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Prof. dr hab. inż. Wlodzimierz Sosnowski

Warszawa 2010

Spis treści

1. Wprowadzenie

3
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z pożarami z algorytmami analizy procesów deformacji kon˛
strukcji
7. Przyklady obliczeń numerycznych
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Wprowadzenie

1.1. Przedmiot rozważań
Przedmiotem badań podjetych
˛
w niniejszej pracy jest zachowanie si˛e budynków wielokondygnacyjnych o konstrukcji stalowej (izolowanej i nieizolowanej) w warunkach pożaru.
W analizie wykorzystano dwa podstawowe modele obliczeniowe:
- model pożaru zwany w dalszej cz˛eści pracy modelem termiczno-przeplywowym,
- model do analizy termo-spr˛eżystoplastycznych procesów deformacji konstrukcji,
zwany modelem wytrzymalościowym, dostosowany do wspólpracy z wyżej wymienionym modelem termiczno-przeplywowym.
Glówny cel pracy polega na opracowaniu sposobu laczenia
˛
dwu wyżej wymienionych
podstawowych modeli obliczeniowych: termicznego i wytrzymalościowego i odpowiadaja˛
cych im programów numerycznych. Polaczenie
˛
musi zapewniać dokladne przekazywanie
wartości parametrów pomi˛edzy obydwoma programami w czasie możliwie jak najbliższym
czasowi rzeczywistemu i w sposób umożliwiajacy
˛ wzajemna˛ interakcje˛ obydwu procesów:
procesu rozwoju pożaru i procesu deformacji konstrukcji.
Realizacja podstawowego celu pracy wymaga przyj˛ecia pewnych zalożeń upraszczaja˛
cych wynikajacych
˛
z ograniczeń narzuconych przez duże rozmiary konstrukcji oraz bardzo
duża˛ liczbe˛ nieznanych, trudnych do sprecyzowania parametrów wplywajacych
˛
na przebieg pożaru. Chodzi o duża˛ liczbe˛ możliwych scenariuszy przebiegu pożaru a także o potrzebe˛ uwzgl˛ednienia takich zjawisk jak: turbulencje przeplywu gazów pożarowych, wplyw
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zmieniajacych
˛
si˛e warunków doplywu powietrza spowodowanych np. wybitymi szybami
w oknach, przepaleniem si˛e ścianek dzialowych itp. czy w końcu zmiennych warunków
otoczenia.

1.2. Podstawy rozwoju pożarów w pomieszczeniach budynku
Pożar jest niekontrolowanym w czasie i przestrzeni procesem spalania materialów
w atmosferze [4].
Rozwój pożaru w pomieszczeniu o kubaturze rz˛edu 100 m3 zależy glównie od rodzaju
materialów palnych, gestości
˛
obciażenia
˛
ogniowego, od wymiarów samego pomieszczenia,
usytuowania i wielkości otworów wentylacyjnych, wentylacji pożarowej, pojemności cieplnej przegród, obecności stalych urzadzeń
˛
gaśniczych oraz od czasu i sposobu prowadzenia
akcji gaśniczej. W wiekszych
˛
przestrzeniach budynku (o objetości
˛
powyżej 1000 m3 ) rozwój pożaru zależy w dużo wi˛ekszym stopniu od ich geometrii [55].
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Rysunek 1.1: Zlożony obraz środowiska pożaru w niewielkim pomieszczeniu i krótkim
korytarzu. Na rysunku zaznaczono wybrane elementy cieplno-przeplywowej struktury pożaru [114].
Pożar może być zapoczatkowany,
˛
gdy z jakichś przyczyn jeden z materialów palnych
w pomieszczeniu wchodzi w kontakt ze źródlem zaplonu przy dost˛epie tlenu (powietrza)
i ulega zaplonowi albo przechodzi w stan spalania bezplomieniowego. Jeśli źródlem jest
bodziec energetyczny o niewielkiej mocy rz˛edu 5 watów (np. niedopalek papierosa pozostawiony na pokryciu fotela) strefa spalania (plomień) poczatkowo
˛
obejmuje jedynie
niewielka˛ cz˛eść fotela. W bezpośrednim sasiedztwie
˛
plomienia temperatura jest znacznie
podwyższona, co ma niewielki wplyw na temperatur˛e w pozostalej cz˛eści pomieszczenia.
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Plomień zwi˛eksza swoja˛ wysokość oddzialujac
˛ na otoczenie.
Powi˛ekszanie si˛e strefy spalania nast˛epuje wskutek zintensyﬁkowania wymiany ciepla
na drodze konwekcji i promieniowania. Konwekcja decyduje bezpośrednio o wysokości
plomienia. Promieniowanie jest odpowiedzialne glównie za rozprzestrzenianie si˛e pożaru
w kierunku poziomym. Materialy palne sasiaduj
˛
ace
˛ ze źródlem pożaru emituja˛ gazy powstajace
˛ w wyniku rozkladu termicznego i ulegaja˛ zapaleniu. Plomień zwi˛eksza swoja˛
objetość,
˛
ale jest zlokalizowany na niewielkim obszarze pomieszczenia. Produkty spalania
unosza˛ si˛e pod wplywem sil wyporu tworzac
˛ kolumn˛e konwekcyjna,˛ która po zderzeniu
z suﬁtem tworzy górna˛ gorac
˛ a˛ warstw˛e. Okolo 65 % ciepla wydzielanego w streﬁe spalania jest przenoszone konwekcyjnie w górne partie pomieszczenia, okolo 30 % ciepla jest
wypromieniowywane we wszystkich kierunkach a pozostala energia jest przekazywana na
drodze przewodzenia w materiale palnym.
Objetość
˛
warstwy górnej (zawierajacej
˛ produkty spalania) rośnie, co powoduje obniżanie si˛e jej dolnej powierzchni. W momencie osiagni˛
˛ ecia górnej kraw˛edzi otworu wentylacyjnego, gazy pożarowe wyplywaja˛ na zewnatrz
˛ pomieszczenia. Rosna˛ strumienie tzw.
ciepla zwróconego od górnej warstwy dymu i ogrzanych ścian pomieszczenia, które intensyﬁkuja˛ spalanie.
W zwiazku
˛
z ogromnym rozwojem wiedzy m. in. z zakresu mechaniki plynów i kinetyki reakcji w pierwszej polowie XX w., obserwuje si˛e coraz dokladniejsze formulowanie
problemów naukowych, dotyczacych
˛
zjawiska pożaru. Prace Hirschfeldera [86], Hottela
[87], Bodesteina [33] i innych umożliwily opracowanie równań energii, kinetyki reakcji
chemicznych, przebiegajacych
˛
w środowisku wysokoenergetycznym oraz opisanie roli wymiany ciepla w pożarze. Wyniki prac Siemienowa [174] umożliwily wyjaśnienie m. in.
mechanizmu samozaplonu i szybkości rozprzestrzeniania si˛e plomienia, czyli podstawowych zjawisk majacych
˛
wplyw na szybkość tworzenia si˛e środowiska pożarowego.
Szybki rozwój laboratoriów badawczych, w których przedmiotem badań bylo zjawisko pożaru, nastapi
˛ l po II wojnie światowej. W 1955 r. powstaje pierwszy na świecie
program badawczy dotyczacy
˛ zagadnień pożarowych - "Fire Research Program for the
United States" opracowany przez Fire Research Committee, dzialajacy
˛ w ramach NFPA
[74] (National Fire Protection Association). Glówny kierunek prac badawczych dotyczyl
badań mechanizmów tworzenia si˛e środowiska pożarowego w budynkach.
Weryﬁkowana eksperymentalnie teoria pożarów w obiektach budowlanych dala pocza˛
tek nowej dyscyplinie naukowej - inżynierii bezpieczeństwa pożarowego (ang. "Fire Safety
Engineering"). W zakresie rozwoju pożaru w pomieszczeniu, istotnym zagadnieniem badawczym stalo si˛e m. in. modelowanie pożarów w różnych przestrzeniach wewn˛etrznych
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budynku, co bylo zwiazane
˛
z potrzeba˛ rozwiazywania
˛
szeroko rozumianych zagadnień
bezpieczeństwa pożarowego.
Pożar w budynku może rozwijać si˛e na bardzo wiele sposobów zależnych glównie
od źródla zapalenia, skladu materialów, ich ilości, orientacji i powierzchni, geometrii
pomieszczenia, polożenia i wielkości otworów wentylacyjnych.
Mimo różnorodności i niepowtarzalności pożarów rzeczywistych można podać najbardziej prawdopodobne warunki brzegowe oraz poczatkowe
˛
dla rozwoju pożaru, określajace
˛
wielkość pierwotnego źródla zaplonu, ilość i sklad materialów palnych, geometri˛e pomieszczeń i warunki wentylacji [103].
Źródla zaplonu posiadaja˛ moce w granicach od kilku watów (źródlo bezplomieniowe
- papieros), do kilkuset kilowatów (źródla plomieniowe np. ciecz palna, otwarty plomień)
[101].
W pożarach budynków material palny stanowa˛ zwykle ciala stale (materialy wyposażeniowe - meble) oraz materialy budowlane wykończeniowe, w sklad których wchodza˛
bardzo różnorodne zwiazki
˛ chemiczne - naturalne i sztuczne.
W budynku w czasie pożaru można wyróżnić obszar wysokoenergetyczny, obejmujacy
˛
przestrzeń budynku ze strefa˛ spalania i jej bezpośrednie sasiedztwo,
˛
gdzie temperatura dymu jest na tyle wysoka, że sily wyporu powoduja˛ transport dymu do powierzchni
suﬁtu (pomieszczenie ze źródlem ognia). Zasi˛eg strefy zależy glównie od szybkości wydzielania ciepla i powstajacych
˛
strumieni energii oraz od wielkości i usytuowania otworów
wentylacyjnych przenoszacych
˛
strumień entalpii poza pomieszczenie ze źródlem pożaru.
Pożar w pomieszczeniach budynku w odróżnieniu od pożarów przebiegajacych
˛
na
otwartej przestrzeni posiada specyﬁk˛e polegajac
˛ a˛ na gwaltownym przyspieszeniu jego
rozwoju. Gromadzace
˛ si˛e pod suﬁtem gorace
˛ produkty rozkladu termicznego i spalania
powoduja˛ wzrost grubości górnej warstwy gazów co prowadzi do zwi˛ekszenia strumienia
promieniowania cieplnego zwróconego w dól w kierunku materialów palnych. Powoduje
to zwi˛ekszenie szybkości wydzielania lotnych produktów rozkladu termicznego, które ulegajac
˛ spalaniu wydzielaja˛ wi˛eksze ilości energii i produktów spalania tworzacych
˛
górna˛
warstw˛e.
Badania eksperymentalne w pelnej skali [141, 164, 166, 199, 217] i obserwacje pożarów
rzeczywistych [233] w pomieszczeniach prowadzone od lat sześćdziesiatych,
˛
pozwolily na
uogólnienia opisu ich przebiegu przez podanie zależności parametrów pożaru od czasu.
Przebieg pożaru swobodnego w pomieszczeniu może być opisywany zmiana˛ średniej
temperatury gazu w czasie (rys. 1.2) [10, 217].
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Wyodrebniono
˛
trzy zakresy (fazy) jakościowo różnych przebiegów temperatury gazów
spalinowych w pomieszczeniu w funkcji czasu. Przedmiotem zainteresowania badaczy
takich jak Thomas [203], Friedman [66], Quintiere [167], Tanaka [196] i wielu innych
z wiodacych
˛
ośrodków naukowych na świecie, sa˛ glównie I i II faza.

Rysunek 1.2: Krzywa przedstawiajaca
˛ przebieg pożaru pomieszczenia wyrażony średnia˛
temperatura˛ gazu (temperatura pożaru) Tp w funkcji czasu t. Linia przerywana przedstawia przebieg temperatury Tn wedlug tzw. krzywej normowej [19]. Na rysunku powstanie
pożaru obejmuje inicjacje˛ i jego rozwój - I faza. Pionowa linia dzielaca
˛ określa rozgorzenie.
Pożar rozwini˛ety obejmuje II i III faz˛e.
Faza I (inicjacja i rozwój pożaru), w której w pomieszczeniu jest wystarczajaca
˛ do
spalania ilość tlenu a szybkość rozkladu termicznego i spalania zależy od eksponowanej na
energi˛e powierzchni paliwa. Powstajace
˛ w tej fazie pożaru w pomieszczeniach strumienie
energii nie przekraczaja˛ zwykle 50 kW/m2 a strumienie masy 10 kg/s. Silnie nieliniowy
wzrost szybkości spalania może prowadzić do osiagni˛
˛ ecia rozgorzenia [201, 159].
Rozgorzenie (ang. ﬂashover) jest momentem przejścia I fazy wzrostu pożaru w II faz˛e
pożaru (aktywna faza pożaru). Badania teoretyczne i eksperymentalne rozgorzenia prowadzi si˛e od lat sześćdziesiatych
˛
określajac
˛ je mi˛edzy innymi jako przejście od lokalnego
pożaru do ogólnego pożaru wewnatrz
˛
pomieszczenia, kiedy wszystkie materialy palne
ulegaja˛ zapaleniu.
Zgodnie z deﬁnicja˛ ISO (International Standards Organization) ﬂashover jest to szyb”
kie przejście ze stanu powierzchniowego spalania si˛e materialów do spalania przestrzennego powstalej z rozkladu termicznego palnej fazy lotnej” [4]. W inżynierii bezpieczeń-
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stwa pożarowego nazwa "ﬂashover" używana jest jako moment rozgraniczajacy
˛ I faz˛e
"pre-ﬂashover" od fazy II "post-ﬂashover" [203]. Wedlug Watermana [221], kryterium
liczbowym ﬂashover jest taki stan cieplny w pomieszczeniu, w którym:
- temperatura w górnej podsuﬁtowej warstwie pomieszczenia osiaga
˛ 600 ◦ C,
- strumień ciepla w pomieszczeniu, na poziomie powierzchni podlogi osiaga
˛ gestość
˛
równa˛ 20 kW/m2 ,
- plomienie z zachodzacego
˛
w pomieszczeniu spalania przestrzennego wydobywaja˛ si˛e
na zewnatrz
˛ pomieszczenia przez istniejace
˛ otwory wentylacyjne.
Różnice w deﬁnicji "ﬂashover" wynikaja˛ z uwzgl˛ednienia w treści deﬁnicji różnych
cech tego zjawiska np. wlasności paliw, orientacji przestrzennej paliw, geometrii pomieszczenia i warunków cieplno-przeplywowych powstalych w czasie pożarów w górnej
podsuﬁtowej warstwie pomieszczenia. Należy jednak zaznaczyć, że deﬁnicji ﬂashover nie
można interpretować jako mechanizmu spalania. Flashover jest chwilowym zjawiskiem
zwiazanym
˛
z chwilowym stanem niestabilności termicznej fazy gazowej istniejacej
˛ w pomieszczeniu [202].
W fazie pożaru rozwini˛etego (II faza) jego moc Q̇ osiaga
˛ swa˛ maksymalna˛ wartość, podobnie jak temperatura (800−1000 ◦ C) i inne parametry pożaru. Pojawiaja˛ si˛e najwi˛eksze
strumienie ciepla przekazywane ze środowiska gazowego pożaru do przegród budowlanych.
W momencie zaistnienia rozgorzenia i przejścia w faz˛e II, pożar staje si˛e kontrolowany
przez wentylacje wskutek naglego zmniejszenia steżenia
˛
O2 w pomieszczeniu, co wymusza
doplyw tlenu potrzebnego do spalania przez otwory wentylacyjne.
Podczas tej fazy pożaru może nastapić
˛ zniszczenie konstrukcji, prowadzace
˛ do cz˛eściowego albo calkowitego zawalenia si˛e budynku. W czasie okresu stygni˛ecia” (faza III),
”
szybkość spalania maleje, wraz ze zmniejszeniem si˛e ilości paliwa. Strefa spalania ulega
redukcji, chociaż tlaca
˛ si˛e pozostalość zw˛eglona, przez pewien czas, utrzymuje lokalnie
wysokie temperatury.
Wplyw różnych czynników na szybkość spalania materialów w II fazie pożaru badali
glównie Kawagoe [103, 104], Kawagoe i Sekine [105], Lie [129, 130], Magnusson i Thelandersson [138, 139], Odeen [156], Thomas i Heselden [204, 205], Tsuchiya i Sumi [208],
Williams-Leir [224].
We wszystkich cytowanych pracach zależności temperatury pożaru (uśrednionej po
objetości
˛
pomieszczenia) od czasu wyznaczano z bilansu energetycznego w pomieszczeniu. Dla rozwini˛etego pożaru kontrolowanego przez wentylacj˛e uzyskano dobra˛ zgodność
wartości temperatury określona˛ przez różnych badaczy. W Polsce badania prowadzili
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m. in. Kosiorek, Pogorzelski [120], Abramowicz [19], Bednarek [32], Skowroński [179],
Laskowska [124].
Przejście w III faz˛e pożaru (studzenie) nast˛epuje zwykle wskutek wyczerpywania si˛e
ilości materialu palnego. Towarzyszy temu zmniejszanie si˛e mocy Q̇, temperatury pożaru
i zmiana innych parametrów pożaru.
Dzi˛eki zastosowaniu metod klasycznej hydrauliki i doświadczalnie określonych wspólczynników turbulencji przeplywów możliwe jest obliczenie różnicy ciśnień w otworach
wentylacyjnych a tym samym strumieni masy gazów wyplywajacych
˛
z pomieszczenia
i wplywajacych
˛
do pomieszczenia [154].

1.3. Oddzialywanie pożaru na konstrukcje˛ budynku
W wyniku zlożonych procesów egzotermicznych zachodzacych
˛
podczas pożaru nast˛epuje zmiana środowiska w budynku i jego otoczeniu. Stan środowiska w funkcji czasu
i wspólrz˛ednych przestrzennych charakteryzuje temperatura, promieniowanie cieplne, ciśnienie, obszar spalania oraz takie parametry dymu, jak g˛estość optyczna, steżenie
˛
produktów toksycznych, korozyjność. Czynniki te oddzialywuja˛ na konstrukcje˛ oraz ludzi
znajdujacych
˛
si˛e w budynku.
Stan bezpieczeństwa pożarowego, przy określonych rozwiazaniach
˛
przestrzennych budynku, określony jest przez [5, 6, 7]:
- stan środowiska (z uwagi na jego oddzialywanie na użytkowników),
- zdolność konstrukcji do przenoszenia obciażeń.
˛
Oddzialywania środowiska pożarowego na konstrukcj˛e maja˛ charakter termiczny, mechaniczny i chemiczny.
W wyniku oddzialywań termicznych nastepuje
˛
zmiana wlaściwości mechanicznych materialów, powstaja˛ sily wewn˛etrzne wywolane rozszerzalnościa˛ liniowa˛ materialów konstrukcyjnych i gradientem temperatury w przekrojach poprzecznych; może nastepować
˛
zmniejszenie pracujacego
˛
przekroju poprzecznego spowodowane degradacja˛ materialu
(np. oslabienie przekroju spowodowane odksztalceniami plastycznymi w konstrukcjach
stalowych lub w konstrukcjach drewnianych - na skutek zw˛eglenia drewna).
Bezpośrednie oddzialywania mechaniczne pojawiaja˛ si˛e w wyniku wzrostu ciśnienia,
zniszczenia urzadzeń
˛
technologicznych czy niektórych elementów budynku.
Oddzialywania chemiczne zwiazane
˛
z korozyjnym oddzialywaniem produktów spalania
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nie maja˛ bezpośredniego wplywu na nośność konstrukcji podczas pożaru.
Podstawowym wymaganiem zwiazanym
˛
z bezpieczeństwem pożarowym budynku jest
zapewnienie w określonym czasie nośności konstrukcji (odporności ogniowej z uwagi na
nośność). Nośność te˛ zapewnia si˛e badź
˛ przez niedopuszczenie do rozwoju pożaru i wzrostu temperatury za pomoca˛ urzadzeń
˛
gaśniczych, badź
˛ przez obniżenie temperatury w pomieszczeniu za pomoca˛ systemów odprowadzania dymu i ciepla lub przez zabezpieczenie
samej konstrukcji przed nadmiernym wzrostem temperatury.
Nośność konstrukcji stalowych w warunkach pożaru zapewnia si˛e przez chlodzenie lub
izolowanie elementów nośnych. Chlodzenie jest rozwiazaniem
˛
bardzo rzadko stosowanym,
gdyż wymaga budowy odpowiedniej instalacji wodnej.
Czasami, jeżeli jest wymagana odporność ogniowa nie wi˛eksza niż 30 minut, zwi˛eksza
si˛e pojemność cieplna˛ elementu przez wypelnienie betonem. Metod˛e te˛ można stosować
dla slupów o przekroju zamkni˛etym.
Zakladajac
˛ jednorodna˛ temperatur˛e otoczenia w każdej chwili (czasie) oraz jednorodność wlaściwości termicznych izolacji, temperatur˛e przekroju poprzecznego, zabezpieczonego izolacja˛ o stalej grubości, można obliczyć przyjmujac
˛ jednowymiarowy przeplyw
ciepla, a wi˛ec rozwiazuj
˛ ac
˛ zadanie jednowymiarowego nagrzewania nieograniczonej plyty
plaskiej.
W rzeczywistości tylko nieliczne elementy (np. slupy wolno stojace)
˛
sa˛ ogrzewane
równomiernie z czterech stron. W przypadku belek stropowych lub slupów przylegajacych
˛
jedna˛ plaszczyzna˛ do ściany, na cz˛eści obwodu zachodzi odprowadzenie ciepla i powstaja˛
znaczne różnice temperatury w przekroju poprzecznym.
Jeżeli pominie si˛e wplyw efektów reologicznych, a także wspólprac˛e izolacji z konstrukcja˛ oraz zaloży ciag
˛ lość i niezmienność wymiarów geometrycznych izolacji podczas
procesu nagrzewania, to można odr˛ebnie rozpatrywać zadanie cieplne i zadanie mechaniczne. Zadanie oceny odporności ogniowej sprowadza si˛e wtedy do określenia przebiegu
temperatury elementu w funkcji czasu T = T (t) oraz nośności elementu N w funkcji
temperatury N = N(T ), zgodnie z rys. 1.3.
Jeżeli P oznacza obciażenie
˛
dzialajace
˛ na element to temperatur˛e lub pole temperatury, przy którym nastapi
˛ wyczerpanie nośności określa si˛e jako TKR .
Na podstawie temperatury krytycznej TKR oznaczany jest czas do wyczerpania nośności, czyli odporność ogniowa tgr (rys. 1.3).
Obecnie odchodzi si˛e od charakteryzowania pożaru za pomoca˛ jednej zuniﬁkowanej
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Rysunek 1.3: Schemat określenia odporności ogniowej na podstawie temperatury krytycznej: a - spadek nośności, b - wzrost temperatury [179].

krzywej temperatura - czas, wprowadzajac
˛ różne charakterystyki oddzialywań termicznych w zależności od rodzaju pożaru, a także ekspozycji elementów konstrukcyjnych.
Przebieg temperatury podczas pożaru można również szacować w zależności od obcia˛
żenia ogniowego, charakterystyk termicznych przegród i wentylacji pomieszczenia. Znalazlo to swój wyraz w Dokumencie Interpretacyjnym [11, 12] oraz w Eurokodach [1, 2, 3].
Pojecie
˛
odporności ogniowej, jako pewnej konwencjonalnej charakterystyki czasu do
wyczerpania nośności elementu konstrukcji, traci na znaczeniu na rzecz trwalości pożarowej zwiazanej
˛
z ocena˛ nośności konstrukcji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
oddzialywań podczas pożaru.
Uproszczone metody oceny czasu do zniszczenia konstrukcji sa˛ zastepowane
˛
analiza˛
nośności, uwzgl˛edniajac
˛ a˛ zarówno obciażenia
˛
mechaniczne, oddzialywania termiczne, jak
i scenariusze pożaru. Stosowanie tych metod jest uwarunkowane możliwościa˛ oceny pola
temperatury w konstrukcji, zależnie od scenariusza pożaru i ekspozycji cieplnej.
Przeplyw ciepla do konstrukcji wplywa na rozklad temperatury w przekroju poprzecznym i tym samym na wartości graniczne uogólnionych sil wewn˛etrznych i czas do wyczerpania nośności, czyli odporność ogniowa.˛ Ma to istotne znaczenie w przypadku remontów,
modernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynków. Uwzgl˛ednienie tego zjawiska pozwala na stosowanie izolacji o mniejszych grubościach niż określone wedlug uproszczonych
metod oceny.
Drugie ważne zastosowanie praktyczne jest zwiazane
˛
z nośnościa˛ konstrukcji stalowożelbetowych, w których cz˛eść przekroju stalowego jest obetonowana.
Podczas pożarów w budynkach goraca
˛ warstwa gazów formuje si˛e w obszarze podsuﬁtowym pomieszczenia objetego
˛
pożarem oraz każdego innego pomieszczenia, do którego
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przeplywaja˛ gazy pożarowe. Kontakt warstwy goracej
˛ ze stalowymi elementami konstrukcji budynku powoduje ich nagrzanie, a w konsekwencji, przy stalej wartości obciażenia,
˛
ich stopniowe uplastycznianie si˛e i/lub utrat˛e stateczności prowadzace
˛ do osiagni˛
˛ ecia tzw.
stanu granicznego nośności (zniszczenia konstrukcji), co jest równoznaczne z przeksztalceniem sie˛ ukladu o wysokim stopniu statycznej niewyznaczalności w mechanizm.
W zależności od wlasności materialowych oraz wymiarów poszczególne elementy budynku moga˛ wykazywać różne zachowania. Jedne, bardziej wiotkie, moga˛ utracić stateczność, inne, o stosunkowo dużych grubościach, ulegaja˛ uplastycznieniu. Utrata stateczności
elementu jest zwykle również poprzedzona pewnymi odksztalceniami plastycznymi.
W zakresie konstrukcji budowlanych szczególne znaczenie maja˛ wymagania dotyczace
˛
odporności ogniowej stawiane konstrukcjom i przegrodom rozdzielajacym
˛
przestrzenie
w budynku. Odporność ogniowa jest to wlaściwość konstrukcji lub przegrody, mierzona
czasem oddzialywania znormalizowanego środowiska pożarowego aż do [120]:
- utraty zdolności przenoszenia obciażeń
˛
przez konstrukcje,
˛
- utraty zdolności oddzielania pomieszczeń przez przegrod˛e.
Najbardziej narażonymi na osiagni˛
˛ ecie stanu granicznego nośności ogniowej sa˛ konstrukcje drewniane oraz stalowe (lub takie, których szkielet wykonany jest ze stali).
Przykladem przedwczesnego zniszczenia konstrukcji jest pożar kompleksu obiektów
Stalej Wystawy Budownictwa przy ul. Bartyckiej w Warszawie, który powstal w grudniu
1994 r. [231]. Konstrukcja wystawy wykonana byla w formie przestrzennej kratownicy
z rur stalowych. Pod wplywem pożaru cala konstrukcja dachu ulegla zniszczeniu po okolo
15 min.
Ogrzewana konstrukcja może ulec zniszczeniu w wyniku [179]:
1. Powstania przegubów plastycznych w najbardziej wyt˛eżonych przekrojach konstrukcji.
Uplastycznienie najbardziej wyteżonych
˛
przekrojów poprzecznych i utworzenie si˛e odpowiedniej liczby przegubów plastycznych powoduje przeksztalcenie konstrukcji w kinematycznie dopuszczalny mechanizm ruchu i jej zniszczenie. Zagadnienie tworzenia si˛e mechanizmu ruchu konstrukcji stalowych ogarni˛etych pożarem rozpatrywane jest w ramach
teorii nośności granicznej i dotyczy glównie obciażonych
˛
ustrojów pretowych
˛
(ram, belek)
w fazie wzrostu temperatury, w warunkach nadmiernego obciażenia,
˛
gdy uplastycznienie
najbardziej wyteżonych
˛
przekrojów poprzecznych konstrukcji wynika z malejacej
˛ podczas
ogrzewania wartości granicy plastyczności.
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2. Utraty stateczności konstrukcji.
Po przekroczeniu nośności krytycznej zachodzi bifurkacja stanu równowagi konstrukcji. Wraz ze wzrostem temperatury sztywność oraz wartość modulu spreżystości
˛
stalowego pr˛eta ulegaja˛ spadkowi. Należy wziać
˛ również pod uwage,
˛ że rozszerzalność cieplna
materialu konstrukcyjnego (stali) wywoluje odksztalcenie termiczne.
Malym źródlem ognia może być plonaca
˛ zapalka lub plonacy
˛ papier. Pojedyncze plonace
˛ przedmioty, to np. kosz ze śmieciami, krzeslo itp.
Te rodzaje oddzialywań, w wyniku których wzrost temperatury nie przekracza 400 ◦ C
i obejmuje niewielka˛ cz˛eść pomieszczenia (chociaż zadymienie może być już znaczne),
sa˛ bliżej sprecyzowane przez metody badawcze zwiazane
˛
z reakcja˛ na ogień materialów
budowlanych. Z uwagi na stosunkowo niewysoki wzrost temperatury i lokalny charakter,
a także bliżej niesprecyzowany czas do rozgorzenia i przejścia pożaru w faz˛e rozwini˛eta,˛
oddzialywania te nie sa˛ uwzgl˛edniane przy ocenie nośności konstrukcji podczas pożaru
i wyznaczeniu odporności ogniowej.
Glównie w fazie rozwini˛etej pożaru i w fazie stygni˛ecia wysoka temperatura stwarza
zagrożenie konstrukcjom budowlanym.
Pierwsza˛ pionierska˛ próbe˛ uzależniajac
˛ a˛ wzrost temperatury gazów w pomieszczeniu
od obciażenia
˛
ogniowego podja˛l Ingberg na poczatku
˛
XX w. [94]. Wplyw różnych czynników na intensywność pożaru badali później inni: Kawagoe [103, 104], Kawagoe i Sekine
[105], Lie [129, 130], Magnusson i Thelandersson [138, 139], Odeen [156], Thomas i Heselden [204, 205], Tsuchiya i Sumi [208], Williams-Leir [224]. W pracach przedstawiono
przebieg temperatury w rozwini˛etej fazie pożaru oraz w fazie stygni˛ecia. We wszystkich
tych badaniach przebieg temperatury w pożarze wyznaczano z bilansu ciepla w pomieszczeniu. Dla rozwini˛etego pożaru kontrolowanego wentylacja˛ uzyskano dobra˛ zgodność
wartości temperatury przez różnych badaczy.
Nie ma takiej zgodności uzyskanych wartości temperatury w fazie stygni˛ecia. Jak wykazano w pracach (Butcher’a i innych [38, 39], Harmathy’ego [80], Magnusson’a i Thelandersson’a [138, 139]), im dluższa faza rozwini˛etego pożaru tym mniejsza szybkość spadku
wartości temperatury.
Na podstawie krzywych zależności temperatury pożaru od czasu otrzymanych z bilansu ciepla [103, 104, 105] wprowadzono do badań odporności ogniowej standardowe krzywe
nagrzewania temperatura - czas. Przyj˛ete w poszczególnych krajach krzywe standardowe
zestawione przez Harmathy’ego [80] przedstawiono na rys. 1.4. W Polsce, zgodnie z ISO
[9], przyjeto
˛ krzywa˛ logarytmiczna˛ temperatura - czas (krzywa nr 3 na rys. 1.4).
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Rysunek 1.4: Krzywe standardowe temperatura - czas przyj˛ete w różnych krajach w badaniach odporności ogniowej [80].
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Przyjete
˛ na użytek badań odporności ogniowej elementów konstrukcji znormalizowane krzywe temperatura - czas (rys. 1.4), wygodne z uwagi na konieczność porównywania
wyników, jak również wzgl˛edna˛ latwość realizacji w piecach badawczych, nie odzwierciedlaja˛ rzeczywistego przebiegu temperatury w pożarach pomieszczeń. Dla
rzeczywistych przebiegów temperatury wprowadzono poj˛ecie równoważnego czasu ekspozycji (ekwiwalentny czas trwania pożaru) przy wzroście temperatury wg krzywej temperatura - czas określonego przez Law’a [126] i Pettersson’a [161, 162].
Na postawie przeprowadzonych badań różnych autorów [25, 26, 62, 78, 82, 83, 97, 152,
160] oddzialywania termiczne w otoczeniu elementu określane sa˛ przez:
- nominalne krzywe temperatura - czas niezależne od wielkości czy przeznaczenia
budynku,
- parametryczne krzywe temperatura - czas określane w zależności od parametrów
ﬁzycznych budynków.
Parametryczne krzywe używane sa˛ do przybliżenia rozwoju pożaru rzeczywistego
w budynku. Przy wyznaczaniu krzywych parametrycznych wzi˛eto pod uwage˛ glówne
parametry majace
˛ wplyw na rozwój pożaru: gestość
˛
obciażenia
˛
ogniowego, wielkość pomieszczenia, rodzaj otaczajacych
˛
ścian i podlóg, wspólczynnik otworów.
Ocena nośności i odporności ogniowej elementów konstrukcji w podwyższonej temperaturze zależy nie tylko od warunków nagrzewania określonych przez odpowiednia˛ krzywa,˛
ale i od zmian ﬁzyczno-mechanicznych wlaściwości materialów, z których wykonane sa˛
konstrukcje.
Próby wytrzymalości stali w podwyższonej temperaturze prowadzi si˛e jako izotermiczne lub anizotermiczne. Próba anizotermiczna prowadzona jest przy wzrastajacej
˛ temperaturze i stalym stanie obciażenia
˛
mechanicznego, w przeciwieństwie do prób izotermicznych, podczas których temperatura jest stala a obciażenie
˛
próbki wzrasta.
Badania wytrzymalościowe i analizy wlaściwości różnych gatunków stali budowlanych
w podwyższonej temperaturze zostaly przedstawione w licznych wcześniejszych pracach,
ukazujacych
˛
si˛e już od 1905 r. W pracy Uddin’a i Culvar’a [214] porównano wyniki badań
granicy plastyczności, modulu spreżystości
˛
i wspólczynnika rozszerzalności stali w funkcji
temperatury uzyskanych przez Brockenbrough’a [36], Talla [195] i Stanzaka [189] dla
stali ASTM A36. Późniejsze wyniki badań stali znaleźć można w pracach europejskich:
Anderberg [22, 23], Cooke [46], Jerath i inni [98], Harmathy i Twilt [213], Stanke [188],
Melh i Arndt [146], amerykańskich: DeFalco [52], Harmathy [79], Harmathy i Stanzak
[84], Williams-Leir [225], japońskich: Furumura i inni [68, 69, 70, 71], Sakumoto i inni
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[170]. Badania anizotermiczne prowadzili mi˛edzy innymi Skinner [176, 177] oraz Kirby
i Preston [107].
W Polsce badania stali budowlanych w podwyższonej temperaturze zapoczatkowano
˛
pod koniec lat sześćdziesiatych
˛
(Slowański i inni [183, 184, 185]). Dalsze prace prowadzone
byly pod kierunkiem Kosiorka [118, 119, 120]. Analizy stali w podwyższonej temperaturze prowadzili również Bednarek [32], Giżejowski [73] i Skowroński [178]. Na Politechnice
Krakowskiej pod kierunkiem Murzewskiego przeprowadzono statystyczna˛ weryﬁkacje˛ formul empirycznych parametrów materialowych stali w podwyższonej temperaturze [150].
Z dotychczas przeprowadzonych badań [119] wynika, że wartości umownej granicy
plastyczności, określonej na poziomie 0, 2 %, wynikajace
˛ z testów izotermicznych sa˛ wyższe od wartości wynikajacych
˛
z testów anizotermicznych. Wyniki badań umownej granicy
plastyczności określonej na poziomie odksztalceń 1 % nie różnily si˛e mi˛edzy soba˛ i minimalne wartości uzyskane w wyniku prób izotermicznych odpowiadaly minimalnym wartościom wynikajacym
˛
z prób anizotermicznych. W zakresie do 350 ◦ C wytrzymalość na
rozciaganie,
˛
wydlużenie oraz wspólczynnik spreżystości
˛
nie wykazuja˛ istotnych spadków;
odporność na udarowe zginanie pozostaje dostateczna, a spadek granicy plastyczności
i wytrzymalości mechanicznej nie jest duży; odksztalcenia termiczne moga˛ być znaczace.
˛
W przypadku temperatur w zakresie od 350 ◦ C do 400 ◦ C obserwuje si˛e spadek wartości
wytrzymalości na rozciaganie
˛
i ściskanie oraz granicy plastyczności; rosna˛ odksztalcenia spowodowane pelzaniem stali (powyżej 450 ◦ C) i rozszerzalnościa˛ termiczna;˛ wzrasta
również wartość wspólczynnika Poisson’a.
Zmiany granicy plastyczności i modulu spreżystości
˛
w funkcji temperatury uzyskane
w badaniach przeprowadzonych w ITB [119] przedstawiono na rys. 1.5.
Wlaściwości cieplne, które wplywaja˛ na wzrost temperatury w elementach konstrukcji
stalowych to przewodność cieplna i cieplo wlaściwe stali, wyznaczane cz˛esto jako bezwladność (pojemność) cieplna. Zmiany tych wlaściwości cieplnych stali w funkcji temperatury
przedstawione zostaly odpowiednio na rys. 1.6 i 1.7 [131].
Przewodność cieplna stali maleje z temperatura˛ do okolo 800 ◦ C. Powyżej 800 ◦ C
wartość przewodności cieplnej stali powoli wzrasta ze wzrostem temperatury. Pojemność
cieplna rośnie ze wzrostem temperatury do okolo 550 ◦ C, aby potem gwaltownie wzrosnać
˛
i równie gwaltownie zmaleć majac
˛ najwyższa˛ wartość w temperaturze okolo 700 ◦ C, co
zilustrowano na rys. 1.7.
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Rysunek 1.5: Wzgl˛edna zmiana modulu spr˛eżystości (1) oraz granicy plastyczności (2)
dla stali St3S, 18G2, 18G2A, 18G2AV w funkcji temperatury wedlug Kosiorka [119].
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Rysunek 1.6: Zmiana przewodności cieplnej stali w funkcji temperatury.
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Rysunek 1.7: Zmiana bezwladności cieplnej stali w funkcji temperatury.
Wlaściwości ﬁzyczne materialów budowlanych (stali, betonu, materialów izolacyjnych)
w funkcji temperatury przedstawili: Lie w 1972 r. [129] i Harmathy w 1983 r. [81], a w Polsce Kosiorek, Pogorzelski i inni w 1988 r. [120].

