Ustawienia reakcji jako jeden
z najważniejszych warunków brzegowych
dla symulacji oddymiania – część 2.
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Rys.2. Wprowadzenie odczytanych danych dla materiału drewno
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- Powierzchnia Open 10m2
- Powierzchnia pożaru 1m2
- Moc pożaru 500 kW/m2
- Płaszczyzna wynikowa widoczności
na wysokości Z=1,8m
Rys.4. Przykładowy model o takich
samych warunkach brzegowych.
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Jeśli masz pytania lub wątpliwości - skontaktuj
się z nami! Z przyjemnością odpowiemy na
wszelkie pytania:
Michał Walkosz, tel. 784 337 250

