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Zaprojektowałem korytarz
oddymiania, 4 m³/s ale wynik
nie podoba mi się przy 1 MW…

Pełnoskalowebadaniarozprzestrzeniania
dymui ciepławkorytarzach

Zaprojektowałem korytarz
oddymiania, 4 m³/s ale wynik
nie podoba mi się przy 1 MW…

Mam dobry pomysł – załóżmy,
że okno pomieszczenia wypada
w jakiejś temperaturze! Jest
lepiej!
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A co gdyby w drzwiach był
samozamykacz? IDEALNIE.

dobrezasady którejużznamy
W różnych krajach wymagania
kontroli dymu w poziomych
ścieżkach ewakuacyjnych są różne.
Scenariusz pożaru projektowego i
założenia modelowania
najprawdopodobniej będą miały
większy wpływ na wyniki niż
parametry kontroli dymu.
Jeśli tak, to czy istnieje obiektywna
miaraskuteczności kontroli dymu?

min 1 m

Optymalny nawiew powietrza kompensacyjnego zlokalizowany jest:
• jak najdalej od poziomu projektowanej warstwy dymu (co najmniej 1 m)
• z niewielką prędkością (do maksymalnie 2 m/s w strefie oddymianej);
• w wielu punktach, optymalnie w różnych strefach dymowych;
• skierowany w kierunku podłogi (w niektórych sytuacjach w przeszkody
które rozbiją strumień powietrza);
• w „ślepych końcach” pasaży, przy granicach stref pożarowych.
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Po co?

Struktura projektu

Wymiary korytarza:
Długość: 30 m+2 mprzedsionek przeciwpożarowy (wbudowie)
Wysokość całkowita: 3 m(podnoszonapodłoga)
Szerokość: 1.4 m
Trzy pomieszczenia o wymiarach3x4x3 m

Brak aktualnej wiedzy opartej na pełnowymiarowych eksperymentach w
odniesieniu doobecnie stosowanych rozwiązań technicznych.
Dlaczegoprojektujemy systemwentylacji przeciwpożarowej nakorytarzu?
Jakie parametry pożaru wpomieszczeniach należy przyjąć?
Jakie sąkryteria oceny? Copowinno byćgłównymcelemsystemów?
Jaki jest wpływsystemówoddymiania napionowe drogi ewakuacyjne?
Jaki wpływbędąmiały parametry środowiska zewnętrznego?
I wieleinnych.....

Obiekt doświadczalny-materiały
Konstrukcja korytarza i pomieszczeń: profile stalowe
Obudowa korytarza: płyta OSB15÷22 mm+2 warstwy płyt kartonowo-gipsowych2x12 mm
(płyta gipsowo-kartonowa)
Obudowa pomieszczenia: płyta OSB15÷22 mm, wełna mineralna 50 mm, 2 warstwy
(płyty gipsowo-kartonowe 2x12 mm)

Pełnowymiarowy obiekt doświadczalny

Obiekt doświadczalny-materiały

Obiekt doświadczalny-wentylacja

Konstrukcjakorytarza i pomieszczeń: profile
stalowe
Obudowakorytarza: płyta OSB15÷22 mm+2
warstwypłyt kartonowo-gipsowych2x12mm
(płyta gipsowo-kartonowa)
Obudowapomieszczenia: płyta OSB15÷22 mm,
wełna mineralna50mm, 2 warstwypłyty
gipsowo-kartonowej 2x12 mm
Dodatkowopod ostatnią warstwąumieszczono
termoparywcelukontrolowaniatemperaturyi
zużycia pierwszychwarstw.

Wkorytarzu doświadczalnymzaprojektowano i wykonano systemoddymiania tak, aby możliwe
było przeprowadzenie badań wjak najszerszym zakresie kombinacji pod względemlokalizacji
i rodzaju instalacji wydechowychi zasilających.
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Obiekt doświadczalny–wentylacja(I)

Obiekt doświadczalny–wentylacja(II)

Obiekt doświadczalny–wentylacja(III)

Wentylacjapoprzeczna

Wentylacjapoprzeczna–nawiewpunktowy

Wentylacjawzdłużna, nawiewrozproszony

Obiekt doświadczalny–wentylacja(IV)

Wentylatory wyciągowe

Wentylatory wyciągowe

Wentylacjawzdłużna

Systemposiada dwa wentylatory o maksymalnej wydajności około 40 000 m³/h każdy.
Zastosowanie przetwornic częstotliwości pozwala na płynne sterowanie wentylatorem
zasilającymi wyciągowym, z jednego systemusterująco-kontrolnego.

