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1  INTRODUCTION

The Blanka complex of tunnels was developed in locations of
numerous restrictions caused, for example, by the metro or urban
utility networks. For that reason even the smoke extraction sys-
tem during a fire had to be solved by a combination of several
ventilation methods. 

In the majority of tunnels smoke is extracted transversally 
either through a single-point exhaust or through 2-3 extraction
points provided in the tunnel vault crown and, subsequently, via
a duct under the roadway and an exhaust ventilation plant room,
outside the tunnel. In the case of a fire within exit sections and
ramps, smoke is evacuated longitudinally in the direction of tra-
vel through the exit portal (see Fig. 1). 

The development of the fire ventilation design was in progress
within the verification study period in 1998; the system was to
be prepared for comprehensive testing in 2014. During these
years, recommendations and standards were subjected to chan-
ges and several research projects [3–6] were implemented,
where design fire parameters were defined and fire ventilation
strategies were recommended for road tunnels. The above-men-
tioned procedures were even incorporated into the CSN 73 7507
standard review [7]. The theory of waiting with starting the fire
ventilation for 7–10 minutes was finally abandoned, as well as

1  ÚVOD

Tunelový komplex Blanka vznikal v místech mnoha prosto-
rových omezení, způsobených například metrem nebo měst-
skými sítěmi, a proto i způsob odvodu kouře při požáru musel
být řešen kombinací několika způsobů větrání. 

Ve většině tunelu je kouř odváděn příčně buď hromadným
odvodem, nebo 2–3 odvodními místy ve vrchlíku klenby tune-
lu a následně kanálem pod vozovkou a odvodní strojovnou ven
z tunelu. Při požáru ve výjezdových úsecích a rampách je kouř
odváděn podélně ve směru jízdy výjezdovým portálem (obr. 1). 

Vývoj projektu požárního větrání probíhal v časovém úseku od
ověřovací studie v roce 1998, ke komplexnímu vyzkoušení v roce
2014. Během těchto let se vyvíjely doporučení i normy a proběhlo
několik výzkumných projektů [3–6], kde byly definovány para-
metry návrhového požáru a doporučeny strategie požárního vět-
rání pro silniční tunely. Uvedené postupy se dostaly i do revize
ČSN 73 7507 [7]. Byla konečně opuštěna jak teorie o čekání se
spuštěním požárního větrání 7–10 minut, tak i snahy o měření
neutrální roviny 2,5 m nad vozovkou v oblasti zasažené kouřem,
jak to doporučoval před revizí bod 13.6.6. Po revizi ČSN 73 7507
pro městské tunely, jako je tunelový komplex Blanka, jsou stano-
veny dva cíle: regulace podélného proudění na nízkou rychlost
a na rychlost minimálně kritickou. 
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ABSTRAKT

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s využitím principu regulace rychlosti a směru podélného proudění při požáru v silničním tune-
lu. Pozornost je soustředěna na předpokládané šíření kouře a tepla v okamžiku příjezdu IZS a na způsob vytvoření podmínek k zajiště-
ní bezpečného přístupu jednotek IZS k požáru. Tématem příspěvku není popis návrhových parametrů (s výjimkou podélného sklonu tune-
lu a výkonu požáru) ani výčet norem a doporučení, ale seznámení s uvedeným principem regulace podélného proudění. Tento princip
využívá požární větrání tunelového komplexu Blanka [1] v Praze i Královopolský tunel v Brně, který je v provozu od září 2012. Tunelový
komplex Blanka je stavebně téměř dokončen a jeho technologické vybavení je v současnosti zkoušeno. Příklad, na kterém je funkce
požárního větrání prezentována, využívá geometrii třípruhového profilu tunelového komplexu Blanka. Místo požáru bylo vybráno vzhle-
dem k výraznému vlivu vztlakových sil při požáru na šíření kouře v místě s podélným 5% sklonem. Uvedené výsledky byly získány pomo-
cí programu Fire Dynamics Simulator (FDS) v. 5.4.3 [2], řešením trojrozměrného modelu, pomocí matematicko–fyzikálního modelová-
ní proudění (CFD). Pro znázornění byl použit program Smokeview 5.6 [2]. Výsledky simulace byly validovány pomocí databáze teplot
a vývoje kouře na základě zkoušek větrání skutečným požárem 1:1 v tunelu Memorial [3].