1.4. Problemy zwiazane
z bezpieczeństwem ludzi
˛
Z powodu zlożoności zjawisk pożarowych nie można podać ogólnie obowiazuj
˛ acego
˛
algorytmu, który uwzgl˛ednialby oddzialywanie wszystkich czynników wplywajacych
˛
na
użytkownika budynku. Poszczególne procesy skladajace
˛ si˛e na pożar jak: promieniowanie
cieplne, toksyczność gazów spalinowych, szybkość rozprzestrzeniania si˛e pożaru i inne
wraz z ich oddzialywaniem na ludzi, rozpatrywane sa˛ oddzielnie. Dym i gazowe produkty
rozkladu termicznego i spalania sa˛ groźne dla ludzi, przede wszystkim w I fazie pożaru
(rys. 1.2) z uwagi na bezpieczeństwo ewakuacji. Wysoka temperatura osiagana
˛
w wyniku
spalania materialów palnych stanowi glówny czynnik zagrożenia konstrukcji budynków.
Ponieważ niniejsza praca dotyczy analizy zachowania si˛e elementów stalowych konstrukcji w warunkach pożaru, środowisko pożaru zostalo scharakteryzowane za pomoca˛
pól temperatury - z pomini˛eciem pól gestości,
˛
predkości
˛
przeplywu dymu i gazów pożarowych. Dla tych warunków pożaru (II faza) zagrożenie ludzi jest zwiazane
˛
z ryzykiem
zawalenia budowli.
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Komputerowe modele pożaru w pomieszczeniach konstruowane sa˛ tak, aby uwzgl˛ednić
w opisie środowiska pożaru parametr jakim jest temperatura [113].
W analizach wytrzymalości konstrukcji pod katem
˛
bezpieczeństwa ludzi istotny jest
czas od momentu powstania pożaru do chwili osiagni˛
˛ ecia przez budowl˛e tzw. stanu nośności granicznej. Stan ten określa si˛e w normie PN-EN ISO 13943:2002 jako stan graniczny nośności ogniowej [4]. Jest on deﬁniowany jako stan konstrukcji lub elementu
konstrukcji, w którym nast˛epuje zniszczenie mechaniczne, wyczerpanie nośności przekroju, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń lub odksztalceń (albo szybkości narastania przemieszczeń czy odksztalceń), lub zachodza˛ inne zmiany uznane za niebezpieczne
w znormalizowanych warunkach badania.
Badania autora rozprawy pozwolily na określenie czasu od momentu powstania pożaru
do powstania stanu granicznego nośności ogniowej (zniszczenia konstrukcji) [209, 210,
211]. Czas ten w szczególnych przypadkach pokrywa si˛e z dopuszczalnym (maksymalnym)
czasem ewakuacji dla ekip ratunkowych. Efektem pracy w wymienionym zakresie jest
możliwość doboru najlepszych rozwiazań
˛
konstrukcyjnych w celu minimalizacji zagrożenia
życia i zdrowia ludzi oraz mienia.

Rozdzial

2
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W ramach realizacji tematu pracy postawiono udowodnić nastepuj
˛ ac
˛ a˛ tez˛e: programy
komputerowe oparte na modelach rozwoju pożaru i wytrzymalości konstrukcji, można
wykorzystać do jednoczesnej analizy procesów przeplywu ciepla i deformacji konstrukcji
budynku, a także do określenia czasu potrzebnego na ewakuacje˛ ludzi. W celu realizacji
zadania opracowano wlasna˛ koncepcje˛ analizy wytrzymalościowej konstrukcji obciażonej
˛
termicznie.
Przyjeto
˛ nastepuj
˛ ace
˛ zalożenia do analizy:
1. Wykorzystano dwa modele obliczeniowe:
- model rozwoju pożaru oparty na symulacji za pomoca˛ programu Fire Dynamics Simulator (FDS),
- model symulacji procesu deformacji konstrukcji oparty na metodzie elementów
skończonych (MES) - program Finite Element Analysis Program (FEAP).
2. W modelu MES wykorzystano trójwymiarowe elementy skończone.
3. Material konstrukcji wykazuje cechy spr˛eżysto-plastyczne z uwzgl˛ednieniem możliwości zmiany charakterystyki wraz ze wzrostem temperatury.
4. Konstrukcja ma budow˛e modulowa˛ (sklada si˛e z dowolnie powielonych pomieszczeń
o jednakowych wymiarach). Każdy modul jest podzielony na okolo 1000 elementów skończonych. Zniesienie ograniczeń wynikajacych
˛
z tego zalożenia nie powinno
nastreczyć
˛
wi˛ekszych trudności.
5. Sprz˛eżenie termiczno-mechaniczne odbywa si˛e na zasadzie przekazania wartości
temperatury wyznaczonej przez model pożaru do modelu MES. Wartość tempe-
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ratury w poszczególnych w˛ezlach konstrukcji przenoszona jest w każdym kroku
czasowym.
Wykorzystanie dwóch programów o odmiennym obszarze stosowania wynikalo z faktu, że żaden z nich nie posiada obydwu funkcji: jednoczesnego wyznaczania temperatury
powstalej w czasie pożaru oraz analizy konstrukcji pod katem
˛
jej deformacji i ewentualnego zniszczenia. Model termo-spreżystoplastyczny
˛
można uzupelnić o zależności opisujace
˛
zmian˛e parametrów wytrzymalościowych (modulu spreżystości
˛
i granicy plastyczności)
pod wplywem wzrostu temperatury.
Polaczenie
˛
możliwości dwóch dużych programów wymaga zastosowania programów
pomocniczych, slużacych
˛
do przekazywania danych mi˛edzy nimi. Pierwszym z nich jest
program FDS2ASCII (dost˛epny w pakiecie FDS) konwertujacy
˛ obliczone przez FDS parametry do plików tekstowych. Takie wyniki przybieraja˛ wtedy czytelna˛ form˛e gotowa˛ do
dalszego przetwarzania i wykorzystania, chociażby do budowy pliku wejściowego do programu FEAP. Drugi program pomocniczy (autorstwa wlasnego) sluży do budowy pliku
wejściowego i wykorzystuje zapisane wcześniej przebiegi temperatury do skonstruowania
ciagu
˛ komend dla programu FEAP. Proces obliczeniowy FEAP odbywa si˛e na zasadzie
zmiany obciażeń
˛
termicznych konstrukcji w czasie symulacji. Dla każdego kroku czasowego zadawane sa˛ nowe wartości temperatury w poszczególnych w˛ezlach elementów
konstrukcji.
W obliczeniach wykonanych w pracy uwzgl˛edniono szkielety nośne konstrukcji stalowych oraz konstrukcje żelbetowe. Elementy konstrukcji stalowej posiadaja˛ zasadnicza˛
wad˛e, o której należy pami˛etać na etapie projektu. W temperaturze pożaru, już w okolo 300 − 500 ◦ C traca˛ swoja˛ nośność. W pożarze rozwini˛etym stan taki osiagni˛
˛ ety jest

po kilku minutach. Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych, tak zwanej izolacji termicznej. Nieprawidlowo
wykonana izolacja termiczna nie bedzie
˛
spelniala należycie swojej funkcji, ponieważ jej
zadaniem jest powstrzymanie przeplywu ciepla do konstrukcji. W pracy zajeto
˛ si˛e wi˛ec
doborem odpowiedniej izolacji, pod wzgl˛edem jej grubości i optymalnego sposobu zabezpieczenia.
Zadaniem modelu FDS jest rozwiazywanie
˛
ukladu równań Naviera-Stokesa dla przeplywów o stosunkowo wolnych pr˛edkościach z uwzgl˛ednieniem transportu dymu i ciepla
w pożarze. Obszerna˛ cz˛eść pracy poświ˛econo zbadaniu wrażliwości modelu FDS na zmian˛e parametrów wejściowych takich jak moc pożaru, wielkość siatki, wartość kroku czasowego oraz stalych majacych
˛
wplyw na charakter turbulencji. Analiza wrażliwości wymagala cz˛esto ingerencji w kod źródlowy programu i jego ponownej kompilacji. Na przyklad
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program FDS dobiera samodzielnie krok czasowy dla poszczególnych etapów symulacji,
kierujac
˛ si˛e zasada,˛ że rozwiazanie
˛
ukladu równań nie jest akceptowane w przypadku,
kiedy wielkość kroku czasowego pozwala czasteczce
˛
gazu przekroczyć granic˛e komórki
w tym kroku. W takim przypadku rozwiazanie
˛
musi zostać powtórzone. Zalożenie stalego
kroku czasowego wymagalo dokonania zmian w kodzie źródlowym programu, ale pozwolilo na oszacowanie zakresu stabilności rozwiazań
˛
modelu i porównanie go z zakresem
wyznaczonym dla jednowymiarowego przypadku - równania Burgera.
W pracy zbadano wplyw najważniejszych parametrów na przebieg symulacji zniszczenia konstrukcji budynku przez pożar. Podgrzanie stalowych elementów konstrukcji powoduje w konsekwencji zmian˛e ich dlugości na skutek rozszerzalności termicznej i spadek
wytrzymalości w wyniku wplywu temperatury na wartość modulu spreżystości
˛
i granicy
plastyczności. W pierwszym etapie pożaru moga˛ wi˛ec zachodzić male zmiany geometrii
konstrukcji, ale wplyw tych zmian na rozwój pożaru jest tak niewielki, że może on zostać pomini˛ety. Dopiero rozpocz˛ecie procesu destrukcji konstrukcji z utrata˛ elementów
nośnych powoduje znaczac
˛ a˛ zmian˛e struktury geometrii. Przyjeto,
˛
że wyniki obliczeń sa˛
istotne tylko do tego momentu. W rzeczywistości podczas pożaru moga˛ wystapić
˛
takie
zdarzenia jak stluczenie szyb okiennych i/lub przepalenie ścianki dzialowej, drzwi itp. Powoduja˛ one doplyw powietrza i zintensyﬁkowanie procesu spalania. W takim przypadku
wzrost pożaru i zmiany geometrii powinny być uwzgl˛edniane jako silnie sprz˛eżony proces.
Praca sklada si˛e z pi˛eciu rozdzialów glównych zawierajacych
˛
zarówno wiedz˛e teoretyczna˛ na temat modelowania procesów cieplnych i mechanicznych, jak również opis
wlasnego algorytmu analizy i wyniki obliczeń numerycznych.
Rozdzial 3 zawiera przeglad
˛ literatury, który zostal podzielony na cz˛eść poświ˛econa˛ modelowaniu pożarów i oddzialywaniu ich na struktur˛e budynku oraz modelowaniu
deformacji konstrukcji przy pomocy metody elementów skończonych.
Rozdzial 4 opisuje badania wlasne rozwoju pożaru przy użyciu tzw. modeli polowych.
Podano w nim podstawowy uklad równań ﬁzycznych, który jest rozwiazywany
˛
w celu
symulacji przebiegu pożaru. Zawarto wyniki weryﬁkacji doświadczalnej zastosowanego
modelu zaczerpni˛ete z literatury oraz badań wlasnych. Przeprowadzono testy zbieżności
rozwiazania
˛
i wrażliwości na zmian˛e parametrów (co wiaza
˛ lo si˛e niekiedy z ingerencja˛
w kod źródlowy).
Rozdzial 5 poświ˛econy zostal analizie wytrzymalości konstrukcji przy użyciu modelu
metody elementów skończonych. Opisano w nim podstawowe zalożenia i równania MES
oraz rodzaje materialów.
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Rozdzial 6 opisuje koncepcje˛ i sposób realizacji polaczenia
˛
dwóch algorytmów - do
modelowania efektów termicznych zwiazanych
˛
z pożarami i do analizy procesów deformacji konstrukcji. Podano przyjete
˛ kryteria zniszczenia, majac
˛ na uwadze, że czas do
utraty stateczności lub uplastycznienia elementów nośnych jest jednym z podstawowych
parametrów zwiazanych
˛
z bezpieczeństwem ewakuacji z budynku. Przedstawiono budow˛e
interfejsu do przenoszenia danych i zalożenia do obliczeń numerycznych.
Rozdzial 7 przedstawia wyniki obliczeń numerycznych. Analizie poddano pojedyncze
belki z izolacja˛ i bez izolacji, pojedyncze pomieszczenia oraz struktury wielopomieszczeniowe. Podsumowanie obliczeń i ocen˛e przydatności modeli do rozwiazywania
˛
różnych
problemów z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków zawarto w dyskusji wyników.
Rozdzial 8 zawiera wnioski wynikajace
˛ z realizacji celu pracy.
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3.1. Modele ﬁzyczne, matematyczne i numeryczne rozważanych procesów
3.1.1. Ogólna charakterystyka modelu
Podstawowym wymaganiom stawianym materialom i konstrukcjom budowlanym
w odniesieniu do wlasności pożarowych, jest minimalizacja strat pożarowych i wzrost
bezpieczeństwa pożarowego do poziomu, który jest możliwy do zaakceptowania. Sposobem szacowania wlasności palnych i parametrów pożarowych materialów jest badanie
określonej wlasności palnej materialu (elementu budowlanego, konstrukcji) w zalożonym scenariuszu pożarowym. W celu odtworzenia rzeczywistego zachowania si˛e materialów w warunkach symulujacych
˛
cieplno-przeplywowe środowisko pożaru wykorzystuje
si˛e w badaniach różne metody eksperymentalne, zarówno normatywne jak i nienormatywne. Ze wzgl˛edu na koszty takich badań w pelnej skali i ich czasochlonność, poczawszy
˛
od
lat 50-tych XX w., w badaniach wplywu wlasności palnych i cech pożarowych materialów
na szybkość rozwoju pożarów w pomieszczeniu, zacz˛eto stosować metody alternatywne,
tzn. modelowanie szybkości rozwoju pożaru w pomieszczeniu i wplywu rozwoju pożaru
na otoczenie.
American Society for Testing and Materials (ASTM), modelowanie pożarów deﬁniuje
w sposób nastepuj
˛ acy:
˛
model pożaru jest to ﬁzyczny lub matematyczny opis określonego
”
zjawiska lub procesów zachodzacych
˛
w środowisku pożarowym” [8].
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Zgodnie z wyżej wymieniona˛ deﬁnicja˛ model pożaru może być modelem ﬁzycznym tzn.
odtwarzać rzeczywista˛ sytuacje˛ pożarowa˛ w zmniejszonej (malej) skali, jak również modelem matematycznym wykorzystujacym
˛
uklad równań matematycznych, opisujacych
˛
przy
użyciu wartości liczbowych pożar jako kompleksowy proces lub wybrane zjawisko, istotnie
wplywajace
˛ na przebieg pożaru w pomieszczeniu. Wi˛ekszość ze stosowanych w praktyce tzw. modeli matematycznych wykorzystywanych do badań pożarowych sa˛ to modele
hybrydowe, czyli takie, które zawieraja˛ uklady równań różniczkowych i algebraicznych,
które moga˛ być rozwiazane
˛
numerycznie przy wykorzystaniu programów komputerowych.
O ile w późnych latach 60-tych i na poczatku
˛
lat 70-tych XX w. najcz˛eściej stosowane
byly ﬁzyczne modele pożarów, o tyle w latach późniejszych najbardziej użytecznym sposobem analizy zjawisk pożarowych bylo modelowanie matematyczne. Bylo to spowodowane
mi˛edzy innymi dużym postepem
˛
w rozwoju techniki komputerowej oraz coraz wi˛ekszymi
możliwościami obliczeniowymi komputerów, które staly si˛e niezbedne
˛
do rozwiazywania
˛
różnego rodzaju skomplikowanych problemów inżynierskich, w tym problemów zwiaza˛
nych z inżynieria˛ bezpieczeństwa pożarowego. Modele matematyczne dziela˛ si˛e na modele
probabilistyczne i modele deterministyczne.
Pierwsze deterministyczne modele pożaru pomieszczenia symulowaly warunki cieplne
istniejace
˛ w czasie pożaru rozwini˛etego (II faza) [26, 103, 200, 206]. Niezależnie jednak
od zastosowanych równań i analiz matematycznych oraz zalożeń upraszczajacych
˛
modele, sa˛ one do siebie bardzo podobne. Temperatury spalania (pożaru) w pomieszczeniach
w modelach II fazy sa˛ określone na podstawie bilansu ciepla, tzn. poprzez bilansowanie strumieni ciepla akumulowanych w pomieszczeniu i sumie strumieni ciepla traconych z pomieszczenia do otoczenia. W modelach tego typu, w bilansowaniu strat ciepla,
uwzgl˛edniano transfer ciepla z pomieszczenia poprzez promieniowanie i konwekcje˛ oraz
transfer na drodze przewodnictwa przez przegrody budowlane. Powodem, dla którego
modele II fazy byly pierwszymi modelami tego typu byla ich prosta, nieskomplikowana
struktura w porównaniu do opracowanych w późniejszym okresie modeli pożaru w I fazie.
Podstawowa różnica mi˛edzy modelami pożarów w fazie porozgorzeniowej a przedrozgorzeniowej leży w ich zalożeniach. W modelach II fazy zaklada si˛e jednorodna˛ temperatur˛e
w pomieszczeniu w funkcji czasu trwania pożaru, jeśli pomieszczenie nie jest zbyt duże
(do 100 m3 ) [55]. Można przyjać
˛ wi˛ec wzgl˛ednie prosty model jednostrefowy.
Wraz z wprowadzeniem na duża˛ skal˛e w latach 60-tych XX w. do budownictwa powszechnego materialów syntetycznych (tworzyw, wlókien) jako materialów wyposażeniowych, wykończeniowych lub termoizolacyjnych, zaistniala w praktyce potrzeba opracowania nowej metody szacowania szybkości rozwoju pożarów w pomieszczeniach. Stalo
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si˛e tak ze wzgl˛edu na to, iż odniesienie stanu cieplnego pożarów tylko do kaloryczności
materialów celulozowych, jak przyjmowano dotychczas, okazalo si˛e niewystarczajace.
˛
W rozwoju pożarów w pomieszczeniach (budynkach) istotna˛ rol˛e w szybkości tworzenia si˛e środowiska pożarowego zacz˛ely odgrywać obok materialów konstrukcyjnych,
materialy wykończeniowe ścienne, suﬁtowe i podlogowe (ze wzgl˛edu na ich duży wklad
cieplny w szybkość generacji zagrożeń pożarowych). Wynikiem tych obserwacji bylo powstanie w polowie lat 70-tych XX w. pierwszego modelu opisujacego
˛
rozwój pożaru w pomieszczeniu od chwili jego powstania do chwili zaistnienia zjawiska ﬂashover tzw. modeli
fazy przedrozgorzeniowej (I faza) [166]. W periodykach naukowych znaleźć można bardzo
duża˛ ilość opisów modeli fazy rozwoju [26, 103, 200, 206]. Różnia˛ si˛e one specyﬁka˛ zastosowania danego modelu. W modelach fazy rozwoju zaklada si˛e ściśle określone warunki
w pomieszczeniu prowadzace
˛ do powstania pożaru. Poziom uszczególowienia i zlożoności
opisu danych wejściowych do modelu jest zróżnicowany. Podstawowe zalożenia modeli
pożaru fazy przedrozgorzeniowej i porozgorzeniowej sa˛ podobne, z tym wyjatkiem,
˛
że
w tych pierwszych objetość
˛
gazowa objeta
˛ pożarem wewnatrz
˛
pomieszczenia jest podzielona na kilka stref, a w modelach fazy porozgorzeniowej tworzy jedna˛ calość. Od
poczatku
˛
lat 80-tych XX w. w Polsce prowadzone sa˛ zarówno badania eksperymentalne jak i modelowe rozwoju pożaru w pomieszczeniu i ukladzie pomieszczeń budynku
[60, 111, 112, 116, 163, 192, 198, 230, 232].
Wspólcześnie coraz szerzej stosowane sa˛ dokladne modele numeryczne oparte na ścislych rozwiazaniach
˛
równań bilansujacych
˛
energi˛e, mas˛e i predkość.
˛
Tradycyjna nazwa - model polowy” (ang. ﬁeld model) używana w inżynierii bezpie”
czeństwa pożarowego na świecie jest zwiazana
˛
z rozwojem modelu slużacego
˛
do rozwiazy˛
wania danego zagadnienia cieplno-przeplywowego sprowadzajacego
˛
si˛e zwykle do wyznaczania w danym obszarze (np. pomieszczenie budynku ze źródlem ognia) pola pr˛edkości
gazu i sprz˛eżonego z nim pola temperatury czy pola st˛eżeń produktów rozkladu termicznego i spalania. Komputerowa mechanika plynów (ang. Computational Fluid Dynamics,
CFD) jest nowym, dynamicznie rozwijajacym
˛
si˛e dzialem nauki i jest wykorzystywana
do otrzymywania numerycznych rozwiazań
˛
zagadnień cieplno-przeplywowych za pomoca˛
programów komputerowych.
Użycie modeli wykorzystujacych
˛
CFD pozwala na symulacje˛ pożarów w budynkach
o skomplikowanych przestrzeniach wewn˛etrznych oraz wlaczenie
˛
do opisu dużej liczby
zjawisk ﬁzycznych, dużo wi˛ekszej niż w przypadku tzw. modeli strefowych, opisujacych
˛
obszar badany przy pomocy niewielkiej liczby jednorodnych objetości
˛
kontrolnych (stref).
Modele polowe pożaru sa˛ używane do symulacji rozwoju pożaru wewnatrz
˛ pojedyncze-
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Rysunek 3.1: Schemat przykladowej siatki obliczeniowej modelu polowego pożaru (CFD)
w pomieszczeniu [114].

go pomieszczenia lub ukladu pomieszczeń budynku [48]. Modelowanie polowe polega na
podziale danego obszaru na duża˛ liczbe˛ (rz˛edu tysi˛ecy) objetości
˛
kontrolnych i rozwiaza˛
niu równań zachowania dla każdej z nich. Pozwala to na uzyskanie szczególowej informacji
o temperaturze, pr˛edkości gazu uśrednionej dla każdej komórki. W zwiazku
˛
z powyższym
modele polowe sa˛ przydatne do obliczeń wymienionych parametrów w skomplikowanych
ukladach przestrzennych budynku. Moga˛ być również stosowane do modelowania pożarów
zewn˛etrznych (na otwartej przestrzeni) [157].
Podstaw˛e komputerowej mechaniki plynów stanowia˛ równania zachowania masy, pedu
˛
(wyprowadzone w 1822 r. i znane jako równanie Naviera-Stokesa) i energii. Numeryczny opis zjawisk towarzyszacych
˛
pożarom wymaga uzupelnienia tych równań o równania
spalania, modele turbulencji itp. [100]
Procedura rozwiazywania
˛
równań Naviera-Stokesa jest glównym elementem programów dynamiki plynów. Z powodu istnienia bardzo wielu problemów bezpieczeństwa pożarowego, które powinny być rozwiazane,
˛
nie istnieje jeden model zawierajacy
˛ opis wszystkich najważniejszych zjawisk ﬁzycznych i procesów chemicznych. Różne modele zawieraja˛
różne przybliżenia (sub-modele) modelowania zjawisk towarzyszacych
˛
pożarom, takie jak:
modele turbulencji, promieniowania, powstawania dymu, pirolizy, rozprzestrzeniania plomienia i spalania. Programy numeryczne zbudowane na podstawie ścislego sformulowania
teoretycznego sa˛ czasochlonne i kosztowne. Jest to technika pomocna przy rozwiazywaniu
˛
problemów o skomplikowanej geometrii.
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3.1.2. Model FDS i jego walidacja
Wykorzystany w pracy program komputerowy FDS (ang. Fire Dynamics Simulator)
[144] opracowany w National Institute of Standards and Technology (NIST) w Stanach
Zjednoczonych oparty jest na uśrednionej postaci równań Reynoldsa. Podstawa˛ metod
jest numeryczne rozwiazanie
˛
równań Naviera-Stokesa. Równania te sa˛ określone dla przeplywów plynów rozszerzalnych termicznie bed
˛ acych
˛
mieszaninami wieloskladnikowymi
gazów doskonalych. Jako zespól równań i hipotez zamykajacych
˛
podstawowy uklad równań Naviera-Stokesa, stosowane sa˛ modele turbulencji, pozwalajace
˛ wyznaczyć napreże˛
nia turbulentne wplywajace
˛ na ksztalt pola pr˛edkości. Program FDS wykorzystuje jedna˛
z odmian Metody Objetości
˛
Skończonych (MOS, Finite Volume Method, FVM) [27, 247].
Program FDS zawiera modele obejmujace
˛ zjawiska mechaniki plynów, chemii spalania
i wymiany ciepla: model hydrodynamiczny, rozkladu termicznego i spalania, promieniowania cieplnego, przenikania ciepla przez przegrody.
Zostal skonstruowany jako narz˛edzie analizy pożarów w budynkach relatywnie dużych
w stosunku do strefy spalania (plomienia).
Rozwój wyżej wymienionych modeli polega glównie na uwzgl˛ednianiu wi˛ekszej niż dotychczas liczby zjawisk ﬁzycznych i reakcji chemicznych a także modyﬁkacji konkretnego
modelu w zależności od celu symulacji [45, 88, 235, 238].
Dokonywane byly również próby polaczenia
˛
modelu pożaru z modelem wytrzymalościowym w badaniach zachowania konstrukcji stalowej.
Przeprowadzono eksperyment pożarowy w skali naturalnej, aby sprawdzić dokladność sprz˛eżonego modelu fazy gazowej i ciala stalego stworzonego do obliczania rozkladu
temperatury w elementach stalowych poddanych dzialaniu ognia [76]. Pomiary zostaly porównane z obliczeniami wykonanymi za pomoca˛ modelu pożaru FDS sprz˛eżonego
z modelem MES zachowania si˛e stali. Obliczenia numeryczne temperatury powierzchni
stali daly okolo 8 % zgodność wyników z eksperymentem. Pożar w pomieszczeniu byl modelowany za pomoca˛ programu FDS, a termiczna odpowiedź stali byla badana za pomoca˛
komercyjnego pakietu ANSYS.
Wykonano symulacje˛ zniszczenia podlóg w wieżach WTC (rys. 3.2) wymagajac
˛ a˛
sprz˛eżenia pomi˛edzy wydzielaniem energii z fazy gazowej i jej transportem oraz analiza˛ napr˛eżeń w konstrukcji [165]. Interakcja polegala na uwzgl˛ednieniu promieniowania
mi˛edzy faza˛ stala˛ i gazowa˛ oraz przewodzenia ciepla przez elementy konstrukcji. Zastosowano odpowiednia˛ procedur˛e w analizie zniszczenia i zawalenia wież WTC. Temperatura
i inne termoﬁzyczne parametry fazy gazowej byly obliczane za pomoca˛ programu FDS.
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Nastepnie
˛
na podstawie tych wyników generowano termiczne warunki brzegowe dla trójwymiarowej sprz˛eżonej analizy MES przy życiu kodu ANSYS.

Rysunek 3.2: Model elementów skończonych glównej belki stalowej pokrytej izolacja˛
(kolor ﬁoletowy) i umieszczonej prostopadle do niej belki nieizolowanej. Belka stalowa
podtrzymuje podloge˛ betonowa˛ (kolor czerwony). Wymiary belki: 73, 7 cm wysokość,
203 cm dlugość. Konstrukcja jest modelem podlogi w budynku WTC [165].
W artykule [43] opisano mieszane podejście do analizy ram stalowych poddanych
dzialaniu wybuchu, nast˛epstwem którego jest pożar. Elementy narażone bezpośrednio na
dzialanie eksplozji i pożaru byly modelowane przy użyciu elementów powlokowych, a pozostale jako belkowe. Szczególowe modelowanie MES najbardziej narażonych na zniszczenie elementów ramowych jest konieczne w celu poprawy dokladności badań odporności
ogniowej konstrukcji.
W publikacji [40] zaprezentowano wyniki pochodzace
˛ z realizacji projektu badań modelowania odpowiedzi elementów stalowych obciażonych
˛
dzialaniem ognia. Algorytm zaklada wykorzystanie techniki metody obj˛etości skończonych do rozwiazywania
˛
powiaza˛
nych równań termicznych i wytrzymalościowych, a model wytrzymalościowy uwzgl˛ednia
efekty elasto- i lepkoplastyczne.
W badaniach [99] model budynku wielokondygnacyjnego o strukturze stalowej zostal
zanalizowany pod katem
˛
rozwoju pożaru a nast˛epnie uszkodzenia jego konstrukcji. Modelowanie pożaru przeprowadzono za pomoca˛ programu FDS a struktury nośnej używajac
˛
metody MES. Temperatury pożaru w pomieszczeniu obliczone programem FDS zostaly nastepnie
˛
przeniesione do programu ABAQUS w którym analizowano zachowanie si˛e
konstrukcji.
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3.1.3. Inne modele CFD
W artykule [148] zaprezentowano wyniki badań z użyciem metody CFD i obliczeń
napreżeń
˛
w elementach stalowych konstrukcji w czasie pożaru. Modelowano dwukondygnacyjny budynek z sześcioma pomieszczeniami. Użyto programów FLUENT i ANSYS.
W publikacji [223] za pomoca˛ programu SOFIE obliczono przeplyw ciepla w belkach
stalowych w czasie pożaru.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN uczestniczy w projekcie polaczenia
˛
możliwości modelu CFD FEFLO (solwera przeplywów ściśliwych i nieściśliwych) oraz
kodu SIMPACT - modelu wielkich deformacji stworzonego w CIMNE [24].
Bardzo ciekawym i w coraz wi˛ekszym stopniu wykorzystywanym rozwiazaniem
˛
jest
technologia FSI (ang. ﬂuid structure interaction), czyli sprz˛eżenie analizy numerycznej
komputerowej mechaniki plynów (CFD) z analiza˛ wytrzymalościowa˛ (MES). Dzi˛eki temu polaczeniu
˛
w ﬁrmie ANSYS powstalo narz˛edzie do symulacji ukladów w warunkach
rzeczywistych. Tworzone sa˛ narz˛edzia do prowadzenia analiz w technologii FSI oferujace
˛
w pelni automatyczna˛ (czyli bez udzialu programów trzecich) wspólprac˛e solwera CFD
(ANSYS CFX) z solwerem do analiz strukturalnych (ANSYS). System umożliwia obliczenia przeplywów oraz symulacje˛ pożarów i rozprzestrzeniania si˛e gazów pożarowych
(dymu).
W ostatnim czasie znacznie wzroslo znaczenie oraz stopień zaawansowania analiz numerycznych w nauce jak i przemyśle. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów
wzrosly możliwości przeprowadzania analiz pod wzgl˛edem jakościowym jak i co do rozmiarów modeli. Rozwój CFD wymusil także rozwój w dziedzinie jakości i zaawansowania siatek. Zjawiska zachodzace
˛ przy ściankach (przewodzenie ciepla, lepkość) wymagaja˛
zastosowania gestszych
˛
siatek, symulowanie wirów, kawitacji oraz wielu innych zjawisk
przeplywowych powoduje wzrost wymagań stawianych programom do generacji siatek.
Program ANSYS ICEM CDF jest pre- i post- procesorem do zastosowań CFD i MES.
Jego narz˛edzia oraz moduly pozwalaja˛ na tworzenie skomplikowanych siatek dla szerokich
zastosowań.
Pakiet "Professional CFD" (należacy
˛ do systemu ALGOR) zawiera algorytmy ustalonego i nieustalonego przeplywu ciepla, ustalonego i nieustalonego przeplywu cieczy oraz
interfejs do modelowania 3D FEMPRO. Rozwiazuje
˛
liniowe i nieliniowe zadania z przeplywu ciepla uwzgl˛edniajac
˛ przenikanie, konwekcje,
˛ generacje˛ ciepla, strumień cieplny,
promieniowanie i kontakt termiczny. Przy przeplywie cieczy rozwiazywane
˛
sa˛ zadania
ustalone i nieustalone dla nieściśliwych, laminarnych, newtonowskich i nienewtonowskich
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cieczy. Opcja turbulencji pozwala na określenie przeplywu turbulentnego (duże zmiany
predkości
˛
na malej odleglości) i laminarnego (gladkie, stopniowe zmiany pr˛edkości) w tym
samym czasie w tym samym modelu. Polaczona
˛
analiza przeplywu cieczy i ciepla pozwala
na symulowanie zachowania si˛e konstrukcji w momencie interakcji obu zjawisk. Narz˛edzia
automatyzuja˛ przekazywanie danych i wyników z jednej analizy do drugiej.
Program Femap jest graﬁcznym pre- oraz postprocesorem dla analiz inżynierskich,
prowadzonych z zastosowaniem MES, a także dla obliczeń z dziedziny komputerowej
mechaniki plynów (CFD). W celu dokladnego prognozowania wytrzymalościowych, dynamicznych oraz termicznych wlaściwości modelowanych obiektów program umożliwia
tworzenie modeli dla analiz MES i CFD.
Femap Flow Solver zwi˛eksza możliwości środowiska Femap o zbiór modeli dotycza˛
cych mechaniki plynów (CFD), umożliwiajac
˛ rozwiazanie
˛
problemów z tej dziedziny. Solver umożliwia prowadzenie obliczeń z dziedziny CFD, w tym analizowania przeplywów
laminarnych i turbulentnych, przeplywów plynów ściśliwych różnego rodzaju, przeplywów wymuszonych, konwekcji naturalnej, a także przeplywów czynników wielofazowych.
Obliczenia moga˛ być prowadzone z zalożeniem wielu wlotów oraz wylotów badanego medium, a także wewn˛etrznych warunków brzegowych przeplywu. Program daje możliwość
przeprowadzenia obliczeń z zastosowaniem Metody Objetości
˛
Skończonych - MOS (ang.
FVM - Finite Volume Method).
Program Thelma to kod MES do analiz termicznych elementów konstrukcji budynku
podczas pożaru [121].
Program Steel Fire pozwala określić odporność ogniowa˛ (w minutach) przekrojów
i elementów stalowych zarówno niechronionych jak i zabezpieczonych przeciwogniowo.
Bazuje na Eurokodzie 3.
Symulacje pożarów to tylko jedno z wielu zagadnień, w których znajduja˛ zastosowanie
programy z dziedziny Komputerowej Mechaniki Plynów (CFD). Programy CFD stosowane sa˛ w projektowaniu klimatyzacji, turbin gazowych i wentylatorów, w symulacjach
przeplywu tworzyw sztucznych w wytlaczarkach, w symulacjach aerodynamiki samochodów a także w analizach wykorzystywanych przy projektowaniu nowoczesnych jachtów.
Jako przyklady programów CFD o wszechstronnych zastosowaniach podać można system
ﬁrmy Fluent, system PHOENICS, system STAR-CD, system CFX (AEA Technology
Engineering Software) oraz system LUSAS (Civil&Structural).
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3.2. Modelowanie polowe pożarów
Przebiegom temperatury w pożarach poświ˛econo wiele prac eksperymentalnych i analitycznych majacych
˛
poczatek
˛
w latach 50-tych XX w. Przedstawiono wiele modeli analitycznych i komputerowych symulujacych
˛
pożary rzeczywiste. Szeroki przeglad
˛ problematyki badań pożarowych zawarto w pracach [48, 103, 167].
Szybki rozwój technik komputerowych oraz zaawansowanie metod komputerowej mechaniki plynów (ang. Computational Fluid Dynamics) doprowadzily do rozwoju modeli
polowych” opartych na metodzie CFD i zastosowanych do rozwiazywania
˛
problemów
”
badawczych pożarów [48, 153, 155].
W ostatnich latach w różnych ośrodkach naukowych na świecie powstaly i sa˛ rozwijane programy oparte na modelach przestrzennych, jak: PHOENICS, FLUENT, JASMINE
- Fire Research Station (W. Brytania), wykorzystywane również do opisu środowiska
pożaru, FIRE DYNAMICS SIMULATOR - NIST (St. Zjednoczone), SMARTFIRE University of Greenwich (W. Brytania). Dwa ostatnie zbudowano specjalnie dla potrzeb
modelowania pożarów. Obszerny przeglad
˛ możliwości wyżej wymienionych programów
oraz problemów zwiazanych
˛
z modelowaniem polowym (CFD) pożarów zawarto w pracy [67, 157]. Dalej podano najbardziej znane modele polowe pożaru, które pojawily si˛e
w literaturze przedmiotu.
Modele polowe znajduja˛ zastosowanie w rozwiazywaniu
˛
problemów pożarowych od
prawie trzydziestu lat. Program UNDSAFE powstal w University of Notre Dame (St.
Zjednoczone) [236], FDS zostal skonstruowany w NIST (National Institute of Standards
and Technology - St. Zjednoczone) [144], JASMINE powstal w Fire Research Station
(W. Brytania) [50]. SAFEAIR i CLYTIE zostaly skonstruowane w Thames Polytechnic
(Londyn) [72]. Powyższe programy komputerowe oparte na modelach polowych powstaly
specjalnie dla potrzeb opisu środowiska pożaru.
Oryginalna wersja programu UNDSAFE ograniczala opis pożaru w pojedynczym pomieszczeniu do dwóch wymiarów. Satoh i Kurioshi rozszerzyli ta˛ wersje˛ do wersji trójwymiarowej symulujacej
˛ pożar w kabinie pilota samolotu [172]. W drugiej polowie lat
siedemdziesiatych
˛
ubieglego stulecia Baum i Rehm [168] zaproponowali wprowadzenie do
modeli polowych modeli spalania i przeplywu konwekcyjnego majacego
˛
miejsce w środowisku pożaru.
Rozwin˛eli trójwymiarowy komputerowy model konwekcji naturalnej wywolywanej malym objetościowym
˛
źródlem energii cieplnej i masy. W tym celu użyli hydrodynamicznych
czasowo-zależnych równań Eulera dla plynu nielepkiego, bez turbulencji.
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Program

Opis

Kraj

FDS

Kod CFD dla malych liczb Macha prze-

Stany Zjed-

znaczony wylacznie
˛
dla środowiska poża-

noczone

Literatura
[144]

ru. Dostepny
˛
kod źródlowy.
FLOW-3D

Kod CFD przeznaczony do rozwiazywania
˛

Stany Zjed-

zagadnień cieplno-przeplywowych miedzy
˛

noczone

[17]

innymi w środowisku pożaru. Program komercyjny.
FLUENT

Pakiet CFD dla różnych zastosowań,

Stany Zjed-

m. in. dla wentylacji pożarowej. Program

noczone

[14]

komercyjny.
JASMINE

Kod do przewidywania rozwoju pożaru

Wielka

dla celów projektowych, analizujacy
˛ ruch

Brytania

[50]

dymu w budynku. Program komercyjny.
KAMELEON Kod CFD pożaru sprzeżony
˛
z programem
FireEx

Norwegia

[15]

Norwegia

[191]

Niemcy

[173]

Kod CFD wielu zastosowań. Program ko-

Wielka

[16]

mercyjny.

