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garaże, pożary i wentylacja
• zróżnicowane architektonicznie;
• podobne w założeniach, rozwiązaniach technicznych i sposobie działania;
• rutynowe wykorzystanie CFD jako narzędzia projektowego;
• miejsce nieustannej innowacji;
• duże obciążenie ogniowe, znakomite warunki wentylacyjne do rozwoju

pożaru i potencjalnie duża liczba użytkowników;
• budowane jako część większych inwestycji.



pożary garaży

Liverpool (2017)

• Jeżeli pożar garażu osiągnie pewną krytyczną wielkość, jego kontrola lub
ugaszenie nie jest możliwa, co prowadzi do katastrofy budowlanej



Moskwa (2017)

• Jeżeli pożar garażu osiągnie pewną krytyczną wielkość, jego kontrola lub
ugaszenie nie jest możliwa, co prowadzi do katastrofy budowlanej

pożary garaży



Cork (2019)

pożary garaży

• Jeżeli pożar garażu osiągnie pewną krytyczną wielkość, jego kontrola lub
ugaszenie nie jest możliwa, co prowadzi do katastrofy budowlanej



Stavanger (2020)

Warszawa (2020)

pożary garaży







Przedstawione przypadki były tak spektakularne nie z 
uwagi na rodzaj paliwa pojazdów, lecz na naturalną
dynamikę rozwoju pożaru w garażu.



odprowadzanie ciepła

Wentylacja pożarowa nie zapobieże ani nie ugasi pożaru, ale może w 
wyraźny sposób przyczynić się do zmiany warunków w przestrzeni
oddymianej przez odprowadzenie dymu i ciepła, co w wyraźny sposób
wpływa na dynamikę pożaru.

Garaż otwarty Garaż otwarty + Jet-fan

Temperatura, pożar o mocy 20 MW Różnica pomiędzy symulacjami



wyzwania z pożarami EV

Czynniki wpływające na różnice pomiędzy pożarami
pojazdów BEV/PHEV od ICE?

• Prawdopodobieństwo pożaru baterii / układu 
ładującego?

• Przebieg rozwóju pożaru (wewnątrz baterii, pomiędzy 
pojazdami elektrycznymi a innymi)

• Konsekwencjami – produkty spalania, ciepło, 
możliwości gaszenia pojazdów i lokalizacji pożaru



prawdopodobieństwo

Niestety dzisiaj nie mam odpowiedzi na to pytanie.
Technologia ogniw Li-Ion pędzi tak szybko, że statystyki i 
badania sprzed kilku lat to wyniki z innej epoki...



prawdopodobieństwo

Pewnym czynnikiem 
podwyższonego ryzyka 
wydają się być pożary od 
instalacji ładujących...



prawdopodobieństwo

Pewnym czynnikiem 
podwyższonego ryzyka 
wydają się być pożary od 
instalacji ładujących...

...ale raczej nie prowadzą 
one do kaskadowego i 
gwałtownego rozwoju 
pożaru wewnątrz baterii, o 
czym za chwilę.



Bravo Diaz L, He X, Hu Z, Restuccia F, Marinescu M, Barreras JV, 

Patel Y, Offer G, Rein G (2020) 

Review—Meta-Review of Fire Safety of Lithium-Ion Batteries: 

Industry Challenges and Research Contributions. J Electrochem

Soc 167:090559

rozwój pożaru



pożary „klasyczne” 
TNO, 1999

ITB, 2015

Projektowanie systemów 
wentylacji pożarowej w dużej 
mierze opiera się na przyjęciu 
tzw. pożaru projektowego, czyli 
opisu pożaru za pomocą ilości 
wydzielonej energii w funkcji 
czasu.

