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1. Podstawa formalna recenzji

Podstawa do wykonania recenzji bylo zlecenie Dziekana Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii

realizujacego uchwale Rady Wydzialu z dnia 26.11.2015.

2. Ocena celowosci podjecia badan

Rozprawa dotyczy bezpieczenstwa eksploatacji tuneli drogowych, w szczególnosci

granicznych warunków dopuszczajacych stosowanie systemu wentylacji wzdluznej w

tunelach. Tunele stanowia znaczne udogodnienie dla transportu drogowego i kolejowego

w miejscach, gdzie wystepuja przeszkody terenowe, takie jak góry lub zbiorniki wodne a

takze w obszarach zurbanizowanych. Do niedawna w Polsce tunele drogowe nalezaly do

rzadkosci. Obecnie wraz z modernizacja sieci dróg coraz powszechniej korzysta sie z

udogodnien jakie one zapewniaja. Tunele, choc bardzo uzyteczne stanowia kosztowny

element infrastruktury. Wieksze koszty wynikaja miedzy innymi z tego, ze prowadzenie dróg

przez ograniczona przestrzen tunelu generuje dodatkowe zagrozenia, które wymagaja

specyficznych srodków zaradczych.

W szczególnosci wsród najpowazniejszych zagrozen mozna wymienic pozary. Jednym

ze srodków majacych zapewnic bezpieczenstwo uzytkowników tuneli drogowych sa

odpowiednio dobrane systemy wentylacji. Wybór rodzaju systemu - wentylacja wzdluzna,

poprzeczna czy mieszana ma istotny wplyw na koszty wykonawstwa i eksploatacji.

Porównanie szacunkowych kosztów wskazuje na to, ze budowa systemu wentylacji wzdluznej
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w tunelu jest okolo siedem razy tansza niz rozwiazanie z wentylacja poprzeczna. Róznica ta

uzasadnia poszukiwanie warunków, które zapewnia spelnienie wymogów bezpieczenstwa

przez tansze rozwiazanie. Wybór ten powinien byc oparty na doglebnej wiedzy, miedzy

innymi dotyczacej funkcjonowania systemów wentylacji w warunkach pozarów i rozwiazan

technicznych zapewniajacych bezpieczna ewakuacje.

Jak pokazano w studium literatury, dotychczasowa wiedza w tej dziedzinie nie jest

wystarczajaca, natomiast istnieja srodki, takie jak narzedzia do symulacji komputerowych,

które moga ja znaczaco poszerzyc. Tematyka i zakres pracy wpisuje sie wiec dobrze w

obecny stan potrzeb i mozliwosci, a realizujac ja dokonano znacznego postepu w zakresie

przeslanek dla dopuszczalnosci stosowania wentylacji wzdluznej w tunelach drogowych.

3. Charakterystyka rozprawy doktorskiej

Praca liczy 171 stron, w tym 145 stron tekstu, 118 rysunków, 80 tabel, zawiera osiem

rozdzialów, spisy literatury, norm i zródel internetowych, rysunków i tabel oraz szesc

zalaczników.

We Wprowadzeniu przedstawiono uzasadnienie wyboru celu pracy, którym jest

wyznaczenie granicznych warunków dopuszczajacych stosowanie systemu wentylacji

wzdluznej w tunelach.

Rozdzial drugi stanowi przeglad stanu wiedzy w zakresie legislacji i literatury.

Zamieszczono w nim obszerny przeglad aktów prawnych i wytycznych obowiazujacych w

kraju i na swiecie: Australii, Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Holandii, Japonii,

Niemczech, Norwegii, Polsce, Slowacji, Szwecji, Szwajcarii, Wlk. Brytanii i USA,

rekomendacji wydawanych przez organizacje miedzynarodowe (NFPA, ASHARE, PIARC)

oraz dyrektywy Unii Europejskiej.