Brytania

metody elementów skończonych do analizy konstrukcji. Program niedostepny.
˛

KAMELEON Kod CFD do obliczeń rozprzestrzeniania
II

dymu i gazów toksycznych w zlożonych
geometriach budynku i w pożarach na
otwartej przestrzeni. Program komercyjny.

KOBRA-3D

Kod CFD do określania rozprzestrzeniania dymu i wymiany ciepla w zlożonych
geometriach budynku. Program komercyjny.

PHOENICS

SMARTFIRE Kod CFD przeznaczony wylacznie
˛
do opiSOFIE

Wielka

su pożaru. Program komercyjny.

Brytania

Kod CFD przeznaczony wylacznie
˛
do opi-

W. Bryt. /

su pożaru. Program komercyjny.

Szwecja

[13, 59]
[169]

Tabela 3.1: Wybór najbardziej znanych programów komputerowych CFD wykorzystywanych do modelowania polowego pożarów.
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Program komputerowy SAFEAIR zostal zweryﬁkowany doświadczalnie za pomoca˛
eksperymentów w pelnej skali przeprowadzonych przez NASA w 1982 r. w pustym samolocie BOEING 737 [72]. Otrzymane na drodze symulacji pola temperatur zgadzaly si˛e
dobrze z rozkladami uzyskanymi doświadczalnie w kabinie samolotu. Maksymalne różnice
temperatury wynosily 15 %. Użyto siatki obliczeniowej o liczbie komórek ok. 20 000.
Modelowanie polowe zostalo użyte do rozwiazywania
˛
problemów oddzialywania wodnych urzadzeń
˛
tryskaczowych z pożarem. Do tego celu użyto programów CLYTIE i PHOENICS [72], zawierajacych
˛
modele hydrodynamiczne przeplywów dwufazowych.
Program komputerowy FLOW-3D oparty na modelu polowym zostal zastosowany do
rozwiazywania
˛
wielu problemów pożarowych.
Cox i inni [49] użyli go do symulacji pożaru na stacji metra King’s Cross w Londynie
w 1987 r., w którym zgin˛elo 31 osób. W modelu programu uwzgl˛edniono tzw. efekt tu”
nelowy” powodujacy
˛ powstanie silnego ciagu
˛ fazy gazowej w tunelu schodów ruchomych.
Pod patronatem NFPRF (National Fire Protection Research Foundation), U. S. General Services Administration, NIST w St. Zjednoczonych przeprowadzono czteroletni
cykl badań przy użyciu programu FLOW-3D [17]. Celem badań bylo zbadanie wplywu
geometrii suﬁtu pomieszczeń, parametrów pożaru i wentylacji, na rozklad ciepla i dymu
w przypadku zastosowania automatycznych detektorów pożaru.
Ponadto program zostal użyty do modelowania przeplywów gazowych i rozkladów
temperatury w dużych przestrzeniach budynku np. w atriach. Glówna˛ wada˛ FLOW3D jest brak modelu wymiany ciepla przez promieniowanie co jest powodem wi˛ekszych
bl˛edów w obliczeniach strumieni ciepla w bezpośrednim sasiedztwie
˛
strefy spalania.
Program komputerowy JASMINE [50] zastosowano do opisu rozprzestrzeniania dymu w pasażu handlowym oraz symulacji pożaru w dużych przestrzeniach wewn˛etrznych
budynku otrzymujac
˛ zadowalajac
˛ a˛ zgodność wartości obliczeniowych i określonych doświadczalnie.
Stworzony i rozwijany na Uniwersytecie w Greenwich (Fire Safety Engineering Group) model polowy SMARTFIRE stanowi program komputerowy oparty na metodzie elementów skończonych i stosowany glównie do symulacji cieplno-przeplywowej struktury
środowiska pożaru [59]. Stosunkowo latwy w obsludze w pelni interaktywny o otwartej
architekturze jest przeznaczony dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej nie bed
˛ acych
˛
ekspertami CFD.
W odróżnieniu od konwencjonalnych programów CFD takich jak np. PHOENICS,
FLOW-3D czy JASMINE, SMARTFIRE pozwala na symulacje˛ w skomplikowanej struk-
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turze przestrzennej. Źródlo pożaru jest modelowane jako źródlo objetościowego
˛
wydzielania ciepla (może być ich kilka) w pomieszczeniu z wieloma otworami wentylacyjnymi. Program uwzgl˛ednia temperaturowe zależności termoﬁzycznych parametrów ścian.
Procedura rozwiazuj
˛ aca
˛ uklad równań Naviera-Stokesa zawiera wymian˛e ciepla, spalanie
w fazie gazowej, model promieniowania.
Przeprowadzono szereg symulacji używajac
˛ SMARTFIRE dla pożaru w pojedynczym pomieszczeniu [59]. Wyniki porównano z danymi doświadczalnymi [190]. Źródlem pożaru byl palnik o mocy 62, 9 kW usytuowany w pomieszczeniu o wymiarach
2, 8 m × 2, 8 m × 2, 18 m z otworem drzwiowym. Do symulacji użyto siatki obliczeniowej z 8280 komórkami.

Wyniki wskazuja˛ na dobra˛ zgodność symulacji przy pomocy modelu SMARTFIRE
z danymi doświadczalnymi. Badania porównawcze różnych modeli wykazaly lepsza˛ zgodność wyżej wymienionych symulacji z eksperymentem niż obliczenia przeprowadzone przy
pomocy programów komputerowych FLOW-3D czy PHOENICS [59].
Trwaja˛ obecnie prace nad rozszerzeniem modelu CFD SMARTFIRE o procedury
uwzgl˛edniajace
˛ piroliz˛e ciala stalego, wielostrumieniowa˛ wymian˛e radiacyjna˛ oraz przeplywy w ukladzie wielu pomieszczeń.
Prowadzone prace badawcze maja˛ na celu rozwój i doskonalenie modeli polowych
przeznaczonych do opisu poszczególnych elementów struktury pożaru i rozprzestrzeniania
pożaru w obiektach budowlanych [48, 113, 157]. W modelach przestrzennych zaklada si˛e
różne sub-modele turbulencji. Użycie standardowego modelu turbulencji k − ǫ prowadzi

do zupelnie innych wyników niż w przypadku zmodyﬁkowanego modelu k − ǫ czy RNG
[31, 48].

Na trudności napotyka modelowanie wyplywu dymu przez pionowy otwór wentylacyjny co jest zwiazane
˛
z oscylacjami temperatury w otworze [48].
Brak jest modeli w pelni rozwiazuj
˛ acych
˛
problem wplywu wentylacji wymuszonej na
środowisko pożaru w tym na rozprzestrzenianie gazowych produktów rozkladu termicznego i spalania.
Obszerny przeglad
˛ możliwości podanych wyżej programów oraz problemów zwiaza˛
nych z modelowaniem polowym (CFD) pożarów a także szczególowy przeglad
˛ sub-modeli
ﬁzycznych wchodzacych
˛
w sklad modeli polowych zawarto w pracy [67, 157].
W pracy [93] wyprowadzono metod˛e LES z uwzgl˛ednieniem wirów w różnych skalach.
Metoda ta uwzgl˛ednia napr˛eżenia Reynoldsa w malej skali w odróżnieniu od klasycznej
metody LES, w której przyjmuje si˛e napreżenie
˛
dla calej siatki.
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3.3. Modelowanie numeryczne procesu deformacji i zniszczenia konstrukcji obciażanych
termicznie
˛
W analizie stanów granicznych nośności belek stalowych w warunkach pożaru niezbed˛
na jest znajomość pól temperatury w tych belkach [56]. Wyznaczenie pól temperatury
w elemencie polega na rozwiazaniu
˛
równania nieustalonego, nieliniowego przewodnictwa
ciepla z odpowiednimi warunkami jednoznaczności, obejmujacymi:
˛
geometri˛e elementu,
wspólczynniki ﬁzyczne, warunki brzegowe i warunek poczatkowy.
˛
Rozwiazania
˛
analityczne zagadnień przewodzenia ciepla prowadza˛ do pozytywnych
wyników, gdy dotycza˛ elementów o stosunkowo prostej geometrii i w przypadkach braku silnych nieciag
˛ lości [42, 187, 239]. Rozwiazanie
˛
bardziej skomplikowanych problemów
wymaga zastosowania metod numerycznych:
- metody różnic skończonych, która stanowi bezpośrednia˛ aproksymacje˛ równań różniczkowych czastkowych
˛
opisujacych
˛
problem [64, 182],
- metody elementów skończonych [37, 53, 54, 75, 194, 226, 227, 228, 243, 244, 246], za
pomoca˛ której dokonuje si˛e bezpośrednio przybliżonej minimalizacji funkcjonalu równoważnego znanemu równaniu różniczkowemu; w zagadnieniach dla których funkcjonal badź
˛
nie istnieje, badź
˛ nie zostal sformulowany, stosuje si˛e postepowanie
˛
znane pod nazwa˛ ważonej metody residualnej; podejście to znane jest pod nazwa˛ metody Galerkina, jeżeli
funkcja wagi jest równa funkcji ksztaltu; metod˛e Galerkina oparta˛ na wersji residuów
ważonych zastosowali Zienkiewicz i Parekh [246].
Metoda elementów skończonych zostala po raz pierwszy zastosowana do rozwiaza˛
nia ustalonych zagadnień przewodzenia ciepla przez Zienkiewicza i Cheung’a [244] oraz
Wilson’a [226] i rozszerzona przez Wilson’a i Nickell’a [228]. Wilson i Nickell [228] wykorzystali wariacyjne sformulowanie postulowane przez Gurtin’a [75]. Zasady wariacyjne
dla problemów nieliniowych zostaly przedstawione przez Zienkiewicza [243].
Od poczatku
˛
lat siedemdziesiatych,
˛
wraz z rozwojem komputerów, nastepuje
˛
bardzo
szybki rozwój wykorzystania metody elementów skończonych do rozwiazywania
˛
nieustalonych i nieliniowych zagadnień przewodzenia ciepla. Oprócz Zienkiewicza i Wilson’a ze
wspólpracownikami, wykorzystaniem metody elementów skończonych do rozwiazywania
˛
zagadnień przewodzenia ciepla zajmowali si˛e Desai i Abel [53], Donea [54], Brusch [37],
a w Polsce Szmelter ze wspólpracownikami [194].
W pracy [151] opisano zastosowanie metody elementów skończonych w nieliniowej
analizie ram w warunkach pożaru. Przedstawiony program numeryczny 3DFIRE wypo-
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sażony jest w moduly pozwalajace
˛ uwzgl˛ednić nieliniowości geometryczne i materialowe
w tym zmiany wlaściwości materialu przy wzroście temperatury. Symulacje˛ numeryczna˛
odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku przy użyciu MES zaprezentowano w pracy [44]. Przeprowadzono analiz˛e wplywu wielkości elementów skończonych na
ostateczne rozwiazanie
˛
numeryczne. Otrzymane w pracy wyniki porównano z wynikami
eksperymentów. Praca [218] poświ˛econa jest zachowaniu si˛e kolumn stalowych podczas
pożaru. Określono w niej graniczne temperatury dla różnych typów elementów konstrukcji
ramowej. Polaczeniom
˛
ramowych konstrukcji stalowych poświ˛econe sa˛ prace [134, 135].
Ramy zlożone sa˛ z dwuteowych belek i kolumn niezabezpieczonych izolacja.˛ W pracy
stwierdzono, że gdy rama wystawiona jest na dzialanie ognia, możliwe sa˛ różne rodzaje efektów wplywu temperatury na w˛ezel polaczenia.
˛
Kompozytowym belkom pokrytym
cz˛eściowo izolacja˛ termiczna˛ poświ˛econa jest praca [219]. W pracy [133] przedstawiona
jest analiza dużych przemieszczeń niespreżystego
˛
zachowania si˛e ram budynków poddanych oddzialywaniu miejscowego pożaru. W symulacji numerycznej wykorzystano normowe i rzeczywiste przebiegi temperatury pożaru. Wyniki eksperymentów numerycznych
zachowania si˛e niezabezpieczonych stalowych ram podczas pożaru opisane sa˛ w pracy
[242]. Program VULCAN wykorzystywano w pracy [90] do określania wplywu ścinania
na zachowanie si˛e w˛ezlów kompozytowych ram stalowych podczas pożaru. Ten sam program wykorzystano w obliczeniach żelbetowych plyt opartych na kolumnach poddanych
dzialaniu pożaru co opisano w pracy [89]. Praca [136] przedstawia model matematyczny
pozwalajacy
˛ na symulacje˛ MES odpowiedzi ukladu (konstrukcji stalowej) na obciażenie
˛
termiczne. Wynikiem symulacji numerycznej sa˛ charakterystyki opisujace
˛ moment, obrót
i temperatur˛e w w˛ezlach dyskretyzowanej konstrukcji. Symulacja numeryczna MES wplywu obciażenia
˛
termicznego oraz skr˛ecania na zachowanie si˛e kolumn stalowych opisana
jest w pracy [216]. W pracy [220] przeprowadzono weryﬁkacj˛e numeryczna˛ testu ogniowego przeprowadzonego dla ośmiokondygnacyjnego budynku o konstrukcji stalowej w Wielkiej Brytanii. Symulacje˛ numeryczna˛ przeprowadzono programem FIREFRAME. Symulacji numerycznej konstrukcji żelbetowych poświ˛econe sa˛ prace [35, 57, 77, 91, 123, 171].
W pracy [241] zaproponowano iteracyjne podejście rozwiazywania
˛
nieliniowego problemu
zachowania si˛e stalowych ram podczas pożaru. Uwzgl˛edniane sa˛ efekty drugiego rz˛edu
w zakresie dużych ugi˛eć belek, postepuj
˛ ace
˛ wraz ze wzrostem temperatury uplastycznienie materialu i niejednorodny rozklad temperatury wewnatrz
˛ ukladu. W pracy [234]
uwzgl˛edniona jest interakcja pomi˛edzy obciażeniem
˛
termicznym i statycznym. Symulacje przeprowadzone byly w zakresie spreżystym
˛
i plastycznym. Zastosowano podejście,
w którym wspólczynnik obciażenia
˛
krytycznego jest liniowa˛ funkcja˛ temperatury i jest
określany dla danego sposobu zniszczenia konstrukcji. Analityczne podejście określania

3.3 Modelowanie numeryczne procesu deformacji i zniszczenia konstrukcji
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odporności stalowych ram podczas pożaru zaprezentowano w pracy [207]. Metod˛e zweryﬁkowano za pomoca˛ MES. W pracy [186] porównano wyniki pomiaru temperatury
w elementach konstrukcji zabezpieczonych i niezabezpieczonych izolacja˛ podczas rzeczywistego pożaru ośmiokondygnacyjnego budynku z wynikami otrzymanymi pakietem do
analizy termicznej konstrukcji w dwóch wymiarach o nazwie THELMA. Program elementów skończonych HADAPT wykorzystano w pracy [122] do modelowania przeplywu
ciepla w elementach stalowych i betonowych w 2D. Praca [132] dotyczy analizy konstrukcji stalowych poddanych dzialaniu pożaru przy wykorzystaniu analizy bazujacej
˛ na
powstawaniu w konstrukcji przegubów plastycznych. W pracy [20] przedstawiono analiz˛e zniszczenia konstrukcji ramowej budynku pod wplywem niekontrolowanego pożaru.
Do symulacji problemu opracowano nieliniowy model elementów skończonych bazujacy
˛
na programie ABAQUS. Laboratoryjnemu modelowaniu rzeczywistego pożaru budynku
poświ˛econa jest praca [149]. Praca [95] przedstawia analiz˛e zachowania si˛e nieizolowanych elementów stalowych ram poddanych dzialaniu wysokiej temperatury w zakresie
dużych przemieszczeń. Przedstawione sformulowanie elementów skończonych bazuje na
powstawaniu w konstrukcji przegubów plastycznych i wykorzystuje model materialowy
spreżysto-plastyczny
˛
ze wzmocnieniem. W pracy [21] przeprowadzono analiz˛e pozwalaja˛
ca˛ ustalić wymagana˛ odleglość pomi˛edzy stalowa˛ rama˛ budynku a kurtynami przeciwpożarowymi tak, aby podczas pożaru powodujacego
˛
wydlużenie ramy zniszczeniu nie ulegla
kurtyna. Symulacji numerycznej pożaru budynków World Trade Center poświ˛econa jest
praca [215]. Mieszana,˛ hybrydowa˛ metod˛e elementów skończonych w zastosowaniu do
analizy stalowych konstrukcji ramowych podczas pożaru i towarzyszacych
˛
mu eksplozji
przedstawiono w pracy [43]. Praca [240] poświ˛econa jest zagadnieniu interakcji pomi˛edzy
elementami poddanymi podwyższonej temperaturze a elementami sasiaduj
˛
acymi.
˛
Porównanie wyników eksperymentów laboratoryjnych i symulacji numerycznych stalowych belek dwuteowych poddanych temperaturze krytycznej pokazano w pracy [147].
W publikacji [96] zaproponowano nowa,˛ bardziej dokladna˛ procedur˛e analizy pożarowej majacej
˛ na celu przewidywanie efektów ogrzewania i chlodzenia pojedynczych elementów stalowych i konstrukcji wielokondygnacyjnych. Podano kilka numerycznych i eksperymentalnych przykladów w odniesieniu do zachowania struktury podczas chlodzenia
i porównano z wynikami otrzymanymi przez innych autorów. Proponowana metoda obliczeniowa jest bardziej efektywna od dotychczas stosowanych metod w projektowaniu bezpiecznych pożarowo konstrukcji. Może slużyć do analizy zachowania si˛e budynku w czasie
rzeczywistego pożaru.
W pracy [127] przedstawiono przeglad
˛ ostatnich osiagni˛
˛ eć w zakresie metod doświad-
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czalnych i obliczeniowych określania odporności ogniowej struktur stalowych i ukladów
stal-beton. Dane eksperymentalne dotyczyly zachowania si˛e elementów w pożarach standardowych oraz badań doświadczalnych podlóg i zlożonych struktur budynku w pelnej
skali. Przedstawiono seri˛e badań testowych odporności ogniowej przeprowadzonych w brytyjskim ośrodku BRE Cardington. Opisano metod˛e projektowania niezabezpieczonych
belek stalowych o odporności ogniowej do 60 minut.
W artykule [128] przedstawiono nowe podejście do analizy ram stalowych poddanych
dzialaniu ognia. Wzi˛eto pod uwage˛ nieliniowość wlasności materialu i jego geometrii jak
i nieliniowy wzrost temperatury w przekroju ramy. Rozważano sily powstajace
˛ pod wplywem zmian temperatury. Analiz˛e zmian struktury materialu w pożarze potraktowano
jako analiz˛e zmian sil pod wplywem zmian temperatury. W celu walidacji użytej metody wykonano testy w dużej skali jednokondygnacyjnych struktur ram stalowych, które
przeprowadzono w piecu gazowym symulujacym
˛
warunki pożarowe. Wykonano pomiary wzrostu temperatury i deformacji struktury modelowej ram stalowych stwierdzajac
˛
zgodność eksperymentu z obliczeniami.

Rozdzial

4

Badanie rozwoju pożaru za pomoca˛
modelu numerycznego FDS

Numeryczne badania dynamiki pożaru datuja˛ si˛e od poczatku
˛
ery komputerów. Podstawowe równania zachowania opisujace
˛ dynamik˛e plynów, wymian˛e ciepla i spalanie
zostaly ustanowione okolo stu pi˛ećdziesieciu
˛
lat temu. Z powodu zlożoności problemu
matematyczne modele pożaru wykorzystujace
˛ techniki numeryczne w odróżnieniu od modeli spalania kontrolowanego powstaly dopiero pod koniec lat 70-tych XX w. [48].
Trudności sa˛ zwiazane
˛
z trzema obszarami:
- po pierwsze może istnieć ogromna liczba scenariuszy pożaru zwiazana
˛
z sama˛ jego
istota;˛
- po drugie model ﬁzyczny i możliwości komputerów niezbedne
˛
do opisu wi˛ekszości
scenariuszy pożaru sa˛ ograniczone. Opis dowolnego pożaru oparty na podstawowych
prawach zachowania powinien obejmować aspekty aerodynamiki plynu, przeplywu
wielofazowego, mieszania, turbulentnego spalania, wymiany radiacyjnej i zlożonej
wymiany ciepla; każde z nich stanowi szeroki obszar badawczy;
- po trzecie paliwo” w wi˛ekszości pożarów nie jest dokladnie zdeﬁniowane. Z te”
go wzgl˛edu modele matematyczne i dane niezbedne
˛
do charakterystyki rozkladu
termicznego materialów palnych nie moga˛ być ściśle określone. Z tego powodu modelowanie matematyczne ﬁzycznych zjawisk i chemicznych reakcji spalania rzeczywistych materialów jest dopiero w fazie poczatkowej.
˛
Zdaniem wielu specjalistów [144] rozwój modelowania pożarów bedzie
˛
polegal
w pierwszym rz˛edzie na uproszczeniu problemu do rozwiazania.
˛
Zamiast metodologii
modelowania wszystkich aspektów pożaru należy rozpatrywać wybrane scenariusze, któ-
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re wydaja˛ si˛e być najbardziej prawdopodobne. Oczekuje si˛e, że metody rozwijane w celu
opisu tych uproszczonych” scenariuszy moga˛ być uogólnione tak, aby radzić sobie ze sce”
nariuszami bardziej zlożonymi. Metody, jakimi si˛e poslugujemy powinny być poprawiane
w taki sposób, aby nadaża
˛ ly za coraz dokladniejszym opisem ﬁzyki zjawiska i wzrostem
możliwości obliczeniowych komputerów.
Obecnie możliwe sa˛ dwa różne podejścia do deterministycznego modelowania pożarów.
Pierwsze z nich to tak zwane modelowanie strefowe, drugie to tzw. modelowanie polowe.
Każde z nich traktuje pożar jako trójwymiarowy proces zmienny w czasie.
Pierwsze dotyczy rozwini˛etych modeli strefowych opisujacych
˛
pożary pomieszczeń.
Każde pomieszczenie jest dzielone na dwie przestrzenie homogeniczne, górna˛ - warstw˛e
gorac
˛ a˛ i dolna˛ - warstw˛e chlodna.˛ Dla każdej warstwy (strefy) formulowane sa˛ zasady
zachowania masy i energii, które wraz z dodatkowymi równaniami opisujacymi
˛
zjawiska
ﬁzyczne stanowia˛ uklad równań różniczkowych i algebraicznych. Przykladami takich zjawisk sa˛ kolumny konwekcyjne, przeplywy przez drzwi, okna lub inne otwory wentylacyjne,
radiacyjna i konwekcyjna wymiana ciepla i piroliza paliwa stalego. Obszerny opis zalożeń
ﬁzycznych i równań matematycznych dotyczacych
˛
modelowania strefowego zostal podany przez Quintiera na poczatku
˛
lat 80-tych XX w. [167]. Obecnie istnieja˛ różne modele
strefowe. Niektóre z nich sa˛ dostepne
˛
w postaci programów komputerowych [102].
Wzgl˛edna prostota modelu ﬁzycznego obliczeniowego modeli strefowych doprowadzila
do ich szerokiego zastosowania w analizie scenariuszy pożaru. Do momentu, gdy szczególowy przestrzenny rozklad wlasności ﬁzycznych nie jest wymagany, przybliżenie dwustrefowe jest w wielu przypadkach wystarczajace.
˛
Szybki rozwój możliwości obliczeniowych komputerów i komputerowej mechaniki plynów (CFD) doprowadzil do rozwoju tzw. modeli polowych opartych na CFD, przeznaczonych do symulacji przebiegu pożaru. Sa˛ to najbardziej zaawansowane modele deterministyczne symulujace
˛ pożar zarówno w przestrzeni zamkni˛etej (pomieszczenia budynku) jak i otwartej.
Modele te sa˛ oparte na uśrednionych równaniach Naviera-Stokesa (równania Reynoldsa) zasad zachowania masy, energii, pedu,
˛
w szczególności na modelu turbulencji k − ǫ
Patankara i Spaldinga [113]. Modele CFD pozwalaja˛ uwzgl˛ednić zlożone ksztalty geometryczne pomieszczeń a także wlaczać
˛
bardzo różnorodne zjawiska ﬁzyczne. Podstawowe
ograniczenie zastosowań do symulacji pożarów wynika z procedur uśredniania podstawowych równań modelu.
Poniżej opisano podstawowe informacje dotyczace
˛ modeli CFD i przedyskutowano

43

submodele, które maja˛ zasadnicze znaczenie do opisu środowiska pożaru. Dotyczy to
w szczególności submodeli turbulencji, spalania i wymiany ciepla. Technika CFD jest używana w wielu dyscyplinach inżynierskich, jest oparta na rozwiazywaniu
˛
podstawowych,
zależnych czasowo i przestrzennie zasad zachowania masy, pedu
˛ i energii. Rozważana objetość
˛
kontrolna jest dzielona na bardzo duża˛ ilość objetości
˛
elementarnych. Każda z nich
opisana jest podstawowymi prawami zachowania. Wi˛ekszość programów CFD sluży do
zastosowań w wielu dyscyplinach inżynierskich i jest dostepna
˛
komercyjnie. Obszerny
przeglad
˛ możliwości modelowania polowego pożarów zawarto w pracy [157].
Zastosowany w pracy symulator FDS jest programem bezplatnym przeznaczonym
do badań naukowych, zbudowanym specjalnie dla potrzeb modelowania pożarów. Aby
opisać calościowo zjawisko pożaru do programu FDS wlaczono
˛
submodele opisujace
˛ modelowanie turbulencji, modelowanie promieniowania cieplnego i sadzy oraz modelowanie
spalania. Obecnie modele opisujace
˛ pożar sa˛ używane glównie w inżynierii bezpieczeństwa
pożarowego. Z powodu dużej zlożoności ich zastosowanie jest ograniczone. Spowodowane
jest to tym, że wymaga si˛e gruntownej i szczególowej wiedzy o wcześniej wymienionych
procesach. Możliwa jest konstrukcja submodeli na danym poziomie zlożoności (poziomie
niezbednym
˛
do rozwiazania
˛
konkretnego problemu), nawet przy stosunkowo prostych modelach ﬁzycznych i chemicznych użytych w CFD. Mimo uproszczeń, takie modelowanie
w pewnych przypadkach wydaje si˛e być jedyna˛ droga˛ prowadzac
˛ a˛ do rozwiazania
˛
danego problemu (rozprzestrzenianie dymu w dlugich korytarzach budynku, w atriach, czy
w ciagach
˛
pionowych budynku).
W sklad kompletnego programu do analizy mechaniki plynów wchodza˛ nastepuj
˛ ace
˛
elementy:
- preprocesor (deﬁnicja geometrii pomieszczeń, określenie materialu palnego, generacja siatki, ustalenie warunków brzegowych),
- solver (szukane parametry sa˛ wyznaczane w krokach czasowych),
- postprocesor (możliwość prezentacji pól temperatury, pr˛edkości gazów i innych parametrów jako wykresy wektorowe, powierzchniowe, obrazujace
˛ ruch czasteczek,
˛
również w formie animacji).
Modelowane moga˛ być najważniejsze zjawiska w środowisku pożaru, np. turbulencje,
promieniowanie, przeplywy dymu, proces spalania.
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4.1. Podstawowy uklad równań zachowania masy, p edu
i ener˛
gii
Niżej przedstawiono wyprowadzenia równań matematycznych stanowiacych
˛
podstaw˛e
modelu pożaru FDS. W kolejności sa˛ to równanie zachowania masy, skladników, pedu,
˛
energii oraz równanie stanu gazu doskonalego [142].
Równanie zachowania masy

Rysunek 4.1: Objetość
˛
kontrolna Ω.
Zalożono, że średnia gestość
˛
wewnatrz
˛ objetości
˛
kontrolnej Ω wynosi ρc (t). Masa zawarta wewnatrz
˛ objetości
˛
Ω jest dana wyrażeniem ρc δxδyδz. Strumień masy wyplywajacy
˛
z prawej strony jest opisany jako −ue ρe δyδz, strumień masy wplywajacy
˛ z lewej strony

uw ρw δyδz, strumień masy wyplywajacy
˛ z tylu jest równy −vn ρn δxδz itd.
dρc
δxδyδz = −ue ρe δyδz + uw ρw δyδz − vn ρn δxδz+
dt

(4.1)

+vs ρs δxδz − wb ρb δxδy + wt ρt δxδy
Przeksztalcajac
˛ powyższe równanie otrzymujemy

dρc
ue ρe − uw ρw
vn ρn − vs ρs
wt ρt − wb ρb
δxδyδz = −
δxδyδz −
δxδyδz −
δxδyδz
dt
δx
δy
δz

(4.2)

Calkowa˛ postać równania zachowania masy możemy zapisać jako
d
dt

Z
Ω

ρdV = −

Z

ρu · dS

(4.3)

∂Ω

gdzie dV = dxdydz i dS = ndA, dS - wektor o wartości modulu równej polu dA
normalny do powierzchni ∂Ω, u = (u, v, w) jest wektorem predkości.
˛
Używajac
˛ pojecia
˛
dywergencji

4.1 Podstawowy uklad równań zachowania masy, p edu
i energii
˛

Z

∇ · FdV =

Ω

Z

F · dS
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(4.4)

∂Ω

gdzie F - sila masowa,

∇ · ρu ≡ div (ρu) =

∂ (ρu) ∂ (ρv) ∂ (ρw)
+
+
∂x
∂y
∂z

(4.5)

postać calkowa może być zapisana jako
Z

dρ
dV = −
dt

Z

∇ · ρudV

(4.6)

Ω

Ω

Przyjmujac
˛ nieskończenie mala˛ objetość
˛
kontrolna˛ równanie zachowania masy przyjmuje nastepuj
˛ ac
˛ a˛ postać

′′′

gdzie ṁb =

P

′′′

ṁα,b

dρ
′′′
+ ∇ · ρu = ṁb
(4.7)
dt
jest szybkościa˛ wydzielania masy wszystkich produktów spalania.
Równanie zachowania masy dla skladników

Jeżeli plyn sklada si˛e z mieszaniny substancji, niezbedne
˛
jest rozwiazanie
˛
równań
transportu dla każdego ze skladników. Równania te maja˛ nastepuj
˛ ac
˛ a˛ postać
∂ρYi
+ ∇ · ρYi u = ∇ · ρDi ∇Yi + Ẇi′′′
∂t

(4.8)

gdzie Yi jest ulamkowym udzialem masowym i-tego skladnika, Di oznacza wspólczynnik dyfuzji i-tego skladnika mieszaniny, pierwszy skladnik prawej strony równania
oznacza strumień masy netto skladnika i spowodowany dyfuzja˛ i określony jest z prawa
Fick’a

ρi ui = −ρDi ∇Yi

(4.9)

natomiast Ẇi′′′ jest szybkościa˛ powstawania i-tego skladnika w wyniku reakcji chemicznej, wyrażona˛ jako strumień masowy generowany w jednostce objetości.
˛
Zaklada si˛e,
że sa˛ spelnione nastepuj
˛ ace
˛ równania dla N + 1 skladników mieszaniny
N
X
i=0

Yi = 1

;

N
X
i=0

ρDi ∇Yi = 0

;

N
X
i=0

Ẇi′′′ = 0

(4.10)
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Uklad równań dla wszystkich skladników tworzy równanie zachowania masy.
Równanie zachowania pedu
˛
Wychodzac
˛ z II prawa ruchu Newtona rozważamy jedna z trzech skladowych pedu
˛
w kierunku x, a mianowicie skladowa˛ ρ · u
d
dt

Z

ρudV +

Ω

Z

Z

ρuu · dS =

∂Ω

−pi · dS +

∂Ω

Z

(τ · i) · dS

(4.11)

∂Ω

gdzie i jest wektorem jednostkowym w kierunku x, a tensor napr˛eżenia lepkościowego
plynu Newtonowskiego jest dany jako

τ ≡ τij = µ



∂u ∂v 2 ∂w
+
− δij
∂y ∂x 3 ∂z



;

δij =

(

1 i=j

(4.12)

0 i 6= j

lub



τ = µ


∂u
∂y

2 ∂u
∂x
∂u
∂y
∂u
∂z

+
+

∂v
∂x
∂w
∂x

+

∂v
∂x

2 ∂v
∂y
∂v
∂z

+

∂u
∂z
∂v
∂z

∂w
∂x
∂w
+ ∂y
2 ∂w
∂z

∂w
∂y

+





∇·u

 2 
− µ
 3 

0
0

0

0

∇·u

0

0



∇·u





(4.13)

gdzie µ jest lepkościa˛ dynamiczna.˛
Podobnie jak w równaniu zachowania masy obj˛etość kontrolna zdaża
˛ do zera i w konsekwencji otrzymujemy równanie zachowania pedu
˛ w kierunku x jako
∂ρu
+ ∇ · ρuu = −∇ · pi + ∇ · (τ · i)
∂t

(4.14)

lub w postaci rozwini˛etej

∂ρu
∂t

=

∂p
− ∂x

+

∂
∂x

h

2
µ
3


2 ∂u
−
∂x

∂ν
∂y

+

∂ρu2
∂x

−

∂w
∂z

+

i

∂ρuv
∂y

+

∂
∂y

+

∂ρuw
∂z

=

h 
µ ∂u
+
∂y

∂ν
∂x

i

(4.15)
+

∂
∂z



µ

∂u
∂z

+

∂w
∂x



Postać wektorowa˛ równania zachowania pedu
˛ dla wszystkich trzech kierunków pred˛
kości u można zapisać jako
∂ (ρu)
+ ∇ · ρuu = −∇p + ρg + ∇ · τ
∂t

(4.16)
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gdzie g = (0; 0; −9, 81) jest wektorem przyspieszenia ziemskiego.
Zasada zachowania energii
Pierwsza˛ zasad˛e termodynamiki określajac
˛ a˛ wzrost energii wewn˛etrznej objetości
˛
kontrolnej Ω równy dodanej energii cieplnej pomniejszonej o wykonywana˛ prac˛e rozszerzania
objetości
˛
Ω można zapisać jako
d
dt

Z

ρEdV +

Ω

+

Z

∂Ω

Z

ρEu · dS =

k∇T · dS +

′′′

q̇ dV +

Ω

∂Ω

Z

Z

−pu · dS +

∂Ω

Z

N Z
X

i=0 ∂Ω

(τ · u) · dS +

∂Ω

Z

hi ρDi ∇Yi · dS

ρg · udV −

Ω

Z

(4.17)

qr · dS

∂Ω

gdzie E = e + |u|2 /2 oznacza sum˛e energii wewn˛etrznej i kinetycznej na jednostk˛e

masy, a q̇ ′′′ oznacza strumień energii cieplnej generowany w jednostce objetości.
˛
Powyższe
równanie można zapisać w postaci różniczkowej

N
X
D |u|2 /2
DE
De
≡ρ
+ρ
= q̇ ′′′ +
∇ · hi ρDi ∇Yi
ρ
Dt
Dt
Dt
i=0

(4.18)

+∇ · k∇T − ∇ · pu + ∇ · (τ · u) + ρg · u − ∇ · qr

gdzie pochodna substancjalna D zdeﬁniowana jest jako
∂E
DE
=
+ u · ∇E
Dt
∂t
Biorac
˛ pod uwage˛ równanie zachowania pedu
˛ w postaci

D |u|2 /2
Du
ρ
≡ρ
· u = −∇p · u + ρg · u + (∇ · τ ) · u
Dt
Dt

(4.19)

(4.20)

równanie zachowania energii może być zapisane jako
N

X
De
+ p (∇ · u) = q̇ ′′′ +
∇ · hi ρDi ∇Yi + ∇ · k∇T + Φ − ∇ · qr
ρ
Dt
i=0

(4.21)

gdzie
"  
 2
 2
2
∂u
∂ν
∂w
Φ ≡ ∇ · (τ · u) − (∇ · τ ) · u = µ 2
+2
+2
+
∂x
∂y
∂z

2 
2 
2

2 #
∂ν ∂u
∂w ∂ν
∂u ∂w
2 ∂u ∂ν ∂w
+
+
+
+
+
+
−
+
+
∂x ∂y
∂y
∂z
∂z
∂x
3 ∂x ∂y
∂z

(4.22)
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Używajac
˛ deﬁnicji entalpii h = e + p/ρ dostajemy
N

ρ

X
Dh Dp
−
= q̇ ′′′ +
∇ · hi ρDi ∇Yi + ∇ · k∇T + Φ − ∇ · qr
Dt
Dt
i=0

(4.23)

Równanie stanu gazu doskonalego

Stan plynu opisany jest równaniem stanu gazu doskonalego

p = ℜρT

N
X

Yi /Mi

(4.24)

i=0

gdzie ℜ oznacza indywidualna˛ stala˛ gazowa˛ (stosunek uniwersalnej stalej gazowej do

masy molowej gazu).

