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Analiza zużycia tkaniny zewnętrznej  
ubrania specjalnego dla strażaków

Abstrakt
Tkaniny przeznaczone na odzież ochronną należą do grupy wyrobów narażo-

nych na trudne warunki eksploatacyjne: działanie sił tarcia i wielokierunkowego 
rozciągania. Przeprowadzone badania, których wyniki opisano w artykule, miały 
na celu pokazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego 
zużycia – ścierania. Ocenę zużycia prowadzono na podstawie badań wytrzymałości 
resztkowej na przebicie kulką po cyklach ścierania dla czterech rodzajów tkanin. 
Badania porównawcze pozwoliły na ocenę ich przydatności i optymalizację doboru 
tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego strażaka. 

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

Analysis of the Wear  
of Special Firefighters’ Clothing External Outershell

Abstract

Fabrics intended for protective clothing belong to a group of materials subjected to 
difficult operating conditions: frictional forces and multidirectional tensile. The con-
ducted studies,which results have been presented in the article, aimed at demonstrating 
changes occurring in the fabrics at conditions of accelerated wear – abrasion. The as-
sessment of wear, based on the studies of residual ball bursting strength after abrasion 
for 4 types of fabrics, was performed. Comparative studies have allowed to assess the 
fabrics usefulness and optimise the choice for the firefighters’ protective clothing.

Keywords: protective clothing, abrasion, strength, ball burst
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1. Odzież ochronna strażaka

Odzież ochronna dla strażaka, jako wyrób należący do grupy środków ochro-
ny indywidualnej, podlega wielu aktom prawnym. Środki ochrony indywi-
dualnej strażaka muszą spełniać łącznie poniższe wymagania:
• Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138, poz. 935);
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie wy-

magań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 r. 
Nr 259, poz. 2173);

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
27 kwietnia 2010 r. (poz. 553) w sprawie wykazu wyrobów służących za-
pewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytko-
wania (tzn. posiadać świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badaw-
czego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego  
im. Józefa Tuliszkowskiego – ośrodka, który jest jednostką notyfikowaną 
(nie laboratorium notyfikowanym) do dyrektywy 89/686/EWG);

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25);

• Zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorów oraz szczegółowych wymagań, 
cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży 
specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. KG PSP z 2009 r. Nr 2, poz.17);

• EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wy-
magania ogólne;

• PN-EN 469:2014 „Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania użytkowe 
dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej” [6].
Ubranie specjalne w sposób skuteczny musi zapewnić ochronę przed:

• promieniowaniem cieplnym i płomieniem,
• cząstkami stopionego metalu,
• przenikaniem płynnych chemikaliów,
• olejami mineralnymi,
• wilgocią pochodzącą z deszczu lub wody gaśniczej,
• czynnikami mechanicznymi.
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Jednocześnie ubranie powinna cechować [3]:
• wysoka wytrzymałość materiałów (odporność na rozdarcie i przetarcie),
• komfort użytkowania (ergonomia i fizjologia),
• prostota konserwacji i utrzymania,
• dostateczna widzialność,
• trwałość.

2. Konstrukcja ubrania ochronnego 

Wielowarstwowe elementy odzieży często są użytkowane w przemyśle oraz 
przez służby: wojsko, policję i straż pożarną.

Składają się one z warstwy zewnętrznej, membrany, warstwy termoizo-
lacyjnej oraz podszewki, która, w zależności od modyfikacji, może stanowić 
oddzielną warstwę (ubranie czterowarstwowe) lub być połączona z warstwą 
termoizolacyjną (ubranie trzywarstwowe), a nawet z podszewką (ubranie 
dwuwarstwowe). Każda z warstw musi posiadać określone właściwości. Ele-
menty odzieży muszą być odporne na rozrywanie, trudnopalne, o dobrej 
izolacyjności termicznej oraz nie powinny przepuszczać wody i jednocześnie 
odprowadzać wilgoć z ciała użytkownika na zewnątrz. Zwykle warstwa 
wierzchnia wytworzona jest z materiału o dużej wytrzymałości mechanicz-
nej, trudnopalnego, podczas gdy bariera wilgoci umieszczona jest między 
warstwą górną a podszewką i ma budowę dwuwarstwową.

Rys� 1� Przykładowy model warstwowego ubrania ochronnego 

1 – warstwa zewnętrzna, 2 – membrana, 3 – warstwa termoizolacyjna, 4 – podszewka

Warstwa zewnętrzna (Outershell) może być wykonywana z tkanin [1], [2]:
• para – i meta-aramidowych typu Nomex, Kermel, Teijinconex,
• aramidowych typu Kevlar, Twaron, Technora,
• poliamidowych typu PBI, PBO,
• impregnowanej tkaniny bawełnianej. 
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3. Ubranie ochronne strażaka zgodnie z PN-EN 469

Odzież ochronna strażaków musi być zgodna m.in. z PN-EN 469:2014 
„Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania użytkowe dotyczące odzie-
ży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej” [6], która określa 
minimalne poziomy wymagań użytkowych dotyczących odzieży chronią-
cej przed gorącem i ogniem zaprojektowanej do stosowania w czasie akcji 
przeciwpożarowych. W normie tej zawarto podstawowe informacje na temat 
minimalnych parametrów technicznych, jakim powinien odpowiadać ma-
teriał konstrukcyjny, jak i całe ubranie. Określono również metody badania 
dla określenia minimalnych poziomów właściwości użytkowych. W normie 
tej znajdziemy odniesienia m.in. do:
• odporności na przenikanie ciepła od płomienia,
• przenikania ciepła od promieniowania,
• rozprzestrzeniania płomienia,
• wytrzymałości na rozciąganie,
• wytrzymałości na rozerwanie,
• odporności na ciepło,
• odporności na przesiąkanie płynnych chemikaliów,
• odporności na przesiąkanie wody,
• oporu pary wodnej,
• widzialności.

4. Badania tkanin zewnętrznych odzieży specjalnej strażaka

Do badań wykorzystano cztery rodzaje tkanin:
• tkaninę aramidową Nomex Tough,
• tkaninę poliamidową Gemini XLT,
• tkaninę metaaramidową ze strukturą rip-stop,
• tkaninę bawełnianą impregnowaną trudnopalnie.

4.1. Tkanina testowa nr 1

Tkanina aramidowa Nomex Tough: 
• tkanina NOMEX Outershell Tough (kolor midnight blue) o gramaturze 

195 g/m2, zawierająca 75% włókien m-aramidowych, 23% włókien p-ara-
midowych i 2% włókien antystatycznych.
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Rys� 2� Próbka tkaniny testowej 1 

4.2. Tkanina testowa nr 2

Tkanina poliamidowa Gemini XLT: 
• tkanina Gemini XLT o gramaturze 205 g/m2, zawierająca 59% włókien 

p-aramidowych, 39% włókien PBI i 2% włókien antystatycznych Beltron.

Rys� 3� Próbka tkaniny testowej 2

4.3. Tkanina testowa nr 3

Tkanina metaaramidowa:
• Tkanina metaaramidowa, o gramaturze 190 g/m2 ,zawierająca 98% włó-

kien metaaramidowych, 2% włókien antystatycznych.

Rys� 4� Próbka tkaniny testowej 3
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4.4. Tkanina testowa nr 4

Tkanina bawełniana impregnowana trudnopalnie: 
• Tkanina bawełniana o gramaturze 280 g/m2, zawierająca 100% włókien 

bawełnianych impregnowana trudnopalnie.

Rys� 5� Próbka tkaniny testowej 4

5. Metodyka badań

Do badań pobrano próbki materiału o średnicy 100 mm.
Zastosowane metody oceny:
Grubość tkaniny oznaczono grubościomierzem czujnikowym zegaro-

wym KAFER (dokładność odczytu 0,01mm).
Odporność na ścieranie badano aparatem M235 Martindale przeznaczo-

nym do badania odporności na ścieralnie oraz piling materiałów tekstylnych. 
Próbki pocierano o materiał ścierający z określonym naciskiem (12 kPa). 

Urządzenie wyposażone jest w 6 stanowisk posiadających oddzielne liczni-
ki 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 raza (71,3 obr/min). Tor ruchu suwaków jest linią 
prostą przechodzącą w poszerzającą się elipsę, aż do ukształtowania następnej 
linii prostej z przeciwnej strony (60,5 mm skoku, krzywa Lissajous). Podczas 
tego testu badana tkanina jest pocierana a liczba tarć, którym poddana jest 
tkanina, podawana jest w jednostce zwanej cyklem lub suwem.

W opisie procesu ścierania (rozdział 6) wprowadzono jednostkę cykli 
km, oznaczającą tysiąc cykli Martindale’a.
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Rys� 6� Widok aparatu Martindale’a

Badanie wytrzymałości na przebicie kulką 
Badanie wytrzymałości na przebicie kulką przeprowadzono na zry-

warce z odpowiednim oprzyrządowaniem specjalnym, umożliwiającym 
przebicie próbki wyrobu włókienniczego prostopadle do jego powierzchni 
kulką metalową o określonej średnicy (rys. 7). Do badania zastosowano 
kulkę o średnicy 20 mm. 

Badania prowadzono na maszynie wytrzymałościowej LaborTest 6.100SP.1-
-2-2300. W czasie badania wykorzystano głowicę pomiarową o zakresie siły 
do 10 kN. 

Do badań wykorzystano uchwyt specjalny mocowania próbek, w górnych 
szczękach maszyny wytrzymałościowej zamontowano trzpień zakończony 
kulką o średnicy 20 mm. Prędkość przesuwu trawersy ustalono na poziomie 
100 mm/min, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9073-5:2008 [4], [5].

Rys� 7� Widok stanowiska laboratoryjnego do badania wytrzymałości na przebicie kulką
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6. Wyniki badań dla testowanych tkanin

Tkanina 1: Tkanina zawierająca para – i meta-aramid typu Nomex Tough
Wyniki testów laboratoryjnych dla tkaniny 1 przedstawiono w tabeli 1 

oraz na rys. 8–10.

Tabela 1� 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 648,48±37,36 6,58±0,14 1,00

Tkanina1_5kM 5 tys. cykli 700,72±52,61 5,77±0,83 1,08

Tkanina1_10kM 10 tys. cykli 734,15±140,09 5,97±1,15 1,13

Tkanina1_30kM 30 tys. cykli 549,33±73,82 5,68±1,41 0,85

Źródło: opracowanie własne 

Ubytek grubości:

Rys� 8� Zużycie geometryczne tkaniny 1

Źródło: opracowanie własne 
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 Wytrzymałość na przebicie kulką po cyklach ścierania:

Rys� 9� Wytrzymałość na przebicie kulką po cyklach ścierania tkaniny 1

Źródło: opracowanie własne 

Rys� 10� Porównanie wpływu zużycia na wytrzymałość na przebicie kulką tkaniny 1, 

Źródło: opracowanie własne

Tkanina 2: Tkanina poliamidowa typu PBI (Gemini XLT)
Wyniki testów laboratoryjnych dla tkaniny 2 przedstawiono w tabeli 2 

oraz na rys. 11–13.
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Tabela 2� 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_0kM surowa 1605,35±138,66 10,85±1,13 1,00

Tkanina2_10kM 10 tys. cykli 1289,41±15,80 8,77±0,54 0,80
Tkanina2_30kM 30 tys. cykli 975,01±69,12 5,90±0,54 0,61
Tkanina2_50kM 50 tys. cykli 628,23±17,19 4,93±0,64 0,39

Źródło: opracowanie własne

Ubytek grubości:

Rys� 11� Zużycie geometryczne tkaniny 2

Źródło: opracowanie własne 

 
Wytrzymałość na przebicie kulką po cyklach ścierania:

Rys� 12� Wytrzymałość na przebicie kulką po cyklach ścierania tkaniny 2

Źródło: opracowanie własne 



Rys� 13� Porównanie wpływu zużycia na wytrzymałość na przebicie kulką tkaniny 2

Źródło: opracowanie własne 

 

Tkanina 3: Tkanina metaaramidowa 
Wyniki testów laboratoryjnych dla tkaniny 3 przedstawiono w tabeli 3 

oraz na rys. 14–16.

Tabela 3� Zestawienie wyników badania odporności na ścieranie tkaniny 3

Oznaczenie 
próbki

Proces 
zużycia

Wytrzymałość 
na przebicie 

kulką [N]

Wydłużenie 
przy 

maksymalnej 
sile [mm]

Współczynnik 
redukcji 

wytrzymałości 
km[-]

1 2 3 4 5

Tkanina3_0kM surowy 704,14±24,96 4,88±0,52 1,00

Tkanina3_30kM 30 tys. cykli 846,67±23,65 4,95±0,52 1,20

Tkanina3_50kM 50 tys. cykli 672,65±43,18 4,65±0,35 0,96

Tkanina3_60kM 60 tys. cykli 606,08±31,18 4,72±0,19 0,86

Źródło: opracowanie własne
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Ubytek grubości:

Rys� 14� Zużycie geometryczne tkaniny 3

Źródło: opracowanie własne 

 

Wytrzymałość na przebicie kulką po cyklach ścierania:

Rys� 15� Wytrzymałość na przebicie kulką po cyklach ścierania tkaniny 3

Źródło: opracowanie własne 
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Rys� 16� Porównanie wpływu zużycia na wytrzymałość na przebicie kulką tkaniny 3

Źródło: opracowanie własne 

Tkanina 4: Tkanina bawełniana impregnowana trudnopalnie 
Wyniki testów laboratoryjnych dla tkaniny 4 przedstawiono w tabeli 4 

oraz na rys. 17–19.

Tabela 4� Zestawienie wyników badania odporności na ścieranie tkaniny 4

Oznaczenie 
próbki

Proces 
zużycia

Wytrzymałość 
na przebicie 

kulką [N]

Wydłużenie 
przy 

maksymalnej 
sile [mm]

Współczynnik 
redukcji 

wytrzymałości 
km[-]

1 2 3 4 5

Tkanina4_0kM surowa 434,71±34,64 6,03±0,29 1,00

Tkanina4_5kM 5 tys. cykli 399,04±32,70 4,49±0,43 0,78

Tkanina4_7kM 7 tys. cykli 288,79±41,44 3,70±0,15 0,66

Tkanina4_9kM 9 tys. cykli 233,50±28,50 3,44±0,32 0,54

Tkanina4_10kM 10 tys. cykli 188,76±0,00 3,45±0,00 0,43

Tkanina4_15kM 15 tys. cykli 164,38±0,00 3,98±0,00 0,38

Źródło: opracowanie własne
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Ubytek grubości:

Rys� 17� Zużycie geometryczne tkaniny 4

Źródło: opracowanie własne 

 

Wytrzymałość na przebicie kulką po cyklach ścierania:

Rys� 18� Wytrzymałość na przebicie kulką po cyklach ścierania tkaniny 4

Źródło: opracowanie własne 
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Rys� 19� Porównanie wpływu zużycia na wytrzymałość na przebicie kulką

Źródło: opracowanie własne 

7. Podsumowanie i wnioski

Seria wykonanych badań miała na celu porównanie parametrów wytrzy-
małościowych tkanin, z których wykonywane są strażackie ubrania specjal-
ne. Ze względu na to, że odzież ochronna poddawana jest działaniu wielu 
niszczących czynników, stawiane są przed nią wysokie wymagania, także te, 
dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne podczas eksploatacji. 
Przebadano cztery rodzaje tkanin używanych jako warstwy zewnętrzne ubrań 
specjalnych strażaka. Były to tkaniny: aramidowa, poliamidowa, metaarami-
dowa oraz bawełniana tkanina impregnowana trudnopalnie. Każda z nich 
została poddana próbie Martindale’a, która symulowała proces przyspieszo-
nego zużycia. Następnie przeprowadzono badanie wytrzymałości resztkowej 
tkanin na przebicie kulką po cyklach ścierania. Porównanie otrzymanych 
wyników przestawiono na rys. 20.

Analizując wyniki otrzymane podczas przeprowadzonych badań, wy-
ciągnięto szereg wniosków:
1. Wytrzymałość na przebicie kulką poszczególnych tkanin jest bardzo 

zróżnicowana, również w stanie surowym. Najwyższą wytrzymałością 
cechuje się tkanina poliamidowa (tkanina 2). Najmniejszą siłę potrzeb-
ną do przebicia tkaniny należało przyłożyć do bawełny impregnowanej 
trudnopalnie.
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2. Zaobserwowano znaczny wpływ liczby cykli Martindale’a, którym podda-
wane były tkaniny, na ich wytrzymałość na przebicie kulką. Wraz ze wzro-
stem liczby cykli, spadała wytrzymałość materiałów. Największy spadek 
wytrzymałości na przebicie kulką zaobserwowano dla tkaniny bawełnianej 
(tkanina 4). Wytrzymałość surowej tkaniny przewyższyła ponad 2,6-krotnie 
wytrzymałość tkaniny już po 15 tysiącach cykli Martindale’a. Porówny-
walny spadek, bo 2,5-krotny, zaobserwowano dla tkaniny poliamidowej 
po 50 tysiącach cykli (tkanina 2). Jednakże uzyskana dla niej minimalna 
wytrzymałość przewyższała wytrzymałość bawełny, nawet nie poddanej 
procesowi przyspieszonego starzenia. Najmniejszy spadek wytrzymałości 
zaobserwowano dla tkaniny metaaramidowej (tkanina 3). 

3. Dla tkanin aramidowych (tkanina 1 i 3) zaobserwowano początkowo, 
przy wzroście liczby cykli ścierania, niewielki (kilkuprocentowy) wzrost 
wytrzymałości na przebicie kulką. Po przekroczeniu pewnej granicznej 
liczby cykli ścierania, wytrzymałość tkanin na przebicie kulką spada. Przy-
puszcza się, że może być to związane ze strukturą tkaniny (zastosowanym 
splotem tkackim) oraz wstępnym utwardzeniem włókien. Zjawisko to 
wymaga dalszej weryfikacji.

4. Największy ubytek grubości, zaobserwowano dla tkaniny bawełnianej. 
Cechuje się ona najbardziej niekorzystnymi właściwościami mecha-
nicznymi. Już po 10 tysiącach cykli ścierania, na tkaninie pojawiło się 
przetarcie. Najmniejsza zmiana grubości nastąpiła w przypadku tkaniny 
metaaramidowej ze strukturą rip-stop (tkanina 3), co potwierdza wysoką 
odporność tkanin aramidowych ze strukturą rip-stop na uszkodzenia 
mechaniczne.

5. Porównując wszystkie materiały w stanie surowym, zdecydowanie naj-
wyższą wytrzymałością cechują się włókna poliamidowe. Najgorzej pod-
czas przeprowadzonych badań wypadła tkanina bawełniana.

Przeprowadzone badania stanowią kontynuację prac prowadzonych w ra-
mach projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań 
ochron osobistych” nr O ROB 0011/03/001, finansowanego w latach 2013–2016 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.



Rys� 20� Porównanie wytrzymałości na przebicie kulką po cyklach ścierania bada-

nych tkanin,

Źródło: opracowanie własne
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Badanie twardości jako metoda oceny jakości 
recyklingowych kruszyw ceramicznych do betonów

Abstrakt
Celem przedstawionych w artykule badań była ocena jakości kruszywa recy-

klingowego przy wykorzystaniu nienormatywnej metody pomiaru jego twardości. 
W artykule przedstawiono różne rodzaje ceramiki, zwracając uwagę na ich nietypową 
budowę mikroskopową, w której cechą podstawową były występujące w dużych 
ilościach pory w objętości badanego materiału. Cecha ta pozwala postawić tezę, 
że podczas zagłębiania wgłębnika w strukturę materiału ceramicznego, ścianki 
pomiędzy porami, kruszyć się będą pod wpływem siły z różną intensywnością. Ana-
logicznie jak dzieje się to w przypadku badań materiałów metalowych, parametrem 
służącym ocenie była głębokość penetracji wgłębnika. Badaniom poddano kruszywa 
ceramiczne z ceramiki czerwonej, glazurniczej i sanitarnej. Przedstawione wyniki 
badań odniesiono do wskaźnika rozkruszenia i finalnej wytrzymałości na ściskanie 
otrzymanego z kruszyw. 

Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że przedstawiona 
metoda badań może być wykorzystywana przy szacowaniu jakości kruszywa cera-
micznego i może stanowić alternatywę dla badań wytrzymałościowych tego typu 
kruszyw. Artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji dotyczących zastosowania od-
padowych materiałów ceramicznych jako wypełniacza do betonów cementowych 
wykazujących szereg szczególnych cechy, w tym dużej odporności na oddziaływanie 
temperatur pożarowych. Do tej pory parametrem określającym jakość kruszywa 
był badany wskaźnik rozkruszenia. Wartość wymienionego parametru pozwalała 
przewidywać maksymalną klasę wytrzymałości otrzymywanego betonu.

Słowa kluczowe: twardość, beton, kruszywo ceramiczne
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Hardness Test as the Method Evaluating the Quality  
of Recycled Ceramic Aggregates used for Concrete

Abstract
The aim of the presented test results was the evaluation of the quality of recycled 

aggregate using non – standard method to measure its hardness. The article presents 
various kinds of ceramic, considering their non-typical microscopic structure with 
a lot of pores in the examined material. The thesis, that, while the penetrator enters 
the ceramic material, the walls between the pores may crush with different intensity, 
can be put. As in case of the metal material tests, the parameter for the evaluation 
was the depth of the penetration. The tests were carried out on the following ceramic 
aggregates: red, glaze and sanitary ceramic. The results have been referred to crushing 
indicator and to the final strength on the compression.

On the basis of the results, it has been found, that the presented testing method 
may be used for the evaluation of the ceramic aggregate and may be the alternative 
to the strength test used for such aggregates. The article is the continuation of the 
publication dealing with the use of the recycled ceramic materials as the filler for 
the cement concrete with some particular features, including the high resistance 
on fire temperatures. So far, the parameter describing the quality of the aggregate 
has been the tested crushing indicator. The mentioned indicator helps to predict 
the maximum strength of the obtained concrete.

Keywords: hardness, concrete, ceramic aggregate

1. Wstęp

Obserwowana w ostatnich latach degradacja środowiska naturalnego wywo-
łana szybkim rozwojem cywilizacyjnym sprawiła, że jednym z priorytetów 
obecnej nauki jest bezpieczeństwo ekologiczne. Ze względu na dostępność 
wielu dóbr, które trafiają do coraz szerszej liczby odbiorców, stale rosną wiel-
kości produkowanych odpadów. Rosnący standard życia sprawia, że wyko-
rzystywane jeszcze do niedawna przedmioty w długim okresie czasu coraz 
częściej wymienia się na nowe, pomimo tego że nie wymagają tego względy 
eksploatacyjne. Szczególnie niekorzystnym jest nasilenie się produkcji w sek-
torach przemysłu, które zużywają duże ilości energii oraz wytwarzają znaczne 
ilości odpadów poprodukcyjnych. Tego typu przemysłem jest produkcja wy-
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robów ceramicznych. Poza zużyciem wielkich porcji ciepła niezbędnego do 
przeprowadzenia procesów produkcyjnych przemysł ten, ze względu na szereg 
skomplikowanych czynników, wytwarza duże ilości odpadów poprodukcyj-
nych. Stanowią je m.in. produkty wadliwe, które nie nadają się do sprzedaży.

W pracy przedstawiono ceramikę jako materiał odpadowy oraz zapro-
ponowano sposób jego utylizacji przez rozkruszenie i zastosowanie, jako 
wypełniacza w mieszankach betonowych. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na różnorodność cech materiałów ceramicznych oraz wynikające z tego cechy 
otrzymywanych z nich kompozytów betonowych. Porównane zostały wyniki 
badań kruszyw i kompozytów. Parametrem korelacyjnym był badany wskaź-
nik rozkruszenia. Cechą znamienną dla kruszyw wytworzonych z odpadów 
ceramicznych były występujące w dużych ilościach pory w objętości materiału. 
Cecha ta pozwoliła założyć, że podczas zagłębiania wgłębnika w strukturę 
materiału ceramicznego ścianki pomiędzy porami kruszyć się będą pod wpły-
wem siły z różną intensywnością. Badaniom poddano kruszywa ceramiczne 
z ceramiki czerwonej, glazurniczej i sanitarnej. Przedstawione wyniki badań 
odniesiono do wskaźnika rozkruszenia i finalnej wytrzymałości na ściskanie 
otrzymanego z kruszyw betonu. 

2. Przemysł ceramiczny w świetle zagrożenia  
     bezpieczeństwa ekologicznego

Pojęcie „ceramika” wywodzi się z greckiego słowa „keramos” – glina, ziemia. 
Pojęcie to obejmuje wyroby wytwarzane z różnego rodzaju glin oraz rzemio-
sło związane z procesem produkcji. Wyroby ceramiczne podzielić można ze 
względu na zastosowane do ich wykonania surowce [19, 21] (rys. 1.), które, 
w zależności od składu chemicznego, wpływają na uzyskiwany po wypaleniu 
kolor. Elementy konstrukcyjne stosowane w budownictwie powstają zazwyczaj 
z glin pospolitych, o zabarwieniu od żółto-czerwonego, przez zielonkawe, do 
brunatnego, co świadczy o zawartości barwiących związków żelaza i tytanu. 
Podstawowymi składnikami mas używanych do produkcji ceramiki sanitarnej 
są gliny szlachetne oraz kaolin, które zachowują po wypaleniu kolor biały. 

W tabeli 1 przedstawione zostały składy tlenkowe mas ceramicznych sto-
sowanych do produkcji wybranych wyrobów. Niezależnie od przeznaczenia 
produktów, dominującymi składnikami są tlenki krzemu i glinu. Ich zawartość 
jest zależna od rodzaju użytej gliny i wynosi zwykle 80–90% masy. Stosunek 
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krzemionki do tlenku glinu jest równy i odpowiada proporcji 3÷1. Zmniejsze-
nie tej proporcji, np. do 2,5÷1, zwiększa podatność wyrobów na deformacje 
podczas wypalania [19]. Skłonność do odkształceń przy wypalaniu powoduje 
także wysoka zawartość alkaliów, a szczególnie tlenku sodu. W masach uży-
wanych do produkcji ceramiki sanitarnej, ze względu na walory estetyczne, 
sumaryczna zawartość tlenków żelaza i tytanu  nie może przekraczać 1% [21].

Rys� 1� Podział wyrobów ceramicznych ze względu na rodzaj surowca 

Źródło: [20]

Tabela 1� Skład chemiczny mas stosowanych do produkcji wybranych wyrobów 

ceramicznych

Rodzaj wyrobów 
Zawartość związków w masie [%]

 SiO2 Al2O3  Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2

Ceramika z czerwonych 
glin dwukrotnie wypalana 51,7 18,2 6,1 6,1 2,4 0,2 4,6 0,8

Ceramika z białych glin 
jednokrotnie wypalana 58,0 18,0 1,0 8,3 0,6 0,2 1,2 0,8
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cd� Tabeli 1�

Źródło: opracowanie własne na podstawie [21]

Procesy produkcyjne budowlanych wyrobów ceramicznych są nieodwra-
calne. Zachodzące podczas nich reakcje wiązań ceramicznych nie są możliwe 
do powtórnego przeprowadzenia, przez co wyroby te nie mogą wrócić do 
pierwotnej produkcji, tak jak to dzieje się np. z wyrobami stalowymi. Ce-
ramikę cechuje również niemożliwość bioutylizacji, którą można stosować 
w przypadku budowlanych odpadów organicznych (np. drewno). Rosnący 
popyt na wyroby ceramiczne sprawia, że wraz ze wzrostem ich produkcji 
odnotowuje się wzrost ilości odpadów deponowanych na wysypiskach oraz, 
co stanowi większy problem, na nielegalnych, samowolnych składowiskach 
odpadów budowlanych.

Wśród przyczyn powstawania odpadów, oprócz prozaicznej wymiany 
elementów na nowe, zwraca się uwagę również na duże ilości powstających 
ceramicznych odpadów poprodukcyjnych. Procesy produkcyjne wyrobów 
są trudne i precyzyjne. Szacuje się, że przez wysoko postawione progi jako-
ściowe około 30% całości produkcji zostaje wyselekcjonowana jako gatu-
nek niższy lub odpad poprodukcyjny [22]. Między innymi z tych przyczyn 
poszukiwane są metody recyklingu budowlanych odpadów ceramicznych. 
Jednym z kierunków jest próba użycia odpadów do produkcji betonów po-
siadających specyficzne cechy, w tym dużą odporność na temperatury wy-
stępujące w czasie pożaru. 

Rodzaj wyrobów 
Zawartość związków w masie [%]

 SiO2 Al2O3  Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2

Ceramika z białych glin 
dwukrotnie wypalana 59,8 18,6 1,7 5,5 3,5 1,6 2,5 0,4

Płytki gresowe z glin 
czerwonych 59,1 20,3 7,7 1,2 1,1 0,4 4,2 0,9

Płytki gresowe z glin 
białych 65,0 21,3 1,3 0,2 0,3 2,5 3,7 0,2

Ceramika sanitarna 65,8 22,2 0,6 0,1 0,1 1,0 3,5 0,3
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3. Odpadowy materiał ceramiczny jako kruszywo do betonów

Zagadnienie wykorzystania odpadowej materii ceramicznej jako kruszy-
wa do betonów, znane było już w starożytnej Grecji. Wtedy to jednym ze 
składników zapraw były drobno zmielone cząstki ceramiki czerwonej, które 
poprawiały jej własności. Obecnie prowadzone prace badawcze nad zastoso-
waniem ceramiki do betonów obierają szereg różnych kierunków. Odpady 
ceramiczne próbuje się wykorzystać jako substytut jedynie części kruszywa. 
W innych przypadkach zastosowanie odpadów jest zamiennikiem całego 
stosu okruchowego kruszywa do betonu. 

Z analizy dostępnych badań literaturowych [1–6] wynika, że w przypad-
ku ceramiki czerwonej badacze koncentrują się głównie na efekcie ekologicz-
nym. Wyniki badań dowodzą, że tego typu dodatek, niezależnie od formy, 
w jakiej go wprowadzono do mieszanki betonowej (proszek lub kruszywo), 
zasadniczo pogarsza cechy wytrzymałościowe betonu. Odwrotne wyniki 
uzyskali badacze, którzy wykorzystywali jako kruszywa ceramikę szla-
chetną – białą [7–12]. Materiał ten pozyskuje się z odpadowych elementów 
ceramiki sanitarnej lub też technicznej (np. izolatory elektryczne). Uzyska-
ne wyniki opisują, że im większą wykorzystano ilość dodatku kruszywa 
ceramicznego, tym parametry wytrzymałościowe wytworzonych betonów 
są wyższe. Interesujące cechy betonów wykonanych na bazie kruszywa ze 
stłuczki sanitarnej, której skład zbliżony jest do składu ceramicznych izo-
latorów elektrycznych przedstawiono w pracy [11]. Wyniki badań wskazują, 
że tego typu betony można stosować w warunkach, gdzie są one narażone 
na wysokie temperatury lub w miejscach, gdzie jest wymagana wysoka 
odporność na ścieranie. 

Obszerne badania materiałów ceramicznych pod kątem możliwości 
ich zastosowania do betonów tradycyjnych przedstawiono w pracach 
[11–12]. Kruszywo użyte do badań własnych zebrano ze składowisk oraz 
posegregowano zgodnie z rodzajem i klasyfikacją odpadów ceramicznych 
na trzy grupy – ceramikę czerwoną, ceramikę glazurniczą oraz ceramikę 
sanitarną. Dla pozyskanego w ten sposób kruszywa przeprowadzono 
serię badań odpowiadających badaniom kruszyw naturalnych [13–17]. 
Wyniki badań porównano z dostępnymi w  literaturze [20–21] i przed-
stawiono w tabeli 2.
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Tabela 2� Właściwości fizyczne i techniczne kruszywa ceramicznego na tle innych 

kruszyw stosowanych do betonów 

Rodzaj kruszywa / 
Właściwości Jedn. Piasek, 

żwir
Grys 

bazaltowy

Kruszywo z recyklingu ceramiki

Ceramika 
sanitarna

Ceramika 
glazurnicza

Ceramika 
czerwona

Gęstość [kg/dm3] 2,65 2,6–3,2 2,64* 2,2* 1,4*

Gęstość pozorna [kg/dm3] 1,8–2,0 2,5–3,1 2,36* 2,04* 1,0*

Wytrzymałość na 
ściskanie [MPa] 22–45 250–400 60–600 110–360 5–20

Moduł sprężystości [GPa] 20–40 56–99 40–70 20–36 10–30

Nasiąkliwość [%] 0,6–2,8 0,1–0,4 1,53* 2,9* 22,0*

Wskaźnik  
rozkruszenia [%] 8,0–16,0 3,8 8,9* 15,7* 48*

Źródło: [12]

*dane uzyskane w badaniach własnych

4. Budowa mikroskopowa kruszyw ceramicznych

Do badań struktury mikroskopowej kruszyw ceramicznych wykorzystano 
skaningowy mikroskop elektronowy FEI Quanta 650 FEG.  Na fotografiach 
zamieszczono obrazy SEM struktury wybranych ziaren ceramicznych. 

Rys� 2� Struktura SEM ziaren ceramicznych, A) kruszywo z ceramiki sanitarnej,  

B) kruszywo z ceramiki glazurniczej

Źródło: opracowanie własne
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Jak widać na fotografiach (rys. 2), struktura budowy kruszyw we wskaza-
nych przypadkach jest różna, co jest wynikiem użycia różnych substratów do ich 
produkcji, jest również wynikiem różnych procesów technologicznych, takich 
jak stopień zmielenia glin czy temperatura wypału. Natomiast cechą wspólną są 
obserwowane pory w objętości materiału. Na fotografiach zauważalne jest, że 
ściany porów mają różną strukturę, jak i rozmieszczenie ich w materiale również 
ma różną intensywność. Wymienione cechy pozwoliły na zaproponowanie 
badania jakości przedstawionego materiału przy pomocy badania twardości. 

5. Badanie twardości kruszyw ceramicznych

5.1. Metodyka wykonania badań twardości

Twardość materiałów związana jest z naturą wiązań chemicznych i jej wpły-
wem na przemieszczenie dyslokacji w metalach i ceramice. Podczas od-
kształcenia plastycznego w próbie twardości istniejące w materiale dyslokacje 
ulegają poślizgowi, w związku z tym w takiej próbie mierzy się opór, jaki 
pokonują przemieszczające się w danym materiale dyslokacje [19]. Do okre-
ślenia twardości stali stosuje się wiele metod oraz skal, które umożliwiają 
szybki i skuteczny pomiar kontrolny. Większość z nich polega na zagłębianiu 
w badany materiał specjalnych wgłębników oraz na ocenie stanu powierzchni 
materiału. Wśród stosowanych wgłębników wyróżnia się stalowe kule, stożki, 
a także ostrosłupy diamentowe. Przy ocenie zagłębienia poddaje się analizie: 
głębokość zagłębienia, średnicę odcisku itp. Ze względu na różnorodność 
metod oraz możliwych do wykorzystania przyrządów badawczych, w ba-
daniach wykorzystano jedno z najpopularniejszych na rynku urządzenie: 
twardościomierz Rockwella typu 600A. 

