Clothing

Abstract
An advanced mathematical and numerical model of heat and mass transfer in the 

multi -layer protective clothing, which was exposed to either high temperature envi-
ronment or to high incident radiative heat flux emitted by hot objects was presented 
in this paper. The developed model accounted for heat conduction and thermal ra-
diation in a non -grey layers of the protective garment. Additionally, heat transport 
associated with water vapour diffusion through the protective clothing and with 
sorption and desorption of liquid water in the fabric fibres were included. Complex 
energy and mass balances as well as optical conditions at the external and internal 
interfaces between clothing layers were formulated and incorporated into the model. 
A novel iterative numerical algorithm which was based on the Finite Volume Method 
was developed to solve the system of governing equations. Finally, the validation 
analysis of the model was carried out for selected multi -layer clothing which was 
exposed for a short time to radiative heat flux emitted by an infrared emitter and 
then cooled down in the surroundings. The simulated and experimentally measured 
time variations of temperatures were in good agreement, therefore the accuracy of 
the proposed model was validated.

Keywords: numerical model, thermal radiation, heat and mass transfer, protective 
clothing

1. wstęp

Ochrony osobiste chronią przed ryzykiem obrażeń cieplnych związanych 
z ekspozycją na wysoką temperaturę gazu zewnętrznego lub na duży radia-
cyjny strumień ciepła emitowany przez gorące obiekty. Bezpośredni kontakt 
z gorącymi ciałami może być również źródłem oparzeń. Powyższe zagrożenia 
mogą być spotykane w wieku gałęziach przemysłu, sportach motorowych, 
na polu walki czy w gaszeniu pożarów. Ubrania ochronne powinny spełniać 
podwójną funkcję: utrzymywać komfortowe warunki podczas normalnych 
(regularnych) aktywności oraz chronić przed powstaniem poważnych obra-
żeń cieplnych w sytuacjach zagrożenia, takich jak nagły pożar czy wybuch.

Ubrania ochronne są z reguły wykonane z kilku warstw tkanin, które 
mogą być odseparowane wąskimi szczelinami powietrznymi lub zintegrowa-
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ne ze sobą. Zwykle wykorzystywane są trzy lub cztery warstwy na przykład: 
tkanina zewnętrzna, membrana (paro- i wodo -izolacja), izolacja termiczna 
oraz podszewka. Bardzo często niektóre warstwy są ze sobą połączone np.: 
warstwa izolacji i podszewka. Najbardziej zewnętrzna warstwa – tkanina 
zewnętrzna – ma za zadanie ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi 
oraz przed krótkotrwałymi i bardzo intensywnymi zagrożeniami termicz-
nymi. Z kolei membrana chroni przed penetracją do wnętrza ubrania pary 
wodnej i ciekłej wody oraz innych płynów. Izolacja termiczna zabezpiecza 
przed długotrwałymi ekspozycjami na działanie środowiska o wysokiej tem-
peraturze lub na działanie radiacyjnych strumieni ciepła emitowanych przez 
gorące obiekty. Z kolei podszewka zapewnia komfort użytkowania ubioru 
ochronnego. Każda z warstw tkaniny ma inną strukturę oraz odmienne 
właściwości termofizyczne i optyczne.