W porównaniu z przepisami wielu krajów polskie przepisy w zakresie stosowania

wentylacji wzdluznej sa dosc restrykcyjne, dopuszczajac stosowanie wentylacji wzdluznej w

tunelach o dlugosci do 1000 m. Zgodnie z unijna dyrektywa i przepisami obowiazujacymi w

wielu krajach ograniczenie dlugosci dochodzi 3000 m przy spelnieniu dodatkowych

warunków co do plynnosci i natezenia ruchu oraz dodatkowych zabezpieczen wynikajacych z

analizy ryzyka.

Drugi podrozdzial stanowi przeglad literatury dotyczacej problematyki wentylacji

wzdluznej w tunelach ze szczególnym uwzglednieniem wentylacji w warunkach pozaru.
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Cel, tezy oraz zakres pracy przedstawia Rozdzial trzeci. Obie tezy dotycza zarówno

stanu normalnego i warunków podczas pozarów. Pierwsza teza dotyczy istnienia granicznych

parametrów geometrycznych i wentylacyjnych dla których moze byc stosowana wentylacja

wzdluzna zas druga istnienia srodków technicznych, które pozwalajq zapewnic

bezpieczenstwo uzytkowników dlugich tuneli drogmvych z wentylacjq wzdluznq. W rozdziale

tym omówiono równiez tresc i funkcje poszczególnych rozdzialów pracy.

Rozdzial czwarty omawia zadania wentylacj i wzdluznej dla stanu normalnego i

awaryjnego a takze analize zagrozen i ryzyka w tunelach drogowych, która wskazuje na

znaczenie rozpatrywanego w pracy zagrozenia pozarowego. Analize ta przeprowadzono

metoda AHP (ang. Analytic Hierarchy Processs) Opisano w nim równiez kryteria

stosowalnosci wentylacj i wzdluznej w tunelach drogowych. W szczególnosci dotyczy on

zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji podczas pozaru. Sformulowano w nim

kryterium bezpiecznej ewakuacji, wedlug którego dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (ang.

ASET) powinien byc wiekszy od dostepnego czasu ewakuacji (ang RSET). Pierwszy jest

czasem, po którym warunki w tunelu uniemozliwia ewakuacje, czyli zostanie przekroczony

tzw. krytyczny stan srodowiska a drugi czasem, po którym wszyscy uzytkownicy tunelu moga

sie ewakuowac w bezpieczne miejsce.

Rozdzial ten zawiera równiez charakterystyke parametrów geometrycznych

wentylacyjnych oraz dodatkowe srodki techniczne a takze prezentacje wariantów, dla których

w kolejnym rozdziale prowadzono badania numeryczne. W zakresie dlugosci uwzgledniono

piec wariantów- od 1.5 do 3.5 km, przyjeto tez jedna wysokosc (4.5 m ). Po analizie

numerycznej dla trzech wariantów szerokosci (dla jedno, dwu i trzypasmowych jezdni)

wybrano najmniejszy z przekrojów, uznany za najbardziej niekorzystny. Wariantowa analiza

umozliwila równiez wybór sasiedztwa wyjscia ewakuacyjnego przy jednym z portali i jako

najbardziej niekorzystnej lokalizacji pozaru. W zakresie mocy pozaru wybrano wielkosci

odpowiadajace pozarom ciezarówek z mozliwoscia rozprzestrzeniania sie na sasiednie

pojazdy (30, 50 i 100 MW) i odpowiadajace im predkosci krytyczne (2.3, 2.6 i 2.9 m/s).

Uzasadniono równiez pominiecie wplywów nachylenia i wiatru.

W wyniku analiz okreslono dwa zestawy wariantów modeli numerycznych. W kazdym

wariancie uwzgledniono piec przypadków rózniacych sie dlugoscia tunelu (od 1.5 do 3.5 km

co 0.5 km). Pierwszy zestaw sluzyl do szacowania dostepnego czasu ewakuacji (ASET) i

obejmowal trzy warianty. Róznily sie one moca pozaru. Dla okreslenia wymaganego czasu
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ewakuacji (RSET) przyjeto trzy mozliwosci dla wyjsc ewakuacyjnych (brak, co 500 i co 250

m) oraz jedno i dwukierunkowy ruch, co dalo szesc wariantów.