Przykładem są krzywe 
projektowe wg. TNO zawarte 
m.in. w wytycznych ITB 
493/2015



Wang Z, Yang H, Li Y, Wang G, Wang J (2019) Thermal runaway and fire behaviors of large-scale lithium ion 

batteries with different heating methods. J Hazard Mater 379:120730: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.06.007

rozwój pożaru



nowe wyzwania

W przypadku pożarów pojazdów 
elektrycznych wyzwania mogą 
pojawić się we wczesnej fazie



nowe wyzwania

W przypadku pożarów pojazdów 
elektrycznych wyzwania mogą 
pojawić się we wczesnej fazie

RISE Report 2020:90 

…przy czym podobne wyzwania 
zaczynamy obserwować także w 
odniesieniu do nowych pojazdów na 
paliwa kopalne...



Sun P, Bisschop R, Niu H, Huang X (2020) 

A Review of Battery Fires in Electric Vehicles. Fire Technology

całkowita moc pożaru
Chociaż przebieg pożaru może być trochę inny w początkowej fazie, co do 
zasady całkowita energia wydzielona w pożarze EV nie różni się wiele od 
pożaru samochodu ICEV.



Sun P, Bisschop R, Niu H, Huang X (2020) 

A Review of Battery Fires in Electric Vehicles. Fire Technology

całkowita moc pożaru



Sun P, Bisschop R, Niu H, Huang X (2020) 

A Review of Battery Fires in Electric Vehicles. Fire Technology

całkowita moc pożaru



Toxic Gases from Fire in Electric Vehicles

O. Willstrand, R. Bisschop, P. Blomqvist, A.Temple, J. Anderson

RISE Report 2020:90

emisje 



wyzwania z pożarami EV

• Prawdopodobieństwo pożaru baterii / układu ładującego?
Póki co, nie wiemy czy baterie wiążą się z podwyższonym 
prawdopodobieństwem pożaru. Rozwój baterii idzie w kierunku 
zmniejszania prawdopodobieństwa.
• Przebieg rozwoju pożaru 
Gwałtowny rozwój pożaru w wyniku „thermal runaway” baterii 
może być dużym wyzwaniem. Pożar w pełni rozwinięty pojazdu 
EV przypomina pożar normalnego pojazdu.
• Konsekwencje
Produkty spalania wyglądają podobnie, przy czym czynnikiem 
ryzyka jest HF i metale ciężkie. Zniszczenia są podobne jak przy 
pożarach normalnych pojazdów. Zjawisko „jet fire” może mieć 
znaczenie przy rozprzestrzenianiu się ognia.



badania w ITB
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Poszukiwaliśmy odpowiedzi, czy pożary szybko rozwijające się stanowią 
szczególne wyzwanie w odniesieniu do obecnych trendów projektowania 
garaży dla samochodów osobowych



studium przypadku

• Analizowaliśmy dwie równoległe technologie oddymiania – systemy 
przewodowe (kanałowe) i wentylację strumieniową

duct system jet-fan system
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• Analizowaliśmy dwie równoległe technologie oddymiania – systemy 
przewodowe (kanałowe) i wentylację strumieniową

studium przypadku



Na potrzeby określenia bezpieczeństwa
garaży projektowanych z 
wykorzystaniem “klasycznych” pożarów
projektowych, stworzono sześć
arbitralnych krzywych HRR osiągających
pełną moc po 30 s pożaru. 

Moc szczytowa wynosiła od 250 do 
1600 kW.

Tak skonstruowane pożary miały
pozwolić na oszacowanie skutków
pożaru EV dla użytkowników garażu we 
wczesnej fazie każdego z pożarów.

studium przypadku



Chociaż szczytowa moc większości pożarów EV przyjętych w analizie jest mniejsza niż moc
standardowego pożaru samochodu ICE, w pierwszych minutach pożaru ilość ciepła (czyli
także dymu i produktów spalania) jest istotnie większa. 