Procesy transportu ciepła i masy w ubraniach ochronnych, na które od-
działuje środowisko zewnętrzne o podwyższonej temperaturze lub radiacyjne 
strumienie ciepła emitowane przez gorące obiekty są bardzo złożone. War-
stwy tkaniny są ośrodkami porowatymi wykonanymi z hydroskopowych 
włókien. Z tego powodu sprzężone procesy transportu energii w tkaninach 
(przewodzenie ciepła przez włókna tkaniny i przez powietrze wypełniające 
pory, konwekcja wymuszona ruchem ciała lub podmuchem powietrza ze-
wnętrznego oraz promieniowanie cieplne, które pochodzi z zewnętrznego 
źródła ciepła i penetruje przez półprzeźroczyste ubranie o spektralnych 
właściwościach optycznych) bardzo silnie zależą od struktury tkanin. Do-
datkowo, procesom wymiany ciepła towarzyszy transport masy związany 
z dyfuzją i konwekcją pary wodnej w ubraniu ochronnym oraz z procesami 
sorpcji i desorpcji wody w włóknach tkanin. Para wodna wpływa na procesy 
transportu energii, jak również na właściwości termofizyczne i optyczne 
ochron osobistych. Źródłami wilgoci w ubraniach ochronnych jest otoczenie 
oraz ciało człowieka. Ponadto, wysokie temperatury, które mogą występować 
w ochronach osobistych na skutek ekspozycji na działanie gorących gazów 
lub dużych radiacyjnych strumieni ciepła mogą prowadzić do reakcji termo-
chemicznych i w konsekwencji zmian w strukturze ubrań ochronnych oraz 
zmian właściwości termofizycznych i optycznych. Jednoczesne i sprzężone 
występowanie powyższych nieliniowych procesów transportu ciepła i masy 
powoduje, że modelowanie cieplno -przepływowe ochron osobistych jest 
bardzo trudne i czasochłonne.
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W literaturze można znaleźć kilkanaście modeli matematycznych i nu-
merycznych transportu ciepła i masy w ubraniach ochronnych, ale ze wzglę-
du na bardzo złożony charakter modelowanych zjawisk, wprowadzano sze-
reg założeń upraszczających. Z tego powodu rola analizy wiarygodności 
zaproponowanych modeli na podstawie ich weryfikacji i walidacji jest bardzo 
ważna. Jedne z pierwszych istotnych modeli dla ubrań ochronnych złożonych 
z pojedynczych oraz z kilku warstw tkaniny opracowali i zwalidowali Torvi 
i Dale [1] oraz Torvi i Threlfall [2]. Zaproponowane modele uwzględniały 
przewodzenie ciepła oraz absorpcję promieniowania cieplnego (model bazu-
jący na prawie Beera) w warstwach tekstylnych, zmienne właściwości ter-
mofizyczne (zależność od temperatury), termochemiczne reakcje zachodzą-
ce w tkaninach rozgrzanych do wysokich temperatur oraz wymianę ciepła 
w szczelinie powietrznej pomiędzy powierzchnią wewnętrzną ubrania a po-
wierzchnią układu pomiarowego oraz przepływ ciepła w sensorze. Otrzy-
mane wyniki symulacji numerycznych zostały porównane z wynikami uzy-
skanymi w trakcie pomiarów eksperymentalnych dla dwóch pojedynczych 
tkanin. Przewidziane oraz zmierzone rozkłady temperatury w tkaninie oraz 
wartości kryterium Strolla (oceny występowania oparzeń drugiego stopnia) 
były zgodne. Podobny kondukcyjno -radiacyjny model wymiany ciepła 
w ubraniach ochronnych złożonych z kilku warstw tkaniny odseparowanych 
wąskimi szczelinami powietrznymi zaprezentowali Mell i Lawson [3]. W po-
wyższej pracy promieniowanie cieplne było symulowane w uproszczony 
sposób z zastosowaniem dwustopniowego algorytmu. W warstwach tkaniny 
założono tylko absorpcję promieniowania cieplnego – model bazujący na 
prawie Beera oraz na uśrednionych właściwościach optycznych, które otrzy-
mano w wyniku scałkowania po długości fali spektralnych właściwości 
optycznych. Z kolei promieniowanie cieplne w szczelinach powietrznych 
zamodelowano przyjmując, że znajdujący się tam gaz jest transparentny, 
a warstwy tkanin były traktowane jak nieskończenie cieknie powierzchnie, 
które absorbowały, emitowały i dyfuzyjnie odbijały i transmitowały promie-
niowanie cieplne. W pierwszej kolejności model został zweryfikowany po-
przez porównanie wyników uzyskanych numerycznie z wynikami otrzyma-
nymi analitycznie dla uproszczonego problemu jednoczesnego przewodzenia 
ciepła i promieniowania cieplnego w cienkiej półprzeźroczystej warstwie. 
Następnie model został zwalidowany na podstawie porównania z wynikami 
uzyskanymi w trakcie pomiarów eksperymentalnych dla trójwarstwowego 
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ubrania ochronnego. Kolejny model cieplny dla ubrań ochronnych składa-
jących się z pojedynczych warstw tkaniny nałożonych na specjalny manekin 
pomiarowy oraz poddanych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych 
krótkotrwałej ekspozycji na działanie gwałtownego pożaru opracowali Song 
et al. [4]. Autorzy rozważali wymianę ciepła na drodze przewodzenia ciepła 
i promieniowania cieplnego w podobny sposób jak w cytowanych wcześniej 
pracach [1 ‒3]. Opracowany model uwzględniał charakterystykę eksperymen-
talnie symulowanego gwałtownego pożaru, zmiany właściwości termofizycz-
nych tkanin i szerokości szczelin powietrznych pomiędzy ubraniem a ma-
nekinem spowodowanych wysoką temperaturą. Następnie model został 
zwalidowany przy wykorzystaniu pomiarów eksperymentalnych w warun-
kach gwałtownych pożarów wykonanych z użyciem oprzyrządowanego ma-
nekinu. W kolejnej pracy [5] przedstawiono model cieplny, który uwzględniał 
sprzężony przepływ ciepła na drodze przewodzenia ciepła i promieniowania 
cieplnego oraz transport wilgoci w wielowarstwowym strażackim ubraniu 
ochronnym podczas krótkotrwałej ekspozycji na działanie gwałtownego 
pożaru i w następującym po nim procesie chłodzenia. W tej pracy tkaniny 
były traktowane jako higroskopijne ośrodki porowate, które składały się 
z włókien tkaniny, związanej w nich wody oraz mieszaniny powietrza suche-
go i pary wodnej wypełniającej pory. Promieniowanie cieplne w warstwach 
tekstylnych było modelowane w uproszczony sposób podobnie jak w pracy [1]. 
Model został zwalidowany wykorzystując pomiary eksperymentalne różnych 
ochron osobistych ochronnych (jedno- i dwu- oraz wielowarstwowe ubranie 
ochronne) wykonane w różnych konfiguracjach (bez oraz ze szczeliną po-
wietrzną). Otrzymano dobrą zgodność wyników z modelowania numerycz-
nego z wynikami z pomiarów eksperymentalnych. Następny model wymia-
ny ciepła w pojedynczej warstwie tkaniny ognioodpornej opracowali Ghazy 
i Bergstrom [6]. W porównaniu do wcześniejszych prac w bardziej zaawan-
sowany sposób potraktowali wymianę ciepła w szczelinie powietrznej po-
między wewnętrzną stroną ubrania a powierzchnią skóry. Zastosowali model 
bazujący na prawie Beera do opisu radiacyjnej wymiany ciepła w tkaninie 
(eksponencjalne osłabienie padającego ze źródła radiacyjnego strumienia 
ciepła), natomiast w szczelinie powietrznej rozwiązali równanie transportu 
promieniowania metodą objętości kontrolnych. Zaproponowany model został 
zwalidowany poprzez symulację testów ciepłych ochron osobistych i porów-
nanie uzyskanych wyników z wynikami pomiarów eksperymentalnych.  
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Uzyskano dobrą zgodność wyników. Następie zaproponowany model został 
rozszerzony na trójwarstwowe ubrania ochronne, w których tkaniny były 
odseparowane dwiema cienkimi szczelinami powietrznymi [7]. W następnej 
pracy Zhu i Li [8] opracowali i zwalidowali bardzo interesujący model wy-
miany ciepła i masy w pojedynczych warstwach tkaniny, które w trakcie 
ogrzewania wysychały, a następnie podlegały procesowi pirolizy. Model 
opisywał zmiany właściwości termofizycznych tkanin na skutek wysokiej 
temperatury (pyroliza). Wiarygodność modelu została potwierdzona poprzez 
porównanie uzyskanych wyników numerycznych z wynikami zmierzonymi 
w trakcie pomiarów eksperymentalnych dla pojedynczych warstw tkaniny 
bawełnianej. Obliczone i zmierzone rozkłady ubytku masy tkaniny, profile 
temperatury w tkaninie i w symulatorze skóry (sensor) oraz czasy do wystą-
pienia oparzeń drugiego stopnia były w dobrej zgodności. Analizę wymiany 
ciepła w ognioodpornej tkaninie, która przykrywała cylinder symulujący 
kończynę ludzką i była wystawiona na konwekcyjne oraz radiacyjne oddzia-
ływanie płomienia przeprowadzili Zhu et al. [9]. Zaproponowany model, 
który uwzględniała zmiany właściwości termofizycznych tkaniny i powietrza 
na skutek wysokiej temperatury, bazował na modelu zaprezentowanym w pra-
cy [1], ale w odróżnieniu od cytowanych wcześniej prac [1 ‒8], zastosowano 
cylindryczny układ współrzędnych. Numerycznie przewidywane czasowe 
zmiany temperatury na czołowej oraz tylnej powierzchni pojedynczej warstwy 
tkaniny oraz na powierzchni sensora symulującego skórę były zgodne ze 
zmierzonymi eksperymentalnie. Interesujący zintegrowany numeryczny 
symulator do oceny cieplnych właściwości ochronnych tkanin został przed-
stawiony przez Jiang et al. [10]. Model składał się z ogólnego trójwymiarowych 
symulatora do obliczeń wymiany ciepła i przepływu płynu w trakcie pożaru 
oraz z jednowymiarowego symulatora do obliczeń przewodzonego i radia-
cyjnego strumienia ciepła przez ubranie ochronne oraz imitator skóry ludz-
kiej. Autorzy opracowali specjalne dwukierunkowe algorytmy sprzęgające 
oba symulatory. Następnie przeprowadzili analizę walidacyjną porównując 
wyniki uzyskane z symulacji numerycznej z wynikami zmierzonymi w trak-
cie eksperymentów benchmarkowych w pełnej skali. Przewidziane rozkłady 
temperatury w ubraniu ochronnym, strumienie ciepła docierające do po-
wierzchni imitatora skóry oraz stopnie występujących oparzeń były zgodne 
ze zmierzonymi eksperymentalnie. Z kolei Fu et al. [11] zaprezentował model 
transportu ciepła i wilgoci przez wielowarstwowe ubranie ochronne ze szcze-
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linami powietrznymi pomiędzy tkaninami, które było wystawione na dłu-
gotrwałe działanie promieniowania cieplnego o niskim natężeniu strumienia 
ciepła. W pracy uwzględnili absorbcję promieniowania cieplnego przez wil-
gotny gaz wypełniający przestrzenie powietrzne oraz pory w tkaninie. Na-
stępnie z powodzeniem zweryfikowali i zwalidowali zaproponowany model. 
W zacytowanych pracach opracowano wiele zaawansowanych modeli trans-
portu ciepła i wilgoci w ubraniach ochronnych poddanych działaniu kon-
wekcyjnych i radiacyjnych strumieni ciepła. Większość autorów analizowa-
ło wiarygodność zaproponowanych modeli na podstawie porównań 
z rozwiązaniami analitycznymi bądź numerycznymi oraz z wynikami po-
miarów eksperymentalnych. 