W Rozdziale piatym przedstawiono ocene mozliwosci spelnienia kryteriów bezpiecznej

ewakuacji poprzez oszacowanie czasów ASET i RSET. Po przeanalizowaniu dostepnych

sposobów obliczenia tych czasów wybrano metody symulacji numerycznych. Wymagalo to

wielowariantowej analizy dla przyjetego w poprzednim rozdziale zakresu zmiennosci

parametrów.

Dla obliczenia czasu RSET uzyto programu PATHFINOER. Ze wzgledu na losowa

zmiennosc wyników symulacji wykonanych PATHFINOER-em dla kazdego z 30

przypadków (5 dlugosci x 6 wariantów) nalezalo wykonac po 5 lub 10 symulacji. Srednie

czasy opuszczenia tunelu RSET zamieszczono w Tabeli 5.15

Do obliczenia dostepnego czasu ewakuacji ASET wykorzystano program FOS. Zostal

on stworzony dla symulacji pozarów. Liczne dane literaturowe potwierdzaja miarodajnosc

takiego sposobu symulacji pozarów przy odpowiednim doborze parametrów modelu

numerycznego. W zakresie przeplywu w warunkach normalnych potwierdzil to eksperyment

walidacyjny którego wyniki opisala autorka rozprawy w nastepnym rozdziale. Do opisu

trójwymiarowego, niestacjonarnego, nieizotermicznego przeplywu z transportem

wieloskladnikowych mieszanin gazów i czastek stalych oraz plynnych program FOS

wykorzystuje metode objetosci skonczonej na prostopadlosciennych siatkach symulacji

duzych wirów (ang. Large Eddy Simulation). Metoda LES pozwala na symulacje struktur

wirowych o rozmiarach wiekszych od siatki obliczeniowej. Oddzialywanie drobniejszych

wirów jest modelowane, co znacznie redukuje zapotrzebowanie na moc obliczeniowa i

umozliwia prowadzenie analiz pozarów dla tak zlozonych i rozleglych obiektów jak tunele.

Autorka opisala program okreslajac jego ograniczenia.

Przed realizacja symulacji okreslajacych czas ASET Autorka wykonala sekwencje

wstepnych symulacji i analiz, obejmujacych: dobór procedury dzialania wentylacji wzdluznej

w warunkach pozaru, warunków poczatkowo-brzegowych, sposobu monitorowania wyników

symulacji oraz ocene wrazliwosci rozwiazan na rozdzielczosc siatki obliczeniowej, w której

uwzgledniono rozmiary siatki dla czterech wariantów w zakresie od 0.8 do 0.2 m.

Kolejne podrozdzialy przedstawiaja wyniki oszacowania dostepnego czasu ewakuacji

dla 15 przypadków (trzy moce pozaru x piec dlugosci). Rozdzial konczy wyznaczenie

kryterium bezpiecznej ewakuacji. Wyniki zamieszczono w Tabelach 5.32 do 5.37.
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Przykladowo dla pozaru o mocy 30 MW jest ono spelnione dla wszystkich dlugosci tuneli

pod warunkiem rozmieszczenia wejsc ewakuacyjnych co 250 m.

Rozdzial szósty poswiecony jest ocenie adekwatnosci uzytych w rozprawie metod

numerycznych. Program PATHFIND ER zostal porównany z FDS + EVAC. Inna czescia

weryfikacj i byl tez pomyslowy wlasny eksperyment ewakuacj i przeprowadzony przez

Autorke. Walidacja i weryfikacja drugiego z narzedzi symulacyjnych - programu FDS byla

oparta zarówno na studiach literaturowych jak i wynikach pomiarów in-situ w których

uczestniczyla Autorka. Wykonano je w dwukierunkowym, jednonawowym tunelu drogowym

Emilia w Lalikach. Zarejestrowano przeplyw podczas kolejnego zalaczania par wentylatorów

strumieniowych. Zapisy z eksperymentu porównano z wynikami symulacji numerycznej

osiagajac zadowalajaca zgodnosc w zakresie predkosci przeplywu, pomimo zastapienia w

modelu podkowiastego przekroju prostokatem o zblizonej srednicy hydraulicznej.