Systemposiada dwa wentylatory o maksymalnej wydajności około 40 000 m³/h każdy.
Zastosowanie przetwornic częstotliwości pozwala na płynne sterowanie wentylatorem
zasilającymi wyciągowym.
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Możliwelokalizacjepożarów

Mocpożaru

Mocpożaru

Cztery masowe regulatory przepływu gazu (0-500l/min) dają możliwość swobodnego
ustawiania mocy ognia i definiowania krzywej wzrostu. Systemjest skomputeryzowany i
podąża za dowolną zaprojektowaną krzywą.

Cztery masowe regulatory przepływu gazu (0-500l/min) dają możliwość swobodnego
ustawiania mocy ognia i definiowania krzywej wzrostu. Systemjest skomputeryzowany i
podąża za dowolną zaprojektowaną krzywą.

Pomiary

Zintegrowany systempomiarowo-kontrolny

Zmienne

Obecnie wprzestrzeni stacji zlokalizowano 5 drzewpo 8 termopar (wrozbudowiedo 7 x 10)
orazdrzewotermoparw każdympomieszczeniu. Statywy są umieszczane co5 m. Dodatkowo
wprzestrzeni pod stropemznajdują się 3 mierniki prędkości (do 350° Ci 20 m/ s).

• sterowanie i klapy przeciwpożarowe
• kontrola sprawności wentylatorówzasilającychi
wyciągowych
• sterowanie regulatorami przepływu masowegowcelu
określenia aktualnegoHRRpożaru
• sterowanie pompą zasilającą węża gaśniczego i
systemu tryskaczowego
• ciągły zapis parametrówśrodowiskowych zgodnie z
założoną konfiguracją

Dzięki elastyczności infrastruktury badawczej możemy uwzględnić szereg
zmiennych podczas badań parametrycznych.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

temperatura
prędkość
różnica ciśnień
stężenietlenu
natężeniestrumieniapromieniowaniacieplnego
monitorowanie stanuurządzenia
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Przeprowadzonebadania

Przykładowewyniki badań

Obrazpobitwie….

Przeprowadzono 18eksperymentów, biorąc pod
uwagę:
•
•
•
•
•

różne mocepożaru,
staławczasie i zmienna od 50 kWdo500 kW
dwielokalizacjepalnika (koniec i środek)
dwiekombinacjeliczby palników(jedenlubdwa)
zmiennawydajnośćsystemu(0-40000m³/h) dla
różnychmocy ogniowych(100kW-400kW)

Digital twin
“cyfrowy bliźniak” obiektu jest proceduralnie generowanym
modelem FDS obiektu, zaprojektowanym w celu uzupełnienia badań
eksperymentalnych i poszerzenia naszego wglądu w dynamikę
płynów w korytarzach

CFD

budowamodelu
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budowamodelu

realizacja analiz

realizacja analiz

walidacja

wieloparametryczneCFD

100 kW

walidacja

200 kW

250 kW
(wind)
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walidacja

walidacja

walidacja
200 kW

300 kW

400 kW
CFD

experiment

CFD

experiment

walidacja

wpływmocy pożaru
500 kW

200 kW

300 kW

wyniki badań

1000 kW

400 kW
3500 kW
CFD

experiment
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wydajnośćwyciągu

wydajnośćwyciągu

liczbapunktównawiewnych
2 m³/s

2 m³/s
4 m³/s
200 kW w pomieszczeniu

4 m³/s

6 m³/s
6 m³/s
400 kW w pomieszczeniu
500 kW | 3,00 m wysokosci | 4 pkt wyc | 2 pkt .naw

500 kW | 3,00 m wys | 4 pkt wyc | 2 / 4 pkt naw

wzdłużnai poprzeczna

wzdłużna

wzdłużna
100 kW

Wentylacjawzdłużna

300 kW

100 kW

300 kW

100 kW
400 kW
400 kW

Wentylacjapoprzeczna
3,00 m wysokości | wentylacjawzdłużna

3,00 m wysokości | wentylacjawzdłużna
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wnioski
zbudowaliśmy (wreszcie) pełnowymiarowy korytarz, który pozwala na
szeroko zakrojone, wieloparametryczne testowanie wydajności kontroli
dymu w różnych scenariuszach pożarowych. Obiekt działa, a
eksperymenty planowane są na najbliższe 3 lata!

Dziękujemy

Dr. Grzegorz Krajewski.

Dr inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB

g.krajewski@itb.pl
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