Ostatnio Łapka et al. [12 ‒14] zaproponowali nowy model transportu ciepła 
i masy w wielowarstwowych ubraniach ochronnych, na które padał zewnętrzny 
radiacyjny strumień ciepła emitowany przez gorący obiekt (ciało stałe lub gaz). 
W odniesieniu do innych prac [1 ‒11], model opracowany w [12 ‒14] w bardzo 
dokładny sposób uwzględniał obecność promieniowania cieplnego, które 
penetrowało ubiór ochronny. Przyjęto, że półprzeźroczyste warstwy tekstylne 
mogły absorbować, emitować oraz anizotropowo rozpraszać promieniowanie 
cieplne. Dodatkowo uwzględniono różne wartości współczynników załama-
nia światła elementów składowych ubioru ochronnego oraz złożone zjawiska 
optyczne występujące na granicach pomiędzy tkaninami i szczelinami po-
wietrznymi lub pomiędzy tkaninami w przypadku braku szczelin powietrz-
nych. Ponadto, w celu dokładnego wyznaczania temperatur, gęstości pary 
wodnej oraz intensywności promieniowania cieplnego na granicach warstw 
ubioru ochronnego sformułowano na nich złożone warunki bilansu ciepła 
i masy oraz padających i emitowanych radiacyjnych strumieni ciepła. Pomimo, 
że opracowany model pozwalał na otrzymanie fizycznie poprawnych wyników 
[12 ‒14], jego dokładność nie została udowodniona. Z tego powodu w poniższym 
artykule zostanie przedstawiona analiza wiarygodności zaproponowanego 
zaawansowanego modelu poprzez porównanie uzyskanych wyników nume-
rycznych z wynikami pomiarów testowych na stanowisku badawczym.

2. sformułowanie modelu

Model ubrania ochronnego, który był rozważany w pracy, składał się z czterech 
warstw: tkanina zewnętrzna, membrana oraz izolacja termiczna zintegrowana 
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z podszewką oraz z płyty pomiarowej stabilizującej temperaturę w trakcie 
eksperymentów. Tkaniny były oddzielone cienkimi szczelinami powietrznymi. 
Największa szczelina powietrzna była pomiędzy wewnętrzną powierzchnią 
tkaniny a powierzchnią płyty pomiarowej. Analizowany układ przedstawiono 
na rys. 1. Zewnętrzne źródło promieniowania cieplnego znajdowało się po 
lewej stronie, natomiast płyta pomiarowa była chłodzona konwekcyjnie przez 
przepływającą wodę. W zaproponowanym modelu przyjęto jednowymiarowy 
przepływ ciepła i wilgoci ze względu na małą grubość ubioru ochronnego 
w porównaniu do wymiarów poprzecznych oraz założenie o braku zmian 
warunków brzegowych w tych kierunkach.

Rys.1. Model ubrania ochronnego oraz stanowiska pomiarowego (gdzie: Tc, Th, 
Ti, Tp, Ts i Tw to temperatury wody chłodzącej, zewnętrznego źródła ciepła, granic 
pomiędzy tkaninami lub tkaninami i szczelinami powietrznymi, powierzchni 
płyty pomiarowej, prawej oraz lewej granicy obszaru)
Źródło: opracowanie własne

2.1. Model transportu ciepła i masy w tkaninach i szczelinach powietrznych 
      oraz w płycie pomiarowej

Pomijając konwekcję w higroskopowej porowatej tkaninie oraz w szczelinach 
powietrznych, zaniedbując obecność swobodnej ciekłej wody w tkaninach 



Walidacja modelu przepływu ciepła i wilgoci przez ubiór ochronny 239

(tzn. uwzględniając tylko ciekłą wodę związaną z włóknami tkaniny), zakła-
dając, że pory wypełnia powietrze wilgotne (powietrze suche jest nieruchome, 
wilgoć może dyfundować) oraz przyjmując, że tkaniny są półprzeźroczyste, 
równanie opisujące transport energii w ubiorze ochronnym można zapisać 
w następującej postaci:

  (1)

gdzie: pierwszy wyraz po prawej stronie reprezentuje przewodzenie ciepła 
w tkaninie lub w szczelinach powietrznych, drugi człon jest związany z prze-
pływem ciepła wraz z dyfundującą parą wodną w tkaninie i szczelinach 
powietrznych, trzeci wyraz reprezentuje ciepło wydzielane lub pochłaniane 
w trakcie przejścia pary wodnej do stanu ciekłego związanego z włóknami 
tkaniny lub wody związanej do stanu gazowego, natomiast czwarty człon 
dotyczy absorpcji i emisją promieniowania cieplnego przez tkaniny (powie-
trze jest traktowane jako ośrodek transparentny). Wyznaczanie powyższych 
członów opisano szczegółowo w [5, 12 ‒15].