5.2. Materiał i wykonanie pomiarów twardości

Próbki do badań przygotowano w formie prostopadłościanów o wymiarach 
około 40 × 40 × 20. Grubość próbek podyktowana była koniecznością za-
chowania ich niezmiennej postaci podczas badania. Próbki o mniejszych 
rozmiarach pękały pod wpływem siły obciążającej.

Każdą z próbek poddano obciążeniu wstępnemu wynoszącemu 98 N, a na-
stępnie głównemu wynoszącemu 1373 N – zgodnie ze schematem przyjętym 
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w normie [18]. Każdą z próbek umieszczano kolejno na stoliku przedmioto-
wym i regulując jego położenie, doprowadzano do kontaktu z wgłębnikiem. 
Przy pomocy śruby podnośnej zagłębiono wgłębnik w próbce przy obciąże-
niu wstępnym. W tym momencie następowała kalibracja skali zagłębienia. 
Następnie, po uruchomieniu przycisku startowego za pomocą dźwigni, do 
wgłębnika przykładano obciążenie główne. Całkowita wartość obciążenia 
wynosiła 1471 N. Odpowiada to skali C pomiaru twardości w metodzie 
Rockwella. Ruch dźwigni zagłębiającej się wraz z wgłębnikiem w materiał 
próbki napędzał jednocześnie wyskalowany czujnik zegarowy z podziałką 
podzieloną na 100 działek. Jako próbki porównawcze wykorzystano próbki 
wycięte z otoczaków (żwir) oraz brył bazaltowych. Wyniki pomiarów dla 
poszczególnych próbek przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3� Wyniki pomiarów twardości kruszyw ceramicznych oraz porównawczych 

metodą Rockwella – skala HRC

Lp. Rodzaj kruszywa N Średnia 
wartość HRC

Odchylenie 
standardowe

Wskaźnik 
zmienności [%]

1 Ceramika czerwona 40 60,15 1,71 2,84

2 Ceramika glazurnicza 40 37,65 1,39 3,68

3 Ceramika sanitarna 40 23,85 0,68 2,85

4 Kruszywo bazaltowe 40 17,20 0,48 2,79

5 Kruszywo żwirowe 40 38,30 8,20 21,41

Źródło: opracowanie własne

Należy zauważyć, że dla wybranych kruszyw ceramicznych otrzymywano 
wyniki w obrębie jednej badanej grupy różniły się nieznacznie. W przypadku 
kruszywa żwirowego wyniki wykazywały wysoki współczynnik zmienności 
i nie brano ich pod uwagę w dalszej analizie.

6. Analiza wyników badań

Wyniki otrzymanych twardości HRC zestawiono z wynikami pomiarów 
wskaźników rozkruszenia i przedstawiono w tabeli 4 oraz na rys. 3. Badanie 
wskaźnika rozkruszenia wykonano na kruszywach o uziarnieniu 4÷8 mm, 
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zgodnie z [17]. Stanowisko badawcze wyposażono w naczynie do odmierzania 
porcji kruszywa, wagę laboratoryjną oraz sito o oczku 1 mm. Badanie wytrzy-
małości wykonano na prasie hydraulicznej Walter+Bai AG, stosując specjalne 
naczynie z tłokiem do rozkruszania kruszywa. Przeprowadzono trzy próby dla 
każdego rodzaju kruszyw. Wskaźnik rozkruszenia ustalono jako procentowy 
udział ziaren, które po rozkruszeniu nie przeszły przez sito o oczku 1 mm:

gdzie:
m – masa kruszywa użytego do badania o objętości około 1,8 dm3,
m1 – masa kruszywa po rozkruszeniu i odsianiu ziaren mniejszych niż 1mm.

Tabela 4� Porównanie średnich twardości HRC i średnich wskaźników rozkruszenia 

kruszyw

Lp. Rodzaj kruszywa
Wartość 
średnia  

HRC

Wskaźnik rozkruszenia – 
wartość średnia w %

1 Ceramika czerwona 60,15 48

2 Ceramika glazurnicza 37,65 15,7

3 Ceramika sanitarna 23,85 8,9

4 Kruszywo bazaltowe 17,20 3,8

Źródło: opracowanie własne

Analizując zależność zbadanej twardości oraz wskaźników rozkruszenia 
dla przebadanych kruszyw ceramicznych, obserwuje się niemal liniową zależ-
ność wymienionych wartości, którą można opisać równaniem y = 16,9183 + 
0,9316 x. Dobre dopasowanie rozkładu empirycznego z modelowym potwier-
dza wysoka wartość współczynnika determinacji – R2 = 0,9519.  Analiza 
porównania tych parametrów (wskaźnika rozkruszenia i twardości HRC) dla 
kruszywa bazaltowego odbiega nieco od zależności, jaką prezentują wyroby 
ceramiczne. Wynika to z odmiennej budowy bazaltu i materiałów ceramicz-
nych. Struktura bazaltu jest zwięzła, zwarta, zaś kruszyw ceramicznych jest 
otwarta i porowata. Niemniej jednak skala odniesienia, jakim jest pomiar 
twardości, zachowuje proporcje w stosunku do wskaźnika rozkruszenia i wraz 

Xr =  ∙ 100%
m – m1

m



Badanie twardości jako metoda oceny jakości recyklingowych kruszyw… 35

ze wzrostem zbadanych wskaźników rośnie również twardość. Największą 
wartość HRC uzyskano dla ceramiki czerwonej jest ona ponad trzykrotnie 
większa niż twardości kruszywa bazaltowego. Wszystkie analizowane kruszy-
wa ceramiczne wykazały większą twardość niż kruszywo bazaltowe.

Rys� 3� Zależność pomiędzy twardością HRC a wskaźnikiem rozkruszenia

Źródło: opracowanie własne

7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że istnieje zależ-
ności pomiędzy twardością wybranych kruszyw ceramicznych, a wskaźni-
kiem rozkruszenia (wskaźnik korelacji wynosi R = 0,975662 przy istotno-
ści α = 0,05). W obrębie analizowanych kruszyw ceramicznych wyniki są 
zbliżone – współczynnik zmienności nie przekracza 3,7%. W odniesieniu 
do przebadanych materiałów ceramicznych zależności pomiędzy zbadaną 
twardością, a wskaźnikiem rozkruszenia jest zbliżona do funkcji liniowej. 
Przedstawiona metoda badań kruszyw może służyć sprawnej kontroli, ja-
kości utylizowanego materiału ceramicznego. Dzięki dostępnym na rynku 
urządzeniom przenośnym do pomiaru twardości Rockwella, metoda ta może 
być wykorzystywana w badaniach polowych, służących utylizacji kruszyw 
ceramicznych poprzez ich zastosowanie w mieszankach betonowych.
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Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Badanie nasycania płyty pilśniowej roztworami 
środków pianotwórczych jako propozycja metody 
badania zdolności zwilżających

Abstrakt
Brak znormalizowanych metod badawczych, dotyczących stosowanych w po-

żarnictwie środków zwilżających, skłania do podejmowania badań związanych 
z oceną zdolności zwilżających wodnych roztworów koncentratów pożarniczych. 
W artykule zaproponowano metodę badawczą, będąca alternatywą dla stosowanych 
do tej pory metod, dającą możliwość oceny wpływu dodatków do wody na zdolności 
zwilżające uzyskanych roztworów. W szerokim zakresie stężeń zbadano dynamicz-
ne napięcie powierzchniowe używanych koncentratów środków pianotwórczych 
różnych typów, zwilżaczy pożarniczych oraz surfaktantu wzorcowego. W prostych, 
łatwo odtwarzalnych warunkach pomiarowych, nasycano próbki płyty pilśniowej 
o wymiarach 2,5 cm × 8 cm × 0,5 cm roztworami badanych środków. Miarą zdol-
ności zwilżającej był przyrost masy płytki po określonym czasie nasycania. Wyniki 
przedstawiono w formie wykresów, obrazujących izotermy dynamicznego napięcia 
powierzchniowego oraz zależność zdolności zwilżających od stężenia roztworu. 
Dokonano analizy porównawczej zdolności zwilżających badanych koncentratów 
pożarniczych.

Słowa kluczowe: zwilżanie, dynamiczne napięcie powierzchniowe, nasycanie ka-
pilarne, środki pianotwórcze, zwilżacze pożarnicze

Research into the Saturation of the Wood Fiber Board 
by the Foaming Agents Solutions as a Form  
of a Testing Method for the Wetting Agents

Abstract

The lack of the standardized test methods on the wetting agents used in fire-
fighting, tends to conduct the researches related to the evaluation of the wetting 
ability of the aqueous solutions fire concentrates. The articles presents the research 
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method which is different from the used so far . It gives the opportunity to evaluate 
the effect of additives to the water on the ability of wetting solutions. In a broad 
concentration range the dynamic surface tension of the foaming agents concentrates 
of various types, wetting agents and the standard surfactant have been tested. In 
the simple and easily reproducible measurement conditions, the samples of the 
wood fiber board measuring 2,5 cm × 8 cm × 0,5 cm have been saturated by some 
solutions of the testing agents. The measure of the wetting ability was the weight 
gained of plates after a specified time of saturation. The results have been presented 
in the charts showing the isothermal dynamic surface tension and the dependence 
of the wetting ability on the solution concentration. A comparative analysis of the 
wetting ability of test fire concentrates has been done.

Keywords: wetting, dynamic surface tension, capillary saturation, foaming agents, 
wetting agents

Wstęp

Z danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
(KG PSP) wynika, że znaczna część zdarzeń, w których uczestniczą jed-
nostki PSP, to pożary mieszkań, budynków i lokali użyteczności publicznej. 
Większość występujących w nich elementów wyposażenia to ciała stałe, 
zakwalifikowane do grupy pożarów A w rozumieniu normy PN-EN 2:1998/
A1:2006 [1]. Obok pożarów budynków, znaczny procent działań gaśniczych 
ma miejsce w rolnictwie i leśnictwie [2]. Materiały występujące w tych dzie-
dzinach działalności człowieka, takie jak drewno, trociny, słoma, siano czy 
torf również kwalifikują się do grupy pożarów A. Zróżnicowane struktury 
tego rodzaju ciał oraz ich różne właściwości fizyko-chemiczne skutkują od-
miennym przebiegiem procesu spalania poszczególnych materiałów, który 
może przebiegać zarówno płomieniowo, jak i bezpłomieniowo. Skuteczność 
zwalczania tego typu pożarów, oprócz zgaszenia płomienia, polega na likwi-
dacji spalania bezpłomieniowego oraz na zabezpieczeniu materiałów przed 
ponownym zapaleniem.

Istotnym elementem działań straży pożarnej jest dobór odpowiedniego 
środka gaśniczego do rodzaju palącego się materiału. Najczęściej stoso-
wanym środkiem w działaniach gaśniczych jest woda [3]. Jej skuteczność 
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gaśnicza opiera się głównie na chłodzącym działaniu podawanych prądów 
wodnych, rozumianym jako zwiększenie szybkości odprowadzania ciepła 
ze strefy spalania do otoczenia, zmniejszenie szybkości zasilania płomienia 
produktami pirolizy spalanego materiału stałego i zapobieganie nagrzewa-
niu ciał narażonych na osiągnięcie temperatury zapłonu [4]. Zwiększenie 
skuteczności gaśniczej wody można uzyskać przez zastosowanie dodatków 
surfaktantów, które zmniejszając napięcie powierzchniowe wody, powodu-
ją lepsze rozpływanie po płaskich powierzchniach oraz szybsze wnikanie 
w strukturę materiałów porowatych przy mniejszym zużyciu wody [5].

Najczęściej wykorzystywanymi w pożarnictwie dodatkami poprawiają-
cymi zdolności zwilżające wody są środki pianotwórcze typu S [6]. Wynika 
to z uniwersalności ich zastosowania zarówno przy gaszeniu pożarów gru-
py A, jak i niewielkich rozlewisk cieczy palnych, zakwalifikowanych norma-
tywnie do grupy pożarów B [7]. Rzadziej używane są środki pianotwórcze 
klasy A, które przeznaczone są do gaszenia pożarów ciał stałych, m.in. przy 
zastosowaniu systemów piany „sprężonej” typu CAFS [8]. Sporadycznie 
wykorzystuje się zwilżacze pożarnicze, które przeznaczone są do podawania 
w postaci roztworów wodnych. Środki fluoroproteinowe oraz syntetyczne 
tworzące film wodny stosowane są głównie do gaszenia pożarów cieczy, 
jednak środki AFFF, ze względu na bardzo niskie napięcie powierzchniowe 
roztworów i związane z tym dobre zdolności rozpływania po powierzchniach, 
znajdują zastosowanie w podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz w stałych 
urządzeniach gaśniczych.

1. Nasycanie kapilarne roztworami surfaktantów

Pojęcie zwilżania można zdefiniować jako sposób oddziaływania cieczy 
na ciało stałe. Zjawisko to jest zależne od sił adhezji, rozumianych jako 
siły wzajemnego oddziaływania cząsteczek ciała stałego i cieczy oraz od 
sił kohezji – spójności cieczy, których miarą jest napięcie powierzchniowe. 

Charakterystyczną wielkością odnoszącą się do zdolności zwilżających 
jest kąt zwilżania θ, którego jedno ramię tworzy styczna do powierzchni 
kropli, poprowadzona w punkcie zetknięcia trzech faz – ciało stałe, gaz (po-
wietrze), ciecz – drugie natomiast utworzone jest przez płaską powierzchnię 
zwilżanego materiału. Wartość kąta θ mierzona jest między jego ramionami, 
w miejscu występowania cieczy. Gdy wartość kąta θ jest równa 0°, substancja 
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całkowicie zwilża daną powierzchnię. Dobre zwilżanie ma miejsce dla za-
kresu kąta θ od 0° do 90°, natomiast kąt θ > 90° świadczy o ograniczonej 
zwilżalności. Całkowity brak zdolności zwilżającej (θ = 180°) jest pojęciem 
wyłącznie teoretycznym. Ciała stałe zwilżane wodą, gdy θ < 90°, zwane są 
hydrofilowymi, kąt θ > 90° wskazuje na ich charakter hydrofobowy [9]. 

Popularnym badaniem, stosowanym do pomiarów kąta zwilżania, jest 
metoda osadzanej kropli. Polega ona na umieszczeniu kropli cieczy na płytce 
wykonanej z gładkiego, dokładnie oczyszczonego materiału, której obraz 
następnie poddawany jest analizie. Przy pomocy specjalnego typu opro-
gramowania wyznaczane są styczne do powierzchni kropli w punkcie styku 
trzech faz, tworzące kąt zwilżania. Jest to metoda, w której wykorzystuje się 
specjalne przyrządy pomiarowe, w celu usprawnienia prowadzonych badań, 
jednak możliwe jest wykonywanie pomiarów przy pomocy stanowisk własnej 
konstrukcji [10].

Innym testem, służącym do wyznaczania wartości kątów zwilżania jest 
metoda Wilhelmiego, w której element pomiarowy stanowi odpowiednio 
przygotowana, w celu wyeliminowania chropowatości i zanieczyszczeń, pla-
tynowa płytka, zanurzona w badanej cieczy. Za pomocą specjalnego układu 
wagowego mierzona jest siła, z jaką płytka jest podnoszona do granicy faz. 
Kąty zwilżania wyznaczane są przez urządzenie, wykorzystujące zależności 
między napięciem powierzchniowym cieczy, długością zanurzenia płytki 
i zmierzoną siłą [11].

W przeciwieństwie do gładkich powierzchni, stosowanych w wyżej wy-
mienionych metodach pomiaru kąta zwilżania, materiały porowate charak-
teryzują się zróżnicowanym kształtem powierzchni oraz zawartością porów 
o różnych rodzajach, kształtach i wymiarach. W uproszczonym modelu, sto-
sowanym w badaniach zwilżania materiałów porowatych, warstwę materiału 
stanowi pęk równoległych kapilar przelotowych o jednakowej średnicy [12]. 
Podczas kontaktu cieczy z powierzchnią kapilary występuje zakrzywienie 
powierzchni cieczy zwane meniskiem. Meniski wklęsłe tworzą się, gdy ciecz 
dobrze zwilża powierzchnię kapilary, w przeciwnym wypadku mamy do 
czynienia z meniskami wypukłymi. Pojęcia te są związane również z wy-
sokością wzniesienia cieczy w kapilarze, wyznaczaną ze wzoru:

(1)h = [m]2σ ∙ cosθ
r ∙ ρ ∙ g
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gdzie:
σ – napięcie powierzchniowe roztworu [N/m],
r – promień kapilary [m],
ρ – gęstość cieczy [kg/m3],
g – przyspieszenie grawitacyjne [m/s2],
θ – kąt zwilżania [°].

Szybkość wnikania cieczy w kapilary maleje wraz ze wzrostem wysokości 
wzniesienia cieczy, co zależne jest od różnicy ciśnień Δp, rozumianej jako 
różnica ciśnienia kapilarnego oraz hydrostatycznego. W procesie nasycania 
kapilarnego roztworami surfaktantów istotną rolę odgrywa szybkość dyfuzji 
cząsteczek związków powierzchniowo czynnych do granicy faz. Cząsteczki 
surfaktantów adsorbują się w powierzchniowej warstwie cieczy, tworząc 
tzw. warstwę adsorpcyjną. Tworzenie takiej warstwy powoduje zmianę 
oddziaływania cząsteczek cieczy na zwilżane ciało [13]. Zjawisko dyfuzji 
oraz zagęszczenie warstwy adsorpcyjnej zależne jest od stężenia zawartych 
w roztworze cząsteczek związku powierzchniowo czynnego. 

W celu przeprowadzenia badań zdolności zwilżającej roztworów związ-
ków powierzchniowo czynnych i ich koncentratów w stosunku do mate-
riałów porowatych, można posłużyć się testem stosowanym w przemyśle 
włókienniczym, opisanym w polskiej normie PN-EN 1772:2001. Metoda 
ta polega na pomiarze zależności czasu nasycania ciał porowatych, jakimi 
są bawełniane krążki, od stężenia roztworu. Jest to badanie umożliwiające 
analizę porównawczą zdolności zwilżających badanych roztworów względem 
roztworu wzorcowego, jednak nie uwzględnia istotnego, z punktu widzenia 
pożarnictwa, parametru, jakim jest zdolność gaśnicza [14].

Badania zdolności zwilżających i gaśniczych środków powierzchniowo 
czynnych wykorzystywanych w pożarnictwie nie zostały ujęte w polskich 
przepisach. Metodykę takich badań przedstawiono w amerykańskiej normie 
NFPA 18. Badania te polegają na zapaleniu próbki płyty pilśniowej, a następ-
nie próbie jej zgaszenia przy użyciu wody oraz wodnych roztworów środków 
powierzchniowo czynnych. Biorąc pod uwagę fakt, że w standardach tych 
zapisy dotyczące przebiegu rozpalania oraz sposobu podawania badanego 
roztworu nie zostały ściśle sprecyzowane, możliwe jest opracowanie różnych 
wariantów metody [6]. Miarą zdolności gaśniczej jest fakt ugaszenia bądź nie-
ugaszenia palącej się płyty pilśniowej, a miarą zdolności zwilżających – masa 
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wykorzystanego roztworu (zatrzymanego w płytce). Analiza uzyskanych 
wyników umożliwia porównanie zdolności zwilżających badanych środków 
oraz pozwala na określenie minimalnego stężenia stosowanych roztworów 
środków powierzchniowo czynnych, przy którym następuje zgaszenie próbki.

Innym testem dającym pogląd na zdolności zwilżające roztworów środ-
ków stosowanych w pożarnictwie jest gaszenie surowej, odziarnionej ba-
wełny. Procedura ta również opiera się na zapisach zawartych w NFPA 18. 
W przeciwieństwie do próby z gaszeniem płyty pilśniowej, gdzie zapalenie 
inicjowane jest powierzchniowo (od spodu próbki), bawełnę poddaje się 
działaniu bodźca energetycznego wewnątrz warstwy. W obu próbach miarą 
zdolności zwilżającej jest masa roztworu, który nie został zatrzymany w ga-
szonym materiale. Środek dobrze zwilżający charakteryzuje się mniejszym 
odciekiem roztworu gaśniczego niż w przypadku gaszenia wodą. Obok oceny 
zdolności zwilżającej wynikiem testu jest również pozytywna lub negatywna 
ocena skuteczności gaśniczej (ugaszenie lub nieugaszenie) [15].

Kolejną odmianą testu zdolności zwilżającej wzorowanym na NFPA 18 
jest tzw. dynamiczny test zdolności zwilżającej, polegający na wylaniu porcji 
wody i roztworu środka pianotwórczego lub zwilżającego na próbkę płyty 
pilśniowej, poziomo umieszczonej na stelażu. Zasadnicza różnica między 
opisanymi metodami polega na podpaleniu lub braku podpalenia próbki. Wy-
nikiem zdolności zwilżającej jest przyrost masy próbki płyty spowodowany 
wnikaniem cieczy w strukturę materiału. Wyniki nieopublikowanych badań 
przeprowadzonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej [16] wykazywały 
zbliżone zdolności zwilżające (pomijając efekt gaśniczy) w obu wariantach me-
tody wzorowanej na NFPA 18 dla poszczególnych koncentratów pożarniczych.

W niniejszym artykule zaproponowano alternatywną, statyczną metodę 
oceny zdolności zwilżającej środków pianotwórczych i zwilżaczy pożarni-
czych polegającą na nasycaniu roztworami badanego koncentratu próbek 
płyty pilśniowej. Mierzoną, w tej metodzie, wielkością jest masa wchłoniętego 
przez płytkę roztworu w określonym czasie. 

2. Charakterystyka materiału i badanych środków

Gatunek drewna, rodzaj spoiwa, rodzaj i liczba stosowanych dodatków czy 
sposób ułożenia włókien materiału istotnie wpływa na szybkość wchłaniania 
wody przez płyty pilśniowe. Wykorzystana w badaniach płyta pilśniowa, 
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której dystrybutorem jest Barlinek S.A. wyprodukowana została przez fir-
mę Steico CEE Sp. z o.o. Badana płyta jest materiałem o niesymetrycznym 
ułożeniu włókien drzewnych. Budowa tego rodzaju materiałów wskazuje 
na strukturę porowatą, w której pory ułożone są w różnych kierunkach. 
Materiał oznaczony symbolem EN 622-4 SB-E1 wykonano zgodnie z normą 
PN-EN 622-4: Płyty pilśniowe – Wymagania techniczne – Część 4: Wymagania 
dla płyt porowatych. Płyta zawiera włókna drzewne, siarczan glinu, środek 
hydrofobizujacy i barwnik. Jej gęstość wynosi ok. 0,25 g/cm3 [17].

Zmierzono trzy ważne parametry płyty: gęstość właściwą i gęstość pozor-
ną, służące do wyznaczenia porowatości, oraz wilgotność. Gęstość właściwą 
płytki, oznaczoną symbolem ρw wyznaczono, korzystając z zależności:

(2)

gdzie:
mp – masa suchej płytki [g],
Vp – objętość płytki [cm3],
Vc – objętość wchłoniętej cieczy [cm3].

Po całkowitym nasyceniu heptanem prostopadłościennej próbki o usta-
lonych wymiarach, zmierzono masę wchłoniętej cieczy. Następnie, przyjmu-
jąc gęstość heptanu równą 0,684 g/cm3 (w temperaturze 20oC) wyznaczono 
objętość wchłoniętej przez próbkę cieczy, oznaczoną symbolem Vc. Objętość 
rzeczywista materiału stałego była różnicą objętości płytki i objętości wchło-
niętego heptanu.

Gęstość pozorną ρp obliczono jako stosunek masy płytki do jej objętości.
Porowatość płytki ε obliczono z zależności:

(3)

Wilgotność płytek wyznaczono przy użyciu wagosuszarki MAX 50/NH 
firmy RADWAG, przy temperaturze wygrzewania równej 105oC. 

Uzyskano następujące wartości charakteryzujące badany materiał po-
rowaty (średnie z trzech niezależnych prób):
• gęstość właściwa – 0,76 ± 0,06 g/cm3,
• gęstość pozorna – 0,24 ± 0,02 g/cm3,

ρw = [g/cm3]
mp

Vp – Vc

ε = ρw

ρw – ρp
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• porowatość – 0,68 ± 0,03,
• wilgotność – 5,9% ± 0,03%.

W badaniach wykorzystane zostały środki pianotwórcze typu S, klasy 
A oraz specjalne zwilżacze pożarnicze. Z uwagi na ograniczony dostęp od 
informacji dotyczących poszczególnych koncentratów, ich charakterystyka 
opiera się głównie na informacjach pozyskanych od producentów oraz kartach 
charakterystyk. W tabeli 1 zestawiono podstawowe właściwości fizykoche-
miczne badanych środków pianotwórczych i zwilżaczy pożarniczych.

Tabela 1� Właściwości badanych środków pianotwórczych i zwilżaczy pożarniczych 

Oznaczenie 
koncentratu Typ środka

Gęstość 
(20 ºC)  
[g/cm3] 

pH
Temperatura 
krzepnięcia 

[ºC]

Zalecane 
stężenie 

stosowania
[%]*

S1
środek 

pianotwórczy 
typu S

1,05 ± 0,02 8,0 ± 1,0 -15 ± 2 3

S2
środek 

pianotwórczy 
typu S

1,04 ± 0,02 6,5–8,5 -15 0,3–1

A
środek 

pianotwórczy 
klasy A

1,03 ± 0,01 6,5–9,0 -5 0,1–1

Z1 zwilżacz 
pożarniczy 1,00 ± 0,02 6,5–8,5 -10 0,5

Z2 zwilżacz 
pożarniczy 1,04 ± 0,02 6,5–8,5 -25 0,1

AFFF
środek 

pianotwórczy 
typu AFFF

1,05 ± 0,02 7,0 ± 0,5 -22 ± 2 3

Źródło: opracowano na podstawie [18]

W charakterze substancji wzorcowej wykorzystano anionowy związek 
powierzchniowo czynny o handlowej nazwie Aerosol OT (AOT). Jest to 
sól sodowa sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu), której wzór strukturalny 
został przedstawiony na rys. 1. Podstawowe właściwości fizykochemiczne 
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oraz informacje dotyczące tego surfaktantu przedstawiono w tabeli 2. Jest on 
także substancją wzorcową w metodzie oceny zdolności zwilżającej opisanej 
w normie PN-EN 1772:2001 [14]. 

Rys� 1� Wzór strukturalny di(2-etyloheksylo) sulfobursztynianu sodu

Źródło: [19]

Tabela 2� Właściwości surfaktantu wzorcowego
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3. Metodyka badań

3.1. Aktywność powierzchniowa

Dla wszystkich koncentratów pożarniczych i surfaktantu wzorcowego wy-
konano pomiary dynamicznego napięcia powierzchniowego. Próby prze-
prowadzono dla wodnych roztworów środków pianotwórczych i zwilżaczy 
o stężeniach wagowych: 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625 i 0,03125%. Do spo-
rządzania roztworów używano wody demineralizowanej o temp. 22 ± 1°C, 
w temperaturze otoczenia 23 ± 1°C. Pomiary z wykorzystaniem roztworów 
wzorcowego surfaktantu przeprowadzono dla stężeń 8, 4 , 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 
i 0,0625 g/dm3. Zakładając, że średnia zawartość surfaktantu w koncentracie 
pożarniczym wynosi ok. 20% wag., stężeniu środka pianotwórczego równe-
mu 1% odpowiada stężenie surfaktantu równe 2 g/dm3.

Pomiary dynamicznego napięcia powierzchniowego wykonywano meto-
dą maksymalnego ciśnienia pęcherzyka dla czasów tworzenia pęcherzyków 
od 0,03 do 10 s. Badania przeprowadzono w Centrum Naukowo Badawczym 
Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, przy 
pomocy tensjometru pęcherzykowego SITA science line t60, na stanowisku 
przedstawionym na rys. 2. 

Rys� 2� Schemat stanowiska do pomiaru dynamicznego napięcia powierzchniowego, 

1 – komputer, 2 – tensjometr pęcherzykowy, 3 – badana ciecz

Źródło: opracowanie własne

Krytyczne stężenia micelarne wyznaczano z izoterm napięcia powierzch-
niowego, sporządzonych dla czasów tworzenia pęcherzyków ok. 5,5 s (rys. 7).
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3.2. Zdolności zwilżające

Badania nasycania kapilarnego wykonywane były przy wykorzystaniu pro-
stego układu pomiarowego, którego schemat przedstawiono na rys. 3.

Rys� 3� Schemat stanowiska do badania nasycania kapilarnego próbek płyty pilśniowej

Źródło: opracowanie własne

Do zlewki o pojemności 150 cm3 wlewano 30 cm3 wcześniej przygotowa-
nego roztworu o zadanym stężeniu lub cieczy wzorcowej. Płytkę pilśniową 
o wymiarach 2,5 cm × 8 cm × 0,5 cm ważono i zapisywano jej masę począt-
kową. Płytkę wstawiano do zlewki z badanym roztworem w sposób poka-
zany na rys. 3. Stosowana ilość roztworu pozwalała na zanurzenie płytki na 
wysokość 1,5 cm, co umożliwiło bezpośredni kontakt części próbki z badaną 
cieczą oraz nasycanie kapilarne próbki nad powierzchnia cieczy. Badania 
wykonywano dwukrotnie dla każdego stężenia roztworu lub cieczy wzor-
cowej (woda, heptan i etanol), a otrzymane wyniki uśredniano. Zdolność 
zwilżającą w opisanym badaniu definiowano jako procentowy przyrost masy 
próbki (Z) po określonym czasie nasycania. Badanie nasycania prowadzono 
dla takich samych koncentratów i przy takich samych stężeniach roztworów, 
jak w przypadku badania dynamicznego napięcia powierzchniowego.

4. Wyniki pomiarów

Badania dynamicznego napięcia powierzchniowego przeprowadzono w szero-
kim zakresie stężeń roztworów, otrzymując charakterystyczne izotermy, które 
pokazano na rys. 4 na przykładzie zwilżacza pożarniczego Z2. Ze wzrostem 
stężenia maleje czas osiągania napięcia powierzchniowego bliskiego stanowi 
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równowagi. Znajomość zależności dynamicznego napięcia powierzchniowego 
od czasu pomaga w interpretacji różnic w szybkości przepływu roztworów 
surfaktantów przez materiały porowate, a więc w sytuacjach, gdy o zdolno-
ściach zwilżających roztworów decyduje szybkość dyfuzji cząsteczek surfak-
tantów do powierzchni międzyfazowych.

Rys� 4� Izotermy dynamicznego napięcia powierzchniowego roztworów zwilżacza 

pożarniczego Z2

Źródło: opracowanie własne

Na rys. 5 zestawiono izotermy dynamicznego napięcia powierzchnio-
wego badanych koncentratów i surfaktantu wzorcowego dla roztworów 
o stężeniach 0,5, 1 i 2%. W przypadku wzorcowego surfaktantu Aerosol 
OT przyjęto, że stężeniom 0,5, 1 i 2% odpowiadają w przybliżeniu stężenia 
1, 2 i 4 g/dm3. Wynika to z faktu, iż zawartość substancji powierzchniowo 
czynnych w pianotwórczych koncentratach gaśniczych typu S wynosi zwykle 
około 20% wag. 

Na wykresach (rys. 5) zależności napięcia powierzchniowego roztworu 
od czasu życia pęcherzyka widoczny jest podobny kształt charakterystyk 
roztworów środków typu S, klasy A oraz zwilżaczy pożarniczych, co wynika 
ze zbliżonej szybkości dyfuzji zawartych w nich związków powierzchniowo 
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czynnych. Odmienny kształt przyjmują izotermy uzyskiwane dla środka 
pianotwórczego AFFF. Widoczny jest znaczny spadek wartości napięcia po-
wierzchniowego, co wskazuje na mniejszą szybkość ustalania się równowago-
wego napięcia powierzchniowego w stosunku do pozostałych koncentratów.

Rys� 5� Izotermy dynamicznego napięcia powierzchniowego badanych środków 

pianotwórczych o stężeniach 0,5, 1 i 2% (odpowiednio 1, 2 i 4 g/dm3 dla surfaktantu 

wzorcowego)

Źródło: opracowanie własne



Izotermy napięcia powierzchniowego badanych koncentratów i  sur-
faktantu wzorcowego, dla czasu tworzenia pęcherzyka równego ok. 5,5 s, 
przedstawiono na rys. 6. Na podstawie przebiegu izoterm wyznaczono war-
tości krytycznego stężenia micelarnego w sposób pokazany na przykładzie 
zwilżacza Z2 na rys. 7. Wybrane wartości charakterystyczne zestawiono 
w tabeli 3.

Rys� 6� Izotermy napięcia powierzchniowego badanych koncentratów pożarniczych 

i surfaktantu AOT (t = 22 ± 1 oC)

Źródło: opracowanie własne

Dla większości badanych preparatów uzyskano wartości cmc bliskie 
1% lub nieco niższe (0,6% dla Z2). Znacznie niższą wartość cmc wykazuje 
zwilżacz Z1 – 0,1%. Najniższe napięcie powierzchniowe przy stężeniu 0,5% 
odnotowano dla zwilżacza pożarniczego Z2 (σ = 30,8 mN/m ), najwyższe 
natomiast dla środka typu S2. Najniższe napięcie powierzchniowe osiąga 2% 
roztwór środka pianotwórczego AFFF – σ = 22,4 mN/m. Tak niskie napięcie 
powierzchniowe charakterystyczne jest dla środków mających zdolność 
tworzenia filmu wodnego, których roztwory o stężeniach roboczych osiągają 
wartości σ = 16–18 mN/m. 
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Rys� 7� Sposób wyznaczania wartości krytycznego stężenia micelarnego

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3� Napięcie powierzchniowe oraz krytyczne stężenie micelarne (cmc) bada-

nych środków

Substancja cmc 
[% wag.]*

Napięcie powierzchniowe dla czasu tworzenia 
pęcherzyka 5,5 s [mN/m]

0,5% 1% 2%

AOT 0,8 30,9* 27,0* 25,6*

Z2 0,6 30,8 27,2 25,9

A 1,0 45,1 35,2 31,9

Z1 0,1 34,9 33,0 31,6

S1 1,0 45,1 35,2 31,9

S2 1,1 47,3 39,2 30,0

AFFF 1,0 42,0 31,0 22,4

*) – stężeniom koncentratów 0,5, 1 i 2% odpowiadają stężenia AOT odpowiednio 
1, 2 i 4 g/dm3 

Źródło: opracowanie własne
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Miarą zdolności zwilżającej (Z) w opisanej próbie nasycania kapilarnego 
płytek pilśniowych jest przyrost masy płytki [g] po określonym czasie na-
sycania. Otrzymane dane są stosunkowo dobrze powtarzalne. Odchylenie 
standardowe obliczone dla czasów 1, 2 i 5 min, dla 10 pomiarów w jednako-
wych warunkach, wyniosły odpowiednio: 0,18, 0,25 i 0,36 g. Rezultaty badań 
zdolności zwilżających koncentratów i surfaktantu wzorcowego zestawiono 
w tabeli 4. 

