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1. Przedmiot i cel opracowania 
 

 

      Przedmiotem opracowania jest analiza opisowa ewakuacji przy użyciu programu 

komputerowego Pathfider 2011 – symulatora ewakuacji osób i wyznaczania                                                                                                                                                                                 

czasu jej prowadzenia (licencja TECHNO-POŻ) z budynku hali widowiskowo-

sportowej w Krapkowicach przy ulicy Kilińskiego 1. 

 
 
 
 
 

2. Parametry techniczne symulacji 
 
 
 
2.1. Program obliczeniowy 

 
 
       Symulacja została przeprowadzona przy użyciu programu Pathfinder 2011, 

autorstwa firmy Thunderhead [1]. Oprogramowanie posiada dokumenty weryfikacji 

i walidacji, potwierdzone próbami na rzeczywistych obiektach [2]. Model geometrii 

stworzono przy wykorzystaniu rysunku projektowego w standardzie CAD.  

 

 

 

2.2. Opis modelu obliczeniowego 

 

     Środowisko poruszania jest skonstruowane z  sieci trójkątów  budujących 

model. Ściany i inne nieprzekraczalne strefy reprezentowane są jako wycięcia w 

sieci nawigacyjnej. Obiekty te nie są pominięte w symulacji, ale stają się 

niedostępne do poruszania przez osoby ewakuowane. Drzwi są reprezentowane 

przez specjalne granice sieci nawigacyjnej. W zależności od ustawień symulacji, 

drzwi mogą również wyraźnie regulować ilość przepływu ludzi.  

 

Schody są także reprezentowane jako specjalne granice sieci nawigacyjnych             

i trójkąty. Prędkość poruszania się ludzi jest wtedy ograniczona przez współczynnik 
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należący od parametrów związanych z budową schodów. Klatka schodowa nie 

posiada zamknięć. 

Osoby są modelowane jako pionowe walce na sieci poruszania i przesuwają się przy 

użyciu techniki nazwanej odwróconym układem sterowania. Obliczenia poruszania 

każdej z osób odbywają się niezależnie i mogą być odniesione do szeregu różnych 

parametrów (maksymalna prędkość, wybór wyjścia, itd.). 

 

 

 

2.3. Parametry wyjściowe symulacji 

 

      Geometria obiektu została odwzorowana na podstawie inwentaryzacji oraz 

naniesionych zmian po wizycie w obiekcie. W symulacji dla osób przebywających na 

widowni przyjęto standardowe opóźnienia losowe. Klatka z widowni prowadząca do 

holu usytuowana jest tuż przy wejściu głównym do hali sportowej. Klatka schodowa 

dwubiegowa, nieobudowana ścianami od korytarzy, niezamykana drzwiami. Klatka 

ta nie jest wyposażona w instalację oddymiania – nie wymagana. Ilość stopni w 

jednym biegu wynosi 17. Wysokość stopni w rozpatrywanej klatce wynosi od 0,155 

do 0,180 m – przekroczona wysokość stopni stanowić będzie odstępstwo w ramach 

opracowania ekspertyzy technicznej. Szerokość biegu wynosi 1,96 m i znacznie 

przekracza wymagane  1,2 m szerokości biegu. Szerokość spocznika wynosi 1,41 m 

– stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania ekspertyzy technicznej. Klatka 

schodowa wykonana jest z materiałów niepalnych, a odporność ogniowa konstrukcji 

schodów spełnia wymagania klasy odporności ogniowej 60 minut (R 60). Wyjście z 

klatki schodowej na zewnątrz prowadzi przez hol parteru. Wyjście ewakuacyjne 

stanowią dwie pary drzwi – wewnętrznych i zewnętrznych. Drzwi te posiadają 

identyczne parametry. Są to drzwi jednoskrzydłowe o całkowitej szerokości skrzydła 

równej 0,87 m w świetle – dla drzwi wewnętrznych i 0,86 m w świetle dla drzwi 

zewnętrznych. Ilość drzwi zewnętrznych wynosi 5 szt., a wewnętrznych – 6 szt. 