Równanie ciągłości dla wody związanej w włóknach tkaniny, które opi-
suje procesy sorpcji i desorpcji ciekłej wody w włóknach tkaniny przyjmuje 
postać:

  (2)

Z kolei dyfuzję pary wodnej przez pory tkaniny i w szczelinach powietrz-
nych (z uwzględnieniem przejście wilgoci do i ze stanu związanego z włók-
nami tkaniny) opisuje następujące równanie:

  (3)

W płycie pomiarowej uwzględniono tylko przewodzenie ciepła, dlatego 
równanie energii uproszczono do postaci:

  (4)

Wielkości, które występują w równaniach (1)-(4) oznaczają kolejno: cp – 
ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, Deff – efektywna dyfuzyjność pary  
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wodnej w powietrzu, keff – efektywny współczynnik przewodzenia ciepła, 

	
v bwm −  – strumień masowy wilgoci przechodzącej ze stanu ciekłego związa-

nego z włóknami tkaniny do stanu gazowego (człon ten ma zerową wartość 
w szczelinach powietrznych), qr – radiacyjny strumień ciepła, T – tempera-
tura, ∆habs – ciepło sorpcji, ∆hvap – ciepło parowania, ε – udział objętościowy, 
ρ – gęstość oraz (ρc)eff – efektywna pojemność cieplna. Suma udziałów obję-
tościowych wszystkich składników w tkaninie lub szczelinach powietrznych 
spełnia następujący warunek: εbw+εf+εg = 1 lub εg = εa+εv = 1. W równaniach 
zaprezentowanych powyżej indeksy dolne: a, bw, f, g, p, i v odnoszą się kolejno 
do: powietrza suchego, wody związanej z włóknami tkaniny, suchej tkaniny, 
powietrza wilgotnego, płyty pomiarowej i pary wodnej. Więcej szczegółów 
dotyczących wyznaczania efektywnych właściwości termofizycznych oraz 
innych nieznanych wielkości, które występują w równaniach (1)-(4) można 
znaleźć w pracach [5, 12 ‒15].

2.2. Radiacyjna wymiana ciepła

W pracy przyjęto, że ubranie ochronne składa się z półprzeźroczystych 
tkanin o spektralnych właściwościach optycznych. Z tego powodu rozkład 
monochromatycznej intensywności promieniowania cieplnego był dany 
przez następujące równanie transportu promieniowania cieplnego [16 ‒19]:

  (5)

gdzie: I to intensywność promieniowania cieplnego, Ib – intensywność emi-
towana przez ciało doskonale czarne [16], Ka i Ks – liniowe współczynniki 
absorpcji i rozpraszania promieniowania cieplnego, s – wektor kierunkowy 
rozchodzenia się promieniowania cieplnego, Φ – funkcja fazowa rozpra-
szania (w tkaninach przyjęto rozpraszanie izotropowe), λ – długość fali 
promieniowania cieplnego oraz Ω – kąt bryłowy.

2.3. Warunki brzegowe, na granicach pomiędzy warstwami  
       ubioru ochronnego oraz warunek początkowy

Założono, że promieniowanie cieplne jest obecne w warstwach tekstylnych 
oraz szczelinach powietrznych natomiast płyta pomiarowa jest nieprzeźro-
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czysta. Dodatkowo zewnętrzne i wewnętrzne granice pomiędzy tkaninami 
lub tkaniami i szczelinami powietrznymi były modelowane jako transparent-
ne, dyfuzyjnie odbijające i transmitujące padające promieniowanie cieplne.

Przy powyższych założeniach warunki brzegowe na zewnętrznych i we-
wnętrznych granicach dla równań energii (1) i (4) oraz dla równania ciągłości 
dla pary wodnej (3) przyjmowały następująca postać:

• Lewa zewnętrzna ścianka:

  (6)

  (7)

Intensywność promieniowania cieplnego na transparentnej granicy dla 
s∙nf > 0 (gdzie: nf to wektor normalny wewnętrzny do granicy rozpatrywa-
nego obszaru) była wyznaczana w następujący sposób:

  (8)

• Granica pomiędzy tkaniną a szczeliną powietrzną lub pomiędzy dwiema 
tkaninami w przypadku braku szczelin powietrznych (gdzie: L i R odpo-
wiednio oznaczają lewa i prawą stronę granicy):

  

(9)

 (10)

Dla granic transparentnych oraz dla s⋅nL > 0 i s⋅nR > 0 (gdzie: nL i nR 
oznaczają wewnętrzne wektory normalne do granicy skierowane w odpo-
wiednio w lewą i prawą stronę) intensywności promieniowania cieplnego 
były dane następującymi zależnościami:
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i                                                              (11)

• Powierzchnia płyty pomiarowej:
  

(12)

  (13)

Dla granicy nieprzeźroczystej oraz dla s∙np > 0 (gdzie: np to wektor nor-
malny wewnętrzny do granicy płyty) intensywność promieniowania ciepl-
nego była następująca:

  (14)

• Prawa granica obszaru obliczeniowego:
  

(15)

Zewnętrzne konwekcyjne i radiacyjne strumienice ciepła docierające do 
powierzchni ubrania ochronnego, które występują w równaniach (6) i (8) 
wyznaczano z następujących zależności:

i                                                          (16)

W powyższych równaniach indeksy dolne oraz górne: a, c, e, f, h, i, in, 
p, s, w, L oraz R kolejno oznaczają: powietrze, wodę chłodzącą, otoczenie, 
tkaniny, gorące gazy lub źródło promieniowania cieplnego, granicę, padający 
radiacyjny strumień ciepła, powierzchnie płyty pomiarowej, prawą i lewą 
stronę granicy. Z kolei Eb to emisyjność ciała doskonale czarnego [16], h 
i hm – konwekcyjne współczynniki przejmowania ciepła i masy, q – strumień 
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ciepła, r – półsferyczny współczynnik odbicia na granicy transparentnej [16, 
18, 19] oraz ε – emisyjność.