Tabela 4� Zdolności zwilżające koncentratów pożarniczych i surfaktantu wzorcowego 

τ,
 [m

in
]

c
[%]

Z, [%]

AOT Z2 A Z1 S1 S2 AFFF

w
od

a

et
an

ol

he
pt

an

1

0,125 12,2 12,7 11,3 11,4 12,0 9,2 9,8

8,8 192,1 139,8

0,25 19,7 15,0 13,9 13,7 12,8 9,5 10,4

0,5 31,4 37,1 17,8 17,7 13,5 11,0 12,2

1 57,5 76,4 23,9 27,5 19,5 15,0 14,1

2 111,1 137,0 61,6 61,5 28,8 22,9 20,9

2

0,125 14,0 13,2 12,4 13,8 13,8 10,3 10,2

9,7 192,1 149,7

0,25 21,2 20,2 14,7 16,1 13,9 11,6 11,3

0,5 33,1 36,3 19,2 20,8 16,1 13,5 14,6

1 59,2 85,9 26,0 26,8 23,3 15,5 17,0

2 111,5 135,4 71,6 71,8 34,4 23,4 25,9

5

0,125 16,4 16,7 19,9 14,2 13,6 14,1 14,1

13,5 192,5 149,7

0,25 23,0 22,9 21,8 16,4 14,4 14,2 14,2

0,5 36,4 44,0 22,9 21,3 16,3 14,6 18,6

1 66,7 85,0 29,8 31,0 24,6 17,1 23,0

2 111,5 138,8 76,7 72,2 35,0 32,6 32,0

*) – stężeniom koncentratów 0,125, 0,25, 0,5, 1 i 2% odpowiadają stężenia AOT odpo-
wiednio 0,25, 0,5, 1, 2 i 4 g/dm3 
Źródło: opracowanie własne
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Zdolności zwilżające badanych koncentratów, przy czasie zanurzenia 
płytki równym 2 min, przedstawiono na rys. 8.

Rys� 8� Zdolności zwilżające koncentratów, τ = 2 min

Źródło: opracowanie własne

Najlepsze zdolności zwilżające, mierzone metodą nasycania płyty pilśnio-
wej, wykazały zwilżacze pożarnicze, środek pianotwórczy klasy A oraz 
surfaktant AOT, którego zdolności zwilżające tylko nieznacznie ustępowały 
zdolnościom zwilżającym cieczy wzorcowych (heptan i etanol – tabela 4). 
Nieco gorsze właściwości wykazały syntetyczne środki pianotwórcze, nato-
miast najsłabszymi zdolnościami zwilżającymi charakteryzował się środek 
pianotwórczy typu AFFF. W przypadku nasycania próbki roztworami o ni-
skich stężeniach, tj. od 0,03125 do 0,5% nie zauważono znaczących przyro-
stów masy płytki w stosunku do nasycania wodą, świadczących o poprawie 
zdolności zwilżających. Wyniki dla poszczególnych środków nieznacznie 
różniły się od siebie i od wody. Istotny wpływ dodatków zaobserwowano od 
stężenia 1%, przy którym już można zauważyć znacznie lepsze właściwości 
zwilżające zwilżacza Z2 oraz surfaktantu Aerosol OT. 
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Dla roztworu koncentratu Z2 o stężeniu 1% uzyskano ponad 18-krotną 
poprawę zdolności nasycania płytki pilśniowej w stosunku do czystej wody, 
przy czasie zanurzenia płytki równym 1 min. Zaznaczyć należy jednak, że 
jest to stężenie wyższe niż zalecane przez producenta do stosowania tego 
preparatu w charakterze zwilżacza (0,1%). 

Środek AFFF przy tych samych warunkach czasu nasycania i stężeniu roz-
tworu wykazał zaledwie kilkukrotnie lepsze właściwości zwilżające w stosunku 
do wody, za to aż 4-krotnie słabsze niż najlepszy z badanych koncentratów. Jed-
nak wyznaczona dla tego środka najniższa wartość napięcia powierzchniowego 
świadczyć może o bardzo dobrych zdolnościach zwilżających, rozumianych 
jako rozpływanie się po powierzchniach materiałów nieporowatych. 

Wnioski

• Zaproponowana metoda pozwala ocenić zdolności nasycania kapilarne-
go struktury materiału porowatego roztworami badanych środków przy 
zastosowaniu prostego układu pomiarowego, niewymagającego użycia 
specjalnego sprzętu laboratoryjnego.

• W badaniach wykorzystano materiał porowaty o normatywnych wła-
ściwościach. Jego zaletą jest łatwa dostępność na rynku, w odróżnieniu 
od normatywnej bawełny technicznej stosowanej w metodzie według 
PN-EN 1772. 

• Opracowana metoda ilustruje zdolność zwilżającą badanych środków 
powierzchniowo czynnych rozumianą jako zdolność do penetracji mate-
riału porowatego, w warunkach bardziej wymagających niż ma to miejsce  
w metodzie według PN-EN 1772, w której zwilżany materiał ma grubość 
około 1 mm.  

• Uzyskane wyniki różnicują badane koncentraty w zakresie nasycania kapi-
larnego, zatem badanie można uznać jako metodę porównawczą zdolności 
zwilżającej w stosunku do surfaktantu wzorcowego  i cieczy wzorcowej.

• Przeprowadzone pomiary umożliwiły uszeregowanie badanych grup 
koncentratów pożarniczych w następującej kolejności, poczynając od 
najlepszych do najgorszych właściwości zwilżających:

zwilżacze i środki klasy A > środki typu S > środki typu AFFF
Taką kolejność zdolności zwilżających uzyskiwano też w badaniach innymi 
metodami [16].
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• Najlepszym środkiem zwilżającym spośród wszystkich badanych kon-
centratów okazał się zwilżacz Z2, wykazując blisko dwukrotnie lepsze 
zdolności zwilżające od środków tego samego typu (Z1 i A).

• Największe szybkości przyrostu masy płytki uzyskiwano przy czasach 
nasycania równych 1 i 2 min. Następujące po tym zmniejszenie szybkości 
wzrostu masy płytek jest charakterystyczne dla nasycania hydrofobowych 
materiałów porowatych roztworami surfaktantów [9].
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Żaneta Pasławska
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Badanie zdolności zwilżających i skuteczności 
gaśniczej środków pianotwórczych, zwilżających 
i surfaktantów stosowanych do gaszenia  
pożarów lasów

Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań zdolności zwilżających i skuteczności 

gaśniczej wodnych roztworów sześciu surfaktantowych koncentratów pożarniczych 
oraz pięciu surfaktantów. Do badań użyto próbek ściółki leśnej z trzech środowisk – 
lasu iglastego, liściastego i mieszanego oraz dwóch pyłów drzewnych – bukowe-
go i sosnowego. Badania ściółek przeprowadzono w oparciu o standardy normy 
NFPA 18, gdzie w symulowanych warunkach pożarowych zdolności zwilżające 
określane są łącznie ze skutecznością gaśniczą. Zbadano także kinetykę nasyca-
nia kapilarnego pyłów drzewnych oraz pyłów z rozdrobnionych ściółek. Wyniki 
obrazują zależności zdolności zwilżających i skuteczności gaśniczej od stężenia 
roztworu. Największą skuteczność gaśniczą uzyskano dla ściółki liściastej i mie-
szanej, natomiast najtrudniej gaszona była ściółka iglasta.

Słowa kluczowe: pożary grupy A, zwilżanie, nasycanie kapilarne, skuteczność gaśnicza

Research of the Wetting Capability and 
Extinguishing Efficiency of the Foaming Agents, 
Wetting Agents and the Surfactants Used for 
Extinguishing Forest Fires

Abstract

The results of research of the wetting capability and extinguishing efficiency of 
the six solutions made from firefighting surfactant concentrates and also firefighting 
simple surfactants are presented. To conduct the research, we used forest litter sam-
ples from three different environments – from three types of forest: coniferous, leafy, 
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mixed and two wood dusts – the oak and pine. The litter research was based on the 
NFPA 18 standards, where the wetting capability in the simulated fire conditions is 
determined including effectiveness of extinguishing. The research on the kinetics of 
capillary impregnation of the wood dust as well as the wood dust of crushed litter 
was carried out. The results illustrate the correlation of the wetting capability and 
extinguishing efficiency on the dilution concentration. The biggest effectiveness 
of fire extinguishing was achieved for leaf litter, while the least effectiveness was 
measured for the coniferous litter.

Keywords: class A fires, wetting, kinetics of capillary, extinguishing efficiency

Wstęp

Lasy w Polsce zajmują powierzchnię około 8,9 mln ha, co przekłada się na 
lesistość równą 28,4% (dane Instytutu Badawczego Leśnictwa). Z roku na 
rok zauważalny jest wyraźny wzrost liczby pożarów lasów, nasilający się 
wiosną i latem, spowodowany głównie warunkami klimatycznymi. Zgodnie 
z danymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w 2015 r. odno-
towano łącznie 12 546 pożarów, z czego największą liczbę stanowiły pożary 
pokrywy gleby, które rozprzestrzeniając się, powodują spalanie ściółki leśnej, 
krzewów i podrostów [1]. Gaszenie pożarów lasów jest bardzo kłopotliwe 
dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, szczególnie gdy dotyczy pożarów 
podpowierzchniowych, których lokalizacja może być utrudniona. Niełatwo 
w takim przypadku dotrzeć do głębiej położonych, tlących się warstw. 

Pożary lasów, rozumiane jako pożary materiałów stałych pochodzenia 
organicznego, zaliczane do grupy A, cechuje duża powierzchnia i szybkie 
rozprzestrzenianie pożaru w relatywnie krótkim czasie [2]. Gaszenie ma-
teriałów stałych odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy wyelimi-
nowania płomieni, drugi schłodzenia i dogaszania tlącego się materiału [3]. 

W zależności od rodzaju oraz umiejscowienia pożaru, istnieje wiele me-
tod jego zwalczania. Gasi się je wodą lub wodą z dodatkiem koncentratów 
surfaktantowych – środków pianotwórczych lub zwilżaczy. W przypadku 
pożarów w miejscach trudnodostępnych, gdy nie ma możliwości bezpośred-
niego działania na strefę spalania, stosuje się zrzuty lotnicze środka gaśnicze-
go [4]. Dodatkowo stosowane są metody mechaniczne, np. z wykorzystaniem 
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tłumic, zasadne w przypadku pożarów występujących na niewielkim terenie 
przy powierzchni ziemi. Pożary podszytów i podrostów można zwalczać 
poprzez zasypywanie ziemią strefy spalania. 

Podstawowym środkiem gaśniczym przy zwalczaniu pożarów lasów jest 
woda, która odznacza się bardzo dobrymi właściwościami chłodzącymi. 
Takie działanie wody powoduje obniżenie temperatury pożaru, co w kon-
sekwencji wpływa na zmniejszenie szybkości procesu pirolizy materiału 
palnego i przerwanie reakcji spalania. Istnieją jednak pewne ograniczenia 
skuteczności wody, wynikające z właściwości powierzchniowych materiałów, 
ich ułożenia i struktury. W kontakcie z materiałami hydrofobowymi, do 
których zaliczane są niektóre rodzaje ściółki leśnej, woda nie wnika w ich 
struktury, a także słabo się po nich rozpływa – z uwagi na wysokie napię-
cie powierzchniowe. Aby wyeliminować wspomniane ograniczenia wody, 
wprowadza się do niej dodatki w postaci koncentratów surfaktantowych, 
stosowanych w stężeniach 0,1-1%. Dzięki obniżeniu napięcia powierzchnio-
wego uzyskuje się zwiększenie powierzchni kontaktu roztworów z gaszonym 
materiałem, a także szybsze wnikanie w przestrzenie porowate gaszonych 
materiałów – dzięki poprawie zdolności zwilżających [5]. Zastosowanie 
do gaszenia pożarów lasów zwilżaczy skutkuje nie tylko skróceniem czasu 
gaszenia, ale również zmniejszeniem zużycia wody. Stopnień wykorzystania 
roztworu w porównaniu z wodą jest znacznie większy, a zatem potrzeba 
znacznie mniej wody do osiągnięcia takiego samego celu. Wspomniane 
dodatki do wody, to specjalne zwilżacze pożarnicze oraz standardowe, uni-
wersalne środki pianotwórcze typu S, stosowane w stężeniach kilkakrotnie 
niższych od zalecanych do wytwarzania pian. 

Inny rodzaj dodatków stanowią retardanty. Są to mieszaniny soli nie-
organicznych, najczęściej fosforanu(V) monoamonowego i siarczanu(VI) 
amonu. Przyczyniają się do zmniejszenia palności materiałów celulozowych 
na drodze reakcji chemicznych, a tym samym opóźniają rozprzestrzenianie 
się pożaru [6].

Pomimo braku regulacji prawnych, będących jednocześnie wymaga-
niami stawianymi zwilżaczom pożarniczym, znanych jest wiele metod po-
miaru zdolności zwilżających wodnych roztworów surfaktantów. Jedyną 
normatywną metodą badawczą w Polsce jest pomiar czasu tonięcia krążka 
tkaniny bawełnianej w roztworze. Norma ta została opracowana dla prze-
mysłu włókienniczego. Określa metodę oznaczania zdolności zwilżającej 
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surfaktantu w roztworze, poprzez zanurzenie suchego, wzorcowego krążka 
tkaniny i określeniu czasu jego zatonięcia. Punktem odniesienia jest czas 
tonięcia krążka w roztworze wzorcowego surfaktantu – 2-(2-etyloheksylo) 
sulfobursztynianu sodowego [7]. Metoda ta nie uwzględnia jednak warun-
ków pożarowych. 

Ocenę zdolności zwilżających w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 
umożliwiają metody opisane w amerykańskiej normie NFPA 18 [8]. Jedna 
z nich polega na gaszeniu surowej, odziarnionej bawełny, której zapalenie 
inicjowane jest wewnątrz warstwy. Jako miarę zdolności zwilżającej przyjęto 
masę roztworu zatrzymanego w warstwie, zaś skuteczności gaśniczej – po-
zytywny lub negatywny (ugaszono bądź nieugaszono) efekt gaśniczy. Druga 
metoda polega na gaszeniu płytki pilśniowej, także z pomiarami masy wody 
zatrzymanej w płytce [9].

W literaturze opisywane są również metody pomiaru zdolności zwilżają-
cych w stosunku do materiałów porowatych poprzez badanie kinetyki nasy-
cania kapilarnego. Miarą zdolności zwilżającej jest tu masa cieczy wchłoniętej 
przez materiał w funkcji czasu [10].

1. Właściwości zwilżające wodnych roztworów surfaktantów

Zwilżanie, definiowane jako rozpływanie się cieczy na powierzchni ciała sta-
łego, związane jest z odziaływaniem cząsteczek na granicy faz: ciekłej, stałej 
i gazowej [11]. Jego miarą jest kąt zwilżania, zwany też kątem granicznym, 
definiowany jako kąt (θ) tworzony z powierzchnią ciała stałego przez kroplę 
cieczy, w punkcie styku trzech faz. Miarą zwilżalności jest też cosinus kąta 
zwilżania (cos θ), którego wartość zależy od napięć międzyfazowych na gra-
nicach trzech stykających się faz (1): 

(1)

gdzie: σs-g, σs-c i σc-g oznaczają napięcia międzyfazowe na granicach faz, od-
powiednio: ciało stałe-gaz, ciało stałe-ciecz i ciecz-gaz.

Przyjmuje się, że dobra zwilżalność oznacza wartość θ < od 90°, czyli  
cos θ > 0. W przypadku wody oznacza to hydrofilowy charakter powierzchni. 
Dla materiałów hydrofobowych kąt zwilżania wodą θ ≥ od 90°, czyli cos θ ≤ 0.

cosθ = 
σs-g – σs-c

σc-g
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Materiały porowate są ciałami o bardzo złożonej strukturze, dlatego też 
w celu dokładnego zrozumienia procesu ich nasycania cieczami stosuje się 
uproszczone modele tych ciał. Jednym z najprostszych jest model, w którym 
przestrzeń porowata stanowi układ przelotowych kapilar, mających iden-
tyczną średnicę. Model ten można wykorzystać do opisu procesu nasycania 
takich materiałów, jak papier, drewno czy materiały włókniste [12]. Różnica 
ciśnień Δp po obu stronach kapilary napełnionej częściowo cieczą stanowi 
różnicę ciśnień kapilarnego i hydrostatycznego (2):
                      

Δp = pk – ρ ∙ g ∙ l ∙ sinα                                          (2)
                            

Ciśnienie kapilarne pk wyrażone jest zależnością (3):

(3)

gdzie:
σ – napięcie powierzchniowe cieczy,
r – promień kapilary,
ρ – gęstość cieczy,
g – przyspieszenie grawitacyjne,
θ – kąt zwilżania,
l – długość odcinka nasyconego cieczą,
α – kąt nachylenia kapilary w stosunku do poziomu.

Proces nasycania siłami kapilarnymi jest możliwy, gdy cos θ > 0, czyli 
θ < 90°. W przypadku pionowej kapilary (α = 90°, sin α = 1), wysokość, na 
jaką wzniesie się ciecz można wyznaczyć z zależności (2) i (3):

(4)

W przypadku wąskich kapilar w początkowym etapie nasycania ciśnienie 
kapilarne znacznie przewyższa hydrostatyczne, które jest w obliczeniach 
pomijane. Nasycanie kapilary w czasie τ opisane jest zależnością: [10]

(5)

pk = 2σ ∙ cosθ
r

l = 2σ ∙ cosθ
r ∙ ρ ∙ g

l2 = r ∙ σ ∙ cosθ
2η



Z równania (5), nazywanego równaniem Washburne’a, wynika, że szyb-
kość nasycania kapilarnego cieczy jednoskładnikowych jest stała, gdyż wiel-
kości we wzorze nie zmieniają się w czasie [13]. Zależność masy wchłoniętej 
cieczy od pierwiastka kwadratowego z czasu jest linią prostą. Inaczej jest 
w przypadku roztworów surfaktantów. Nasycanie kapilarne z ich udziałem 
nie przebiega zgodnie z równaniem Washburne’a, ponieważ wartości б i cos θ, 
których iloczyn określany jest napięciem zwilżania, zmieniają się w trakcie 
nasycania, co spowodowane jest adsorpcją surfaktantów na materiale sta-
łym i zmianą ich stężenia objętościowego (w cieczy) i powierzchniowego 
(na granicy faz) [14]. 

Spadek stężenia surfaktantu według izotermy Gibbsa skutkuje niezmien-
ną wartością napięcia powierzchniowego, aż do uzyskania wartości krytycz-
nego stężenia micelarnego (cmc). Do tego momentu w przybliżeniu stała 
jest także wartość kąta zwilżania. Wstępny etap nasycania przebiega według 
równania Washburne’a. Dopiero w momencie obniżenia się stężenia surfak-
tantu poniżej krytycznego stężenia micelarnego, wywołanego absorpcją na 
powierzchni ciała stałego, obserwuje się skokowy spadek szybkości nasycania. 
Ustala się nowy stan równowagi odpowiadający niższej wartości napięcia 
zwilżania. [9]

2. Charakterystyka badanych koncentratów surfaktantowych  
     i surfaktantów

W badaniach zastosowano sześć pożarniczych koncentratów surfaktanto-
wych, w tym dwa zwilżacze pożarnicze i cztery środki pianotwórcze oraz 
pięć surfaktantów. Dwa spośród badanych surfaktantów – dodecylosiarczan 
sodu (SDS) i lauretoxy(3)siarczan sodu (L-370), są składnikami pożarniczych 
środków pianotwórczych. Aerosol OT (2-(2-etyloheksylo) sulfobursztynian 
sodu) jest często stosowanym wzorcem przy badaniach porównawczych 
zdolności zwilżających. Triton X-100 (X-100) jest składnikiem między in-
nymi preparatów myjących i emulgujących. Surfaktant siloksanowy (SIL) 
nie ma nazwy zwyczajowej. Użyto go do badań, gdyż spośród pozostałych 
surfaktantów najsilniej obniża napięcie powierzchniowe wody (do 20 mN/m). 
Na bazie dostępnych kart charakterystyk oraz informacji producentów w ta-
belach 1 i 2 przedstawiono właściwości użytych substancji.
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a) Charakterystyka surfaktantów stosowanych w badaniach:
Surfaktanty to inaczej substancje powierzchniowo czynne lub związki 

powierzchniowo czynne, mające zdolność obniżania napięcia powierzch-
niowego wody. Wynika to z ich charakterystycznej budowy. Ich cząsteczki 
składają się z części hydrofilowej i hydrofobowej, dzięki czemu tworzą war-
stwy adsorpcyjna na powierzchniach międzyfazowych woda – powietrze, 
woda – ciało stałe i woda – ciecz niepolarna. Budowa grupy hydrofilowej jest 
podstawa klasyfikacji surfaktantów na jonowe i niejonowe. Z kolei jonowe 
dzielą się na anionowe, kationowe i amfolityczne. 

Tabela 1� Właściwości badanych surfaktantów

Źródło: materiały informacyjne producentów

Nazwa Dodecylo-
siarczan sodu

Sulforokanol 
L-370 Aerosol OT Surfaktant siloksanowy Triton X-100

Oznaczenie SDS L-370 AOT SIL X-100

Rodzaj anionowy anionowy anionowy niejonowy niejonowy

Wzór sumaryczny C12H25SO4Na C18H37O7SNa C20H37NaO7S
CH3O(CH2CH2O)n − 

(CH2)3Si[OSi(CH3)3]2CH3
C33H60O10

Struktura chemiczna/ 
przestrzenna

Forma proszek żel ciało stałe ciecz (n = 6–9) ciecz

Masa cząsteczkowa 
[u] 288 420 445 504(n = 6) 624

Gęstość (20°C)  
[g/cm3] 1,05 1,1 1,1 1,01 1,06

Zawartość substancji 
czynnej, [% wag.] > 99 70 96 90 100

Producent
Carl Roth 

GmbH  
& Co. KG

PCC EXOL SA Alfa AESAR 
GmbH & Co KG ABCR GmbH & Co. KG

Carl Roth 
GmbH & 

Co.KG
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b) Charakterystyka pianotwórczych środków gaśniczych i zwilżaczy stoso-
wanych w badaniach:

Pianotwórcze środki gaśnicze to wodne koncentraty zawierające związki 
powierzchniowo-czynne, rozpuszczalniki organiczne, stabilizatory pian, 
konserwanty, inhibitory korozji, dające możliwość wytwarzania pian gaśni-
czych. Zwilżacze pożarnicze służą do poprawy zdolności zwilżających wody. 
Różnią się od środków pianotwórczych składem jakościowym surfaktantów, 
brakiem stabilizatorów piany, mogą też nie zawierać rozpuszczalników or-
ganicznych.

Tabela 2� Właściwości badanych zwilżaczy i środków pianotwórczych 

Oznaczenie 
koncentratu Z1 Z2 S1

Typ środka zwilżacz zwilżacz
środek 

pianotwórczy typu 
S

Temperatura 
krzepnięcia [°C] –10  –25 –15 ± 2

pH 6,5–8,5 6,5–8,5 8 ± 1
Zalecane stężenie 

dozowania [%] 0,5 0,1 3

Gęstość, (20°C)  
[g/cm3] 1,00 ± 0,02 1,045–1,055 1,05 ± 0,02

cd� Tabeli 2�

Źródło: materiały informacyjne producentów

Oznaczenie 
koncentratu S2 A AFFF

Typ środka
środek 

pianotwórczy typu  
S

środek 
pianotwórczy klasy 

A

środek 
pianotwórczy typu 

AFFF
Temperatura 

krzepnięcia [°C] –15 –5 –15

pH 6,5–8,5 6,5–9,0 6,5–8,5
Zalecane stężenie 

dozowania [%] 3 0,1–1 3

Gęstość, (20°C)  
[g/cm3] 1,027–1,037 1,03 ± 0,01 1,045–1,055



Badanie zdolności zwilżających i skuteczności gaśniczej środków pianotwórczych… 67

3. Charakterystyka badanych materiałów stałych

Materiał badawczy stanowiły ściółki leśne z lasów liściastego, iglastego i mie-
szanego oraz ich pyły, a także pyły drzewne: sosnowy i bukowy.

a) Charakterystyka ściółek leśnych: 
Próbki ściółek leśnych pobrano z Lasów Otwockich. Suszono je w luźno 

ułożonych warstwach, w pomieszczeniu w temperaturze 18–22oC i wilgotno-
ści powietrza około 40% przez okres 3 miesięcy. Ze ściółek usunięto większe 
kawałki drewna i gałązki i pokruszono tak, aby nie było w nich fragmentów 
o wymiarach większych niż 2 cm. Część ściółki zmielono i wyodrębniono 
z nich frakcję 0,1–0,2 mm, w celu zbadania kinetyki nasycania warstw pyłów. 
W tabeli 3 zestawiono parametry pyłów badanych ściółek. Gęstość właściwą 
(ρ) wyznaczono metodą objętościowo-wagową, w kolbie miarowej o objętości 
50 cm3, stosując cykloheksan o gęstości 0,779 g/cm3 w temperaturze 20oC, 
jako ciecz dobrze zwilżającą badane pyły. Gęstość pozorną (ρp) w warunkach 
pomiarów nasycania warstw obliczono jako stosunek masy warstwy do jej 
objętości. Porowatość (ε) warstw obliczono z zależności (6):

(6)

Wilgotności obu pyłów wyznaczono za pomocą wagosuszarki firmy 
RADWAG PS 250/4.

Tabela 3� Właściwości badanych ściółek i ich pyłów 

Parametr Ściółka 
mieszana

Ściółka 
iglasta

Ściółka 
liściasta

Gęstość właściwa, [g/cm3] 1,16 1,15 1,31

Gęstość pozorna warstwy pyłu, [g/cm3] 0,32 0,32 0,33

Porowatość warstwy pyłu, [-] 0,72 0,83 0,75

Wilgotność, [%] 6,4 6,1 7,2

Źródło: opracowanie własne

ε = 
ρ – ρp

ρ
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b) Charakterystyka pyłów drzewnych:
Przedmiotem badań były pyły drzewne: sosnowy i bukowy, frakcja 

100–200 μm. Wybrane właściwości chemiczne obu rodzajów pyłów i ich 
warstw zestawiono w tabeli 4. Wszystkie parametry mierzono w sposób 
opisany w punkcie a). 

Tabela 4� Właściwości chemiczne badanych pyłów drzewnych i ich warstw

Parametr Pył bukowy Pył sosnowy

Gęstość właściwa, [g/cm3] 1,13 1,20 

Gęstość pozorna warstwy, [g/cm3] 0,22 0,18

Porowatość warstwy, [-] 0,80 0,85

Wilgotność, [%] 6,0 5,3 

Źródło: opracowanie własne

4. Metoda badania nasycania kapilarnego pyłów 

Badania kinetyki nasycania kapilarnego pyłów drzewnych zrealizowano 
w szerokim zakresie stężeń, dla surfaktantów: 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 
i 0,0625 g/dm3, a dla środków pianotwórczych i zwilżaczy: 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 
0,125, 0,0625 i 0,03125% obj. Tak szeroki zakres stężeń podyktowany był 
próbą określenia wpływu koncentratów surfaktantowych na szybkość na-
sycania warstw, które traktowano jako modelowe. Nasycanie pyłów ściółek 
leśnych badano roztworami surfaktantów o stężeniach: 1 i 0,25 g/dm3, 
oraz roztworami środków pianotwórczych i zwilżaczy o stężeniach 0,5 
i 0,125% obj. Wychodząc z założenia, że zawartość surfaktantu w koncen-
tracie pożarniczym wynosi średnio około 20% wag., a gęstości koncentra-
tów są bliskie 1 g/cm3, stężeniu środka pianotwórczego równemu 0,5% obj. 
odpowiada stężenie surfaktantu równe 1 g/dm3. Roztwory sporządzano 
w wodzie demineralizowanej o temperaturze 22 ± 1°C. W dniu badania 
sporządzano roztwór o najwyższym stężeniu, a kolejne wykonywano me-
todą dwukrotnych rozcieńczeń. Temperatura otoczenia wynosiła 23 ± 2°C. 
Jako ciecze wzorcowe w badaniach kinetyki nasycania stosowano wodę 
demineralizowaną i etanol.
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Schemat stanowiska do badania kinetyki nasycania kapilarnego warstw 
pyłów przedstawiono na rys. 3. Badanie polegało na odważeniu 0,8 g bada-
nego materiału (ściółki leśnej, pyłów drzewnych) i umieszczeniu go w szkla-
nym naczynku pomiarowym. Naczynie pomiarowe stanowiła rurka szkla-
na o średnicy 1,2 cm i wysokości 4 cm, której dno stanowił spiek szklany. 
Naczynie wraz z pyłem ważono i poddawano wibracjom, aby wysokość 
warstwy była w każdym pomiarze taka sama około 1,7 cm. W szklanym 
krystalizatorze umieszczano 25 cm3 cieczy (woda, etanol, roztwory surfak-
tantów lub koncentratów pożarniczych) i stawiano na wadze rejestrującej 
ubytek masy w czasie. Naczynie wraz z pyłem kontaktowano z cieczą na 
głębokość ok 2 mm, w sposób pokazany na rys. 3, tarowano wagę i rozpo-
czynano pomiar. Masy próbek wyznaczano z dokładnością do 1 mg. Waga 
rejestrowała masę cieczy w krystalizatorze co 15 s przez 15 min, w programie 
Pomiar Win. v. 5.2.0. Wyniki opracowywano w programie Excel w postaci 
zależności masy cieczy wchłoniętej przez warstwę w funkcji czasu.

Rys� 3� Stanowisko do badania kinetyki nasycania kapilarnego

Źródło: opracowanie własne

5. Metoda badania zdolności zwilżającej i gaśniczej 

Badanie zdolności zwilżającej i gaśniczej przeprowadzono metodą wzo-
rowaną na normie NFPA 18. W koszyku z perforowanej blachy, ze stali 
nierdzewnej, o grubości 3 mm umieszczano warstwy ściółki leśnej. Koszyk 
miał kształt walca, o wysokości 178 mm i średnicy wewnętrznej 114 mm. 
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Otwory w ściankach koszyka stanowiły około 40% powierzchni. Schemat 
stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 4.

Do pojedynczego badania stosowano 35 g ściółki leśnej, którą umiesz-
czano w koszyku, zamontowanym na statywie. Podczas każdego pomiaru 
ściółka stanowiła warstwę o wysokości około 8 cm. Objętość warstwy ściółki 
wynosiła około 820 cm3. Pod koszykiem umieszczano tackę z 5 cm3 benzyny 
ekstrakcyjnej, w celu zainicjowania spalania badanego materiału. Płomień 
benzyny znajdował się na wysokości ok. 2 cm od dna koszyka. Po wypale-
niu się benzyny warstwę pozostawiano na około 1 min w celu swobodnego 
rozpalenia. Po upływie tego czasu ustawiano pod koszykiem metalową 
tackę, która przed każdym pomiarem była ważona z dokładnością do 0,1 g 
i rozpoczynano gaszenie roztworem wypływającym z dyszy ustawionej 
bezpośrednio nad powierzchnią warstwy ściółki. Czas gaszenia uzależniony 
był od rodzaju ściółki. W przypadku ściółki iglastej i mieszanej wynosił 30 s, 
z kolei dla liściastej 15 s. Po zakończonym procesie gaszenia badany materiał 
wyciągano z koszyka i oceniano skuteczność gaśniczą (ugaszono, bądź nie). 
Ważono również metalową tackę i obliczano masę cieczy, jaka wyciekła z ko-
szyka, w celu oszacowania ilości roztworu niewykorzystanego do gaszenia. 
Pomiarów dokonano w trzech powtórzeniach, a wyniki uśredniano.

Rys� 4� Stanowisko badawcze skuteczności gaśniczej

1 – zbiornik z roztworem środka gaśniczego, 2 – pompka elektryczna, 3 – dysza roz-

pylająca roztwór, 4 – metalowy, perforowany koszyk, 5 – statyw z tacką z benzyną, 

6 – zasilacz, 7 – metalowa tacka do zbierania niewykorzystanego roztworu

Źródło: opracowanie własne



Badanie zdolności zwilżających i skuteczności gaśniczej środków pianotwórczych… 71

6. Wyniki badań

Kinetykę nasycania kapilarnego warstw ściółek leśnych i pyłów drzewnych 
badano, stosując wodne roztwory sześciu koncentratów pożarniczych oraz 
pięciu surfaktantów. Pomiary nasycania pyłów ściółek leśnych przeprowadzo-
no w dwóch stężeniach 0,5 i 0,125% dla koncentratów oraz 1 i 0,25 g/dm3 dla 
roztworów surfaktantów. Pyły drzewne przebadano w szerszym zakresie stężeń 
od 0,03125 do 4% oraz 0,0625–8 g/dm3. W charakterze cieczy wzorcowych 
użyto wody demineralizowanej oraz etanolu, który często stosowany jest jako 
modelowa ciecz doskonale zwilżająca. Pomiary nasycania pyłów drzewnych 
wykonano bez powtórzeń. Chcąc oszacować niepewność wyników, wykonano 
serię dziewięciu pomiarów nasycania pyłu bukowego roztworem surfaktantu 
X-100 o stężeniu 8 g/dm3. Obliczone odchylenie standardowe, wyniosło 0,036 g, 
przy średniej masie końcowej 0,345 g, co stanowi 10% wartości średniej. 

Otrzymane krzywe nasycania – masa wchłoniętej cieczy w funkcji czasu – 
zestawiano oddzielnie dla każdego surfaktantu i koncentratu pożarniczego, 
dodając, jako linie odniesienia, krzywe nasycania cieczami wzorcowymi. 
Przykłady najbardziej charakterystycznych krzywych nasycania przedstawio-
no na rys. 5 i 6. W tabelach 5 i 6 pokazano końcowe masy cieczy wchłoniętych 
przez warstwy (w ciągu 15 min).

Rys� 5� Krzywe nasycania warstw pyłu sosnowego roztworem zwilżacza Z2

Źródło: opracowanie własne

pył sosnowy – Z2
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Rys� 6� Krzywe nasycania warstw pyłu bukowego roztworem surfaktantu L-370

Źródło: opracowanie własne

Pył sosnowy jest słabo zwilżany przez wodę, ale nie jest hydrofobowy, 
o czym świadczy, wprawdzie powolne, ale wchłanianie wody przez warstwę. 
Oznacza to, że kąt zwilżania θ musi być mniejszy od 90° (cos θ > 0). Najszyb-
ciej nasyca warstwy pyłu sosnowego etanol. Nasycenia bliskie maksymalnym 
osiągnięte zostały w czasie około 6 min. Krzywe nasycania pyłu sosnowego 
roztworami zwilżacza Z2 o stężeniach 4, 2 i 1% charakteryzuje duża szybkość 
nasycania w początkowym etapie, trwającym od kilkudziesięciu sekund dla 
roztworów 1 i 2% do około 4 min dla stężenia 4%. W odniesieniu do zasto-
sowań gaśniczych, początkowa szybkość nasycania może charakteryzować 
skuteczność gaśniczą roztworu podczas gaszenia pożarów powierzchnio-
wych, gdy przy nadmiarze surfaktantów zachowana jest stałość napięcia 
powierzchniowego i kąta zwilżania. Drugi, powolny etap nasycania zachodzi 
przy niedoborze surfaktantów w warstwie powierzchniowej (w menisku), 
gdy ustalana jest nowa równowaga związana z kątem zwilżania bliskim 90°. 
Szybkości nasycania pyłu sosnowego roztworami zwilżacza Z2 o stężeniach 
od 0,5 do 0,03125% są podobne i tylko nieco większe od szybkości nasycania 
wodą. Podobne zależności można obserwować dla roztworów pozostałych 
koncentratów pożarniczych. 



