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BEZPIECZEŃSTWA 

 
Zagrożenia generowane podczas wybuchu zbiorników magazynujących gazy techniczne (GT), stwarzają istotne niebezpie-

czeństwo dla społeczeństwa, infrastruktury oraz ratowników podczas akcji gaśniczo-ratowniczych. W celu ograniczenia zagro-
żenia płynącego z bardzo powszechnie eksploatowanych zbiorników z GT w ramach realizowanego projektu badawczego 
opracowano wyroby w postaci osłon dla strażaków oraz osłon nakładanych na płaszczezbiorników. W artykule przedstawiono 
założenia dla takich wyrobów oraz poddano analizie sposób potwierdzania właściwości techniczno-użytkowych zaprojektowa-
nych prototypów osłon. Przedstawiono również propozycję  minimalnych wymagań stawianych takimwyrobom. 

 

WSTĘP 

Wymiar zagrożeń stwarzanych przez gazy techniczne znajdu-
jące się w butlach podczas pożarów jest istotny w odniesieniu do 
użytkowników oraz ratowników podejmujących akcję gaśniczą. 
Magazynowanie gazów w zbiornikach znajdujących się pod ciśnie-
niem niesie ze sobą ryzyko rozszczelnienia i powstania w wyniku 
zapłonu pożaru strumieniowego lub wybuchu przestrzennego oraz 
możliwość gwałtownego rozerwania w wyniku zwiększającego się 
ciśnienia wewnętrznego spowodowanego intensywnym ogrzewa-
niem. Powszechność stosowania butli z gazami technicznymi, 
takimi jak metan, acetylen, wodór, propan, butan, tlen i dwutlenek 
węgla, powoduje, że nie można przejść obojętnie wobec stwarza-
nego przez nie zagrożenia.  

Zgromadzone dane w programie SWD-ST (System wspoma-
gania decyzji) – wskazały, że rocznie przez jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej podejmowanych jest ok. 391 tys. interwencji (średnia 
za lata 2000-2014), przy czym liczba miejscowych zagrożeń wynosi 
odpowiednio ok. 234 tys. a pożarów 157 tys. W analizowanym 
okresie liczba interwencji w których odnotowano obecność gazów 
technicznych wyniosła 32 tys. przy czym niemal 10% z nich (3,1 
tys.) zakończyła się wybuchem gazów lub par cieczy. Liczba eks-
plozji GT wyniosła ok. 1 tys. z czego aż 251 związanych było ze 
zbiornikami GT. Ze względu na powszechność, największy udział 
spośród wszystkich GT przypisano LPG. Podczas wybuchów gazów 
i par cieczy poszkodowanych zostało ponad 2 tys. osób a 160 z 
nich poniosło śmierć w wyniku doznanych obrażeń. Uwzględniając 
wybuchy związane tylko z GT liczba ta wynosi 945 rannych i 48 
ofiar śmiertelnych. Wśród ofiar śmiertelnych nie odnotowano ratow-
ników, natomiast wśród poszkodowanych odsetek ratowników sięga 
prawie 9%. 
Jeśli chodzi o rodzaje urazów doznanych w wyniku wybuchu, naj-
częściej dochodziło do oparzeń w wyniku emisji promieniowania 
cieplnego oraz uszkodzeń ciała za pośrednictwem odłamków 
(ostrych krawędzi zbiorników lub elementów konstrukcyjno-
budowlanych) [1]. Przeglądając statystyki Państwowej Straży Po-
żarnej dotyczące zdarzeń z udziałem gazów technicznych widać, że 
stanowią one realne zagrożenie zarówno dla ratowników jak i osób 
ratowanych oraz postronnych. Przyjmuje się, że butle z gazami 

wybuchają średnio po 20 min oddziaływania termicznego czyli w 
sytuacji gdy strażacy-ratownicy są już obecni i prowadzą działania 
na miejscu zdarzenia [2]. Obecnie na wyposażeniu jednostek 
ochrony przeciwpożarowej nie ma osłon pozwalających ratownikom 
podejść do butli z GT poddanej oddziaływaniu pożaru w celu roz-
stawienia stanowiska gaśniczego. W większości przypadków wyko-
rzystuje się naturalne osłony terenowe dostępnew miejscu prowa-
dzonych działań. Mając na uwadze powyższe konsorcjum, złożone 
z SGSP, CNBOP-PIB, Politechniki Gdańskiej, Politechniki War-
szawskiej oraz firmy Corona, zaplanowało na lata 2014-2017 reali-
zację projektu badawczego pt. „Opracowanie metod neutralizacji 
zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników 
z gazami technicznymi,w tym alternatywnymi źródłami zasilania w 
środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w 
akcjach ratowniczo-gaśniczych”. Projekt oznaczony jako DOB-
BIO6/02/50/2014 został sfinansowany ze środków NCBiR. 
 

