
 

 

Współpraca instalacji tryskaczowej  
z grawitacyjnym systemem oddymiania  

 

 

1. Wstęp. 

Korzyści dla inwestora - płynące z zastosowania instalacji tryskaczowych, a także konieczność 

projektowania instalacji oddymiającej w obiektach magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego 

powyżej 500 MJ/m2, powoduje coraz częstsze stosowanie obu systemów jednocześnie. Wśród 

projektantów toczy się dyskusja dotycząca współpracy instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym 

systemem oddymiania. Pojawiają się pytania: który z tych systemów powinien uruchomić się jako 

pierwszy w razie pożaru? Jaki powinien być czas zwłoki zadziałania jednego z nich? A może 

współdziałanie tych dwóch rodzajów instalacji nie powinno mieć w ogóle miejsca? Warto przyjrzeć 

się temu zagadnieniu bliżej, dlatego w najnowszym numerze newslettera przeniesiemy  teoretyczne 

rozważania na grunt symulacji CFD. Zweryfikujemy, jaki wpływ ma współdziałanie obu instalacji na 

warunki panujące w obiekcie. 

 

2. Model obiektu. 

      Rozpatrywany obiekt to hala składująca drewno o wymiarach: 30m x 15m x 10m, wyposażona 

w instalację tryskaczową, klapy oddymiające, okna napowietrzające oraz system detekcji. Obiekt 

został podzielony na dwie strefy dymowe, oddzielone kurtyną. Przyjęto rozdzielczość siatki 

obliczeniowej na poziomie 0,2m x 0,2m x 0,2m. Maksymalna moc pożaru została określona, jako 10 

MW, natomiast dymotwórczość na poziomie 0,015 kg/kg - charakterystyczna dla materiałów 

wykonanych z drewna. 

 

Rys.1. Model rozpatrywanej hali. 



3. Ustawienia i parametry. 
 

a) Instalacja oddymiająca: 
  

     Powierzchnia klap dymowych została przyjęta w oparciu o Polską Normę PN-B-02877-4 

"Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania", zgodnie z którą 

całkowita powierzchnia klap dymowych w halach wynosi 3% powierzchni obiektu, czyli około 18 m2. 

Trzeba pamiętać, że w PyroSim nie wprowadzamy powierzchni geometrycznej, tylko wyliczoną 

powierzchnię czynną. Wprowadzenie powierzchni geometrycznej jest błędem i prowadzi do 

przekłamań wyników. System oddymiania grawitacyjnego będzie uruchamiany po otrzymaniu 

sygnału z czujki dymowej.        

 

b) Instalacja tryskaczowa: 
 

Na potrzeby testu przyjęto przykładowe parametry tryskaczy: próg aktywacji równy 68°C oraz 

współczynnik RTI na poziomie 80√    Urządzenia będą pracować przy ciśnieniu operacyjnym 

równym 6 atm oraz współczynniku K o wartości 45 
 

           , co ostatecznie daje wydatek 

przepływu około 110 l/min. 

 

Rys.2. Parametry tryskaczy. 



 

4. Wyniki symulacji. 
 
 

Przeprowadzono 3 warianty symulacyjne: 

 obiekt posiada jedynie system oddymiania grawitacyjnego 

 obiekt wyposażony w tryskacze o temperaturze pęknięcia ampułki równą 68°C 

 obiekt zabezpieczony tryskaczami szybkiego reagowania (temperatura pęknięcia ampułki 
równa 58°C) 
 

Interesującymi nas parametrami będzie temperatura podstropowa, temperatura na drogach 

ewakuacyjnych oraz rozkład widoczności w obiekcie. 

 

a) Rozkład temperatury: 

 

Rys.3. Rozkład temperatury – oddymianie. 

 

Rys.4. Rozkład temperatury - oddymianie + tryskacze. 

 

 



 

b) Widoczność: 

 

Rys.5. Rozkład widoczności – oddymianie. 

 

Rys.6. Rozkład widoczności - oddymianie + tryskacze. 

 

Jak widać, w wariancie z instalacją tryskaczową temperatura została wyraźnie 

obniżona, przez co konstrukcja jest lepiej chroniona niż w przypadku wariantu jedynie  

z oddymianiem. Nastąpiło obniżenie temperatury, co spowodowało nagromadzenie dymu  

w strefie przebywania ludzi. W strefie dymowej, w której założono pożar, widać wyraźny 

spadek widoczności (do około 4m) na całej wysokości obiektu. Przy rezygnacji z instalacji 

tryskaczowej efekt kominowy zostaje zachowany, obserwujemy wyraźny podział obiektu na 

strefę gorącą (górną) i chłodną (dolną). 

 

 

 

 



 

c) Porównanie przepływów dymu przez klapę dymową: 
 

 

Rys.7. Przepływ dymu przez klapę – oddymianie. 

 

 

Rys.8. Przepływ dymu przez klapę – oddymianie + tryskacze. 

 

Oprócz widoczności i temperatury badany był również wydatek przepływu dymu przez 

kalpy dymowe. Powyższe porównanie daje jednoznaczne wnioski: aktywacja tryskaczy 

spowodowała obniżenie sprawności systemu oddymiania – wydatek przepływu dymu przez 

klapę uległ wyraźnemu obniżeniu do wartości około 2m3/s. 

 



 

5. Podsumowanie. 
 

Na podstawie symulacji porównawczych można wysnuć kilka ciekawych wniosków. 

Przede wszystkim, zadziałanie instalacji tryskaczowej powoduje obniżenie temperatury 

podstropowej, co jednoznacznie poprawia bezpieczeństwo konstrukcji obiektu. Z drugiej 

jednak strony, ochłodzenie gazów pożarowych powoduje zwiększenie ich gęstości, co  

w konsekwencji utrudnia pracę instalacji oddymiającej. Można zaobserwować praktycznie 

natychmiastowe pogorszenie warunków widoczności po aktywacji instalacji gaśniczej.  

W naszym przypadku nie będzie to dużym problemem ponieważ czas ewakuacji z tego typu 

hali nie przekroczy prawdopodobnie kilkudziesięciu sekund. Projektując rzeczywisty obiekt, 

musimy zastanowić się na czym nam bardziej zależy: czy na ochronie mienia (obiektu) czy na 

zapewnieniu jak najdłuższego czasu w którym możliwa będzie ewakuacja.  Istotne znaczenie 

może mieć również odpowiednia kolejność uruchomienia obu systemów. Temat na pewno 

nie został wyczerpany, aczkolwiek symulacje CFD mogą być przydatnym narzędziem w celu 

„kalibracji” działania rozpatrywanych instalacji. 
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W następnym odcinku: FDS 6 – nowe funkcje i możliwości. Część 1. 

 

 