Nieznane temperatury na granicach warstw: Tw, Ti, Tp i Ts oraz nieznane 
gęstości pary wodnej: ρv,w, ρv,i  i ρv,p były wyznaczane z warunków bilansu 
energii i masy podanych zależnościami (6), (9), (12) i (15) oraz (7), (10) i (13). 
Równania (8) i (11) zakładają na granicy dyfuzyjne odbicie i przepuszczenie 
padającego promienia, ponieważ po obu jej stronach ośrodki mają inne 
wartości współczynników załamania światła. Więcej szczegółów na temat 
modelowania promieniowania cieplnego oraz zjawisk optycznych na gra-
nicach można znaleźć w pracach [18 ‒20].

Warunki początkowe dla równań (1)-(4) – rozkłady temperatury w ubra-
niu ochronnym, szczelinie powietrznej i płycie pomiarowej, udziały obję-
tościowe wody związanej w tkaninach oraz gęstości pary wodnej w tkani-
nach i w szczelinach powietrznych – wyznaczono, przyjmując, że układ jest 
w równowadze z otoczeniem o temperaturze Te i wilgotności względnej φe.

3. Model numeryczny

Równania energii (1) i (4), bilansu masy (2) i (3) oraz równanie transportu 
promieniowania cieplnego (5) zdyskretyzowano metodą objętości kontro-
lnych [21]. Równania (1)-(4) zostały scałkowane względem elementarnej 
długości dx oraz elementarnego przedziału czasu dt, podczas gdy równanie 
transportu promieniowania zostało scałkowane względem elementarnej dłu-
gości dx, elementarnego kąta bryłowego dΩ i elementarnej szerokości widma 
promieniowania cieplnego dλ. W ten sposób otrzymano nieliniowy sprzę-
żony układ równań dyskretnych. Nieznane temperatury na wewnętrznych 
i zewnętrznych granicach zostały wyznaczone numerycznie dyskretyzując 
metodą objętości kontrolnych nieliniowe warunki bilansowe (6), (9) i (12) 
oraz stosując iteracyjną metodę Newtona -Raphsona [22] wyznaczania pier-
wiastków funkcji. Z kolei gęstości pary wodnej na tych granicach obliczono 
dyskretyzując warunki bilansu masy (7), (10) i (13). W celu uwzględnienia 
spektralnych właściwości optycznych zastosowano model pasmowy [16].

Otrzymany w wyniku dyskretyzacji silnie nieliniowy i sprzężony układ 
równań dyskretnych wymagał opracowania specjalnego algorytmu rozwią-
zania, który został zaimplementowany w języku programowania C. Ogólny 
schemat autorskiego algorytmu przedstawiono na rys. 2.

(
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Rys. 2. Ogólny schemat autorskiego algorytmu obliczeniowego
Źródło: opracowanie własne

4. Wyniki symulacji i ich omówienie

Najistotniejsze dane potrzebne do przeprowadzenia symulacji walidacyjnej 
przyjęto na podstawie pomiarów eksperymentalnych niektórych właściwości 
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termofizycznych tkanin [23] oraz informacji na temat warunków w jakich wy-
konano pomiary eksperymentalne na stanowisku badawczym z promiennikiem 
podczerwieni do ponadnormatywnych badań ochron osobistych [24, 25]. Prace 
te wykonano w ramach realizacji projektu innoos „Opracowanie innowacyj-
nego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”. Pozostałe parametry np.: 
te związane z transportem wilgoci oraz z radiacyjną wymianą ciepła określono 
na podstawie obszernych studiów literaturowych [1 ‒16] oraz informacji na stro-
nach internetowych producentów ubrań oraz tkanin (ze względów na naukowy 
charakter pracy nazwy producentów nie zostały wymienione).

W tabeli 1 przedstawiono wymiary i konfigurację analizowanego pakie-
tu ubraniowego oraz nazwy materiałów, z których były wykonane tkaniny. 
W tabeli 2 przedstawiono właściwości termofizyczne suchych włókien tka-
nin. Z kolei tabela 3 zawiera efektywne właściwości optyczne tkanin – przy-
jęto, że tkaniny to ośrodki szare, dla których albedo wynosi ω = 0.5. Pozo-
stałe parametry potrzebne do przeprowadzenia symulacji były następujące: 
ρw = 998.2 kg m3, cw = 4185 J (kgK), kw = 0.5984 W/(mK) (gdzie indeks w oznacza 
ciekłą woda), kv = 0.018 W/(mK), Te = 28.5°C, p = 101325 Pa, φe = 0.6, εe = 1.0, 
εh = 0.0, he = 14 W (m2K), hh = 0 W/(m2K) oraz hm = 0.021 m/s. Płyta pomiarowa 
była wykonana z aluminium o następujących właściwościach: ρp = 2800 kg/m3, 
cp = 913 J/(kgK), kp = 165 W/(mK) oraz εp = 0.1. Płyta miała grubość Lp = 0.012 m 
i była chłodzona konwekcyjnie wodą o temperaturze Tc = 32°c. Przyjęto, że współ-
czynnik przejmowania ciepła wynosił hc = 100 W/(m2K). W trakcie symulacji 
walidacyjnej zewnętrzny radiacyjny strumień ciepła, który docierał do pakietu 
ubrań wynosił qtotal = 20 kW/m2, a czas ekspozycji był równy te = 6.5 s. Były to 
wielkości zgodne z wartością gęstości radiacyjnego strumienia ciepła padającego 
na pakiet ubrań oraz czasem ekspozycji zmierzonymi w trakcie pomiarów eks-
perymentalnych [24, 25]. Po ekspozycji pakiet ubrań był chłodzony w otoczeniu.

Tabela 1. Konfiguracja ubrania ochronnego oraz grubości warstw tkaniny – 
 opracowanie własne.