Badany pył bukowy okazał się silnie hydrofilowy. Świadczy o tym prze-
bieg nasycania wodą (rys. 6). Przy niskich wartościach kąta zwilżania o szyb-
kości nasycania wodą decyduje jej wysokie napięcie powierzchniowe. Druga 
ciecz wzorcowa – etanol, wnika w warstwy wolniej niż woda, co wynika 
przede wszystkim z trzykrotnie niższego napięcia powierzchniowego. Na-
sycanie roztworami surfaktantów (rys. 6 dla L-370) i koncentratów pożar-
niczych ma charakter prostoliniowy. 

Tabela 5� Masy roztworów koncentratów pożarniczych [g], wchłonięte przez warstwy 

pyłów drzewnych w czasie 15 min 

Pył Stężenie 
[%] S1 S2 A Z1 Z2 AFFF WODA ETANOL

bu
ko

w
y

0,03125 1,95 1,968 0,115 2,071 2,54 1,659

2,939 1,386

0,0625 2,133 1,844 0,178 2,168 2,181 0,813

0,125 0,432 0,546 0,204 0,278 2,246 0,202

0,25 0,764 0,363 0,228 2,43 2,618 0,173

0,5 0,9 1,595 0,171 2,559 2,259 0,175

1 1,51 0,152 0,11 1,513 2,227 0,287

2 0,305 0,163 0,401 2,377 2,442 0,183

4 0,346 0,274 0,438 2,453 2,037 2,202

so
sn

ow
y

0,03125 0,329 0,269 0,08 0,649 0,407 0,202

0,213 1,785

0,0625 0,082 0,197 0,107 0,384 0,461 0,352

0,125 0,123 0,098 0,108 0,306 0,434 0,086

0,25 0,161 0,151 0,222 0,3 0,349 0,102

0,5 0,406 0,496 0,152 0,604 0,302 1,115

1 0,453 0,095 0,161 0,979 0,409 0,098

2 0,366 0,279 0,23 0,778 0,827 0,199

4 0,622 0,822 1,67 0,609 1,048 0,762

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 6� Masy roztworów surfaktantów [g], wchłonięte przez warstwy pyłów 

drzewnych w czasie 15 min

Pył Stężenie 
[g/dm3] AOT SDS SIL L-370 X-100 WODA ETANOL

bu
ko

w
y

0,0625 2,038 2,325 0,395 0,91 1,102

2,939 1,386

0,125 2,333 2,273 0,633 0,387 0,611

0,25 2,287 2,032 1,466 0,353 0,525

0,5 1,475 1,533 0,251 0,571 0,873

1 1,042 0,529 0,276 0,651 1,043

2 0,635 0,436 0,608 0,87 1,269

4 0,812 0,676 0,24 0,727 1,933

8 1,596 0,562 0,207 1,047 1,297

so
sn

ow
y

0,0625 0,253 0,449 0,146 0,128 0,205

0,213 1,785

0,125 0,246 0,289 0,197 0,138 0,184

0,25 0,31 0,312 0,189 0,142 0,23

0,5 0,194 0,295 0,117 0,169 0,266

1 0,18 0,164 0,175 0,286 0,399

2 0,199 0,201 0,265 0,542 0,44

4 0,385 0,379 0,245 0,689 0,754

8 1,038 2,104 0,259 2,43 1,538

Źródło: opracowanie własne

Badania kinetyki nasycania warstw pyłów miały dostarczyć danych do 
charakterystyki koncentratów pożarniczych i surfaktantów. Przy stosowaniu 
koncentratów pożarniczych w charakterze zwilżaczy w postaci roztworów 
typowe stężenie roztworu to 0,5%. W przypadku pyłu hydrofilowego (buk) 
najwyższe nasycenie w ciągu 15 min uzyskano dla zwilżacza Z1. Również 
dla pyłu trudno zwilżanego (sosna) najlepszy okazał się zwilżacz Z1. Wyż-
szą wartość dla koncentratu AFFF trzeba traktować jako błąd gruby (nie 
wykonywano powtórzeń), co potwierdzają wyniki pomiarów dla stężeń 
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wyższych i niższych. Środek pianotwórczy A, specjalnie przeznaczony do 
gaszenia pożarów grupy A, wykazał niskie szybkości nasycania roztworami 
o stężeniach 0,125–1%. Dopiero dla roztworów o stężeniach 2 i 4% uzyskano 
wyższe szybkości nasycania. Jednak tak wysokich stężeń nie stosuje się przy 
podawaniu środków pianotwórczych w postaci roztworów, a piany wytwarza 
się z roztworów o stężeniach 3%. 

Badanie kinetyki nasycania kapilarnego warstw pyłów ściółek leśnych 
ograniczono do dwóch stężeń 0,5 i 0,125% w przypadku koncentratów po-
żarniczych oraz 1 i 0,25 g/dm3 dla roztworów surfaktantów. W charakterze 
cieczy wzorcowych użyto wody i etanolu, jak podczas nasycania kapilarne-
go warstw pyłów drzewnych. Przykłady najbardziej charakterystycznych 
krzywych nasycania przedstawiono na rys. 7 i 8. W tabelach 7 i 8 pokazano 
końcowe masy cieczy wchłoniętych przez warstwy (w czasie 15 min).

Pył ściółki mieszanej jest dobrze zwilżany wodą, co może świadczyć 
o tym, iż jest ona hydrofilowa. Dorównuje jej roztwór surfaktantu X-100 
o stężeniu 1 g/dm3. Warstwy pyłu najszybciej nasycane są jednak etanolem. 
Nasycenia bliskie maksymalnemu osiągnięte zostały w czasie ok 3 min, czyli 
znacznie szybciej niż w przypadku pyłu sosnowego.

Rys� 7� Krzywe nasycania pyłu ściółki mieszanej roztworami surfaktantów

Źródło: opracowanie własne
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Rys� 8� Krzywe nasycania pyłu ściółki liściastej roztworami koncentratów pianotwórczych

Źródło: opracowanie własne

Nasycanie pyłu ściółki mieszanej roztworami surfaktantów i wodą ma 
charakter prostoliniowy, co może wskazywać na zachowanie w tych wa-
runkach stałej wartości napięcia zwilżania. Charakterystyczna jest niewiel-
ka szybkość nasycania warstw roztworem surfaktantu AOT – używanego 
w różnych testach w charakterze wzorca zwilżalności. Krzywe nasycania 
pyłu ściółki mieszanej mają zbliżony przebieg do krzywych nasycania warstw 
pyłu bukowego. 

Badany pył ściółki liściastej, podobnie jak pył sosnowy, okazał się słabo 
zwilżany przez wodę, ale nie można go uznać za hydrofobowy, gdyż wyka-
zywał niewielkie wchłanianie wody przez warstwę. Warstwa pyłu najszybciej 
nasycana była etanolem. W tym przypadku nasycenia maksymalne osiągnię-
te zostały w czasie ok. 8 min. Krzywe nasycania pyłu roztworami zwilżacza 
Z2 o stężeniu 0,5% oraz koncentratu S2 o stężeniu 0,125% charakteryzuje 
duża szybkość nasycania w początkowym etapie, z kolei szybkości nasyca-
nia pozostałymi roztworami koncentratów są podobne i tylko nieznacznie 
różnią się od szybkości nasycania wodą. 

W przypadku pyłu ściółki mieszanej najwyższe nasycenie w czasie 15 min 
uzyskano dla roztworu koncentratu S2, podobnie jak dla pyłu ściółki słabo 
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zwilżanej (ściółki iglastej). Roztwór koncentratu S2 wykazał również najwyższe 
nasycenie wobec ściółki liściastej. Wyższą wartość dla koncentratu AFFF trze-
ba traktować jako błąd gruby (nie wykonywano powtórzeń), co potwierdzają 
wyniki pomiarów dla stężeń wyższych i niższych.

Tabela 7� Nasycenie warstw pyłów ściółek leśnych roztworami koncentratów  

pożarniczych 

Rodzaj 
ściółki

Stężenie 
[%] S1 S2 A Z1 Z2 AFFF WODA ETANOL

liściasta
0,5 0,156 0,335 0,068 0,153 1,013 1,099

0,226 1,194
0,125 0,116 1,095 0,073 0,225 0,4 0,457

iglasta
0,5 0,185 0,168 0,094 0,219 0,162 0,876

0,21 1,28
0,125 0,106 0,464 0,062 0,172 0,286 1,286

mieszana
0,5 0,114 0,125 0,056 0,165 0,158 0,358

0,288 1,012
0,125 0,223 0,424 0,111 0,199 0,314 0,725

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8� Nasycenie warstw pyłów ściółek leśnych roztworami surfaktantów

Rodzaj 
ściółki

Stężenie 
[g/dm3] AOT SDS SIL L-370 X-100 WODA ETANOL

liściasta
1 0,264 0,203 0,312 0,954 0,751

0,226 1,194
0,25 0,097 0,126 0,146 0,15 0,29

iglasta
1 0,124 0,092 0,165 0,271 0,24

0,21 1,28
0,25 0,094 0,194 0,155 0,336 0,225

mieszana
1 0,092 0,09 0,17 0,191 0,252

0,288 1,012
0,25 0,084 0,189 0,147 0,193 0,24

Źródło: opracowanie własne

Ocenie poddano również skuteczność gaśniczą koncentratów pożarni-
czych i surfaktantów przy gaszeniu ściółek leśnych. Do badań zastosowano 
roztwory surfaktantów w stężeniach 1 i 0,25 g/dm3, którym odpowiadały 
0,5 i 0,125% stężenia koncentratów pianotwórczych. Oceniane parametry – 
procentowy stopień wykorzystania roztworu oraz efekt gaśniczy (ugaszono 
bądź nie) zestawiono na rys. 9 i 10. 

W warunkach pomiarów woda nie gasiła pożaru żadnej ze ściółek. 
W próbach z roztworami o niższych stężeniach, w ośmiu przypadkach nie 



uzyskano ugaszenia. Przy wyższym stężeniu odnotowano tylko trzy przy-
padki nieugaszenia: dla surfaktantów siloksanowego i L-370 oraz dla środka 
pianotwórczego S1. 

Rys� 9� Stopień wykorzystania roztworów o stężeniach c = 1 g/dm3 (dla surfaktantów) 

i 0,5% (dla koncentratów), podczas gaszenia ściółek leśnych (białe słupki na wykresie 

oznaczają negatywny efekt gaśniczy)

Źródło: opracowanie własne

Rys� 10� Stopień wykorzystania roztworu o stężeniach c = 0,25 g/dm3 (dla surfaktantów) 

i 0,125% (dla koncentratów) podczas gaszenia ściółek leśnych (białe słupki na wykresie 

oznaczają negatywny efekt gaśniczy)

Źródło: opracowanie własne
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Najłatwiejsze do ugaszenia okazały się ściółki liściasta i mieszana (rys. 9). 
Pozytywny efekt gaśniczy osiągnięto dla wszystkich roztworów koncentratów 
pożarniczych i surfaktantów przy stężeniach 1 g/dm3 surfaktantów i 0,5% 
koncentratów, a negatywny tylko dla surfaktantu siloksanowego i koncentratu 
S2 w niższych stężeniach. Potwierdza to celowość stosowania dodatków do 
wody, zwiększających jej zdolności gaśnicze. 

Przy wyższych stężeniach roztworów największy stopień wykorzystania 
roztworu około 90% podczas gaszenia ściółki liściastej uzyskano dla kon-
centratu pianotwórczego Z1. W przypadku ściółki mieszanej wyniósł on 
około 60% dla zwilżacza Z2. Roztwory surfaktantów SIL, L-370 oraz roztwór 
koncentratu pianotwórczego S1 okazały się mało skuteczne podczas gaszenia 
ściółki iglastej. 

W przypadku niższych stężeń roztworów koncentratów pożarniczych 
największą skuteczność gaśniczą osiągnięto przy gaszeniu ściółki mieszanej, 
której nie można było ugasić wodą bez dodatku surfaktantów. Największy 
stopień wykorzystania roztworu, ok. 55%, uzyskano podczas gaszenia ściółki 
liściastej dla zwilżacza Z1. Najmniejszą skuteczność gaśniczą uzyskano dla 
ściółki iglastej, podobnie jak przy stężeniu 1 g/dm3 (0,5%). Nieugaszenie 
odnotowano dla roztworów surfaktantów SDS, SIL, L-370 oraz koncentratów 
pianotwórczych S1, AFFF i zwilżacza Z2.

Wnioski

• Nasycanie pyłów drzewnych i pyłów ściółek leśnych przebiega zgodnie 
z teoretycznym opisem nasycania kapilar.

• Na podstawie krzywych nasycania pyłów można stwierdzić, że pył sosno-
wy ma charakter częściowo hydrofobowy, ponieważ najsłabiej zwilżany 
jest wodą, w odróżnieniu od pyłu bukowego, przejawiającego właściwości 
hydrofilowe.

• Roztwory surfaktantów wolniej nasycają warstwy pyłu bukowego niż 
woda. 

• Wstępny etap nasycania może odzwierciedlać zdolności zwilżające roztwo-
ru podczas gaszenia pożarów powierzchniowych, z kolei drugi możliwość 
gaszenia pożarów podpowierzchniowych. 

• Badania wykazały, że koncentraty pożarnicze stosowane w roztworach 
o stężeniu 0,5% pozwalają na zwiększenie skuteczności gaśniczej.
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• Badana ściółka mieszana stanowi przykład materiału hydrofilowego, ze 
względu na dobre nasycanie wodą.

• Zarówno przy stężeniu 1, jak i 0,25 g/dm3 największy stopień wykorzysta-
nia roztworu uzyskano podczas gaszenia ściółki liściastej zwilżaczem Z1.

• Uzyskane wyniki pozwoliły sklasyfikować przebadane grupy koncentratów 
począwszy od najlepiej do najsłabiej zwilżających:
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Aktywne metody tłumienia detonacji 
w mieszaninach gazowych

Abstrakt
W artykule przedstawiono przegląd aktywnych metod tłumienia detonacji w mie-

szaninach gazowych. Opisane w nim zostały metody tłumienia detonacji za pomocą 
gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie 
zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje palne, wciąż 
istnieje potrzeba stworzenia innowacyjnych metod i środków ochrony przeciwwybu-
chowej. Podstawowym celem tych urządzeń jest ograniczanie potencjalnych skutków 
występowania zdarzeń, które mogą wywołać eksplozję. Czynnikami, które mogą się 
przyczyniać do zmniejszenia skutków wybuchu, są między innymi minimalizacja 
wystąpienia uszkodzeń i wycieków, ulepszona konstrukcja oraz poprawa procedur 
operacyjnych i zarządzania bezpieczeństwem w warunkach przemysłowych. 

Słowa kluczowe: detonacja, tłumienie, mgła wodna, proszek gaśniczy, gaz obojętny

Active Methods of Detonation Suppression  
in Gaseous Mixtures

Abstract
Paper presents the overview of the active methods of detonation suppression pro-

cesses in reactive gaseous mixtures. In this paper the influence of the inert gas zone, 
dry powder and water mist on explosion processes was investigated. It was based 
on the literature review. Despite the significant improvements in the management 
and service of installations which process the materials of an explosive nature, there 
is still a need to create the innovative methods and measures to ensure the proper 
level of explosion safety. The primary purpose of such devices is to minimize the 
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incidence of events that could potentially cause an explosion. The elements, that 
may contribute to reduce the effect of explosion are among others, the mitigation of 
explosions damages and flammable substance leaks as well as operating procedures 
and safety management in industrial applications. 

Keywords: detonation, suppression, water mist, dry powder, inert gas

Wprowadzenie

Nie można całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwa wybuchu w za-
kładach przemysłowych, jednak ze względu na coraz szersze zastosowanie 
substancji o właściwościach palnych oraz wybuchowych, ciągle prowadzone 
są badania nad nowymi, bardziej skutecznymi metodami zmniejszenia 
zagrożenia wybuchowego lub działaniami, które zmniejszają skutki nie-
kontrolowanego wybuchu. Biorąc pod uwagę samo zagrożenie wybuchem, 
zjawisko to zasadniczo dzieli się na deflagrację i detonację. Metody mające 
na celu zmniejszenie szans wystąpienia zjawiska detonacji to między innymi 
inertyzacja poprzez dodanie niepalnego pyłu, zmniejszenie stężenia tlenu 
lub dodatek gazu obojętnego. Ta ostatnia jest często wykorzystywana do 
zabezpieczenia instalacji przemysłowych, w tym transportu gazów palnych 
za pomocą gazociągów. Jeśli stężenie tlenu w mieszance palnej zostanie 
zmniejszone, to energia niezbędna do zapłonu takiej mieszaniny będzie 
musiała być wyższa. Użycie gazu obojętnego zamiast tlenu jest wykorzysty-
wane np. w silosach, gdzie istnieje zasadniczo zagrożenie wybuchem pyłów 
palnych. Użycie niepalnego pyłu znalazło zastosowanie w kopalniach węgla 
kamiennego. Posypywanie osiadłego na chodnikach pyłu zmniejsza szanse 
wystąpienia wybuchu. Zapobiegać detonacji można również przez niedo-
puszczenie do powstania stężenia wybuchowego czy eliminację efektywnych 
źródeł zapłonu. Mieszanina, której skład znajduje się poza stężeniowymi 
granicami palności, nie stwarza zagrożenia wybuchem, dla pyłów niebez-
pieczeństwo to nie występuje poniżej dolnej granicy wybuchowości (DGW). 

Aby stłumić wybuch, należy zahamować jego rozwój we wczesnym stadium 
poprzez szybkie podanie środka gaśniczego w strefę płomienia. Ponieważ 
początkowa faza rozwoju wybuchu jest krótka i wynosi około 30–100 ms, 
tłumienie odbywa się za pomocą automatycznego systemu tłumienia wybuchu.
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1. Zastosowanie gazów obojętnych

Niestety wiele instalacji przemysłowych, w których stosowane są substancje 
palne, nie jest skonstruowana w taki sposób, aby wytrzymać wystąpienie zja-
wiska detonacji, z uwagi na fakt, że jest to zbyt drogie. Dlatego jedynym spo-
sobem, aby zapobiegać poważnym uszkodzeniom i narażaniu życia ludzi jest 
nie dopuszczenie do powstania detonacji lub stłumienie jej podczas propagacji. 
W przypadku rury, w której znajduje się mieszanka paliwowo-powietrzna, 
przypadkowe zainicjowanie zapłonu prowadzi do powstania fali detonacyj-
nej, jednak wtryśnięcie odpowiedniego gazu obojętnego może powstrzymać 
detonację i pozwolić uniknąć katastrofy. Podobne środki bezpieczeństwa 
stosowane są w produkcji paliwowej. 

Sposób tłumienia niekontrolowanej detonacji przy wykorzystaniu czą-
steczek obojętnych okazał się skuteczny do kontrolowania i modyfikowania 
procesów spalania oraz detonacji w transportowych instalacjach gazowych. 
Sposób ten może być wykorzystywany w celu zmniejszenia prędkości deto-
nacji czy skrócenia strefy reakcji. 

Laffitte oraz Bouchet [1] badali tłumienie detonacji w mieszaninie meta-
nu z tlenem oraz propanu z tlenem. Eksperymenty przeprowadzone zostały 
dla różnych składów mieszanin, jak również różnych mas ładunku cząstek 
obojętnych. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymali oni minimalną 
wartość masy i całkowitej powierzchni cząstek obojętnych koniecznych do 
stłumienia fali detonacyjnej. Jak zaobserwowano w trakcie doświadczeń, 
sprawność tłumienia fali detonacyjnej obojętnymi cząstkami wzrasta wraz 
ze wzrostem stężenia cząstek i zmniejszaniem się ich rozmiarów oraz gęsto-
ści. Wpływ takich właściwości cząstek obojętnych, jak pojemność cieplna, 
temperatura czy też wpływ początkowych parametrów mieszaniny na proces 
tłumienia detonacji nie był badany w większości przypadków.

Kolejne eksperymenty opisujące to zagadnienie zostały wykonane przez 
Teodorczyka i Benoana [3], którzy badali wpływ cząstek obojętnych na deto-
nację. Eksperymenty zostały przeprowadzone w rurze detonacyjnej o prze-
kroju kwadratowym 60 × 60 mm i długości 3,6 m. Jedna ze ścian kanału 
wykonana została z pleksiglasu o grubości  30 mm, aby umożliwić obserwację 
przeprowadzanego eksperymentu. Rura detonacyjna została wypełniona 
stechiometryczną mieszaniną wodoru i tlenu pod ciśnieniem 0,3 lub 0,5 bar. 
Obszar wpuszczenia gazu obojętnego znajdował się w środku kanału. Gaz 
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obojętny był dostarczany około sekundę przed zapłonem poprzez otwarcie 
zaworu elektromagnetycznego. Wielkość strefy objętej przez gaz obojętny był 
warunkowany przez wysokość ciśnienia gazu w zbiorniku. Fala detonacyjna 
powstawała na początku kanału detonacyjnego przez wysoką energię iskry 
zapłonu i zastosowanie spirali Schelkina [3]. Z przeprowadzonych prób wy-
nikało, że najkrótszy czas rozpylenia gazu obojętnego miał He, ze względu 
na najmniejszą masę cząsteczkową. Badania przeprowadzone zostały dla 
różnych wartości ciśnienia w zbiorniku z gazem obojętnym. W badaniach 
wykorzystane były: Ar, He, N2, CO2. Objętość, jaką wypełni gaz obojętny, była 
kontrolowana przez ciśnienie gazu. Próby wykazały, że przy niskim ciśnieniu 
wtrysku N2, CO2  i Ar dawały niewielki spadek prędkości fali detonacyjnej, 
a jej parametry szybko powracały do początkowych. Dla wyższych ciśnień 
fala była początkowo tłumiona, po czym mieszanka zapalała się ponownie 
poprzez oddziaływanie fali uderzeniowej, a w konsekwencji pojawiało się 
zjawisko przejścia do detonacji. Dla He zaobserwowano różne zachowania 
fali detonacyjnej. Przy niskich ciśnieniach wtrysku nastąpił wzrost pręd-
kości fali detonacyjnej spowodowany zmiennością składu mieszaniny. Dla 
wyższych ciśnień wtrysku, a co za tym idzie większej strefy gazu obojętnego, 
wystąpiło tłumienie, a następnie ponowny wybuch płomienia oraz przejście 
do detonacji. Najlepsze właściwości tłumiące przy zmiennym ciśnieniu 
wtrysku wykazał N2. 

Przeprowadzone badania pokazały, że skuteczność tłumienia detonacji 
gazem obojętnym jest proporcjonalna do jego masy cząsteczkowej. Przewi-
dywania jakościowe modelu okazały się być zgodne z przeprowadzonymi 
eksperymentami. Jednak model jakościowy nie zawiera szczegółowej kine-
tyki chemicznej oraz zjawisk wielowymiarowych, jak turbulencja i wzrost 
warstwy przyściennej, które odgrywają bardzo ważną rolę w badaniach 
ilościowych detonacji i przejścia do detonacji w mieszaninach gazowych. 
Model teoretyczny wykazał, że ponowne przejście do detonacji jest zależne od 
stężenia gazu obojętnego na granicy faz. Gładka, stopniowa zmiana stężenia 
gazu obojętnego zmniejsza dystans przejścia w porównaniu do intensywnej 
zmiany faz. Szerokość sfery objętej cząstkami gazu obojętnego jest kolejnym 
czynnikiem, który wpływa na szybkość przejścia do detonacji [3]. 
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2. Zastosowanie proszków gaśniczych

Kolejną z metod aktywnego tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych 
jest użycie proszków gaśniczych. Jest to jeden z głównych środków tłumią-
cych w wielu gałęziach przemysłu. Gdy fala uderzeniowa lub front płomienia 
spowodowany przez eksplozję dotrze do rozpylonego w powietrzu proszku, 
duża ilość ciepła i pędu jest wchłaniana przez zawieszone cząstki, które 
mogą spowodować spadek temperatury poniżej temperatury adiabatycznej 
płomienia i prowadzić do ograniczenia zjawiska wybuchu. Cząstki hamujące 
muszą być takie, aby stworzyć zawiesinę zdolną do absorpcji dużej ilości 
ciepła. Mogą być one zarówno aktywne, jak i obojętne chemicznie, zależnie 
od sytuacji, w której będą wykorzystane [4].

W porównaniu z mgłą wodną proszki mają wiele zalet. Mają doskonałą 
skuteczność i stały się pierwszym wyborem dla systemów tłumienia w prze-
myśle. Wcześniejsze eksperymentalne oraz teoretyczne lub numeryczne 
badania nad efektami tłumienia suchymi proszkami pokazują, że zwięk-
szenie obszaru obojętnych cząstek może zmniejszyć zagrożenie wystąpienia 
wybuchu. Opór, jaki stawiają cząsteczki, mają również znaczący wpływ na 
szybkość detonacji oraz energię inicjacji wybuchu.

Badania prowadzone przez Kauffmana oraz Wolańskiego [9] wykazały, 
że zmniejszenie rozmiaru ziarna lub zwiększenie koncentracji cząstek może 
hamować proces eksplozji całkowicie. Podobny eksperyment zapropono-
wali Dong, Fan, Xie i Ye [9]. Przeprowadzili oni badania eksperymentalne 
i numeryczne dla dużego kanału wypełnionego mieszaniną CH4, O2, i N2. 
Wyniki pomiarów pokazują że zwiększenie gęstości chmury (zwiększenie 
masy całkowitej cząsteczek na objętość przepływu) lub zmniejszenie średnicy 
cząsteczek obojętnych może prowadzić do tłumienia detonacji, co zgadza 
się z przeprowadzonymi przez nich obliczeniami. 

Podobne eksperymenty opisali Chen, Baochun i Fan [10]. Przeprowa-
dzili oni badania w rurze detonacyjnej dla pięciu typów suchych proszków 
użytych jako medium tłumiące detonację mieszanki wodorowo-powietrznej. 
Badania przeprowadzone zostały w rurze detonacyjnej o długości 5 mm 
oraz przekroju kołowym. W jej skład wchodziły dwa zestawy wtrysku po-
wietrza o średnicach dysz 1 mm oraz odległościach między nimi – 10 mm. 
Układ wtrysku powietrza składał się ze zbiornika zawierającego medium pod  
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wysokim ciśnieniem, elektrozaworu i zaworu zwrotnego. Elektrozawór stero-
wał wpuszczeniem powietrza pod wysokim ciśnieniem do rury detonacyjnej 
poprzez dysze. Suchy proszek, który miał stłumić propagującą detonację, 
był ułożony na dnie komory. Wraz z pojawieniem się wysokociśnieniowego 
przepływu powietrza wewnątrz rury został on poderwany oraz tym samym 
utworzył mieszaninę pyłowo-powietrzną. W celu monitorowania rozprze-
strzeniania się fali uderzeniowej i rozkładu ciśnień w różnych miejscach 
rury detonacyjnej wykorzystano przetworniki piezoelektryczne. Aby uzy-
skać zadowalające efekty tłumienia detonacji, konieczne było utrzymanie 
proszku tłumiącego w zawieszeniu przed nadejściem fali. W związku z tym 
zastosowano opóźnienie czasowe pomiędzy zapłonem zapalnika oraz zadzia-
łaniem zaworu elektromagnetycznego. Ten czas zawieszenia zależy od śred-
nicy cząstek, ich gęstości i ciśnienia powietrza wtryskiwanego ze zbiornika. 
Eksperymenty przeprowadzone przez Chen, Fan i Xiaohai [10] wykazały, 
że czas zawieszenia badanych proszków wahał się od  350 ms do 450 ms. 
Dlatego wybrana do prób zwłoka czasowa wynosiła 150 ms, co oznacza, że 
zapalnik zadziałał 150 ms po tym, jak informacja o otwarciu dotarła do za-
worów elektromagnetycznych. Zaprezentowane przez nich wyniki wskazują, 
że dwutlenek krzemu posiada najlepsze właściwości tłumiące, kolejny jest 
węglan wapnia, następnie proszki do gaszenia pożarów grupy ABC, jak rów-
nież boksyt. W swoich badaniach zaobserwowali również zależność między 
wielkością cząstek, a efektem tłumienia. Im mniejsze były cząstki pyłu, tym 
lepsze wykazywały właściwości tłumiące, odwrotny efekt dawała zmiana 
gęstości chmury. Ich badania wykazały również, że w przypadku cząstek 
aktywnych chemicznie i małej gęstości materiału ich wydajność w procesie 
tłumienia była większa. Dodatkowo Chen, Fan i Xiaohai [10] stwierdzili, 
że poniżej pewnej wartości gęstości chmury pyłu (ρp≤600g/m3) nie zajdzie 
całkowite tłumienie detonacji nawet przy rozszerzonej strefie tłumienia. 

3. Zastosowanie mgły wodnej

Metodą aktywnego tłumienia detonacji jest również rozpylenie mgły wodnej. 
Jest ona od dawna używana do łagodzenia pożarów oraz eksplozji. Wtryski 
wody są często stosowane ze względu na stosunkowo niski koszt utrzymania. 
Na podstawie licznych badań przeprowadzonych w tej dziedzinie odnotowa-
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no znacznie niższe parametry wybuchu poprzez zastosowanie mgły wodnej. 
Taki efekt otrzymywany jest, ponieważ ogrzewanie oraz parowanie kropelek 
wody znacznie obniża temperaturę spalania i zmniejsza prędkość spalania 
mieszaniny, w związku z czym skutecznie łagodzi skutki wybuchu. 

Przeprowadzone zostały liczne eksperymenty mające na celu określenie 
skuteczności systemu ochrony przed wybuchem wykorzystującego rozpyle-
nie wody. Badania te były głównie skoncentrowane na gaszeniu wybuchów 
w kopalni. Jak wynika z osiągniętych wyników, sama mgła wodna nie może 
złagodzić płomienia, działanie łagodzące przypisuje się zwiększonej wymia-
nie ciepła i masie przeniesionej w strefę spalania. Dla złagodzenia wybuchu 
krople muszą się rozpaść.

System całkowitego tłumienia wybuchu musi zapewniać nie tylko sku-
teczne pochłanianie energii cieplnej, lecz też energii kinetycznej związanej 
z detonacją. Badania przeprowadzone przez Thomasa [6] pokazały, że bariera 
wodna może być skutecznie stosowana do tłumienia detonacji gazowych. Jeśli 
dostępne były środki do szybkiego wytworzenia bariery wodnej w krótkim 
odcinku rury przed dotarciem fali detonacyjnej, to takie rozwiązanie mogło 
stanowić mechanizm obronny, który nie zakłóci normalnych warunków 
eksploatacji rury. Próby utworzenia bariery wodnej, która zadziała w czasie 
porównywalnym do czasu propagacji fali detonacyjnej zostały przeprowa-
dzone w 1986 r. przez Moena [11], który użył małych ładunków wybucho-
wych do rozproszenia wody. 

Ponadto, Thomas [6] przeprowadził eksperymenty mające na celu zba-
danie tłumienia detonacji mgłą wodną o dużych kroplach, 200 i 10000 μm. 
Przyjął, że detonację udało się stłumić, jeśli prędkość fali detonacyjnej 
spadnie poniżej 10% wartości jej prędkości początkowej. Swoje badania 
przeprowadził przy użyciu mieszaniny acetylenowo-tlenowej oraz etanowo-

-tlenowej, rozcieńczonej azotem lub argonem. Głównym mechanizmem wy-
miany energii między detonacją, a mgłą wodną był rozumiany tak, że woda 
wtryskiwana jako strumień rozproszony jest przyspieszana oraz ogrzewana 
do warunków produktów detonacji, a następnie odparowywana. Krople 
o mniejszych rozmiarach były uważane za bardziej efektywne w tłumieniu 
detonacji ze względu na niższy czas odparowania.

Efekt tłumienia płomienia jest spowodowany głównie przez odebranie 
energii cieplnej poprzez odparowanie kropel wody, co redukuje palność 



mieszanki za sprawą wystąpienia pary wodnej  i tym samym zmniejszenie 
stężenia tlenu. System tłumienia mgłą wodną w znacznym stopniu zależy od 
szybkości działania oraz rozmiaru kropel, które muszą odparować w strefie 
spalania. Taki system tłumienia budzi szerokie zainteresowanie ze względu 
na niski koszt i przyjazność dla środowiska. Ważnym aspektem dla tłumie-
nia detonacji mgłą wodną jest rozdrobienie kropel wody pod wpływem fali 
uderzeniowej, które tworzą sferę rozrzedzenia zmniejszającą intensywność 
wybuchu. W celu otrzymania efektu łagodzenia wybuchu kropelki wody 
muszą być bardzo małe i odparować we froncie płomienia lub zostać wy-
stawione na działanie sił hydrodynamicznych, które spowodują ich rozpad. 

Modak [12] badał wpływ mgły wodnej na tłumienie płomienia laminar-
nego dla mieszanin H2 – CH4 – C3H8 z powietrzem. Wyniki pokazały, że 
poniżej pewnej wielkości kropel wody ich dalsze zmniejszanie nie przynosi 
żadnych korzyści związanych z masą wykorzystanego medium pozwalającą 
osiągnąć efekt tłumienia. Symulacje obliczeniowe wykonane przez Modaka 
pokazują, że istnieje dolna granica wielkości kropel wody, poniżej której 
charakterystyka tłumienia płomieni się nie poprawia dla tej samej ilości 
wody. Ten parametr został określony na poziomie 10 μm dla mieszanin 
metanowo-powietrznych i na 2 μm dla mieszanin wodorowo-powietrznych. 

Chaumeix i inni [7] przeprowadzili badania dotyczące szczegółowego zba-
dania zachowania się płomienia mieszaniny wodorowo-powietrznej w obec-
ności kropelek wody. Głównie badany był wpływ mgły wodnej na gwałtow-
ność wybuchu, granice palności mieszaniny oraz ich zmiana w obecności 
mgły wodnej. Eksperymenty przeprowadzone zostały w naczyniu sferycz-
nym o pojemności 56 l. Była ona wyposażona w cztery okna, dwie elektrody 
umieszczone wzdłuż średnicy kuli, piezoelektryczne przetworniki ciśnienia 
oraz dedykowany układ akwizycji danych. Wizualizację płomienia uzyskano 
dzięki metodzie Schlieren oraz zastosowaniu szybkiej kamery cyfrowej.  