Zaklada si˛e, że cieplo wlaściwe każdego skladnika jest niezależne od temperatury
i określone zgodnie z teoria˛ kinetyczna˛

cp,i =

2 + νi ℜ
γi ℜ
=
2 Mi
γi − 1 Mi

(4.25)

gdzie νi jest liczba˛ wewn˛etrznych stopni swobody czasteczek
˛
i-tego skladnika. Dla
molekul dwuatomowych ν = 5 i γ = cp /cν = 7/5. Przy zalożeniu, że wszystkie czasteczki
˛
w mieszaninie sa˛ dwuatomowe i biorac
˛ pod uwage˛ to, że entalpia mieszaniny jest opisana
zależnościa˛

h=

N
X

hi Yi = T

i=0

N
X

cp,i Yi

(4.26)

i=0

równanie stanu gazu doskonalego może być zapisane w uproszczonej formie jako

p=

γ−1
ρh
γ

(4.27)

Podstawowy uklad równań zachowania dla pojedynczego skladnika
Zasada zachowania masy
∂ρ
′′′
+ ∇ · ρu = ṁb
∂t

(4.28)

Zasada zachowania pedu
˛ (równanie wektorowe – uklad trzech równań skalarnych)
∂ (ρu)
+ ∇ · ρuu = −∇p + ρg + ∇ · τ
∂t

(4.29)

4.1 Podstawowy uklad równań zachowania masy, p edu
i energii
˛

49

Zasada zachowania energii
∂ (ρh)
Dp
+ ∇ · ρhu =
+ q̇ ′′′ + ∇ · k∇T
∂t
Dt

(4.30)

Równanie stanu gazu doskonalego

p = ℜρT

(4.31)

Mamy wi˛ec sześć równań i sześć niewiadomych. Parametrami obliczanymi sa˛ gestość
˛
ρ, skladowe predkości
˛
u, v, w, temperatura T i ciśnienie p. Wielkości wejściowe do modelu
to szybkość wydzielania ciepla źródla pożaru q̇ ′′′ , wspólczynnik turbulentnych napr˛eżeń
wielkościowych τ i przewodnictwo cieplne ∇ · k∇T .
Uklad równań dla malych wartości liczb Macha [168]
Ciśnienie p(x, y, z, t) można zapisać jako sum˛e ciśnienia atmosferycznego p0 , ciśnienia
hydrostatycznego p∞ i ﬂuktuacji ciśnienia p̃.
p (x, y, z, t) = p0 − ρ∞ g (z − z0 ) + p̃ (x, y, z, t)

(4.32)

Wysokość slupa gazów oznaczana jest jako z, z0 to poziom plaszczyzny, na która˛
wywierane jest ciśnienie p0 , a ρ∞ to gestość
˛
otoczenia.
Zasada zachowania masy
∂ρ
′′′
+ ∇ · ρu = ṁb
dt

(4.33)

Zasada zachowania pedu
˛ (równanie Naviera-Stokesa)
∂ (ρu)
+ ∇ · ρuu = −∇p̃ + (ρ − ρ∞ ) g + ∇ · τ
∂t

(4.34)

Równanie ciśnienia (dywergencja równania pedu)
˛

∇·

∇p̃
∂ (∇ · u)
=−
− ∇ · ρ∇uu + g∇ρ + ∇ · ∇τ
ρ
∂t

(4.35)

Dywergencja przeplywu może być zapisana przy użyciu wielkości termodynamicznych

∇·u=

γ − 1 ′′′
(q̇ + ∇ · k∇T )
γp0

(4.36)
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Równanie stanu gazu doskonalego
p0 = ℜρT

(4.37)

Wymiana ciepla przez przewodzenie
Przy zalożeniu ściany termicznie cienkiej szybkość jej ogrzewania można opisać naste˛
pujac
˛ a˛ zależnościa˛

δρs cs

dTs
= q̇c′′ + q̇r′′ − q̇e′′
dt

(4.38)

s
oznacza iloczyn odpowiednio grubości, gestości,
˛
ciepla wlaściwego
gdzie δρs cs dT
dt

i zmiany temperatury ściany. Po prawej stronie równania wyst˛epuja˛ kolejno gestości
˛
strumieni konwekcji q̇c′′ i promieniowania pochlanianych przez ścian˛e q̇r′′ oraz gestość
˛
strumienia traconego radiacyjnie q̇e′′ .
W przypadku ścian grubych termicznie jednowymiarowe równanie przewodzenia ciepla
dla kierunku normalnego do powierzchni można zapisać jako

ρs cs

−ks

∂Ts
∂n

∂Ts
∂ 2 Ts
= ks 2
∂t
∂n

powierzchnia

(4.39)

= q̇c′′ + q̇r′′ − q̇e′′

(4.40)

gdzie ks oznacza wspólczynnik przewodnictwa cieplnego materialu ścian.
Zaklada si˛e podzial ściany na N komórek. Temperatura i-tej komórki wynosi Ts,i .
Zmian˛e temperatury i-tej komórki ściany w czasie można zapisać schematem różnicowym

n+1
n
Ts,i
− Ts,i
α
=
δts
2

n+1
n+1
n+1
n
n
n
Ts,i+1
− 2Ts,i
+ Ts,i−1
Ts,i+1
− 2Ts,i
+ Ts,i−1
+
δx2s
δx2s

!

(4.41)

gdzie α = ks /(ρs cs ) oraz 1 6 i 6 N. Warunek brzegowy można zapisać jako

−ks

Ts,1 − Ts,0
= q̇c′′ + q̇r′′ − q̇e′′
δxs

Temperatura ściany Tw określona jest zależnościa˛ Tw = (Ts,0 + Ts,1)/2.

(4.42)
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Konwekcyjna wymiana ciepla
Gestość
˛
konwekcyjnego strumienia ciepla q̇c′′ jest określona różniczka˛ temperatury gazu
w komórkach przyleglych do brzegu ściany

q̇c′′ = −k

∂T
Tin − Tgas
≈ −k
∂n
δn

(4.43)

gdzie n jest wektorem normalnym do powierzchni ściany, δn odleglościa˛ mi˛edzy środkami komórek, Tin temperatura˛ ściany przy powierzchni, a Tgas temperatura˛ gazu przy
powierzchni. Wielkość q̇c′′ może być otrzymana również na drodze korelacji doświadczalnej
z zależności

q̇c′′ = −C |∆T |1/3 ∆T

W/m2

(4.44)

gdzie ∆T = Twall −Tgas oznacza różnic˛e mi˛edzy temperatura˛ powierzchni ściany i gazu,

C jest stala˛ doświadczalna˛ o wartości 1, 5 dla powierzchni poziomej i 1, 3 dla powierzchni
pionowej [142].
Wymiana ciepla przez promieniowanie

Równanie opisujace
˛ wymian˛e energii przez promieniowanie dla nierozpraszajacego
˛
szarego gazu może być zapisane jako

s · ∇I (x, s) = κ (x) [Ib (x) − I (x, s)]

(4.45)

gdzie x oznacza wektor o wspólrz˛ednych x, y, z,
I(x, s) oznacza intensywność promieniowania,
Ib (x) - intensywność promieniowania źródla,
s - jednostkowy wektor normalny,
κ(x) - wspólczynnik absorpcji.
Wektor strumienia promieniowania cieplnego qr jest określony w równaniu

qr (x) =

Z

sI (x, s)ds

(4.46)

Czlon energii traconej przez promieniowanie w równaniu zachowania energii jest opisany zależnościa˛
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−∇ · qr (x) = κ (x) U (x) − 4σT (x)4

;

U (x) =

Z

I (x, s)ds

(4.47)

Strumień energii promieniowania netto gromadzonej w komórce sieci jest równy różnicy mi˛edzy strumieniem energii absorbowanej i emitowanej.
Procedura obliczeniowa
1. Wartości wielkości termodynamicznych ρ, Yi i p0 sa˛ obliczane w kolejnym kroku czasowym przy użyciu procedury Eulera. Np. gestość
˛
jest określana z zależności
ρ(n+1)e = ρn − δt∇ · ρn un

(4.48)

Dywergencje˛ (∇ · u)(n+1)e oblicza si˛e z otrzymanych wcześniej wartości podanych wy-

żej wielkości termodynamicznych.

2. Równanie Poissona dla ciśnienia jest rozwiazywane
˛
za pomoca˛ procedury
(∇ · u)(n+1)e − (∇ · u)n
− ∇ · Fn
∇ ℵ =−
δt
2 n

(4.49)

Predkość
˛
dla kolejnego kroku czasowego jest szacowana z zależności
u(n+1)e = un − δt (Fn + ∇ℵn )

(4.50)

3. Wartości wielkości termodynamicznych ρ, Yi i p0 sa˛ korygowane w nast˛epnym kroku
czasowym. Np. gestość
˛
przyjmuje nowa˛ wartość
ρn+1 =


1 n
ρ + ρ(n+1)e − δt∇ · ρ(n+1)e u(n+1)e
2

(4.51)

Dywergencja (∇ · u)(n+1) jest otrzymywana ze skorygowanych wartości wielkości ter-

modynamicznych.

4. Ciśnienie jest obliczane ponownie przy użyciu wyliczonych wcześniej wielkości

2 (n+1)e

∇ℵ

2 (∇ · u)n+1 − (∇ · u)(n+1)e − (∇ · u)n
=−
− ∇ · F(n+1)e
δt

(4.52)

Predkość
˛
jest korygowana zgodnie z zależnościa˛
un+1 =


1 n
u + u(n+1)e − δt F(n+1)e + ∇ℵ(n+1)e
2

(4.53)
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Procedura uśredniania w czasie równań zachowania masy, pedu
i energii
˛
zwana uśrednianiem Reynoldsa [41]
W wyniku uśredniania po czasie otrzymujemy uśrednione równania zachowania masy,
pedu
˛ i energii.
Przyklad procedury uśredniania dla jednowymiarowego równania ciag
˛ lości
∂ρ
∂
+
(ρuj ) = 0
∂t ∂xj

(4.54)

Powyższe równanie opisuje prawo zachowania i w zwiazku
˛
z tym jest ważne dla wszystkich rodzajów pól przeplywów zarówno laminarnych jak i turbulentnych (ρ i u oznaczaja˛
chwilowe wartości gestości
˛
i predkości).
˛
Przeplyw turbulentny jest modelowany przy zalożeniu, że chwilowe wartości moga˛
być zapisane jako suma czlonu uśrednionego i ﬂuktuacyjnego. W zwiazku
˛
z powyższym
predkość
˛
i gestość
˛
moga˛ być zapisane w postaci

ui = ūi + u′i

ρ = ρ̄ + ρ′

(4.55)

Uśrednienie równania po czasie daje nast˛epujac
˛ a˛ postać równania ciag
˛ lości
∂ρ
∂
+
(ρuj ) = 0
∂t ∂xj

(4.56)

Wstawiajac
˛ predkość
˛
i gestość
˛
w postaci sum do równania ciag
˛ lości otrzymujemy
∂
∂
(ρ̄ + ρ′ ) +
((ρ̄ + ρ′ ) (ūj + u′ )) = 0
∂t
∂xj

(4.57)

Uśrednianie Reynoldsa polega na wykorzystaniu wielkości f i g o wartościach zlożonych ze skladowej średniej i ﬂuktuacyjnej wraz ze stala˛ c, które podlegaja˛ nastepuj
˛ acym
˛
regulom
f¯g = f¯ḡ

f + g = f¯ + ḡ

cf = cf¯ f g = f¯ḡ + f ′ g ′

oraz z deﬁnicji
f ′ = 0 f¯g ′ = 0

lub

Wykorzystujac
˛ powyższe reguly otrzymujemy

f ′ f ′ 6= 0

∂f
∂ f¯
=
∂x
∂x
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lub


∂ ρ̄
∂
+
ρ̄ūj + ρ′ u′j = 0
∂t ∂xj


∂ ρ̄
∂
∂
ρ′ u′j = 0
+
(ρ̄ūj ) +
∂t ∂xj
∂xj

(4.58)

(4.59)

Otrzymane równanie nie różni si˛e zbytnio od postaci poczatkowej.
˛
Jedyna˛ różnica˛
jest obecność dodatkowego czlonu opisujacego
˛
transport masy spowodowany ﬂuktuacjami gestości
˛
i predkości.
˛
Czlon ten jest cz˛esto pomijany, co oznacza brak lub obecność
bardzo malych ﬂuktuacji gestości
˛
w polu przeplywu. W zwiazku
˛
z powyższym uśrednione
równanie ciag
˛ lości Reynoldsa jest najcz˛eściej zapisywane jako
∂ ρ̄
∂
+
(ρ̄ūj ) = 0
∂t ∂xj

(4.60)

Podsumowujac
˛ uśrednione równanie ciag
˛ lości Reynoldsa jest podawane w postaciach

∂
∂ ρ̄
+
ρ̄ūj + ρ′ u′j = 0
∂t ∂xj

(4.61)

lub pomijajac
˛ ﬂuktuacje gestości
˛

∂ ρ̄
∂
+
(ρ̄ūj ) = 0
∂t ∂xj

(4.62)

W podobny sposób otrzymuje si˛e uśrednione równanie momentu pedu
˛


∂ ρ̄ū + ρ′ u′ i
∂
+
ρ̄ūi ūj + ūi u′j ρ′ =
dt
∂xj

∂ p̄
∂
=−
+
τ̄ij − ρ̄u′i u′j − ūj ρ′ u′i − ρ′ u′i u′j + B
∂xi ∂xj

(4.63)





2
∂ ūk
∂ ūi ∂ ūj
′
τ̄ij = µ − µ
δij + µ
+
3
∂xk
∂xj
∂xi

(4.64)

gdzie B jest sila˛ zewn˛etrzna,˛

Jeżeli ﬂuktuacje gestości
˛
sa˛ pomijane równania 4.63 i 4.64 można zapisać jako

∂
∂ p̄
∂
∂ ρ̄ūi
+
(ρ̄ūi ūj ) = −
+
τ̄ij − ρ̄u′i u′j + B i
dt
∂xj
∂xi ∂xj

(4.65)
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Napreżenia
˛
Reynoldsa sa˛ pewnym rodzajem tensora napr˛eżenia turbulentnego. Dodatkowy czlon (drugi skladnik prawej strony równania 4.65) otrzymano jako wynik uśredniania. Czlon ten reprezentuje udzial turbulencji w równaniu zachowania pedu
˛
i jest
określany jako napr˛eżenia turbulentne lub napr˛eżenia Reynoldsa.
Równanie zachowania energii przy zalożeniu calkowitej entalpii h jako zmiennej
zależnej pomijajac
˛ ﬂuktuacje gestości
˛
może być zapisane jako

 ∂ p̄
∂
∂
∂
ρ̄h̄ +
ρ̄ūj h̄ =
+
∂t
∂xj
∂t ∂xj



λ ∂ h̄
− ρ̄u′j h′
cp ∂xj



∂ q̇jR
−
∂xj

(4.66)

gdzie j jest numerem komórki,
q̇jR - strumień promieniowania cieplnego traconego do otoczenia.
Oprócz uśredniania Reynoldsa po czasie procedura ﬁltrowania używana w metodzie
LES polega na uśrednianiu równań Naviera-Stokesa po wspólrz˛ednej przestrzennej.

4.2. Problematyka stabilności rozwiazań
wykorzystujacych
˛
˛
siatki
Metoda LES (ang. Large Eddy Simulation) polega na pelnej symulacji dużych wirów
o wymiarach wi˛ekszych niż skala siatki pokrywajacej
˛
badany przeplyw i pozwala na
calościowa˛ analiz˛e przeplywów turbulentnych przy zachowaniu ich charakteru.
Praca Boguslawskiego, Drobniaka i Tyliszczaka z Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Cz˛estochowskiej [34] przedstawia aktualne kierunki rozwoju matematycznego
modelowania przeplywów turbulentnych. Problematyka ta stanowi ciagle
˛ aktualny i daleki od rozwiazania,
˛
mimo póltora wieku badań, problem naukowy. Powodem tego jest
przede wszystkim wieloskalowy charakter zjawiska. Skale wirów turbulentnych pokrywaja˛
w sposób ciag
˛ ly zakres rozciagaj
˛ acy
˛ si˛e od 10−6 [m] do metrów (zastosowania techniczne, w tym pożarowe) lub kilometrów (turbulencje w atmosferze). Wynikiem tego jest
nieskończona liczba interakcji pomi˛edzy poszczególnymi skalami, których efektem sa˛ procesy turbulentnego transportu masy, pedu,
˛
energii. Stanowi to przedmiot modelowania
turbulencji.
Powszechnie stosowane obecnie metody modelowania turbulencji, zapoczatkowane
˛
na
poczatku
˛
ubieglego stulecia przez Prandtla, doprowadzily do stworzenia klasy modeli RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes), ktore dziś stanowia˛ podstawa˛ narz˛edzi
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komputerowej dynamiki plynów CFD (Computational Fluid Dynamics) i sa˛ stosowane
powszechnie do modelowania różnych zlożonych przeplywów, mimo ograniczeń jakie te
metody posiadaja.˛ Mimo dość już dlugiego okresu badań nie udalo si˛e stworzyć uniwersalnego modelu turbulencji a ograniczenia opracowanych dotychczas modeli nie sa˛ znane.
Dla wiarygodności rozwiazań
˛
uzyskiwanych z pomoca˛ kodów CFD jest to zagadnienie
o fundamentalnym znaczeniu.
Okazuje si˛e, że równania Naviera-Stokesa poprawnie opisuja˛ struktur˛e ruchu turbulentnego pod warunkiem, że w rozwiazaniu
˛
numerycznym uzyskiwanym w dziedzinie czasu uwzgl˛ednione zostana˛ wszystkie skale istotne dla dynamiki tego rodzaju przeplywu.
Na tej podstawie powstala nowa klasa rozwiazań,
˛
znana jako DNS (Direct Numerical
Simulation). Turbulencje opisywane sa˛ w sposób deterministyczny, mimo iż nieliniowe
oddzialywania mi˛edzy różnymi skalami ruchu turbulentnego prowadza˛ do bardzo skomplikowanego i nieprzewidywalnego zachowania rozwiazań.
˛
Bezpośrednie modelowanie turbulencji (metoda DNS) wymaga olbrzymich nakladów obliczeniowych, które przekraczajacych
˛
znacznie obecne możliwości najwi˛ekszych nawet komputerów.
Jest to powodem rozwijania w ostatnim czasie metod symulacji dużych wirów LES
(Large Eddy Simulation), które sa˛ kompromisem mi˛edzy wymogami rozwiazania
˛
narzucanymi przez wieloskalowy charakter przeplywu turbulentnego i dost˛epnymi obecnie
możliwościami obliczeniowymi. DNS jest niewatpliwie
˛
przyszlościowym narz˛edziem opisu
przeplywów turbulentnych, rozwijanym szczególnie intensywnie w ostatnich latach. Metoda LES, której idea˛ jest separacja ciag
˛ lego widma energii turbulentnych ﬂuktuacji na
cz˛eść rozwiazywan
˛
a˛ (numerycznie) i modelowana˛ (analitycznie), opracowana w r. 1963
jako narz˛edzie do modelowania przeplywów atmosferycznych, poczatku
˛
lat 70. zostala
zastosowana do analizy struktury turbulencji w przeplywie w kanale by nast˛epnie znaleźć
również zastosowania w modelowaniu pożarów.
Na rys. 4.2 przedstawiono graﬁczna˛ interpretacje˛ techniki ﬁltrowania zastosowanej
w metodzie LES.
Równanie Burgera jest analogiczne do jednowymiarowych równań Naviera-Stokesa.
Posiada wszystkie glówne cechy matematyczne równań N-S. Autor przetestowal problemy
zbieżności rozwiazuj
˛ ac
˛ równanie Burgera.
W poniższym przykladzie rozważa si˛e ruch strumienia czastek
˛
gazu w kierunku x
poruszajacego
˛
si˛e z predkości
˛
a˛ poczatkow
˛
a˛ u(x, 0) = f (x) i zadanymi warunkami brzegowymi u(0, t) = 1; u(1, t) = 0. Ruch ten opisuje równanie Burgera, które przyjmuje
nastepuj
˛ ac
˛ a˛ postać
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wykorzystujacych
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˛
˛
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u

u

u’
Rysunek 4.2: Efekt ﬁltrowania w metodzie LES [92].
∂u
∂2u
∂u
+u
=ν 2
∂t
∂x
∂x

(4.67)

gdzie x oznacza pozycje˛ [m], ν jest lepkościa˛ kinematyczna˛ [m2 /s].
W zadaniu obliczana jest pr˛edkość u(x, t) dla zakresu 0 6 x 6 1.
Numeryczny sposób rozwiazania
˛
problemu (dyskretyzacja w każdym w˛eźle i) jest
pokazany poniżej

un+1
i

=

uni



n
n
uni+1 − 2uni + uni−1
n ui+1 − ui−1
− δt ui
−ν
2δx
δx2

(4.68)

Obszar zadania podzielono na 20 równych komórek i podjeto
˛ próbe˛ dyskretyzacji
czasowej dla różnego kroku czasowego δt.
W pierwszej próbie rozwiazania
˛
zadania przyj˛eto wartość kroku czasowego δt = 0, 05.
W kolejnych iteracjach otrzymano wartości predkości
˛
u pokazane na rys. 4.3.
W powyższej próbie, z powodu zalożenia zbyt dużego kroku czasowego (δt = 0, 05) nie
otrzymuje si˛e zbieżności rozwiazania.
˛
Wartość kroku czasowego powinna być ograniczona
tak, aby spelniala poniższe zależności [47]

δt <

δx2
2ν

i

δt <

δx
u

(4.69)

Po zmniejszeniu wartości kroku czasowego do δt = 0, 02, otrzymano wartości predkości
˛
zobrazowane na rys. 4.4.
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Rysunek 4.3: Predkość
˛
u w kolejnych iteracjach dla kroku czasowego δt = 0, 05. Rozwia˛
zanie niestabilne (badania w wlasne oraz [142]).
Zmniejszenie kroku czasowego (do wartości δt = 0, 02) poskutkowalo otrzymaniem
stabilnego rozwiazania.
˛
Schemat daje dokladniejsze rozwiazania
˛
w przypadku chlodnego ośrodka gazowego
o stosunkowo dużej lepkości. Rozwiazanie
˛
równania w przypadku goracych
˛
gazów o malej
lepkości należy traktować jako przybliżenie pierwszego rz˛edu. Wynika to z zależności
kroku czasowego (poniżej którego rozwiazanie
˛
jest stabilne) od lepkości (4.69).

4.3. Modele turbulencji w FDS
Wlasnościa˛ przeplywów turbulentnych jest pojawianie si˛e wirów o różnych wymiarach
zmieniajacych
˛
si˛e w sposób ciag
˛ ly. Turbulencje powoduja˛ intensyﬁkacje wszystkich procesów zachodzacych
˛
w czasie przeplywu plynu. Wobec zlożoności zjawiska i niemożności
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Rysunek 4.4: Predkość
˛
u w kolejnych iteracjach dla kroku czasowego δt = 0, 02. Rozwia˛
zanie stabilne (badania wlasne oraz [142]).

dokladnej analizy problemu do opisu turbulencji używa si˛e m. in. uśredniania równań
ciag
˛ lości, pedu
˛
i energii. Metoda ta wymaga jednak uzupelnienia ukladu równań przez
zależności nazywane hipotezami zamykajacymi,
˛
które zwykle oparte sa˛ na równaniach zachowania lub wynikaja˛ z intuicji badacza. Przeglad
˛ używanych obecnie modeli turbulencji
(algebraicznych, jedno- i wielorównaniowych) można znaleźć w pracach [48, 51, 58, 155].
Przeplywy w środowisku pożaru staja˛ si˛e niestabilne (turbulentne) powyżej pewnej
wartości liczby Reynoldsa. Fluktuacje pr˛edkości zwiazane
˛
z turbulencjami powoduja˛ powstawanie dodatkowych napr˛eżeń w cieczy zwanych napreżeniami
˛
Reynoldsa (opisanymi równaniami Reynoldsa). Wizualizacja przeplywów turbulentnych ujawnia istnienie
struktur rotacyjnych w przeplywie tzw. wirów turbulentnych o szerokim zakresie skali
wielkości. Przeplywy turbulentne o dużej liczbie Reynoldsa moga˛ zawierać wiry o wielkości do 1 µm. Dodatkowo ﬂuktuacje moga˛ być bardzo szybkie o cz˛estotliwościach rz˛edu
10 kHz. Bezpośrednie rozwiazanie
˛
czasowo zależnych równań Naviera-Stokesa dla prze-
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plywów w pelni turbulentnych (duże liczby Reynoldsa) wymaga bardzo dokladnego określenia siatki przestrzennej i krótkich kroków czasowych. Dlatego pewne zalożenia musza˛
być przyjete,
˛
aby uniknać
˛ potrzeby określania efektów zwiazanych
˛
z każdym pojedynczym wirem w przeplywie. Tego rodzaju podejścia modelowania turbulencji sa˛ używane
i zależa˛ glównie od rodzaju rozwiazywanego
˛
problemu.
Z punktu widzenia hydrodynamiki istota˛ ruchu turbulentnego jest wymiana masy,
pedu
˛ i energii mi˛edzy liniami pradu
˛ w przeplywie. Obok pulsacji w kierunku przeplywu
istnieja˛ także pulsacje predkości
˛
w kierunku poprzecznym. Zgodnie z hipoteza˛ Prandtla
pulsacje˛ u′ można określić jako

u′ = l ·

du
dy

gdzie l oznacza droge˛ mieszania Prandtla określajac
˛ a˛ rozmiar turbulencji, a du/dy
oznacza gradient pr˛edkości.
Wiry w przeplywie plynu powoduja˛ dodatkowo lepkość turbulentna˛ wynikajac
˛ a˛ z napreżeń
˛
turbulentnych. W dwuwymiarowym przeplywie napr˛eżenie turbulentne określone
jest jako

τt = ρ · u′ · v ′
gdzie u′ i v ′ oznaczaja˛ pulsacje w kierunku odpowiednio x i y.
Calkowite napr˛eżenie w plynie można określić jako τ = τl +τt , gdzie τl jest napreżeniem
˛
w przeplywie laminarnym wynikajacym
˛
z lepkości plynu i opisane wyrażeniem

τl = µ ·

du
dy

gdzie µ oznacza wspólczynnik lepkości dynamicznej.
Wychodzac
˛ z powyższych wzorów napreżenie
˛
calkowite określone jest równaniem

τ = (µ + µt ) ·

du
dy

Wspólczynnik lepkości turbulentnej µt określa si˛e przy zalożeniu różnych modeli turbulencji - tzw. modelu zerorównaniowego, jednorównaniowego, k − ε czy stosowanego
w FDS modelu turbulencji Large Eddy Simulation (LES) Smagorinskiego [180].

Pierwsze zastosowania metody LES (Large Eddy Simulation) mialy miejsce w roku
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1963 przez Smagorinskiego w modelowaniu zjawisk przeplywowych w atmosferze. Zalożeniem podstawowym metody LES jest rozdzielenie skal analizowanych wielkości (predkość,
˛
ciśnienie, temperatura i inne) na zakres podlegajacy
˛ rozwiazaniu
˛
(skale duże porównywalne z rozmiarem siatki obliczeniowej) oraz zakres podsiatkowy odpowiadajacy
˛ skalom
malym.
Skale duże sa˛ anizotropowe (zależne od geometrii, warunków brzegowych i sil objeto˛
ściowych, uczestnicza˛ w odbiorze energii od średniego przeplywu) co wymusza konieczność
ich opisu za pomoca˛ bezpośredniego rozwiazania.
˛
Izotropowe male skale (nie zależa˛ od geometrii przeplywu) sa˛ opisywane przy użyciu
odpowiedniego modelu.
W metodzie wykorzystuje si˛e wi˛ec różnic˛e w zachowaniach wirów malych i dużych.
Podsumowujac,
˛ idea˛ metody jest ﬁltrowanie równań ruchu tak by uśrednić oddzialywania wirów malych (nie rozróżnianych w modelu), wyrażajac
˛ je przez dodatkowe czlony
napreżeń
˛
i poszukiwanie nieustalonych rozwiazań
˛
dla wirów dużych.
Operacja ﬁltrowania wirów polega na oddzieleniu malych i dużych wirów przez:
- wybór funkcji ﬁltrujacej
˛ i szerokości pasma (cutoff ),
- rozwiazanie
˛
nieustalonych równań transportu dla przestrzennie ﬁltrowanych wielkości z dodatkowymi czlonami napr˛eżeń.
Konieczne sa˛ tutaj dodatkowe modele turbulencji zwiazane
˛
z koniecznościa˛ domkni˛ecia
ukladu równań.
Niżej podano przyklad operacji ﬁltrowania i podano wybrany model domkni˛ecia.
Pierwszym krokiem w tej procedurze jest tzw. dekompozycja zmiennej polowej

ϕ(x, t) = ϕ(x, t) + ϕ′ (x, t)

(4.70)

Pierwszy wyraz po prawej stronie równania: cz˛eść przeﬁltrowana (przestrzenne zmiany
sa˛ wi˛eksze od szerokości pasma). Drugi wyraz po prawej stronie równania: cz˛eść nieﬁltrowana (przestrzenne zmiany mniejsze od szerokości pasma).
Operacje˛ ﬁltracji można przedstawić jako wynik nast˛epujacego
˛
dzialania

ϕ(x, t) =

Z

G(x, x′ , ∆)ϕ(x′ , t)dx′

Ω

gdzie pod calka˛ argument funkcji G oznacza szerokość pasma ﬁltra.
Przykladem ﬁltra może być

(4.71)
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′

G(x, x , ∆) =
gdzie ∆ =

√
3

(

1/∆3

dla

0 dla

|x − x′ | ≤ (∆/2)

(4.72)

|x − x′ | > (∆/2)

∆x∆y∆z.

Niżej przedstawiono przyklad operacji ﬁltrowania oraz wybrany model domkni˛ecia na
siatce. Równanie zachowania pedu
˛ po operacji ﬁltracji bedzie
˛
mialo postać

∂
∂(ρv i )
+
∂t
∂xj





∂v j
∂v i
∂
(ρv i )vj − µ
+
+ pδij = ρ(se )i −
(ρvi vj − ρv i v j ) (4.73)
∂xj
∂xi
∂xj

Ostatnie wyrażenie po prawej stronie równania oznacza dodatkowe napr˛eżenia µLES .
Jako przyklad model domkni˛ecia na siatce, stosowanego w metodzie LES przedstawiono
model Smagorinskiego.
Podstawowym zalożeniem tego modelu jest przyj˛ecie, że lokalne napreżenia
˛
µLES sa˛
proporcjonalne do lokalnej pr˛edkości odksztalceń w przeﬁltrowanym przeplywie, gdzie
µLES oznacza lepkość dynamiczna.˛ Tensor napr˛eżenia lepkościowego w równaniu momentu jest dany przez wyrażenie


2
τ = µ 2def u − (∇ · u)I
3

(4.74)

gdzie I jest macierza˛ jednostkowa,˛ a tensor deformacji jest zdeﬁniowany jako
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(4.75)

∂w
∂z

W metodzie numerycznej LES, w której rozdzielczość siatki nie jest dostateczna do
opisu procesów mieszania, niezależnie od skali stosuje si˛e model subsiatki dla lepkości.
Zgodnie z analiza˛ Smagorinskiego lepkość może być opisana jako iloczyn skali siatki
i tensora deformacji

µLES = ρ(Cs ∆)

2



2
2(def u) · (def u) − (∇ · u)2
3

 12

(4.76)

gdzie Cs ≈ 0, 2 jest stala˛ empiryczna,˛ ∆ jest wymiarem elementu skończonego, a czlon

deformacyjny jest zwiazany
˛
z funkcja˛ dyssypacji
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2
2
Φ ≡ τ · ∇u ≡ µ 2(def u) · (def u) − (∇ · u) =
3
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(4.77)

Funkcja dyssypacji jest szybkościa˛ z jako energia kinetyczna jest zamieniana w energi˛e cieplna.˛ Jest to czlon źródlowy w równaniu zachowania energii, który jest zwykle
zaniedbywany, ponieważ jest bardzo maly. Ta aproksymacja odnosi si˛e do malych liczb
Macha.
W metodzie obliczeniowej LES przewodnictwo cieplne i dyfuzyjność sa˛ zwiazane
˛
z lepkościa˛ turbulentna˛

kLES =

µLES cp
;
Pr

(ρD)l,LES =

µLES
Sc

(4.78)

Zaklada si˛e, że liczba Prandtla P r i liczba Schmidta Sc sa˛ stale dla danego scenariusza. Istnieje wiele udoskonaleń oryginalnego modelu Smagorinskiego, lecz trudno je ocenić
z dwóch powodów. Po pierwsze struktura kolumny konwekcyjnej ognia jest tak zdominowana przez wiry dużej skali geometrycznej, że nawet przyjecie
˛ wiru o stalej lepkości daje
wyniki prawie identyczne do tych otrzymywanych przy zalożeniu modelu Smagorinskiego. Po drugie brak dokladności wi˛ekszości danych pożarowych w dużej skali powoduje
trudności w ocenie wzgl˛ednej dokladności każdego modelu. Zastosowanie modelu Smagorinskiego ze stala˛ Cs daje zadowalajace
˛ wyniki dla wi˛ekszości zastosowań dużej skali
geometrycznej, gdzie warstwy graniczne nie sa˛ dobrze określone.

4.4. Weryﬁkacja doświadczalna modeli polowych (dane literaturowe)
Modele przestrzenne (polowe) stanowia˛ narz˛edzie umożliwiajace:
˛
– wysoki poziom zgodności z doświadczeniem symulacji przeplywów niskotemperaturowych fazy gazowej,
– obliczenia rozkladów (pól) temperatury i pr˛edkości plynów bez ograniczeń dotyczacych
˛
wielkości ani ksztaltu pomieszczeń.
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Wi˛ekszość z podanych programów CFD zostala zweryﬁkowana doświadczalnie dla
szczególnych przypadków pożarów. Weryﬁkacje doświadczalne i eksperymentalne prowadzono dla różnych submodeli np. modeli turbulencji czy kolumny konwekcyjnej
[155, 48, 50].
Za pomoca˛ programów JASMINE, PHOENICS modelowano pożary w pomieszczeniach mieszkalnych, szpitalnych, tunelach drogowych, dworcach lotniczych, halach sportowych i pasażach handlowych. Modelowanie rozwoju strefy spalania na schodach ruchomych na Stacji Metra Kings Cross [175] pozwolilo na wyjaśnienie gwaltownego rozwoju pożaru. Symulacje rozprzestrzeniania dymu w korytarzu budynku pokazaly zlożone,
zmienne w czasie pole przeplywów [72]. Prowadzono symulacje pól temperaturowych na
zewnatrz
˛
otworów okiennych budynku w czasie wyrzutu plomieni z pomieszczenia ze
źródlem ognia [48, 125, 140].
Weryﬁkacje doświadczalne dotyczyly obserwacji zmian temperatury gazu, predkości
˛
rozprzestrzeniania dymu pod suﬁtem pomieszczeń i szybkości obniżania si˛e warstwy dymu. Prowadzono badania porównawcze mi˛edzy programami CFD: FLOW-3D, FLUENT,
JASMINE, PHOENICS i SMARTFIRE [13] uzyskujac
˛ zbliżone rezultaty dla pomieszczeń
budynku ze źródlami ognia rz˛edu 100 kW . Otrzymana dobra˛ zgodność z doświadczeniem
wyników symulacji CFD przy zalożeniu laminarnego modelu plomienia o stalej mocy
300 kW w przypadku rozprzestrzeniania produktów spalania w ukladzie pomieszczeń budynku [237]. Modelowanie rozkladu pionowego strumieni masy gazów przeplywajacych
˛
przez otwór drzwiowy pomieszczenia ze źródlem ognia o mocy 62, 9 kW pokazalo na
dobra˛ zgodność wartości obliczonych przy pomocy kodu JASMINE z doświadczeniem
[48]. Otrzymano wartości strumieni o 10 % wi˛eksze niż obliczone przy pomocy programu opartego na modelu strefowym pożaru Harvard V [48]. Kod JASMINE stosowano
również z pozytywnym skutkiem do weryﬁkacji pr˛edkości strumienia podsuﬁtowego plynacego
˛
w korytarzu budynku [212].
Przeprowadzono symulacje osiowo-symetrycznych kolumn konwekcyjnych ognia przy
pomocy kodu FDS otrzymujac
˛ stosunkowo niewielkie odst˛epstwa od wartości doświadczalnych rozkladu temperatury i wysokości plomienia [137].
Ograniczenia modeli polowych pożarów
Niewatpliwie
˛
podstawowym ograniczeniem modeli polowych pożaru jest stosunkowo
slaby poziom symulacji wysokotemperaturowych z uwzgl˛ednieniem reakcji chemicznych
(brak dobrych submodeli wymiany ciepla w warunkach turbulencji) [30, 31].