Warstwa I 
(włókna 

aramidowe)

Szczelina 
powietrzna I

Warstwa II 
(Kevlar 

laminowany 
poliuretanem)

Szczelina 
powietrzna 

II

Warstwa III 
(włókna 

aramidowe)

Warstwa 
IV 

(wiskoza)

Szczelina 
powietrzna 

III

grubość 
warstwy 

[mm]
0,54 0,1 1,13 0,1 1,72 0,39 0,55
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Tabela 2. Właściwości termofizyczne suchych tkanin (gdzie: Rf,φ=0.65 to zawartość 
wilgoci w włóknie przy wilgotności względnej φ = 0.65 w powietrzu, Df – efekty-
wna dyfuzyjność ciekłej wody w włóknach tkaniny, df – średnia średnica włókien 
tkaniny, τ – krętość, pozostałe wielkości wyjaśniono w tekście)

Warstwa I:  
zewnętrzna  

(włókna aramidowe)

Warstwa II:  
membrana  

(Kevlar laminowany 
poliuretanem)

Warstwa III:  
izolacja cieplna 

(włókno aramidowe)

Warstwa IV: 
podszewka 
(wiskoza)

ρf [kg/m3] 1340,0 1356,0 1340,0 1435,0

cf [J/(kgK)] 1172,36 1536,26 1797,68 2017,12

kf [W/(mK)] 0,04 0,117 0,08 0,39

εf 0,2965 0,0924 0,0681 0,2258

Rf,φ=0.65
0,04 0,045 0,04 0,075

τ 1,50 1,25 1,0 1,0

Df [m2/s] 6,0∙10−14 6,0∙10−14 6,0∙10−14 6,0∙10−14

df [m] 1,6∙10−5 1,6∙10−5 1,6∙10−5 1,6∙10−5

Źródło: opracowanie własne

Wyniki symulacji – czasowe zmiany temperatury na czołowej i tylnej 
powierzchni pakietu wraz z wynikami otrzymanymi w trakcie pomiarów 
eksperymentalnych przedstawiono na rys. 3. Przebiegi nie są idealnie zgodne, 
ale mając na uwadze złożoność zaproponowanego modelu można uznać, że 
symulacja dość dobrze odtwarza procesy zachodzące w badanym pakiecie 
ubrania ochronnego. Model przewiduje bardzo dobrze maksymalne tempe-
ratury występujące w ubraniu ochronnym. Na powierzchni czołowej podczas 
ogrzewania i chłodzenia otrzymano podobny charakter zmian temperatury. 
Różnice mogą wynikać z niewłaściwego oszacowania parametrów związa-
nych z warunkami brzegowymi na powierzchni zewnętrznej pakietu tkanin. 
Z kolei na powierzchni tylnej przebiegi temperatury są bardzo podobne. 
Obliczona temperatura maksymalna występuje nieco wcześniej niż zmie-
rzona. Może być to związane z niewłaściwym oszacowaniem właściwości 
termofizycznych tkanin.
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Rys. 3. Porównanie czasowych rozkładów temperatury na czołowej i tylnej  
powierzchniach pakietu tkanin obliczonych numerycznie ze zmierzonymi  
w trakcie pomiarów eksperymentalnych
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Właściwości optyczne tkanin (gdzie: n to współczynnik załamana światła)
Źródło: opracowanie własne

Ka [1/m] Ks [1/m] n Φ

Warstwa I 4111,76 4111,76 1,24 izotropowa

Warstwa II 3154,23 3154,23 1,06 izotropowa

Warstwa III 1387,1 1387,1 1,05 izotropowa

Warstwa IV 1387,1 1387,1 1,15 izotropowa

Oceniając wiarygodność zaproponowanego modelu, należy mieć na 
uwadze szereg problemów związanych z jego weryfikacją. Najistotniejsze to:

Bardzo dużo parametrów wejściowych do modelu. Niektóre z nich były 
bardzo trudne do oszacowania lub zmierzenia więc zostały przyjęte arbitral-
nie na podstawie dostępnych danych literaturowych. Jako przykład można 
podać szerokość szczelin powietrznych pomiędzy tkaninami – nie było moż-
liwości wiarygodnego zmierzenia tego parametru.

W trakcie realizacji projektu badawczego innoos przewidziano pomia-
ry tylko niektórych efektywnych właściwości termofizycznych tkanin. Nie 
wykonano pomiarów właściwości termofizycznych elementów stanowiska 
pomiarowego. Z tego powodu potrzebne brakujące dane dla tkanin i ele-
mentów układu pomiarowego przyjęto na podstawie studiów literaturowych.

W badanym układzie występował bardzo duży zakres temperatur. W trak-
cie modelowania przyjęto stałe średnie wartości właściwości termofizycznych 
i optycznych, ale większość z nich silnie zależy od temperatury. Dodatkowo 
wysokie temperatury mogą prowadzić do zmian właściwości termofizycznych 
i optycznych oraz struktury tkanin na skutek reakcji termochemicznych, 
których nie uwzględniono w modelu.

Nie wszystkie procesy transportu energii zostały zamodelowane np.: po-
minięto konwekcję w tkaninie, przemiany chemiczne czy oddziaływanie 
powietrza wilgotnego z promieniowaniem cieplnym.

Przeprowadzone pomiary eksperymentalne [24] nie miały cech typo-
wych eksperymentów walidacyjnych [26] z powodu braku ścisłej separacji 
układu oraz kontroli wszystkich parametrów. Dlatego wystąpiły trudności 
z dokładnym odtworzeniem warunków początkowych oraz brzegowych. 
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Zakres tematyczny projektu innoos nie przewidywał wykonania stanowisk 
do weryfikacji model obliczeniowych, więc do uwiarygodnienia zapropo-
nowanego modelu obliczeniowego wykorzystano zbudowane w ramach 
projektu stanowisko do ponadnormatywnych badań ochron osobistych [25], 
które nie pozwalało na przeprowadzenie pomiarów w ścisłe kontrolowanych 
warunkach.

5. Wnioski

W artykule przedstawiono zaawansowany model transportu ciepła i masy 
w wielowarstwowych ubraniach ochronnych poddanych działaniu wysokiej 
temperatury otoczenia lub dużych radiacyjnych strumieni ciepła emitowa-
nych przez gorące ciała. Zaproponowany model uwzględniał przewodze-
nie ciepła i promieniowanie cieplne w warstwach tkaniny o spektralnych 
właściwościach optycznych i w transparentnych szczelinach powietrznych 
oraz transport energii związany z dyfuzją wilgoci oraz z procesami sorp-
cji i desorpcji ciekłej wody w włóknach tkaniny. Model bardzo dokładnie 
traktował granice warstw ubioru ochronnego, na których sformułowano 
złożone warunki bilansu energii i masy oraz warunki optyczne. Następnie 
opracowano autorski algorytm numeryczny, który posłużył do rozwiązania 
równań modelowych. 