Przed każdym badaniem komora była odpowietrzana tak, aby ciśnienie 
było niższe niż 3 Pa. Użyte zostały dwa rodzaje mechanizmów wtryskujących 
zamontowanych na szczycie zbiornika, dysza typu mono-fluid i dysza typu 
bi-fluid. Rozmiar kropel generowanych przez dysze wtryskowe charakteryzo-
wał współczynnik SMD (z ang. Sauter Mean Diameter). W przypadku dyszy 
mono-fluid współczynnik SMD kropel był regulowany przez podniesienie 
ciśnienia wody, zmniejszał się od 60 μm dla 7 bar do 30 μm dla 50 bar. Przy 

90 Rafał Porowski, Dorota Zieziula



użyciu dyszy bi-fluid, gdzie woda była wtryskiwana wraz z gazem palnym 
ten współczynnik wahał się od 4 do 10 μm. Z przeprowadzonych badań wy-
nika, że dla ubogiej mieszaniny istnieje stosunkowo duży zakres, w którym 
mieszanka jest niepalna. Obecność mgły wodnej w mieszaninie nie przesunie 
wartości LFL tak długo, jak gęstość mgły wodnej nie będzie przekraczała 
wartości krytycznej (SMD = 50 μm). Efekt tłumienia dla stosunkowo du-
żych rozmiarów kropel (SMD = 200–250 μm) dla propagującego płomienia 
laminarnego w mieszaninie wodoru oraz tlenu nie miał dużego znaczenia, 
gdy prędkość płomienia była znacznie szybsza w porównaniu do prędkości 
kropel. Jeśli ich prędkości były tego samego rzędu wielkości oraz poruszały 
się w tym samym kierunku nastąpiło sprzężenie między strefą spalania, 
a odparowania kropel. 

Inne przeprowadzone badania numeryczne, jak również doświadczalne 
skupiały się głównie na badaniu ewentualnego zapłonu gazu w kopalniach 
węgla i gaszeniu wybuchu mieszanki metanowo-powietrznej przy użyciu 
mgły wodnej (Sapko 1977 czy Lentati i Chelliah 1998 [12]). W ostatnich 
latach badania nad wpływem mgły wodnej na deflagrację w mieszaninie 
wodorowo-powietrznej przeprowadzone były w 2014 r. przez Cheikhravata. 
Wynika z nich, że obecność kropelek wody powoduje zmniejszenie szybkości 
narastania ciśnienia w obszarze całkowitego spalania. Jednakże w obszarach, 
gdzie spalanie nie było całkowite, zaobserwowane zostało zjawisko przeciwne. 

Podobne badania wykonał Jons [12]. Przeprowadzone zostały dla mniej-
szego stężenia mieszaniny wodorowo-powietrznej, a dokładnie 7–8% H2. 
Pokazały, że mgła wody o średnicy kropli mniejszej niż 10 μm, wprowa-
dzona przed zapłonem może skutecznie hamować wybuch. Nowsze badania 
przeprowadzone w 2015 r. przez Boecka i innych [5] dla detonacji mieszanin 
wodorowych w kanale z przeszkodami wykazują, że mgła wodna o średnicy 
kropel 13 μm opóźnia przejście propagującego płomienia w detonację, jednak 
dla mieszaniny bliskiej stechiometrycznej prędkość propagacji detonacji 
zmniejsza się tylko o 3%. Jednakże, należy pamiętać, że bariera wodna jest 
bardzo skutecznym mechanizmem tłumienia w przypadku zapłonu i wy-
stąpienia przejścia do detonacji.

Parra i inni [8] przeprowadzili badania numeryczne i symulacje weryfi-
kujące działanie mgły wodnej na silną deflagrację. Według przeprowadzonej 
przez nich symulacji propagacja płomienia odbywała się w rurze detonacyjnej 
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o długości 18 m i wysokości 1,5 m. W punkcie symulującym zapłon mieszan-
ki zadana temperatura wynosiła 1800 K, z zamkniętej strony. Początkowe 
stężenie odpowiadało stechiometrycznej mieszaninie metanu w powietrzu. 
Bariera w postaci mgły wodnej miała krople o rozmiarze 50 μm oraz 0,05% 
objętości cieczy znajdowało się w odległości 3 m od punktu zapłonu. Otrzy-
mane wyniki wskazują, że gdy płomień oddziałuje z barierą wodną to ci-
śnienie wzrasta wolniej niż dla spalania adiabatycznego. W związku z tym 
prędkość propagacji płomienia maleje. Obecność pary wodnej powoduje 
znaczną zmianę składu mieszaniny. Według założeń Chao i Law [12] można 
mówić o stłumieniu płomienia, gdy jego prędkość spalania spadnie poniżej 
60% jej spalania adiabatycznego. Wykazali, że bariera wodna o rozmiarze 
kropel mniejszy niż 100 μm może efektywnie złagodzić proces spalania, czyli 
spełnić postawiony warunek.

Inne doświadczenia wykazały, że proces tłumienia detonacji zależy rów-
nież od regularności komórek detonacyjnych, przy regularnych komórkach 
występuje znacznie mniejsza szansa na wystąpienie DDT oraz znacznie ła-
twiejsze tłumienie. W 2015 roku opublikowane zostały wyniki badań prze-
prowadzonych przez Boecka i innych [5] dotyczące tłumienia mgłą wodną 
przejścia do detonacji dla mieszanin wodorowo-powietrznych. Przeprowadzili 
oni badania w rurze detonacyjnej o długości 4,2 m i przekroju prostokątnym 
0,06 × 0,3 m. Do pomiaru parametrów przepływu wykorzystane zostały 
piezoelektryczne przetworniki ciśnienia zainstalowane w kanale płyty górnej. 
Rura detonacyjna była wyposażona w układ wtrysku wody na który składało 
się czternaście rozpylaczy ultradźwiękowych. Woda była dostarczana przez 
rurę doprowadzającą i transportowana do objętości wybuchu przez strumie-
nie powietrza. Badania zostały przeprowadzone w trzech seriach. Pierwsza 
z nich przebiegała bez wykorzystania mgły wodnej. Kolejna z wykorzysta-
niem  wody i ostatnia przy użyciu  0,11–0,12 kg/m3 wody. W każdej z prób 
stężenie H2 wynosiło 12,6–19,2%. Zakres przeprowadzonych eksperymentów 
obejmuje powolne przejście płomienia do detonacji. Przeprowadzone próby 
miały na celu określenie dla jakiej objętości mgły wodnej może ona wpływać 
na eksplozję mieszanki wodorowo–powietrznej. Autorzy przeprowadzonego 
eksperymentu wykazali, że strumień wody o gęstości 0,11–0,12 kg/m3 łagodzi 
detonację. Zmierzona redukcja ciśnienia odpowiadała zmniejszeniu stężenia 
H2 o 0,6% przy gwałtownym spalaniu i 1–2% przy detonacji.
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W latach 2015–2016 na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnic-
twa (MEiL) Politechniki Warszawskiej przeprowadzone zostały badania, 
które miały na celu określenie wpływu wtryśniętych kropelek wody na 
propagującą detonację w mieszaninie wodorowo-powietrznej [1]. Badania 
przeprowadzono w rurze detonacyjnej o długości 5 m oraz przekroju kwa-
dratowym przy różnorodnych warunkach początkowych, aby oszacować 
masę dostarczonej wody, konfigurację, ciśnienie wtrysku wody oraz roz-
miar kropel. Wyniki badań pokazały, że przy przejściu fali przez strumień 
wody o rozmiarze kropel 215 μm prędkość fali detonacyjnej spada poniżej 
prędkości produktów detonacji wraz ze wzrostem wielkości kropel oraz 
gęstości mgły wodnej. W większości przeprowadzonych prób mgła wodna 
o rozmiarze kropel 215 μm była w stanie stłumić propagującą detonację 
jednak tylko tymczasowo, przepływ nagle przyspieszał do prędkości de-
tonacji. Uznano, że to zjawisko wiąże się z krótkim czasem odparowania 
kropel wody, jednakże przy wzroście gęstości mgły wodnej przepływ wy-
kazywał tendencję do szybkiego zmniejszenia prędkości przy stosunkowo 
małej masie zużytego czynnika tłumiącego. Wykorzystanie dysz dających 
średnice kropel wody o rozmiarze  500 μm pozwoliło na uzyskanie całko-
witego wygaśnięcia detonacji.

Do określenia wielkości kropel wody wtryskiwanych przez dwie dysze 
typu H-VV-005 i H-VV-01 użyto metodę cieniową (z ang. Shadowgraph), 
służącą do wizualizacji przepływów. Na rys. 1 przedstawiono zestaw wyko-
rzystywany w badaniach doświadczalnych. Rozproszona wiązka laserowa 
o częstotliwości 10 Hz została umieszczona w sekcji testowej, gdzie badana 
dysza była zamontowana w ramie o wymiarach 110 mm × 110 mm, naśla-
dując konfigurację rzeczywistej rury detonacyjnej. Laser został zamocowany 
na kamerze cCMOS, a jego wiązka skupiona w płaszczyźnie osi wtryskiwa-
cza prostopadłej do osi rury detonacyjnej. System rozpoznawania kropelek 
bazował na różnicach między intensywnością zapisanych cieni kropelek, 
a tłem. Cienie kropelek wody zlokalizowanych poza płaszczyzną ognisko-
wej miały mniejszą intensywność, co pozwoliło wykluczyć je z analizy [1]. 
Rozmiar kropel wody był mierzony w przybliżeniu przez okres 4 s dla trzech 
różnych ciśnień. Długi czas wtrysku jest ważnym czynnikiem pod względem 
uzyskania średniej wielkości kropel wody, dopuszczając również możliwość 
ewentualnego odbicia kropel i ich kolizji [1]. 



Rys� 1� Schemat zestawu do określania wielkości kropel

Źródło: [1]

Kolejną dyszą wykorzystywaną podczas prób była dysza typu H-U-10, 
która według specyfikacji wystawionej przez producenta jest dyszą o dużym 
rozmiarze kropel, w przybliżeniu 500 μm dla ciśnienia wtryśnięcia 3,5 bar. 
Ważnym parametrem przyczyniającym się do zwiększenia efektywności 
tłumienia detonacji jest czas parowania kropli wody przed oddziaływaniem 
z detonacją. Czas parowania kropli wtryśniętej przez dyszę może być osza-
cowany przy użyciu równania opisującego parowanie kropelki cieczy (1):

d2 = d2
1 – K(t)                                                (1)

gdzie: 
K – stała parowania,
d1 – średnica początkowa kropli,
d – rozmiar kropli w czasie t.

Badania doświadczalne na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej 
przeprowadzono w rurze detonacyjnej o długości 5 m i przekroju prostokąt-
nym o wymiarach 110 mm × 110 mm. Wyposażony w dziewięć piezoelek-
trycznych przetworników ciśnienia oraz siedem sond jonizacji połączonych 
z systemem gromadzenia danych przez wzmacniacze sygnału. Wzmocnienie 
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sygnału w pierwszym przetworniku ciśnienia rozpoczyna pomiar. Opóźnienie 
generatora jest wykorzystywane do zsynchronizowania zapłonu z wtryskiem 
wody i umożliwia zmianę czasu wtrysku. Każda z  dysz jest bezpośrednio 
połączona z 2/2-drożnym zaworem elektromagnetycznym, który jest połą-
czony ze zbiornikiem wody pod ciśnieniem. 

Rys� 2� Schemat stanowiska badawczego

Źródło: [1]

Badania doświadczalne rozpoczynano od opróżnienia rury detonacyjnej 
i napełnienia jej badaną mieszaniną, w tym przypadku była to mieszan-
ka wodorowo-powietrzna. Po wystąpieniu zapłonu, płomień przyspieszał, 
a w konsekwencji nastąpiło zjawisko przejścia do detonacji za pomocą drobnej 
metalowej siatki. Stabilizacja detonacji następowała w odległości około 50 cm 
od miejsca zapłonu. Biorąc pod uwagę pożądaną wielkość kropel wody oraz 
jej ilość, czas wprowadzenia wody do układu jest opóźniony w zależności od 
wystąpienia zapłonu. Jak widać na rys. 2 z każdej strony można zamontować 
siedem dysz wtryskujących wodę. Pierwsza z dysz była usytuowana w odle-
głości 1,192 m od miejsca wystąpienia zapłonu. Dysze oddalone są od siebie 
na odległość 2 cm. W przeprowadzonych próbach, aby zbadać wpływ gęstości 
strumienia wody, testowane było dziewięć konfiguracji rozmieszczenia dysz. 
Stanowisko badawcze składało się z zapłonu iskrowego, siatki wspomagającej 
proces turbulizacji płomienia, zaworu doprowadzającego mieszaninę wodo-
rowo-powietrzną, jak również pompy próżniowej. W środkowej części rury 
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detonacyjnej przy zbiorniku z wodą znajdował się rozdzielacz dwudrogowy, 
dwupołożeniowy, sterowany ciśnieniem, który doprowadza medium do sys-
temu tłumiącego detonację. Każdy z przetworników ciśnieniowych połączony 
był z systemem gromadzenia danych. Na końcu rury detonacyjnej znajduje 
się zawór odprowadzający. 

Podsumowanie

Obecnie na całym świecie prowadzonych jest szereg prac badawczych w za-
kresie aktywnych metod oraz systemów tłumienia detonacji w mieszani-
nach gazowych. Większość z tych badań to przede wszystkim badania do-
świadczalne, które wymagają dużych nakładów finansowych, jak również 
zaawansowanych metod pomiaru, chociażby pomiaru rozkładu bardzo 
małych kropelek wody. Badania numeryczne, które obecnie są prowadzone, 
to głównie badania skoncentrowane na poznaniu mechanizmu gaszenia fali 
detonacyjnej poprzez różne media, takie jak gazy obojętne, proszki gaśnicze 
czy też drobne kropelki wody w postaci mgły wodnej. Należy stwierdzić, że 
kierunkiem rozwoju aktywnych metod tłumienia detonacji w mieszani-
nach gazowych jest zastosowanie wysokociśnieniowej mgły wodnej, której 
wtrysk przed frontem propagującej fali detonacyjnej powodować będzie 
określone skutki tłumienia tego zjawiska. Jednakże, aby skonstruować wy-
sokociśnieniową instalację do podawania mgły wodnej do propagującej 
fali detonacyjnej, należy jeszcze po drodze rozwiązać kilka istotnych pro-
blemów konstrukcyjnych, jak również zmierzyć się z ekonomią budowy 
takiej aparatury. Wyzwaniem może się tu okazać potrzeba takiej instalacji 
w elektrowniach jądrowych, gdzie zagrożenie wybuchem wodoru, a w nie-
których okolicznościach powstanie spalania detonacyjnego stanowi realny 
scenariusz rozwoju zdarzeń. 
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Ocena poziomu sprawności fizycznej kadetów  
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie w kontekście porównawczym

Abstrakt

Wysoki poziom sprawności fizycznej jest w wielu przypadkach warunkiem 
koniecznym do pełnienia określonej roli zawodowej. Strażacy wykonują działania 
w sytuacjach wymagających przytomności umysłu i rozwagi, szybkiej reakcji oraz 
dużej wytrzymałości psychofizycznej. Dlatego też poziom sprawności przyszłych 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) jest istotnym problemem ba-
dawczym rzutującym na przyszłe perspektywy zawodowe tej grupy zawodowej.

Celem artykułu było porównanie sprawności fizycznej pomiędzy słuchaczami 
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (SA PSP) kształcącymi 
się w trzech kolejnych rocznikach. 

Badaniem objęto 272 mężczyzn kształcących się w dwuletniej SA PSP. Ocenę 
zdolności motorycznej dokonano za pomocą testu Pilicza. Jako drugiego narzędzia 
badawczego użyto testu oceniającego sprawność fizyczną kandydatów do służby 
w PSP. Zastosowano następujące próby motoryczne: podciąganie na drążku, bieg 
po kopercie, skok w dal z miejsca, rzut dwukilogramową piłką lekarską, ćwiczenie 
wytrzymałościowe „Delfin”. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu 
programu Microsoft Excel pakietu Office firmy Microsoft oraz programu STATI-
STICA 8.0 firmy StatSoft. Oceny istotności różnic dokonano przy pomocy testu 
t-Studenta dla danych niezależnych. Statystyczną istotność różnic rozpatrywano 
na poziomie istotności dla p<0,05. 

Analiza wyników wykazała różnice w poziomie sprawności fizycznej pomiędzy 
badanymi kadetami, kształcącymi się w różnych latach. W podciąganiu na drążku 
najlepszy średni wynik uzyskali kadeci z grupy II (19 powtórzeń), natomiast w biegu 

Zeszyty Naukowe SGSP 2017, Nr 62 (tom 2)/2/2017



102 Ewa Brzozowska-Wicherek, Dariusz Maczuga

po kopercie z grupy III, osiągając średni czas wynoszący 23,4 s. Grupa I uzyskała 
najwyższą średnią arytmetyczną próbach w skoku w dal z miejsca i rzucie piłką le-
karską oburącz zza głowy oraz ćwiczeniu wytrzymałościowym Delfin. W badanych 
grupach, na podstawie wyników prób: podciągania na drążku, biegu po kopercie 
i skoku w dal z miejsca nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic sprawności 
fizycznej. W pozostałych próbach odnotowano różnice istotne statystycznie. Ponad-
to zaobserwowano tendencję malejącą wyników w kolejnych rocznikach w próbach 
skoku w dal z miejsca, rzutu piłką lekarską oraz ćwiczeniu Delfin. 

Poziom sprawności fizycznej jest zróżnicowany zależnie od rocznika, zwłaszcza 
w próbie siły eksplozywnej kończyn górnych i ćwiczeniu wytrzymałościowym 
Delfin. Zaobserwowane różnice w poziomie sprawności fizycznej pomiędzy oce-
nianymi rocznikami mogą świadczyć o specyfice szkolenia pożarniczego. Należy 
systematycznie kontrolować u kandydatów, a następnie strażaków poziom spraw-
ność fizycznej, która zapewnia wykonywanie zadań służbowych. 

Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, straż pożarna, strażacy, test sprawności fizycznej

The Assessment of the Physical Fitness of Cadets 
from the Cracow State Fire Service Fire College – 
Comparative Study 

Abstract

A high level of physical fitness is in many cases a necessary condition to perform 
a particular job role. Firefighters often carry out the rescue operations in situations 
requiring the high consciousness, deliberation, fast reaction and big psychophysical 
reliability. Therefore, the level of efficiency of future officers of the fire department 
is an important research problem impinging their future career prospects.

The aim of this study was to evaluate and compare the physical fitness of 
three generations of the Fire College in Cracow and to show the direction of the 
trend of changes in physical fitness of this group of young people. 

The study included 272 men trained in a two-year Fire College of the State Fire 
Service(SFS) in Cracow. Motor skills were assessed using the Pilicz test. As the sec-
ond research tool, the test evaluating the physical fitness necessary for candidates to 
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serve in the SFS,was used.. To assess the motor efficiency ,the following tests were 
used: the pull-ups on a bar, the Zig-Zag test, the standing broad jump, the medicine 
ball throw, the Dolphin exercise. Statistical analysis were conducted using the Mi-
crosoft Office Excel and the STATISTICA 9.0 program made by the StatSoft. In turn, 
the significance of differences was evaluated with the application of the Student’s 
test for independent variables. The statistical significance was considered at p<0.05. 

The analysis of the results showed differences in the level of physical fitness be-
tween the cadets studied in different years. In the pull – up exercise, the best result 
was achieved in the group 2 (19 repetitions), while in the beep test the best results 
were in the group 3, reaching an average time of 23.4 seconds. Group 1 got the high-
est arithmetic mean of the long jump attempts and shot the ball with both hands 
behind the head and the “Dolphin” endurance exercise. In the tested groups, based 
on the results of the following tests: the pull ups ,the beep test, and the jump from 
the place, no statistically significant differences in physical fitness were observed.. 
In other trials the statistically significant differences were reported . In addition, 
the declining results in the subsequent years in the attempts in the standing broad 
jump, throw a medicine ball and the “Dolphin” exercise were observed.

 Conclusion. The fitness level is diversified depending on the generation especially 
in the attempt of explosive strength of upper limbs and the Dolphin endurance exer-
cise. Observed differences in the level of the physical fitness between the tested cadets 
show how the specific fire training is. There must be systematical control of the level 
of physical efficiency of firefighters, which enables them to fulfill their duties in the 
SFS and carry out the rescue actions in the best way. 

Keywords: physical fitness, Fire Department, firefighters, fitness test 

Wstęp

Strażak – to zawód dla ludzi, od których wymaga się wysokiego poziomu 
sprawności psychofizycznej oraz dużej odporności na stres. Jest on zakwa-
lifikowany do grupy zawodów o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Praca 
strażaka polega przede wszystkim na wykonywaniu czynności ratowniczych 
podczas zdarzeń wymagających interwencji, takich jak pożary, katastrofy 
budowlane, chemiczne i ekologiczne, wypadki komunikacyjne, prace wy-
sokościowe, wodno-nurkowe czy poszukiwawcze. Podczas wykonywania 
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obowiązków służbowych strażacy często poddawani są znacznym obciąże-
niom zawodowym – stykają się z wieloma czynnikami, zewnętrznymi i we-
wnętrznymi niekorzystnie wpływającymi na ich zdrowie, a niejednokrotnie 
zagrażającymi życiu [1, 2]. Działają w miejscach, gdzie sytuacja wymaga 
przytomności umysłu i rozwagi, ale jednocześnie szybkiej reakcji, dużej wy-
trzymałości psychicznej i odpowiedzialności, a także właściwego zachowania 
się wobec poszkodowanych. Kandydaci do służby muszą więc wykazywać się 
nie tylko szczególnymi predyspozycjami zdrowotnymi, ale także wyjątkową 
sprawnością psychofizyczną [1]. 

Sprawność fizyczna zawsze była i jest bardzo istotnym czynnikiem oceny 
przydatności strażaka do wykonywania określonych działań. Stwierdzo-
no bowiem, że strażacy, którzy charakteryzują się większym poziomem 
sprawności fizycznej, są w stanie lepiej wykonywać zadania służbowe [3]. 
Sprawność fizyczna jest pojęciem bardzo szerokim i wiąże się ze stanem 
całego organizmu człowieka, a nie tylko z jego aparatem ruchu. Pojęcie 
sprawności fizycznej jest pojmowane w odmienny sposób przez różnych 
teoretyków. Jedna z definicji mówi, że jest to właściwość człowieka, na którą 
składa się określony poziom zdolności motorycznych i umiejętności rucho-
wych, warunkujących wykonanie konkretnego wysiłku fizycznego mniej lub 
bardziej efektywnie [4]. Ogólnie można stwierdzić, że sprawność fizyczna 
jest właściwością charakteryzującą pewien poziom aktualnych możliwości 
ruchowych człowieka i może być pomnażana poprzez kształcenie fizyczne 
zarówno w zakresie rozwoju zdolności motorycznych (siły, szybkości, wy-
trzymałości), jak i zdobywaniu nowych umiejętności ruchowych.

Dobór kandydatów oraz ich właściwe kształcenie zawodowe stanowią za-
sadnicze czynniki wpływające na skuteczność prowadzenia działań ratowni-
czych [5]. Specyfika wyszkolenia strażaka polega na tym, że musi on opanować 
określoną wiedzę, doskonalić umiejętności i sprawność fizyczną, niezbędną 
do działania podczas akcji szkoleniowych lub bojowych [6, 7], bowiem każdy 
błąd czy nieuwaga może przynieść nieobliczalne i nieodwracalne skutki.

Najczęściej spotykaną i stosowaną metodą oceny sprawności fizycznej 
są testy czy też indeksy sprawności fizycznej. Jedną z głównych funkcji po-
miarów jest ustalenie faktycznego stanu sprawności fizycznej [8]. Jednolite 
testy, jako narzędzie obserwacji, dostarczają danych do przeprowadzania 
szerokich analiz i porównań, a także są pomocne w dokonywaniu selekcji 
do zespołów o podobnym poziomie usprawniania [9].
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1. Cel badań 

Celem prezentowanej pracy było porównanie sprawności fizycznej pomiędzy 
słuchaczami Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kształcącymi się w trzech 
kolejnych rocznikach oraz pokazanie kierunku tendencji zmian sprawności 
fizycznej tej grupy młodzieży.

Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jaki jest poziom sprawności fizycznej ogólnej kandydatów do przyszłej 

służby pożarniczej?
2. Czy istnieją różnice w sprawności fizycznej ocenianej wybranymi próba-

mi testowymi u słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kształcą-
cych się w trzech kolejnych rocznikach?

3. Jaka jest tendencja zmian zdolności motorycznych pomiędzy badanymi 
grupami?

2. Materiał i metody badań 

Badaniem objęto 272 mężczyzn kształconych w dwuletniej Szkole Aspiran-
tów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Pierwszą grupę stanowiło 88 
badanych, którzy naukę rozpoczęli w latach 2010/11. Najliczniejszą grupę 
stanowili badani z grupy drugiej – 95 osób. Badani z tej grupy rozpoczynali 
cykl kształcenia w roku 2011/2012. Trzecia grupa liczyła 89 kadetów, którzy 
naukę rozpoczęli w latach 2012/13. Wiek badanych osób zawierał się w prze-
dziale od 18 do 23 lat wśród, których przeważali uczniowie w wieku 19 (22,1%) 
i 20 lat (36%). Liczebność mężczyzn w poszczególnych kategoriach wieku 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1� Liczebność badanych w poszczególnych kategoriach wieku

Wiek 
(w latach)

Grupa I Grupa II Grupa III Ogółem
Liczebność

N = 88 % N = 95 % N=89 % N =272 %
19 19 21,6 18 18,9 23 25,8 60 22,1
20 30 34,1 32 33,7 36 40,4 98 36,0
21 18 20,5 20 21,1 11 12,4 49 18,0
22 14 15,9 17 17,9 15 16,9 46 16,9
23 7 8,0 8 8,4 4 4,5 19 7,0

Źródło: opracowanie własne
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Kadeci w trakcie nauki w szkole wzięli udział w serii prób sprawności 
fizycznej przeprowadzonych podczas obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego. Poziom sprawności fizycznej oceniano na podstawie prób z Te-
stu Ogólnej Sprawności Fizycznej opracowanego przez S. Pilicza [8, 10], na 
który składały się:
1. Rzut piłką lekarską o masie 2 kg oburącz znad głowy (przejaw siły dyna-

micznej – eksplozywnej – mięśni kończyn górnych i tułowia) – oceniano 
odległość rzutu.

2. Skok w dal z miejsca obunóż (przejaw siły dynamicznej – eksplozyw-
nej – mięśni kończyn dolnych) – oceniano długość skoku w dal z miejsca 
z odbicia obunóż.

3. Bieg zygzakiem, „po kopercie” (przejawy zwinności w ruchach lokomo-
cyjnych) – oceniano czas uzyskany podczas biegu ze zmianą kierunku. 
Dodatkowo test został poszerzony o próby zaczerpnięte z testów ocenia-

jących sprawność fizyczną kandydatów do służby w PSP:
4. Ćwiczenie wytrzymałościowe Delfin – próba polegała na wielokrotnym 

powtarzaniu cyklu następujących po sobie pozycji gimnastycznych, 
wykonywanych w czasie minuty. Ćwiczący przyjmuje postawę zasad-
niczą, następnie wykonuje przysiad podparty z przysiadu podpartego 
wykonuje wyrzut nóg w tył do podporu w leżeniu przodem z podpo-
ru, leżąc przodem powraca do przysiadu podpartego, a następnie do 
postawy zasadniczej. Oceniający wymienia kolejną liczbę zaliczonych 
układów. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodne z opisem 
(np. nie powróci do postawy zasadniczej), oceniający powtarza ostatnią 
liczbę zaliczonych układów. Oceniający włącza czasomierz na komendę 

„ćwicz” i zatrzymuje po upływie minuty, podając jednocześnie komendę 
„dość”.

5. Podciąganie na drążku – ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku 
(nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bez-
ruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się 
ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) 
i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie 
ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas 
wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
Sprawdziany z następujących prób: drążek, Delfin, skok w dal z miejsca 

odbyły się w lutym pierwszego roku nauki w Szkole Aspirantów PSP, nato-



miast z próby rzut piłką lekarską zza głowy oraz biegu po kopercie w lutym 
drugiego roku nauki w szkole.

W próbach, gdzie dokonywano pomiaru czasu wynik, zapisywano z do-
kładnością do 1/10 sekundy. Skok w dal z miejsca mierzony był z dokładno-
ścią do 1 cm, natomiast rzutu piłką lekarską do 10 cm. 

Przed przystąpieniem do prób kontrolnych została przeprowadzona 
wszechstronna rozgrzewka, a następnie badani zostali zapoznani z przebie-
giem testów. Podczas wykonywania prób badani kadeci ubrani byli w strój 
sportowy (koszulka, spodenki, obuwie z podeszwą antypoślizgową). 

Miejscem przeprowadzania testów była hala sportowa SA PSP w Krako-
wie. Próby przeprowadzono w wystandaryzowanych warunkach, zgodnie 
z założeniami testów. Każda z prób odbywała się w innym dniu, w godzinach 
przedpołudniowych. Każdy wykonał próbę jednokrotnie. 

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu oprogra-
mowania Microsoft Excel 2007 PL oraz STATISTICA 9.0 (StatSoft, Polska), 
uwzględniając: średnie wyniki pomiarów poszczególnych prób sprawności 
fizycznej z ujęciem wartości minimalnych i maksymalnych, odchylenia 
standardowego. Oceny istotności różnic między grupami dokonano przy 
pomocy testu t-Studenta dla danych niezależnych. Istotność statystyczna 
rozpatrywana była na poziomie p ≤ 0,05.

3. Wyniki 

Na podstawie uzyskanych wyników badań określono zmiany poszczególnych 
składowych sprawności fizycznej, tj. siły eksplozywnej kończyn górnych 
i dolnych, siły ramion, wytrzymałości, zdolności szybkościowo-zwinno-
ściowych. W tabeli 2 przedstawiono zestawienie wyników prób sprawności 
fizycznej uzyskanych przez kadetów poszczególnych roczników. 

W teście mierzącym poziom siły obręczy barkowej i ramion najlepszy 
średni wynik uzyskali kadeci z grupy II (19,13 podciągnięć). Porównując 
średnie wyniki między sobą osiągnięte przez poszczególne roczniki, moż-
na stwierdzić, że wyniki są zbliżone. Minimalna liczba podciągnięć, jaka 
została odnotowana wśród wszystkich roczników, wynosiła 10 ugięć ramion, 
natomiast największa to 40 (tabela 2). 

Średni czas uzyskany w próbie szybkości biegowej i zwinności w pierwszej 
grupie wynosił 23,3 s, w grupie II – 22,8 s, natomiast w grupie III – 23,4 s. 
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Różnica między najlepszym a najgorszym średnim wynikiem wynosiła 0,6 s 
(tabela 2). 

W próbie określającej zdolności w zakresie siły eksplozywnej kończyn 
dolnych mierzonej skokiem w dal z miejsca obunóż najwyższą średnią aryt-
metyczną uzyskała grupa II, gdzie wynosiła ona 2,45 m. Najsłabszy odnoto-
wany wynik to 1,95 m osiągnięty przez kadeta z grupy I. Również u kadeta 
z grupy I został odnotowany najdłuższy skok, który wynosił 2,8 m (tabela 2). 

W próbie siły mierzonej odległością rzutu piłką lekarską zza głowy 
stwierdzono, że najwyższy średni wynik został uzyskany w pierwszej gru-
pie (7,4 m), następnie w grupie II (7,32 m) i III (6,9 m), zatem w kolejnych 
rocznikach średnie wyniki miały tendencję malejącą (tabela 2). 

W ćwiczeniu wytrzymałościowym Delfin najwyższy średni wynik od-
notowano w grupie I (30,4 powtórzeń). Najlepszy uzyskany wynik wśród 
kadetów z wszystkich grup to 36 powtórzeń, a najsłabszy – 24 powtórzenia. 
Różnica pomiędzy nimi wynosi aż 12 powtórzeń (tabela 2). 

Tabela 2� Wyniki sprawności fizycznej badanych kadetów

Źródło: opracowanie własne

Grupa I Grupa II Grupa III

X SD Min Max X SD Min Max X SD Min Max

Podciąganie na 
drążku 18,14 ±4,5 10 27 19,13 ±4,7 11 31 18,28 ±5,6 10 40

Bieg „po kopercie” 
[s] 23,3 ±0,6 21,4 24,4 22,8 ±0,8 21,3 25,4 23,4 ±0,7 21,8 24,9

Skok w dal 
z miejsca [m] 2,45 ±0,3 1,95 2,80 2,42 ±0,2 2,10 2,78 2,34 ±0,2 2,00 2,73

Rzut 2 kg piłką 
lekarską [m] 7,40 ±0,7 6,20 12,2 7,32 ±0,9 6,0 10,5 6,90 ±0,9 6,0 11,0

Delfin 30,4 ±2,0 26 36 28,2 ±1,7 24 33 27,4 ±1,4 25 34



Ocena poziomu sprawności fizycznej kadetów… 109

Tabela 3� Kryteria oceny testów sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP obowią-

zujące w SA PSP w Krakowie

Rodzaj próby

Podciąganie 
na drążku

Bieg po 
„kopercie”

Skok w dal 
z miejsca

Rzut 2 kg 
piłką lekarską Delfin Ocena

Powyżej  
24 powtórzeń Poniżej 22s Powyżej 

2,80m Powyżej 10m Powyżej  
32 powtórzeń 6

20–23 22,01–22,9 2,60–2,79 9,01–10,00 31–32 5
16–19 23,0–23,49 2,40–2,59 8,01–9,00 29–30 4
12–15 23,5–24,0 2,20–2,39 7,01–8,00 27–28 3
10–11 24,01–24,5 2,00–2,19 6,01–7,00 25–26 2

Poniżej  
10 powtórzeń Powyżej 24,51s Poniżej 2m Poniżej 7m Poniżej  

25 powtórzeń 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

Analiza istotności statystycznych pomiędzy badanymi roczniki kadetów 
nie wykazała różnic istotnych statystycznie w wynikach próby podciągania 
na drążku, biegu po kopercie i skoku w dal z miejsca. Różnicę istotną sta-
tystycznie (poziom istotności <0,05) odnotowano w rzucie piłką lekarską 
między grupą I a III oraz grupą II i III, a także w ćwiczeniu wytrzymało-
ściowym Delfin między grupą I i II oraz grupą I i III (tabela 4).

Tabela 4� Wartości testu t – Studenta dla z poszczególnych grup

Grupa I – Grupa II Grupa I – Grupa III Grupa II – Grupa III
Podciąganie na drążku

0,621 0,784 0,780
Bieg „po kopercie”

0,815 0,977 0,831
Skok w dal z miejsca

1,369 1,836 1,976
Rzut piłką lekarską 

0,311 2,418* 2,330*
Ćwiczenie „Delfin”

3,069* 2,728* 1,202
* Różnice istotne statystycznie

Źródło: opracowanie własne



Podsumowanie i wnioski

Potrzeba aktywności fizycznej w celu utrzymania optymalnego poziomu 
sprawności fizycznej w całej ontogenezie nie budzi żadnych wątpliwości. Dla 
osób pełniących służbę w formacjach mundurowych poziom ten powinien 
charakteryzować się wyższą miarą niż u ogółu społeczeństwa.

