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ANALIZA ROZKŁADU INTENSYWNOŚCI ZRASZANIA  

WYBRANEJ PRĄDOWNICY WODNEJ 

 

Badania wielu ośrodków naukowych, a także specjalistów w dziedzinie pożarnictwa wykazały, że stosowanie rozpylonych 

prądów gaśniczych pozwala lepiej wykorzystać wodę i jej właściwości podczas gaszenia pożarów. Efektywne wykorzystanie 

strumienia wody pozwala nie tylko na szybkie i skuteczne ugaszenie pożaru, ale także na zoptymalizowanie zużycia wody i zmi-

nimalizowanie strat popożarowych. Podstawowym sposobem regulacji rozpylenia strumieni gaśniczych podczas działań straży 

pożarnej jest odpowiednie zastosowanie prądownic wodnych oraz ich parametry techniczne. Celem naukowym artykułu było 

przeanalizowanie rozkładu intensywności zraszania  nowoczesnej prądownicy Blue Devil, który uzyskano dzięki specjalistycznemu 

zautomatyzowanemu stanowiskowi pomiarowemu. Uzyskane wyniki i sformułowane na ich podstawie wnioski pozwolą na bardziej 

dokładne niż dotychczas oszacowanie efektywności gaśniczej podawanego strumienia wody przy różnych konfiguracjach parame-

trów pracy prądownicy, co z kolei przełoży się na bardziej precyzyjne dostosowanie liczby prądów i ustawień prądownicy do aktu-

alnej sytuacji pożarowej.  

 

WSTĘP 

Odkąd człowiek nauczył się wykorzystywać ogień, towarzyszy 
mu w codziennym życiu. Trudno wyobrazić sobie życie bez tego ży-
wiołu. Oprócz wielu zastosowań, stanowi również spore zagrożenie 
dla życia i mienia. W historii świata znane są przypadki pożarów ca-
łych miast, przez co cierpiały lokale społeczności. Tym którzy urato-
wali swoje życie, ogień odbierał ich dorobek. Powodem występowa-
nia tych klęsk było budowanie domostw z materiałów łatwopalnych 
głównie drewna. Niestety mimo dużego postępu osiągniętego przez 
setki lat, wykorzystania do wznoszenia budynków materiałów niepal-
nych i nierozprzestrzeniających ognia, prowadzeniu szkoleń i stoso-
waniu różnych zabezpieczeń nie udało się zlikwidować ryzyka zwią-
zanego z ogniem. We współczesnej historii znane są równie niebez-
pieczne  zagrożenia z nim związane. Najważniejszymi na terenie Pol-
ski były m.in.: pożar rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, pożar la-
sów i łąk niedaleko miejscowości Kuźnia Raciborska. Wiedza i tak-
tyka są kluczowe do opanowania i ugaszenia ognia. Szczególne zna-
czenie ma sposób podawania środka gaśniczego do strefy spalania. 
Prowadzone są liczne badania nad wykorzystaniem wręcz doskona-
łych właściwości cieplnych wody w celach gaśniczych. Nie przez 
przypadek ludzie używali jej przez wiele lat jako jedynego środka ga-
śniczego.  

Pierwsze prądownice wykorzystywane przez strażaków wytwa-
rzały prąd zwarty oraz w niewielkim zakresie prąd rozproszony. Ten 
drugi ma kluczowe znaczenie w gaszeniu płomienia, dlatego współ-
czesne prądownice posiadają możliwość regulacji rozpylenia. Istot-
nym w znaczeniu gaśniczym jest rozkład intensywności zraszania, 
który jest ściśle powiązany z kątem rozpylenia i wydajnością. Znajo-
mość tego rozkładu umożliwia dobranie odpowiedniego zroszenia 
powierzchni do potrzeb strażaków [10,11]. Niweluje to straty mate-
rialne związane z wykorzystaniem środków gaśniczych podczas ga-
szenia pożarów oraz straty po zakończeniu akcji gaśniczej. Szcze-
gólne znaczenie mają badania prowadzone w warunkach rzeczywi-
stych, w których podaje się strumień cieczy na środowisko pożaru.  

W literaturze światowej można spotkać stosunkowo niewiele 
prac na temat badania strumieni rozpylonych wytwarzanych przez 
prądownice wodne. W ostatnich latach powstało kilka publikacji z 
tego zakresu opracowanych na podstawie badań prowadzonych w 
polskich ośrodkach naukowych w szczególności w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej [1,2,3,4,5,6,7,8,9,13]. 