 
Rys. 1.Wykorzystanie osłon terenowych przez ratowni-
ków,Źródło: [7] 

1. INNOWACYJNE OSŁONY 

Aby zapobiegać lub minimalizować skutki wybuchów i pożarów 
butli z GT, w ramach projektu zostały opracowane wyroby mające 
na celu ograniczenie zagrożeń a w efekciezwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa ratowników realizującychniezbędne działania oraz 
dla osób eksploatujących GT. W ramach projektu na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej opracowane zo-
stały konstrukcje osłon butli oraz tarcz dla ratowników 
[2].Zaproponowano ochronęratowników za pomocą osłon w postaci 
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tarczy osłonowej (Rysunek 2, zdjęcia A). Pierwszy typ tarcz zbudo-
wano w układzie warstw (pianka poliuretanowa (PPUR), tkanina 
dystansowa przesycona PPUR, ciecz modyfikowana ścinaniem 
(STF) zamknięta w silikonie, pianka PPUR), mata ceramiczna. Taki 
układ warstw został zamknięty w osłoniez tkaniny szklanej z werni-
kulitem, a całość została obszyta tkaniną aluminizowaną [2]. Wypo-
sażenie ratownika w tarczę ochronną znacznie zmniejsza ryzyko 
poniesienia obrażeń śmiertelnych w wyniku wybuchu zbiornika. 

Drugim wyrobem zwiększającym poziom bezpieczeństwa, de-
dykowanym bezpośrednio użytkownikom eksploatującym gazy 
techniczne jest osłona na zbiornik (Rysunek 2, zdjęcie B). Konstruk-
cja tego typu osłon charakteryzuje się tym, że układ warstw stano-
wią elastomer poliuretanowy (EPU) i mata ceramiczna – dzięki 
czemu osłony stanowią powłokę spełniającą rolę izolacji: termicznej 
i pochłaniającej energię uderzenia odłamkami W przypadku zbiorni-
ków niewyposażonych w osłony, w środowisku pożaru, wraz ze 
wzrostem temperatury i ciśnienia rośnie również energia wewnętrza 
zawartości zbiornika. Po przekroczeniu parametrów granicznych 
wytrzymałości następuje rozerwanie płaszcza i uwolnienie zmaga-
zynowanej energii, która emituje promieniowanie cieplne oraz pro-
wadzi do powstania i przemieszczania się fali ciśnienia wraz z 
odłamkami.  
 

 
Rys. 2 Tarcza dla ratowników chroniąca przed odłamkami i promie-
niowaniem cieplnym (A) i osłona na zbiornik izolująca płaszcz zbior-
nika przed emitowanym strumieniem cieplnym z pożaru Źródło: 
Materiały własne CNBOP-PIB 
 

Podstawowym zadaniem osłony jest odizolowanie płaszcza 
zbiornika od pożaru, a drugim zadaniem jest zmniejszenie energii 
powstałych odłamków. 

Oceny skuteczności ochrony zapewnianej przez zaprojektowa-
neprototypy tarcz i osłon dokonano w warunkach laboratoryjnych 
oraz poligonowych.W ramach badań laboratoryjnych wykonano: 
– testy udarnościowe na kolumnowym młocie udarowym Dynatup 

9250HV, 
– badanie zdolności pochłaniania siły uderzenia na stanowisku wg 

BS 7971-4:2002 [3]; 
– badanie indeksu tlenowego poszczególnych komponentów wg 

PN ISO 4589-2 [4], 
– badanie zdolności izolacji termicznej osłon na zbiorniki przy 

narażeniu palnikiem na propan-butan o mocy ok. 6,6 kW. 
 