W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny i porównania sprawności 
fizycznej kadetów z trzech kolejnych roczników Szkoły Aspirantów PSP 
w Krakowie oraz pokazanie kierunku tendencji zmian sprawności fizycznej 
tej grupy młodzieży. Nie ulega wątpliwości, iż nauka w wymienionej szkole 
to okres wzmożonej aktywności fizycznej, ale również czas zmian w dotych-
czasowym trybie życia uczniów, jak i sposobie żywienia. 

Ogólnie wiadomo, że u każdego człowieka charakterystyka danej cechy 
motorycznej jest inna, może ulec obniżeniu lub się rozwijać. Realizacja pro-
gramu wychowania fizycznego lub uczestnictwo w innych zajęciach spor-
towych poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń mogą kształtować wszystkie 
te cechy motoryczne. Efektem końcowym jest rozwój sprawności fizycznej. 
Osoby pełniące rolę funkcjonariuszy straży pożarnej nie tylko powinny 
odznaczać się dobrymi warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi, ale 
też dążyć do podwyższania i utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, 
która ponadto jest czynnikiem wspomagającym utrzymanie dobrej kondycji 
zdrowotnej [12]. Strategia ich kształcenia musi zatem szczególnie uwzględ-
niać dbałość o poziom sprawności motorycznej, rozwój specjalnych taktyk 
oraz umiejętności operacyjnych, które w krytycznym momencie umożliwiają 
podjęcie skutecznego działania funkcjonariuszy [5, 13].

Na podstawie badań własnych można stwierdzić, że kadeci Szkoły Aspi-
rantów PSP w Krakowie są osobami sprawnymi fizycznie. Średnia aryt-
metyczna z ocen poszczególnych prób sprawnościowych którą osiągnęli, 
kształtuje się na poziomie dostatecznym i dobrym, a więc spełnia wymagane 
od nich podstawowe normy sprawności fizycznej, wynikające z realizacji 
programu doskonalenia zawodowego i świadczy o posiadaniu przez nich 
określonej normami sprawności fizycznej, warunkującej zdolność efektyw-
nego wykonywania zadań służbowych. 

Generalnie mało jest badań dotyczących analizy i porównania wyni-
ków pomiarów poziomu sprawności fizycznej kadetów szkół PSP zwłaszcza 
w polskiej literaturze. W badaniach Rakowskiego i wsp. ocenie poddano 
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sprawność fizyczną kandydatów do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie na podstawie prób testowych: biegów na 50 i 1000 m oraz 
podciąganie na drążku. Rozproszenie wyników wskazywało na znaczne 
zróżnicowanie międzyosobnicze kandydatów pod względem sprawności 
fizycznej [14]. Z kolei Nowicki podjął się próby określenia zmienności wy-
dolności i sprawności fizycznej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożar-
nej [15]. W badaniach Tomczaka i wsp. określono poziom sprawności wśród 
studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w trakcie trzyletniego okresu 
edukacji. Stwierdzono w nich, że w trakcie szkolenia wzrósł ogólny poziom 
sprawności studentów, podczas gdy nastąpił spadek wytrzymałości szybko-
ściowej, która jest skorelowana z działaniami wykonanymi przez strażaka 
podczas akcji ratowniczych [16].

Wyniki badania autorów niniejszej pracy pozwoliły rozpoznać poziom 
sprawności fizycznej słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP. Uzyskane wyniki 
mogą w pewnym stopniu stanowić przesłankę do odpowiedniego progra-
mowania procesu kształcenia lub wyboru odpowiednich metod treningo-
wych służących rozwojowi pożądanych zdolności motorycznych pod kątem 
potrzeb przyszłej służby.

W oparciu o wyniki uzyskane w niniejszej pracy można sformułować 
następujące wnioski dotyczące stanu sprawności fizycznej kadetów SA PSP:
1. Poziom sprawności fizycznej kandydatów do przyszłej służby pożarniczej 

kształtuje się na poziomie dobrym.
2. W badanych rocznikach, na podstawie wyników prób: podciągania na 

drążku, biegu po kopercie i skoku w dal z miejsca nie stwierdzono istot-
nych statystycznie różnic w poziomie sprawności fizycznej. Różnice mię-
dzyosobnicze obserwuje się w poziomie sprawności fizycznej zwłaszcza 
w próbie siły eksplozywnej kończyn górnych i ćwiczeniu wytrzymało-
ściowym Delfin.

3. Zaobserwowane różnice w strukturze sprawności fizycznej pomiędzy 
ocenianymi rocznikami mogą świadczyć o specyfice szkolenia pożar-
niczego prowadzonego w SA PSP w Krakowie i stanowią materiał do 
dalszej pracy nad motorycznością wychowanków.

4. Należy zadbać o kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych funk-
cjonariuszy służby pożarniczych poprzez egzekwowanie systematycznego 
uprawiania ćwiczeń fizycznych, gdyż są one elementem niezbędnym dla 
efektywnego funkcjonowania w pracy.
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5. Sprawność fizyczna słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP powinna być skie-
rowana nie na osiągnięcia jednorazowe i bieżące lecz trwałe, dające efekty 
przez wiele lat.
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Epidemiologia jest jedną z podstawowych dyscyplin w medycynie klinicznej 
oraz czynnikiem wpływającym bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowotne 
ludności. Termin pochodzi od greckich słów: epi – na, demos – ludność i lo-
gos – nauka. Za prekursora badań nad epidemiologią uważa się Hipokratesa1. 
Badania przeprowadzane przez niego przyczyniły się do stworzenia w XVI 
wieku, przez Girolamo Fracastro, pierwszej teorii infekcji2. Kolejne wieki to 
rozwój badań nad chorobami zakaźnymi i systemem sanitarno-epidemio-
logicznym na całym świecie. 

Epidemiologia jest nauką zajmującą się badaniem czynników wywie-
rających wpływ na stan ludności i jej zdrowie [1]. Przez wiele lat dyscypli-
na ta zajmowała się zwalczaniem epidemii chorób zakaźnych. Stopniowe 
zwalczanie epidemii, przyczyniło się do poszerzenia zakresu działalności 
epidemiologii o takie zagadnienia, jak choroby przewlekłe, wypadki, zatru-
cia, choroby endemiczne (malaria, trąd, schorzenia reumatyczne), choroby 
psychiczne, uzależnienia. Dyscyplina ta skupia się na badaniu człowieka 
w jego środowisku naturalnym jako części określonej zbiorowości, przy 

 1 Wszelkie choroby i plagi były przez wielki przypisywane nadludzkim mocom, które 
zsyłały epidemie na ludzkość. Dopiero obserwacje Hipokratesa około 400 lat p.n.e. 
przyczyniły się do wyjaśnienia podłoża chorób dotykających ludzi. Jego główne spo-
strzeżenia dotyczą zależności pomiędzy występowaniem różnych chorób a pośrednimi 
lub bezpośrednimi przyczynami tkwiącymi w środowisku. Zjawisko to określa się 
terminem: epidemiologia środowiskowa. Hipokrates opisuje między innymi kwestię 
epidemiologii w dwóch tomach traktatu: O powietrzu, wodach i okolicach: „Ktokolwiek 
pragnie we właściwy sposób uprawiać naukę medyczną, musi postępować następująco. Po 
pierwsze, powinien rozważać skutki, które może wywierać każda z pór roku; pory roku 
bowiem nie są jednakowe, lecz różnią się znacznie zarówno same w sobie, jak i w swych 
przemianach. Następną sprawą są ciepłe i zimne wiatry, zwłaszcza te, które powszechnie 
występują, lecz i te, które są znamienne dla każdej, poszczególnej okolicy. Lekarz musi 
też zwracać uwagę na właściwości wód; skoro bowiem różnią się one smakiem i cięża-
rem, zatem właściwości każdej z nich są odmienne od pozostałych.„ W drugim tomie 
traktatu, autor doszedł do wniosków, że cechy fizyczne i usposobienie ludów zostały 
ukształtowane przez klimat i topografię. W. Jędrychowski, Epidemiologia w medycynie 
klinicznej i zdrowiu publicznym, Kraków 2010, s. 15. 

 2 Girolamo Fracastro (ur. 1478 r. – 1553r. zm.) był włoskim lekarzem. W 1546 roku przed-
stawił teorię przenoszenia chorób zakaźnych z osoby na osobę przez tzw czynniki infek-
cyjne w sposób czynny lub bierny Teoria ta została potwierdzona dopiero w XIX wieku. 
Źródło: W. Jędrychowski, Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym, 
Kraków 2010, s. 16.



Geneza i współczesny kształt systemu sanitarno-epidemiologicznego w Polsce 117

uwzględnieniu wrodzonych podatności na oddziaływania środowiska na-
turalnego i sztucznego3. Epidemiologia stanowi podstawę rozpoznawania 
sytuacji zdrowotnej oraz wpływa bezpośrednio na działanie wszystkich 
działów zdrowia publicznego: administrację ochrony zdrowia oraz ochronę 
sanitarną kraju [2].

Służba sanitarno-epidemiologiczna w Polsce rozpoczęła działalność 
w 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Szalejące epidemie 
chorób zakaźnych w powojennej Europie, katastrofalna sytuacja sanitarna na 
terenie nowo powstałego państwa polskiego, zmusiła władze do utworzenia 
struktur mających na celu ochronę bezpieczeństwa zdrowotnego i życia 
obywateli. W listopadzie 1918 roku utworzono Państwowy Centralny Zakład 
Epidemiologiczny (PCZE), który miał za zadanie opracowywanie metod 
zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych4. 

8 lutego 1919 roku Józef Piłsudski powołał do życia Ministerstwo Zdrowia 
Publicznego (MZP), które tego samego dnia ogłosiło Państwową zasadniczą 
ustawę sanitarną, mianującą MZP organem sprawującym pieczę nad sys-
temem zdrowotnym w Polsce. Fakt ten został zapisany w artykule 1 Pań-
stwowej zasadniczej ustawy sanitarnej: „Zarząd państwowej Służby Zdrowia, 
nadzór zwierzchni nad wszystkiemi sprawami zdrowotnemi, sprawy higieny 
społecznej i najwyższe kierownictwo spraw lekarskich należą do Mini-
sterstwa Zdrowia Publicznego”. Wykonawstwo konkretnych zadań ustawa  
z 8 lutego 1919 roku przypisuje zarządom komunalnym, co zawarto w arty-
kule 2: „Piecza nad zdrowiem ludności należy do zarządów komunalnych 
w obrębie podległego im terytorium. W szczególności do obowiązków za-
rządów komunalnych należy: piecza nad czystością powietrza, gleby i wody, 

 3 Epidemiologię dzieli się ze względu na metody gromadzenia wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej na szesnaście działów. Do działów mających największy wpływ na ocenę za-
grożeń bezpieczeństwa publicznego zalicza się: epidemiologię katastrof – katastrofy 
naturalne, wojny, strajki; geografię epidemiologiczną – opis sytuacji epidemiologicznej 
w danym regionie; epidemiologię środowiskową – następuje ocena wpływu czynników 
środowiskowych na zdrowie człowieka; sanometrię – pomiar zdrowia społeczeństwa; 
profilaktykę – opracowanie metod zapobiegania i zwalczania jednostek chorobowych; 
promocję zdrowia – działania informacyjne; organizację służb sanitarnych i przeciwepi-
demiologicznych – struktura organizacyjna i zakres działań służby zdrowia; profilaktyka 
zdrowotna – strategiczna ocena zdrowia społeczeństwa. 

 4 W okresie powojennym na choroby zakaźne w Polsce umierało około 35% populacji.
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nad zaopatrzeniem ludności w wodę zdatną do picia i potrzeb gospodarczych, 
nad należytym usuwaniem wód zużytych i nieczystości i odprowadzaniem 
wód ściekowych; szczepienie ospy ochronnej; piecza i nadzór nad osobistą 
czystością ludności, jej mieszkań i otoczenia; współdziałanie z władzami 
rządowymi przy zwalczaniu chorób zakaźnych i zapobieganiu im” [3] oraz 
inne zadania związane z ochroną zdrowia publicznego. Według ustawy 
o służbie sanitarnej, organem wykonawczym w zwalczaniu chorób prze-
wlekłych i zakaźnych został PCZE. 19 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy  
II RP uchwalił Zasadniczą ustawę sanitarną. W ustawie opisano zadania mi-
nistra zdrowia, do których zaliczano zwalczanie chorób zakaźnych, ostrych 
i przewlekłych, sprawy zaopatrzenia w wodę, sprawy czystości powietrza, 
wody i gleby, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, nadzór nad 
wytwarzaniem i sprzedażą kosmetyków, higieną sanitarna pomieszczeń, 
higieną zawodową i ochronę pracy, produkcję i sprzedaż szczepionek i su-
rowic, funkcjonowanie szpitali i placówek ambulatoryjnych. Kompetencje 
ministra wyszczególnia artykuł 2 ustawy: „W szczególności kompetencji 
Ministerstwa Zdrowia Publicznego podlegają następujące sprawy: zwalczanie 
chorób w ogólności, a przede wszystkim zakaźnych, zarówno ostrych jak 
i przewlekłych (dezynfekcja, dezynsekcja, kąpiele ludowe, zakłady wyrobu 
surowic i szczepionek, pracownie bakteriologiczne, sprawy cmentarzy, do-
mów pogrzebowych, przewożenie zwłok i t.p.)” [4]. Ustawa większość z wy-
mienionych zagadnień traktowała pobieżnie, fakt ten spowodowany został 
chęcią szybkiego wprowadzenia jednolitego prawa na terenach państwa 
polskiego5. Akty prawne powstające w kolejnych latach tworzenia systemu 
sanitarno-epidemiologicznego w Polsce były coraz bardziej doprecyzowa-
ne. Przykładem są ustawy o chorobach zakaźnych: Ustawa z 19 lipca 1919 
roku o przymusowym szczepieniu ochronnym przeciwko ospie: artykuł 1: 

„W państwie Polskim wszystkich mieszkańców obowiązuje przymusowe 

 5 Terytorium Polski w 1918 roku zostało utworzone z ziem wchodzących w skład trzech 
zaborów: Prus, Austrii i Rosji. Na terenach każdego z nich obowiązywało inne prawo, 
także sanitarno-epidemiologiczne, będące w różnym stopniu zaawansowania. Jednym 
z głównych celów należących do władz, było ujednolicenie prawa w Polsce, dlatego wiele 
ustaw było uchwalanych w szybkim tempie, a zagadnienia były opisywane pobieżnie. 
W kolejnych latach uchwalano ustawy w których precyzowano zagadnienia związane 
z systemem sanitarno-epidemiologicznym. 
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szczepienie ochronne przeciwko ospie”[5] oraz Ustawa z 25 lipca 1919 roku 
o przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób występujących 
nagminnie [6]. 

7 września 1923 roku Zakład Epidemiologiczny (ZE) został przekształcony 
w Państwowy Zakład Higieny (PZH). Była to instytucja sanitarno-badawcza, 
którą wspierało trzynaście terenowych filii6. Od 1936 roku w filiach PZH 
rozpoczęto zatrudnianie lekarzy epidemiologów, którzy mieli współpracować 
z lokalnymi władzami i instytucjami służby zdrowia. Efektem takich dzia-
łań było powstanie sieci zakładów powiązanych z władzami wojewódzkimi 
i powiatowymi. Przykładem może być urząd Nadzwyczajnego Komisarza 
do walki z epidemiami, który posiadał nadzwyczajne pełnomocnictwo na 
czas trwania epidemii7. 

Prowadzone działania zapobiegawcze spowodowały spadek zachorowań 
na choroby zakaźne oraz zminimalizowały możliwość wybuchu epidemii. 
Stan ten przyczynił się do poszerzenia zakresu działań PZH w zakresie zdro-
wia publicznego. Nie ograniczano się już tylko do profilaktyki i diagnostyki 
chorób zakaźnych, ale rozpoczęto działania z zakresu higieny pracy, kontroli 
leków, higieny żywności i żywienia, jakości wody do picia, higieny psychicznej 
i higieny odżywiania, inżynierii sanitarnej i administracji sanitarnej. Roz-
poczęto produkcję szczepionek i surowic. 

Wybuch drugiej wojny światowej spowodował przerwanie procesu two-
rzenia systemu sanitarno-epidemiologiczne w Polsce. Jedynie tereny General-
nej Guberni były objęte działaniami przeciwepidemicznymi. Niemcy chcąc 
zapobiec przedostawaniu się frontowych chorób zakaźnych, utworzyli urząd 

 6 Państwowy Zakład Higieny w swoich pracach był wspierany przez trzynaście tere-
nowych filii, które znajdowały się w: Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łucku, 
Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Stanisławowie, Toruniu, Wilnie, Brześciu nad Bugiem 
i Katowicach. Filie były otwierane na przestrzeni lat 1918–1939. W 1939 roku filię 
w Gdyni, przekształcono w Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, który istnieje 
po dzień dzisiejszy.

 7 Stanowisko Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami powoływane było do 
realizowania zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych na mocy ustawy 
z 14 lipca 192 roku o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego komisarza do 
walki z epidemiami. Posiadał on nadzwyczajne pełnomocnictwa związane ze zwalcza-
niem epidemii. Komisarza powoływała Rada Ministrów na wniosek Ministra Zdrowia 
Publicznego. 



pełnomocnika do walki z durem wysypkowym. Do zadań pełnomocnika 
należał nadzór nad działalnością kolumn, które miały za zadanie zwalczanie 
chorób zakaźnych8 [7]. 

Walki zbrojne nie pozwalały na szeroko zakrojoną działalność służb 
epidemiologicznych. Szerzące się epidemie tyfusu, błonicy i czerwonki były 
zwalczane na poziomie lokalnym i regionalnym przez Kolumny Sanitarne. 
Miały one za zadanie opanowanie ognisk chorób zakaźnych i przeciwdziała-
nie ich rozszerzeniu. W 1944 roku, na terenach wyzwolonych spod okupacji 
niemieckiej, ze względu na szalejące epidemie duru plamistego, czerwon-
ki, duru brzusznego, z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej, powołano 
Naczelny Nadzwyczajny Komisariat (NNK) do Walki z Epidemiami. Do 
głównych zadań NNK należało zwalczanie epidemii, szkolono lekarzy i pie-
lęgniarki. Pomimo trudności organizacyjnych na przełomie 1944–1945 roku 
NNK został utworzony w każdym województwie, opierając swoją działalność 
na Kolumnach Sanitarnych, które składały się z higienistki i dwóch dezynfek-
torów. W 1945 roku doszło do zacieśnienia współpracy pomiędzy PZH i NNK 
oraz wcielenia tej jednostki do struktur ministerstwa. Kolejnym krokiem było 
przekształcenie wojewódzkich oddziałów Naczelnego Komisariatu w oddziały 
sanitarno-epidemiologiczne wojewódzkich wydziałów zdrowia [8]. 

Na mocy Uchwały Prezydium Rady Ministrów Nr 27/52 z dnia 2 II 1952 roku 
w sprawie powołania stacji sanitarno-epidemiologicznych i stacji kwarantan-
nowych, powstały wojewódzkie oraz powiatowe stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne, mające odpowiadać za nadzór bieżący i akcje sanitarno-porządkowe. 

14 sierpnia 1954 roku, Dekretem o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
utworzono Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), posiadającą kompetencje 

 8 Kolumny przeciwepidemiologiczne działały na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, 
a ich pracownikami byli wyłącznie obywatele polscy. Kolumny składały się z dezynfek-
torów, sanitariuszy i kierowników, którzy byli szkoleni przez pracowników Państwowej 
Szkoły higieny w Warszawie. Niemcy ściśle kontrolowali działalność kolumn. Polacy 
pod osłoną działalności sanitarno-epidemiologicznej próbowali tworzyć komórki kon-
spiracyjne. Do ich głównych zadań należała produkcja szczepionek przeciwko durowi 
wysypkowemu oraz dostarczanie ich do ludności polskiej. Prowadzono także tajne 
nauczanie studentów wydziału lekarskiego. Do końca 1945 roku na terenach Polski 
działało 450 kolumn oraz 1350 dezynfekatorów. Zobacz: S. Kałużewski, Przyczynek 
do historii Państwowego Zakładu Higieny w latach 1945–1997, Roczniki Państwowego 
Zakładu Higieny 1998, Tom 49, suplement.
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nadzoru zapobiegawczego. Powołano państwowych inspektorów sanitar-
nych na szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, miejskim, dzielnicowym 
i portowym. Nowa instytucja otrzymała rozszerzony zakres kompetencji 
w zapobieganiu chorobom zakaźnym, popularyzowaniu zasad higieny oraz 
odpowiadała za bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny. Inspektorzy 
otrzymali możliwość wyciągania sankcji, zgodnie z przepisami o postę-
powaniu przymusowym, np. kara grzywny. PIS ma struktury centralne 
i  terenowe. Organem kierującym – centralnym jest Główny Inspektor 
Sanitarny, który kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz ko-
mórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład urzędu: Departament 
Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz; Departament Zapobiegania 
oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi; Departament 
Higieny Środowiska; Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody; 
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia; Departament Żyw-
ności Prozdrowotnej; Departament Nadzoru nad Środkami Zastępczymi; 
Departament Prawny; Departament Nadzoru i Kontroli; Departament 
Ekonomiczno-Administracyjny; Departament Współpracy Międzynaro-
dowej i Ochrony Sanitarnej Granic; Biuro Głównego Inspektora; Biuro 
Dyrektora Generalnego (rys. 1).

Organami terenowymi Inspekcji są państwowi inspektorzy sanitarni, 
którzy kierują stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Stacje posiada-
ją status prawny podmiotu leczniczego działającego w formie zakładu 
opieki zdrowotnej. Na terenach województw działają wojewódzkie stacje 
sanitarno-epidemiologiczne, którymi kierują odpowiednio wojewódzcy 
inspektorzy sanitarni, na terenach powiatu powiatowi inspektorzy [9]. 
Nad bezpieczeństwem sanitarnym przejść granicznych, portów lotniczych 
i morskich, jednostek pływających po terenie wód terytorialnych inspekcję 
wykonują państwowi graniczni inspektorzy sanitarni (tabela 1). Kierują 
oni granicznymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi oraz podlegają 
bezpośrednio pod zwierzchnictwo Głównego Inspektora Sanitarnego 
(rys. 2).

W latach 50. i 60. XX wieku nastąpił znaczący rozwój Państwowej In-
spekcji Sanitarnej. Przeprowadzono masowe szczepienia przeciwko chorobie 
Heine-Medina. Na początku lat 50. zwalczono pierwszą większą epidemię 
polio1.
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Rys� 1� Organizacja Urzędu Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Źródło: [1] http://gis�gov�pl/o-nas/glowny-inspektor-sanitarny/organizacja-urzedu 

(dostęp: 21�11�2016)
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Tabela 1� Zadania Inspektorów Sanitarnych

Źródło: opracowano na podstawie: http://gis�gov�pl/o-nas/panstwowa-inspekcja-

sanitarna (dostęp: 19�11�2016)

Główny Inspektor 
Sanitarny

Państwowy 
Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny 

Państwowy 
Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

Państwowy Portowy 
Inspektor Sanitarny 

Zadania 

Ustala ogólne 
kierunki działania 

PIS

Kieruje wojewódzką 
stacją sanitarno- 

-epidemiologiczną 

Kieruje powiatową 
stacją sanitarno- 

-epidemiologiczną

Kieruje stacjami 
sanitarno- 

-epidemiologicznymi 
na przejściach 
granicznych 
drogowych, 
kolejowych, 

lotniczych, rzecznych 
i morskich, portów 

lotniczych i morskich, 
jednostek pływających 

na terenie wód 
terytorialnych

Zarządza 
systemem 
wymiany 

informacji 
w zakresie 

dotyczącym PIS 

Powoływany 
i odwoływany jest 
przez wojewodę 

Powoływany 
i odwoływany jest 

przez starostę 

Powoływany 
i odwoływany przez 

Głównego Inspektora 
Sanitarnego za zgodą 
właściwego wojewody 

W razie 
zagrożenia 

bezpieczeństwa 
sanitarnego 

wydaje organom 
PIS polecenia 

o podjęciu 
czynności 

zapobiegawczych 
lub kontrolnych

Koordynuje 
i nadzoruje 

działalność PIS
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Rys 2� Schemat hierarchii w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Źródło: http://gis�gov�pl/o-nas/panstwowa-inspekcja-sanitarna/glowny-inspektor-

sanitarny (dostęp: 17�11�2016)
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Kolejne lata działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczyły zmian 
organizacyjnych, sposobów powoływania inspektorów, sposobów finan-
sowania inspekcji. 18 marca 1985 roku nastąpił przełom, gdyż uchwalono 
ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która obowiązuje ze zmianami do 
dnia dzisiejszego [10]. Wprowadziła ona tzw. pionową podległość organów 
inspekcji. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powoływał państwowych 
wojewódzkich, terenowych i portowych inspektorów sanitarnych. Inspek-
torzy wojewódzcy podlegali Głównemu Inspektorowi w randze Wicemini-
stra Zdrowia, a inspektorzy terenowi i portowi właściwemu inspektorowi 
wojewódzkiemu.  

Kolejna ustawa z 24 lipca 1998 roku wprowadziła zmiany administra-
cyjne, które pokierowane zostały reformą ustrojową państwa [11]. Usunięto 
z nazwy Inspekcji wyraz „państwowa”. Doszło do zespolenia organów In-
spekcji z administracją rządową i samorządową. Wojewoda stał się częścią 
Inspekcji Sanitarnej na szczeblu wojewódzkim, wykonując jej zadania przy 
pomocy wojewódzkiego inspektora sanitarnego, będącego kierownikiem 
wojewódzkiej stacji sanitarnej. Powiatowy inspektor sanitarny został kie-
rownikiem powiatowej inspekcji sanitarnej będącej w składzie zespolonej 
administracji powiatowej. W skład Inspekcji weszli także: portowy i kolejowy 
inspektor sanitarny, a ich odpowiednicy na  szczeblu wojewódzkim byli 
powoływani i odwoływani przez właściwego wojewodę w porozumieniu  
z Głównym Inspektorem. Ustawa uzależniła inspektorów od władz lokalnych, 
pozwalając wójtom, burmistrzom, prezydentom, starostom na wydawanie 
poleceń właściwemu inspektorowi podczas groźby wystąpienia chorób za-
kaźnych. W okresie obowiązywania ustawy z 1998 roku, 1 stycznia 2000 roku 
powołano Główny Inspektorat Sanitarny [12], a rok później zlikwidowano 
kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, których mienie i uprawnienia 
przejęły powiatowe stacje sanitarne [13].

1 marca 2002 roku uchwalono nową Ustawę o Inspekcji Sanitarnej oraz 
zmianie innych ustaw, na mocy której przywrócono nazwę Państwowa 
Inspekcja Sanitarna [14]. Zespolenie władz lokalnych z inspekcją nie przy-
niosło oczekiwanych rezultatów, nie sprzyjało spójności w Inspekcji. Dlatego 
1 stycznia 2002 roku przywrócono pionowe podporządkowanie organów 
Inspekcji, w skład której weszli: Główny Inspektor Sanitarny, wojewódzki 
inspektor sanitarny, powiatowy inspektor sanitarny oraz graniczny inspek-
tor sanitarny. Kompetencje powoławcze otrzymał Główny Inspektor, który 
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mianował inspektorów szczebli niższych. Główną misją inspekcji została 
realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego. 

Do kolejnego zespolenia władz lokalnych i organów inspekcji doszło  
w 2010 roku [15]. Organem administracji rządowej zespolonej w woje-
wództwie został państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, a inspektor 
powiatowy został jego odpowiednikiem na terenie powiatu. Działania 
obydwu inspektorów są finansowane z budżetu wojewody. Jedynym nie-
zespolonym organem został państwowy graniczny inspektor sanitarny, 
którego działalność finansuje minister zdrowia. Jest to stan prawny obo-
wiązujący do dnia dzisiejszego. Na terenie kraju funkcjonuje 318 powia-
towych stacji sanitarno-epidemiologicznych, 16 stacji wojewódzkich i 10 
stacji granicznych (rys. 3).

Rys� 3� Państwowa Inspekcja Sanitarna

Źródło: http://gis�gov�pl (dostęp:19�11�2016)



Epidemiologia, jak i cały system sanitarny zajmuje ważne miejsce w nau- 
kach medycznych, ale także jest elementem systemu zdrowotnego państwa. 
Nie należy traktować epidemiologii jako odrębnego działu, niemającego wpły-
wu na stan  bezpieczeństwa kraju. Ponad 95 lat istnienia służb sanitarnych 
w Polsce i 60 lat doświadczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej pokazuje, 
jak duży wpływ mają te instytucje na kształtowanie systemu nadzorującego 
bezpieczeństwo zdrowotne w kraju. Pomimo wielu zmian zachodzących 
głównie w strukturach Inspekcji, jej cele od dziesięcioleci pozostają niezmien-
ne. Wiele uregulowań zawartych w ustawie z 1985 roku obowiązuje do dnia 
dzisiejszego w rozszerzonej wersji. Państwowa Inspekcja Sanitarna została 
powołana przede wszystkim do realizacji zadań związanych ochroną zdrowia 
publicznego. Artykuł 1 Ustawy z 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
dodatkowo kładzie nacisk na sprawowanie nadzoru nad warunkami higie-
nicznymi panującymi w obiektach użyteczności publicznej, na nauczanie  
i wychowanie mające na celu zapobieganie zakażeniom i rozprzestrzenieniu 
chorobom zakaźnym. Do nowych zadań należących do Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej należy nadzór nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obie-
gu tzw. dopalaczy. Przeprowadzona na szeroką skalę akcja zamykania punk-
tów sprzedaży z dopalaczami miała na celu niedopuszczenie do zatruć, a nawet 
zgonów. Używanie wszelkich substancji psychotropowych, nadużywanie al-
koholu może prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych i zdrowotnych. 
Przeciwdziałanie Inspekcji Sanitarnej takim działaniom sprzyja poprawie 
bezpieczeństwa zdrowotnemu. Przeprowadzone badania nad kondycją psy-
chiczną mieszkańców Polski wskazują, że ponad 3 miliony osób nadużywa al-
koholu i substancji psychotropowych, a około 700 tysięcy jest uzależniona [16]. 
Służby sanitarne zauważają pojawienie się wielu czynników negatywnych, 
takich jak spadek rodności kobiet i przyrostu naturalnego, patologie społeczne, 
wysoka umieralność na choroby układu krążenia, nowotwory, zatrucia, za-
niedbania w wychowaniu fizycznym młodzieży, starzenie się społeczeństwa, 
zmiany w środowisku naturalnym, oddziaływania psychologiczne środków 
masowego przekazu. Wszystkie te czynniki powodują zachwianie równowagi  
w społeczeństwie, które będąc osłabione, nie jest w stanie zagrożenia reagować 
na wystarczającym poziomie. Fakt coraz niższego przyrostu naturalnego oraz 
starzejącego się społeczeństwa stawia kraj przed wyzwaniem związanym  
z obroną państwa. Niż demograficzny wpływa negatywnie nie tylko na pro-
dukt krajowy, ale także na stan bezpieczeństwa państwa.
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Podobnie rzecz ma się do innych czynników badanych przez służby sani-
tarne i epidemiologiczne. Broń chemiczna, zatrucia ujęć wody pitnej, choroby 
zakaźne są realnymi zagrożeniami. Nadzór nad tymi zjawiskami jest istotny 
z punktu bezpieczeństwa państwa. Pomimo upływu lat i rozwoju cywilizacji 
oraz technologii wiele problemów badanych przez system sanitarno-epide-
miologiczny, jest nadal aktualny. Epidemie dżumy, cholery czy gruźlicy zosta-
ły zastąpione nowymi chorobami zakaźnymi: AIDS, HIV, świerzb, krztusiec, 
zapalenie płuc, błonica, malaria, choroby przenoszone drogą płciową, cho-
roby odzwierzęce. Zmiana stylu życia i ciągły rozwój cywilizacyjny sprzyja 
rozwojowi nowym epidemiom otyłości, zaburzeń psychicznych, problemów 
kostno-stawowych, zaburzeń wzroku, problemów hormonalnych. Wszyst-
kie te czynniki wpływają na obniżenie poziomu bezpieczeństwa państwa. 
Rozszerzony zakres działań Inspekcji Sanitarnej, przeprowadzanie akcji 
społecznych ma na celu uświadomienie ludności stanu w jakim się znajdują 
oraz doprowadzenia ich do zmiany nawyków i poprawy. Obecne epidemie 
są o wiele groźniejsze niż te sprzed kilkuset lat gdyż na otyłość czy bezpłod-
ność nie ma szczepionek. Dlatego wszelkie działania podejmowane przez 
służby sanitarno-epidemiologiczne są tak ważne. Zdrowe społeczeństwo to 
bezpieczne społeczeństwo.   
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Rola edukacji antyterrorystycznej  
a świadomość społeczeństwa

Abstrakt
Przygotowanie społeczeństwa do prawidłowego zachowania i reagowania na 

zagrożenia terrorystyczne, to obszar działań, który stał się priorytetowy w wielu 
państwach europejskich. Istotne staje się zaktywizowanie działań społeczeństwa 
na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Artykuł dotyczy bardzo aktualnej problematyki, tj. roli świadomości społeczeń-
stwa w obszarze edukacji antyterrorystycznej. Przedstawione zostały cztery główne 
grupy odbiorców, których powinna objąć edukacja antyterrorystyczna. Pokazane 
zostały nowoczesne narzędzia i środki, które mogą być wykorzystywane w tym 
zakresie. W artykule zamieszczono wyniki badań prowadzone m.in. przez CBOS 
dotyczące świadomości ludzi na temat zagrożeń związanych z zamachami terro-
rystycznymi w latach 2014–2017, a realną liczbą ofiar zamachów.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, terroryzm, społeczeństwo, świadomość społe-
czeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja antyterrorystyczna 
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Abstract

Preparing the public for the proper behavior and response to terrorist threats 
is the area of the activity that has become a priority in many European countries. 
It is important to activate the actions of the public to improve the level of safety. 
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This article deals with very up-to-date issues, ie, public awareness in anti-terrorism 
education. There are four main groups of beneficiaries to be covered by anti-terror-
ism education. Modern tools that can be used have been put forward. This article 
presents the results of a study on people’s awareness of the dangers of terrorist 
attacks in 2014–2017 and the real number of victims.

Keywords: security, terrorism, society, public awareness, education for security, 
anti-terrorism education

Wstęp

Zjawisko terroryzmu było przedmiotem badań wielu znanych i cenionych 
dzisiaj filozofów. Już w starożytnej Grecji Platon (427–347 p.n.e.) czy Ary-
stoteles (384–322 p.n.e.) odnosili się do rządów tyranów i określali je jako 
przestępstwo. 