Pożar TNO po 90 s odpowiada pożarowi “F1”, po ~3 minutach pożarowi “F2” a po
4 minutach pożarowi “F3”. Pożary F4-F6 w pierwszych 5 minutach generują więcej ciepła
niż pożar TNO. 

szybkość rozwoju pożaru vs energia wydzielona w pożarze

studium przypadku



zmienne

• architektoniczne
• pożarowe
• systemy wentylacji

 przewodowe
 wydajność
(17 m³/s | 34 m³/s | 50 m³/s)

 liczba i lokalozacja
punktów (stała)

 “łagodny” nawiew
powietrza komp.

 strumieniowe
 otwarty i zamknięty garaż
 wydajność
(44 m³/s | 66 m³/s | 88 m³/s)

 liczba jet-fan
 siła ciągu jet-fan
 “łagodny” nawiew

powietrza komp.



Przygotowanie, procedowanie i post-
processing analiz były w pełni automatyczne

Przeprowadzono 480 symulacji CFD w 
modelu FDS, trwających łącznie 78 000 
CPU·h

proces obliczeniowy



No vent, H = 2.70 m

F3 (750 kW)

wnioski

fast-αt² TNO fire



No vent, H = 2.70 m

250 kW 500 kW 750 kW

1000 kW 1250 kW 1500 kW

bez wentylacji



HRRmax = 250 kW HRRmax = 500 kW HRRmax = 750 kW

HRRmax = 1000 kW HRRmax = 1250 kW HRRmax = 1500 kW

TNO vs F fires, no vent, H = 2.70 m



HRRmax = 250 kW

HRRmax = 1000 kW HRRmax = 1250 kW HRRmax = 1500 kW

TNO vs F fires, 34 m³/s duct ventilation, H = 2.70 m

HRRmax = 500 kW HRRmax = 750 kW



wpływ wentylacji

HRRmax = 1250 kW HRRmax = 1500 kWHRRmax = 1000 kW

HRRmax = 250 kW HRRmax = 500 kW HRRmax = 750 kW

• Dla najmniejszych garaży – systemy są prawie bez znaczenia
• od 2.70  - 3.00 m wysokości, widzimy istotne różnice w zależności 

od wydajności systemu



Half of the CP filled with smoke

wpływ wentylacji



rozwiązanie - wysokość? 



rozwiązanie - wysokość? 



wnioski

• Pożary pojazdow EV nie różnią się aż tak od pożarów pojazdów 
spalinowych...

• ...przy czym dynamika rozwoju pożaru w garażu może być 
przerażająca (bez względu na paliwo) i czasem jej trochę nie 
doceniamy.



wnioski
• Jeżeli garaż jest odpowiednio wysoki (optymalnie > 3 m), to raczej damy 

sobie radę z pożarem pojazdu elektrycznego i nie będzie dużo trudniej 
niż z pojazdem spalinowym...

• ...ale jeżeli garaż jest zbyt niski, to w przypadku szybkiego rozwoju pożaru 
w baterii, pożar może przekroczyć warunki środowiska właściwe dla 
ewakuacji w bardzo krótkim czasie.

Half of the CP filled with smoke



wnioski
• Osoby wykonujące analizy CFD rutynowo wyszukują 

najbardziej niekorzystne scenariusze z uwagi na oddymianie...
• ... możemy użyć tej samej logiki do wyszukania miejsc 

najbardziej korzystnych i w nich lokalizować punkty obsługi 
pojazdów elektrycznych (ładowarki).



wnioski

• Ważne jest ograniczenie pożaru do jednego pojazdu (lub 
pojazdu + niewielkich części pojazdów sąsiednich). 
Właściwymi strategiami są wykorzystanie instalacji 
tryskaczowej czy fizyczne wydzielanie miejsc postojowych.

• Ważna jest wczesna detekcja (automatyczna) pożaru i jak 
najszybsze podejmowanie działań (chłodzenie) – badnia 
pokazują że po kilkunastu minutach pożar pojazdu gwałtownie 
„przyśpiesza”.



Dziękuję!

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB
w.wegrzynski@itb.pl

fire@itb.pl
@WojciechITBwww.FireScienceShow.com