Rozdzial siódmy zawiera opracowanie wyników, na podstawie którego dla jedno i

dwukierunkowego ruchu okreslono maksymalne dlugosci tuneli dla których mozliwe jest

stosowanie systemu wentylacji wzdluznej jako funkcje mocy pozaru i odleglosci miedzy

wyjsciami ewakuacyjnymi. Przeprowadzono równiez szczególowa weryfikacje jednego z

przypadków z pozytywnym rezultatem - wyniki symulacji dla wyzszej mocy pozaru (200

MW) odpowiadaly wartosciom ekstrapolowanym z otrzymanych kryteriów. Dokonano takze

analizy statystycznej wyników symulacji. W podsumowaniu rozdzialu podano przykladowe

graniczne wartosci dlugosci tuneli i pokazano, ze wedlug przedstawionych kryteriów w kilku

istniejacych i projektowanych tunelach w Polsce byloby mozliwe stosowanie wentylacji

wzdluznej.

Rozdzial ósmy stanowi podsumowanie rozprawy. Przytoczono w nim uzasadnienie

podjecia tematu oraz najwazniejsze wnioski wynikajace z analiz, symulacji i eksperymentów

opisanych w rozprawie, które stanowia potwierdzenie realizacji celów i zakresu pracy i

prawdziwosc jej tez. Wnioski te moga równiez byc wykorzystane w ewentualnych pracach

nad modyfikacjami kryteriów bezpieczenstwa dla wentylacji wzdluznej w tunelach

drogowych.
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4. Ocena rozprawy doktorskiej

Celem rozprawy byla ocena mozliwosci stosowania wentylacji wzdluznej w tunelach

drogowych, w szczególnosci sformulowanie granicznych warunków dopuszczajacych

stosowanie systemu wentylacji wzdluznej. Jak wspomniala autorka "Na swiecie nie istnieje

jeden obligatoryjny, miedzynarodowy dokument traktujacy o bezpieczenstwie w tunelach

drogowych". Przeglad aktów prawnych w Europie i na swiecie oraz literatury przedstawiony

w dysertacj i pokazal rozbieznosci w zakresie kryteriów dotyczacych stosowania systemów

wentylacji.

Po obszernej analizie literatury w zakresie zarówno aktów normatywnych jak i wyników

prac badawczych autorka sformulowala tezy rozprawy i w kolejnych rozdzialach przedstawila

analize ryzyka w wyniku której skoncentrowala sie na zagrozeniu pozarowym i

mozliwosciach ewakuacji uzytkowników tuneli. Autorka wykorzystala sformulowane w

brytyjskiej normie (PO 7974-6:2004) kryterium bezpiecznej ewakuacji, wedlug którego

dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (ang. ASET) powinien byc wiekszy od dostepnego

czasu ewakuacji (ang RSET). Pierwszy jest czasem, po którym warunki w tunelu

uniemozliwia ewakuacje, czyli zostanie przekroczony tzw. krytyczny stan srodowiska a drugi

czasem, po którym wszyscy uzytkownicy tunelu moga sie ewakuowac w bezpieczne miejsce.

Krytyczny stan srodowiska okresla zestaw parametrów takich jak m. in. temperatury

powietrza i gazów pozarowych, promieniowania cieplnego, zasiegu widocznosci i zawartosci

tlenu w okreslonych miejscach w tunelu. Ten zestaw warunków jest na tyle zlozony, ze

najdogodniejszym narzedziem do oceny stanu srodowiska moga byc symulacje komputerowe.

Równiez w dziedzinie ewakuacji ludzi z powodzeniem stosuje sie narzedzia symulacyjne.