1. OPIS BADAŃ  

1.1. Cel i przedmiot badań  

Głównym celem badań było określenie rozkładu intensywności 
zraszania dla nowoczesnej prądownicy wodnej, a w szczególności 
analiza wpływu zmiany jej kąta rozpylenia na ten rozkład. Przedmio-
tem badań była opracowana w ostatnich latach przez hiszpańską 
firmę TIP SA prądownica wodna Blue Devil BD 3012 typu Turbo z 
systemem RYLASTIC [18]. Zgodnie z katalogiem do głównych zalet 
Blue Devil należą: obrotowy łącznik przeciwdziałający skręcaniu 
węża, funkcja czyszczenia, brak konieczności zamykania zaworu do 
zmiany wydajności, zmiana kąta rozpylania. Wymieniona wcześniej 
funkcja czyszczenia, pozwala na wypłukanie zanieczyszczeń. 

Posiada ona wbudowany pierścień obrotowy przeznaczony do 
zmiany wydajności, z następującymi nastawami 115, 230, 360 i 475 
dm3/min. Natomiast zmiana kąta rozpylenia jest realizowane przez 
obrót głowicy prądownicy. Blue Devil o masie 1,91 kg wykonana zo-
stała ze stopów lekkiego aluminium, odpornego na korozję. System 
Rylastic według danych producenta zwiększa jej zasięg o 25% w po-
równaniu, ze standardowymi prądownicami typu turbo. Zaletą sys-
temu Rylastic jest również to, że nie posiada pierścienia obrotowego. 
Długość prądownicy wynosi 230 mm. Prądownica zakończona jest 
nasadą storz o średnicy nominalnej 52 mm. Posiada aktualny certy-
fikat dopuszczenia CNBOP nr 2747/2016 oraz spełnia wymagania 
normy EN 15182.  

Na rys. 1. przedstawiono widok badanej prądownicy.
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Rys. 1. Widok badanej prądownicy Blue Devil BD 3012 [18] 

1.2. Opis stanowiska i metod pomiarowych 

Stanowisko badawcze przygotowane zostało w Laboratorium 
Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast badania odbywały się na 
placu wewnętrznym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W skład sta-
nowiska wchodziły następujące główne elementy:  
1. Prądownica typu Turbo. 
2. Statyw utrzymujący odpowiedni kąt nachylenia. 
3. Tensometryczny przetwornik ciśnienia. 
4. 2 x odcinek węża W-52. 
5. Zawór regulacyjny ciśnienia na prądownicy. 
6. Przepływomierz elektromagnetyczny. 
7. Zawór odcinający zestaw trzech pomp. 
8. Pompy połączone szeregowo. 
9. Dwa zbiorniki zapasu wody o łącznej pojemności 3 m3. 
10. Zawór regulacyjny napełnienia zbiornika. 
11. Linia wężowa W-75. 
12. Naziemny hydrant zapewniający zasilanie stanowiska z sieci 

miejskiej. 
13. Pojemniki pomiarowe o wymiarach 500 mm x 500 mm x 150 mm. 
14. Waga laboratoryjna. 
15. Komputer stacjonarny PC, wraz z oprogramowaniem. 
16. Monitor. 
17. Szafa sterownicza. 

Na rys. 2 przedstawiono uproszczony schemat  stanowiska wy-
korzystywanego podczas badań. Numeracja wyżej wymienionych 
elementów jest zgodna ze schematem. 

 

 
Rys. 2. Uproszczony schemat stanowiska badawczego  

 
Stabilny statyw utrzymywał prądownicę w położeniu pod kątem 

15° do poziomu (zakres regulacji nachylenia względem podłoża 0-
90°).  Na statywie była umieszczona rura, na której zamontowano 
piezoelektryczny przetwornik ciśnienia A-10 o zakresie pomiarowym 
0-10 bar wyprodukowany przez firmę WIKA oraz neutralny manometr 
glicerynowy o tym samym zakresie. Jeden jej koniec był połączony 
za skróconym odcinkiem węża W-25, a na drugim końcu była za-
mieszczona badana prądownica. Druga nasada była połączona z 
przepływomierzem sprzężonym z zaworem dławiącym. Na rys. 3 po-
kazano widok stelaża z zamontowaną prądownicą. 