Drzwi te spełniają wymagania tylko w zakresie wysokości 2 m. Drzwi są otwierane 

na zewnątrz obiektu. Drzwi zostaną wymienione na nowe o szerokości 2,0 i 

wysokości nie mniejszej niż 2,0 szt. 2. - wyposażone w urządzenia 

antypaniczne. Ewakuacja z widowni hali prowadzi na hol I piętra poprzez 4 szt. 

drzwi jednoskrzydłowych otwieranych na zewnątrz pomieszczenia o szerokości 

skrzydła 1,06 m w świetle. Wysokość tych drzwi wynosi 2,02 m w świetle. Poza 
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drzwiami umożliwiającymi ewakuację z widowni, jedne drzwi o podobnych 

parametrach zapewniają ewakuację z pomieszczenia spikerki. Ilość miejsc na 

widowni wynosi 517 nie licząc miejsc w pomieszczeniu spikerki ( 2 osoby). Zatem 

łączna szerokość drzwi nieco ponad 4 m powinna zgodnie z przepisami zapewnić 

ewakuację dla 660 osób. Po wyjściu z pomieszczenia widowni najdalej położonego w 

korytarzu - ewakuacja może prowadzić tylko w jednym kierunku tj. na klatkę 

schodową K3. Długość drogi ewakuacyjnej z tego wyjścia na zewnątrz obiektu 

wynosi około 31 m – jest to długość przekraczająca dopuszczalną wartość w 

obiektach ZL I przy jednym kierunku dojścia – stanowić będzie odstępstwo w 

ramach opracowania ekspertyzy technicznej. Dla pozostałych trzech wyjść z 

widowni zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Jeden z nich prowadzi w kierunku 

klatki schodowej K3, natomiast drugi kierunek prowadzi poprzez podwójne drzwi 

dwuskrzydłowe zewnętrzne o szerokości skrzydła nieblokowanego równej 0,7 m  i 

całkowitej szerokości drzwi - 1,08 m, na schody zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne 

zostaną również wymienione na nowe dwuskrzydłowe o szerokości 2,0 m i 

wysokości minimum 2,0 m i wyposażone w urządzenia antypaniczne. Schody 

zewnętrzne pełnią funkcję schodów ewakuacyjnych. Szerokość biegu tych schodów 

wynosi 2,15 m, wysokość stopni wynosi 0,178 m i stanowić będzie odstępstwo w 

ramach opracowania ekspertyzy technicznej. Szerokość spocznika wynosi 1,49 m. 

Ilość stopni w jednym biegu wynosi 14 – również stanowić będzie odstępstwo w 

ramach opracowanej ekspertyzy technicznej. Schody te przebiegają bezpośrednio 

przy ścianie zewnętrznej widowni, która zostanie obudowana ścianą pełną 

spełniającą parametry obudowy klatki schodowej. Natomiast parametry przejść na 

widowni przedstawiają się następująco: szerokość przejścia pomiędzy siedzeniami 

liczona pomiędzy stałymi elementami siedzeń wynosi od 0,49 m do 0,51 m. Ilość 

siedzeń w rzędzie wynosi od 26 szt. w skrajnych sektorach do 28 szt. w sektorach 

środkowych Taka sytuacja powoduje, że szerokości w rzędach są zbyt małe – 

nieprawidłowości stanowić będą odstępstwo w ramach opracowania ekspertyzy 

technicznej. Szerokość przejść komunikacyjnych wynosi od 1,27 m do 1,31 m. Ilość 

rzędów krzeseł – 7. Liczba schodów w jednym biegu wynosi 21 – stanowić będzie 

odstępstwo w ramach opracowania ekspertyzy technicznej. Schody żelbetowe. 

Wysokość stopni waha się od 0,128 do 0,186 m – przekroczona wysokość 

niektórych stopni. 
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Symulacja została wykonana w trzech wariantach: 

 

1. Pierwszy wariant - ewakuacja osób z widowni oraz parkietu hali    

(przykładowa impreza sportowa np. zawody piłki ręcznej). Obłożenie 517 osób 

na widowni oraz 28 osób na parkiecie hali – 10 zawodników – rezerwowi, 

trzech sędziów, trenerzy itp. przy istniejących warunkach ewakuacji. 

