Ustawienia reakcji jako jeden
z najważniejszych warunków brzegowych
dla symulacji oddymiania – część 1.

Wstęp
Ustawienia reakcji to jeden z najważniejszych parametrów wpływających na otrzymywane
wyniki. Należy więc dokładnie uzupełnić ten typ danych. Zakładka Reakcje odpowiada
między innymi za rodzaj i skład chemiczny spalanego paliwa, a także ilość wytwarzanego
dymu czy tlenku węgla. W najnowszym numerze newslettera PyroSim i Pathfinder
weźmiemy pod lupę sposób definiowania reakcji chemicznej.

1.Ograniczenia
Ogólne równanie stechiometryczne na którym bazuje FDS polega na reakcji węglowodoru
z tlenem i opisane jest wzorem ogólnym:
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Reakcja ta posiada pewne uproszczenia i ograniczenia dlatego przy definiowaniu reakcji
należy zachować szczególna ostrożność przy wprowadzaniu danych. Najważniejsze z nich to:
•

skład stechiometryczny mieszaniny palnej jest definiowany przez ułamek molowy
gazów palnych, produktów spalania i tlenu,

•

spalanie jest całkowite,

•

ułamek masowy wydzielającego się tlenku węgla jest parametrem wejściowym.
Bardzo trudne jest zatem poprawne odwzorowanie pożarów niedowentylowanych –
kontrolowanych przez dopływ tlenu. W takim wypadku ułamek masowy tlenku węgla
będzie znacznie większy niż początkowo zakładany. Dlatego model reakcji spalania
w FDS jest adekwatny tylko dla pożarów kontrolowanych przez paliwo.

2.Rodzaje paliwa
W zakładce Reakcje fazy gazowej mamy do dyspozycji kilka przykładowych rodzajów paliwa
z wprowadzonymi parametrami wejściowymi:

Rys.1 - Okno wyboru przykładowego paliwa.

Trzeba pamiętać, że część symulacji będzie oparta o paliwa nie zawarte w powyższej
bibliotece, dlatego bardzo pomocna będzie fachowa literatura. Sporo danych znaleźć można
w książce: Handbook of building materials for fire Protection, autorstwa Charlesa
A. Harpera.

Poniżej fragment zestawienia danych na temat różnych materiałów palnych:

Rys.2 – Zestawienie danych na temat materiałów palnych.

3.Ustawienia reakcji
Przeprowadzimy ustawienia reakcji dla przykładowego materiału jakim będzie w naszym
przypadku drewno:
Stosunek poszczególny atomów wynosi w tym przypadku:
1 : 1,7 : 0,73

Rys.3 – Ustawienia składu paliwa.

Zakładka Cechy Paliwa zawiera ustawienia dotyczące:
•

masowej zawartości tlenu w powietrzu – 0,23 kg/kg,

•

ułamka masowego paliwa w materiale – wartość 1 oznacza , że cały materiał bierze
udział w reakcji spalania.

Zakładka Ograniczenie pożaru

Rys.4 – Ograniczenie pożaru.

Ograniczenie to mówi przy jakich warunkach pożar będzie wygasał. Zazwyczaj symulacje
pożaru oddymiania modeluje się w oparciu o prawo T2, które zakłada, że pożar rozwija
się do pewnego momentu, a następnie jego moc utrzymuje się na stałym poziomie.
Takie założenie sprawia, że system oddymiania projektowany jest w oparciu o najbardziej
niekorzystne warunki (w rzeczywistości pożar po osiągnięciu pewnego maksimum zaczyna
wygasać). Aby uzyskać taki efekt należy wyłączyć ograniczenie pożaru – przyjmujemy zatem
nieskończony dostęp tlenu do źródła pożaru. Ograniczenie pożaru należy pozostawić
włączone w przypadku, gdy modelujemy eksperymentalny rozwój pożaru bliski
rzeczywistości.
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W następnym numerze newslettera: Ustawienia reakcji jako jeden z najważniejszych
warunków brzegowych dla symulacji oddymiania. Część 2.
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