 
Rys. 3. Widok stelaża z zamontowaną prądownicą Blue Devil 

 
W badaniach do pomiaru wydajności wykorzystano przepływo-

mierz elektromagnetyczny typu MTF-10 DN 50 wyprodukowany 
przez firmę MTF Flow. Wyświetlacz na przyrządzie jest sterowany 
mikroprocesorem przetwornika, dzięki czemu wyświetlane  są na bie-
żąco wartości zmierzonej wielkości. Widok przepływomierza wraz z 
zaworem dławiącym pokazano na rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Widok przepływomierza elektromagnetycznego wraz z zawo-
rem dławiącym przepływ 

 
Do zasilania w wodę stanowiska służył zestaw trzech pomp 

Grundfos MULI HYDRO typu 8-80 A-A-A połączonych szeregowo za-
silanych prądem trójfazowym. Wysokość podnoszenia układu wyno-
siła 67 m, przy wydajności nominalnej 3 x 9,5 m3/h. Woda była 
pobierana z dwóch jednakowych, plastikowych zbiorników o łącznej 
pojemności 3 m3. Widok układu pompowego i zbiornika wody 
pokazano na rys. 5. 

 

 
Rys. 5. Widok układu pompowego i zbiornika wody 

 
Do pomiarów masy cieczy służyła precyzyjna waga WLC 

60/C2/K wyprodukowana przez firmę RADWAG (rys. 6), wyposażona 
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w złącze RS 232. Elektroniczna waga pozwalała na dokładny pomiar 
masy wody znajdującej się w pojemniku z dokładnością do 1 g. 

Do pomiaru odległości wykorzystano dalmierz laserowy Bosch 
GLM 150 Professional. Zasięg strumienia mierzono z dokładnością 
do 1mm. Z kolei do pomiaru kąta rozpylenia użyto kątomierza elek-
tronicznego Bosch GAM 270 MFL Professional. Przyrząd łączy ze 
sobą cyfrowy kątomierz oraz miernik nachylenia i posiada funkcję 
precyzyjnego pomiaru. 

W trakcie badań występowały zmienne warunki atmosferyczne. 
Do weryfikacji ich zmian zastosowano miernik prędkości i kierunku 
wiatru LB-747 wyprodukowany przez firmę Lab-EL. Zarejestrowane 
wyniki dzięki specjalnemu oprogramowaniu przesyłane były do kom-
putera PC i zapisywane na dysku twardym. 
 

 
Rys. 6. Widok wagi laboratoryjnej 

 
Rejestracja i zapis danych był możliwy dzięki stanowisku kom-

puterowemu gdzie były przesyłane sygnały ze wszystkich wcześniej 
wymienionych elementów pomiarowych. Widok stanowiska kompu-
terowego pokazano na rys. 7. 

 

 

Rys. 7. Widok stanowiska komputerowego podczas wykonywania 
pomiarów 

 
Oprogramowanie „SGSP Pomiary” umożliwiało podgląd bada-

nych parametrów ich edycję i zapis [17]. W panelu głównym znajdują 
się zakładki, dzięki którym jest możliwe wykonanie między innymi: 
wyznaczenie charakterystyki pracy prądownicy, intensywności zra-
szania, dane wielkości średnich średnic kropel, eksportowanie plików 
do arkusza Excel. Na rys. 8 pokazano wygląd okna głównego pro-
gramu „SGSP Pomiary”. 

 
Rys. 8. Widok okna głównego programu SGSP Pomiary 

 
Objaśnienie do rys. 8: 

1. Dane identyfikujące badanie.  
2. Przycisk zakończenia aktualnego badania. 
3. Przycisk rozpoczęcia kolejnego badania.  
4. Przycisk zakończenia kolejnego badania.  
5. Przycisk do wprowadzenia dodatkowych danych do aktualnego 

badania.  
6. Okno podglądu aktualnych wskazań czujników.  

Z kolei widok zakładki programu przeznaczonej do wprowadza-
nia danych i wyznaczania wielkości związanych z intensywnością 
zraszania pokazano na rys. 9. 

 

 
Rys. 9. Widok zakładki oprogramowania SGSP Pomiary do wyzna-
czania intensywności zraszania 

 
Objaśnienia do rys. 9: 

1. Dane identyfikujące badanie.  
2. Okno tarowania pojemników (tara jest przypisywana do konkret-

nego numeru zbiornika). 
3. Przycisk zakończenia nowego badania/przycisk rozpoczęcia no-

wego badania.  
4. Okno z wynikami pojemników. 