4.4 Weryﬁkacja doświadczalna modeli polowych (dane literaturowe)
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Ponadto, w obecnym stanie rozwoju modeli trójwymiarowych obliczenia sa˛ pracochlonne, czasy obliczeń dlugie. Od użytkownika wymagana jest dobra znajomość modelu i poszczególnych submodeli zjawisk, dokladne zdeﬁniowanie warunków poczatkowych
˛
i brzegowych a także doświadczenie w interpretacji wyników obliczeń [72, 222].
Napotyka na trudności modelowanie wyplywu dymu przez pionowy otwór wentylacyjny co jest zwiazane
˛
z oscylacjami temperatury w otworze. Wyniki modelowania przestrzennego (CFD) dotyczace
˛ oscylacji temperatury zwiazanych
˛
z predkości
˛
a˛ generacji
ciepla zależa˛ glównie od stosowanego sub-modelu turbulencji [106].
Dażenie
˛
do uzyskania modelu doskonalego jest z góry skazane na niepowodzenie. Zlożoność zjawiska pożaru, jakościowo różne przebiegi funkcyjne różnych parametrów opisujacych
˛
stan ukladu w zależności od fazy pożaru oraz różne cele modelowania sprawiaja,˛
że jesteśmy skazani” na konstruowanie modelu dla konkretnych potrzeb jak: opis roz”
przestrzeniania dymu i parametrów klap dymowych, określanie warunków termicznych
i czasu po którym nastapi
˛ uruchomienie czujki pożarowej czy obliczanie dopuszczalnego
czasu ewakuacji.
O poprawności wyników symulacji decyduja˛ dokladne dane wejściowe do programu
CFD. Na prawidlowy opis środowiska pożaru glówny wplyw maja˛ cechy ogniowe (parametry pożarowe) materialów palnych. Dotyczy to szybkości wydzielania ciepla i masy
produktów rozkladu termicznego i spalania [55], które zwykle wyznacza si˛e w warunkach cieplno-przeplywowych skali laboratoryjnej nie odpowiadajacych
˛
środowisku pożaru. Wyjściem z tej sytuacji jest stosowanie korelacji doświadczalnych mala - pelna skala
geometryczna lub bezpośrednie badania w skali rzeczywistej. Dodatkowym problemem
jest wplyw samego pożaru na cechy ogniowe materialów w czasie jego wzrostu.
Równania i algorytm numeryczny opisane wcześniej stanowia˛ podstaw˛e modelu pożaru FDS. Z tego powodu, że FDS zostal skonstruowany jako narz˛edzie analizy pożarów
budynków w pelnej skali, może być użyty, gdy pożar ma miejsce w budynkach relatywnie
dużych w stosunku do strefy spalania (plomienia). W tych przypadkach obliczone pr˛edkości przeplywów i temperatury różnia˛ si˛e 10 do 20 % od wartości eksperymentalnych.
Aktualnie prowadzone badania sa˛ skupione na poprawieniu modeli spalania zarówno w fazie gazowej jak i stalej, co udoskonali symulacje wzrostu i gaszenia pożaru, szczególnie
w pomieszczeniach wielkości mieszkań.
Przed rozpocz˛eciem symulacji należy brać pod uwage˛ oba podstawowe czynniki.
Pierwszy, zarówno dla rzeczywistych czy symulowanych pożarów, wzrost pożaru jest
bardzo czuly na wlasności termiczne (przewodnictwo, cieplo wlaściwe, gestość,
˛
szybkość
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spalania itd.) otaczajacych
˛
materialów.
Po drugie, nawet jeżeli wszystkie wlasności materialów sa˛ znane, zachodzace
˛ zjawiska ﬁzyczne moga˛ nie być symulowane poprawnie co jest spowodowane ograniczeniami
algorytmu modelu lub siatki numerycznej.
Użytkownik zatem musi znać dokladnie wlasności termiczne badanych materialów
(wybrane materialy byly badane przez NIST i dane dla nich sa˛ dostepne),
˛
aby móc
weryﬁkować poprawność dzialania programu.
Porównanie danych doświadczalnych i obliczeniowych temperatury na różnych wysokościach nad podloga˛ pomieszczenia o wymiarach 7 m × 3, 65 m × 3, 65 m przedstawiono

na rys. 4.5. Spalaniu ulegal pojedynczy material usytuowany w centrum pomieszczenia.

Temperatura [°C]

Moc pożaru wynosila 3 MW a czas spalania 1 h [63].

Czas [s]
Rysunek 4.5: Temperatura gazu mierzona na różnych poziomach nad podloga˛ pomieszczenia w funkcji czasu [63].
Na wykresach (rys. 4.6) przedstawiono wyniki doświadczalne pomiarów temperatury za pomoca˛ termopar umieszczonych na ścianie pomieszczenia normatywnego Room
Corner Test w czasie spalania plyt z drewna świerkowego. Wyniki eksperymentalne porównano z obliczonymi wartościami temperatury [85].
Kolejne porównanie wartości doświadczalnych i obliczeniowych przedstawiono na rys.
4.7 [61]. Pomiaru temperatury dokonywano w narożniku pomieszczenia polożonego po
przekatnej
˛
w stosunku do otworu wentylacyjnego (otwarte drzwi). W czasie 190 s od
poczatku
˛
symulacji wartości obliczeniowe temperatury byly o 27 % wi˛eksze niż wartości eksperymentalne. Glównymi przyczynami różnic w wartościach temperatury jest
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wartości mierzone

Czas [s]

wartości mierzone

Czas [s]
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wartości mierzone

Czas [s]

wartości mierzone

Czas [s]

wartości mierzone

Czas [s]

Rysunek 4.6: Porównanie danych eksperymentalnych i obliczeniowych temperatury
otrzymanych w przypadku spalania plyty świerkowej w Room Corner Test [85].
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uproszczona wymiana ciepla przez promieniowanie i zalożenie calkowitego spalania materialu w FDS. Prowadzi to do wi˛ekszych wartości obliczeniowych temperatury od wartości

Temperatura [°C]

określonych doświadczalnie.

Czas [s]

Rysunek 4.7: Porównanie wartości obliczeniowych i eksperymentalnych temperatury
mierzonej w narożniku pomieszczenia [61].
Na rys. 4.8 pokazano wyniki pomiarów temperatury w czasie spalania propylenu
z maksymalna˛ moca˛ 516 kW w 4. minucie dzialania palnika. Wyniki te porównano z wartościami temperatury obliczonymi za pomoca˛ FDS [65].
Obszerna˛ weryﬁkacje˛ i walidacje˛ programu FDS zawarto w pracy [145].

4.5. Problemy zbieżności rozwiazania
i wplywu parametrów
˛
na rozwiazanie
˛
W ramach niniejszej pracy wykonano wlasne testy wrażliwości modelu FDS na różne
parametry pożaru przyjmujac
˛ geometri˛e pomieszczenia normowego tzw. Room Corner
Test [18] o wymiarach 3, 6 m × 2, 4 m × 2, 4 m z otworem wentylacyjnym (drzwi)

o wysokości 2, 0 m i szerokości 0, 8 m (rys. 4.5). Badano material palny umieszczony

w różnych miejscach na podlodze pomieszczenia (w narożniku, pod ściana˛ i na środku).
Zalożona szybkość wydzielania ciepla z jednostki powierzchni wynosila 10 MW/m2 a czas
symulacji 60 s.
W pracy przetestowana zostala odpowiedź modelu FDS (wrażliwość) na stosunkowo
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4.5 Problemy zbieżności rozwiazania
i wplywu parametrów na rozwiazanie
˛
˛

Sz

er

ok

oś

ć

po

m

ie

sz

cz

en

ia

[m
]

Dłu

ćp
goś

ia
zen
c
z
ies

[m]

om

Rysunek 4.8: Wykres przestrzenny wyników symulacji za pomoca˛ FDS w porównaniu
z wartościami mierzonymi (t = 540 s, wielkość komórki siatki = 30 cm) [65].
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male zmiany (od 10 do 40 %) wartości wprowadzanych do modelu jako dane wejściowe. W pierwszej kolejności zbadana zostala wrażliwość pola temperatury T wzgl˛edem
mocy pożaru Q̇ oznaczona jako ∂(T )/∂(Q̇). Obliczenia zostaly przeprowadzone dla pojedynczego pomieszczenia (rys. 4.9) z zalożonym scenariuszem pożaru a wyniki zostaly
zaprezentowane na wykresach (rys. 4.10 - 4.16).

materiał
palny

2,4 m

drzwi
0,8 m x 2,0 m

3,6 m

2,4 m

Rysunek 4.9: Pomieszczenie normowe Room Corner Test (ISO 9705) [18]. Material palny
umieszczony centralnie na podlodze pomieszczenia.
Wplyw usytuowania źródla pożaru na temperatur˛e w obszarze podsuﬁtowym
W testach sprawdzono wplyw usytuowania materialu palnego na temperatur˛e w obszarze podsuﬁtowym. Źródlo pożaru zostalo umieszczone w trzech różnych miejscach na
poziomie podlogi: w środku pomieszczenia, przy ścianie oraz w rogu. Na wykresie (rys.
4.10) widać, że najwi˛eksza temperatura powstaje, kiedy material ulega spalaniu w rogu
pomieszczenia, co znajduje potwierdzenie w doświadczalnych testach ogniowych [115].
W wyniku przeprowadzonych testów potwierdzono wi˛eksza˛ temperatur˛e dla polożenia
źródla ognia blisko ścian, w stosunku do polożenia w centrum pomieszczenia (rys. 4.10).
Jest to zwiazane
˛
ze zwi˛ekszaniem si˛e wymiany ciepla mi˛edzy faza˛ gazowa˛ a stala.˛
Prowadzone doświadczenia wykazaly, że dla pożaru powstalego przy ścianie lub w rogu pomieszczenia, temperatury sa˛ wyższe, niż w przypadku źródla pożaru umieszczonego
w środku pomieszczenia. Dla niskich pomieszczeń o dużej powierzchni, strumień energii
zwróconej osiaga
˛ najwi˛eksza˛ swoja˛ moc nad i w pobliżu źródla ciepla. Źródlo zlokalizowane w rogu pomieszczenia sprawia, że strumień ten bedzie
˛
oddzialywal tylko na ściany
boczne, a w niewielkim stopniu na reszte˛ pomieszczenia (dużo ciepla pochlaniaja˛ ściany i oddaja˛ droga˛ przewodnictwa na zewnatrz).
˛
Podobnie przedstawia si˛e sytuacja, gdy
pożar zlokalizowany jest przy ścianie. Znajdujace
˛ si˛e w środku pomieszczenia źródlo ciepla bedzie
˛
nie tylko sprzyjalo równomiernemu rozprzestrzenianiu si˛e gazów pożarowych
w warstwie podsuﬁtowej, ale również równomiernemu jej nagrzewaniu, przez co znacznie
wi˛ekszy strumień energii odbitej powróci z powrotem w stron˛e źródla pożaru. Ponadto,
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i wplywu parametrów na rozwiazanie
˛
˛
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Rysunek 4.10: Uśredniona temperatura w plaszczyźnie suﬁtu w funkcji mocy pożaru dla
różnych miejsc usytuowania źródla pożaru [opracowanie wlasne].
cieplo nie bedzie
˛
w tak dużej ilości oddawane do ścian pomieszczenia, jak w poprzednich
dwóch przypadkach.
Uzyskane wyniki obliczeń wskazuja,˛ że najwyższe temperatury w obszarze suﬁtu powstana,˛ kiedy źródlo pożaru umieszczone bedzie
˛
w rogu pomieszczenia, pośrednie - kiedy
umieszczone bedzie
˛
przy ścianie, a najniższe, kiedy źródlo pożaru znajdować si˛e bedzie
˛
centralnie w pomieszczeniu.
Wrażliwość temperatury na zmian˛e mocy pożaru
Wrażliwość pola temperatury obliczonego przy użyciu programu FDS na niewielka˛
(10 %) zmian˛e mocy pożaru zostala wyznaczona z poniższych wzorów
dT ∼ ∆T
∆T
∆T
=
=
=
′
dQ̇
∆Q̇
Q̇ − Q̇
0, 1 Q̇
Q̇′ = 1, 1 Q̇

∆Q̇ = 0, 1 Q̇

dT ∼ ∆T
=
dQ̇
0, 1 Q̇



K
kW



W rezultacie obliczeń otrzymano nast˛epujace
˛ wykresy wrażliwości oraz perturbacji
(rys. 4.11 i 4.12).
Na wykresie (rys. 4.12) można zauważyć, że wrażliwość pola temperatury w plaszczyźnie suﬁtu w funkcji mocy pożaru jest najwi˛eksza dla malych wartości Q̇ (do 100 kW ). Na
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Rysunek 4.11: Wrażliwość pola temperatury w plaszczyźnie suﬁtu wzgl˛edem mocy pożaru [opracowanie wlasne].
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Rysunek 4.12: Perturbacja parametru projektowego - mocy pożaru [opracowanie wlasne].
poczatku
˛
trwania pożaru (mala szybkość wydzielania ciepla) pole temperatury jest wi˛ec
bardziej wrażliwe na zmian˛e mocy pożaru oraz parametrów wplywajacych
˛
na moc pożaru. Zagadnienie wrażliwości w problemach termomechanicznych rozważane jest w pracy
Kleibera i innych [110].
Wplyw rozmiaru siatki na temperatur˛e w plaszczyźnie suﬁtu
Bardzo ważnym parametrem w symulacji pożaru jest rozmiar siatki. W praktyce dobór
rozmiaru siatki ma wplyw na dokladność rozwiazania.
˛
W celu określenia wplywu rozmiaru
siatki na rozwiazanie
˛
sprawdzono, w którym momencie przy ciag
˛ lym zmniejszaniu siatki,
wartości wyliczanych temperatur nie zmieniaja˛ si˛e już znaczaco.
˛ Z każdym zmniejszeniem
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wielkości siatki o polow˛e czas obliczeń wydluża si˛e 24 = 16 razy (dwa do pot˛egi ilość
wymiarów powi˛ekszona o jeden zwiazany
˛
z czasem). W efekcie końcowym daży
˛ si˛e do
kompromisu mi˛edzy dokladnościa˛ a rozsadnym
˛
czasem obliczeń. Wplyw rozmiaru siatki
na temperatur˛e w plaszczyźnie suﬁtu przedstawiono na wykresie (rys. 4.13).
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Rysunek 4.13: Temperatura w plaszczyźnie suﬁtu dla różnych wielkości komórki siatki
[opracowanie wlasne].
Znaczac
˛ a˛ niedoskonalościa˛ programu FDS jest duża wrażliwość otrzymanych wyników na rozmiar zalożonej w procesie dyskretyzacji obj˛etości skończonej. Powyższa wada
zostala zobrazowana na rys. 4.14. Temperatura wybranego punktu przestrzennego może
si˛e dość znacznie różnić w zależności od przyjetej
˛
gestości
˛
dyskretyzacji. Zielona˛ linia˛
oznaczono wykres temperatury otrzymany dla skończonej komórki o wymiarze 20 cm.
Otrzymana temperatura w pomieszczeniu oscyluje w okolicach 220 ◦ C. Dwukrotne zageszczenie
˛
siatki (wymiar komórki 10 cm, niebieska linia) powoduje wzrost otrzymywanej
temperatury do granicy powyżej 450 ◦ C. Wniosek plynacy
˛ z niniejszej symulacji jest
taki, że użytkownik programu FDS musi wykonać seri˛e testów, aby dostosować gestość
˛
dyskretyzacji do danego problemu. Dodatkowo wymagane jest spore doświadczenie w poslugiwaniu si˛e programami numerycznymi. Należy wi˛ec zdawać sobie spraw˛e, że obecny
stan prac nad programami CFD dla pożarnictwa nie pozwala na ich powszechne użycie
w symulacjach i badaniu przebiegu rzeczywistych pożarów.
Wplyw kroku czasowego na temperatur˛e w plaszczyźnie suﬁtu
Krok czasowy jest ograniczony szybkościa˛ dyfuzji i wymiany konwekcyjnej za pomoca˛
dwóch warunków:
1) warunek CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) [47] jest glównym warunkiem odnoszacym
˛
si˛e
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Rysunek 4.14: Przebieg temperatury w wybranym punkcie przestrzeni dla różnych ge˛
stości dyskretyzacji.
do zbieżności rozwiazań
˛
czastkowych
˛
równań różniczkowych. Można go zapisać wzorem


|uijk | |vijk | |wijk |
,
,
δt max
δx
δy
δz



<1

(4.79)

gdzie uijk , vijk , wijk to skladowe pr˛edkości,
indeksy i, j, k oznaczaja˛ polożenie komórki w przestrzeni,
δt oznacza krok czasowy,
δx, δy, δz - wymiary komórki.
2) kryterium Von Neumanna - drugi warunek znaczacy
˛ w przypadku sieci o malych
wymiarach komórek zapisany nast˛epujaco
˛

2 δt ν



1
1
1
+ 2+ 2
2
δx
δy
δz



<1

(4.80)

gdzie ν oznacza lepkość kinematyczna.˛
Obliczone wartości predkości
˛
u(n+1)e , v (n+1)e oraz w (n+1)e sa˛ testowane w każdym kroku czasowym w celu sprawdzenia spelnienia warunku CFL. Jeżeli nie jest on spelniony,
to wtedy krok czasowy jest zmniejszany, np. do 0,8 maksymalnej wartości dopuszczalnej a predkości
˛
sa˛ obliczane i sprawdzane ponownie. Warunek CFL nie dopuszcza, aby
rozwiazanie
˛
równań bylo akceptowane z krokiem czasowym pozwalajacym
˛
czasteczce
˛
ga-
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zu na przekroczenie obszaru komórki. Warunek CFL jest bardzo ważny w symulacjach
w dużej skali. W przypadku obliczeń w dużych przestrzeniach przy stosunkowo dużych
wielkościach siatki, gdy transport konwekcyjny jest dużo wi˛ekszy niż procesy dyfuzji,
spelnienie warunku CFL może być zagrożone na skutek stosunkowo dużych pr˛edkości
czastek
˛
gazu.
Kryterium Von Neumanna natomiast wprowadzane jest w obliczeniach DNS lub
w LES w przypadku komórek siatki mniejszych niż 5 mm. Zazwyczaj wi˛ec, kiedy prowadzone sa˛ obliczenia LES, kryterium Von Neumanna nie jest sprawdzane. Program FDS
przyjmuje automatycznie krok czasowy δt w każdej iteracji.
W celu określenia wplywu kroku czasowego na wyliczana˛ temperatur˛e dokonano modyﬁkacji w kodzie źródlowym programu i zablokowano automatyczny dobór tego parametru w czasie obliczeń. Poniżej na wykresie pokazano zmian˛e temperatury w plaszczyźnie
suﬁtu w funkcji kroku czasowego (rys. 4.15).
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Rysunek 4.15: Temperatura w plaszczyźnie suﬁtu dla różnego kroku czasowego [opracowanie wlasne].
Rozwiazanie
˛
okazalo si˛e niestabilne dla kroku czasowego wi˛ekszego niż okolo
0, 02 sekundy. Dla przedzialu poniżej 0, 01 sekundy czas obliczeń byl bardzo dlugi i symulacja zostala przerwana.
Podczas prowadzonych badań zaobserwowano, że w zwiazku
˛
ze zmiana˛ kroku czasowego charakter krzywych temperatury pozostaje niezmienny, ale wystepuje
˛
nieznaczne
przesuni˛ecie wykresów temperatury w czasie. Ma to zwiazek
˛
z wplywem

sztucznie”
”
modyﬁkowanego czasu symulacji na symulowana˛ predkość
˛
spalania. Wplyw ten jest stosunkowo nieznaczny i w zwiazku
˛
z tym można modyﬁkować krok czasowy w trakcie ob-
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liczeń stosownie do wymogów zbieżności nie narażajac
˛ si˛e na istotna˛ zmian˛e dokladności
obliczeń. Zwi˛ekszanie kroku czasowego powoduje znikome zmniejszanie si˛e średniej temperatury w plaszczyźnie suﬁtu. Jednak przyjecie
˛
zbyt dużego kroku czasowego skutkuje
zatrzymaniem si˛e obliczeń na pewnym etapie, na skutek braku zbieżności.
Wplyw stalych Prandtla i Schmidta na temperatur˛e w plaszczyźnie suﬁtu
Liczby Prandtla i Schmidta sa˛ w programie FDS przyjmowane jako stale. Maja˛ one
wplyw na postać turbulencji w pożarze. Testy udowodnily, że opisane stale turbulencji
P r i Sc maja˛ duży wplyw na wiarygodność rezultatów modelu (rys. 4.16).
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(maksymalna) TTmax
max [°C]
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Rysunek 4.16: Zmiana temperatury w plaszczyźnie suﬁtu w zależności od przyjetych
˛
stalych turbulencji *wartości pierwotne: Pr=0,5 i Sc=0,5 [opracowanie wlasne].
Badanie efektu skali na przykladzie rozchodzenia si˛e ciepla
w pomieszczeniach prostopadlościennych
Kolejny test mial na celu sprawdzenie zachowania si˛e programu FDS dla ukladu
w ksztalcie rury o przekroju kwadratowym przy przyj˛eciu różnych jej wymiarów. Obliczono rozklad temperatury w wybranych punktach na górnej ściance rury, jak również
predkość
˛
gazów i liczbe˛ Reynoldsa. Testy powtórzono zarówno dla przypadku symulacji
Large Eddy Simulation (LES) jak i Direct Numerical Simulation (DNS). Schemat ukladu rury” zaprezentowano na rys. 4.17, a wymiary rury dla trzech przypadków podano
”
w tab. 4.6.
Wykazano, że symulacja DNS sprawdza si˛e jeszcze przy obliczeniach temperatury dla
najmniejszej rury”, o wymiarach 1 m × 0, 1 m × 0, 1 m i siatce 0, 1 m × 0, 1 m × 0, 1 m,
”
natomiast nie nadaje si˛e do obliczeń liczby Reynoldsa (wzór 4.81) dla tej rury, a także
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punkty pomiarowe

x

z

źródło
poŜaru
y

Rysunek 4.17: Schemat ukladu ( rury”), dla którego badano parametry pożaru.
”

Nr Wymiary

(x,

y,

z)

Siatka dyskretyzacji

przestrzeni kontrolnej
1
2
3

1 m × 0, 1 m × 0, 1 m
10 m × 1 m × 1 m

100 m × 10 m × 10 m

Powierzchnia Moc
pożaru

pożaru
m2

0, 01 m×0, 01 m×0, 01 m

0, 0004

0, 1 m × 0, 1 m × 0, 1 m

0, 04 m2

1 m×1 m×1 m

4

m2

Tabela 4.1: Wymiary rur i moce pożarów testowych.

0, 4 kW
40 kW
4000 kW
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Rysunek 4.18: Przebiegi temperatury w 5 punktach pomiarowych (rura 1 m × 0, 1 m ×

0, 1 m; siatka 0, 01 m × 0, 01 m × 0, 01 m; symulacja LES).
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Rysunek 4.19: Przebiegi temperatury w 5 punktach pomiarowych (rura 10 m×1 m×1 m;
siatka 0, 1 m × 0, 1 m × 0, 1 m; symulacja LES).

4.5 Problemy zbieżności rozwiazania
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Rysunek 4.20: Przebiegi temperatury w 5 punktach pomiarowych (rura 100 m × 10 m ×
10 m; siatka 1 m × 1 m × 1 m; symulacja LES).
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Rysunek 4.21: Przebiegi temperatury w 5 punktach pomiarowych (rura 1 m × 0, 1 m ×

0, 1 m; siatka 0, 01 m × 0, 01 m × 0, 01 m; symulacja DNS).
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Rysunek 4.22: Zmiana liczby Reynoldsa w 5 punktach pomiarowych (rura 1 m×0, 1 m×
0, 1 m; siatka 0, 01 m × 0, 01 m × 0, 01 m; symulacja LES).
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Rysunek 4.23: Zmiana liczby Reynoldsa w 5 punktach pomiarowych (rura 10 m × 1 m ×
1 m; siatka 0, 1 m × 0, 1 m × 0, 1 m; symulacja LES).
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Rysunek 4.24: Zmiana liczby Reynoldsa w 5 punktach pomiarowych (rura 100 m ×
10 m × 10 m; siatka 1 m × 1 m × 1 m; symulacja LES).

daje chaotyczne i nieczytelne rezultaty dla pozostalych dwóch wi˛ekszych rur o wi˛ekszych oczkach” siatek. Jest to spowodowane tym, że w przypadku wi˛ekszych rur wymiar
”
pojedynczej komórki zdecydowanie przekracza 5 mm. Zastosowana metoda DNS jest
przeznaczona do analizy przykladów o stosunkowo gestej
˛
dyskretyzacji.

Re =

l · uch
ν

(4.81)

gdzie
l - wymiar charakterystyczny, uch - predkość
˛
charakterystyczna plynu,
ν - lepkość kinematyczna.
Liczba Reynoldsa opisuje charakter przeplywu, np. dla przeplywu plynu przez rure˛ za
uch przyjmuje si˛e średnia˛ predkość
˛
przeplywu, a l oznacza średnic˛e rury. Liczba Reynoldsa
może slużyć jako kryterium turbulentności. Typowa wartość Re, dla której pojawia si˛e
turbulencja w pelni rozwini˛eta to okolo 2000.
Na rysunkach 4.25 do 4.27 porównano rezultaty symulacji LES i DNS dla 3 wymiarów rur dla punktu znajdujacego
˛
si˛e na górnej ściance rury na jej końcu. Numery rur
jak w tab. 4.1. Najlepsza˛ zgodność temperatur obserwuje si˛e w przypadku analizy rury nr 1. Podobnie najlepsza zgodność wartości predkości
˛
i liczby Reynoldsa wystepuje
˛
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Badanie rozwoju pożaru za pomoca˛ modelu numerycznego FDS
120

100

Temperatura [°C]

80

60

40
LES (1)
DNS (1)
LES (2)
DNS (2)
LES (3)
DNS (3)

20

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Czas [s]

Rysunek 4.25: Porównanie przebiegów temperatury w punkcie dla 3 rur dla symulacji
LES (ang. Large Eddy Simulation) i DNS (ang. Direct Numerical Simulation).

w przypadku rury nr 1 o najmniejszym wymiarze komórki.
Rozwiazań
˛
równań Naviera-Stokesa dokonuje si˛e przy użyciu metody DNS (ang. Direct Numerical Simulation) lub metody LES (ang. Large Eddy Simulation). W pierwszej
z nich tzw. czlony dyssypatywne określajace
˛ rozpraszanie energii kinetycznej wirów (pojawiajace
˛ si˛e w wyniku uśredniania Reynoldsa równania Naviera-Stokesa) sa˛ rozwiazywane
˛
bezpośrednio. W metodzie drugiej, w której wiry dużej skali sa˛ obliczane bezpośrednio,
modeluje si˛e procesy dyssypacji w malej skali (ang. sub-grid scale). Wybór metody mi˛edzy DNS lub LES zależy od celu symulacji i od geometrii samej siatki. Na przyklad, jeżeli
celem jest symulacja przeplywu dymu w dużym obszarze wielu pomieszczeń, nie jest możliwy bezpośredni opis zjawisk spalania i transportu, a wi˛ec korzysta si˛e z metody LES.
Jednakże dla eksperymentów spalania w malej skali sa˛ możliwe bezpośrednie obliczenia
transportu gazu i procesów spalania w niewielkim obszarze.
Weryﬁkacja doświadczalna
W kolejnym przykladzie sprawdzono zgodność wyników symulacji za pomoca˛ FDS
z rezultatami badań doświadczalnych [115].
Badania doświadczalne przeprowadzono w pomieszczeniu badawczym o wymiarach
zbliżonych do wymiarów tzw. ISO Room (rys. 4.28) odpowiadajacemu
˛
malemu pomiesz-
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Rysunek 4.26: Porównanie przebiegu pr˛edkości gazów w punkcie dla 3 rur dla symulacji
LES i DNS.
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Rysunek 4.27: Porównanie zmiany liczby Reynoldsa w punkcie dla 3 rur dla symulacji
LES i DNS.
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czeniu mieszkalnemu lub biurowemu o objetości
˛
V = 18, 21 m3 . Symulowany byl pożar
w poczatkowej
˛
jego fazie przy swobodnym dost˛epie powietrza przez otwór wentylacyjny
(drzwi), zainicjowany w środku geometrycznym pomieszczenia na podlodze, przy pomocy
ściśle określonych źródel zaplonu.
Ściany i strop pomieszczenia wykonane byly z proﬁli metalowych, do których zamocowano beton komórkowy Y T ONG 0, 5 o grubości 0, 12 m, a podloge˛ wykonano z plyty
betonowej. W ścianie frontowej usytuowano otwór drzwiowy (otwór wentylacyjny) o szerokości 0, 8 m i wysokości 2 m.
W celu odprowadzenia spalin i ciepla, po wykonanej próbie, nad drzwiami usytuowano
uklad wentylacyjny z okapem i przewodem wentylacyjnym, polaczonym
˛
z wentylatorem.
W czasie spalania materialów wentylacji mechanicznej nie stosowano.
drzewa termopar

otwór
drzwiowy

2,28 m

płyta krzemianowo wapniowa

waga

2m
1m

1m

0,7 m
0,8 m

3,55 m

0,75 m

Rysunek 4.28: Schemat ideowy stanowiska pomiarowego w pelnej skali [115].
Podczas badania rejestrowano ubytek masy próbki materialu umieszczonego na wadze
na podlodze pomieszczenia oraz temperatur˛e na różnych wysokościach nad poziomem
podlogi pomieszczenia w jego narożniku i w otworze drzwiowym. Niżej podano sposób
rozmieszczenia termopar (rys. 4.29).
Uklady rozkladu termicznego i spalania próbek materialów ustawiono na plycie
krzemianowo-wapniowej o wymiarach 1 m × 1 m, grubości 12 mm i gestości
˛
870 kg/m3 ,
która leżala bezpośrednio na szali wagi. Jako material palny wybrano drewno d˛ebowe.

Usytuowanie plyty d˛ebowej pokazano na rys. 4.30. Wykorzystano statywy ustawione na
plycie krzemianowo-wapniowej ze źródlem zaplonu umieszczonym pod kraw˛edzia˛ próbki,
którym bylo 130 g heptanu w naczyniu z blachy stalowej (rys. 4.30). Ustawienie próbki
materialu wybrano tak, by uzyskać równomierna˛ penetracje˛ plomienia po obu stronach
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Rysunek 4.29: Usytuowanie termopar w narożniku i w otworze drzwiowym pomieszczenia badawczego - schemat ideowy [115].
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próbka badanego materiału
o wymiarach 100cm x 50cm

rzut z góry
7 cm

2 cm

próbka
materiału

kierunek
ruchu
powietrza
od otworu
drzwiowego

naczynie
z heptanem
statyw
naczynie
z heptanem

uchwyt
14 cm
podstawa
statywu
3cm
9cm

9cm

płyta krzemianowowapniowa

10 cm
waga
podłoga

Rysunek 4.30: Próbka materialu zorientowana pionowo oraz ustawienie próbki materialu
wzgl˛edem źródla zaplonu - schemat ideowy [115].
materialu.
Obliczenia wykonano z zastosowaniem wymiaru komórki 0, 2 m × 0, 2 m × 0, 1 m.

Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 4.32.

W efekcie przeprowadzonych obliczeń uzyskano dobra˛ zgodność wyników symulacji
z danymi eksperymentalnymi. Maksymalna wartość temperatury w symulacji (140 ◦ C)
byla o 20 ◦ C mniejsza niż maksymalna jej wartość odnotowana w eksperymencie (160 ◦ C).
Daje to 12, 5 % zgodność wyników. Widoczna˛ różnic˛e w postaci krzywych temperatury
w symulacji i doświadczeniu stanowi poczatek
˛
pożaru. W wyniku symulacji narastanie
temperatury w pożarze jest szybsze niż zmierzone podczas eksperymentu.
Przeplyw gazów przez otwór drzwiowy
Dodatkowo obliczono przeplyw gazów przez otwór drzwiowy, aby sprawdzić, jaki kierunek i predkość
˛
przyjmuje gaz na odpowiednich wysokościach otworu. Tego rodzaju
badań nie przeprowadzono doświadczalnie, a wi˛ec nie istnieje możliwość weryﬁkacji wyników. Wymiary pomieszczenia i polożenie otworu drzwiowego zamieszczono na rys. 4.28.
Wyniki testu pokazuja,˛ że istnieje obszar drzwi, przez który nast˛epuje wyplyw gazów
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Rysunek 4.31: Temperatury zmierzone na kolejnych termoparach z naniesiona˛ krzywa˛
mocy pożaru.
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Rysunek 4.32: Temperatury obliczone w punktach odpowiadajacym
˛
polożeniu poszczególnych termoparach w eksperymencie z naniesiona˛ krzywa˛ mocy pożaru.
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Rysunek 4.33: Przeplyw gazów przez otwór drzwiowy (uśredniony w czasie i w wybra-
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Rysunek 4.34: Schemat ukladu, dla którego badano ruch wybranej czasteczki.
˛
z pomieszczenia (powyżej 1, 75 m wysokości drzwi) jak również wystepuje
˛
obszar, przez
który nast˛epuje naplyw świeżego powietrza do pomieszczenia (pomi˛edzy 1,35 a 1, 75 m
wysokości).
Ruch czasteczki
˛
Celem poniższego przykladu obliczeniowego bylo sprawdzenie trajektorii ruchu wybranej pojedynczej czasteczki.
˛
Aby dobrze zobrazować ruch czasteczki
˛
zrezygnowano z jednego wymiaru w modelu, wykonujac
˛ obliczenia w ukladzie dwuwymiarowym.
Obserwowane trajektorie czastek
˛
nie pozwalaja˛ na wyciagni˛
˛ ecie jednoznacznych wniosków dotyczacych
˛
charakteru i rozmiarów zawirowań. Widać zarówno male jak i duże
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Rysunek 4.35: Trajektoria ruchu wybranej czastki
˛
w ukladzie dwuwymiarowym. Start punkt (0, 0) [opracowanie wlasne].
wiry, pewne fragmenty trajektorii w ogóle nie poddaja˛ si˛e prostemu opisowi.
Niżej podano krótka˛ dyskusje˛ wrażliwości modelu FDS oznaczajac
˛ a˛ wplyw zmian parametrów wejściowych FDS na wyniki symulacji [145]. Obliczenia modelowe sa˛ wrażliwe
na:
– niepewność danych wejściowych,
– poziom szczególowości opisu ﬁzyki i chemii zjawisk,
– wartości parametrów numerycznych (wielkość kroku czasowego, wymiar siatki
itp.),
– bl˛edy zwiazane
˛
z zastosowaniem danych procedur obliczeniowych.
Wplyw wielkości komórek siatki na wartości temperatury ośrodka gazowego
Najważniejszym parametrem w FDS jest wielkość komórek siatki. Modele CFD rozwiazuj
˛ a˛ dana˛ postać równań zachowania masy, energii i pedu
˛ przy użyciu siatki numerycznej. Blad
˛ zwiazany
˛
z dyskretyzacja˛ pochodnych czastkowych
˛
jest funkcja˛ wielkości
komórek siatki i metody różniczkowania. FDS używa przybliżenia dokladności drugiego rz˛edu pochodnych czasowych i przestrzennych równań Naviera-Stokesa przyjmujac,
˛ że
blad
˛ dyskretyzacji jest proporcjonalny do kwadratu wielkości komórki siatki. Teoretycznie
zmniejszajac
˛ komórki siatki dwukrotnie, zmniejsza si˛e blad
˛ dyskretyzacji czterokrotnie.
Powoduje to jednak wydlużenie czasu symulacji 16 razy (dwukrotnie dla czasu i dwukrotnie dla każdego wymiaru). Badania pokazuja,˛ że rozmiar odnoszacy
˛ si˛e do minimalnej wielkości komórki, poniżej którego zmniejszanie wielkości oczka” siatki nie przynosi
”
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efektu w postaci wzrostu dokladności obliczeń. Określanie danej wielkości komórki siatki
użytej do obliczeń jest określane jako analiza wrażliwości na zmian˛e wielkości komórek
(ang. grid sensitivity study). Przykladowo na rys. 4.36 pokazano obliczenia temperatury
kolumny konwekcyjnej przyjmujac
˛ różne wielkości komórek siatki (10 cm; 7, 5 cm i 5 cm)

Temperatura [°C]

[143].

