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Streszczenie: osowane jako wirtu-

pop

jest zapew

bariery powietrzne

e-

1. Wprowadzenie
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znych jak 
i coraz szerszy obszar ich zastosowania [1].
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przestrz

-

kurtyn do celów w
dotychczas zdobytej wiedzy jedyna zastosowana kurtyna powietrzna w tunelu drogowym 

Zaprojektowa

w
przeskalowanie bada

dobór warunków brzegowych [6].
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przestrz

-

kurtyn do celów w
dotychczas zdobytej wiedzy jedyna zastosowana kurtyna powietrzna w tunelu drogowym 

Zaprojektowa

w
przeskalowanie bada

dobór warunków brzegowych [6].

2. Charakterystyka kurtyny powietrznej
Kurtyna powietrzna jest sztucznie wytworzonym s

istotnym jest by 

2.1.

cztery podstawowe strefy [2}: potenc
i

2.2.

0, I0
ie:

Rys. 4. Kurtyna powietrzna
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3. Metodyka prowadzenia analiz

3.1. Eksperyment badawczy

badawcze do badania kurtyn p
z-

nych. 

w analizie numerycznej warunków brz

500 Hz.

3.2. Analiza numeryczna
Obliczenia numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS 

Fluent 13.0.0. W celu wybra
z

modeli turbulencji:
· RANS k- standard,
· RANS k- RNG,
· RANS k- realizable,
· RANS k- ,
· SAS (Scale Adoptive Simulation),
· LES (Large Eddy Simulation).
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3. Metodyka prowadzenia analiz

3.1. Eksperyment badawczy

badawcze do badania kurtyn p
z-

nych. 

w analizie numerycznej warunków brz

500 Hz.

3.2. Analiza numeryczna
Obliczenia numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS 

Fluent 13.0.0. W celu wybra
z

modeli turbulencji:
· RANS k- standard,
· RANS k- RNG,
· RANS k- realizable,
· RANS k- ,
· SAS (Scale Adoptive Simulation),
· LES (Large Eddy Simulation).

W celu przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem metody numerycznej mechaniki 
i. 

a-

ok. 5,5x106 przedziale od 2 mm 
w

Analizy numeryczne przeprowadzono, jako zmienne w czasie. Wszystkie równania 

Rys. 5. Model numeryczny analizowanej przestrzeni

przedstawiono wyniki otrzymane na drodze symulacji komputerowych.

-10 m/s)
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turbulencji.

eksperymentu otrzymano przez wykorzystaniu modelu turbulencji typu Realizable k-
i SAS.

3.3.
e-

askiej strugi ograniczonej 

n. 
r-

·
·
· achylenia strugi.

a-
chy
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turbulencji.

eksperymentu otrzymano przez wykorzystaniu modelu turbulencji typu Realizable k-
i SAS.

3.3.
e-

askiej strugi ograniczonej 

n. 
r-

·
·
· achylenia strugi.

a-
chy

–
temperatury.

4. Podsumowanie

o-

W kolejnych etapach prowadzonych bad

w
zastosowania kurtyn 

a-
a
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Air barriers used for separating smoke free zones 
in case of fire in tunnel
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Abstract: The aim of this paper is to take the advantage of CFD application in calcu-
lating, optimising, and designing air curtains used to separate smoke free zones in case of 
fire in tunnel. Air curtains can be a good solution in case when the usage of solid obstruc-
tions is not feasible(for example in a big tunnel). A properly designed air curtain produces 
a pressure drop which prevents transversal flow through the opening. An accurate CFD 
calculation of an air curtain is challenging because of the high air velocity and relatively 
thin nozzle. Most air curtains are tested on scaled down models which are difficult to 
extrapolate. Tests in a real scale model are performed and the tests results are used to verify 
the chosen turbulence model. The intention of this paper is to present the comparison 
between the CFD calculations and tests results.