2. Drugi wariant - ewakuacja osób z widowni oraz parkietu hali    (przykładowa 

impreza sportowa np. zawody piłki ręcznej). Obłożenie 517 osób na widowni 

oraz 28 osób na parkiecie hali – 10 zawodników – rezerwowi, trzech sędziów, 

trenerzy itp. – przy dostosowaniu drzwi do aktualnych przepisów. 

3. Trzeci wariant – ewakuacja osób z parkietu hali (przykładowa impreza 

widowiskowa na  596 osób  w tym 20 na scenie (24 rzędy po 12 krzesełek w 

dwóch rzędach). Szerokość między krzesełkami wynosi 0,65 m. Szerokość 

alejki środkowej pomiędzy rzędami wynosi 1,4 m. Ewakuowane osoby będą 

opuszczały obiekt w trzech kierunkach. Kierunek do strefy pożarowej hotelu  

zakłada wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia łazienki.   

 

Podział powierzchni na potrzeby obliczeń programu, przedstawiono na rysunku   

(rys. 1). 

 

 

 

Rys. 1     Struktura sieci obliczeniowej  
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Rozmieszczenie osób w hali widowiskowo-sportowej zostało odwzorowane zgodnie z 

poniższym opisem oraz założeniami projektowymi:  

 

         -  parkiet (boisko) parter – 15 osób na ławce rezerwowej, 10 zawodników   

                                                     plus 3 sędziów jeden główny i dwóch liniowych 

         -  widownia – 517 osób na widowni plus 2 osoby w spikerce.  

 

Daje to łącznie 546 osób w całym obiekcie. Nie wliczono w to osób 

porządkowych oraz obsługi hali (osoby te nie będą zajmowały miejsca na 

parkiecie oraz widowni).   

Osoby przyporządkowane są do siedzeń widowni lub krzesełek na parkiecie.  

W przypadku imprezy scenicznej założono 596 osób na parkiecie hali.  

Parametry związane z poruszaniem się ludzi zostały przyjęte na podstawie rozkładu 

normalnego (rozkładu prawdopodobieństwa), według odpowiedniej literatury:  

 

1. Prędkość poruszania się ludzi - Lord, J., Meacham, B., Moore, A., Fahy, R. F. 

and Proulx, G. (2005), “Guide for Evaluating the Predictive Capabilities of 

Computer Egress Models,” NIST GCR 06-886:  

          -  maksymalna: 2,08 m/s  

          -  minimalna: 0,6 m/s,  

          -  średnia: 1,19 m/s, 

          -  odchylenie standardowe: 0,25 m/s. 

          

2. Szerokość w ramionach - Predtechenskii, V.M and Milinskii, A I. (1978).  

“Planning for Foot Traffic Flow in Buildings,” Amerind Publishing:  

          -  maksymalna: 80 cm,  

          -  minimalna: 23 cm,  

          -  średnia: 46 cm,  

          -  odchylenie standardowe: 8 cm, 

          - dla dzieci przyjęto 26-29 cm.  
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3. Opóźnienie reakcji - Yang, Fang, Huang, and Deng, “Occupant Evacuation  

Model Based on Cellular Automata in Fire,” Chinese Science Bulletin, Vol. 47 

No. 17 September 2002:  

          -  maksymalna: 80 s  

          -  minimalna: 5 s, 

          -  średnia: 60 s,  

          -  odchylenie standardowe: 10 s. 

 

Symulacja została wykonana z wykorzystaniem modelu zmienno-sterującego. Jego 

obliczenia charakteryzują się wpływem kolizji i wzajemnych interakcji pomiędzy 

osobami.  

Na potrzeby programu w celu odwzorowania najbardziej zbliżonych do 

rzeczywistych  sytuacji – założono, że w większości są to osoby dorosłe.  

 

 

Rys. 2      Prezentacja modelu wykorzystanego w symulacji  
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3.  Wyniki symulacji  

 

  

3.1.   Wizualizacja  

 

Czas prowadzenia ewakuacji w pierwszym wariancie przy nieprawidłowych 

wyjściach ewakuacyjnych z ilością 547 osób wyniósł 238 sekund (3 minuty i 58 

sekund). 