FDS (siatka 10 cm)
FDS (siatka 7,5 cm)
FDS (siatka 5 cm)
eksperyment

Czas [s]
Rysunek 4.36: Analiza wrażliwości na wielkości komórek siatki (porównanie z doświadczeniem) [143].
Czas obliczeń zmienia si˛e dla tych przypadków odpowiednio od kilku godzin dla wielkości siatki 10 cm do kilku dni przy zalożeniu wielkości 5 cm. Przyjecie
˛
najmniejszej
z wymienionych wielkości siatki daje lepsza˛ zgodność wyników z doświadczeniem (rys.
4.36), ponieważ strumień wplywajacego
˛
powietrza do goracej
˛ kolumny konwekcyjnej jest
opisany z dużo wi˛eksza˛ dokladnościa.˛ Dalsze udoskonalanie siatki (zmniejszanie jej wielkości) nie prowadzi do zauważalnych różnic w obliczeniach. Ustalenie wielkości siatki zależy
od rodzaju i celu symulacji, które sa˛ określone obliczanymi parametrami. Obliczenia temperatury górnej warstwy i jej polożenia zwykle nie wymagaja˛ tak malych wielkości siatki
jak parametry rodzaju strumienia ciepla w sasiedztwie
˛
strefy spalania (plomieni). Wyniki
symulacji przeprowadzonych przy użyciu wielkości siatek 10 cm i 20 cm, przedstawiono
na rys. 4.37 [143].
Otrzymane różnice w wartościach temperatury i ciśnienia sa˛ niewielkie. Jest to wynikiem tego, że podstawowe równania zachowania uśredniaja˛ temperatur˛e. W zwiazku
˛
z tym przyjecie
˛ wiekszych
˛
rozmiarów siatki w przypadku braku dużych gradientów temperatury powoduje, że w tym zakresie wielkość siatki nie wplywa znaczaco
˛ na obliczona˛
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Rysunek 4.37: Analiza wplywu wielkości komórek siatki na temperatur˛e i ciśnienie
(porównanie z doświadczeniem) - lepsza” (po lewej/siatka 10 cm) i gorsza” (po pra”
”
wej/siatka 20 cm) zgodność eksperymentu z symulacja˛ [143].
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temperatur˛e. W przypadku źródel ognia o malych wielkościach zastosowanie wi˛ekszych
wymiarów komórek siatki powoduje wi˛eksze bl˛edy obliczeń temperatury.
Otwory wentylacyjne sa˛ mniej dokladnie opisane przy pomocy siatek o wi˛ekszych wielkościach komórek, co prowadzi do wi˛ekszych bl˛edów obliczeń ciśnienia w pomieszczeniu.
Wi˛eksze komórki sieci CFD bardziej odpowiadaja˛ objetościom
˛
kontrolnym w modelach
strefowych, które uśredniaja˛ takie wielkości jak temperatura czy ciśnienie w danych obszarach pomieszczenia.
Wplyw parametrów promieniowania na g˛estość strumienia promieniowania cieplnego
Stopień dyskretyzacji przestrzennej określa dokladność różniczkowania podstawowych
równań hydrodynamicznych metoda˛ różnic skończonych. Rozwiazanie
˛
przestrzenne zdyskretyzowanego równania transportu promieniowania jest istotne dla zastosowań w których strumień ciepla oddzialuje na otoczenie. FDS standardowo używa 100 katów
˛
brylowych, w których jest transferowana energia promieniowania od plomienia lub goracych
˛
gazów przez pomieszczenie do otoczenia. Zalożenie liczby 100 katów
˛
jako standardowe
jest zwiazane
˛
z wymaganiem dokladności. Jak zauważono w pracy [143] dyskretyzacja
promieniowania na 100 katów
˛
brylowych jest wystarczajaca
˛ w przeważajacej
˛ ilości rozważanych przypadków. Na rys. 4.38 przedstawiono wyniki symulacji przy użyciu liczby

Gęstość strumienia
ciepła [kW/m2]

Gęstość strumienia
ciepła [kW/m2]

100 i 200 katów,
˛
pod którymi rozchodzi si˛e promieniowanie [143].

Czas [s]

Czas [s]

Rysunek 4.38: Porównanie danych doświadczalnych i wyników obliczeń gestości
˛
strumienia ciepla dla 200 (po lewej) i 100 (po prawej) katów
˛
rozchodzenia si˛e promieniowania
[143].
Nie stwierdzono zauważalnych różnic w rezultatach obliczeń, co potwierdza, że w tym
przypadku zalożenie liczby 100 katów
˛
jest wystarczajace.
˛ Analiza wrażliwości prowadzila
do określenia optymalnej liczby katów
˛
brylowych.
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Rysunek 4.39: Model wymiany ciepla przez promieniowanie mi˛edzy dwoma równoleglymi prostokatnymi
˛
powierzchniami [28].

Wplyw promieniowania na wymian˛e ciepla pomi˛edzy dwoma równoleglymi plytami
Zaproponowano wlasny model wymiany ciepla przez promieniowanie. Model skonstruowano w celu obliczania strumienia promieniowania cieplnego pochlanianego przez
poszczególne komórki polożone miedzy plytami: gorac
˛ a˛ i zimna,˛ poczynajac
˛ od pierwszej
komórki dotykajacej
˛ do plyty zimnej a kończac
˛ na ostatniej, polożonej na plycie gora˛
cej. Obliczony z modelu strumień promieniowania jest pochlaniany przez dana˛ komórk˛e
powodujac
˛ zmiany jej entalpii.
Proponowany

model

promieniowania

porównano

z

modelem

konwekcyjno-

radiacyjnym zaproponowanym przez Barhaghi oraz Davidsona w pracy [28]. Obliczenia zostaly przeprowadzone dla przykladu numerycznego podanego w [28], rys.
4.39. Obszar zadania zostal podzielony na 482 × 66 × 66 objetości
˛
skończonych
(wysokość×szerokość×odleglość pomi˛edzy plytami).
Zalożenia modelu:
1. Wystepuje
˛
wymiana ciepla przez promieniowanie mi˛edzy dwoma równoleglymi, jednakowo plaskimi tarczami prostokatnymi
˛
o danych stalych temperaturach.
2. Plyty i gaz mi˛edzy plytami sa˛ cialami szarymi.
3. Zaklada si˛e rozklad temperatur mi˛edzy plytami.
Algorytm wymiany ciepla przez promieniowanie zostal podzielony na nast˛epujace
˛ eta-
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A1

b

a
h
A2

b

a

Rysunek 4.40: Uklad geometryczny dwóch równoleglych plaskich tarcz prostokatnych.
˛
py postepowania:
˛
1. Obliczenie wspólczynników konﬁguracji ϕ mi˛edzy równoleglymi plaszczyznami prostokatnymi.
˛
2. Obliczenie strumienia promieniowania pochlanianego przez każda˛ komórk˛e w danej
odleglości od plyty goracej.
˛
3. Obliczenie energii przypadajacej
˛
na pojedyncza˛ komórk˛e w funkcji odleglości od
plyty goracej.
˛
Etap 1 polega na obliczeniu wspólczynnika konﬁguracji tarczy prostokatnej.
˛
Jeśli wymiana ciepla nast˛epuje mi˛edzy plaszczyznami o skończonych wymiarach, to wówczas
wprowadza si˛e wspólczynnik konﬁguracji ϕ zależny od ksztaltu powierzchni, ich wymiarów, wzajemnego polożenia oraz odleglości mi˛edzy nimi. Wspólczynnik konﬁguracji powierzchni A1 (goraca)
˛
i bokach a, b w stosunku do tarczy prostokatnej
˛
A2 (chlodnej)
o bokach a, b, oddalonych od siebie o h (por. rys. 4.40) wynosi [229]
2

ϕ2−1 = π1 [ hab ln

(a2 +h2 )(b2 +h2 )
(a2 +b2 +h2 )h2

√
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2h
arctg hb
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−

2h
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(4.82)

√
2 a2 +h2
arctg √a2b+h2 ]
a

Obliczana jest zatem cz˛eść strumienia promieniowania pochlanianego przez plyt˛e
chlodna˛ polożona˛ w danej odleglości h od plyty goracej.
˛
Zaklada si˛e podzial przestrzeni
mi˛edzy plytami na określona˛ liczbe˛ trójwymiarowych komórek obliczeniowych. Obliczane
ϕ dla danej komórki polożonej na myślowej powierzchni pomi˛edzy plytami wyznacza jaka
cz˛eść promieniowania plyty jest pochloni˛eta przez dana˛ komórk˛e. Myślowe powierzchnie
sa˛ poprowadzone równolegle do plyt, od sasiedztwa
˛
plyty chlodnej aż do bezpośredniego
sasiedztwa
˛
plyty goracej.
˛
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Drugim etapem jest obliczenie calkowitego strumienia energii pochlanianej przez
wszystkie komórki leżace”
˛
na plaszczyźnie w danej odleglości od plyty goracej.
˛
Sko”
rzystano tutaj ze schematu analogii cieplno-elektrycznej. Wzór na wymieniana˛ energi˛e
mi˛edzy plaszczyzna˛ gorac
˛ a˛ a wszystkimi komórkami leżacymi”
˛
na plaszczyźnie w danej
”
odleglości od plaszczyzny goracej
˛ można zapisać jako

Q̇2−1 =

σT24 − σT14
1−ε1
+ A1 ϕ12−1
A1 ε 1

(4.83)

gdzie: Q̇2−1 - strumień promieniowania pochlaniany przez wszystkie komórki leżace”
˛
”
na myślowej plaszczyźnie pomi˛edzy plytami, T1 - temperatura powierzchni goracej,
˛
T2 średnia temperatura komórek leżacych”
˛
na plaszczyźnie mi˛edzy powierzchniami gorac
˛ a˛
”
i chlodna,˛ A1 - powierzchnia plyty, ε1 - wspólczynnik emisyjności, σ - stala StefanaBoltzmana, ϕ2−1 - wspólczynnik konﬁguracji.
Ostatnim, trzecim, etapem jest obliczenie strumienia promieniowania dla każdej komórki. Dla danego ϕ otrzymany ze wzoru 4.83 sumaryczny strumień promieniowania
Q̇2−1 , który dzielony jest przez obliczona˛ wyżej liczbe˛ komórek leżacych”
˛
na każdej
”
plaszczyźnie (wzór 4.84). W efekcie otrzymuje si˛e średni strumień promieniowania pochloni˛ety przez pojedyncza˛ komórk˛e w danej odleglości od plyty goracej.
˛

q̇2−1 =

Q̇2−1
n

(4.84)

gdzie n jest liczba˛ komórek na danej plaszczyźnie.
Na rysunkach 4.42 oraz 4.43 zamieszczono wykresy temperatur i predkości
˛
ośrodka
na różnych wysokościach równoleglych plyt. Z lewej strony zamieszczono wyniki obliczeń
uzyskane przez D. Barhaghi i L. Davidsona [28], z prawej natomiast wlasne wyniki obliczeń z uwzgl˛ednieniem proponowanego modelu promieniowania. Obserwujemy zgodność
w wykresach proﬁli pr˛edkości ośrodka. Na wykresie proﬁli temperaturowych można zauważyć, że w proponowany model nie wskazuje wzrostu temperatury ośrodka w pobliżu
plyty chlodnej. Jest to spowodowane tym, że proponowany model nie uwzgl˛ednia pochlaniania energii promieniowania przez przegrody, jedynie przez ośrodek. W dalszej pracy
nad tym modelem promieniowania należy uzupelnić ten niedostatek.
Wplyw parametrów turbulencji na temperatur˛e kolumny konwekcyjnej
FDS używa postaci Smagorinskiego techniki symulacji dużych wirów, w której lepkość mieszaniny gazu jest modelowana matematycznym wyrażeniem zawierajacym
˛
wielkość komórki sieci, lokalnej szybkości napreżenia
˛
i stala˛ doświadczalna.˛ Przewodnictwo
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Rysunek 4.41: Wykres energii przypadajacej
˛ na pojedyncza˛ komórk˛e w funkcji odleglości
od plyty chlodnej [obliczenia wlasne].
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Rysunek 4.42: Proﬁle pr˛edkości na poszczególnych wysokościach. Z lewej wyniki obliczeń
zaczerpni˛ete z [28], z prawej wlasny model promieniowania.

4.5 Problemy zbieżności rozwiazania
i wplywu parametrów na rozwiazanie
˛
˛
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Rysunek 4.43: Proﬁle temperatury na poszczególnych wysokościach. Z lewej wyniki obliczeń zaczerpni˛ete z [28], z prawej wlasny model promieniowania.
cieplne i dyfuzyjność sa˛ odniesione do modelowanej lepkości przy pomocy turbulentnych
liczb Prandtla i Schmidta. Wartości liczbowe stalych empirycznych w FDS sa˛ określone dla przeplywu dymu w pomieszczeniach [144]. Zwykle wartości parametrów użytych
w FDS sa˛ stale niezależnie od symulacji. W pewnych przypadkach, w których nast˛epuje
silne mieszanie gazów lub mieszanin gazów o różnych temperaturach, wartości tych parametrów musza˛ ulec modyﬁkacji. W przypadku symulacji przeprowadzonej dla kolumny
konwekcyjnej o wysokości 19 m wspólczynnik Smagorinskiego (stala doświadczalna w wyrażeniu opisujacym
˛
lepkość) zmniejszono z 0,20 do 0,15. Redukuje to wielkość czlonu
lepkości dodawanego w rozwiazaniu
˛
numerycznym, co daje w efekcie silniejsze mieszanie
ośrodka gazowego. W tym przypadku zmniejszenie wartości wspólczynnika doświadczalnego prowadzi do zmniejszenia temperatury kolumny konwekcyjnej dajac
˛ lepsza˛ zgodność
z doświadczeniem [29].

Rozdzial

5

Analiza wytrzymalości konstrukcji
obciażonej
termicznie
˛
i mechanicznie przy użyciu
programu MES

Równania w tym rozdziale wyprowadzono, wykorzystujac
˛ podreczniki
˛
[181] oraz [158],
a nastepnie
˛
zaimplementowano w programie FEAP.

5.1. Spreżysty
model materialu
˛
Dla procesów, w trakcie których temperatura zmienia si˛e w pewnym przedziale, tensor
malych odksztalceń ε można przedstawić w postaci [158]

ε = εe + εT

(5.1)

gdzie εe jest odksztalceniem spowodowanym obciażeniem
˛
mechanicznym, εT zaś jest
odksztalceniem pochodzacym
˛
od zmiany temperatury.

εT = γ∆T = T γ

(5.2)


σ = C : εe = C : ε − εT = C : ε − C : εT =

(5.3)

= C : ε − (C : γ) T
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1
1
W = σ : ε = (c : ε − c : γT) : ε =
2
2
1
1
= ε : C : ε − ε : C : γT
2
2
1
W izo = ε : C : ε
2
Π (u) =

Z

(5.4)

(5.5)

W (εij , T )

(5.6)

Ω

Ponieważ γ = γI (izotropia termiczna), to
1
1
1
ε : C : γT = T ε : C : γ = Tγ ε : C : I =
2
2
2
1
1
3
= T γ ε : (3KI) = T γ3K ε : I = TγKtrε
2
2
2

(5.7)

Ponieważ γ̄ = 23 γK, to
3
T γKtrε = T γ̄trε = γ̄T trε
2

(5.8)

Zasada minimalnej energii potencjalnej stosowana w przypadkach, stanów ustalonych
lub (quasi - ustalonych) stwierdza, że spośród stanów przemieszczeń ui kinematycznie
dopuszczalnych (spelniajacych
˛
warunki na powierzchni ∂Ωσ i odpowiednie warunki cia˛
glości), te stany ui, które spelniaja˛ równania równowagi prowadza˛ do minimalizacji funkcjonalu

Π (u) =

Z

Ω

W (εij , T ) dΩ −

Z

Ω

fˆi uidΩ −

Z

t̂i uid (∂Ω)

(5.9)

∂Ωσ

fˆi , t̂i sa˛ skladowymi sil masowych i powierzchniowych, W (εij , T ) wyraża gestość
˛
energii odksztalcenia dla ogólnego przypadku uwzgl˛edniajacego
˛
efekty termiczne w cialach
anizotropowych i przyjmuje postać
1
1
1
σij εij = W (εij , T ) = − cijkl γij εij T + cijkl εij εkl
2
2
2

(5.10)

W przypadku ośrodka anizotropowego wspólczynnik rozszerzalności cieplnej γ jest
tensorem symetrycznym. Stan odksztalcenia termicznego swobodnego elementu ciala anizotropowego poddanego przyrostowi temperatur T wyraża si˛e wzorem
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εij (T ) = γij T

(5.11)

W ośrodku izotropowym γij = γδij .
Po podstawieniu wzorów (5.10) i (5.11) do funkcjonalu (5.9), przy zalożeniu stanu
izotropowego i zapisaniu γT tr(ε) = γδij T εij = γT εii = γT ui,i otrzymujemy

Π (u) =

Z

Ω

Z
Z

1 T
T
ˆ
σ ε − f u dΩ −
(γ̄tr(ε)T ) dΩ −
t̂T ud (∂Ω)
2
Ω
∂Ωσ

(5.12)

gdzie γ̄ = γ3K, K - modul objetościowy
˛
lub w notacji indeksowej

Π (ui ) =

Z 
Ω


Z
Z
1
Eijkl εij εkl − fˆk uk dΩ − (γ̄T εkk ) dΩ −
t̂k uk d (∂Ω)
2
Ω
dΩσ

(5.13)

Warunek minimalizacji funkcjonalu zapisuje si˛e wzorem

δΠ (ui ) = 0

(5.14)

Pierwsza wariacja funkcjonalu (5.13) dana jest wzorem
Z

1
1
1
δΠ (ui) = δ
Eijkl (ui,j + uj,i) (uk,l + ul,k ) dΩ−
2
2
Ω 2Z
Z
Z
δ γT uk,k dΩ− fˆk δuk dΩ −
t̂k δuk d (∂Ω)
Ω

Ω

(5.15)

∂Ωσ

Symetria tensora Hooka Eijkl = Eijlk = Ejikl = Eklij pozwala zapisać wzór (5.15)
w postaci
Z

1
δΠ (ui ) = δ
Eijkl ui,j uk,l dΩ−δ
2
Ω
Z
Z
ˆ
− fk δuk dΩ −
t̂k δuk d (∂Ω)
Ω

Z

γT uk,k dΩ−

Ω

(5.16)

∂Ωσ

Przy zastosowaniu podstawienia Eijkl ui,j = Akl , zasada calkowania przez cz˛eści pozwala wykonać nastepuj
˛ ace
˛ przeksztalcenie
Z

Ω

Akl δuk,ldΩ =

Z

Ω

(Akl δuk ),l dΩ −

Z

Akl,l δuk dΩ
Ω

(5.17)
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Przeksztalcajac
˛ w ten sposób pierwsze i drugie wyrażenie wzoru (5.16) otrzymuje si˛e
kolejno
Z

1
Eijkl ui,j uk,ldΩ =
2
ΩZ
Z
1
1
Eijkl ui,j δuk,l dΩ +
Eijkl uk,lδui,j dΩ =
=
2 Ω
2 Ω
Z
Z
1
1
=
(Eijkl ui,j δuk ),l dΩ −
(Eijkl ui,j ),l δuk dΩ+
2 Ω
2 Ω
Z
Z
1
1
+
(Eijkl uk,lδui ),j dΩ−
(Eijkl uk,l),j δui dΩ =
2 Ω
2 Ω
Z
Z
(Eijkl ui,j δuk ),l dΩ −
(Eijkl ui,j ),l δuk dΩ
δ

Ω

oraz

(5.18)

Ω

δ
Z

Z

Ω

γT uk,k dΩ =
Ω

Z

(T γδuk ),k dΩ −

γT δuk,k dΩ =

Ω
Z

(5.19)
γT,k δuk dΩ
Ω

Z twierdzenia Gaussa–Ostrogradzkiego
Z

Ω

(Akl δuk ),l dΩ =

Z

Akl nl δuk d (∂Ω)

(5.20)

(Eijkl ui,j ),l δuk dΩ =

(5.21)

∂Ω

otrzymuje si˛e
δ

Z

=
=

ZΩ

1
Eijkl ui,j uk,l dΩ =
2

ZΩ

(Eijkl ui,j δuk ),l dΩ −

∂Ω

oraz

δ

Z

ΩZ

Eijkl ui,j nl δuk d (∂Ω) −

γT uk,k dΩ =

Ω

Z

Z

∂Ω

Ω

(Eijkl ui,j ),l δuk dΩ

γT nk δuk d (∂Ω) −

Z

γT,k δuk dΩ

(5.22)

Ω

Podstawiajac
˛ wzory (5.21) i (5.22) do wyrażenia (5.16) otrzymuje si˛e
Z h
i
δΠ (ui ) = −
(Eijkl ui,j ),l − γT,k + fˆk δuk dΩ+
Ω
Z


Eijkl ui,j nl − γT nk − t̂k δuk d (∂Ω)
∂Ω

(5.23)
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Zatem z warunku minimum energii potencjalnej otrzymuje si˛e
Z h
i
δΠ (ui) = −
σkl,l − γT,k + fˆk δuk dΩ+
Ω
Z


σkl nl − γT nk − t̂k δuk d (∂Ω)

(5.24)

∂Ω

Z warunku zerowania si˛e pierwszej wariacji energii potencjalnej oraz z zalożenia, że
wariacja jest niezerowa, wynikaja˛ równania równowagi wewn˛etrznej
h
i
σkl,l − γT,k + fˆk = 0,

dla x ∈ Ω

(5.25)

oraz równanie równowagi na brzegu

σkl nl − γT nk − t̂k = 0,

dla

x ∈ ∂Ω

(5.26)

Energia potencjalna calego ukladu określona wzorem (5.13) jest suma˛ energii wszystkich E elementów tego ukladu [108]
E Z
X
Π (ui ) =
[

−

Z

Ωe




1
Eijkl εij εkl − fˆk uk dΩe −
2
Ω
e
e=1
Z
(γT εkk ) dΩe −
t̂k uk d (dΩ)]

(5.27)

dΩeσ

Ciag
˛ le pola przemieszczeń ukladu o nieskończonej liczbie stopni swobody zastepuje
˛
sie˛
polami dyskretnymi, reprezentowanymi przez skończona˛ liczbe˛ wektorów q. Skladowymi
tych wektorów sa˛ wartości przemieszczeń w w˛ezlach elementów skończonych. Zalożenia
aproksymacyjne dla e-tego elementu skończonego można zapisać nastepuj
˛ aco
˛
n o
(e)
q (e) = qξ

uk = ϕkξ qξ

ξ = 1, ..., Ne

(5.28)

k = 1, 2, 3

(5.29)

gdzie Ne oznacza calkowita˛ liczbe˛ stopni swobody e-tego elementu, ϕkξ jest elementem
macierzy funkcji ksztaltu, zaś ξ oznacza kolejne stopnie swobody elementu e.

εij =

1
1
(ui,j + uj,i) = (ϕiξ,j + ϕjξ,i) qξe = Bijξ (x) qξe
2
2
i, j = 1, 2, 3

Powyższy zwiazek
˛
jest zapisywany w notacji absolutnej w postaci [245]

(5.30)
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εkk = Bkkξ (x) qξe

ε = Bq

Macierz B wyraża zależność pomi˛edzy wektorami odksztalceń i przemieszczeń w˛ezlowych. Jej wyrazy sa˛ pochodnymi funkcji ksztaltu po wspólrz˛ednych {xyz} stalego,

prostokatnego
˛
ukladu kartezjańskiego. Trójwskaźnikowa reprezentacja macierzy B (5.30)
nie jest stosowana w programach numerycznych, ponieważ odksztalcenia ε sa˛ tam zapisywane jako wektory. W kodach numerycznych macierz B ma wymiar No × Ne , gdzie No
oznacza liczbe˛ uogólnionych odksztalceń w wektorze ε.

Podstawia si˛e zwiazki
˛ kinematyczne (5.30) do wyrażenia (5.13) na energi˛e potencjalna˛
calego ukladu
E Z
X
[
Π (ui ) =

−

Z

Ωe




Z
1
e e
Eijkl Bijξ Bklζ dΩ qξ qζ − (γT Bkkξ (x))qξe
2
Ωe
e=1
Ω

Z
 e
fˆk ϕkξ dΩ qξe −
t̂k ϕkξ d (∂Ω) qξe ]

(5.31)

∂Ωe σ

gdzie ξ, ζ = 1, ..., Ne .
Po podstawieniu
1 (e)
K =
2 ξζ

Z

Ωe

1
Eijkl Bijξ Bklζ dΩ
2

(5.32)

oraz

Fξe

=

Z

ϕkξ fˆk dΩ +

Ω

Z

ϕkξ t̂xi d (∂Ω) +
dΩσ

Z

γT Bkkξ (x)dΩ

(5.33)

Ω

otrzymuje si˛e

Π (q) =

E 
X
1
e=1

2

(e)
Kξζ qξe qζe

(e)

− Fξ

qξe



(5.34)

Ruch elementu opisuje wektor jego przemieszczeń qe określony w lokalnym ukladzie
wspólrz˛ednych {(e) xk } deﬁniowanym oddzielnie dla każdego elementu skończonego.
Wprowadza si˛e wektor a = {a1 , a2 , ......aN } przemieszczeń uogólnionych (zawierajacy
˛

np. obroty) odpowiadajacych
˛
wszystkim N stopniom swobody calej konstrukcji.

5.1 Spreżysty
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Aby uzgodnić numeracje˛ stopni swobody na poziomach lokalnym” i globalnym”
”
”
oraz powiazać
˛
uklady wspólrz˛ednych lokalne” z globalnym”, wprowadza si˛e transfor”
”
macje˛
qζe = teζα aα

α = 1, 2, ..., N

(5.35)

Inaczej transformacja ta zapisywana jest wzorem
qN (e)×1 = teN (e)×N aN ×1

(5.36)

Topologiczna macierz transformacji teN (e)×N wybiera spośród wszystkich skladowych
przemieszczeń calej konstrukcji te skladowe, które odpowiadaja˛ e-temu elementowi oraz
realizuje transformacje˛ od ukladu lokalnego do ukladu globalnego.
W praktyce powyższa operacja jest nieco bardziej skomplikowana, rozdziela si˛e operacje transformacji pomi˛edzy ukladami wspólrz˛ednych oraz operacje˛ przenumerowywania,
deﬁniujac
˛ mi˛edzy innymi zero-jedynkowa˛ macierz Boole’a.
Po podstawieniu równań (5.36) do równania (5.34) przybiera ono postać

Π (a) =

E 
X
1

2

e=1

=

E 
X
1
e=1

2

(e)
Kξζ teξα teζβ aα aβ

(e)

Kαβ aα aβ − Qeβ aB

−

Fξ teξβ aβ



=



(5.37)

Wektory aα i aβ nie zależa˛ już od elementu e. Po zlożeniu (agregacji) wszystkich elementowych macierzy sztywności w jedna˛ globalna˛ macierz sztywności funkcjonal energii
potencjalnej wynosi
1
Π (a) = Kαβ aα aβ − Qα aα
2

(5.38)

Wektor przemieszczeń a ma tyle skladowych, ile jest w˛ezlów pomnożonych przez liczbe˛
skladowych uogólnionych w w˛eźle.
Warunek stacjonarności energii potencjalnej odpowiadajacy
˛ równowadze konstrukcji
oznacza, że wszystkie (niezależne) wariacje funkcjonalu (5.38) musza˛ znikać

δΠ =
Stad
˛ wynika, że

∂Π
δaα = 0
∂aα

(5.39)
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∂Π
=0
∂aα

(5.40)

Kαβ aβ = Qα

(5.41)

a zatem

Otrzymywany jest podstawowy uklad równań tzw. przemieszczeniowego modelu MES,
który można również zapisać macierzowo, w notacji absolutnej

KN ×N aN ×1 = QN ×1

(5.42)

Q jest wektorem obciażeń
˛
zaś a wektorem uogólnionych przemieszczeń calej konstrukcji. Macierz sztywności calego ukladu K dla zagadnień liniowych nie zależy od rozwiazania
˛
a, jest symetryczna, dodatnio określona i osobliwa tak dlugo, dopóki nie wprowadzone
zostana˛ warunki brzegowe uniemożliwiajace
˛ sztywne ruchy ciala.
W praktyce cz˛esto zaklada si˛e nieliniowość zarówno prawa konstytutywnego, jak
i zwiazków
˛
kinematycznych. Zależność odksztalceń od przemieszczeń przybiera wówczas
postać

εij =

1
(ui,j + uj,i + uk,iuk,j )
2

(5.43)

Macierz sztywności K zależy w tym przypadku nieliniowo od rozwiazania
˛
a. Równanie
(5.42) jest spelnione z dokladnościa˛ do pewnego wektora sil rezydualnych, który należy
zminimalizować w procesie iteracyjnym.

5.2. Material

termospreżysto-plastyczny
˛

z

izotropowym

wzmocnieniem
Odksztalcenie ε analizowanego ukladu można przedstawić w postaci
ε = εs + εp + εt

(5.44)

gdzie εs , εp oraz εt sa˛ odksztalceniami odpowiednio spr˛eżystymi, plastycznymi i termicznymi. Uogólnione prawo Hooke’a przybierze postać
σ = cεs

(5.45)

5.2 Material termospreżysto-plastyczny
z izotropowym wzmocnieniem
˛
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Rysunek 5.1: Porównanie bezwymiarowego modulu spr˛eżystości

E(T )
E0

wyznaczonego:

a - na drodze eksperymentu [117], b - za pomoca˛ zależności (5.47).
Dla materialów izotropowych macierz konstytutywna c przyjmuje postać







E

c=
(1 + ν)(1 − 2ν) 





1−ν

ν

ν

0

0

0

1−ν

ν

0

0

0

1−ν

0

0

0

1 − 2ν

0

0

1 − 2ν

0

sym.

1 − 2ν














(5.46)

gdzie E jest modulem Younga oraz ν jest wspólczynnikiem Poissona. W przypadku analizowanych konstrukcji stalowych modul Younga zależny jest od temperatury
E = E(t). Empiryczna˛ zależność modulu E od temperatury T zaproponowano w [117]
w postaci
E(T ) = E0 · e−0,3(

T −T0
430

)

5,9

(5.47)

gdzie E0 jest modulem Younga w temperaturze odniesienia t0 . Rys. 5.1 zawiera porównanie stalych spreżystości
˛
wyznaczonych dla różnych temperatur na drodze eksperymentu
oraz z zastosowaniem wzoru (5.47).
Zdeﬁniowano wektory napr˛eżenie σ oraz odksztalcenia ε jako
n
o
√
√
√
ε = ε11 , ε22 , ε33 , 2ε23 , 2ε13 , 2ε12

n
o
√
√
√
σ = σ11 , σ22 , σ33 , 2σ23 , 2σ13 , 2σ12

(5.48)
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Dodatkowo zdeﬁniowano symbole







I=






1 = {1, 1, 1, 0, 0, 0} ,








T
11 = 






1 0 0 0 0 0




0 1 0 0 0 0 


0 0 1 0 0 0 


0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0 


1 1 1 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 


(5.49)

0 0 0 0 0 0

Termiczna cz˛eść odksztalcenia εt zależy od temperatury. Różniczkujac
˛ odksztalcenie
termiczne wzgl˛edem czasu otrzymujemy
ε̇t (T ) =

dεt (T )
Ṫ = γ(T )Ṫ
dt

(5.50)

gdzie γ(T ) jest funkcja˛ rozszerzalności cieplnej materialu, cz˛esto empirycznie określana
jako
γ(T ) = γ(T − T0 )

(5.51)

gdzie wspólczynnik rozszerzalności cieplnej γ wynosi γ = {γ1 , γ2 , γ3 , 0, 0, 0}. W przy-

padku zalożenia izotropowego wspólczynnika rozszerzalności cieplnej γ1 = γ2 = γ3 = γ.
W takim przypadku zmiana odksztalcenia termicznego określona jest wzorem
ε̇t = γ Ṫ 1

(5.52)

Aby opisać plastyczna˛ cz˛eść deformacji konstrukcji wprowadzono warunek plastyczności
f (σ, σp ) = F (σ) − σp (ε̄p , T )

(5.53)

gdzie σp jest granica˛ plastyczności, natomiast ε̄p jest efektywne odksztalcenie plastyczne
otrzymane w wyniku calkowania w czasie efektywnej pr˛edkości odksztalcenia plastycznego
danego wzorem [109]
ε̄˙p =

r

2 p T p
(ε̇ ) ε̇
3

(5.54)

5.2 Material termospreżysto-plastyczny
z izotropowym wzmocnieniem
˛
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sp(T)
sp

a
b

T [ OC]

Rysunek 5.2: Porównanie bezwymiarowej granicy plastyczności

σp (T )
σp

wyznaczonego:

a - na drodze eksperymentu [117], b - za pomoca˛ zależności (5.55).
W pracy [117] zaproponowano analityczna˛ zależność granicy plastyczności σp od temperatury T dla stali w postaci
σp (T ) = σp · e−1,45(

T −T0
580

)

2,3

(5.55)

Rys. 5.2 zawiera porównanie wartości granicy plastyczności otrzymanych dla różnych
temperatur na drodze eksperymentu oraz zgodnie z zależnościa˛ (5.55).
Stowarzyszone prawo plyni˛ecia plastycznego dane jest wzorem [109]
ε̇p = λ̇

3 σD
∂f
= λ̇
∂σ
2 σp

(5.56)

gdzie σ D jest dewiatorem napr˛eżenia. Jednostkowy wektor prostopadly do powierzchni
plastyczności dany jest wzorem
n=

s

3 σD
2 σp

(5.57)

Wstawiajac
˛ równanie (5.56) do wyrażenia (5.54) określajacego
˛
efektywna˛ predkość
˛
odksztalcenia plastycznego przy uwzgl˛ednieniu wyrażenia (5.57) otrzymujemy
λ̇ = ε̄˙p

(5.58)

Napreżenie
˛
σ na powierzchni plastyczności w trakcie procesu plyni˛ecia materialu zachowuje stala˛ wartość. Wprowadzono gwarantujacy
˛ σ = const warunek konsystencji [109]
∂f
∂σp
f˙ =
σ̇ −
∂σ
∂ ε̄p

t=const

ε̄˙p −

∂σp
∂t

ṫ = 0
ε̄p =const

(5.59)
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Deﬁniujac
˛ parametr wzmocnienia izotermicznego ζ wzorem
ζ=
∂f
oraz korzystajac
˛ z zależności ∂σ
T =

3 σD
2 σp

∂σp
∂ ε̄p

(5.60)
t=const

równanie (5.59) można doprowadzić do postaci

[109]
3 ∂σ D
∂σp
σ̇ − ζ ε̄˙p −
Ṫ = 0
2 ∂σp
∂t

(5.61)

Przeksztalcajac
˛ równanie (5.61) oraz wykorzystujac
˛ zależności (5.54) i (5.57) prawo
plastycznego plyni˛ecia (5.56) można zapisać w postaci
r
3
3
2 ∂σp
nnT σ̇ −
Ṫ
ε̇ =
2ζ
2ζ 3 ∂t
| {z } |
{z
}
temp=const.

(5.62)

efekty cieplne

Pierwszy skladnik po prawej stronie znaku równości w równaniu (5.62) opisuje proces
narastania odksztalceń plastycznych w warunkach izotermicznych (Ṫ = 0) natomiast drugi skladnik opisuje przyrost odksztalcenia plastycznego spowodowanego rozszerzalnościa˛
cieplna˛ materialu.
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Koncepcja polaczenia
algorytmów
˛
do modelowania zjawisk
termicznych zwiazanych
z pożarami
˛
z algorytmami analizy procesów
deformacji konstrukcji

Do analizy wplywu efektów termicznych powstajacych
˛
podczas pożarów na procesy
deformacji konstrukcji należy zastosować specjalny algorytm post˛epowania. Wynika to
z faktu, że nie istnieje narz˛edzie lacz
˛ ace
˛ w sobie możliwości:
a) wyznaczania pól temperatury pożaru,
b) równoleglej i/lub dalszej analizy wytrzymalościowej konstrukcji.
Rozwiazaniem
˛
problemu może być zastosowanie dwóch osobnych programów o wspomnianych funkcjach i specjalnego interfejsu przekazujacego
˛
cz˛eść informacji i wyników
obliczeń z jednego programu do drugiego.
Wspólczesne modele pożarów zwane polowymi pozwalaja˛ na dokladny opis zjawisk towarzyszacych
˛
pożarom uwzgl˛edniajac
˛ przy tym wszystkie sposoby wymiany ciepla i podstawowe prawa dynamiki plynów. W modelach przestrzennych pomieszczenia sa˛ dzielone
na duża˛ liczbe˛ jednakowych objetości
˛
kontrolnych.
Modele wytrzymalościowe oparte na metodzie elementów skończonych moga˛ poslużyć do sprawnej analizy termo-spr˛eżystoplastycznej. Uwzgl˛edniaja˛ one zazwyczaj liniowa˛
rozszerzalność cieplna˛ materialu. W celu uwzgl˛edniania utraty wytrzymalości materialów
w podwyższonej temperaturze kod źródlowy programu MES trzeba uzupelnić o funkcje
opisujace
˛ zależność modulu spreżystości
˛
E (rys. 6.1, wzór 6.1) i granicy plastyczności σ0
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Rysunek 6.1: Zależność wspólczynnika redukcyjnego modulu Younga od temperatury
dla stali.
od temperatury [117, 193]
−0,3·

ET = E20 · e



−1,45·

σ0T = σ20 · e

TS −20
430



 5,9

(6.1)

 2,3

(6.2)

TS −20
580

gdzie E20 oraz σ20 sa˛ odpowiednio modulem spr˛eżystości i granica˛ plastyczności dla stali
w temperaturze 20 ◦ C.
Polaczenie
˛
możliwości obliczeniowych programów o odmiennych zastosowaniach odbywa si˛e po zalożeniu w obu modelach siatki o odpowiedniej g˛estości. Nie jest warunkiem
niezbednym,
˛
aby siatki mialy identyczny wymiar w obu przypadkach. Siatka programu
do symulacji pożaru może mieć zazwyczaj mniejsza˛ gestość
˛
niż siatka programu MES.
Algorytm post˛epowania przy analizie wytrzymalościowej konstrukcji poddanej obcia˛
żeniu termicznemu pożaru jest nastepuj
˛ acy:
˛
1. Sporzadzenie
˛
pliku wejściowego do programu symulacji pożaru (określenie geometrii
pomieszczeń, rodzaju i rozmieszczenia materialów palnych, mocy pożaru).
2. Wykonanie analizy przy pomocy polowego modelu pożaru FDS.
3. Zapis rozkladu temperatury konstrukcji w kolejnych przedzialach czasowych do oddzielnych plików tekstowych (program FDS2ASCII).
4. Generacja pliku wejściowego do modelu MES przy pomocy wlasnego programu, stanowiacego
˛
interfejs slużacy
˛ do przesylania danych mi˛edzy modelem pożaru a programem MES.
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5. Uruchomienie analizy wytrzymalościowej konstrukcji poddanej oddzialywaniu termicznemu przy użyciu programu FEAP.
6. Analiza wyników.
Schemat blokowy powyższego algorytmu ilustruje rys. 6.2

FDS

FDS2ASCII

Interfejs
FDS2FEAP

FEAP

Postprocesor
SMOKEVIEW

Rysunek 6.2: Algorytm post˛epowania przy wykonywaniu analizy wytrzymalościowej
konstrukcji obciażonej
˛
termicznie pożarem
Przerywana˛ linia˛ oznaczono potencjalne sprz˛eżenie zwrotne w kierunku od programu
FEAP do FDS. Jest ono przewidywane w niżej wymienionych przypadkach:
a) wybicie szyb w oknach w czasie pożaru w sytuacjach:
- przekroczenia temperatury ok. 300 ◦ C na powierzchni szyby,
- mechanicznego stluczenia szyby np. w trakcie dzialań Straży Pożarnej,
- naglego wzrostu ciśnienia w pomieszczeniu w wyniku wybuchu (przyrost ciśnienia powyżej 5 kP a) lub innych zjawisk pożarowych takich jak ﬂashover rozgorzenia albo backdraft - wstecznego ciagu
˛ plomieni,
b) zniszczenie ogniowe przegród (ścian, suﬁtów itp),
c) otwarcie dowolnego otworu wentylacyjnego np. drzwi.
W wymienionych sytuacjach należy wprowadzić możliwość regulowania liczby odwolań
mi˛edzy programami FEAP i FDS. Odwolania te w przypadku zdarzeń a – c powinny być
wywolywane automatycznie.
Istnieje tez możliwość szybkiej weryﬁkacji najcz˛estszych scenariuszy pożaru specjalnymi programami lub informacjami z bazy danych. Zagadnienie to bedzie
˛
rozpatrywane
w przyszlości.
W przypadku wykazania w analizie zniszczenia elementów konstrukcyjnych w stopniu
zagrażajacym
˛
utracie stabilności budynku dalsze obliczenia należy przerwać. Kontynuacja obliczeń przyjetymi
˛
w zalożeniach metodami jest niemożliwa z uwagi na znacznie
deformacje. Poza tym w przypadku zawalenia si˛e pojedynczych pomieszczeń lub ca-
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lego budynku diametralnie zmieniaja˛ si˛e warunki brzegowe w symulacji przeplywu gazów.
Opis interfejsu FDS2FEAP
Interfejs FDS2FEAP jest wlasnym programem slużacym
˛
do przekazywania wyników
z modelu FDS (rozkladu temperatury w konstrukcji dla kolejnych przedzialów czasowych) do programu FEAP. Zostal napisany w j˛ezyku programowania Borland Delphi
i zawiera okolo 500 linii kodu. Umożliwia generacj˛e pliku wejściowego do programu FEAP
z uwzgl˛ednieniem zmian temperatury w poszczególnych w˛ezlach analizowanej konstrukcji. W szczególnym przypadku program FDS2FEAP umożliwia obciażenie
˛
konstrukcji
stala˛ temperatura˛ w określonej plaszczyźnie oraz sprawdzenie poprawności skonstruowania modelu pod wzgl˛edem powiazania
˛
jego elementów, blokady odpowiednich w˛ezlów
i obciażenia
˛
silami pochodzacymi
˛
od ci˛eżaru konstrukcji.
Po uruchomieniu program FDS2FEAP zadaje pytanie o nazw˛e pliku wejściowego,
któremu nadaje rozszerzenie "txt". Nastepnie
˛
program prosi o określenie rodzaju elementów, które bed
˛ a˛ zastosowane w modelu. Istnieja˛ dwie możliwości budowy modelu
(FRAME, SHELL). Pierwsza opcja zaklada zdeﬁniowanie modelu jako przypadek konstrukcji ramowo-plytowej (z przewaga˛ elementów typu FRAME), w której slupy i rygle
bed
˛ a˛ stanowić belki, a jedynie stropy bed
˛ a˛ elementami plytowymi (lub nie bed
˛ a˛ wyste˛
pować wcale). Drugi przypadek zaklada, że model bedzie
˛
zlożony wylacznie
˛
z elementów
plytowych (SHELL). Oznacza to, że każdy slup i rygiel konstrukcji bedzie
˛
stanowić belka
dwuteowa, a każda jej pólka i środnik bed
˛ a˛ odpowiednio zdeﬁniowane przez elementy
plytowe. W obecnej, laboratoryjnej wersji programu tworzenie wi˛ekszych, skomplikowanych konstrukcji polega na powieleniu jednego bloku (pomieszczenia) w kierunku poziomym i pionowym (kondygnacje). Dlatego w nast˛epnej kolejności program zapytuje o ilość
pomieszczeń w poziomie oraz w pionie. Kolejnym wyborem jest określenie rodzaju cz˛eści wykonywalnej (BATCH). Pierwsza˛ możliwościa˛ jest zaprojektowanie jedynie siatki
modelu i jego wizualizacja. Opcja ta sluży do weryﬁkacji poprawności modelu tj. pola˛
czenia elementów, warunków brzegowych i obciażenia
˛
silami pochodzacymi
˛
od ci˛eżaru
wlasnego konstrukcji. Druga˛ możliwość stanowi nagrzewanie konstrukcji stala˛ temperatura˛ w w˛ezlach polożonych na jednej plaszczyźnie. Ten przypadek może być zbliżony do
nagrzewania si˛e stropu budynku pod wplywem oddzialywania wysokiej temperatury gazów pożarowych, które gromadza˛ si˛e w warstwie podsuﬁtowej. Program prosi o podanie
numeru kondygnacji, na której stropy bed
˛ a˛ poddane obciażeniu
˛
termicznemu. Przypadek
trzeci (pelna analiza) najlepiej odzwierciedla procesy zachodzace
˛ w pożarze, ponieważ
laczy
˛
możliwości dokladnego określania temperatury w każdym punkcie konstrukcji przez
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START

Nazwa pliku FEAP

Rodzaj elementów
(FRAME, SHELL)
Ilość pomieszczeń
(w poziomie, pionie)
Część wykonywalna
BATCH

1. Tylko siatka

2. Nagrzewanie
płaszczyzny

3. Pełna analiza
(poŜar)

Kondygnacja, na
której następuje
nagrzewanie

Pomieszczenie,
w którym powstał
poŜar

Uwzględnianie
stropów (tak/nie)
KONIEC

Rysunek 6.3: Kolejność wprowadzania danych do programu FDS2FEAP
model pożaru z możliwościami analizy termo-spr˛eżystoplastycznej programu metody elementów skończonych. Program prosi o dokladne określenie pomieszczenia, w którym powstal pożar. Ostatnim komunikatem programu jest zapytanie o uwzgl˛ednienie stropów
w elementach modelu. Obliczenia wykonane dla konstrukcji z pomini˛eciem stropów sa˛
krótsze i moga˛ poslużyć do wstepnych
˛
analiz.
Kolejność wprowadzania danych do programu FDS2FEAP obrazuje rys. 6.3.
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Przyklady obliczeń numerycznych

7.1. Analiza zniszczeniowa wybranych elementów - pojedyncze belki stalowe izolowane termicznie i nieizolowane
Elementy konstrukcji stalowej w temperaturze okolo 500 ◦ C traca˛ swoja˛ nośność.
W pożarze rozwini˛etym stan taki osiagni˛
˛ ety jest po kilku minutach. Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych.
Najpopularniejszym sposobem wykonania zabezpieczenia jest zastosowanie samonośnej
okladziny skrzynkowej (bez mocowania do elementu stalowego) z plyt ogniochronnych
(rys. 7.1). Plyty te wykonane sa˛ ze skladników mineralnych (silikatowo-cementowe lub
krzemianowe).
W poniższym przykladzie numerycznym zaprezentowano element o przekroju dwuteowym zabezpieczony izolacja˛ skrzynkowa˛ poddany dzialaniu wysokiej temperatury od
dolnej strony belki. Badany dwuteownik o wymiarach 0, 1 m × 0, 1 m × 1 m i grubości
izolacji 0, 01 m zostal pokazany na rys. 7.2.

Przyjeto
˛ zadawana˛ temperatur˛e T = 1000 ◦ C oraz pozostale parametry podane poniżej.
Parametry stali:
Modul Younga E = 2, 1 · 1011 P a
Wspólczynnik Poissona ν = 0, 3
Wspólczynnik przejmowania ciepla α = 58 W/m2 K
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10 mm

100 mm

100 mm

20 mm

Rysunek 7.1: Przykladowe zabezpieczenie slupa stalowego.

20 mm
Rysunek 7.2: Zwymiarowany dwuteownik z izolacja.˛
Gestość
˛
ρ = 7850 kg/m3
Parametry izolacji:
Modul Younga E = 0, 15 · 1011 P a
Wspólczynnik Poissona ν = 0, 17
Wspólczynnik przejmowania ciepla α = 0, 175 W/m2 K
Gestość
˛
ρ = 1100 kg/m3
Wyniki obliczeń zaprezentowano na kolejnych wykresach.

7.1 Analiza zniszczeniowa wybranych elementów - pojedyncze belki stalowe
izolowane termicznie i nieizolowane
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Rysunek 7.3: Przebieg temperatury w środku belki dwuteowej przy jej podgrzewaniu
ośrodkiem zewn˛etrznym o temperaturze ustalonej 1000 ◦ C (belka nieosloni˛eta i osloni˛eta
izolacja˛ o grubości 10 mm) [obliczenia wlasne].
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W dalszych obliczeniach przyjeto
˛ dwa rodzaje umocowania i obciażenia
˛
sila˛ belki,
o dlugości 1 m i przekroju dwuteowym pokazanym na rys. 7.2, podgrzewanej w dolnej
plaszczyźnie (rys. 7.4, 7.5).
Kolejne wykresy prezentuja˛ przemieszczenia badanych punktów belki w przypadku
zastosowania modelu materialu spr˛eżystego z uwzgl˛ednieniem rozszerzalności termicznej
(rys. 7.6 i 7.7). Na rysunkach 7.8 i 7.9 pokazano jak ksztaltuje si˛e ugi˛ecie belki przy
zastosowaniu spr˛eżysto-plastycznego modelu materialu bez uwzgl˛ednienia rozszerzalności
termicznej. Na kolejnych dwóch rysunkach 7.10 oraz 7.11 zaprezentowano wyniku analizy
ugi˛ecia belki dla zmodyﬁkowanego spr˛eżystego modelu materialu. Modyﬁkacja polega na
wprowadzeniu zależności modulu Younga E od temperatury T zgodnie ze wzorem 6.1.
Model ten uwzgl˛ednia wplyw rozszerzalności cieplnej materialu.

Rysunek 7.5: Belka umocowana dwustronnie.
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Rysunek 7.6: Zależność przemieszczenia calkowitego krańcowego punktu belki (umocowanej jednostronnie) od przylożonej sily dla różnej temperatury podgrzewania i po
zastosowaniu izolacji.
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Rysunek 7.7: Zależność przemieszczenia calkowitego środkowego punktu belki (umocowanej dwustronnie) od przylożonej sily dla różnej temperatury podgrzewania i po zastosowaniu izolacji.
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Rysunek 7.8: Zależność ugi˛ecia krańcowego punktu belki (umocowanej jednostronnie)
od przylożonej sily dla zmiennego parametru PLAStic MISEs w modelu spreżysto˛
plastycznym, porównanie wyników z modelem spreżystym.
˛
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Rysunek 7.9: Zależność ugi˛ecia środkowego punktu belki (umocowanej dwustronnie)
od przylożonej sily dla zmiennego parametru PLAStic MISEs w modelu spreżysto˛
plastycznym, porównanie wyników z modelem spreżystym.
˛
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Rysunek 7.10: Zależność ugi˛ecia krańcowego punktu belki (umocowanej jednostronnie)
od przylożonej sily dla modelu spr˛eżystego z zależnościa˛ E = f (T ), porównanie wyników
z modelem spreżystym
˛
i spreżysto-plastycznym.
˛
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Rysunek 7.11: Zależność ugi˛ecia środkowego punktu belki (umocowanej dwustronnie)
od przylożonej sily dla modelu spr˛eżystego z zależnościa˛ E = f (T ), porównanie wyników
z modelem spreżystym
˛
i spreżysto-plastycznym.
˛
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Analiza pojedynczej belki o przekroju dwuteowym podgrzewanej w dolnej plaszczyźnie wykazala, że:
1. Rozszerzalność temperaturowa powoduje deformacje belki mimo istnienia zerowych
sil zewn˛etrznych.
2. Przy dzialaniu znacznych sil zewn˛etrznych rozszerzalność temperaturowa traci znaczenie.
3. Zastosowanie izolacji zapobiega jej nadmiernemu nagrzewaniu, a co za tym idzie
zwi˛eksza sztywność belki przy dzialaniu wysokich temperatur.
Model spreżysty
˛
materialu z uwzgl˛ednieniem jedynie rozszerzalności cieplnej (wykresy 7.6) jest niewystarczajacy
˛ w analizie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji, gdyż nie
uwzgl˛ednia pogorszenia wlaściwości materialowych stali w podwyższonej temperaturze.
Znajduje to odzwierciedlenie w uzyskanej wartości maksymalnego ugi˛ecia belki podgrzanej do temperatury 1020 ◦ C, która wynosi tylko 12 mm. W rzeczywistości belka w tej
temperaturze nie może przenosić żadnych obciażeń.
˛
Na wykresie 7.8 pokazano wykres zależności maksymalnego ugi˛ecia belki od przylożonej sily dla różnych temperatur. Zastosowano model spr˛eżysto-plastyczny z uwzgl˛ednieniem wplywu temperatury na granic˛e plastyczności zgodnie ze wzorem 6.2. Wyniki tego
rodzaju analizy sa˛ bliższe rzeczywistemu zachowaniu belki obciażonej
˛
sila˛ oraz termicznie.
Maksymalne ugi˛ecie belki w zależności od przylożonej sily i temperatury z uwzgl˛ednieniem oslabienia modulu spr˛eżystości przedstawiono na wykresach 7.10 i 7.11. Należy
zauważyć, że dla temperatury 353 ◦ C nie widać jeszcze znacznego pogorszenia wlaściwości materialowych (por. rys. 6.1). Jednakże już przy temperaturze 687 ◦ C obserwujemy
znaczne ugi˛ecia belki. Nawet bez obciażenie
˛
sila˛ zewn˛etrzna˛ (jedynie obciażenie
˛
temperatura)
˛ belka ugina si˛e o ok. 5 cm. W zagadnieniach symulacji zachowania si˛e konstrukcji
w warunkach pożaru okazuje si˛e, że wieksze
˛
znaczenie ma utrata wlaściwości spreżystych
˛
niż obniżenie granicy plastyczności.

7.2. Analiza globalna deformacji szkieletu nośnego budynku
w warunkach pożaru
Poniższy przyklad ilustruje możliwości sprz˛eżonych programów FDS i FEAP w zakresie symulacji przebiegu pożaru i procesu deformacji stalowej konstrukcji budynku.
Przyjeto,
˛ że pożar rozwija si˛e w pomieszczeniu o wymiarach: 5, 2 m × 4, 6 m × 2, 4 m
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(rys. 7.12).

Rysunek 7.12: Pomieszczenie objete
˛ pożarem [opracowanie wlasne].
Zalożono dwa przypadki rozwoju pożaru. W pierwszym przypadku otwór wentylacyjny stanowia˛ drzwi o wymiarach 0, 8 m × 2 m, a w drugim okno o wymiarach

1, 2 m × 1, 2 m, które zostaje calkowicie uszkodzone pod wplywem dzialajacej
˛ na nie

podwyższonej temperatury 300 ◦ C. Stan ten nast˛epuje po czasie 85 s trwania pożaru.
W pierwszym przypadku przyjeto
˛ szybkość wydzielania ciepla z jednostki powierzchni
równa˛ 1000 kW/m2 , a w drugim 3000 kW/m2 . W pomieszczeniu znajduja˛ si˛e typowe
tapicerowane meble: kanapa, fotele i materac, poza tym wyst˛epuja˛ materialy palne wykonane z drewna świerkowego takie jak stól. Na podlodze znajduje si˛e palna wykladzina.
Źródlo ognia znajduje si˛e na kanapie (poliuretan). Ściany wykonane sa˛ z plyty gipsowej.
Model pomieszczenia podzielony jest na 8424 obj˛etości kontrolnych (wymiar komórki
0, 2 m). Czas symulacji ustalono na 900 s (15 min.).
Dzialanie systemu FDS2FEAP, przedstawionego wcześniej w rozdziale 6, polega na
zlożeniu modelu budynku z wielu powielanych jednakowych pomieszczeń. Autor dokonal
symulacji dla przypadku budynku dwukondygnacyjnego (rys. 7.13). Obliczone za pomoca˛
programu FDS przebiegi temperatury przenoszone sa do programu FEAP.
W przypadku budynku jednokondygnacyjnego podzielono konstrukcje˛ na 1022 (pomieszczenie z drzwiami) lub 1032 (pomieszczenie z oknem) elementów skończonych,
w przypadku budynku dwukondygnacyjnego na 2064 elementów, a trzykondygnacyjnego
- na 3096 elementów skończonych.
Moc pożaru i temperatury panujace
˛ w pomieszczeniu w wyżej wymienionych dwóch
przypadkach warunków rozwoju pożaru zaprezentowano w formie wykresów (rys. 7.14,
7.15).

126

Przyklady obliczeń numerycznych

Rysunek 7.13: Model budynku wielokondygnacyjnego [opracowanie wlasne].
Na rys. 7.16 - 7.19 pokazano wizualizacj˛e rozkladu temperatury na powierzchniach
elementów stalowej konstrukcji budynku oraz jej deformacje dla jednego pomieszczenia,
w którym rozwijal si˛e pożar. Szybkość wydzielania ciepla z jednostki powierzchni wynosila: w przypadku pomieszczenia z drzwiami - 1000 kW/m2 (rys. 7.16 - 7.17), a w przypadku
pomieszczenia z oknem - 3000 kW/m2 (rys. 7.18 - 7.19).
Dla pierwszego przypadku (pomieszczenie z otwartymi drzwiami) w wyniku stosunkowo niewielkiej szybkości wydzielania ciepla z jednostki powierzchni 1 MW/m2 obserwuje
si˛e niewielkie deformacje elementów konstrukcji. Jest to zwiazane
˛
ze stosunkowo wolnym
przyrostem temperatury powierzchni elementów oraz malym obciażeniem
˛
konstrukcji (jedynie jej wlasny ci˛eżar). Pierwsze zauważalne odksztalcenia pojawiaja˛ si˛e po czasie 2 min.
trwania pożaru.
Dla drugiego przypadku (pomieszczenie o tych samych wymiarach z otwartym
oknem), przy szybkości wydzielania ciepla z jednostki powierzchni 3 MW/m2 obserwuje
si˛e znacznie wi˛eksze deformacje elementów konstrukcji, szczególnie w miejscu polacze˛
nia slupów ze stropem. Wzrost szybkości wydzielania ciepla w stosunku do przypadku
pierwszego powoduje zmniejszenie czasu do 1 min. pojawienia si˛e pierwszych zauważalnych deformacji konstrukcji. W wyniku zmniejszenia powierzchni otworu wentylacyjnego
nastepuje
˛
szybsza kumulacja ciepla w górnych cz˛eściach pomieszczenia.
Na rys. 7.20 - 7.21 przestawiono wyniki symulacji deformacji stalowej konstrukcji
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Rysunek 7.14: Moc pożaru dla dwóch przypadków rozwoju pożaru: (1) w pomieszczeniu
z drzwiami i gestości
˛
a˛ mocy pożaru 1000 kW/m2 oraz (2) w pomieszczeniu z oknem
i gestości
˛
a˛ mocy pożaru 3000 kW/m2 .
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Rysunek 7.15: Lokalna temperatura pożaru dla dwóch przypadków jego rozwoju.
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Rysunek 7.16: Deformacja stalowej konstrukcji budynku jednokondygnacyjnego
z drzwiami po czasie 1, 5 min. trwania pożaru.

_________________
DISPLACEMENT 4
2.00E+01
0.00E+00
1.00E+02
2.00E+02
3.00E+02
4.00E+02
5.00E+02
6.00E+02
7.00E+02
8.00E+02
9.00E+02
1.00E+03
4.23E+02

Time = 1.50E+02
1.20E+02

Rysunek 7.17: Deformacja stalowej konstrukcji budynku jednokondygnacyjnego
z drzwiami po czasie 2, 5 min. trwania pożaru.
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Rysunek 7.18: Deformacja stalowej konstrukcji budynku jednokondygnacyjnego z oknem
po czasie 1, 5 min. trwania pożaru.

7.2 Analiza globalna deformacji szkieletu nośnego budynku
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Rysunek 7.19: Deformacja stalowej konstrukcji budynku jednokondygnacyjnego z oknem
po czasie 2, 5 min. trwania pożaru.
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Rysunek 7.20: Deformacja stalowej konstrukcji budynku dwukondygnacyjnego z oknami
po czasie 1, 5 min. trwania pożaru.
budynku dwukondygnacyjnego z oknami. Źródlo pożaru bylo umiejscowione w dolnej
kondygnacji. Szybkość wydzielania ciepla z jednostki powierzchni wynosila 3 MW/m2 .
Stopy na obu kondygnacjach nie sa˛ dodatkowo obciażone.
˛
Pierwsze obserwowane deformacje slupów na drugiej kondygnacji pojawiaja˛ si˛e po
czasie 1, 5 min. trwania pożaru. Po czasie 2, 5 min. nastepuje
˛
deformacja stropu mi˛edzy
pierwsza˛ a druga˛ kondygnacja,˛ a wi˛ec zawalenie si˛e pomieszczenia ze źródlem ognia.
Na rys. 7.22 - 7.23 przedstawiono deformacje stalowej konstrukcji budynku trzykondygnacyjnego z oknami. Źródlo ognia o szybkości wydzielania ciepla z jednostki powierzchni
3 MW/m2 znajdowalo si˛e na pierwszej kondygnacji. Po czasie 1, 5 min. zaobserwowano
pierwsze znaczace
˛ deformacje na pierwszej i drugiej kondygnacji. Na kondygnacji trzeciej
nie nastepowa
˛
la deformacja konstrukcji budynku. Po czasie 2, 5 min. nastepowa
˛
l dalszy
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Rysunek 7.21: Deformacja stalowej konstrukcji budynku dwukondygnacyjnego z oknami
po czasie 2, 5 min. trwania pożaru.
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Rysunek 7.22: Deformacja stalowej konstrukcji budynku trzykondygnacyjnego z oknami
po czasie 1, 5 min. trwania pożaru.
wzrost temperatury na kondygnacji pierwszej i drugiej co spowodowalo silna˛ deformacje˛
slupów stalowych na kondygnacji pierwszej i drugiej oraz deformacje˛ stropów mi˛edzy
pierwsza˛ i druga˛ kondygnacja.˛ Nie stwierdzono deformacji stropu mi˛edzy druga˛ i trzecia˛
kondygnacja.˛
Zamieszczone wyniki przeprowadzonych symulacji w postaci graﬁcznej pokazuja˛ powstanie najwi˛ekszych zniszczeń konstrukcji. Podane czasy (1, 5 i 2 min.) odnosza˛ si˛e do
drugiej fazy pożaru rozwini˛etego.
Otrzymane wyniki obliczeń numerycznych wskazuja˛ na silny wplyw szybkości wydzielania ciepla źródla ognia i obciażenia
˛
konstrukcji na charakter i zakres jej deformacji.
Ze wzrostem szybkości wydzielania ciepla nastepuje
˛
zmniejszenie czasu do pojawienia sie˛
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Rysunek 7.23: Deformacja stalowej konstrukcji budynku trzykondygnacyjnego z oknami
po czasie 2, 5 min. trwania pożaru.
pierwszych oznak deformacji (przypadek pomieszczenia jednokondygnacyjnego). Zmniejszenie powierzchni i wysokości otworu wentylacyjnego ma wplyw na szybkość przyrostu
temperatury w górnej cz˛eści pomieszczenia ze źródlem ognia.
Obciażenie
˛
konstrukcji w dolnych obszarach budynku w czasie pożaru ma wplyw na
rodzaj deformacji. Dla szybkości wydzielania ciepla z jednostki powierzchni 3 MW/m2 ma
miejsce deformacja stropów, czego nie obserwuje si˛e dla tej samej szybkości wydzielania
ciepla, ale w przypadku rozwoju pożaru w ukladzie jednokondygnacyjnym.
Najwi˛ekszego zagrożenie deformacja˛ i zawaleniem należy spodziewać si˛e w pomieszczeniu ze źródlem ognia, jak również w pomieszczeniach polożonych bezpośrednio nad
pomieszczeniem objetym
˛
pożarem.

7.3. Obliczenia rozkladu temperatury i symulacje procesu deformacji wybranych elementów konstrukcji w czasie rozwoju pożaru
Celem symulacji komputerowej bylo obliczenie rozkladu temperatur oddzialujacych
˛
na elementy konstrukcji budowlanej (w funkcji promienia i wysokości) podczas pożaru,
który powstal w hali przy ul. Chelmżyńskiej w Warszawie. Obliczenia pól temperatury
moga˛ poslużyć do dalszych analiz uszkodzeń termicznych konstrukcji budynku.
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7.3.1. Opis rozwoju pożaru hali
Pożar hali powstal w dniu 12.06.2006 r. okolo godz. 23.15. Już po kilku minutach od
chwili rozpocz˛ecia, pożar obejmowal swa˛ powierzchnia˛ 1/4 hali (okolo 1000 m2 ), a plomienie wydostawaly si˛e na dach (wysokość okolo 12 m). Po uplywie okolo godziny trwania
pożaru, kiedy byl on już dogaszany, zawaleniu ulegla cz˛eść dachu hali. Widok hali po
pożarze z zewnatrz
˛ przedstawia rys. 7.24.

Rysunek 7.24: Hala po pożarze (widok z zewnatrz)
˛
[fotograﬁa z ogl˛edzin popożarowych].

7.3.2. Zalożenia modelu do symulacji rozwoju pożaru
Do symulacji przyjeto
˛ nastepuj
˛ ace
˛ wymiary hali: dlugość 79 m, szerokość 55 m, wysokość 12 m. Uwzgl˛edniono ścian˛e dzialowa˛ dzielac
˛ a˛ hal˛e na dwie umowne cz˛eści: A i B
oraz stropy w dwóch trzykondygnacyjnych nawach bocznych. Ustalono czas symulacji na
3600 s (1 h). Maksymalna˛ moc pożaru oszacowano biorac
˛ pod uwage˛ poniższa˛ zależność:

Q̇max = β · ṁ′′ · Fp · qs
gdzie:
ṁ′′ - wlaściwa masowa szybkość spalania, dla wybranych materialów palnych:
kg
m2 s
kg
= 0,035 2
ms

ṁ′′olej nap. = 0,042
ṁ′′mazut
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ṁ′′drewno = 0,014

kg
m2 s

przyjeto
˛
ṁ′′śr. = 0,02

kg
,
m2 s

Fp - maksymalna powierzchnia pożaru, Fp = 1000 m2 ,
qs - cieplo spalania, qs (śr.) = 25 MkgJ ,
β - wspólczynnik efektywności spalania, β(śr.) = 0, 2.
Obliczono, że maksymalna moc pożaru wynosila okolo
Q̇max ∼
= 100 MW
Jako otwory wentylacyjne przyj˛eto dwa świetliki o wymiarach 3 m x 12 m znajdujace
˛
si˛e bezpośrednio nad źródlem ognia. Zalożono, że ściana dzialowa (rys. 7.25) wytrzymuje 0, 5 h trwania pożaru i jej górna polowa w obszarze spalania po tym czasie ulega
zniszczeniu.

Rysunek 7.25: Ściana dzialowa (widoczna po lewej stronie) [fotograﬁa z ogl˛edzin popożarowych].
Od momentu cz˛eściowego zniszczenia ściany dzialowej gazy pożarowe przedostaja˛ si˛e
z cz˛eści hali objetej
˛ pożarem (A) do drugiej cz˛eści hali (B). W celu wyznaczenia rozkladu
temperatury przedzielono obszar hali trzema plaszczyznami kontrolnymi: z = 4, z = 8
i z = 12 m. Ze wzgl˛edu na stosunkowo krótki czas rozwoju pożaru, badaniu poddano
druga˛ faz˛e pożaru (pożar rozwini˛ety) i zalożono stala˛ moc pożaru. Poniżej na rys. 7.26
przedstawiono wyglad
˛ modelu hali.
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Rysunek 7.26: Model hali, kolorem żóltym zaznaczono obszar spalania (1000 m2 ) [opracowanie wlasne].
Do obliczeń pól temperatury w hali użyto program komputerowy FDS (Fire Dynamics
Simulator) [144] oparty na modelu polowym pożaru. Przyj˛eto wielkość komórek siatki
obliczeniowej 1 m x 1 m x 1 m. Ognisko pożaru znajdowalo si˛e w punkcie o wspólrz˛ednych
x = 13 m, y = 30 m, z = 0 m.

7.3.3. Analiza obliczonego rozkladu temperatury w hali
Dla dobrego zobrazowania rozkladu temperatury budynek przeci˛eto trzema plaszczyznami o równaniach z = 4 m, z = 8 m i z = 12 m. Wykresy przedstawiaja˛ rozklad
temperatury co 600 sekund (10 min.) trwania pożaru. Obliczony rozklad temperatury
w hali dla plaszczyzny z = 12 m przedstawiono na kolejnych wykresach (rys. 7.27 - 7.32).

7.3 Obliczenia rozkladu temperatury i symulacje procesu deformacji wybranych
elementów konstrukcji w czasie rozwoju pożaru
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Rysunek 7.27: Rozklad temperatury w hali po czasie t = 10 min.
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Rysunek 7.28: Rozklad temperatury w hali po czasie t = 20 min.
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Rysunek 7.29: Rozklad temperatury w hali po czasie t = 30 min.
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Rysunek 7.30: Rozklad temperatury w hali po czasie t = 40 min.
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137

X,Y,TEMPERATURE
30
0

55
50

360
330

0

270

390

25

0
42
48
0

10

450

420

48
0

0
51

15

390 360 330

540

510

510
45
0

5
0
0

10

20

45
0

20

300

630

m

540

39

35

420

30
0

40

30

360

330

45

30

40

50

60

630
600
570
540
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60

70

m

Rysunek 7.31: Rozklad temperatury w hali po czasie t = 50 min.
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Rysunek 7.32: Rozklad temperatury w hali po czasie t = 60 min.
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Rysunek 7.33: Wykres sil tnacych,
˛
momentów zginajacych,
˛
katów
˛
obrotu i ugi˛ecia belki.

7.4. Symulacja procesu deformacji jednej z belek nośnych dachu hali
W niniejszym przykladzie wykonano analityczne obliczenia deformacji i napr˛eżeń
w belce obustronnie podpartej. Wymiary belki sa˛ nastepuj
˛ ace:
˛
- dlugość l=5 m,
- szerokość a=5 cm,
- wysokość belki h=35 cm.
Obciażenie
˛
stanowi sila ciag
˛ la o wartości q=10 kN/m.
Linia ugi˛ecia belki dwustronnie podpartej dana jest wyrażeniem
1
w(x) =
E ·I



−q · x4 q · l · x3 q · l3 · x
+
−
24
12
24



(7.1)

Wykres sil tnacych,
˛
momentów zginajacych,
˛
katów
˛
obrotu oraz ugi˛ecia belki przedstawiono na rys. 7.33.
Wykres ugi˛ecia belki dla szeregu temperatur: 20, 100, 200, 300, 450 ◦ C przedstawiono
na rys. 7.34. Odpowiednie temperatury zostaly dobrane na podstawie symulacji przebiegu
pożaru przeprowadzonej w rozdziale 7.3.2. Wybrana zostala belka ze środkowej cz˛eści hali.

7.4 Symulacja procesu deformacji jednej z belek nośnych dachu hali
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Rysunek 7.34: Wykres ugi˛ecia belki dla szeregu temperatur (od góry): 20, 100, 200, 300,
450 ◦ C.
W symulacjach pożaru hali zalożono scenariusz pożaru polegajacy
˛ na osiagni˛
˛ eciu fazy rozwini˛etej z maksymalna˛ szybkościa˛ wydzielania ciepla równa˛ 100 MW i trwajac
˛ a˛
60 min. Rozklady temperatury określono w trzech plaszczyznach na różnych wysokościach powyżej plaszczyzny podlogi odpowiednio po czasie 10, 20, 30, 40, 50 i 60 minut
od poczatku
˛
trwania fazy rozwini˛etej pożaru.
Po analizie wyników symulacji wyciagni˛
˛ eto nastepuj
˛ ace
˛ wnioski:
1. Otrzymano znaczne niejednorodności pól temperaturowych od ok. 100

◦

C do

1000 C.
◦

2. Pod suﬁtem hali obserwowano silne ugi˛ecie i rozprzestrzenianie si˛e plomieni turbulentnych.
3. Przy przyjetej
˛ liniowej predkości
˛
rozprzestrzeniania si˛e plomienia dla pożaru w rozważanej hali równej 5 m/min., czas objecia
˛
strefy spalania o powierzchni 1000 m2
wyniósl ok. 5 min.
4. Najwi˛eksze wartości temperatury otrzymano na wysokości stropu hali bezpośrednio
nad ogniskiem pożaru.
5. Po czasie 30 min. od poczatku
˛
spalania i zniszczeniu ściany dzialowej w hali nastapi
˛ lo rozprzestrzenienie goracych
˛
gazowych produktów spalania w calej objetości
˛
hali i znaczne zmiany rozkladów temperatury.
6. Podczas tego procesu zaobserwowano pojawienie si˛e znacznych wartości temperatury w cz˛eści B hali, pierwotnie nie objetej
˛
pożarem, si˛egajacych
˛
nawet 600 ◦ C
w plaszczyźnie podsuﬁtowej.
7. Zauważono, że ugi˛ecie belki stalowej, która podpierala dach hali, podgrzanej do
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temperatury 200 ◦ C jest o 58 % wi˛eksze niż belki w temperaturze 20 ◦ C. Prowadzić
to może do naruszenia stabilności konstrukcji oraz katastrofy budowlanej. Przy
300 ◦ C ugi˛ecie belki stanowi już 240 % ugi˛ecia w temperaturze pokojowej.
8. Pobrano próbki betonu z określonych miejsc konstrukcji hali (slupów żelbetowych).
Nastepnie
˛
podczas badań laboratoryjnych poddano analizie ich struktur˛e określajac
˛
warunki cieplne, w których znajdowala si˛e konstrukcja w czasie pożaru. Stwierdzono
zgodność wyników obliczeń programem FDS z danymi otrzymanymi na drodze analizy laboratoryjnej próbek pobranych z konstrukcji hali. Ponadto analiza napr˛eżeń
belki obciażonej
˛
cieplnie wykazala, iż możliwe bylo zawalenie si˛e hali w podanym
czasie.

Rozdzial

8
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Przedmiotem rozważań niniejszej pracy bylo wykorzystanie metod numerycznych
(Metody Elementów Skończonych, Metody Różnic Skończonych i Metody Objetości
˛
Skończonych) w analizie konstrukcji stalowej narażonej na obciażenie
˛
termiczne w czasie pożaru. Przebieg pola temperatur zostal wyznaczony za pomoca˛ zaawansowanego modelu polowego pożaru. Dokonano sprz˛eżenia dwóch programów: Fire Dynamics Simulator (FDS)
i Finite Element Analysis Program (FEAP) konstruujac
˛ autorski interfejs, umożliwiajacy
˛
przenoszenie danych mi˛edzy wymienionymi programami.
W trakcie badań uwzgl˛edniono szereg zjawisk towarzyszacych
˛
zarówno rozwojowi pożaru, jak i mechanizmowi deformacji i zniszczenia konstrukcji. Niektóre efekty powstajace
˛
podczas gwaltownego rozwoju pożaru (np. wybicie szyb, zniszczenie ścian dzialowych)
maja˛ duży wplyw na zmian˛e dynamiki procesu spalania co zostalo uwzgl˛ednione w pracy.
W trakcie prac nad rozprawa˛ doktorska˛ autor zrealizowal w 2005 roku wlasny projekt
badawczy pod tytulem Numeryczna analiza wytrzymalości konstrukcji stalowych w wa”
runkach pożaru”, sygnatura PN-B-286/1. Wyniki badań zostaly opublikowane w [211].
Realizacja projektu wymagala kompleksowej znajomości dwóch rodzajów oprogramowania: Metody Elementów Skończonych (MES) oraz Numerycznej Dynamiki Plynów (ang.
CFD - Computational Fluid Dynamics).
Autor w swojej pracy zawodowej zajmuje si˛e badaniem przyczyn powstawania pożarów. Wiele analiz popożarowych zawiera obliczenia rozkladu temperatury konstrukcji,
która ulegla zniszczeniu. Przykladem takiej analizy jest próba oszacowania pól temperatury w hali magazynowej opisanej w rozdziale 7.3. Obliczenie pól temperatury tradycyjny-
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mi, analitycznymi metodami jest bardzo trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe.
Polaczenie
˛
analizy predkości
˛
czastek
˛
powietrza i produktów spalania oraz pól temperatury z analiza˛ wytrzymalości konstrukcji odpowiada na zapotrzebowanie ekspertów do
spraw badania skutków pożarów. Doskonala˛ walidacja˛ wyników obliczeń wytrzymalościowych konstrukcji w warunkach pożaru jest obserwacja pomieszczeń zniszczonych w wyniku oddzialywania wysokiej temperatury. Rozklad temperatury można cz˛eściowo określić
analizujac
˛ stan elementów konstrukcyjnych po pożarze. Polaczenie
˛
obu metod rekonstrukcji pożaru: symulacji numerycznej oraz metody klasycznej - analitycznej daje w efekcie
precyzyjne odtworzenie przebiegu pożaru i zdarzeń z nim zwiazanych.
˛
Opracowany oraz
zaimplementowany algorytm, po niezbednych
˛
poprawkach dotyczacych
˛
stabilności obliczeń, może być bezpośrednio wykorzystany przez rzeczoznawców, bieglych, inżynierów
budownictwa, pożarnictwa i innych.
Brak dostepnych
˛
programów do badań konstrukcji budowlanych w trakcie pożaru,
zarówno komercyjnych jak i laboratoryjnych, spowodowal trudności w walidacji opracowywanego algorytmu. Należalo znaleźć w literaturze odpowiedni eksperyment (test pożarowy opisany w rozdziale 4.5), a nast˛epnie porównać wyniki analizy numerycznej z rezultatami eksperymentu. Znalezienie oraz wybór odpowiedniego eksperymentu a później
opracowanie i testowanie implementacji algorytmu analizy wytrzymalościowej konstrukcji
w warunkach pożaru bylo niezbednym
˛
elementem badań autora i musialo zajać
˛ bardzo
dużo czasu.
W ramach niniejszej rozprawy autor samodzielnie opracowal lub zmodyﬁkowal oraz
wlaczy
˛ l do programów FEAP oraz FDS nast˛epujace
˛ nowe elementy:
- interfejs pozwalajacy
˛ na odczyt danych dotyczacych
˛
pola temperatury, obliczonego
za pomoca˛ programu FDS, oraz przypisanie odpowiednich wartości temperatury
elementom konstrukcyjnym w programie FEAP,
- modyﬁkacja

prawa

konstytutywnego

modelu

spr˛eżystego

oraz

spr˛eżysto-

plastycznego pozwalajaca
˛ na uwzgl˛ednienie wplywu podwyższonej oraz zmiennej
w czasie temperatury na wlaściwości spreżyste
˛
i plastyczne elementów konstrukcji,
- uzupelnienie modelu przewodzenia ciepla o wplyw izolacji na nagrzewanie si˛e i oddawanie ciepla chronionych elementów konstrukcji oraz implementacja odpowiednich
podprogramów w programie FEAP,
- automatyczny dobór gestości
˛
dyskretyzacji przestrzeni w programie FDS na podstawie opracowanych kryteriów,
- opracowanie algorytmu eliminacji zniszczonych przez pożar elementów konstrukcyjnych i przegród oraz jego implementacja w programie FDS,
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- dobór wlaściwych wartości parametrów turbulencji i sprawdzenie ich wplywu na
poprawność obliczeń,
- opracowanie i implementacja automatycznej kontroli doboru kroku czasowego oraz
stabilności rozwiazania
˛
w programie FDS.
Na podstawie rozważań zawartych w pracy oraz doświadczeń numerycznych nasuwaja˛
si˛e nastepuj
˛ ace
˛ wnioski:
1. Opracowana metoda obliczania deformacji konstrukcji stalowej w warunkach pożaru, bazujaca
˛ na sprz˛eżeniu dwóch programów, jest sprawnie dzialajacym
˛
narz˛edziem
badawczym, które może być wykorzystane przez ekspertów w celu rekonstrukcji
przebiegu pożaru.
2. Zaimplementowany algorytm analizy wytrzymalości konstrukcji poddawanej wysokim temperaturom zostal pozytywnie zweryﬁkowany poprzez porównanie z eksperymentem opisanym w rozdziale 4.5. Dodatkowo analiza skutków pożaru w hali
magazynowej (rozdzial 7.3) pozwala sadzić,
˛
że polaczenie
˛
programów FDS oraz
FEAP pozwala wiernie odtworzyć przebieg oraz warunki pożaru.
3. Numeryczna symulacja pożaru w budynkach lacznie
˛
z analiza˛ napr˛eżeniowa˛ i zniszczenia elementów konstrukcyjnych jest istotnym dodatkiem do klasycznych, analitycznych metod odtwarzania przebiegu pożaru. Końcowy system analizujacy
˛ pożar
w budynkach może być nieoceniona˛ pomoca˛ w pracy bieglych sadowych
˛
czy ﬁrm
ubezpieczeniowych.
4. Glównymi wadami systemu FDS-FEAP sa˛ ograniczenia wynikajace
˛ z ilości dostep˛
nej pami˛eci i stosunkowo duża zlożoność obliczeniowa. Ponadto, w trakcie realizacji
badań napotkano na inne niedoskonalości opracowanego algorytmu:
- nie uwzgl˛edniony jest wplyw promieniowania na ogrzewanie ścian,
- zmiany geometrii obiektu (zawalenie si˛e ścian lub stropów) nie maja wplywu
na przebieg wymiany gazowej – na szcz˛eście problem nie wystepuje
˛
w tej fazie
pożaru, w której powinna przebiegać ewakuacja,
- niepelny opis turbulencji gazów pożarowych,
- ze wzgledu
˛
na ograniczony rozmiar zadania nie modelowano innych niż plastyczna deformacja rodzajów zniszczenia konstrukcji, takich jak pekni˛
˛ ecie, wyboczenie itd.,
- nie uwzgl˛edniono efektów dynamicznych pracujacej
˛ czy zawalajacej
˛ si˛e konstrukcji.
5. Znaczac
˛ a˛ niedoskonalościa˛ FDS jest duża wrażliwość algorytmu obliczeniowego na
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gestość
˛
dyskretyzacji, co zostalo szerzej opisane w rozdziale 4.5. Aby uzyskać dobre
rezultaty obliczeń osoba korzystajaca
˛ z programu FDS musi wykazać si˛e doświadczeniem i wyczuciem w doborze siatki i innych parametrów procesu. W zwiazku
˛
z duża˛ wrażliwościa˛ rezultatu obliczeń na dyskretyzacje˛ powszechne stosowanie programu FDS bez kontroli poprawności obliczeń do symulacji pożarów jest znacznie
ograniczone.
6. Cz˛eść z wymienionych wad zostala wyeliminowana w trakcie realizacji niniejszej
rozprawy poprzez:
- przeprowadzenie analizy istniejacych
˛
modeli promieniowania oraz propozycj˛e
nowych modeli,
- uwzgl˛ednienie zmiany warunków wymiany gazowej w wypadku stluczenia szyby, przepalenia drzwi itp.,
- wprowadzenie mechanizmu automatycznego zag˛eszczania siatki w przypadku
uzyskania zbyt dużych gradientów predkości
˛
w danym kierunku.
7. Cz˛eść badań, dotyczaca
˛ wplywu promieniowania na rozklady temperatur, pozostala
w fazie testów. Ich wyniki bed
˛ a˛ w przyszlości wykorzystane w dalszej pracy naukowej autora.

Dodatek

A

Instrukcja użytkowania systemu
FDS2FEAP

Poniżej zawarto opis polaczenia
˛
i opis cech ogólnych systemu FDS2FEAP. Interfejs
użytkownika tego programu pokazano na rys. A.1.

Rysunek A.1: Wyglad
˛ interfejsu programu FDS2FEAP
Konstruowanie pliku wejściowego do programu FDS
Pierwszym krokiem do rozpocz˛ecia obliczeń jest sporzadzenie
˛
tekstowego pliku wejściowego, który dostarczy modelowi FDS wszystkich niezbednych
˛
informacji opisujacych
˛
rozważany scenariusz pożaru. Najważniejsze parametry wejściowe określaja˛ rozmiary każdego prostopadlościennego obiektu (konstrukcji ścian, materialów palnych, otworów wentylacyjnych), zageszczenie
˛
siatki i inne parametry geometryczne. Nast˛epnie deﬁniuje sie˛
miejsce rozpocz˛ecia pożaru (usytuowanie palnika) i jego moc (HRR) oraz warunki brzegowe. Należy również sprecyzować żadane
˛
parametry wynikowe, które program umieści
w plikach wyjściowych. Dane wejściowe sa˛ zapisywane w pliku tekstowym, który odwoluje
si˛e do nazw określonych gotowych rekordów danych. Każda linia tego pliku zaczyna si˛e
znakiem &”, po którym wystepuje
˛
nazwa odpowiedniej grupy danych (HEAD, GRID,
”
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VENT), a po spacji lub przecinku lista parametrów zwiazanych
˛
z ta˛ grupa.˛ Każda lista
kończy si˛e znakiem /”. Użytkownik wyszczególnia tylko te wartości parametrów, które
”
zamierza zmienić w stosunku do domyślnych. Przykladowa struktura pliku wejściowego
pokazana jest poniżej.
&HEAD CHID=’sample’,TITLE=’A Sample Input File’ /
&GRID IBAR=24,JBAR=24,KBAR=48 /
&PDIM XBAR0=-.30,XBAR=0.30,YBAR0=-.30,YBAR=0.30,ZBAR=1.2 /
&TIME TWFIN=10. /
&MISC RADIATION=.FALSE. /
&SURF ID=’burner’,HRRPUA=1000. /
&OBST XB=-.20,0.20,-.20,0.20,0.00,0.05, SURF_IDS=’burner’,’INERT’,’INERT’ /
&VENT CB=’XBAR’ ,SURF_ID=’OPEN’ /
&VENT CB=’ZBAR’ ,SURF_ID=’OPEN’ /
&SLCF PBY=0.,QUANTITY=’TEMPERATURE’ /
&BNDF QUANTITY=’HEAT_FLUX’ /
Parametry w pliku wejściowym moga˛ być zarówno liczbami calkowitymi (IBAR=24),
rzeczywistymi (XBAR=0.30), tablicami liczb rzeczywistych (XB=-.20,0.20,...), lańcuchami znakowymi (CHID=’sample’), tablicami tekstowymi (SURF IDS = ’burner’ ’INERT’
’INERT’) oraz wartościami logicznymi (RADIATION=.FALSE.). Parametry logiczne moga˛ przyjmować wartości .TRUE. lub .FALSE. (kropki sa˛ zgodne z konwencja˛ jezyka
˛
programowania Fortran). Lańcuchy tekstowe, wyszczególnione w podr˛eczniku użytkownika,
powinny być stosowane dokladnie tak jak zostaly podane - znaczenie ma wielkość liter
i znaki separujace.
˛ W nazwach parametrów moga˛ być zastosowane zarówno kropki, spacje jak i linie podkreślajace.
˛ Komentarze moga˛ być wlaczone
˛
do pliku poza obszarem
zaczynajacym
˛
si˛e od znaku &” i kończacym
˛
si˛e znakiem /”. Model FDS rozróżnia ma”
”
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le i wielkie litery w pliku wejściowym. Użytkownik powinien stosować dokladne nazwy
parametrów podane w podr˛eczniku użytkownika, każda zmieniona lub bl˛ednie wpisana
nazwa nie zostanie odpowiednio zinterpretowana przez program. Niezalecane jest zakladanie nowego pliku wejściowego, należy natomiast skorzystać z jednego z gotowych plików
zalaczonych
˛
do pakietu FDS i odpowiednio go zmodyﬁkować. Pożadane
˛
jest, aby użytkownik planujac
˛ nowy scenariusz pożaru, najpierw wybral wcześniej sporzadzony
˛
plik
wejściowy, który odzwierciedla podobny przypadek, zrobil niezbedne
˛
zmiany i wykonal
analiz˛e z podzialem na niewielka˛ ilość elementów po to, by sprawdzić poprawność zaprojektowania modelu. Najlepszym rozwiazaniem
˛
jest rozpocz˛ecie analizy od relatywnie
malego pliku wejściowego, który opisuje podstawowe zalożenia problemu, bez zbednych
˛
detali mogacych
˛
utrudniać wykrycie bl˛edów w modelu. Pierwsze przybliżenia problemu
powinny być realizowane z zastosowaniem rzadkiej siatki, aby czasy obliczeń byly mniejsze niż 1 godzina, wtedy wprowadzanie poprawek do modelu jest najsprawniejsze.
Opis dzialania programu FDS2ASCII
Program FDS2ASCII sluży do konwersji plików wynikowych modelu FDS (Slice,
Plot3D i Boundary) do postaci plików tekstowych (ASCII), które moga˛ być użyte później
do innych zastosowań. Plik fds2ascii.exe jest integralna˛ cz˛eścia˛ pakietu FDS i Smokeview.
Program wyświetla kolejno zapytania m. in. odnośnie nazw plików wejściowego i wynikowego oraz przedzialu czasowego, dla którego uśrednia temperatur˛e w poszczególnych
w˛ezlach konstrukcji. Generowane pliki tekstowe maja˛ czytelna˛ postać, zawieraja˛ informacje o wspólrz˛ednych poszczególnych w˛ezlów i ich temperaturze w stopniach Celsjusza.
Procedury wywolywane w programie FDS2FEAP
Program FDS2FEAP jest interaktywny i dziala w trybie tekstowym. Zawiera szereg
procedur i funkcji wewn˛etrznych opisanych poniżej. Procedury wywolywane sa˛ w programie sekwencyjnie.
wybor - funkcja umożliwiajaca
˛ wybór z klawiatury wartości liczbowej; po naciśni˛eciu
klawisza cyfry, kod klawisza jest przeksztalcany na wartość liczbowa,˛
frame - procedura, której zadaniem jest wprowadzenie do pliku wejściowego bloku
danych deﬁniujacego
˛
element belkowy i dokonywanie podzialu na elementy skończone;
wartościami wejściowymi sa˛ wspólrz˛edne poczatkowe
˛
i końcowe belki oraz numer materialu,
shell - procedura wprowadzajaca
˛ do pliku wejściowego blok danych deﬁniujacy
˛ element powlokowy i dokonujaca
˛ podzialu na elementy skończone; wartościami wejściowymi
sa˛ wspólrz˛edne dwóch przeciwleglych wierzcholków elementu oraz numer materialu; sto-
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sowana do modelowania belek o przekroju dwuteowym i rurowym,
shells - procedura analogiczna jak shell; stosowana do modelowania stropu,
slup - procedura slużaca
˛ do deﬁniowania belek zorientowanych pionowo; w zależności
od potrzeby odwoluje si˛e do procedury frame (slupy deﬁniowane jako elementy ramy) lub
shell (slupy o przekroju rurowym deﬁniowane jako odpowiednio polaczone
˛
plyty),
rygiel - procedura slużaca
˛ do deﬁniowania belek zorientowanych poziomo; w zależności od potrzeby odwoluje si˛e do procedury frame (rygiel deﬁniowany jako elementy ramy)
lub shell (rygiel o przekroju dwuteowym deﬁniowany jako odpowiednio polaczone
˛
plyty),
strop - procedura deﬁniujaca
˛ strop w postaci elementów plytowych w taki sposób,
aby byly one prawidlowo polaczone
˛
z podtrzymujacymi
˛
strop belkami dwuteowymi,
cboun cdisp - procedura blokujaca
˛ i nadajaca
˛ odpowiednie wartości temperatury
kolejnym w˛ezlom; procedura wczytuje dane (informacje o wspólrz˛ednych w˛ezlów i temperaturze) z plików wygenerowanych przez program FDS2ASCII, przeksztalca je i umieszcza
w odpowiednich miejscach pliku wejściowego do programu FEAP,
p4 - funkcja obliczajaca
˛ czwarta˛ pot˛ege˛ liczby; pomocna przy obliczaniu momentów
bezwladności przekrojów.
Interfejs FDS2FEAP generuje plik wejściowy do programu FEAP zgodnie z nast˛epujacym
˛
schematem:
a) naglówek o postaci:
FEAP
0 0 0 ndm ndf nen
gdzie:
ndm - rozmiar zadania (ilość wymiarów),
ndf - maksymalna ilość stopni swobody w w˛eźle,
(np. 3 przemieszczenia + 3 momenty + temperatura = 7),
nen - maksymalna ilość w˛ezlów w jednym elemencie.
b) ciag
˛ deﬁnicji elementów z podzialem na elementy skończone:
BLOCK
dla elementów typu FRAME:
CART r-inc 0 0 0 mat
dla elementów typu SHELL:
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CART r-inc s-inc t-inc 0 0 mat
gdzie:
r-inc, s-inc i t-inc - ilość elementów skończonych na odpowiednich kierunkach,
mat - numer materialu.
c) komenda blokujaca
˛ stopnie swobody w w˛ezlach leżacych
˛
na określonej plaszczyźnie:
EBOUN
i-coor xi-value (ibc(j),j=1,ndf)
gdzie:
i-coor - plaszczyzna, na której znajduja˛ si˛e w˛ezly (1 - x =. . . , 2 - y =. . . , 3 - z =. . . ),
xi-value - wartość powyższej funkcji opisujacej
˛ plaszczyzn˛e,
ibc(j) - kody odpowiedzialne za blokad˛e kolejnych stopni swobody (wartość 0 lub 1).
d) komenda zadajaca
˛ stala˛ wartość temperatury w w˛ezlach leżacych
˛
na określonej plaszczyźnie:
EDISP
i-coor xi-value (d(j),j=1,ndf)
gdzie:
d(1. . . ndf-1) = 0,
d(ndf) - wartość stalej temperatury.
e) komenda zadajaca
˛ sily w w˛ezlach leżacych
˛
na określonej plaszczyźnie:
EFORC
i-coor xi-value (f(j),j=1,ndf)
gdzie:
f(j) - skladowe sil przylożonych do odpowiednich w˛ezlów.
f) ciag
˛ deﬁnicji materialów:
MATE mat
FRAME / SHELL (belka, plyta)
ELASTIC ISOTROPIC E ν
PLASTIC MISES Y0 (opcjonalnie dla modelu spr˛eżysto-plastycznego)
THERMAL ISOTROPIC α 0
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FOURIER ISOTROPIC K c
DENSITY MASS ρ
dla elementów typu FRAME:
CROSS SECT A Ixx Iyy Ixy Jzz
REFE VECT v(1) v(2) v(3)
dla elementów typu SHELL:
THICK 0 κ
g) komenda slużaca
˛ do eliminacji powtarzajacych
˛
si˛e i nachodzacych
˛
na siebie w˛ezlów:
TIE
h) komenda:
ORDER
i) cz˛eść wykonywalna:
BATCH
j) komenda powodujaca
˛ wejście programu w tryb interaktywny:
INTE
Użycie programu FEAP
W celu poprawnego skonstruowania pliku wejściowego do programu FEAP w analizie
pożaru zastosowano informacje zawarte w instrukcji dolaczonej
˛
do programu w rozdziale
poświ˛econym obciażeniom
˛
zmiennym w czasie ("Time Dependent Loading") [197].
Zadane obciażenia
˛
konstrukcji (również termiczne) moga˛ być zmieniane podczas procesu obliczeniowego. Jest to realizowane przez specyﬁkowanie nowych obciażeń
˛
w poszczególnych w˛ezlach dla każdego kroku czasowego przy pomocy ciagu
˛ odpowiednich komend
w cz˛eści wykonywalnej pliku wejściowego (BATCH) oraz bezpośrednio za nia,˛ jak na
poniższym schemacie
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Zbiór nowych obciażeń
˛
wystepuje
˛
i jest uwzgledniany
˛
w każdym kroku czasowym.
Użycie komendy MESH wewnatrz
˛ cyklu obliczeniowego pozwala na zmian˛e danych w dowolnym w˛eźle lub elemencie. Nie jest jednak możliwe zwiekszenie
˛
rozmiaru zadania przez
dodanie nowego w˛ezla lub elementu. Istnieje możliwość zmiany obciażenia
˛
w w˛ezlach,
przemieszczeń, kodów odpowiadajacych
˛
za warunki brzegowe itp. Parametry materialu
moga˛ zostać zmodyﬁkowane, ale nie model materialu (np. ze spr˛eżystego na spr˛eżystoplastyczny) w czasie procesu obliczeniowego.

Dodatek

B

Kod programu FDS2FEAP

unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Button1: TButton;
RadioGroup1: TRadioGroup;
RadioGroup2: TRadioGroup;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
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var
Form1: TForm1;
f2:textfile;
implementation
{$R *.DFM}
procedure slup(x,y,z1,z2:real);
begin
writeln(f2,’BLOC’);
writeln(f2,’CART 1 1 ’,round((z2-z1)/0.2),’ 0 0 1’);
writeln(f2,’1’,x-0.1:5:1,y-0.1:5:1,z1:5:1);
writeln(f2,’2’,x+0.1:5:1,y-0.1:5:1,z1:5:1);
writeln(f2,’3’,x+0.1:5:1,y+0.1:5:1,z1:5:1);
writeln(f2,’4’,x-0.1:5:1,y+0.1:5:1,z1:5:1);
writeln(f2,’5’,x-0.1:5:1,y-0.1:5:1,z2:5:1);
writeln(f2,’6’,x+0.1:5:1,y-0.1:5:1,z2:5:1);
writeln(f2,’7’,x+0.1:5:1,y+0.1:5:1,z2:5:1);
writeln(f2,’8’,x-0.1:5:1,y+0.1:5:1,z2:5:1);
writeln(f2)
end;
procedure sufit(x1,x2,y1,y2,z:real);
begin
writeln(f2,’BLOC’);
writeln(f2,’CART ’,round((x2-x1)/0.2),’ ’,round((y2-y1)/0.2),’ 1 0 0 1’);
writeln(f2,’1’,x1:5:1,y1:5:1,z-0.2:5:1);
writeln(f2,’2’,x2:5:1,y1:5:1,z-0.2:5:1);
writeln(f2,’3’,x2:5:1,y2:5:1,z-0.2:5:1);
writeln(f2,’4’,x1:5:1,y2:5:1,z-0.2:5:1);
writeln(f2,’5’,x1:5:1,y1:5:1,z:5:1);
writeln(f2,’6’,x2:5:1,y1:5:1,z:5:1);
writeln(f2,’7’,x2:5:1,y2:5:1,z:5:1);
writeln(f2,’8’,x1:5:1,y2:5:1,z:5:1);
writeln(f2)
end;
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procedure sciana(x1,x2,y1,y2,z1,z2:real);
begin
writeln(f2,’BLOC’);
writeln(f2,’CART ’,round((x2-x1)/0.2),’ ’
,round((y2-y1)/0.2),’ ’,round((z2-z1)/0.2),’ 0 0 1’);
writeln(f2,’1’,x1:5:1,y1:5:1,z1:5:1);
writeln(f2,’2’,x2:5:1,y1:5:1,z1:5:1);
writeln(f2,’3’,x2:5:1,y2:5:1,z1:5:1);
writeln(f2,’4’,x1:5:1,y2:5:1,z1:5:1);
writeln(f2,’5’,x1:5:1,y1:5:1,z2:5:1);
writeln(f2,’6’,x2:5:1,y1:5:1,z2:5:1);
writeln(f2,’7’,x2:5:1,y2:5:1,z2:5:1);
writeln(f2,’8’,x1:5:1,y2:5:1,z2:5:1);
writeln(f2)
end;
procedure pom(x1,x2,y1,y2,z1,z2:real);
begin
slup(x1+0.1,y1+0.1,z1,z2-0.2);
slup(x2-0.1,y1+0.1,z1,z2-0.2);
slup(x1+0.1,y2-0.1,z1,z2-0.2);
slup(x2-0.1,y2-0.1,z1,z2-0.2);
sufit(x1,x2,y1,y2,z2);
if 1+form1.radiogroup2.itemindex=1 then
begin
sciana(x1,x1+4,y1+0.6,y1+0.8,z1,z2-0.2);
sciana(x1+4,x1+4.8,y1+0.6,y1+0.8,z1+2,z2-0.2);
sciana(x1+4.8,x2,y1+0.6,y1+0.8,z1,z2-0.2)
end;
if 1+form1.radiogroup2.itemindex=2 then
begin
sciana(x1,x1+2,y1+0.6,y1+0.8,z1,z2-0.2);
sciana(x1+2,x1+3.2,y1+0.6,y1+0.8,z1,z1+0.6);
sciana(x1+2,x1+3.2,y1+0.6,y1+0.8,z1+1.8,z2);
sciana(x1+3.2,x2,y1+0.6,y1+0.8,z1,z2-0.2)
end;
end;
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function bezp(l:string):string;
var b:string;
i:integer;
begin
b:=’’;
for i:=1 to length(l) do if l[i]=’,’ then b:=b+’ ’ else b:=b+l[i];
bezp:=b
end;
procedure POST;
begin
if form1.radiogroup1.itemindex=0 then writeln(f2,’PLOT,POST’)
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,t:integer;
plik,l:string;
f1:textfile;
begin
plik:=’c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\
MyProjects\feap\Release\test.txt’;
assignfile(f2,plik);
rewrite(f2);
writeln(f2,’FEAP’);
writeln(f2,’0 0 0 3 4 8’);
writeln(f2);
writeln(f2,’NOPRINT’);
writeln(f2);
for i:=1 to strtoint(edit2.text) do
pom(0,5.2,-0.8,4.6,2.6*(i-1),2.6*i);
writeln(f2,’EBOU’);
writeln(f2,’3 0.0 1 1 1’);
writeln(f2);
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writeln(f2,’CBOU,ADD’);
plik:=’c:\nist\fds\samples4\roomfire’+
inttostr(radiogroup2.itemindex+1)+’\roomfire4_0030.csv’;
if not fileexists(plik) then
begin
messagedlg(’Problem ze zbiorem danych !’,mtwarning,[mbok],0);
closefile(f2);
halt
end;
assignfile(f1,plik);
reset(f1);
readln(f1,l);readln(f1,l);
repeat
readln(f1,l);
l:=’NODE ’+bezp(copy(l,1,38))+’ 0 0 0 1’;
writeln(f2,l)
until eof(f1);
closefile(f1);
writeln(f2);
writeln(f2,’EFOR’);
for i:=1 to strtoint(edit2.text) do
writeln(f2,’3’,2.6*i:5:1,’ 0 0 -5000’);
writeln(f2);
writeln(f2,’MATE 1’);
writeln(f2,’SOLID’);
writeln(f2,’ELASTIC STVK 2.1E11 0.3’);
writeln(f2,’THERMAL ISOTROPIC 1.2E-5 0.0’);
writeln(f2,’FOURIER ISOTROPIC 58.0 1.0’);
writeln(f2,’DENSITY MASS 7850’);
writeln(f2,’MIXED’);
writeln(f2,’FINITE’);
writeln(f2);
writeln(f2,’END’);
writeln(f2);

158

writeln(f2,’TIE’);
writeln(f2);
writeln(f2,’ORDER’);
writeln(f2,’0 0 0 1’);
writeln(f2);
writeln(f2,’BATCH’);
writeln(f2,’PLOT,PERS’);
POST;
writeln(f2,’PLOT,MESH’);
writeln(f2,’PLOT,BOUN’);
POST;
writeln(f2,’DT,,30’);
writeln(f2,’TRAN,BACK’);
writeln(f2,’PLOT,DEFO’);
writeln(f2,’PLOT,SCAL,10’);
writeln(f2,’LOOP,,’,edit1.text);
writeln(f2,’MESH’);
writeln(f2,’TIME’);
writeln(f2,’LOOP,,3’);
writeln(f2,’TANG,,1’);
writeln(f2,’NEXT’);
writeln(f2,’PLOT,WIPE’);
writeln(f2,’PLOT,HIDE’);
writeln(f2,’PLOT,RANG,0,1000’);
POST;
writeln(f2,’PLOT,CONT,4’);
POST;
writeln(f2,’DISP,ALL’);
writeln(f2,’NEXT’);
writeln(f2,’END’);
writeln(f2);
i:=1;
repeat
t:=i*30;
plik:=inttostr(t);

Kod programu FDS2FEAP
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while length(plik)<4 do plik:=’0’+plik;
plik:=’c:\nist\fds\samples4\roomfire’+
inttostr(radiogroup2.itemindex+1)+’\roomfire4_’+plik+’.csv’;
if fileexists(plik) then
begin
assignfile(f1,plik);
reset(f1);
readln(f1,l);readln(f1,l);
write(f2,’CDIS’);
writeln(f2,’ ! time=’,t);
repeat
readln(f1,l);
l:=’NODE,’+copy(l,1,39)+’,,’+copy(l,39,13);
writeln(f2,l)
until eof(f1);
writeln(f2);
writeln(f2,’END’);
writeln(f2);
closefile(f1)
end;
i:=i+1
until not fileexists(plik) or (i>strtoint(edit1.text));
writeln(f2,’INTE’);
closefile(f2)
end;
end.

Spis ważniejszych oznaczeń

Kropka (˙) nad zmienna˛ oznacza zależność parametru od czasu. Podwójny apostrof po
zmiennej (′′ ) oznacza, że parametr podawany jest w odniesieniu do jednostki powierzchni
(m2 ), natomiast potrójny apostrof (′′′ ) odpowiednio do jednostki obj˛etości (m3 ).
Cs

stala Smagorinskiego (LES)

cp

cieplo wlaściwe pod stalym ciśnieniem

cv

cieplo wlaściwe przy stalej objetości
˛

e

energia wewn˛etrzna

E

modul Younga

g

przyspieszenie ziemskie

g

wektor grawitacji (0, 0, −g)

h = e + p/ρ

entalpia

I

intensywność promieniowania

k

przewodność cieplna

l

wymiar charakterystyczny
′′

wlaściwa masowa szybkość spalania

′′′

ṁb

szybkość wydzielania masy wszystkich produktów spalania

Nu

liczba Nusselta

Pr

liczba Prandtla

ṁ

p

wektor strumienia ciepla

′′

szybkość wydzielania ciepla z jednostki powierzchni

′′

gestość
˛
strumienia radiacyjnego

′′

gestość
˛
strumienia konwekcyjnego

′′′

szybkość wydzielania ciepla z jednostki objetości
˛

q̇
q̇

q̇r
q̇c
q̇

ciśnienie

′′

qs

cieplo spalania

Q̇

szybkość wydzielania ciepla (moc pożaru)

ℜ = cp − cv

stala gazowa
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Re

liczba Reynoldsa

Sc

liczba Schmidta

T

temperatura

t

czas

uch

predkość
˛
charakterystyczna

u = (u, v, w) wektor pr˛edkości
x = (x, y, z)

wektor pozycji

ys

generacja dymu

ε

wspólczynnik emisyjności

φ

wspólczynnik konﬁguracji

µ

lepkość dynamiczna

ν = µ/ρ

lepkość kinematyczna

ρ

gestość
˛

τij

tensor napr˛eżenia lepkościowego

σ

stala Stefana-Boltzmanna

σ0

granica plastyczności
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˛ 1.2 Projektowanie odporno”
ści ogniowej konstrukcji stalowych” ("Structural ﬁre design").
4. PN-EN ISO 13943:2002 Bezpieczeństwo pożarowe - terminologia.
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”
13. SMARTFIRE V2.0 User Guide and Technical Manual, Doc Rev 1.0. FSEG, The University
of Greenwich, Greenwich (W. Brytania), 1998.
14. FLUENT User’s Guide. Fluent Inc., Lebanon, NH (St. Zjednoczone), 2005.
15. Kameleon FireEx 99 User Manual. SINTEF Energy Research report TRF5119, Trondheim
(Norwegia), 2005.
16. PHOENICS User’s Guide. CHAM Technical Report TR/326, Londyn, 2006.
17. Flow-3D User’s Manual. Flow Science Inc., Santa Fe, NM (St. Zjednoczone), 2007.
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116. M. Konecki, N. Tuśnio. The multi-zone model for predicting the compartment ﬁre environment. 17-th International Symposium on Combustion Processes, University of Technology,
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124. Z. Laskowska. Stan graniczny nośności stalowych belek stropowych w warunkach pożaru,
rozprawa doktorska. ITB, Warszawa, 2004.
125. M. Law. Measurements of balcony smoke ﬂow. Fire Safety Journal, 24:189–195, 1995.
126. M. Law. A review of formulae for t-equivalent. Fire Safety Science. Proceedings of the
Fifth International Symposium, strony 985–996, 1997.
127. R. M. Lawson. Fire engineering design of steel and composite buildings. Journal of
Constructional Steel Research, 57:1233–1247, 2001.
128. G.-Q. Li, S.-C. Jiang. Prediction to nonlinear behavior of steel frames subjected to ﬁre.
Fire Safety Journal, 32:347–368, 1999.
129. T. T. Lie. Fire and buildings. Applied Science Publishers Limited, Essex (W. Brytania),
1972.
130. T. T. Lie. Characteristic temperature curves for various ﬁre severities. Fire Technology,
10(4):315–326, 1974.
131. T. T. Lie. Structural Fire Protection. American Society of Civil Engineers, Nowy Jork,
1992.

172

Bibliograﬁa

132. J. Y. R. Liew, L. K. Tang, Y. S. Choo. Advanced analysis for performance-based design
of steel structures exposed to ﬁres. Journal of Structural Engineering, 128(12):1584–1593,
2002.
133. J. Y. R. Liew, L. K. Tang, T. Holmaas, Y. S. Choo. Advanced analysis for the assessment
of steel frames in ﬁre. Journal of Constructional Steel Research, 47(1):19–45, 1998.
134. T. C. H. Liu. Eﬀect of connection ﬂexibility on ﬁre resistance of steel beams. Journal of
Constructional Steel Research, 45(1):99–118, 1998.
135. T. C. H. Liu. Fire resistance of unprotected steel beams with moment connections. Journal
of Constructional Steel Research, 51(1):61–77, 1999.
136. T. C. H. Liu. Moment-rotation-temperature characteristics of steel/composite connections.
Journal of Structural Engineering, 125(10):1188–1197, 1999.
137. T. G. Ma, J. G. Quintiere. Numerical simulation of axi-symetric ﬁre plumes: accuracy and
limitations. Fire Safety Journal, 38:467–492, 2003.
138. S. E. Magnusson, S. Thelandersson. Temperature-time curves of complete process of ﬁre
development. Theoretical study of wood fuel ﬁres in enclosed spaces. Civil Engineering and
Building Construction Series No. 65, Acta Polytechnica Scandinavica, Sztokholm, 1970.
139. S. E. Magnusson, S. Thelandersson. A discussion of compartment ﬁres. Fire Technology,
10(3):228–246, 1974.
140. J. H. Mammoser, F. Battaglia. A computational study on the use of balconies to reduce
ﬂame spread in high-rise apartment ﬁres. Fire Safety Journal, 39:277–296, 2004.
141. B. J. McCaﬀrey, J. G. Quintiere, M. F. Harkleroad. Estimating room temperatures and
the likelihood of ﬂashover using ﬁre data correlations. Fire Technology, (17,18):98–119,122,
1981.
142. K. McGrattan. Computational Fluid Dynamics and Fire Modeling. NIST, Fall, 2001.
143. K. McGrattan. Veriﬁcation and Validation of Selected Fire Models for Nuclear Power
Plant Applications, Volume 7: Fire Dynamics Simulator (FDS). U. S. Nuclear Regulatory
Commission, Oﬃce of Nuclear Regulatory Research (RES), Rockville, MD (St. Zjednoczone), 2007.
144. K. McGrattan, Simo Hostikka, Jason Floyd. Fire Dynamic Simulator (Version 5) Technical
Reference Guide, Special Publication 1019-5. NIST, Gaithersburg, MD (St. Zjednoczone),
2009.

Bibliograﬁa

173

145. K. McGrattan, i inni. Fire Dynamics Simulator (Version 5) Veriﬁcation and Validation
Guide. NIST, Gaithersburg, MD (St. Zjednoczone), 2007.
146. F. Mehl, W. Arndt. Der feuerwiderstand von stahlstützen. Wissenschaftliche-technische
Beilage. Der Zeitschrift unser Brandschutz, (5), 1973.
147. L. M. R. Mesquita, P. A. G. Piloto, M. A. P. Vaz, P. M. M. V. Real. Experimental
and numerical research on the critical temperature of laterally unrestrained steel i beams.
Journal of Constructional Steel Research, 61(10):1435–1446, 2005.
148. M. Molki, N. Panahshahi, M. Rossow, S. K. Gumidelli. The response of framed steel
structures to ﬁre. Heat Transfer Engineering, 28:343–356, 2007.
149. P. J. Moss, G. C. Clifton. Modelling of the cardington lbtf steel frame building ﬁre tests.
Fire and Materials, 28(2-4):177–198, 2004.
150. J. Murzewski, T. Domański. Spreżysto-plastyczne
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184. L. Slowański, J. Gumplowicz. Wplyw temperatury na podstawowe wlaściwości mechaniczne drutów stalowych gladkich do konstrukcji spreżonych.
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Konferencja - Bezpieczeństwo
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