1.3. Omówienie procedury badawczej 

Rozkład intensywności zraszania prądownicy typu Turbo Blue 
Devil przeprowadzono w obszarze wyznaczanej wcześniej po-
wierzchni zraszania o kształcie elipsy. Kształt i rozmiary tej po-
wierzchni zmieniały się wraz ze zmianą kąta rozpylenia i wydajności. 
Ze względu na ograniczoną liczbę zbiorników pomiarowych, starano 
się rozmieścić je w równych odległościach, tak aby zapełnić całą 
elipsę. Poszczególne punkty pomiarowe znajdowały się na środku 
pojemnika a poszczególne pojemniki były oznaczone zgodnie z przy-
jętym układem współrzędnych. Prądownica była umieszczona 
wzdłuż osi 0x. Na rys. 10 przedstawiono schematycznie rozmiesz-
czenie pojemników. 
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Rys. 10. Schemat rozmieszczenia naczyń pomiarowych w przyjętym 
układzie współrzędnych 

 
Pojemniki pomiarowe ponumerowano oraz pomierzono ich 

masę. Następnie zmontowano cały układ wężowo pompowy: rozwi-
jając linie składającą się z 3 odcinków węża W-75 od hydrantu do 
rozdzielacza. Do rozdzielacza podłączono wąż W-52, który służył do 
napełniania zbiornika. Przy pomocy skróconego odcinka węża W-52 
połączono zestaw pompowy z przepływomierzem. Przed uruchomie-
niem badań zainstalowano prądownicę na końcu statywu. Ustawiono 
kąt nachylenia statywu za pomocą kątomierza elektronicznego, który 
był równy 15°. Następnie powtarzano w każdym kolejnym badaniu 
następujące czynności:  
1. Uruchomienie zestawu pompowego. 
2. Ustawienie przy pomocy zaworu regulacyjnego ciśnienia 6 bar i 

wydajności 230 dm3/min. 
3. Oznaczenie punktów skrajnych powierzchni zraszania. 
4. Wyłączenie pomp i określenie wymiarów powierzchni zraszania, 

za pomocą dalmierza. 
5. Rozłożenie pojemników pomiarowych. 
6. Uruchomienie komputera PC. 
7. Uruchomienie programu SGSP Pomiary. 
8. Wpisanie parametrów badania. 
9. Włączenie pomp i ustawienie tych samych parametrów prze-

pływu w układzie. 
10. Jednoczesne otwarcie zaworu prądownicy i wciśnięcie przycisku 

rozpoczęcia badania. 
11. Zamknięcie zaworu prądownicy i kliknięcie przycisku zakończe-

nia badania, w momencie zapełnienia jednego z pojemników po-
miarowych w co najmniej 80%. 

12.  Wyłączenie pomp. 
13. Ustawienie pojemnika pomiarowego na wypoziomowanej i wyta-

rowanej wadze. 
14. Zapis w programie SGSP Pomiary wskazania wagi pojemnika 

zgodnie z jego numerem i rozmieszczeniem w przyjętym układzie 
współrzędnych . 

15. Wykonanie czynności od punktu 13. do 14. dla wszystkich pojem-
ników.  

16. Wykonanie czynności od punktu 1. do 15. dla wydajności 230 
dm3/min przy kącie rozpylenia 21°, 27°, 43° oraz 90°. 
Widok stanowiska podczas przykładowego badania pokazano 

na rys. 11.  

Rys. 11. 
Widok stanowiska podczas badań 

2. WYNIKI BADAŃ  

W efekcie przeprowadzonych badań uzyskano wartości parame-
trów, niezbędnych do wyznaczenia nierównomierności intensywności 
zraszania. Przy wykorzystaniu programu SGSP Pomiary, bieżące 
dane zapisywane były automatycznie. Wyszczególniono następujące 
parametry: 
a) wydajność prądownicy Qpr, 
b) temperatura otoczenia Tot, 
c) ciśnienie atmosferyczne Patm, 
d) ciśnienie na pyszczku prądownicy Ppr, 
e) średnia prędkość wiatru vw, 
f) kąt rozpylenia φ. 

