
Punkt zapalny – odzież ochronna 
 
Komfort nie jest luksusem lecz konieczną ochroną 
 
Strażacy przychodzą z pomocą nie tylko wtedy, gdy się pali. W rzeczywistości tylko 25% 
interwencji to walka z pożarem, zdecydowana większość to akcje ratunkowe w wypadkach 
drogowych, powodziach, zwalczanie zagrożeń chemicznych. Co to oznacza dla ratownika ? Stres, 
duże obciążenia psychiczne, konieczność bardzo wysokiej wydajności organizmu w skrajnie 
niekorzystnych warunkach. Sytuacji zagrażających życiu i bezpieczeństwu ludzi nie da się 
wyeliminować i zawsze będą tacy, którzy tę pomoc będą nieść. Nie możemy wyeliminować 
zagrożeń, ale możemy lepiej zabezpieczyć naszych ratowników, a kluczem jest właściwe ubranie 
ochronne.  
 

Zadania wielofunkcyjnej odzieży ochronnej  
 
Odzież ochronna strażacka musi chronić ratownika przede 
wszystkim przed zewnętrznym niebezpieczeństwem. 
Zdarzenia interwencyjne związane są zazwyczaj z 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi jak deszcz, wiatr, 
niska temperatura, do tego mogą „dojść” wycieki chemiczne 
gorące opary no i podstawowe zagrożenie – ogień. W tych 
wszystkich jakże zróżnicowanych okolicznościach odzież 
ochronna musi zapewnić ratownikowi maksymalną ochronę. 
 
W przypadku akcji pożarowej strażak walczy z dwoma 
żywiołami: ogniem i wodą. 
Żar i wilgoć – niezwykle niebezpieczna kombinacja. 
Kluczowym czynnikiem jest tu wilgoć. W wyniku kontaktu 
wody gaśniczej  z ogniem powstaje gorąca para wodna. 
Przemoczone ubranie lepiej przewodzi żar, znacznie redukując 
funkcję ochronną ubrania. Ubranie ochronne strażackie 
powinno więc w takim samym stopniu być barierą ochronną 
dla zagrożeń zewnętrznych jak żaru jak i wody jak i 
umożliwiać równocześnie odprowadzanie ciała i wody 
wyprodukowanego przez organizm ratownika.. 
 

Termoregulacja organizmu ludzkiego 
 

Dlaczego równocześnie do zapewnienia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi odzież  
ochronna winna chronić ratownika przed wysoką temperatura i wilgocią „od wewnątrz”? 
Bardzo duża aktywność fizyczna i stres powodują, że organizm wytwarza własne ciepło, 
powodując przyspieszony puls i szybsze bicie serca, skóra wydziela pot, chroniąc nasz organizm 
przed przegrzaniem. Jeśli ciało ratownika ubrane jest w szczelne lub w niewielkim stopniu 
oddychające ubranie, wydzielony z naszego organizmu pot nie ma gdzie wydostać się dalej. 
Gromadzenie potu i powstałego ciepła może mieć fatalne następstwa: 

• stres wywołany przegrzaniem organizmu. Zakłócony zostaje mechanizm schładzania 
organizmu, w związku z tym temperatura ciała rośnie. Już wzrost temperatury o 1,5ºC do 
39ºC prowadzi do odczuwania bólu i zawrotów głowy, spadku koncentracji i koordynacji 
ruchowej, a w konsekwencji do opóźnienia czasu reakcji ratownika.. W temp. 41ºC 
dochodzi do śmierci udarowej. W przeszłości za przyczynę takich wypadków uważano 
wpływ czynników zewnętrznych, dzisiaj wiemy, że przyczyną jest własne ciepło wytwarzane 
przez organizm i brak możliwości jego odprowadzania, a więc brak możliwości schładzania 
organizmu. 

 
• oparzenia poprzez wilgotną izolację. Przy dużym wysiłku fizycznym człowiek produkuje 

do 4 litrów potu na godzinę. Jeśli ten pot nie może być odprowadzony na zewnątrz i nie 
następuje „wysychanie” warstwy izolacyjnej, następują takie same skutki jak w 
przemoczeniu od zewnątrz. Ubranie traci właściwości ochronne przed żarem i przestaje 
zabezpieczać ratownika przed poparzeniem. 

 
 
 



 
Tak więc dobre ubranie ochronne powinno chronić 
ratownika nie tylko przed żarem i wilgocią z 
zewnątrz, powinno jednocześnie umożliwiać 
termoregulację  organizmu. Kombinacja tych 
funkcji została osiągnięta wraz z zastąpieniem 
klasycznych materiałów jak np. skóra nowoczesnymi 
materiałami. Jednakże decydujący przełom nastąpił 
wraz z wprowadzeniem w latach 80-tych ubiegłego 
wieku  oddychających laminatów. Od tego momentu 
nastąpiła era wprowadzania w odzieży ochronnej 
szeregu innowacji, tak aby min. zwiększyć 
oddychalność, zredukować wagę ubrania 
ochronnego, chronić przed bakteriami, krwią czy 
chemikaliami. 
 

Elementy składowe odzieży ochronnej strażackiej 
 

Ochrona przed żarem, wilgocią, właściwości termoregulacyjne – tych różnorodnych funkcji nie 
może spełnić jeden materiał. Dlatego ubranie ochronne składa się z trzech  funkcjonalnych 
warstw: 
- niepalny materiał zewnętrzny  
- bariera funkcyjna 
- warstwa termoizolacyjna 
 

Niepalny materiał zewnętrzny 
 
Niepalny materiał zewnętrzny wytwarzany jest z włókien na bazie chemicznej. Powód jest bardzo 
pragmatyczny. Materiały naturalne jak np. skóra, czy bawełna nie maja wymaganych właściwości. 
Np.  skóra pęka w wysokich temperaturach, bawełna jest materiałem palnym. Ewentualne 
powlekanie  substancjami chemicznymi działa tyko powierzchownie i traci swoje właściwości po 
praniu. Również tkanina powlekana ma słabe właściwości oddychalne. Natomiast włókna na bazie 
chemicznej są „zahartowane” permanentnie i z upływem czasu i nie tracą swoich właściwości.  
 

 Najbardziej znane to: 
• Aramidy, które dzieli się na meta-aramidy  ( np. Nomex®, Conex®) i para-aramidy (  np.     
    Kevlar®, Twaron®) 
• Poliamidy ( np. PBI®, lub Kermel®) 
 

Wszystkie aramidy i poliamidy odznaczają się wysoka niepalnością i wysoką żaroodpornością. 
Mają także bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną ( np. Kevlar®), lub właściwości antystatyczne 
( np. Nomex® z mieszanka włókien węglowych). 
 

Bariera ochronna 
 
Jako bariery ochronne preferowane są membrany ( np. Gore-Tex®, Sympatex®, Proline), 
zapewniające jednocześnie dużą oddychalność i wodoodporność   
 

 Temperatura 
zmiękczania 

Politetrafluoroetylen (PTFE) np. Gore-Tex® +327ºC 

Poliester ( PES) np. Sympatex® +230ºC do +240ºC 

Poliuretan (PU) np. Proline +170ºC 
        Tab. Odporność membran na temperaturę  
 

Izolacja termiczna 
 
Odpowiednia izolacja termiczna osiągana jest różnymi sposobami, ale zasada jest zawsze taka 
sama - zamknięcie powietrza w środku ubrania ochronnego.. Laicy znają tę zasadę np. z kurtek 
puchowych, w których to nie pióra stanowią izolacje cieplną lecz znajdujące się między nimi 
powietrze. Im więcej powietrza, tym lepsze parametry izolacyjne.          
W odzieży ochronnej strażackiej wykorzystuję się tę zasadę w różny sposób, ale dwa z nich to: 
- izolacja tekstylna 



Warstwa termoizolacyjna zbudowana jest z wielowarstwowych włókien, pomiędzy którymi zawarte 
jest powietrze. To rozwiązanie ma jednak zasadniczą wadę. Im grubsza warstwa izolacyjna, tym 
lepsze właściwości izolacyjne, ale jednocześnie tym mniejszy komfort noszenia. Waga i grubość 
warstwy niekorzystnie wpływają na komfort noszenia i swobodę ruchów. Ponadto izolacja 
tekstylna wykazuje tendencje do filcowania, szczególnie przy częstym użytkowaniu i kontakcie z 
wodą. W efekcie pomiędzy włóknami znajduje się coraz mniej powietrza, a więc zmniejsza się 
parametr izolacji termicznej. Dlatego też dąży się do stosowania materiałów, w których „zawiera 
się” jak najwięcej powietrza, a w procesie użytkowania nie następuje jego utrata. 
- izolacja poprzez warstwę pianki silikonowej połączonej z membraną Gore-Tex® 
Najnowszym rozwiązaniem, opracowanym w firmie WL GORE  jest technologia Airlock® z 
innowacyjną, zintegrowaną poduszka powietrzną. Na czym polega tajemnica sukcesu ? Na 
umieszczeniu odpornej na wysoką temperaturę i chemikalia warstwie wypustek silikonowych 
pokrywających membranę Gore-Tex®. Uzyskano w ten sposób możliwie najwyższy poziom 
ochrony przed wysoką temperaturą, redukując przy tym do 50% masę warstwy izolacyjnej. 
Ubranie ochronne z systemem Airlock® zapewnia maksymalną ochronę bez noszenia ciężkiej, 
niewygodnej odzieży ochronnej. 
 

Konstrukcja ubrania strażackiego 
 
W praktyce ważna jest nie tylko jakość i parametry poszczególnych materiałów. Równie ważna 
jest cała konstrukcja. Jaką wartość przedstawia dobra bariera ochronna, jeśli szwy przepuszczają 
wodę do wewnątrz. Wysokiej jakości materiały nie zapewnią komfortu, jeśli konstrukcja ubrania 
nie będzie wygodna i funkcjonalna. 
Tak więc na ostateczną jakość i funkcjonalność ubrania ochronnego mają wpływ jednocześnie 
dopasowanie odpowiednich materiałów, konstrukcja i jakość wykonania. 
 

Praktyczne kryteria wyboru właściwej odzieży ochronnej 
 

Różnorodne materiały, rozmaite konstrukcje, oferta tak duża, że przyprawia o zawrót głowy, ale 
jak dokonać właściwego wyboru ? Oto kilka wskazówek. 
Oczywistym jest, że ubranie ochronne musi spełniać wymagania normy, należy jednakże zwrócić 
uwagę, iż normy definiują minimalne wymagania. Określają jednolite kryteria testowania. 
Pytanie brzmi, czy produkt spełniający minimalne wymagania, spełni  rosnące i 
zmieniające się wraz z otoczeniem oczekiwania użytkowników i czy właściwie 
zabezpieczy ratownika w skrajnie różnych okolicznościach ? 
Na to pytanie norma nie udzieli nam dobrej odpowiedzi. Dlatego też, niektóre firmy, jak . WL 
GORE wspierają rozwój nowych badań i technologii. W warunkach laboratoryjnych 
przeprowadzane są testy najróżniejszych modeli odzieży ochronnej, aby właściwie dobrać 
najbardziej optymalne rozwiązania, aby zapewnić użytkownikowi najwyższy stopień 
bezpieczeństwa. 
Nowoczesna odzież ochronna winna zabezpieczać ratownika w różnych warunkach. Jak akcentuje 
znowelizowana norma EN 469, powinny być badane i formułowane indywidualne ryzyka. 
Oczywiste jest, ze pożar fabryki w której składowane są chemikalia stanowi inne zagrożenie dla 
ratownika, niż pożar lasu, a jeszcze inne powodziowa akcja ratunkowa. 
 

Najlepsza rada: test indywidualny 
 

Czy dane ubranie ochronne spełnia wymagania i oczekiwania najlepiej sprawdzić w praktyce. Czy 
ubranie dobrze zabezpiecza przed zagrożeniem, oferując jednocześnie dużą swobodę ruchów, czy 
nie jest zbyt ciężkie, niewygodne, czy nie zużyje się zbyt szybko, czy po pierwszym praniu nie 
straci parametrów ochronnych, do jakiej temperatury ochroni ratownika 
Bądź co bądź zakup ubrań ochronnych to dla każdej jednostki spora inwestycja, tak więc opłaca 
się przeanalizować wszystkie za i przeciw i dokonać właściwego wyboru, a może zakup poprzedzić 
testami użytkowymi ? 
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