Opracowany model poddano analizie wiarygodności poprzez porównanie 
otrzymanych wyników z wynikami przeprowadzonych pomiarów ekspery-
mentalnych dla wybranego ubrania ochronnego. W modelu obliczeniowym 
odtworzono warunki występujące w trakcie pomiarów na stanowisku ba-
dawczym oraz oszacowano wszystkie niezbędne właściwości termofizyczne 
i optyczne tkanin oraz innych elementów układu pomiarowego. Następnie 
wykonano symulacje numeryczne. Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych 
porównano z wynikami, które zmierzono w trakcie eksperymentów. Opra-
cowany model przewidywał taki sam zakres maksymalnych temperatur oraz 
odtwarzał ten sam charakter zmian czasowych temperatury na czołowej 
i tylnej powierzchni ubioru. Biorąc pod uwagę, że wykonane eksperymenty 
nie miały charakteru typowych eksperymentów walidacyjnych (stanowiska 
opracowano w celu ponadnormatywnych badań ochron osobistych), można 
uznać, że przeprowadzona walidacja potwierdziła wiarygodność zapropono-
wanego zaawansowanego modelu numerycznego.
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Innowacyjne stanowisko do badania  
rękawic strażackich

Streszczenie
W artykule opisano najważniejsze badania rękawic strażackich wykonane pod 

kątem spełnienia wymaganego w normie pn -en 659 [1] poziomu ochrony przed pro-
mieniowaniem cieplnym. Autorzy przedstawili aktualną, obowiązująca metodę po-
miaru odporności rękawic na przemoczenie, omówiono również możliwe przyczyny 
błędnej interpretacji wyniku badania. Została zaprezentowana innowacyjna metoda 
pomiaru odporności rękawic na przemakanie, dającą jednoznaczny i obiektywny 
wynik pomiaru, umieszczono opis stanowiska badawczego i sposób rejestrowania 
wyniku badań. 

Słowa kluczowe: rękawice strażackie, przemakanie, odporność na przemakanie, 
stanowisko badawcze, promieniowanie cieplne, metoda badania.

Innovative Stand for Testing  
of the Firefighters Gloves

Abstract
The article describes the most important research of firefighters gloves which 

check the level of protection against thermal radiation. They are the required by the 
standard pn -en 659 [1]. The authors presented a current, valid method for measuring 
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the resistance of gloves to soaking and discussed the possible causes of the incorrect 
interpretation of the result. It was presented an innovative method for measuring 
the resistance of gloves to soaking, giving a clear and objective measurement results. 
It is a description of the test stand and register of result of research. 

Keywords: the firefighting gloves, soaking, resistance to soaking, the test stand, 
thermal radiation, test method

1. Wstęp

W produkcji rękawic strażackich stosowane są nowe materiały gwarantu-
jące coraz wyższe parametry techniczne. Wymagania stawiane rękawicom 
strażackim określone zostały w normie pn -en -659 [1].

Wśród wielu badanych parametrów, niżej wymieniono te, bezpośrednio 
uzależnione od stanu wilgotności surowców, z których wykonano rękawice: 

• odporność na ciepło konwekcyjne,
• odporność na ciepło promieniowania,
• odporność na ciepło kontaktowe,
• odporność materiału podszewkowego na ciepło. 

Biorąc po uwagę ww. parametry, wydaje się, iż zapomniano o bardzo 
istotnej sprawie, jaką jest zabezpieczenie warstwy termoizolacyjnej przed 
przemoczeniem. Powszechnie wiadomo, że przemoczona rękawica nie sta-
nowi żadnego zabezpieczenia przed promieniowaniem cieplnym i może 
doprowadzić do poparzenia dłoni użytkownika takich rękawic. 

Wspomniana norma przewiduje jednak stosowanie przez strażaków rę-
kawic pozbawionych bariery przeciwwilgociowej. Ale czy w każdej sytuacji 
to się sprawdza?

Należy zwrócić uwagę, iż trudno rozgraniczyć pracę strażaka, podczas 
której jest stosowany ogólnie najtańszy środek gaśniczy, jakim jest czysta 
woda lub wodny roztwór środka pianotwórczego. Dlatego w celu zapew-
nienia jak najwyższego stopnia ochrony przed promieniowaniem cieplnym, 
w Centrum Naukowo -Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwo-
wym Instytucie Badawczym (cnbop-pib) już w latach 90. ubiegłego wieku 
wprowadzono wymaganie dotyczące zapewnienia ochrony wewnętrznej 
warstwy termoizolacyjnej przed przemoczeniem.
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W Polsce podstawą prawną dotyczącą wymagań techniczno -użytkowych 
wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej jest rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochro-
nie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (DzU z 2010 r. nr 85, poz. 553) [2], w którym zawarte 
m.in. wymaganie aby rękawice strażackie posiadały barierę przeciwwilgocio-
wą. W praktyce jest to realizowane poprzez wstawianie, jako jednej z warstw 
konstrukcyjnych, wkładu z membrany wodoszczelnej paroprzepuszczalnej. 
Właściwa membrana, oprócz ochrony przed przemoczeniem, stwarza właści-
wy mikroklimat wewnątrz rękawicy, co zapewnia optymalne warunki pracy.

2. Aktualna metoda badania odporności na przemakanie 

W celu wyeliminowania rękawic pozbawionych membrany wodoszczelnej 
paroprzepuszczalnej, obecnie stosowana jest metoda „próby deszczowej”, pole-
gająca na umieszczeniu badanych rękawic w strefie sztucznego deszczu o dużej 
energii na 60 minut. Dużą energię spadających kropel deszczu osiągnięto 
poprzez umieszczenie deszczowni na wysokości 5±0,5 m nad poziomem terenu.

Stanowisko badawcze, jak i samo badanie, oparte jest o wymagania 
normy pn -en 14360 [3] „…i polega na nałożeniu rękawic na dłonie manekina 
ubranego w sprawdzone ubranie specjalne, pod kątem odporności na przema-
kanie, które również chroni strażaka przed przemoczeniem”. Na poniższych 
zdjęciach przedstawiono proces badawczy rękawic na stanowisku badawczym 
w laboratorium cnbop-pib.

Prowadzone od wielu lat badania wykazywały jedną zasadniczą wadę tej 
metody, a mianowicie zdarzało się, że rękawica posiadająca prawidłowo wbu-
dowaną membranę przemakała, tzn. wewnętrzna warstwa termoizolacyjna 
została nasączona wodą. Po analizie możliwych przyczyn przemoczenia we-
wnętrznej warstwy termoizolacyjnej wyciągnięto wniosek, że woda nie dostała 
się do wnętrza rękawicy z powodu wadliwej membrany, ale z powodu działania 
sił kapilarnych, które powodowały zasysanie wody przez zewnętrzną warstwę 
rękawicy do górnej krawędzi rękawicy, tj. tam, gdzie kończyła się warstwa 
membrany. Następnie woda pod wpływem działania sił grawitacji spływała 
do wnętrza rękawicy, powodując przemoczenie warstwy termoizolacyjnej. 
Intensywność przemoczenia zależała od takich czynników, jak:
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• stopień impregnacji hydrofobowej surowca, z jakiego była wykonana 
warstwa zewnętrzna rękawicy,

• konstrukcji rękawicy.
Warto zaznaczyć, iż niektóre rękawice, w celu ochrony membrany wo-

doszczelnej paroprzepuszczalnej przed uszkodzeniami mechanicznymi, pod 
warstwą zewnętrzną posiadają warstwę włókniny – dzianiny, która stanowi 
pierwszą wewnętrzna warstwę termoizolacyjną oraz chroni membranę np. 
przed przetarciem. Takie konstrukcje oznaczają się największym stopniem 
przemoczenia warstwy termoizolacyjnej znajdującej się wewnątrz wkładu 
z membrany.

