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Podczas wielu dzia a  ratowniczo-ga niczych prowadzonych przez Pa stwow  
Stra  Po arn  pojawiaj  si  i takie, w których na skutek po aru dochodzi 
do uszkodzenia zbiorników magazynowych z substancjami niebezpiecznymi. 
Jednymi z najniebezpieczniejszych obiektów s pomieszczenia galwanizerni, 
w których w procesie wytrawiania stali wykorzystywane s mieszaniny kwasów. 
Artyku  jest prób  zwrócenia uwagi na zagro enia, które mog  wyst pi  podczas 
takich zdarze , zawiera tak e propozycje do wykorzystania podczas dzia a .

„Kwa ny po ar” – z o one dzia ania 
w po arze galwanizerni 
– analiza akcji

Wczesnym marcowym 

rankiem ubiegłego 

roku na terenie jednego 

z zakładów przemysłowych doszło 

do nietypowego pożaru w jednym 

z pomieszczeń. Informację o zdarze-

niu przekazał właściciel firmy, który 

otrzymał informację z monitoringu 

w obiekcie. Ze względu na porę dnia 

w zakładzie nie było pracowników.

Dysponowanie
Na  miejsce zdarzenia dyżurny 

zadysponował, zgodnie z zasa-

dami, dwa samochody gaśnicze 

GBA 2,5/16 oraz GCBA 8/50, a na-

stępnie podnośnik SDH25 i SLOp, 

a także miejscową jednostkę OSP. 

Strażacy, którzy jako pierwsi doje-

chali na miejsce zdarzenia, przy-

stąpili do działań zabezpieczeni 

bryg. Marcin Ziomek
dowódca JRG PSP nr 2 w Radomiu

Fot. 3. Wn trze hali w fazie prze-
wietrzania

Fot. 4. Zespó  wanien trawiennychFot. 1. Spalona cz  kabiny z wan-
nami wraz zinstalacj  wentylacyjn

Fot. 2. Uratowany fragment kabi-
ny trawiennej
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r e k l a m a

w ubrania specjalne oraz sprzęt 

ochrony dróg oddechowych. 

Dzia ania ga nicze
Ze względu na panujące wewnątrz 

hali silne zadymienie działania 

prowadzone były poprzez wrota 

garażowe z progu hali. Pożar zo-

stał zlokalizowany po kilku minu-

tach. Po jego ugaszeniu w celu 

przeszukania obiektu pod kątem 

przebywających w nim osób rota 

strażaków przystąpiła do działań 

wewnątrz budynku. Po przewie-

trzeniu i oddymieniu hali okaza-

ło się, że doszło do pożaru kabiny 

trawiennej z wannami z polipro-

pylenu zawierającymi mieszani-

nę kwasów służących do wytra-

wiania stali kwasoodpornej oraz 

do pożaru części instalacji wycią-

gu oparów. 

Na skutek oddziaływania wyso-

kiej temperatury doszło do odparo-

wania mieszaniny kwasów znajdują-

cych się w wannie trawiennej. Opary 

kwasów wymieszały się z parą wod-

ną, która powstała z wody podanej 

do gaszenia pożaru wewnątrz hali 

i pojawiła się mieszanina gorących 

oparów zawierająca kwasy: azoto-

wy, fosforowy, a także solny z są-

siednich wanien. 

Dzia ania chemiczne
Kolejnym etapem działań ze wzglę-

du na stwierdzoną obecność sub-

stancji kwaśnych było zadyspono-

wanie do działań wsparcia z są-

siedniej JRG specjalizującej się 

w ratownictwie chemiczno-eko-

logicznym. 

Na miejsce zdarzenia zadyspono-

wano: GCBA 5/32, SCRchem, SLKw 

ODO, SLOp.

Istotnym elementem spraw-

dzenia budynku okazało się wej-

ście na dach. Na skutek skraplania 

się mieszaniny kwaśnych oparów 

w okolicach wywietrznika na da-

chu powstała niewielka plama kwa-

śnej cieczy o powierzchni ok. 1 m2. 