Na przełomie 66–73 r. n.e. w Palestynie i w Egipcie działała sekta religijna 
Sicari, której działania polegały na skrytobójstwie na tle politycznym. Grupę 
tę określa się jako najbardziej radykalne ugrupowanie w stronnictwie zelotów. 
Sekta dokonywała zabójstw wobec Rzymian i ich sprzymierzeńców znie-
nacka, szczególnie w tłumie modlących się w świątyniach. Ta sekta właśnie 
zniszczyła Pałac Heroda. [1] 

Wiek XI–XIII to okres działania asynów, członków arabskiego zakonu 
z Presji, określanego jako szyicka sekta, która specjalizowała się w zamachach 
skrytobójczych. Idąc dalej, rewolucja francuska oraz okres rządów Komitetu 
Ocalenia Publicznego nazwane zostały okresem terroru, a zasiadających 
w komitecie jakobinów nazywano terrorystami, wówczas zginęło około 17 tys. 
Francuzów.

Geneza współczesnego terroryzmu to wiek XIX, kiedy terror oznaczał 
przede wszystkim sposób przejmowania władzy. Jako przykład przytoczyć 
można terroryzm indywidulany stosowany przez karboniuszy i fenian w Pol-
sce podczas powstania styczniowego.

Źródłem terroryzmu XX wieku były głównie ruchy nacjonalistyczne. 
Był to tzw. terroryzm separatystyczny, umiejscowiony przede wszystkim na 
Bałkanach i w Irlandii Północnej (w przyszłości utworzone zostało Wolne 
Państwo Irlandzkie i nastąpił podział Wysp). 1919 rok to początek powstania 
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Irlandzkiej Armii Republikańskiej, którego przedstawiciele nie respektowali 
traktatu brytyjsko-irlandzkiego i rozpoczęli walkę terrorystyczną, która 
pochłonęła wiele ofiar.

W latach 80. XX wieku ruchy terrorystyczne określano jako zastępcze 
działania wojenne. Według tych koncepcji wszelkie działania terrorystyczne 
miały swoje źródło w Białym Domu lub na Kremlu. Określano to mianem 
zimnej wojny.

Kolejny przełom, wiek XXI – to atak 11 września 2001 na World Trade 
Center i Pentagon. Zwrócono uwagę na przyczyny, konflikt na Bliskim 
Wschodzie oraz związek między islamem a terroryzmem. Terroryści uzasad-
niają akty przemocy, powołując się na cytaty zawarte w Koranie, odwołują 
się do dżihadu, czyli świętej wojny z krucjatą przeciwko islamowi. Spór 
między islamem a chrześcijaństwem jest bardzo dobrze opisany w literaturze 
historycznej. Stąd jedynie krótka wzmianka w tym miejscu. [2] 

Terroryzm współczesny nierozerwalnie związany jest ze strachem. Strach 
społeczeństwa wykorzystywany jest dla osiągnięcia konkretnych celów po-
litycznych czy ideologicznych. Powoduje spadek poczucia bezpieczeństwa, 
co stanowi główny cel działania terrorystycznego, które wymaga jednocze-
śnie dużego oddźwięku społecznego i medialnego. Przy spełnionych tych 
kryteriach dany akt terrorystyczny może być skuteczny. W działaniach 
terrorystycznych istotny jest proces oddziaływania na opinię publiczną. 
Właściwa strategia działania może znacznie wzmocnić, a nawet zwielokrotnić 
efektywność sił i środków, wykorzystanych przez terrorystów. [3]

Islamiści stosują nowoczesne metody: strategie działań terrorystycznych 
i metody psychologicznego oddziaływania na wytypowane społeczności, 
dostosowując dostępne środki do środowiska analizowanego pod kątem 
cywilizacyjno-kulturowym. Korzystają z mediów tradycyjnych, mediów spo-
łecznościowych, z najnowszych technik komunikacji i łączności. Powoduje 
to, iż islamiści są wyjątkowo zagrażającym przeciwnikiem i walka z terro-
ryzmem w ich wydaniu znacznie rożni się od zwalczania dotychczasowych 
form terroryzmu, znanych nam z końca XX wieku.[4]

Celem artykułu jest wskazanie na konieczność dostosowania tematyki 
edukacji dla bezpieczeństwa do aktualnych problemów współczesnego świata, 
jakim jest terroryzm międzynarodowy. Przygotowanie społeczeństwa do 
prawidłowego zachowania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne to 
obszar działań, który stał się priorytetowy w wielu państwach europejskich. 
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Istotne staje się zaaktywizowanie działań społeczeństwa na rzecz podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa. W artykule zwrócono również uwagę na 
rolę świadomości społeczeństwa w obszarze edukacji antyterrorystycznej. 
Wyodrębnione zostały cztery główne grupy odbiorców, których powinna 
objąć edukacja antyterrorystyczna. Pokazane zostały nowoczesne narzędzia 
i środki, które mogą być wykorzystywane w tym zakresie. W artykule za-
mieszczono wyniki badań prowadzone m.in. przez CBOS, na temat świado-
mości ludzi na temat zagrożeń związanych z zamachami terrorystycznymi 
w latach 2014–2017 a realną liczbą ofiar zamachów.

1. Poczucie zagrożenia terroryzmem w Europie Zachodniej

Obecnie obawy przed zamachami terrorystycznymi w Europie są większe niż 
statystyczne zagrożenie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Cen-
trum Badania Opinii Społecznej, w 2013 r. ponad dwie piąte badanych (43%) 
ocenia, że w Polsce istnieje realne zagrożenie terroryzmem. Przekonanie, 
że strach przed zagrożeniem terrorystycznym jest wyolbrzymiany wyraża 
ponad jedna czwarta ankietowanych (28%), natomiast nieco mniej osób 
(24%) nie dostrzega go wcale. Co czwarty badany (26%) obawia się ataków 
terrorystycznych, a blisko trzy czwarte (72%) nie myśli o tym wcale. Niemal 
trzy piąte ankietowanych (58%) ocenia, że polskie władze i instytucje pań-
stwowe nie są dobrze przygotowane, by zapobiegać atakom terrorystycznym. 
Ponad jedna czwarta (28%) jest przeciwnego zdania. W celu zwiększenia 
swojego bezpieczeństwa ogromna większość respondentów (80%) wyrazi-
łaby zgodę na intensyfikację kontroli na granicach, lotniskach i dworcach. 
Gotowość do poniesienia dodatkowych kosztów w związku z wydatkami na 
bezpieczeństwo wyraża prawie połowa badanych (48%), natomiast 44% się 
na to nie zgadza. Duża grupa (58%) nie zaakceptowałaby ograniczenia przez 
instytucje państwowe informacji o zagrożeniu terrorystycznym w kraju. 
Mocno krytykowana jest możliwość zwiększenia uprawnień władz w zakresie 
inwigilacji obywateli: podsłuchiwania rozmów telefonicznych czy kontroli 
korespondencji, którym sprzeciwia się ośmiu na dziesięciu Polaków (79%). [5]

Dla porównania, cztery lata później, w 2017 r., z badań przeprowadzonych 
przez CBOS już 59% Polaków uważa, że w kraju istnieje realne zagrożenie 
terroryzmem, czyli 16% więcej. Zdaniem 63% instytucje państwowe nie są 
dobrze przygotowane do zapobiegania atakom terrorystycznym (w 2013 r. 



Rola edukacji antyterrorystycznej a świadomość społeczeństwa 135

uważało tak 58% Polaków). Tylko 20% respondentów dobrze ocenia przy-
gotowanie antyterrorystyczne. 

Zamachy terrorystyczne, które miały miejsce w zeszłym roku w Paryżu 
i w Brukseli, przyczyniły się w dużym stopniu do zwiększenia obaw nie tyl-
ko Polaków przed zamachami. Proporcjonalnie zmalało zaufanie do władz 
państwowych do zapobiegania im. 

W 2017 r. przeświadczenie o realnym zagrożeniu terroryzmem w Pol-
sce wyraża 59 proc. –tyle samo, co w grudniu 2015 r., bezpośrednio po 
zamachach we Francji. Według opinii CBOS, rozważania o zagrożeniu ter-
roryzmem w Polsce związane są bezpośrednio z poziomem wykształcenia 
badanych. Respondenci z wyższym wykształceniem bardziej skłonni są 
uznać, iż zagrożenie terroryzmem jest wyolbrzymiane. Badanie odbyło się 
po zamachach terrorystycznych, które miały miejsce 22 marca w Brukseli. 
W ich wyniku zginęły 32 osoby (w tym jedna Polka). [6] 

Tabela 1� Wybrane zamachy terrorystyczne które miały miejsce w Europie i Stanach 

Zjednoczonych w latach 2013–2017

Data Miejsce Przebieg Ofiary

15 kwietnia 
2013 Boston

Podwójny zamach bombowy 
na uczestników Maratonu 

Bostońskiego przy linii mety.

5 osób zabitych, 
264 rannych.

11 maja 
2015 Turcja

Eksplozja dwóch 
samochodów-pułapek. 

Zamachy przeprowadzone 
przez syryjski wywiad.

43 osoby zabitych, 
140 rannych.

7 stycznia 
2015 Francja Atak islamistów na redakcję 

tygodnika „Charlie Hebdo”. 
12 osób zabitych, 

5 rannych.

9 stycznia 
2015 Francja

Wzięcie zakładników 
w hipermarkecie koszernym 

„Hyper Cacher”. Napastnikiem 
okazał się Amedy Coulibaly, 

który zginął razem z pięcioma 
zakładnikami.

6 osób zabitych,  
9 rannych.
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Data Miejsce Przebieg Ofiary

14 lutego 
2015 Dania

Strzelanina w centrum stolicy 
Danii. Pierwsza strzelanina 
miała miejsce w kawiarni, 

w której odbywała się 
organizowana przez Larsa 
Vilksa debata pod hasłem 

„Sztuka, bluźnierstwo 
i wolność ekspresji” 

w kawiarni Krudttønden. 
Druga strzelanina nastąpiła 
przed synagogą. Do trzeciej, 
ostatniej strzelaniny doszło 

obok dworca Nørrebro. 

3 osoby zabite,  
5 rannych.

18 marca 
2015 Tunezja

Atak na muzeum 
w Tunisie stłumiony przez 

antyterrorystów.

19 osób zabitych, 
11 rannych.

26 czerwca 
2015 Tunezja

Zamach w Susie – atak 
terrorystyczny w kurorcie 

Susa.)

39 osób zabitych 
i 36 rannych.

20 lipca 
2015 Turcja

Atak terrorystyczny w Suruç 
w prowincji Şanlıurfa na 

południu Turcji. 

W wyniku 
wybuchu bomby 
śmierć poniosły 
33 osoby, a 104 
zostały ranne.

13 
listopada 

2015
Paryż

Seria ataków terrorystycznych 
w Paryżu i Saint-Denis we 

Francji. W krótkim odstępie 
czasu doszło do trzech 

eksplozji i sześciu strzelanin.

Zginęło 130 osób, 
ponad 300 osób 

rannych.

24 
listopada 

2015 
Tunezja

Samobójca w centrum Tunisu 
wysadził się w powietrze, 

próbując wejść do autobusu 
z funkcjonariuszami ochrony 
prezydenckiej. Do zamachu 

przyznało się Państwo 
Islamskie.

13 osób zabitych 
i 20 rannych.
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Data Miejsce Przebieg Ofiary

19 marca 
2016 Turcja

Zamachowiec samobójca 
wysadził się w centrum 

turystyczno-handlowym 
w Stambule. Za zamach 

odpowiedzialne jest Państwo 
Islamskie.

6 osób rannych, 
36 zabitych.

22 marca 
2016 Bruksela

Dwóch zamachowców 
samobójców zdetonowało 

ładunki wybuchowe na 
brukselskim lotnisku 

Zaventem. Trzeci 
zamachowiec samobójca 

wysadził się w wagonie metra 
pomiędzy stacjami Schuman 

i Maelbeek. Do zamachu 
przyznało się Państwo 

Islamskie.

32 osoby zginęły, 
270 osób jest 

rannych.

12 czerwca 
2016

Stany 
Zjednoczone

Omar Mateen dokonał 
ataku na klub Pulse 

w Orlando, poprzysięgając 
wcześniej wierność Państwu 

Islamskiemu.

50 osób zabitych, 
50 rannych.

14 lipca 
2016 Francja

Zamachowiec wjechał 
w tłum ludzi spacerujących 
po Promenadzie Anglików 

w Nicei.

84 osób zabitych, 
120 osób rannych

22 lipca 
2016 Niemcy

18-letni Niemiec pochodzenia 
irańskiego zaczął strzelać 
w centrum handlowym 
w Monachium w piątek, 
czyli w dzień w którym 

muzułmanie raczej nie chodzą 
do sklepów.

 9 osób zabitych, 
27 rannych.
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cd� Tabeli 1�

Data Miejsce Przebieg Ofiary

25 lipca 
2016

Stany 
Zjednoczone

Mężczyzna ostrzelał klub, 
który był tego dnia wynajęty 
na zabawę dla nastolatków. 

Zginęły dwie osoby, 
a kilkanaście zostało rannych. 

16 osób rannych, 
2 osoby zabite.

22 marca 
2017 Londyn

Akt terrorystyczny, który 
miał miejsce na terenie 

Mostu Westminsterskiego 
w Londynie, w pobliżu 

brytyjskiego parlamentu. 
Napastnik wjechał 

samochodem w tłum ludzi, po 
czym wysiadł z samochodu 

i rzucił się z nożem na 
policjantów.

zginęło 6 osób, 
a 29 odniosło 

obrażenia.

7 kwietnia 
2017 Sztokholm

Do zdarzenia doszło na 
terenie głównego deptaku, gdy 
napastnik wjechał skradzioną 

ciężarówką w tłum ludzi, 
a także dom handlowy. Doszło 

również do strzelaniny. 
Policjanci zatrzymali 

zamaskowanego sprawcę. 

W ataku zginęło 
co najmniej  

3 osoby,  
a 8 odniosło 
obrażenia.
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cd� Tabeli 1�

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy informacji przekazywanych 

w mediach informacyjnych w latach: 2014-2017 (Dziennik Zachodni, Gazeta,  

Newsweek, Wprost)� Zestawienie to pozwala ocenić wpływ przekazów medialnych 

o zamachach terrorystycznych na poczucie zagrożenia obywateli�

2. Edukacja antyterrorystyczna

Raport Global Terrorism Index 2016 wskazuje, iż ryzyko terrorystyczne 
wzrasta. [7, 8] W związku z tym, że w Europie zwiększa się poczucie zagro-
żenia terroryzmem (co przedstawione zostało w badaniach opinii publicznej), 
coraz istotniejsza staje się edukacja antyterrorystyczna jako element systemu 
bezpieczeństwa państwa. W tym miejscu należy przyjąć założenie, że więk-
szość społeczeństwa pozyskuje wiedzę na ten temat ze środków masowego 
przekazu, co prowadzić może do zachwiania obiektywnego postrzegania 
rzeczywistości. 

Data Miejsce Przebieg Ofiary

20 kwietnia 
2017 Paryż

Zamach w Paryżu – akt 
terrorystyczny, który miał 

miejsce na terenie Pól 
Elizejskich w Paryżu. Do 

zdarzenia doszło na Polach 
Elizejskich w 8. dzielnicy 
Paryża, miejscu bardzo 

uczęszczanym przez turystów 
i paryżan. Po krótkiej 

rozmowie napastnik, który 
wyszedł z szarego Audi, 
otworzył ogień z broni 

automatycznej (karabinek AK) 
do policjantów siedzących 
w aucie, śmiertelnie raniąc 

37-letniego policjanta, Xaviera 
Jugelé. Kolejni dwaj policjanci 
oraz niemiecka turystka zostali 

poważnie zranieni.

1 osoba zginęła,  
2 zostały ranne.
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Edukacja antyterrorystyczna, to: „edukacja, która może przyczynić się 
do redukcji zagrożenia terrorystycznego oraz minimalizacji zarówno bez-
pośrednich następstw zdarzeń terrorystycznych, jak i ich długofalowych 
konsekwencji społecznych”. [9] 

Edukacja antyterrorystyczna to koncepcja teoretyczna oraz praktyka 
społeczna. Jej celem jest przede wszystkim kształcenie poprzez przekazy-
wanie wiedzy, kształtowanie świadomości, zachowań i postaw wobec terro-
ryzmu. Istotnym elementem tej koncepcji jest umiejętność przekazywania 
i rozpoznawania zagrożeń. Edukacja ta to teoria i praktyka społeczna oraz 
pedagogiczna, której celem jest pozyskiwanie nie tylko wiedzy, ale również 
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia 
społecznego i indywidualnego. 

Jednym z elementów tej edukacji jest również kształtowanie:
• bezpiecznych postaw, czyli poznawanie sposobów pozwalających unikać 

lub minimalizować zagrożenia dla jednostek i całych społeczeństw;
• umiejętności korzystania odpowiedniego do poziomu zagrożenia ze środ-

ków ochrony i pomocy służb i ludzi odpowiedzialnych za wybraną dzie-
dzinę bezpieczeństwa;

• świadomości zagrożenia i znaczenia własnego działania dla tworzenia 
przestrzeni bezpieczeństwa w danej społeczności;

• umiejętności współpracy z ekspertami i przedstawicielami instytucji na 
rzecz bezpieczeństwa lub w przypadku jego naruszenia, a przede wszyst-
kim niedopuszczenia do ich powstania. [10]
Problematyka edukacji antyterrorystycznej może być rozpatrywana 

w aspekcie prakseologiczno-pragmatycznej oraz w wychowawczej. Per-
spektywa prakseologiczno-pragmatyczna skupia się na kształtowaniu 
umiejętności praktycznych oraz biegłości w rozpoznawaniu, eliminowa-
niu i unikaniu zamachów terrorystycznych. Dotyczyć będzie działania 
w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Aspekt wychowawczy dotyczy 
kreowania pewnych poglądów i świadomości na temat zagrożeń oraz po-
glądów i postaw wobec terroryzmu. W tym zakresie ważna jest również 
racjonalność w ocenie zjawisk, która pozwala na reagowanie adekwatne do 
rzeczywistości. Ważne jest, aby jednostka miała świadomość wystąpienia 
ataku terrorystycznego, umiała je szybko rozpoznać oraz będzie gotowa 
do racjonalnego działania. [10] 
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Świadomość zagrożenia terrorystycznego wskazuje na konieczność po-
siadania wiedzy, jak się zachować w przypadku zagrożenia bezpośredniego, 
jak analizować informacje, aby nie ulec powszechnej panice, manipulacjom. 
Tutaj istotna jest edukacja medialna. Media są niezbędne terrorystom, aby 
wywołać strach społeczeństwa, dlatego mówi się o psychologicznych skut-
kach zamachów terrorystycznych. Obawy przed kolejnymi zamachami są 
najczęściej wyolbrzymione w stosunku do prawdziwego zagrożenia. Media 
również w tym zakresie kształtują opinię i postawy społeczne.

W 2005 r. Rada Europy opracowała rekomendacje „Media i terroryzm”. 
Wskazano w nich, że media nie mogą stanowić wsparcia dla terrorystów, nie 
mogą realizować ich celów, tzn. wywoływać strachu, paniki, chaosu poprzez 
upowszechnianie odpowiednich informacji i obrazów. Rekomendacje Rady 
obejmują również opracowanie kodeksu postępowania dla dziennikarzy 
zajmujących się terroryzmem. Zalecenia dotyczyły obowiązku przekazy-
wania informacji opinii publicznej, jednocześnie nie zwiększając skutków 
terroryzmu. Rada Europy wskazała na konieczność organizowania szkoleń 
dla przedstawicieli mediów dotyczących zwiększenia świadomości na temat 
odpowiedniego redagowania materiałów multimedialnych czy prasowych 
mających na celu unikanie potęgowania strachu, wyolbrzymiania skali 
zdarzenia, a także unikania języka nienawiści. Zalecenia Rady Europy nie 
stanowią sprzeczności z wolnością środków masowego komunikowania. 
Ważne jednak jest etyczne odniesienie do przekazywanych informacji. [11]

Stanowi to swoistą trudność w aspektach:
• walka o odbiorców;
• spadek poziomu etyki dziennikarskiej i wrażliwości na przemoc;
• brak wiedzy i powierzchowne traktowanie tematów.

Media bardzo często traktowane są jako źródło propagandy działalności 
terrorystycznej. Jako jeden z wymiarów społeczeństwa informacyjnego, mają 
wpływ na kształtowanie postaw i zachowań, zgodnie z teorią komunikowania 
za pomocą perswazji lub propagandy. [12, 13] 

Medioznawcy zgodnie twierdzą, że rola mediów znacznie wzrasta w okre-
sie kryzysów, niestabilności politycznej lub społecznej. Dlatego właśnie, nie 
bez powodów mówi się o tym, że obecny strach przed terroryzmem jest 
zjawiskiem wykreowanym przez media. W tym momencie tak ważna staje 
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się edukacja antyterrorystyczna przedstawicieli mediów. Podstawą jest me-
dialność aktu terrorystycznego, w myśl twierdzenia, że media relacjonując 
wydarzenia, transmitują komunikat wyznaczony przez terrorystów.

Istnieje wiele korzyści związanych z przekazywaniem informacji przez 
media, ale należy wziąć pod uwagę również negatywne aspekty niekontro-
lowanego przekazu przez media:
• wzrost negatywnych nastrojów wśród społeczeństwa;
• rozpowszechnienie negatywnego wizerunku funkcjonariuszy zwalczają-

cych zagrożenia terrorystyczne;
• manipulowanie informacjami lub sposobem przekazów;
• brak rzetelności w przekazywaniu informacji. [14]

Jednocześnie ważnym aspektem jest możliwość wykorzystywania me-
diów jako narzędzia w zwalczaniu terroryzmu. Z punktu widzenia władz 
państwowych, współpraca z mediami jest konieczna ze względu na moż-
liwość uspokajania opinii publicznej lub ratowania ludzi. Jest to trudne ze 
względu na konieczność walki mediów o odbiorcę i potrzebę sensacyjnego 
przekazywania informacji. Warto w tym miejscu odnieść się do prawa 
do wolności słowa, prawa do informacji i bezpieczeństwa. [15, 16] Kolejną 
istotną kwestią jest dopracowanie zasad współpracy między władzami 
a dziennikarzami. Sprawnie działający system współpracy pozwala na 
lepsze współdziałanie w sytuacji kryzysu, zwłaszcza w aspekcie kryzysu 
terrorystycznego, który traktowany jest w kategorii walki informacyjnej. 
Najgorszym rozwiązaniem jest brak dostępu dziennikarzy do informacji. 
Jeżeli media nie będą miały dostępu do źródła informacji, do decydentów, 
informacje te będą kreowane przez nie same lub przez inne źródła, które 
nie będą wiarygodne.

Drugą grupą, do której powinna być skierowana edukacja w tym zakresie 
są to przedstawiciele administracji publicznej, szczególnie osoby odpowie-
dzialne za zwalczanie terroryzmu, rzecznicy prasowi, osoby odpowiedzialne 
za kontakty z mediami. Ważna w tej grupie jest wiedza na temat mecha-
nizmów wpływania na opinię publiczną, umiejętność analizy przekazów 
medialnych. Kampanie społeczne skierowane do szerokiej grupy odbior-
ców powinny zawierać informacje, jak zachować się, aby zminimalizować 
skutki potencjalnego zamachu, jakie działania podjąć, aby zwiększyć swoje 
bezpieczeństwo. 



Tabela 2� Interesy przedstawicieli władzy oraz dziennikarzy w zakresie przekazywania 

informacji społeczeństwu

Przedstawiciele władzy Dziennikarze

• przedstawienie wybranych  
informacji (przedstawienie jak 
największej liczby informacji;)

• tworzenie dobrego wizerunku;
• uzyskanie przychylności mediów 

i opinii publicznej. 

• uzyskanie konkretnych informacji 
w określonym czasie;

• zdobycie atrakcyjnych informacji;
• dotarcie do kompetentnych 

i „ważnych” osób;
• dotarcie do źródła;
• wyłączność informacyjna.

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji NGO „Zasady współpracy 

z mediami” ngo�pl oraz „Media regionalne i lokalne w praktyce”, red� Paweł Kuca, 

Wyd� Newsline, Rzeszów 2011�

Najkorzystniejszym rozwiązaniem staje się współdziałanie szkolnictwa 
antyterrorystycznego w ramach administracji publicznej wokół podmiotów 
zewnętrznych. Zarówno treści programowe, jak i narzędzia kształcenia 
zostają ujednolicone w takim stopniu, aby pozwolić zachować odrębność 
poszczególnych podmiotów. Dodatkowo ważnym aspektem jest stworzenie 
platformy wymiany doświadczeń. Edukacja przedstawicieli administracji 
publicznej odbywa się najczęściej poprzez udział w szkoleniach, semina-
riach lub podczas studiów podyplomowych w uczelniach skupiających się 
na kształceniu w zakresie bezpieczeństwa.

W odniesieniu do treści kształcenia, które powinny być przekazywane 
w tym zakresie, to przede wszystkim:
• umiejętność rozpoznawania nadchodzącego zagrożenia terrorystycznego;
• procedury postępowania w przypadku stwierdzenia oznak zagrożenia 

terrorystycznego;
• procedury postępowania w przypadku uczestniczenia w ataku terrory-

stycznym;
• możliwości radzenia sobie ze stresem po ataku terrorystycznym.
• charakterystyka mediów i zasady współpracy z ich przedstawicielami;
• prawne regulacje dotyczące terroryzmu i pracy dziennikarskiej;
• współpraca ze społeczeństwem;
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• edukacja antyterrorystyczna;
• przeciwdziałanie radykalizacji;
• psychologia terroryzmu;
• kryzys terrorystyczny. [17]

Kolejną grupą, którą należałoby objąć edukacją antyterrorystyczną, zwłasz-
cza w odniesieniu do środowisk zachodniej Europy, są zwolennicy ugrupować 
terrorystycznych. W tym zakresie potrzebna jest edukacja na temat form 
i metod działania organizacji terrorystycznych, sposobów rozbudowywa-
nia struktur organizacji i werbowania nowych członków, zwłaszcza wśród 
dziecięcych i młodzieżowych grup.

Metody wykorzystywane przez organizacje terrorystyczne obejmują 
następujące etapy:
• uzyskanie jak najwięcej informacji o potencjalnym członku (najważniejsze 

to dążenia danej osoby, lęki, oczekiwania);
• stopniowe wprowadzanie zmian w światopoglądzie danej osoby;
• naginanie przekazywanych informacji do osobowości osoby rekrutowanej 

przy wykorzystaniu wcześniej zdobytych informacji na jej temat;
• uzależnienie emocjonalne (przy wykorzystaniu poczucia akceptacji, przy-

należności do grupy). [18]
Podsumowując zagadnienie dotyczące odbiorców edukacji antyterrory-

stycznej, należy wymienić następujące grupy jej adresatów: 
• przedstawiciele mediów, dziennikarze; 
• osoby odpowiedzialne za zwalczanie terroryzmu;
• społeczeństwo: edukacja medialna oraz edukacja w zakresie procedur 

i zachowania w sytuacji zagrożenia; 
• środowiska potencjalnych zwolenników ugrupowań terrorystycznych. [19]

3. Formy i narzędzia w edukacji antyterrorystycznej

Sprawdzanie efektywności tego rodzaju edukacji odnosić się powinna do 
zbadania postaw obronnych społeczeństwa, akceptacji dla inicjatyw podej-
mowanych przez władze państwowe oraz instytucje powołane do działania 
w tym zakresie.

Edukacja w tym zakresie wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia. 
Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas opracowało aplikację 
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Mass Event Secutity, której zadaniem jest przekazanie informacji, jak należy 
się zachować w przypadku wystąpienia napadów lub ataków terrorystycznych 
w bardzo przystępny i łatwy sposób. Aplikacja dostępna jest do użytku w te-
lefonach lub tabletach. Jej autorzy odwołują się do konieczności podniesienia 
świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń. Aplikacja obejmuje cztery 
kategorie zdarzeń: imprezy masowe, acitive shooter, terroryzm bombowy 
oraz pierwszą pomoc. 

Rys� 1� Kategorie zdarzeń w aplikacji Mass Event Security

Źródło: Aplikacja Mass Event Security

Imprezy masowe – jak reagować na zagrożenia. W tej części znajdują się 
informacje mówiące o konieczności informowania służb o niebezpiecznych 
zachowaniach, takich jak agresja czy posiadanie niedozwolonych przedmio-
tów; zwracaniu uwagi na wyjścia ewakuacyjne, przemieszczaniu się zawsze 
prawą stroną do wyjścia.

Każda z ikon pozwala zapoznać 
się z podstawowymi zaleceniami 
postępowania w określonych 
wypadkach. 
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Active shooter. Ta ikonka podzielona jest na trzy części: uciekaj, ukryj się 
i walcz. Każda z nich posiada odrębne, konkretne instrukcje postepowania 
w zależności od sytuacji, która ma miejsce (np. uciekaj: zaplanuj ucieczkę, 
zostaw rzeczy, ewakuuj się niezależnie od decyzji innych, nie próbuj przenosić 
rannych, zadzwoń na 112, kiedy będziesz bezpieczny; ukryj się: schowaj się, 
zamknij i zablokuj drzi, wycisz telefon i wyłącz wibrację, bądź cicho; walcz: 
walcz tylko wtedy, gdy nie masz innego wyjścia i twoje życie jest zagrożone, 
spróbuj obezwładnić strzelca, działaj przez zaskoczenie, współpracuj z in-
nymi, improwizuj, rzucaj w strzelca różnymi przedmiotami; co robić, gdy 
przyjedzie policja). Aplikacja również zawiera wskazówki, jakie informacje 
należy podać, dzwoniąc na numer alarmowy.

Terroryzm bombowy: fałszywe powiadomienie i wyburz urządzenia 
wybuchowego. Autorzy powiadamiają, że fałszywe powiadomienie o pod-
łożeniu urządzenia to przestępstwo, grozi za nie nawet 8 lat pozbawienia 
wolności. W tej części znajduje się opis potencjalnie niebezpiecznych przed-
miotów, jak należy zachować się podczas rutynowej kontroli, jak powinna 
przebiegać ewakuacja.

Pierwsza pomoc: oceń sytuację, oceń stan poszkodowanego, pozycja 
boczna bezpieczna i krwotok. Ocena stanu poszkodowanego zawiera wska-
zówki postępowania zarówno, gdy poszkodowany jest przytomny, jak i gdy 
jest nieprzytomny. Systematyzuje znane wszystkim teoretycznie wskazówki 
oraz instrukcje dotyczące ułożenia poszkodowanego: w jakich przypadkach 
ją stosować. Ostatnia kategoria dostarcza informacje, jakie działania pierw-
szej pomocy podjąć w przypadku krwotoku.

Założeniem aplikacji było przekazanie najważniejszych treści adreso-
wanych do ludzi, którzy biorą udział w imprezach masowych oraz tych, 
którzy mogą być świadkami niebezpiecznych zdarzeń. Aplikacja promuje 
świadomość, wiedzę i zachowania sprzyjające zwiększeniu bezpieczeństwa 
osób w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. [20]

Innym źródłem informacji na temat zagrożeń terrorystycznych i sposo-
bów zachowania się na wypadek ich wystąpienia to publikacje Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo umieściło na swojej 
stronie internetowej poradnik „Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia.” 

Poradnik zawiera:
• podstawowe informacje o tym, co może być sygnałem ostrzegającym 

o bezpieczeństwie (np. nietypowe zachowania osób, pozostawione bez 
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opieki przedmioty, bagaże, paczki, parkujące samochody w nietypowych 
miejscach), 

• jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym, 
• jakie należy podać informacje zawiadamiając policję, wytyczne dotyczące 

bezpiecznej ewakuacji z miejsca zdarzenia,
• jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu bomby,
• jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki, 
• jak postępować w przypadku skażeń biologicznych i chemicznych,
• jak postępować w przypadku znalezienia się w grupie zakładników,
• jak postępować w trakcie operacji antyterrorystycznych,
• jak przygotować formę do nagłego zdarzenia (wskazówki kierowane są 

głównie do właścicieli firm, aby zadbali o bezpieczeństwo pracowników 
oraz o przetrwanie przedsiębiorstwa),

• ABC reanimacji – miniporadnik (sprawdzanie przytomności, prowadzenie 
resuscytacji, tamowanie krwawień). 

Informacje zawarte na stronie Ministerstwa są bardziej kompleksowe i na 
pewno bardziej szczegółowe, natomiast jeśli chodzi o narzędzie większą 
liczbę odbiorców będzie miała aplikacja dostępna na urządzenia mobilne. [21]

Nawiązując do obecnej sytuacji na świecie, media również postanowiły 
podjąć temat edukacji antyterrorystycznej, publikując często informacje 
o tym, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycz-
nym. TVN 24 powołuje się na poradnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz na wytyczne ppłk. Krzysztofa Przepiórki, byłego do-
wódcy grupy szturmowej GROM. [22]

Podobny artykuł umieścił Newsweek, który opublikował 7 porad, jak się 
zachować na wypadek zamachu terrorystycznego. [23] Na kanale Youtube 
dostępne są krótkie filmy instruktażowe z zakresu edukacji antyterrorystycz-
nej opracowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Weteranów 
w Lublinie, Rafała Biernackiego, byłego dowódcę i instruktora jednostki 
antyterrorystycznej Policji, Komendę Miejskiej Policji w Lublinie, Komendę 
Wojewódzkiej w Lublinie oraz Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. [24] Film ten skierowany jest do 
uczniów i stanowi instrukcję, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia.