W trakcie prób poligonowych uwzględniono następujące scena-

riusze pożarowe: 
– Pożar powierzchniowy (ang. PoolFire) – wypełnienie tacy mie-

szaniną benzyny z olejem napędowym (np. rysunek 2, zdjęcie 
b), 

– Pożar strumieniowy (ang. Jet Fire) – palniki (zasilane LPG) 
skierowane bezpośrednio na powierzchnię płaszcza zbiornika. 

W ramach doświadczeń poligonowych wykonane zostały testy 
z różnymi butlami zawierającymi różne gazy techniczne (metan, 
acetylen, propan-butan, tlen) w układzie bez osłony i z osłoną. 

2. CERTYFIKACJA POTWIERDZENIEM SOLIDNEGO 
WYROBU 

Mając na uwadze uzyskanie zadawalających wyników podczas 
prób poligonowych oraz badań laboratoryjnych naturalnym staje się 
pytanie o możliwości wprowadzenia wyrobu na rynek i do po-
wszechnego stosowania. 

Jednym z fundamentalnych oczekiwań jednostek ochrony 
przeciwpożarowej jest możliwość posługiwania się takim wyposaże-
niem sprzętowym, którego eksploatacja w ekstremalnych warun-
kach z jednej strony nie będzie stwarzała dodatkowego niebezpie-
czeństwa dla samych ratowników jak i dla otoczenia, a z drugiej 
strony będzie gwarancją możliwie najwyższej skuteczności prowa-
dzonych działań ratowniczych przy wykorzystaniu specjalistycznego 
sprzętu. Dla potwierdzenia, że dążenia te gwarantują, iż zakładane 
cele zostały osiągnięte, funkcjonuje w praktyce procedura weryfika-
cji właściwości techniczno – użytkowych wyrobów pod kątem wy-
pełnienia wymagań bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu stosowa-
nego przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Podobnie jest w 
kwestii innych wyrobów służących bezpieczeństwu. 

Dokonano w tym celu analizy dostępnych informacji związa-
nych z certyfikacją wyrobu w tym procedur związanych z wykona-
niem badań i oceną warunków produkcji wyrobu. Zgodnie z nor-
mąPN-EN ISO/IEC 17067 [5] podczas certyfikacji wyrobu dokony-
wana jest ocena i niezależna atestacja poprzez stronę trzecią jaką 
jest jednostka certyfikująca wyroby. Wyspecyfikowane wymagania 
dotyczące wyrobu powinny zawierać się w normach lub innych 
dokumentach normatywnych. Certyfikacja wyrobów zapewnia zau-
fanie: konsumentom, organom władzy państwowej, przemysłowi i 
innym zainteresowanym stronom. Certyfikat potwierdza, że wyroby 
są zgodnez wyspecyfikowanymi wymaganiami. 

W przypadku osłon/izolacji butli z gazami technicznymi nie są 
dostępne europejskie normy zharmonizowane opisujące wymagania 
dla tej grupy wyrobów. Tym samym z poziomu europejskiego wyro-
by te nie podlegają obowiązkowi sporządzenia deklaracji zgodności 
i znakowania oznakowaniem CE w celu wprowadzenia do obrotu. Z 
perspektywy przepisów krajowych, wyroby służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa powszechnego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony prze-
ciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmo-
wania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań 
ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśni-
czy podlegają obowiązkowi dopuszczania do użytkowania na pod-
stawie wymagań art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej [6] wraz z aktami wykonawczymi. Obecnie krajo-
we przepisy dopuszczeniowe nie dotycząosłon zbiorników, a w 
zakresie środków ochrony indywidulanej nie uwzględniają osłon 
(tarcz) dla strażaków. Doświadczenia zebranew ramach realizacji 
projektu, jak również zarys wymagań techniczno-użytkowych sta-
nowiący wynik realizowanych zadań mogą w przyszłości stanowić 
podstawę do przedstawienia dla ministra właściwego ds. wewnętrz-
nych założeń nowelizacji przepisów dotyczących dopuszczenia, 
polegającej na uwzględnieniu przedmiotowych wyrobów na liście 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia. 

Mając na uwadze powyższe możliwym sposobem postępowa-
nia należy zastosować dobrowolną certyfikację wyrobów prowadzo-
ną przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikacja dobrowol-
na wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oferowana 
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na rynku polskim przez CNBOP-PIB realizowana jest zgodnie z 
systemem N1 wg przewodnika PN-EN ISO/IEC 17067 [5]. 