Działania ratowników z grupy che-

micznej polegały m.in. na neutrali-

zacji tej plamy przy pomocy roztwo-

ru „mleka wapiennego”.

W wannie, która uległa zniszcze-

niu, wg informacji technologa zakła-

du znajdowała się mieszanina skła-

dająca się z: 10% kwasu fosforowe-

go, 40% kwasu azotowego oraz 50% 

wody. Ponadto na terenie zakładu 

znajdowały się: ok. 2 tony kwasu 

solnego 36-proc., ok. 1 tony kwa-

su siarkowego 96-proc., ok. 500 l 

kwasu fosforowego, a także ok. 

20 ton roztworów mieszaniny kwa-

sów przygotowanych w wannach, 

służących do kąpieli trawiennych.

Na skutek pożaru powstała mie-

szanina wody popożarowej i roz-

tworu kwasów. W tym przypad-
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Fot. 7. Pompa membranowa PTFE z zasilaniem elektrycznymFot. 6. Membranowa pompa 
PE z nap dem pneumatycznym 
do pompowania kwasów 

Fot. 5. Stanowisko dekontaminacji ratowników

ku zakład posiadał zbiornik bez-

odpływowy służący do zbierania 

wody z powierzchni posadzki hali 

produkcyjnej. Całość wody uży-

tej do gaszenia i mieszaniny kwa-

sów w ilości ok. 500 l spłynęła 

do zbiornika awaryjnego. Po kon-

sultacji z kierownictwem zakładu 

uzgodniono, że po neutralizacji 

mieszaniny zostanie ona odpom-

powana i przekazana do utylizacji 

przez zakład.

Propozycje rozwi za
W tym zdarzeniu ilość substancji, 

która została zebrana w zbiorniku 

awaryjnym, była niewielka. Jednak-

że ze względu na przechowywane 

ilości w trakcie podobnych działań 

należy mieć opracowaną technolo-

gię ich przepompowywania. O ile 

z kwasami rozcieńczonymi w więk-

szości przypadków nie ma proble-

mów, o tyle np. z kwasami stężo-

nymi czy rozcieńczonym kwasem 

solnym, który zawiera nieoznako-

wane domieszki, sytuacja przed-

stawia się zgoła inaczej. Kwas taki 

staje się bardzo reaktywny i należy 

w  planowaniu działań wziąć pod 

uwagę fakt pojawienia się stanów 

awaryjnych pomp specjalnych pole-

gających na rozszczelnieniu się spa-

wanych złączy stalowych. Dlatego 

jedną z propozycji sprzętu do wy-

korzystania przy tego typu dzia-

łaniach mogą być pompy mem-

branowe wykonane z polietylenu 

lub teflonu. 

Obecnie w PSP na terenie ca-

łego kraju na wyposażeniu znaj-

duje się kilkadziesiąt pomp mem-

branowych, jednakże głównie 

są  to pompy z napędem ręcz-

nym, tylko kilka z nich ma napęd 

pneumatyczny. Jednak ze względu 

na konieczność zapewnienia od-

powiednich parametrów ciśnienia 

wymusza to zastosowanie dodat-

kowego osprzętu pneumatyczne-

go i kompresora o znacznej wadze 

i gabarytach. 

Jednym z producentów takich 

pomp jest firma DELMECO z Ryb-

nika. Opracowano w niej pom-

pę z  zasilaniem pneumatycznym. 

Jednostką napędową wymaganą 

do zasilania pompy o wydajności 

nominalnej jest kompresor śrubo-

wy o wydajności 1 m3. Przy ciśnie-
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niu zasilania ok. 8 barów pozwala on na uzyskanie 

wydajności ok. 200-250 l przy zastosowaniu króćców 

podłączeniowych Ø 50 znormalizowanych ze stoso-

wanymi wężami. 