Intensywność zraszania definiuje się jako objętość wody przypa-
dającą na jednostkę powierzchni w jednostce czas. Może ona więc 
być wyrażona następującym wzorem: 

𝐼𝑟 =
𝑉𝑐

𝐹∙𝑡
,   

𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
                                      (1)  

gdzie: 
Vc - objętość cieczy w pojemniku, mm3 
F - powierzchnia pojemnika, mm2 
t - czas pomiaru, min 

Podczas ważenia pojemników po przeprowadzonym badaniu 
program automatycznie obliczał masę samej cieczy. Powierzchnia 
zraszania F była stała i równa polu pojemnika pomiarowego, czyli 
250000 mm2, natomiast objętość Vc wyznaczono z poniższego 
wzoru, biorąc pod uwagę wpływ temperatury wody na jej gęstość.  

𝑉𝑐 =
𝑚

𝜌
∙ 109,   𝑚𝑚3                                 (2) 

gdzie: 
m- masa wody, kg 

𝜌- gęstość wody, kg/m3 
 
Pierwsze badanie przeprowadzono z zadaną wydajnością 230 

dm3/min przy ciśnieniu 6 bar. Przy tych parametrach i początkowym 
ustawieniu głowicy prądownicy uzyskano kąt rozpylenia prądownicy 
równy φ= 21°. Czas trwania pierwszego badania wyniósł 383 se-
kundy a maksymalny rzut strumienia był równy około 23 m. W tab. 1 
zestawiono wartości średnich parametrów wejściowych i ich odchy-
leń standardowych.  
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Tab. 1. Średnie wartości oraz odchylenia standardowe parametrów 
wejściowych podczas pierwszego badania prądownicy 

(Qpr= 230 dm3/min,  φ= 21°) 
             Nazwa                                  

parametru 
 

Rodzaj 
parametru 

Temp. 
pow. 
[°C] 

Ciśnie-
nie 

atm. 
[hPa] 

Ciśnie-
nie 

robo-
cze   

[bar] 

Wydaj-
ność 

[dm3/min] 

Temp. 
cieczy 

[°C] 

Kieru-
nek 

wiatru 
[°] 

Pręd
kość 
wia-
tru 

[m/s] 

Średnia 20,27 1007,99 5,93 226,73 17,94 168,41 0,53 

Odchylenie 
standardowe 

0,04 0,08 0,03 1,00 0,00 97,49 0,27 

 
Na rys. 12 pokazano trójwymiarowy wykres rozkładu intensyw-

ności zraszania otrzymanego podczas pierwszego badania. Na osi 
0x umieszczono odległości pojemników od prądownicy w m. Z kolei  
na osi 0y podano odległości ich środków geometrycznych od osi Ox 
także w m. Wartość ujemna oznacza tutaj, że pojemnik znajduje się 
po przeciwnej stronie. Położenie prądownicy zaznaczono strzałką. 

 

Rys. 12. Rozkład intensywności zraszania Iz otrzymany podczas 
pierwszego badania (Qpr= 230 dm3/min, φ =21°) 

 
W kolejnym drugim badaniu zmieniono tylko kąt rozpylenia, 

przez obrót głowicy o jedną pozycję. Uzyskano wówczas nieco więk-
szy kąt rozpylenia równy 27°. Czas trwania badania wyniósł 300 se-
kund a maksymalny rzut strumienia był równy około 16 m. W tab. 2 
zestawiono wartości średnich parametrów i ich odchyleń standardo-
wych, natomiast na rys. 13 pokazano trójwymiarowy wykres rozkładu 
intensywności zraszania otrzymany podczas tego badania..  

 
Tab. 2. Średnie wartości oraz odchylenia standardowe parametrów 

wejściowych podczas drugiego badania prądownicy                   
(Qpr= 230 dm3/min,  φ= 27°) 

Nazwa                                  
parametru 

 
Rodzaj 
parametru 

Temp. 
pow. 
[°C] 

Ciśnie-
nie 

atm. 
[hPa] 

Ciśnie-
nie 

robo-
cze   

[bar] 

Wydaj-
ność 

[dm3/min] 

Temp. 
cieczy 

[°C] 

Kieru-
nek 

wiatru 
[°] 

Pręd-
kość 

wiatru 
[m/s] 

Średnia 20,36 1007,88 5,96 224,99 18,25 239,76 0,81 

Odchylenie 
standardowe 

0,00 0,09 0,05 12,60 0,00 92,26 0,56 

 

 
Rys. 13. Rozkład intensywności zraszania Iz otrzymany podczas dru-
giego badania (Qpr= 230 dm3/min, φ =27°) 

W kolejnym trzecim badaniu ponownie zmieniono kąt rozpylania 
poprzez obrót głowicy w lewo o jedną pozycję. Uzyskano strumień o 
kącie rozpylenia φ=43°. Czas badania wyniósł 301 sekund a maksy-
malny rzut strumienia był równy około 12 m. W tab. 3 zestawiono 
wartości średnich parametrów wejściowych i ich odchyleń standardo-
wych, natomiast na rys. 14 pokazano trójwymiarowy wykres rozkładu 
intensywności zraszania otrzymanego podczas tego badania. 