Czas ewakuacji w drugim wariancie przy takiej samej ilości osób oraz 

prawidłowych szerokościach drzwi ewakuacyjnych wyniósł 227 sekund (3 

minuty i 47 sekund). 

Czas ewakuacji w trzecim wariancie podczas imprezy scenicznej przy 596 

osobach wyniósł 151 sekund (2 minuty i 31 sekund).  

 

Czas ewakuacji wyświetlany jest w prawym dolnym rogu, natomiast ilość osób 

znajdująca się w obiekcie oraz opuszczająca obiekt wyświetlana jest w górnym 

prawym rogu ekranu. Podana wartość dotyczy sytuacji, w której drogi ewakuacyjne 

charakteryzują się pełną drożnością, a osoby poruszają się najszybszymi 

dostępnymi przejściami.  Puste pola w kolorze białym oznaczone są jako bariery 

czyli ściany, siedzenia widowni lub krzesła oznaczono w kolorze innym niż niebieski. 

Drogi ewakuacyjne – przejścia ewakuacyjne, klatka schodowa, biegi, spoczniki 

odpowiadają wymiarom rzeczywistym w obiekcie. Ewentualny wpływ 

nieprzewidywanego zagrożenia, może zostać uwzględniony przez dodanie czasu 

potrzebnego na jego zlikwidowanie. Uproszczony przebieg ewakuacji został 

przedstawiony na rysunku (rys. 3). Pełną wizualizację w postaci filmu wideo 

załączono do opracowania na płycie DVD [zał. 1]. Wizualizacją podzielono na trzy 

filmy pokazujące: 

 

1. symulację z widowni przy nieprawidłowych szerokościach drzwi 

ewakuacyjnych; 

2. symulację z widowni przy prawidłowych szerokościach drzwi ewakuacyjnych; 

3. symulacja z poziomu parkietu przy imprezie scenicznej. 
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Rys. 3 Przebieg ewakuacji z obiektu  
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Jak wykazują wyniki symulacji porównawczej ewakuacji z widowni, czynnikiem 

limitującym czas wyjścia nie jest brak spełnienia wymaganej szerokości drzwi 

ewakuacyjnych. Czas ewakuacji w wersji drugiej gdy drzwi ewakuacyjne zostały 

dostosowane do wymagań warunków technicznych nieznacznie się tylko  poprawił – 

był szybszy o 11 sekund od ewakuacji z drzwiami o niezgodnych z przepisami 

szerokościach. Najprawdopodobniej jest to wynik płynnego opuszczenia obiektu 

przez ludzi bez napierania na drzwi. Przy wyjściach w obu przypadkach nie tworzyły 

się zwiększone skupiska ludzi, zatory, ani oczekiwanie na wyjście. Z parkietu hali 

ewakuowane osoby wybrały tylko jeden kierunek ewakuacji najprawdopodobniej 

pierwsze osoby kierujące się do wyjście zewnętrznego zasugerowały taki właśnie 

kierunek ewakuacji.  

Nieprawidłowość w naszym przypadku w zakresie przekroczenia długości dojścia 

ewakuacyjnego dotyczy ostatniego sektora gdzie długość dojścia od wyjścia na 

korytarz do drzwi zewnętrznych na parterze wynosi w jednym kierunku 31 m. 

Pomimo, że osoby ewakuowane z ostatniego sektora mają jeden kierunek ewakuacji 

niezgodny z przepisami to właśnie ten sektor najszybciej opuścił widownię (w 

113 sekundzie – w 1 minucie i 53 sekundzie), a w korytarzu na górnym poziomie 

nikogo nie było w tym sektorze po 128 sekundach. Ewakuacja z pozostałych 

sektorów trwała nadal. Wyniki analizy w postaci ścieżek przedstawiono na rysunku 

(rys. 4). W naszym przypadku prosty układ widowni z czterema wyjściami na 

korytarz, a następnie na  klatkę schodową lub do wyjścia zewnętrznego na górnym 

poziomie spowodował, że dobrany kierunek ewakuacji był prawidłowy. Wybranie 

innych dwóch ścieżek ewakuacyjnych jest możliwe – ewentualnie może jeszcze 

bardziej skrócić czas ewakuacji.  