Na indywidualne potrzeby, Jednostka Certyfikująca CNBOP-
PIB opracowuje kryteria oceny wyrobów pn. „Wymagania, badania i 
kryteria oceny” (w skrócie: WBO) stanowiące, oprócz Polskich 
Norm, norm europejskich i międzynarodowych, raportów technicz-
nych 
i specyfikacji technicznych CEN lub ISO podstawę certyfikacji do-
browolnej. 

Do elementów programu certyfikacji według ISO/IEC 17067 [5] 
typu N1 należą: 
– Wybór (dokumenty normatywne, próbki), 
– Określenie właściwości przez badanie próbek wyrobu i ocenę 

warunków jego produkcji, 
– Przegląd uzyskanych dowodów zgodności, 
– Decyzja dotycząca certyfikacji, 
– Wydanie dobrowolnego certyfikatu zgodności, udzielenie prawa 

do jego stosowania, 
– Nadzór przez: 

– ocenę procesu produkcji, 
– przegląd i analizę informacji o reklamacjach składanych 

producentowi i ocenę podejmowanych działań korygujących 
i zapobiegawczych 

 
Zgodnie z powyższym oprócz przedłożenia odpowiednich do-

kumentówniezbędne jest także opracowanie odpowiedniego pro-
gramu badań, potwierdzającego właściwości użytkowe wyrobów. Na 
podstawie zgromadzonych danych doświadczalnych zespół autorski 
sformułował wymagania, które zostały zestawione w Tabeli 1. 

 
Wyroby, które pomyślnie przeszły proces certyfikacji dobrowol-

nej zakończony uzyskaniem certyfikatu zgodności muszą być zna-
kowane przez producentów w odpowiedni sposób, mianowicie 
wymagane jest, aby były obligatoryjnie oznaczone skrótem litero-
wym CNBOP-PIB oraz przypisanym im numerem certyfikatu. Po-
nadto posiadacz certyfikatu zgodności upoważniony jest do powo-
ływania się na certyfikację za pomocą stosowania logo CNBOP-PIB 
w odpowiedni sposób, zgody z dokumentem „Zasady stosowania 
logo CNBOP-PIB na potrzeby powoływania się na certyfikację 

Certyfikacja dobrowolna tak samo jak inne procesy certyfikacji 

prowadzone przez CNBOP-PIB podlega nadzorowi. W przypadku 
certyfikacji dobrowolnej nadzór realizowany jest za pomocą oceny 
warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) produkcji w zakładzie 
produkcyjnym raz na 3 lata, jak również poprzez przegląd i analizę 
informacji o składanych reklamacjach oraz ocenę wprowadzonych 
działań naprawczych. Jeśli w wyniku wykonanego nadzoru CNBOP-
PIB stwierdzi niezgodność certyfikat może zostać ograniczony, 
zawieszony lub cofnięty. 

PODSUMOWANIE 

Na dzień dzisiejszy nie ma szczegółowych wymagań technicz-
nych dla  osłon zbiorników, a także dla osłon (tarcz) dla strażaków 
stanowiących środki ochrony indywidulanej zarówno na poziomie 
regulacji Unii Europejskiej jak i krajowych aktów prawnych. W 
związku z istniejącym stanem prawnym, optymalnym rozwiązaniem 
wydaje się rekomendacja certyfikacji dobrowolnej. Należy jednak 
podkreślić, że potencjalny producent, który zdecyduje się na alter-
natywny wobec braku stosownych regulacji tryb certyfikacji dobro-
wolnej, będzie jednocześnie zobligowany do odpłatnego opracowa-
nia dokumentu odniesienia (WBO), który zawierał będzie wymaga-
nia mogące stanowić podstawę przeprowadzenia certyfikacji. W 
artykule zaprezentowano przykładowe wymagania minimalne, które 
mogą stanowić punkt wyjściowy do dalszych rozważań nad wyma-
ganiami dla wyrobów. Opracowanie dokumentu odniesienia powin-
no wynikać z wiedzy technicznej specjalistów CNBOP-PIB jaki i 
producenta, i być wsparte wykonanymi już badaniami. Postawione 
wymagania muszą być również możliwe do spełnienia nie tylko w 
kwestii technicznych możliwości produkcji ale również w zakresie 
badawczym. 
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Tab. 1. Zestawienie wymagań dla wyrobów osłona i izolacja na zbiorniki, Źródło: Opracowanie własne CNBOP-PIB 
Wymagania dla osłon dla strażaków i izolacji na zbiorniki 

Lp. Osłona dla strażaków Osłona na zbiornik 

1 
Osłony chroniące przez wybuchem butli gazowej powinny zostać wykonane z elastomeru poliuretanowego o twardości 90-98 ShA lub pianki poliuretanowej lub 
pianki półsztywnej. 