 
Tab. 3. Średnie wartości oraz odchylenia standardowe parametrów 

wejściowych podczas trzeciego badania prądownicy 
(Qpr= 230 dm3/min,  φ= 43°) 

 
Nazwa                                  

parametru 
 

Rodzaj 
parametru 

 

Temp. 
pow. 
[°C] 

Ciśnie-
nie 

atm. 
[hPa] 

Ciśnie-
nie 

robo-
cze   

[bar] 

Wydaj-
ność 

[dm3/min] 

Temp. 
cieczy 

[°C] 

Kieru-
nek 

wiatru 
[°] 

Pręd-
kość 

wiatru 
[m/s] 

Średnia 20,45 1007,72 5,99 222,37 20,24 127,99 0,60 

Odchylenie 
standardowe 

0,00 0,08 0,14 12,80 0,00 95,12 0,36 

 

 
Rys. 14. Rozkład intensywności zraszania Iz otrzymany podczas trze-
ciego badania (Qpr= 230 dm3/min, φ =43°) 

 
W kolejnym ostatnim czwartym badaniu ponownie zmieniono kąt 

rozpylania poprzez obrót głowicy w lewo o jedną pozycję. Uzyskano 
strumień o kącie rozpylenia φ =90°. Czas badania wyniósł 180 se-
kund a maksymalny rzut strumienia był równy około 6 m. W tab. 4 
zestawiono wartości średnich parametrów wejściowych i ich odchy-
leń standardowych, natomiast na rys. 15 pokazano trójwymiarowy 
wykres rozkładu intensywności zraszania otrzymanego podczas tego 
badania. 

 
Tab. 4. Średnie wartości oraz odchylenia standardowe parametrów 

wejściowych podczas czwartego badania prądownicy                   
(Qpr= 230 dm3/min,  φ= 90°) 

Nazwa                                  
parametru 

 
Rodzaj 
parametru 

Temp. 
pow. 
[°C] 

Ciśnie-
nie 

atm. 
[hPa] 

Ciśnie-
nie 

robo-
cze   

[bar] 

Wydaj-
ność 

[dm3/min] 

Temp. 
cieczy 

[°C] 

Kieru-
nek 

wiatru 
[°] 

Pręd-
kość 

wiatru 
[m/s] 

Średnia 20,36 1007,57 6,10 223,94 20,14 235,21 0,99 

Odchylenie 
standardowe 

0,00 0,08 0,10 16,38 0,00 21,68 0,62 

 

Rys. 15. Rozkład intensywności zraszania Iz otrzymany podczas 
czwartego badania (Qpr= 230 dm3/min, φ =90°) 
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3. ANALIZA WYNIKÓW  

Otrzymane w badaniu wyniki uzyskane przy stałej najczęściej 
stosowanej wydajności badanej prądownicy równej 230 dm3/min 
przeanalizowano pod kątem wpływu kątów rozpylenia strumienia roz-
pylonego na rozkład intensywności powierzchni zraszania. Wzięto tu-
taj pod uwagę cztery kąta rozpylenia φ= 21°, 27°, 43° i  90° wynika-
jące z ustawień głowicy prądownicy. Aby ułatwić proces analizy w 
tab. 5 zestawiono maksymalne rzuty strumienia i czasy trwania ba-
dania, a w tab. 6 wartości intensywności zraszania w funkcji położe-
nia względem prądownicy dla czterech ww. kątów rozpylenia prądow-
nicy. 