Z powyzszych powodów do oszacowania czasów ewakuacji uzytkowników

prognozowania ograniczen czasowych którym proces ten podlega ze wzgledu na dynamike

rozwoju pozarów uzyla symulacji numerycznych. Autorka uzasadnila wybór programów

komputerowych uzytych do tego celu i przedstawila ich walidacje, czesciowo oparta na

wynikach wlasnych eksperymentów. Wyniki symulacji poddala równiez analizie

statystycznej. W efekcie sformulowala warunki graniczne stosowalnosci wentylacji wzdluznej

w tunelach drogowych jako funkcje szeregu parametrów takich jak: dlugosc, odstep miedzy

wyjsciami awaryjnymi oraz jedno lub dwukienmkowy ruch. Warunki te sa mozliwe do

zastosowania dla dowolnego przekroju tunelu, braku spadku wzdluznego oraz obciazenia
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termicznego do 200 MW. Okreslajac je, starano sie zapewnic margines bezpieczenstwa

przyjmujac mozliwie niekorzystne wartosci parametrów.

Rozprawa jest napisana w sposób przejrzysty i staranny, jej przygotowanie wymagalo

znacznego nakladu pracy i wykorzystania wiedzy z wielu dziedzin. Autorka wykazala w niej

umiejetnosci formulowania zagadnien, prowadzenia badan teoretycznych, zwlaszcza

numerycznych oraz eksperymentalnych i krytycznej analizy ich wyników.

Praca dostarcza nowej wiedzy w zakresie bezpieczenstwa ruchu w tunelach w aspekcie

zagrozenia pozarowego. Rozprawa podejmuje aktualne zagadnienie. które moze miec

znaczenie dla bezpieczenstwa eksploatacji tuneli drogowych, podniesienia efektywnosci

wykorzystania srodków finansowych i przyspieszenia rozwoju sieci drogowej.

5. Uwagi i kwestie dyskusyjne

Przy lekturze pracy nasuwaja sie nastepujace pytania i uwagi krytyczne:

• Omawiajac wymiary przekrojów tuneli (str. 22) warto uwzglednic, ze w wielu

przypadkach ksztalty przekrojów tuneli sa uwarunkowane wymogami wytrzymalosci

ich obudowy

• W tekscie na str. 25 i Tabeli 4.2 uzywa sie wspólczynnika widocznosci, bez odwolania

do definicji, która zostala zamieszczona na str. 89.

• Dlaczego w przepisach mówi sie o dlugosci tuneli a nie ilorazie dlugosci i miary

przekroju n.p. srednicy hydraulicznej?

• Dlaczego skrócenie odleglosci miedzy wyjsciami ewakuacyjnym o polowe (z 500 do

250 m) skutkuje spadkiem czasu ewakuacji z okolo 400 do 350 sekund, czyli o okolo

lI8? (Tabela 5.15).

• Przedstawiona w Rozdziale 5.1.1 analiza porównawcza nie daje jasnego uzasadnienia

wyboru programu PATHFINDER do obliczenia czasu RSET. Prosze o pelniejsze

uzasadnienie.

• Czy program FOS daje mozliwosc modelowania przekrojów innych niz prostokatne, a

jesli tak, to dlaczego z niej nie skorzystano?

Praca jest napisana w sposób staranny, podczas recenzowania nie dostrzezono bledów

edytorskich w wyjatkiem tresci legend rysunków 5.15 i 5.17 i oznaczeniu procesora w tabeli

5.25. Niniejsze uwagi i spostrzezenia maja charakter porzadkov.ry i dyskusyjny, jednak nie

umniejszaja one wartosci merytorycznej rozprawy.
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6. Wniosek koncowy

Autorka rozprawy samodzielnie zrealizowala zagadnienia badawcze w zakresie

dyscypliny inzynieria srodowiska wykazujac znajomosc dotychczasowego stanu wiedzy,

umiejetnosc formulowania i rozwiazywania problemów w tej dziedzinie, wykorzystujac

metody analiz numerycznych, symulacj i i pomiarów.

Biorac pod uwage powyzsze stwierdzam, ze rozprawa doktorska mgr inz. Natalii

Schmidt-Polonczyk p.t. "Ocena mozliwosci stosowania wentylacji wzdluznej w dlugich

tunelach drogowych" spelnia wymagania art. 13 ustep 1 Ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 (Dz.U. nr

65, poz 595 z dnia 16 kwietnia 2003r z pózniejszymi zmianami) i wnioskuje do Rady

Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o

dopuszczenie jej do publicznej obrony.

8