W przedstawionych przypadkach ocena, czy zastosowana membrana w rę-
kawicy stanowi zabezpieczenie dłoni strażaka przed wpływem wody, zależała 
od doświadczenia i wiedzy laboranta. Stwierdzając przemoczenie wewnętrznej 
warstwy termoizolacyjnej, laborant musiał wyeliminować pośrednie przyczyny 
przemakania rękawicy i wskazać, co jest przyczyną przemoczenia wewnętrznej 
warstwy: wadliwa konstrukcja rękawicy czy wadliwa membrana.

Rys. 1. Ogólny widok stanowiska badawczego
Źródło: zdjęcie autorskie, wykonane podczas badań rękawic strażackich na stano-
wisku badawczym cnbop-pib.
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Rys. 2, 3. Zamocowanie rękawicy na stanowisku badawczym
Źródło: zdjęcie autorskie, wykonane podczas badań rękawic strażackich na stano-
wisku badawczym cnbop-pib.

Rys. 4. Zamocowanie rękawicy na stanowisku badawczym
Źródło: zdjęcie autorskie, wykonane podczas badań rękawic strażackich na stano-
wisku badawczym cnbop-pib.
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3. Innowacyjne stanowisko do badania rękawic strażackich

W celu wyeliminowania możliwych do popełnienia błędów w interpretacji 
oceny zdolności ochrony rękawicy strażackiej przed przemoczeniem dłoni 
użytkownika, podjęto prace, aby wyeliminować wpływ podciągania wody 
na wynik badania, czego efektem było wprowadzenie nowej metody oceny 
szczelności membrany. Aby wyeliminować zjawisko kapilarnego podcią-
gania wody, do sprawdzania szczelności membrany zastosowano powie-
trze, a miarą szczelności jest ilość powietrza przepływającego przez wkład 
membranowy.

Stanowisko wyprodukowane przez czeską firmę holik [4] przedstawio-
no na rys. 5. Podstawowe elementy stanowiska to: 

Rys. 5. Stanowisko badawcze
Źródło: zdjęcie autorskie, wykonane podczas badań rękawic strażackich na stano-
wisku badawczym cnbop-pib. 

1. Silikonowy stożek 
uszczelniający rękawicę  
na stanowisku badawczym.

2. Manometr wskazujący 
ciśnienie próby.

3. Panel sterujący i wskaźnik 
wielkości przepływu powietrza 
przez rękawicę.

4. Dioda sygnalizująca 
negatywny wynik badania.

5. Dioda sygnalizująca 
pozytywny wynik badania. 

6. Główny wyłącznik prądu.

7. Badana rękawica. 

8. Cylinder pomiarowy.
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Badaną rękawicę umieszcza się z poliwęglanowym cylindrze (rys. 5 poz. 8) 
i po uszczelnieniu silikonowym stożkiem (rys. 6 poz. 1) napełnia powietrzem. 

Rys. 6. Widok rękawicy uszczelnionej silikonowym stożkiem
Źródło: zdjęcie autorskie, wykonane podczas badań rękawic strażackich na stano-
wisku badawczym cnbop-pib.

W zależności od rozmiaru badanych rękawic przewidziano trzy wielkości 
cylindrów pomiarowych 

Rys. 7. Widok cylindrów pomiarowych
Źródło: zdjęcie autorskie, wykonane podczas badań rękawic strażackich na stano-
wisku badawczym cnbop-pib.
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Ciśnienie próbne wynosi 1,00 bar (rys. 8) czas próby – 30 sekund, do-
puszczalny wypływ powietrza przez membranę do cylindra pomiarowego 
wynosi 50 ml/min. 

Rys. 8 Wskazanie manometru podczas próby szczelności (1,0 bar)
Źródło: zdjęcie autorskie, wykonane podczas badań rękawic strażackich na stano-
wisku badawczym cnbop-pib.

Urządzenie, w przypadku pozytywnego wyniku badania (przepływ 
powietrza ≤ 50 ml/min) i jego zakończeniu, sygnalizowało wynik świecącą 
diodą koloru zielonego (rys. 5 poz. 5 i rys. 9 ‒10). W przypadku przepływu 
powietrza powyżej 50 ml/min, koniec badania i negatywny wynik sygnali-
zowało świeceniem diody koloru czerwonego (rys. 5 poz. 6 i rys. 11 ‒12).

 

Rys. 9 ‒10. Sygnalizacja pozytywnego wyniku badania
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Rys. 11. Sygnalizacja negatywnego wyniku badania

Należy wspomnieć, iż podczas próby przepływ powietrza przez rękawicę 
wynosił 2 ml/min.

Wnioski

1. Metoda pozwoliła na skrócenie czasu badania z 60 minut do 30 sekund. 
Również czas przygotowania stanowiska do badania został zdecydowanie 
skrócony, w porównaniu z badaniem przy użyciu wody.

2. W przypadku stwierdzenia przemoczenia wewnętrznej strony rękawów 
ubrania specjalnego (co niekiedy się zdarzało w wyniku rozszczelnienia 
ubrania specjalnego) badanie należało powtórzyć.

3. Z powodu znacznej różnicy w gęstości (ok. 825 razy w temp. 200c) czynni-
ków (powietrza i wody) oddziaływujących na warstwę nieprzepuszczalną 
oraz zwiększone do 0,1 MPa ciśnienie powietrza pozwala na wykrycie 
znacznie mniejszych nieszczelności niż przypadku zastosowania kropli 
wody o dużej energii.

4. Metoda wyeliminowała możliwe do popełnienia przez laboranta błędy 
w interpretacji wyniku badania – wyeliminowano zjawisko podciągania 
kapilarnego wody.

5. Metoda wyeliminowała wpływ indywidualnych parametrów technicznych 
komponentów, z których wykonano rękawice, na wynik badania. 
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