 
Tab. 5. Zasięgi rzutu strumienia i czasy trwania badania  

dla czterech badanych kątów rozpylenia prądownicy 

Kąt rozpylenia 
[°] 

Zasięg rzutu 
strumienia [m] 

Czas trwania 
badania [s] 

21 
27 
43 
90 

23 
16 
12 
6 

383 
300 
301 
180 

 
Tab. 6. Intensywności zraszania dla czterech badanych  

kątów rozpylenia prądownicy 

Odległość 
S [m] 

Odległość 
P [m] 

Intensywność zraszania [mm/min] 

φ=21° φ=27° φ=43° φ=90° 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3,69 
18,29 
29,60 
17,82 
4,22 
1,44 
0,80 
0,51 
0,31 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

0,85 
1,05 
1,44 
1,73 
2,30 
3,19 
4,59 
7,42 
10,31 
8,52 
0,96 

0,78 
1,34 
1,36 
2,08 
3,23 
4,69 
3,93 
1,47 
0,89 
0,54 

- 

1,40 
3,46 
6,65 

10,58 
10,00 
5,35 
2,76 
1,80 
1,27 
0,97 

- 

3,87 
21,69 
33,79 
15,33 
5,77 
2,93 
2,02 
1,55 
1,28 

- 
- 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1,10 
1,49 
1,63 
2,11 
2,87 
4,31 
6,84 
10,40 
12,71 
11,33 
2,92 

1,72 
2,60 
2,83 
5,25 
9,37 
13,45 
14,55 
9,53 
6,49 
3,97 

- 

3,35 
9,29 

16,63 
20,85 
18,89 
10,49 
6,42 
4,37 
2,94 
1,97 

- 

2,64 
15,20 
32,71 
14,49 
4,59 
3,19 
2,94 
2,97 
2,74 

- 
- 

-1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

0,89 
1,09 
1,17 
1,69 
2,35 
3,56 
5,80 
9,30 
12,74 
11,84 
1,42 

0,50 
0,99 
1,37 
2,66 
4,03 
4,70 
5,47 
5,67 
5,28 
3,28 

- 

0,39 
1,76 
4,33 
8,47 

11,44 
9,69 
6,20 
3,99 
3,20 
2,29 

- 

2,32 
8,56 

21,77 
24,26 
9,75 
5,49 
4,49 
4,10 
3,71 

- 
- 

-2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,75 
3,83 

12,64 
23,24 
22,05 
11,82 
6,99 
4,80 
3,05 

 

Odległość P jest odległością środka geometrycznego pojemnika 
pomiarowego od prądownicy liczoną wzdłuż osi Ox, natomiast odle-
głość S jest odległością środka geometrycznego pojemnika od osi 
Ox. Po jednej stronie osi jest ona brana ze znakiem „+”, natomiast po 
przeciwnej ze znakiem „-”. Z tab. 5 wynika, że najmniejszym przy ką-
cie rozpylenia 21°, zasięg rzutu strumienia jest prawie czterokrotnie 
większy niż przy największym kącie rozpylenia 90°. W przypadku naj-
mniejszego kąta rozpylenia 21° największe wartości intensywności 
zraszania mieszczące się w przedziale 10-12 mm/min uzyskano w 
odległości około 9 m od wylotu z prądownicy. Ich wartości niewiele 
się różniły w płaszczyźnie centralnej leżącej w osi prądownicy i w 
płaszczyznach bocznych odległych od niej o 1 m położonych po obu 
jej stronach. W przypadku kąta rozpylenia 27° największe wartości 
intensywności zraszania równe prawie 15 mm/min uzyskano w płasz-
czyźnie centralnej w odległości około 7 m od wylotu prądownicy. Mak-
symalne wartości intensywności zraszania w płaszczyznach bocz-
nych są już znacznie niższe i mieszczą się w granicach 4-6 mm/min. 
Podobne zjawisko można zaobserwować dla kąta rozpylenia 43°. 
Największe wartości intensywności równe ponad 20 mm/min uzy-
skano w płaszczyźnie centralnej w odległości około 4 m od wylotu 
prądownicy, natomiast znacznie mniejsze mieszczące się w grani-
cach 10-12 mm/min otrzymano w płaszczyznach bocznych odległych 
od płaszczyzny centralnej o 1 m. Dla kąta rozpylenia 90° uzyskano 
wyraźnie szerszy strumień oraz największe wartości intensywności 
zraszania w odległości około 3-4 m od wylotu prądownicy. W płasz-
czyźnie centralnej i bocznej po stronie zawietrznej przekroczyła ona 
nawet 32 mm/min. W tym przypadku zaznaczył się również wyraźny 
wpływ wiatru, który spowodował znaczną niesymetrię strumienia. 
Różnice pomiędzy intensywnościami zraszania w jednakowych odle-
głościach po obu stronach płaszczyzny centralnej w niektórych przy-
padkach przekraczały 10 mm/min. Niesymetrię można zaobserwo-
wać już od kąta rozpylenia przekraczającego 30°, jednak na podsta-
wie znajomości kierunku i siły wiatru istnieje możliwość jej skorygo-
wania.  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

