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NOWE TECHNOLOGIE POZORACJI, WYKRYWANIA I
LIKWIDACJI SKAŻEŃ CHEMICZNYCH (BST) DEDYKOWANE
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKOLENIU
SPECJALISTÓW
Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie zaprezentował podczas I (2014 r.),
II (2016 r.) i III (2018) edycji Konferencji Naukowej Krajowego Systemu Wykrywania
Skażeń i Alarmowania możliwości nowych rozwiązań technicznych oraz sposobów ich
wykorzystania w praktyce do szkolenia specjalistów służb tej branży, głównie MON i PSP.
Szczegóły koncepcji systemu przedstawiono w zbiorczej monografii poświęconej I i II
konferencji (ISBN978-83-939703). W kolejnej III edycji przedstawiono ofertę gotowego
zestawu szkoleniowego. Monografia poświęcona III konferencji jest aktualnie
przygotowywana do druku. Udoskonalone rozwiązania, sprofilowane do potrzeb oddziałów
ratownictwa chemicznego PSP zaprezentowano również podczas Konferencji CBRN w
Spale w listopadzie 2016 r., a następnie podczas tegorocznej Konferencji HAZMAT i
CBRNE w Spale zorganizowanych przez specjalistyczny magazyn W Akcji, Technika,
Taktyka, Profilaktyka (ISSN 1643-7373). Referat przedstawicieli Instytutu wygłoszony
podczas konferencji w 2016 r. wraz z warsztatami poświęconymi wykrywaniu skażeń
chemicznych spowodował spore zainteresowanie specjalistów. W konsekwencji
doprowadziło to, na przełomie 2017 / 2018 r., do zamówienia w Instytucie przez Komendy
Wojewódzkie PSP, pożarnicze ośrodki akademickie i placówki szkoleniowe ponad
dwudziestu zestawów szkoleniowych. Zestawy te opracowano i wytworzono w Instytucie
przy współpracy z firmą Spectro Light z Łodzi w zakresie optoelektroniki i firmą
GROSMEL z Warszawy w zakresie mechaniki ciśnieniowych urządzeń rozpylających.
W wyniku tych działań powstał przedstawiony poniżej zestaw do symulacji skażeń
chemicznych z wykorzystaniem znaczników UV i oświetlacza UV-A, umożliwiający
bezpieczne kształtowanie u osób szkolonych prawidłowych nawyków postępowania z
substancjami niebezpiecznymi, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się skażeń oraz
skutecznego ich usuwania.
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Ryc. 1

Zestaw do symulacji skażeń chemicznych BST

Fot. autor

W skład zestawu wchodzą chemiczne imitatory skażeń tj. substancje wywołujące
identyczną reakcję detektorów elektronicznych (AP4C, CAM-2 i RAID 100M) jak
autentyczne BST, zachowując podobne cechy fizyko-chemiczne, przy radykalnym
ograniczeniu zagrożenia toksycznego dla uczestników szkolenia. Do zestawu włączono
imitatory typu G – symulujące fosforoorganiczne BST o działaniu paralitycznodrgawkowym oraz imitatory typu H – symulujące BST o działaniu parzącym (np. iperyt
siarkowy). Obydwa typy imitatorów skażeń wyposażono w dodatek znacznika UV
umożliwiającego jednoczesne śledzenie ich obecności na skażonych obiektach za pomocą
promieniowania UV-A.
Znacznikami UV są bezbarwne preparaty fluoroscencyjne, praktycznie
niewidoczne w świetle dziennym, natomiast dobrze widoczne w świetle UV-A dzięki
intensywnej barwie fluorescencji kontrastującej z podłożem. Znaczniki UV w postaci
nietoksycznych, nieszkodliwych dla ludzi i środowiska naturalnego wodnych
mikrodyspersji pozwalają na ich dyskretne naniesienie na różne obiekty, a następnie łatwą
wizualizację ich obecności na obserwowanych powierzchniach. Zjawisko to wykorzystano
do opracowania znakowanych imitatorów skażeń chemicznych. Dzięki nim można
skutecznie śledzić rozprzestrzenianie się ciekłych skażeń chemicznych na przestrzeni
otwartej i różnorodnych obiektach, nadając się tym samym doskonale do ćwiczeń z
uczestnikami szkoleń wg ustalonych wcześniej scenariuszy.

Zestaw imitatorów skażeń BST i
znaczników UV - rozpylacze ręczne i
butelki zapasowe:
•
Imitator typu G-UV
•
Imitator typu H-UV
•
Mikrodyspersyjny znacznik
UV niebieski typu ZB-1
•
Mikrodyspersyjny znacznik
UV żółty typu ZY-4
•
Mikrodyspersyjny znacznik
UV czerwony typu ZR-1
Ryc. 2

Fot. autor

Ryc. 3

Ciśnieniowy rozpylacz samoczynny do symulacji skażenia
przestrzennego imitatorem BST typu G-UV Fot. autor

Integralną częścią zestawu szkoleniowego jest oświetlacz UV-A wraz z osprzętem, w tym
przenośna akumulatorowa lampa LED-UV, gogle ochronne UV, komplet zapasowych
akumulatorów z ładowarką sieciową.

Ryc. 4

Zestaw oświetlacza UV-A Fot. autor

Niezbędnym elementem całości zestawu w aspekcie szkoleniowym, choć niewchodzącym
w jego skład, jest powszechnie używany, etatowy w PSP detektor elektroniczny RAID M
-100 i/lub inne detektory np. AP4C, znajdujące się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.
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Ryc. 5

Elektroniczne detektory skażeń chemicznych BST

Internet

Oprócz samej detekcji pozorowanych skażeń BST zestaw szkoleniowy, szczególnie
dzięki wprowadzonym do imitatorów skażeń typu G i typu H znacznikom UV, umożliwia
dokładne śledzenie skuteczności odkażania obiektów poddanych dekontaminacji. Szkolone
zespoły mogą przy tym poznać problemy rozprzestrzeniania i zalegania pozorowanych
skażeń na obiektach unikając rzeczywistych zagrożeń substancjami trującymi.

Ryc. 6 – 7 Ślad imitatora typu G wewnątrz nadkola pojazdu bojowego
wykrywany przy pomocy detektora skażeń i oświetlacza UV-A
Fot. autor

Przyjęta w Instytucie Przemysłu Organicznego w 2012 r. koncepcja opracowania
zestawu szkoleniowego dla specjalistów, w tym z PSP w zakresie pozoracji /symulacji/,
wykrywania i likwidacji skażeń chemicznych została wdrożona w 2017 r. Zakup zestawów
przez zainteresowane jednostki organizacyjne PSP w ich opinii okazał się cennym
pozyskaniem nowej technologii w zastosowaniu do procesów szkoleniowych specjalistów
tej formacji. Dysponowanie przez PSP i systematyczne wykorzystywanie potencjału
szkoleniowego tej branży stanowi istotny element doskonalenia Krajowego Systemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
Omawiany zestaw szkoleniowy był prezentowany na stoisku informacyjnym
Instytutu Przemysłu Organicznego na tegorocznej XVI Edycji Konferencji Naukowo Szkoleniowej Dla Straży Pożarnej – HAZMAT i CBRNE w Spale (15-16 listopada 2018 r).
Przedstawione produkty spotkały się z dużym zainteresowaniem specjalistów z zakresu :
- Ratownictwa Chemiczno-Pożarowego PSP
- Medycyny Katastrof z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie oraz
- Fundacji Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego

