Możliwości FDS w zakresie odwzorowania
pracy systemów mgły wodnej

Wstęp
Systemy gaszenia mgłą wodną są jednym z elementów systemów przeciwpożarowych,
które mają na celu ochronę osób i mienia przed zagrożeniami pożarowymi.
W przeciwieństwie do instalacji tryskaczowych są bardziej skuteczne
i można stosować w miejscach, gdzie gaszenie dużą ilością wody jest nie wskazane lub
powoduje duże szkody np. gaszenie wrażliwej na wodę elektroniki lub zabytków.
W najnowszym numerze newslettera zaprezentujemy możliwości systemu gaszenia
mgłą wodną oraz porównamy jego pracę z instalacją tryskaczową o zbliżonych
parametrach.

1. Dysze mgły wodnej
Jedną z istotniejszych kwestii od których należy zacząć modelowanie systemu gaszenia
mgłą wodną jest poprawne zdefiniowanie dysz rozpylających wodę. Poniżej opisano
główne czynniki mające wpływ na efektywność systemu.

1.1. Wielkość cząsteczek wody
Głównym parametrem odróżniającym system gaszenia mgłą wodną od systemu
tryskaczowego jest wielkość cząsteczek wody. W literaturze specjalistycznej utarło się,
że mgłę wodną dzielimy na trzy klasy1:
Klasa 1 mgły wodnej d < 200 μm
Klasa 2 mgły wodnej 200< d400 μm
1

Podział opisany w Fire Protection Handbook Eighteenth Edition FIG. 6-15G. Classification of drop size
distributions—Classes 1, 2, and 3

Klasa 3 mgły wodnej 400 < d<1000 μm

Można łatwo zauważyć, że średnica kropel w przypadku mgieł wodnych może dochodzić
do 1000 μm przy czym instalacje tryskaczowe w większości przypadków przekraczają
1200 μm.
Program PyroSim umożliwia wybór rozmiarów kropel według rozkładu Rosin’aRammler’a. Pozwala to nam na zdefiniowanie instalacji jak najbardziej zbliżonej
do rzeczywistości, gdzie średnica kropel nie jest jednakowa w całym strumieniu mgły
wodnej.

Rys. 1 Edycja cząstek.

Wybór klasy mgły wodnej zależy od tego, co chronił będzie dany system. Im mniejsza
klasa, tym cząstki będą dłużej zawieszone w powietrzu nie pozwalając na „zalanie”
gaszonej powierzchni.

1.2. Ciśnienie mgły wodnej
Dysze wytwarzają mgłę na dwa sposoby:
a) Wytwarzanie niskociśnieniowe,

b) Wytwarzanie wysokociśnieniowe.

Częściej spotykamy się z mgłą wodną wysokociśnieniową. Charakteryzuje się ona
wysoką dyspersją (0,020-0,1 mm), mniejszym zużyciem wody, prostą i tanią instalacją,
a co najważniejsze, redukuje ilość tlenu w powietrzu oraz utrzymuje się długo w czasie
redukcji temperatury.

1.3. Strumień objętościowy wody
Strumień objętościowy wody można zdefiniować na dwa sposoby. Najwiarygodniejszą
metodą jest odczytanie tej wartości z karty katalogowej producenta dyszy, którą
zamierzamy użyć. Oczywiście warto wcześniej przeprowadzić próby lub chociażby
symulację CFD, która utwierdzi nas w poprawnym doborze armatury.
Drugim sposobem jest posiłkowanie się ciśnieniem operacyjnym oraz współczynnikiem
przepływu K, które po wstawieniu w odpowiednie pola pokazane na Rys. 2 wyliczą nam
przepływ objętościowy (który w większości przypadków pokrywa się z wartością
podawaną przez producenta).

Rys.2 Przepływ objętościowy wody.

1.4. Średnica otworu wylotowego
Istotnym, konstrukcyjnym parametrem dyszy do mgły wodnej, jest średnica otworu
wylotowego. Najpopularniejszymi średnicami są 1/8 cala i ¼ cala, co daje nam wartość
dużo mniejszą od średnicy typowego zraszacza (nawet do 20 mm).
Mgła wodna wypychana przez otwór o małej średnicy z dużym ciśnieniem daje efekt
silnego rozproszenia cząsteczek wody, co w rzeczywistości przypomina gęstą mgłę
atmosferyczną.
Poza przytoczonymi parametrami, które mają wpływ na efektywność pracy systemu
gaszenia mgłą wodną, ważne jest również rozstawienie dysz, kąt wypływu czy chociażby
prawidłowy dobór klasy.

2. Model
W celach symulacyjnych przygotowano model o poniższych parametrach:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomieszczenie 3mx2mx3m
Moc pożaru 700 kW/m2
Umieszczenie ogniska pożaru na zewnętrznym obiciu kanapy zbudowanej
z pianki poliuretanowej
Przepustowość dyszy tryskaczowej 20 l/min
Średnica otworu wylotowego tryskacza 15 mm
Przepustowość dyszy mgły wodnej 1l/min
Średnica otworu wylotowego dyszy mgły wodnej 1/8 cala
Czas symulacji 300 s

Rys. 3 Widok modelu w Smokeview.

3. Symulacja
Warunki symulacji pracy instalacji tryskaczowej i mgły wodnej różniły się między sobą
jedynie parametrami dyszy. Moc pożaru, materiał kanapy oraz warunki wewnętrzne
i zewnętrzne pozostały takie same.
Na poniższych rysunkach z programu Smokeview zaprezentowano stadia rozwoju
pożaru od momentu zapalenia się kanapy do zakończenie symulacji w 300 s.

3.1.

Instalacja tryskaczowa

Rys. 4 Instalacja tryskaczowa – 20 s.

Rys. 5 Instalacja tryskaczowa – zjawisko pyrolizy.

Rys. 6 Instalacja tryskaczowa – 300 s.

3.2. Instalacja mgły wodnej

Rys. 7 Instalacja tryskaczowa – 20 s.

Rys. 8 Instalacja tryskaczowa – 150 s

Rys. 9 Instalacja tryskaczowa – 300 s.

3.3. Wykresy HRR

Rys. 10 Instalacja tryskaczowa.

Rys. 11 Instalacja mgły wodnej.

4. Wnioski
Przeprowadzona symulacja potwierdza słuszność wyboru mgły wodnej. W modelowych
warunkach charakteryzowała się ona dużym rozproszeniem nad źródłem pożaru,
obniżaniem temperatury oraz, co jest bardzo istotne, nie doprowadziła do zjawiska
pyrolizy, czyli wypalania się kanapy pod wpływem działania ognia.
Jak widać na Rys. 5, dysza tryskaczowa obniżała temperaturę w małej odległości
od wypływającego strumienia, doprowadzając do wypalania się elementów kanapy.
W czasie 300 s nie zauważono tego zjawiska w przypadku gaszenia mgłą wodną.
Porównując wyniki, dostrzegalne są również duże różnice w temperaturach.
Na wszystkich rysunkach z symulacji widzimy, ze maksymalna temperatura w przypadku
gaszenia tryskaczami wynosi 650°C, natomiast w przypadku mgły wodnej wartość ta jest
sześciokrotnie mniejsza i wynosi 110 °C.
Różnice w temperaturach potwierdzają również wykresy HHR. Rys. 10 pokazuje nam,
że maksymalna moc pożaru występuje w około 200 s i wynosi ok. 2400 kW.
Jednocześnie symulacja systemu mgły wodnej pokazana na Rys. 11 wskazuje
na maksymalną moc 425 kW w około 50 s.

5. Zakończenie
Wyciągnięte wnioski z przeprowadzonych symulacji pokazują nam, że systemy mgły
wodnej potrafią nie tylko ugasić pożar, ale również ochronić mienie poddane działaniom
ognia. Dodatkowo, skutecznie obniżają temperaturę oraz moc pożaru,
co w konsekwencji może ratować nie tylko nasze pieniądze, ale też życie.
Aktualnie, nie ma jasnych przepisów, które wyjaśniałyby w jaki sposób projektować
i stosować systemy mgły wodnej. Powoduje to, że bardzo ważne stają się symulacje
CFD, gdyż pozwalają na przeanalizowanie działania instalacji przed dopuszczeniem
do użytku.
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Jeśli masz jakieś wątpliwości - skontaktuj się z nami!
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania:
tel.: +48 783 337 250,
e-mail: w.nocula@stigo.com.pl

W następnym numerze newslettera PyroSim omówiony zostanie temat:
"Pathfinder 2014 i współpraca ze SmokeView - nowe możliwości symulatora ewakuacji"