Przeprowadzone badania pozwoliły na zrealizowanie wcześniej 
określonego celu. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów pozwoliły na 
opracowanie rozkładu intensywności zraszania prądownicy Blue 
Devil BD 3012 dla czterech kątów rozpylenia. Badany był prąd roz-
pylony dla stałej wydajności prądownicy równej 230 dm3/min. Warto 
podkreślić, że badania prowadzono w warunkach poligonowych, 
przez co na otrzymane wyniki wpływ miały czynniki atmosferyczne. 
Szczególne znaczenie miała prędkość i kierunek wiatru, wskutek 
czego uzyskany rozkład zwłaszcza przy większych kątach rozpylenia 
charakteryzował się znaczną niesymetrią. Miało to wpływ przede 
wszystkim na wartości intensywności zraszania w punktach pomiaro-
wych znajdujących się w dalszej odległości od prądownicy. Na pod-
stawie analizy otrzymanych wyników badań sformułowano następu-
jące wnioski: 
1. Zwiększanie kąta rozpylenia strumienia, powoduje zmniejszenie 

jego zasięgu rzutu. Był on prawie czterokrotnie mniejszy przy naj-
większym kącie rozpylenia w porównaniu z kątem najmniejszym. 
Z drugiej strony zwiększa się szerokość strumienia wodnego, dla-
tego też przy kącie 90º dodano dodatkowe dwa rzędy pojemni-
ków.  

2. Przy kącie φ= 21° powierzchnia zraszania ma kształt wydłużonej 
elipsy wzdłuż osi 0x. W miarę zwiększania kata rozpylenia ulega 
ona spłaszczeniu, czyli różnica długości obydwu osi się zmniej-
sza. 
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3. Największe wartości maksymalnej intensywności zraszania uzy-
skano dla kąta rozpylenia φ= 90°, przy czym wystąpiły one sto-
sunkowo blisko prądownicy w odległości około 3 metrów (rys. 15). 

4. Najmniejsze wartości maksymalnej intensywności zraszania uzy-
skano przy najmniejszych kątach rozpylenia 21° i 27°, przy czym 
wystąpiły one w odległości 6-7 m od wylotu z prądownicy. 

5. Najmniejsze wartości intensywności we wszystkich badanych 
przypadkach uzyskano dla punktów pomiarowych położonych 
najbliżej i najdalej w stosunku do wylotu prądownicy. 

6. Otrzymane wyniki sugerują, że przy kącie φ= 21° można gasić 
niezbyt intensywne pożary znajdujące się w znacznej odległości 
od prądownika, ponieważ maksymalna intensywność zraszania 
nie przekracza wówczas 13 mm/min. Przy kącie rozpylenia 90° 
intensywność zraszania w odległości 2-5 metrów jest bardzo 
duża i przekracza 30 mm/min, co daje to możliwość skutecznej 
penetracji środowiska pożaru. 
Podsumowując wykonane badania, należy zauważyć, że testy 

przeprowadzono tylko dla jednej wydajności prądownicy Qpr= 230 
dm3/min. Wydaje się, że dla porównania celowe byłoby przeprowa-
dzenie analogicznych pomiarów dla pozostałych standardowych wy-
dajności prądownicy. Dodatkowo aby uniknąć wpływu czynników at-
mosferycznych, identyczne badania należałoby przeprowadzić w po-
mieszczeniu zamkniętym.  

 
Badania opisane w niniejszym artykule zostały sfinansowane ze 
środków przeznaczonych na prace statutowe nr S/E-422/21/16/17 
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Analysis of the sprinkling intensity  
of the selected water nozzle 

The study of many research centers and firefighters has 

shown that the application of extinguishing spray allows for 

better use of water and its properties during firefighting ac-

tions. Effective use of the spray not only allows for quick and 

effective fire suppression, but also for optimizing water con-

sumption and minimizing wastage. The basic method of regu-

lating the spraying is the proper use of water jet and their tech-

nical parameters. The scientific purpose of this article was to 

analyze the distribution of sprinkling intensity of a modern 

Blue Devil water nozzle, which was obtained by a specialized 

automated measuring station. The results received and their 

conclusions will allow a more accurate estimate of the extin-

guishing efficiency to the various configurations of the water 

nozzle. It will translate into a more precise adjustment of the 

nozzle settings to the current fire situation. 
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