W Europie większość stron internetowych instytucji rządowych pu-
blikuje instrukcje, poradniki dotyczące zachowania w sytuacji związanej 
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z atakiem terrorystycznym (np. „Terrorism and national emergencies” opu-
blikowany na stronach rządowych Wielkiej Brytanii [25]), podobnie wy-
gląda zaangażowanie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą 
humanitarną i bezpieczeństwem (British Red Cross „How to be prepare for 
terrorist attacks”). [26]

Stworzony Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019 
pokazuje dotychczasowy poziom zagrożenia terrorystycznego, sposoby jego 
bieżącej oceny oraz skuteczność systemu w odniesieniu do faz zarządza-
nia kryzysowego. Celem programu jest określenie działań niezbędnych 
do wzmocnienia systemu antyterrorystycznego, edukację społeczeństwa, 
podniesienie poziomu przygotowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. 
Osiągniecie tych założeń wymaga współpracy służb, instytucji zaangażo-
wanych w działania antyterrorystyczne, władz lokalnych, środków masowe-
go przekazu, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz całego 
społeczeństwa.[25]

Podsumowanie

Skutki aktów terrorystycznych możemy podzielić na pośrednie i bezpo-
średnie. Skutki bezpośrednie to ofiary śmiertelne, ranni, zniszczenia ma-
terialne, nakłady finansowe poniesione na likwidacje sytuacji kryzysowej. 
Następstwa pośrednie to skutki społeczne, organizacyjne, prawne, militarne, 
polityczne, psychologiczne. Podsumowanie wszelkich następstw zamachów 
terrorystycznych stanowią skutki ekonomiczne, do których należą m.in.: 
likwidacja następstw aktów terroru, wprowadzanie nowych zabezpieczeń, 
procedur, przedsięwzięcia organizacyjne i militarne, zachwianie rynkiem 
ubezpieczeń i wiele innych.[26]

Można przyjąć założenie, że edukacja antyterrorystyczna w pewnym 
sensie może być więc narzędziem pomocnym w przeciwdziałaniu skutkom 
zagrożeń terrorystycznym. Edukacja dla bezpieczeństwa jest najtańszą for-
mą przeciwdziałania zagrożeniom. Przygotowanie społeczeństwa, mediów, 
administracji do działania, przeciwdziałania i w miarę możliwości unikania 
tego typu zagrożenia ma na celu zminimalizowanie skutków działań anty-
terrorystycznych. Należy podkreślić, że szczególnie istotną rolę w edukacji 
antyterrorystycznej odgrywają media. Media jako adresaci tej edukacji oraz 
media jako narzędzia. Odpowiednia edukacja mediów, odwołanie się do 
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etyki mediów stanowić może skuteczne narzędzie w walce z terroryzmem. 
Narzędziem służącym do kreowania świadomości społeczeństwa w edukacji 
antyterrorystycznej.
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Koszty bezpieczeństwa jako produktu usługowego

Abstrakt
We współczesnej rzeczywistości bezpieczeństwo otrzymało pierwszeństwo. Obec-

na sytuacja na świecie skłania do rozważań, czy ludzie czują się bezpiecznie, czy 
jako naród żyją w poczuciu, że państwo jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo 
i utrzymać je na akceptowalnym przez obywateli poziomie. 

Nasuwają się kolejne pytania o to, czy w przypadku prowadzonej polityki, nakła-
dającej na samorządy lokalne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
swoim mieszkańcom, posiadają one wystarczające środki na ten cel. Czy ponoszone 
koszty są mierzone i poddawane analizom? Jedną z metod analizy kosztów wykony-
waną w ramach zarządzania finansami jest metoda ABC – rachunek kosztów dzia-
łań. Niniejsze opracowanie jest propozycją zaadaptowania tej metody na potrzeby 
identyfikacji kosztów działań na rzecz bezpieczeństwa. W kontekście podnoszenia 
efektywności alokacji środków, bezpieczeństwo zostało zdefiniowane jako produkt 
wytwarzany przez władze publiczne, co umożliwia zaimplementowanie tej metody. 
Teoretyczne studia nad etapami analizy rachunku kosztów działań stanowią wpro-
wadzenie do procesu planowania zadań w obszarze bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, produkt, cykl życia 
produktu, finanse jednostek samorządu terytorialnego, metoda ABC, efektywność, 
koszty działań

The Costs of Security Understood as the Service Product 

Abstract

In contemporary reality the security has received the priority... The current 
situation of the world forces us to consider whether we, as a nation, feel safe. Is the 
state able to provide us safety and keep it at an acceptable level by citizens?

There are further questions as to whether, with the policies imposing the local gov-
ernment obligations on the security of their citizens, they have sufficient resources 
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for this purpose. Whether they are rationally used, considering the limited access. 
Whether the costs incurred are measured and subjected to analysis. One of the cost 
analysis methods, used in financial management, is the ABC method – activity cost 
accounting. This study is a proposal to adapt the method for the identification of the 
safety actions cost. In the context of increasing the efficiency of resource allocation, 
the security is defined as a product produced by the public authority, which makes 
it possible to implement this method. Theoretical studies on the steps of activity 
cost analysis are the introduction to the security planning process.

Keywords: security, a sense of security, product, life cycle of product, finance, local 
government units, the ABC method, efficiency, costs of activities

Wprowadzenie

Mnogość definicji pojęcia bezpieczeństwo implikuje interdyscyplinarne 
jego ujęcie. Termin ten, niezależnie czy pojawia się w literaturze naukowej 
czy też publicystycznej, częstotliwością występowania przewyższa niejedno 
zagadnienie poruszane współcześnie. Autorzy poszukują jego jednoznacznej 
definicji oraz istoty, co mogłoby przyczynić się do ujednolicenia, stworzenia 
uniwersalnego systemu, który gwarantowałby owo bezpieczeństwo. Badanie 
jego aspektów znajduje się w polu zainteresowań wielu różnych dziedzin 
nauki. Bezpieczeństwo jest pojęciem złożonym, subiektywnym, dotyczą-
cym wielu obszarów życia społecznego. Bezpieczeństwo nie jest zjawiskiem 
stałym w swej treści i formach lecz żywym, o indywidualnej dynamice 
i podlegającym ciągłym zmianom. Psychologowie, socjologowie, politolodzy, 
ekonomiści i inni specjaliści prześcigają się w dywagacjach na jego temat, 
co powoduje bogactwo znaczeń i definicji terminu „bezpieczeństwo”. Jedno 
jest pewne iż bezpieczeństwo jest pierwotną potrzebą człowieka, stąd jego 
zapewnienie jest kluczowym zadaniem państwa. Wyliczenie kosztów dzia-
łań w jego obszarze poprzez porównanie go do produktu czyli wszystkiego 
tego, co można zaoferować na rynku nabywcom i co jest w stanie zaspokoić 
ich określoną potrzebę lub pragnienie [2] stanowi propozycję zwiększenia 
efektywności działań. Celem niniejszych rozważań jest teoretyczne przed-
stawienie narzędzia mogącego wesprzeć zarządzanie bezpieczeństwem przy 
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założeniu zaczerpniętym z gruntu nauk ekonomicznych, iż bezpieczeństwo 
jest produktem wytwarzanym w ramach interakcji społecznej. 

1. Identyfikacja potrzeb

Pod koniec XX wieku padły znamienne słowa amerykańskiego politologa 
Francisa Fukuyamy, który w 1992 roku – jako zastępca szefa sztabu pla-
nowania w Departamencie Stanu USA – napisał, że „doszliśmy do kresu 
ideologicznej ewolucji w dziejach ludzkości, zachodnia liberalna demokracja 
zwyciężyła jako ostateczna i uniwersalna forma ustroju ludzkiego społeczeń-
stwa” [3]. Wejście w XXI wiek wiązano wówczas z nadejściem zmian przy 
jednoczesnych marzeniach o dobrobycie i pokoju. Z nadzieją, przy wysokim 
rozwoju technologicznym patrzono w przyszłość. Niestety, miniony czas 
okazał się latami kryzysu w których zamachy terrorystyczne, konflikty 
zbrojne, zagrożenia klimatyczne, upadki systemów finansowych i kryzysy 
demokracji spowodowały zachwianie globalnego poczucia bezpieczeństwa. 
W tym czasie najpopularniejszym na świecie filmem stali się Avangersi, 
Strażnicy Galaktyki. Dorośli żyli opowieściami dla dzieci, uciekając do 
infantylnego świata, w którym dobro pokonuje zło, ponieważ świat realny 
budzić niepewność jutra.

W skali makro permanentny stan zagrożenia zamachami terrorystycz-
nymi, kataklizmami, załamaniami gospodarczymi, w skali mikro lokalne 
zdarzenia niekorzystne1 spowodowały zmianę sposobu postrzegania bez-
pieczeństwa, które stało się towarem pierwszej potrzeby. Rządy państw, bez 
względu na to czy mają do czynienia z kolejnym atakiem bombowym, kata-
strofami, konfliktami zbrojnymi, niepokojami społecznymi inaczej patrzą na 
obywateli, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą nieufność, lęk i obawę. 
Do tych zdarzeń dochodzą zjawiska lokalne zakłócające spokój wspólnot, 
zagrażające zdrowiu i życiu ich mieszkańców. Ponieważ zapewnienie bez-
pieczeństwa oraz utrzymanie go na akceptowalnym przez społeczeństwo 
poziomie jest głównym zadaniem państwa [7], władze przeznaczyły i nadal 

 1 Zdarzenia niekorzystne tzn. zdarzenia zagrażające życiu, lub/i zdrowiu ludzkiemu, 
mieniu, środowisku, a także wszelkim powiązaniom społecznym, ekonomicznym 
i kulturowym danej społeczności.
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przeznaczają ogromne środki finansowe na utrzymanie całego systemu  
bezpieczeństw. Świat nękany niepewnościami gotów jest zapłacić dużą cenę 
za ów system oraz ekspertów, którzy stając się w pewnym sensie idolami, a na 
pewno autorytetami w tej dziedzinie, są w stanie je zagwarantować. Ogól-
noświatowy kryzys finansowy w dużej mierze przyczynił się do pogłębienia 
zachwianego już poczucia bezpieczeństwa. Stosunkowo dawne już doniesie-
nia z Grecji, Estonii czy Islandii stale budzą niepokój, wobec zbliżającego się 
niebezpieczeństwa jakim jest nadmierne zadłużanie się państw, a co za tym 
idzie utrata płynności mogąca doprowadzić do bankructwa.

Sytuacja gospodarcza zmusza nas do refleksji, czy my jako naród czujemy 
się bezpiecznie, czy państwo jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo 
i utrzymać je na akceptowalnym przez obywateli poziomie, i co się z tym 
wiąże, czy posiada wystarczające środki finansowe na ten cel. 

Analizując powyższe kwestie, o należy zastanowić się nad kosztami po-
noszonymi przez państwo w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, nad 
efektywnym wykorzystywaniem środków finansowych i adekwatną do po-
trzeb ich alokacją. Patrząc przez pryzmat lokalności, z perspektywy ważnego 
ogniwa pełnego obrazu należy zbadać, czy wysokość/wielkość nakładów 
finansowych ponoszonych przez władze lokalne przekłada się faktycznie na 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nasuwają się pytania m.in. o zasad-
ność inwestowania2 w systemy i wiedzę ekspercką dotyczącą spraw bezpie-
czeństwa. Czy działania osób odpowiadających za „wycenę bezpieczeństwa” 
są poddawane weryfikacji? 

Niepodważalna jest kwestia, iż bezpieczeństwo jest potrzebą najwyż-
szą [12]3 co implikuje tezę, o konieczności osiągnięcia go za wszelką cenę, ale 
może warto zwrócić uwagę na racjonalność podejmowania decyzji finanso-
wych związanych z jego zapewnieniem poprzez uwzględnienie podstawowych 
zasad nauk ekonomicznych. Bez wątpienia bezpieczeństwo „kosztuje” i nie 
można podjąć się budowy systemu kształtującego oraz odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo lokalne bez określonych metod pozyskiwania, planowania 

 2 Np. wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Kompleksu Wojskowego w Warszawie 
w 2010 roku kosztowało 336 730 zł.

 3 Wg Abrahama Maslowa bezpieczeństwo jest na drugim miejscu w zdefiniowanej przez 
niego piramidzie potrzeb, bezpośrednio po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, czło-
wiek musi mieć zagwarantowane bezpieczeństwo.
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oraz alokacji środków finansowych w jego obszarze. W obszar bezpieczeństwa 
lokalnego wpisuje się m.in. ład społeczny, bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeń-
stwo publiczne i porządek publiczny, uwzględniając jednocześnie specyficzne 
dla danej społeczności lokalnej potrzeby, problemy, możliwości i formy ak-
tywności. Analizując dotychczasowe wyniki rozważań dotyczących zbiorów 
potrzeb, może odnaleźć wielorakie badania identyfikujące ten obszar. Między 
innymi odnaleziono ten oto, oparty na ujęciu A. Lisowskiego, który zdaniem 
autora jest zbiorem możliwie pełnym [12]. Zawierają się w nim potrzeby:
• zapewnienia bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni publicznej,
• zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
• zapewnienia porządku publicznego,
• skutecznej ochrony przed lokalną dewastacją i zanieczyszczeniem śro-

dowiska,
• dostępu do instytucji edukacyjnych i oświatowych,
• dbałości o lokalny rynek pracy,
• dostępu do sieci handlowej i usługowej zaspokajającej zasadnicze potrzeby 

egzystencjalne,
• dostępu do świadczeń pomocy społecznej w sytuacjach kryzysowych,
• zapewnienia dostępu do usług medycznych,
• dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych które ich 

potrzebują,
• dostępu do sądów powszechnych i bezzwłocznego osądzania oraz innych 

form niezbędnej obsługi i pomocy prawnej,
• istnienia i dostępności niezbędnych szlaków komunikacji i transportu,
• istnienia sieci łączności i przepływu informacji wewnątrz środowiska 

lokalnego i na zewnątrz tego środowiska,
• zapewnienia przyłączenia użytkowników zasobów mieszkaniowych do 

infrastruktury komunalnej, 
• dostępu do terenów rekreacyjnych. 

Jednym z prekursorów badań z obszaru definiowania potrzeb społecz-
nych w aspekcie poczucia bezpieczeństwa jest profesor Marek Lisiecki, który 
przeprowadził badania w roku 1993 oraz w latach 2003–2005 [10, 11].

Podobnie przedstawia w swoich badaniach obawy społeczne Bogdan 
Kosowski [8]. Również autorzy niniejszego opracowania w badaniach prze-
prowadzonych w 2011 roku wśród populacji mieszańców Polski w liczbie  
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n = 4002 wygenerowali zbiór potrzeb wyselekcjonowany na podstawie analiz 
literaturowych z opisem ich procentowego rozkładu. Odpowiedzi wyglądają 
następująco (wykres 1):

Wykres 1� Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o potrzeby gwarantujące 

bezpieczeństwo�

Źródło: opracowanie własne, listopad 2011

Pierwsze miejsce, zgodnie z rozkładem należy do potrzeby posiadania 
pracy, stabilności ekonomicznej, zagwarantowania stałego zatrudnienia. Za-
raz za nią – 93,73% – respondentów wskazało dobrze przygotowane, sprawnie 
działające służby, oraz zapewnienie porządku publicznego. Potwierdza to 
konieczność racjonalnego lokowania środków w tych obszarach. 
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Rozpatrując działania zmierzające ku realizacji ww. standardów życia 
na analizowanym szczeblu lokalnym, trzeba mieć na uwadze m.in. uwarun-
kowania ekonomiczne, które je determinują. Powiaty, poprzez ograniczone 
zasoby finansowe, nie są w stanie uwzględnić w wydatkach wszystkich 
potrzeb warunkujących bezpieczeństwo. Jednakże władze samorządowe 
winny podejmować starania, aby jak najszerszy wachlarz standardów wcielić 
w życie. Jak to zrobić?

Żeby móc określić, jakiej wysokości oraz na co przeznaczyć środki, należy 
w pierwszej kolejności ustalić koszty działań ponoszonych przez samorządy. 
Można w tym miejscu posłużyć się sformułowaniem określającym bezpie-
czeństwo jako rodzaj produktu niematerialnego, ponieważ jego zapewnienie 
jest jedną z usług „wytwarzanych” przez władze publiczne

2. Bezpieczeństwo jako produkt

Produkt, zgodnie z jego definicją, to wszystko to, co można zaoferować na 
rynku w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia. Pojęcie produktu nie 
ogranicza się do przedmiotów materialnych – produktem można nazwać 
wszystko, co zdolne jest zaspokoić potrzebę, czyli oprócz realnych towarów 
produkty obejmują usługi, którymi są oferowane na sprzedaż działania lub 
korzyści niemające charakteru rzeczowego i nieprowadzące do posiadania 
czegokolwiek na własność [9]. 

W omawianym przypadku, sprzedającym są organy gwarantujące bezpie-
czeństwo a nabywającym owo dobro jest społeczeństwo/pojedynczy obywatel. 
Poprzez świadczenie usług na rzecz bezpieczeństwa dostarczają społeczeń-
stwu produkty, które zaspokajają nasze podstawowe potrzeby. Dodatkowo 
mogą być przedmiotem wymiany społecznej. W socjologicznej teorii wymiany 
Petera Blau’a uwspółcześnionej do teorii racjonalnego wyboru, wzajemna 
wymiana pewnych dóbr czy wartości jest jedną z form interakcji społecz-
nej. Stosując ekonomiczny model dochodzi do aktu kupna i sprzedaży przy 
wzajemnym, racjonalnym działaniu.[19] W zamian za bezpieczeństwo, które 
zapewnia nam państwo, płacona jest cena w postaci ograniczenia naszej 
wolności i prywatności. Podporządkowanie się ogólnie przyjętym regułom, 
czasem niezgodnym z indywidualnymi przekonaniami też jest swego rodzaju 
zapłatą za produkt – bezpieczeństwo, nie mówiąc już o pieniądzach, którymi 
w postaci podatków opłacana jest „produkcja” bezpieczeństwa. 
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Na rynku każdy produkt ma określone cechy, które wyróżniają go spo-
śród innych. Taki produkt można opisać i nazwać. Jego podstawowymi 
funkcjami są użyteczność i wydajność. 

2.1. Przydatność użyteczności i wydajności, jako kategorii ekonomicznych,  
        do analizy stanu poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa

Użyteczność to pewnego rodzaju relacja między produktem – bezpieczeń-
stwem, a celem któremu służy – np. spokojem, pewnością, możliwością roz-
woju i uzasadnia potrzebę jego istnienia na rynku. 

Podstawowe zasady teorii użyteczności sformułował w XIX w. niemiecki 
ekonomista H.H. Gossen [14]. Wprowadził on pojęcie użyteczności jako su-
biektywnej przyjemności, satysfakcji i zadowolenia wynikającego z konsumo-
wania dóbr. Określone dobro jest użyteczne, jeśli ma zdolność zaspokajania 
potrzeb. Użyteczność jest pewną konstrukcją analityczną umożliwiającą 
wyjaśnienie, w jaki sposób społeczeństwo dokonuje rozdziału swojego ogra-
niczonego dochodu pomiędzy dobra, które są dla nich użyteczne albo/i przy-
noszą im zadowolenie. 

Drugą funkcją produktu jest wydajność, ekonomiczna miara efektyw-
ności ujmująca wielkość produkcji – poziomu bezpieczeństwa odniesiona 
do wielkości zasobów użytych do jej wytworzenia [4] – do środków prze-
znaczonych na bezpieczeństwo. Wydajność może przybierać rozmaite formy. 
I tak, wydajność całkowita określana jest wzorem:

Źródło: Griffin R�W� Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 1997

Dla potrzeb zaimplementowania tej cechy produktu w obszarze bez-
pieczeństwa można zaproponować ogólny wzór dla wyliczania wydajności 
działań przy podstawianiu do wzoru odpowiednich wzajemnie połączonych 
danych. Przy czym wydajność całkowita jest ogólnym wskaźnikiem efektyw-
ności wykorzystania przez organizację wszystkich jej zasobów (takich jak 
praca, kapitał, materiały, energia do wytwarzania wszystkich jej produktów 
i usług) w związku z czym mamy do czynienia z koniecznością wyrażenia 

Wydajność =
produkcja
nakłady



Koszty bezpieczeństwa jako produktu usługowego 161

wszystkich składowych we wspólnych jednostkach. Warto zwrócić uwagę, 
że bardziej przydatne jest obliczenie cząstkowego współczynnika wydajności, 
który uwzględnia jedną kategorię zasobów [4]. Na przykład wydajność dzia-
łań w obszarze bezpieczeństwa na drogach, można wyliczyć na podstawie 
wzoru:

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Griffin R�W� Podstawy zarządzania orga-

nizacjami, PWN Warszawa 1997

Równie dobrze do wzoru można podstawić pozostałe pozycje z katalogu 
usług świadczonych na rzecz bezpieczeństwa. Główną zaletą takiego wyli-
czania wydajności jest to, że daje menedżerom bezpieczeństwa orientację co 
do wpływu zmian różnych nakładów na wydajność. 
 
2.2. Możliwości i uwarunkowania zastosowania cyklu życia produktu  
        w analizie procesu bezpieczeństwa

Kolejną zmienną opisową produktu – bezpieczeństwa jest jego cykl życia. 
Każdy z wprowadzanych na rynek produktów ma swój cykl życia, czyli 
czas od momentu powstania i pojawienia się dobra na rynku do momentu 
zestarzenia się, zaprzestania jego produkcji i usunięcia go z rynku. Wiele 
czynników wpływa na długość i przebieg cyklu poszczególnego produktu. 
Jak to się ma do przedmiotowego bezpieczeństwa? Czy i te fazy można wy-
korzystać do jego interpretowania? 

W ekonomii wyróżniamy cztery fazy cyklu życia produktu:
1) wprowadzenie produktu na rynek,
2) rozwój (wzrost),
3) dojrzałość (nasycenie),
4) starzenie się produktu (spadek).

wydajność działań 
w obszarze
bezpieczeństwa
na drogach

liczba wypadków

nakłady/środki ponoszone na działania związane  
z bezpieczeństwem (np. remonty dróg, budowę nowych 
dróg, ilość radarów, ilość patroli drogowych, etc)

=
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Rys� 1� Cykl życia produktu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9]

W fazie pierwszej, organy gwarantujące bezpieczeństwo muszą przekonać 
społeczeństwo, że bezpieczeństwo, które oferują jest niezbędne do prawidłowe-
go rozwoju, życia i funkcjonowania wspólnoty oraz, że zadania, które realizują 
są właśnie tymi, które mają zagwarantować bezpieczeństwo i spowodować, by 
ludzie poświęcali swoje dobra w celu nabycia wytwarzanego produktu. 

W fazie drugiej – rozwoju, następuje dynamiczny wzrost popytu. Spo-
łeczeństwo jest w niej przekonane iż działania, które podejmują podmioty 
odpowiadające za bezpieczeństwo generują procesy zapewniające zaspoko-
jenie elementarnej potrzeby bycia bezpiecznym. 

Kolejną fazą jest faza dojrzałości, w niej poczucie bezpieczeństwa jest na 
ustabilizowanym poziomie. 

Ostatnia faza – faza spadku – charakteryzuje się zmniejszeniem popytu 
na produkt. W omawianym przypadku trudno mówić o spadku popytu na 
bezpieczeństwo4, natomiast można mówić o zachwianiu poczucia bezpie-
czeństwa, m.in. przez zdarzenia niekorzystne. Przykładem takiej sytuacji 
i prawie całkowitego zaniku produktu są wydarzenia związane z powodzią, 
kiedy to znaczna część społeczeństwa dotknięta kataklizmem straciła po-

 4 Chociaż można pokusić się o stwierdzenie, że pewne sektory bezpieczeństwa a dokładnie 
obrona przed niektórymi zagrożeniami ma tendencje spadkową albo zanika całkowicie. 
Przykładem takiej sytuacji może być zagrożenie militarne i wydatki związane z siłami 
zbrojnymi. W czasie pokoju zapotrzebowanie na bezpieczeństwo militarne jest w mi-
nimalnym stopniu. 
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czucie bezpieczeństwa. Jeśli natomiast pochylić się nad produktami, które 
utożsamiane są z usługami w zakresie poprawy warunków życia, ochrony 
zdrowia czy bezpieczeństwa osobistego to zapotrzebowanie skorelowane jest 
między innymi ze zmiennymi socjodemograficznymi (np. płeć, wiek, status 
społeczny). 

W interesie całego państwa jest więc jak najszybsze „odbudowanie” i do-
stosowanie produktu – bezpieczeństwa, przywrócenie go do życia oraz wpro-
wadzenie innowacji, nowych technologii, procedur, metod, aby dostosować 
go do nowych zagrożeń i wyzwań. Wszystkie te zabiegi generują koszty. 

3. Koszty wytwarzania produktu

W naukach ekonomicznych stosuje się podział ponoszonych kosztów na 
koszty pośrednie i bezpośrednie. Koszty pośrednie to koszty ogólne funkcjo-
nowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo związane z reali-
zacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub 
amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 
wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, 
zatrudnienia personelu administracyjnego itp. [18]. Koszty bezpośrednie to 
wszystkie te, które mogą być przydzielone do określonych działań w obszarze 
bezpieczeństwa. Koszty pośrednie nie dotyczą jednego konkretnego działania, 
lecz wszystkich procesów jednocześnie. 

Jedną z głównych zmiennych wspomagających podejmowanie decyzji 
zarówno strategicznych, jak i operacyjnych w kwestiach bezpieczeństwa 
powinnna być wiedza zaczerpnięta z dokładnych i dostarczanych we właści-
wym czasie informacji na temat kosztów prowadzonych działań wraz z ich 
analizą. Ta, z kolei umożliwiłaby racjonalne lokowanie środków finansowych 
w oparciu o zdefiniowanie zadań oraz wygenerowanych przez nie działań 
i procesów na rzecz bezpieczeństwa. Wszystko to podniosłoby efektywność 
pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Rachunek kosztów jest elementem systemu wspomagania decyzji, do-
starcza bowiem informacji na temat rzeczywistego poziomu kosztów po-
noszonych na bezpieczeństwo. 

Proponuje się więc zaadaptowanie metody rachunku kosztów działań 
w celu poprawy alokacji środków finansowych, dokładniejszego rozłożenia 
kosztów. przez co skuteczniejsze podejmowanie decyzji w celu zaspokajania 



poczucia bezpieczeństwa społeczeństwu. Rachunek kosztów działań służy 
do dostarczania informacji w całym procesie zarządzania. 

 3.1. Metoda ABC czyli rachunek kosztów działań 

Metoda Activity-Based Costing (ABC), czyli rachunek kosztów działań, 
została opracowana i opublikowana prawie 30 lat temu, w 1988 roku, przez 
Robina Coopera i Roberta Kaplana [1]. Metoda ABC jest metodą rozliczania 
kosztów pośrednich, które spowodowane są działaniami i procesami nie-
zbędnymi do wytworzenia i sprzedaży produktów i usług. W omawianym 
w niniejszym opracowaniu przypadku może być użyta w celu rozliczania 
kosztów wygenerowanych poprzez działania i procesy towarzyszące budo-
waniu oraz utrzymywaniu akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa w po-
wiecie. Realizacja zadań poprzez podejmowanie działań implikuje zużycie 
określonych zasobów, co z kolei wiąże się z ponoszeniem wydatków na ich 
nabycie i generuje koszty [5]. Do procesów towarzyszących kształtowaniu 
bezpieczeństwa zaliczyć należy także te rodzaje działalności, które przy stale 
zmieniającej się rzeczywistości, umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie 
podmiotów, tj: namnażanie kapitału społecznego, działalność badawcza 
i rozwojowa, pozyskiwanie i adaptacja nowoczesnych technologii, pozyski-
wanie i utrzymywanie sprzętu etc. Działania te generują koszty pośrednie. 
Dzięki metodzie ABC koszty byłyby rozliczane miedzy innymi na działania 
podejmowane w celu realizacji ustawowych zadań szczebla lokalnego [19]. 
Punktem wyjścia metody ABC jest założenie, że działalność na rzecz bezpie-
czeństwa składa się z wielu cząstkowych procesów, a koszty tych procesów 
w różnym stopniu i w różny sposób (bezpośrednio, pośrednio) są ze sobą 
powiązane. 

Procesowy rachunek kosztów w koncepcji ABC przebiega w czterech eta-
pach:
1) identyfikacja istotnych działań (activites),
2) określenie jednostek pomiaru dla każdego działania – identyfikacja no-

śników kosztów (cost drivers),
3) ustalenie kosztów każdego wyodrębnionego działania (cost pool),
4) rozliczeniu kosztów poszczególnych działań na wytworzone produkty /

zmodernizowane drogi, oświetlenie, nowe miejsca pracy, etc/ w wyniku 
przemnożenia stawki kosztów tych działań przez liczbę jednostek po-
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miaru działań przypisanych każdemu wyrobowi oraz ustalenie kosztów 
jednostkowych produktów [6].
Pierwszy etap, to określenie istotnych działań, jakie mają podjąć podmio-

ty odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Zgodnie z metodą ABC, nie produkt, 
ale działanie jest przyczyną powstawania kosztów, które tym samym staje 
się obiektem kosztów. Źródłem działań są zadania ustawowo narzucone 
władzom lokalnym. W celu ich realizacji trzeba podjąć konkretne działania, 
które z kolei składają się na procesy a trafne i szczegółowe ich wyodrębnie-
nie, jest bardzo ważnym etapem. Określa się tu m.in., jakie działania wy-
stępują w ramach wydzielonego obszaru w określonym czasie, jak wysoka 
jest pracochłonność każdego działania i jakie są koszty każdego działania 
(planowane lub faktyczne). Na tym etapie analizy można wykorzystać wy-
wiady z kierownikami lub wszystkimi współpracownikami, obserwację oraz 
analizę już istniejących wyników badań (np. opis stanowisk). W ten sposób 
otrzymuje się listę działań (słownik definiujący procesy). Mając na uwadze 
procesy kształtujące bezpieczeństwo i składające się na nie, w pierwszej 
fazie działania związane z identyfikacją potrzeb, analizami eksperckimi, 
wywiadami z decydentami, menadżerami bezpieczeństwa ale i z osobami 
odpowiedzialnymi za logistyczne zaplecze, pierwszy etap metody umożliwi 
zdefiniowanie jednorodnych obszarów, działań skorelowanych z tymi ob-
szarami oraz wielkość włożonej pracy. Pomocna może być również analiza 
planów reagowania kryzysowego oraz stosowanych procedur. 

Drugim etapem jest identyfikacja nośników kosztów, mierników (cost dri-
ver). W tym etapie, wyodrębnionym poszczególnym działaniom, określa się 
kluczowe czynniki wpływające na poziom ich kosztów i dokonuje się wyboru 
jednostki miary, trafnie charakteryzującej koszty określonych działań. Są one 
miarami wielkości wydzielonych działań, jedynymi dla każdego działania. 

Nośnik kosztów działania jest ilościowym wskaźnikiem efektów okre-
ślonego działania. Precyzyjnie ustalone nośniki kosztów (cost drivers) 
umożliwiają dokładne określenie całkowitego kosztu „wyprodukowania” 
bezpieczeństwa w oparciu o zdefiniowanie czynników powodujących te 
koszty. Nośniki te mogą być określane w oparciu o badania czasu pracy 
poświęconego przez decydentów, służby oraz pozostałych pracownikow or-
ganów zapewniajacych bezpieczeństwo na wykonanie działań lub określenie 
zużycia zasobów (materialnych oraz niematerialnych) wykorzystanych do 
wykonania działania [17]. 
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Kolejnym, trzecim etapem, jest ustalenie kosztów poszczególnych dzia-
łań (cost pool). W przypadku metody ABC koszty rozliczane są w oparciu 
o wykonane działania, przy pomocy wygenerowanych nośników kosztów 
wykorzystanych zasobów (w tej sytuacji kadra zarządcza może zorientować 
się, ile faktycznie wydaje na poszczególne działania) [22].

I ostatni czwarty etap metody. Celem tego etapu jest rozliczenie kosztów 
pośrednich poszczególnych działań na rodzaje wytworzonych produktów, 
a następnie ustalenie kosztów jednostkowych produktów.

Wycena bezpieczeństwa – analizowanego produktu, według metody ABC 
jest bardziej dokładna od tradycyjnych metod kalkulacji kosztów – z uwagi 
na precyzyjną alokację kosztów pośrednich na poszczególne obszary działań.

System kalkulacji kosztów w oparciu o czynności umożliwia identyfi-
kację i eliminację nierentownych działań oraz redukcję zbędnych kosztów. 
Przyczynia się również do podniesienia efektywności organizacji, dzięki 
ograniczeniu liczby zbędnych procesów, które nie tworzą wartości. System 
ABC zapewnia także bezpośredni dostęp do informacji na temat podjętych 
przez pracowników działań, zmierzających do doskonalenia nadzorowanych 
przez nich procesów kształtowania bezpieczeństwa lokalnego. 

3.2. Budżet zadaniowy jako jedno ze źródeł informacji metody ABC

Jedną z możliwości ułatwiającą zastosowanie metody rachunku kosztów 
w wyliczeniu nakładów ponoszonych na bezpieczeństwo jest wykorzysta-
nie informacji zawartych w budżetach zadaniowych jednostek samorządu 
terytorialnego. Istotą budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania 
środkami publicznymi przez konkretne i zhierarchizowane cele, na rzecz 
osiągania określonych rezultatów, realizacji zadań, mierzonych za pomocą 
ustalonego systemu mierników [16].

Początki wprowadzania budżetu zadaniowego w Polsce sięgają 1994 roku 
[15]. Pod koniec grudnia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła dokument Pro-
gram Konwergencji – Aktualizacja 2008, w którym zostały zawarte nowe zapisy 
dotyczące reformy finansów publicznych, odnoszące się m.in. do planowania 
wieloletniego wydatków i budżetu zadaniowego. Znowelizowana ustawa o finan-
sach publicznych [21], która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku, umożliwia 
kompleksowe wdrożenie budżetu zadaniowego implikujące poprawę przej-
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rzystości wydatków publicznych, oraz ich efektywność i racjonalność. Dzięki 
dokładniejszej identyfikacji zadań, budżet zadaniowy ulepsza koordynację 
osiągania celów oraz zwiększa spójność prowadzonej polityki gospodarczej. 
Uchwalanie budżetu zadaniowego przez jednostki samorządu terytorialnego 
umożliwia efektywniejszą i racjonalniejszą alokację środków finansowych na 
realizacje swoich ustawowych zadań, a przede wszystkim tych o których mowa 
jest w niniejszym artykule. 

Podsumowanie i wnioski

Reasumując, celem niniejszych rozważań było teoretyczne przedstawienie 
narzędzia mogącego wesprzeć zarządzanie bezpieczeństwem przy założeniu 
zaczerpniętym z gruntu nauk ekonomicznych, iż bezpieczeństwo jest pro-
duktem wytwarzanym w ramach interakcji społecznej. Takie przedstawienie 
metody wymaga praktycznego dopełnienia analizy poprzez:
• stworzenie modeli zunifikowanych procesów kształtowania bezpieczeń-

stwa,
• stworzenia pewnych uniwersalnych schematów umożliwiających budowę 

łańcuchów działań zmierzających ku zagwarantowaniu społecznościom 
ich fundamentalnej potrzeby. 
Możliwość porównania bezpieczeństwa do produktu ułatwia zaimple-

mentowanie analitycznych rozwiązań z obszaru nauk ekonomicznych do 
procesu zarządzania bezpieczeństwem. Dzięki informacjom sporządzanym 
na potrzeby budżetów zadaniowych, oraz zastosowaniu metody ABC, koszty 
działań podejmowanych w celu wyprodukowania przez osoby i instytucje 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, oraz jego utrzymania na akceptowalnym 
przez obywateli poziomie, mogą być po pierwsze prawidłowo zaplanowane, 
po drugie poniesione, po trzecie skontrolowane. Dodatkowym wsparciem 
służyć mogą plany reagowania kryzysowego oraz procedury stworzone 
na potrzeby działania służb i inspekcji. Zaproponowane wzory umożliwią 
wyliczenie faktycznej wydajności produkcji bezpieczeństwa oraz dodatko-
wo pozwolą menedżerom bezpieczeństwa zorientować się, jak i czy zmiany 
nakładów finansowych wpływają na poprawę bezpieczeństwa w danym 
obszarze. Elementy te przyczynią się do poprawy usług publicznych zarówno 
pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 
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