Druga opracowana w 2016 r. propozycja tej sa-

mej firmy oparta na napędzie elektrycznym wyda-

je się dużo ciekawsza. Pompa o wydajności ok. 400 l 

zasilana jest przez silnik elektryczny trójfazowy 

o mocy 7,5 kW. Oznacza to, że przy odpowiednio 

dobranym sterowaniu zasilaniem elektrycznym ze-

staw ten mógłby znaleźć zastosowanie w ratownic-

twie chemicznym. 

Istotnym warunkiem właściwego przebiegu pro-

cesu pompowania jest zapewnienie odporności che-

micznej wszystkich elementów składowych układu: 

pompy, węży, końcówek ssących i tłoczących. Na fot. 8 

pokazano wąż do pompowania kwasów z wkładką 

wykonaną z teflonu. 

Oprócz właściwego doboru pomp niezwykle istot-

nym elementem jest zabezpieczenie ratownika. Obec-

nie strażacy PSP do działań gaśniczych używają stan-

dardowych ubrań specjalnych.

O ile na rękawicach, butach i ubraniu, po podda-

niu ratowników dekontaminacji wstępnej, nie stwier-

dzono trwałych śladów oddziaływania kwasów, o tyle 

zewnętrzna powierzchnia skorupy hełmu uległa od-

barwieniu. 

Około dwa lata temu w kilku jednostkach PSP 

strażacy mogli zapoznać się z propozycją ubrania 

firmy Kappler, która zaprezentowała m.in. ubranie 

Frontline 500, składające się z dwóch warstw: we-

wnętrznej – chroniącej przed czynnikami chemicz-

nymi – i zewnętrznej – chroniącej krótkotrwale przed 

temperaturą. Ponadto rękawice dostarczone z ubra-

niem wykonane z dwóch warstw kewlaru i materiału 

chroniącego przed temperaturą dawały możliwość 

zastosowania zewnętrznych rękawic chemoodpor-

nych. Takie rozwiązanie mogłoby być ciekawą alter-

natywą dla rozwiązań stosowanych obecnie.

Wnioski
W wielu standardowych działaniach pożarowych 

na skutek procesu spalania dochodzi do wydziela-

nia toksycznych związków silnie, niekorzystnie od-

działujących na organizm ludzki. Do zdarzeń podob-

nych do opisanych powyżej dochodzi niezbyt czę-

sto, ale istotne jest to, że proces wytrawiania stali 

odbywa się w podwyższonej temperaturze, co do-

datkowo zwiększa zagrożenie oddziaływania kwa-

sów na organizm – kwasy w podwyższonej tempera-
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turze stają się bardziej reaktywne. 

Dlatego warto zastanowić się nad 

możliwościami, jakie dziś pojawia-

ją się na rynku w zakresie ochro-

ny ratownika i usuwania skutków 

działań związanych z silnie żrący-

mi kwasami. W opisywanym przy-

padku akcja gaśnicza była krótka. 

Zarówno ilość wody użytej do ga-

szenia, jak i ilość kwasu, który spły-

nął do zbiornika awaryjnego, były 

Fot. 9. He m stra aka poddany oddzia ywaniom mieszaniny pary wodnej 
i oparów kwasów 

Fot. 8. W  do pompowania kwasów z wk adk  z teflonu

Fot. 10. Ubranie Kappler z ochron  termiczn  i chemiczn

niewielkie – ale co zrobić, gdy po-

żar obejmie cały zakład, a np. tyl-

ko w tym konkretnym przypadku 

ilość substancji zgromadzonych 

w kąpielach wodnych i w zbior-

nikach DPPL na hali wynosiła po-

nad ok. 20 m3? Może warto roz-

ważyć wprowadzenie do działań 

w ratownictwie chemicznym jedno 

z przytoczonych rozwiązań? Zale-

żeć to będzie od zagrożeń na roz-

patrywanym rejonie chronionym, 

ilości występujących substancji 

i ryzyka awarii w zakładach. Ide-

alne byłoby również stworzenie 

kompletnego systemu informa-

cji, współpracującego z systemem 

wspomagania decyzji kierującego 

działaniem ratowniczym o wszyst-

kich zakładach stosujących w pro-

cesie technologicznym niebez-

pieczne substancje. 