Podczas ewakuacji nie tworzą się zatory nie występuje oczekiwanie na zejście 

schodami w klatce schodowej K3.  

W wariancie trzecim zasymulowano imprezę estradową na około 596 osób. 

Siedzenia krzesełkowe ustawiono w dwóch szpalerach po 24 rzędy. Odległość 

pomiędzy siedzeniami ustalono na 0,65 m.  
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Rys. 4       Ścieżki poruszania się ludzi podczas ewakuacji 
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3.2.  Wykorzystanie drzwi  

 

Poniżej przedstawiono wykorzystanie drzwi ewakuacyjnych po remoncie z 

dostosowaną szerokością zgodną z warunkami technicznymi. 

  

 

 

 

Rys. 5 Całkowita liczba osób przechodząca przez drzwi 
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4.  Uwagi końcowe 

 

      Warunki ewakuacji w hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach przy ulicy 

Kilińskiego 1 pomimo nieprawidłowości szerokości przejść komunikacyjnych między 

rzędami, wysokościami stopni oraz przekroczeniem długości dojścia ewakuacyjnego 

od drzwi ostatniego sektora widowni do drzwi zewnętrznych na parterze w holu nie 

wpływają na opóźnienie ewakuacji. Osoby opuszczające sektor z przekroczoną 

długością dojścia ewakuacyjnego nie napotykają  na trudności w ewakuowaniu się, 

a wręcz jako pierwsi z widowni opuszczają obiekt. Nieprawidłowość wynikająca z 

warunków technicznych w zakresie przekroczenia dopuszczalnej długości 10 m 

dojścia ewakuacyjnego w jednym kierunku (długość ta wynosi 31 m) daje podstawy 

zgodnie z wytycznymi do zakwalifikowania obiektu jako zagrażającego życiu, co nie 

odpowiada  przeprowadzonej symulacji ewakuacji. Z przeprowadzonej symulacji 

ewakuacji wynika, że pomimo jednego kierunku ewakuacji i przekroczonego dojścia 

ewakuacyjnego wynoszącego 31 m, osoby z ostatniego sektora widowni jako 

pierwsze opuszczają obiekt.  

Podobnie sytuacja wygląda z przekroczoną długością 16 m dojścia ewakuacyjnego 

przez hol parteru. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi hali do drzwi 

zewnętrznych przekracza dopuszczalne 10 m w jednym kierunku. Jak pokazała 

wykonana symulacja w przypadku ewakuacji z widowni nikt albo niewielka ilość 

osób będzie opuszczała tym wyjściem obiekt, a przy tak małej ilości osób 

przebywających na parkiecie hali – przekroczenie długości dojścia w tym kierunku 

nie będzie  miało żadnego znaczenia ponieważ ostatnia osoba z parkietu hali opusza 

obiekt w 125 sekundzie gdzie ewakuacja z widowni trwa nadal. Natomiast              

w sytuacji imprezy scenicznej przy ilości 596 osób można zauważyć, że osoby 

kierujące się do wyjścia przez hol najszybciej opuściły obiekt bo w 132 sekundzie – 

czyli o 19 sekund wcześniej niż osoby wychodzące innymi wyjściami zgodnymi        

z przepisami.  

Wynika z tego, że nie zawsze nieprawidłowość stwarza zagrożenie dla życia 

ludzi i w rezultacie pomimo nieprawidłowości w zakresie nie spełnienia 

przepisów warunków technicznych lub ochrony przeciwpożarowej właśnie te 

warunki jak najbardziej spełnia. 

Czas ewakuacji według przeprowadzonej symulacji z przyjętymi opóźnieniami oraz 

założonymi parametrami będzie wynosił około 227 sekund (3 minuty i 47 
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sekund), a w przypadku imprezy scenicznej około 151 sekund (2 minuty i 31 

sekund) i jest bardzo dobrym czasem pomimo nieprawidłowości, które w 

przeważającej mierze dotyczą istniejących schodów na widowni, schodów 

zewnętrznych oraz w  klatce schodowej K3.      
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Załączniki:  

 

 

[zał. 1] Płyta DVD – wizualizacja przebiegu ewakuacji  
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