2 Osłony powinny być wykonane ze struktur kompozytowych, których zewnętrzne warstwy wykonane są z materiałów o wysokiej ognioodporności, a rdzeń z 
materiałów o wysokiej zdolności do tłumienia energii uderzenia. 

3 
Osłony powinny być wykonane z surowców i materiałów cechujących się wysoką odpornością mechaniczną. Materiały i surowce nie mogą oddziaływać szkodli-
wie na organizm człowieka, ani powodować barwienia odzieży i skóry ludzkiej w każdych warunkach pracy (na sucho, mokro, w niskich i wysokich temperatu-
rach. 

4 Materiał z jakiego wykonana jest osłona powinien pochłaniać od 80 % do 95% energii 

5 
Próbka w postaci osłony nie powinna: palić się do górnej krawędzi oraz żadnej z bocznych, próbka nie powinna przepalić się na wylot, podczas palenia nie 
mogą wytwarzać się palące szczątki, czas palenia po odstawieniu palnika powinien wynosić ≤ 2 s.  
Badanie zgodnie z PN-EN 1486:2009 i EN ISO 15025:2002 

6 
Osłona o wymiarach 1700 mm długości i 700 mm szerokości. Powinna być 
wyposażona w elementy umożliwiające, rozstawienie jej na powierzchni 
płaskiej terenu objętego akcją 

Osłona powinna być dopasowana do wymiaru butli na którą będzie stosowana, 
posiadać dno i wysokość większą od butli w zakresie 5-10 cm. Butla z osłoną 
powinna zachowywać stabilność nie gorszą niż bez niej. 

7 Wskaźnik przenikania cieplnego powinien wynosić: HTI24 ≥ 21, Badanie zgodnie z PN-EN 1486:2009 i EN 367 

8 
Osłona powinna być odporna przed przebiciem siłą 240 J przez ostry przedmiot oraz maksymalną strzałkę ugięcia uzyskaną w plastelinie balistycznej symulują-
cej właściwości ludzkiego ciała, nie przekraczającą 23 mm. 

9 Wskaźnik promieniowania cieplnego powinien wynosić: RHTI 24 ≥ 120. Badanie zgodnie z PN-EN 1486:2009 
i EN ISO 6942 

10 
Po potwierdzeniu jaką energię (prędkość)  mogą mieć odłamki rozerwanych zbiorników należy dopasować odpowiednią klasę odłamkoodporności zgodnie z 
PN-V-87000:2011 [8] 

11 
Udział masowy osłony nie powinien stanowić więcej niż 15 % całkowitego 
oprzyrządowania strażaka.  
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3. BS 7971-4:2002 Protective clothing and equipment for use in 
violent situations and in training – Part 4: Limb protectors – re-
quirements and test method 

4. PN ISO 4589-2:2017-06 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie 
zapalności metodą wskaźnika tlenowego, Część 2: Badanie w 
temperaturze pokojowej. 

5. PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności -- Podstawy 
certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certy-
fikacji wyrobów 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2009, nr 178 poz. 1380). 

7. http://ilawa.wm.pl/332501,Strazacy-cztery-godziny-gasili-pozar-
butli-z-gazem.html#axzz4wGuL9aLU) 

8. Kaczmarzyk P., Klapsa W., Dziechciarz A., Zagrożenia w 
transporcie gazów technicznych na przykładzie zdarzenia w 
Bucheon. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy -
Transportowe 2016, nr 12. 

 
 
 
 
 
 

Shields for firefighter and for tanks containing technical gas-
es – improve safety project 

Hazards generated during the tank (containing tech-
nical gases) explosion create danger to the community, sur-
rounding infrastructure and rescuers at the scene. To reduce 
the threats from technical gases exploitation, there were 
developed a shields for firefighters and insula-tion on the 
tank. The paper presents foundations for such products and 
analysis of the technical properties for shields. An article 
also shows the minimum require-ments that shields should 
meet. 
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