ABSTRACT

The objective of this paper is to acquaint readers with the use of the principle of the velocity and direction of longitudinal air flow control
during the course of a fire in a road tunnel. Attention is focused on the anticipated spreading of smoke and heat at the moment of the arrival
of the Integrated Rescue System (hereinafter referred to as the IRS) and the way of creating conditions ensuring safe access of the IRS units
to the fire. The task of the paper is neither to describe design parameters (with the exception of the longitudinal gradient of the tunnel and the
fire capacity) nor a list of standards and recommendations. The task is to acquaint readers with the above-mentioned principle of the control
of longitudinal flowing of air. This principle is used by the fire ventilation system in the Blanka complex of tunnels [1] in Prague as well as
the Kralovo Pole tunnel in Brno, which has been in operation since September 2012. The Blanka complex of tunnels is nearly finished as far
as the civils are concerned and its equipment is currently being tested. The example used for the presentation of the fire ventilation function
takes the advantage of the three-lane profile of the Blanka complex of tunnels. The fire location was selected taking into consideration the sig-
nificant influence of buoyancy forces during fire on spreading of smoke in locations with the longitudinal gradient of 5%. The above-mentio-
ned results were obtained by means of the Fire Dynamics Simulator (FDS) software, see 5.4.3 [2], by solving a three-dimensional model using
mathematical-physical modelling of air flow (the CFD). Smokeview program, 5.6 [2], was used for the demonstration. The simulation results
were validated by means of a database of temperatures and the development of smoke based on the testing of ventilation by a 1:1 full-scale
test by a real fire in the Memorial tunnel [3].   
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the efforts to measure the neutral plane at the level of 2.5m above
the roadway in the smoke-affected area, as it had been recom-
mended before the revision by clause 13.6.6. Two objectives
were set after the revision of the CSN 73 7507 for urban tunne-
ls, such as the Blanka complex of tunnels: the control of longi-
tudinal air flow to a low velocity and the control to the minimum
critical velocity. 

2  LONGITUDINAL AIRFLOW CONTROL 
TO LOW VELOCITY

The objective of the fire ventilation in the 1st phase is to pro-
tect persons trapped in the tunnel (either due to an accident or
due to blocked passage) in the initial minutes of the fire, by eva-
cuating the smoke extraction and longitudinal velocity control to
a low velocity (see Fig. 2).  

3  CONTROL OF LONGITUDINAL FLOW TO MINIMUM 
CRITICAL VELOCITY 

In the 2nd phase, the objective is to
protect members of the Integrated
Rescue System (the Fire Rescue
Service of the City of Prague; the
Rescue Services and the Police of
the Czech Republic) by evacuating
smoke and controlling the air flow
velocity to the critical level. At the
minimum critical velocity, the positi-
ve pressure ventilation required for
the safe intervention of fire brigade
units is secured and it is ensured that
smoke will not spread in the directi-
on against the vehicles blocked befo-
re the fire (viewed in the direction of
travel) (see Fig. 3).  

2  REGULACE PODÉLNÉHO PROUDĚNÍ 
NA NÍZKOU RYCHLOST

V 1. fázi požárního větrání je cílem ochránit osoby, které
uvízly v tunelu (buď vlivem nehody, nebo zablokováním prů-
jezdu) v prvních minutách požáru, odvodem kouře a regulací na
nízkou rychlost (obr. 2).  

3  REGULACE PODÉLNÉHO PROUDĚNÍ NA RYCHLOST
MINIMÁLNĚ KRITICKOU 

Ve 2. fázi je cílem ochránit členy integrovaného záchranného
systému IZS (HZS HMP – Hasičský záchranný sbor hl. města
Prahy; ZS – Záchranné služby a PČR – Policie ČR) odvodem
kouře a regulací na rychlost kritickou. Při rychlosti minimálně
kritické je zajištěno přetlakové větrání pro bezpečný zásah jed-
notek HS a je zajištěno, že se kouř nebude šířit proti vozidlům
zablokovaným před požárem (obr. 3).

Obr. 1 Schéma požárního větrání
Fig. 1 Fire ventilation chart 

Obr. 2 Kouř a teplota (izoplocha 60 °C) při regulaci podélného proudění na nízkou rychlost a příčném odvo-
du 180 m3/s, v klesání – 5%, třípruhového jižního tunelu MO-B
Fig. 2 Smoke and temperature (isosurface 60°C) at longitudinal flow control to low velocity and transversal
exhaust rate of 180m3/s, on a – 5% descending gradient, in the triple-lane southern MO-B tunnel
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The selected concept of positive pressure ventilation, where
a space protected by the positive pressure is created for interve-
ning Fire Rescue Service / Integrated Rescue System units on
one side of the fire, is a standard procedure during an interventi-
on in a road tunnel. The safe escape route leads along the unaf-
fected part of the tunnel in the direction of travel and via the
cross passage ending in the tunnel part which is protected by the
positive pressure. The cross passage ending in the fire-affected
section of the tunnel is not suitable for the access to the fire 
(see Fig. 4). 

A successful intervention depends on procedures and com-
munication between the tunnel equipment operator, the traffic
operator and the IRS units present in the tunnel, which are
equally important as the reliability and output of the fire venti-
lation system. 

According to the final design DSP-01/2006, the fire ventilati-
on system was designed for a fire with the following design para-
meters:

•  nominal heat release rate of 30MW, 
•  smoke generation rate of 80m3/s,
•  rise to HRRnominal in the 10th minute,
•  total duration of the fire 90 minutes.
The conditions required for the design fire cannot be created in

an equipped tunnel without consequences for the equipment.
Tests conducted with the visualisation of airflow reach only 1/5
÷ 1/30 of the design rate; this fact has to be taken into conside-
ration when the visualisation is being interpreted. With respect to
the low fire capacity and the generated amount of smoke, no sig-
nificant backlayering can be expected even during the control to
a low velocity. For that reason the depiction of results of the mat-
hematical-physical modelling of flow by means of the CFD is
used as the basis for the training of operators and the intervening
element in controlling fire ventilation (see Fig. 5). 

4 „MEMORIAL TUNNEL“ PROJECT

By far the most extensive and most important project, which
shifted the design and verification of fire ventilation ahead, was
the project for testing in the Memorial tunnel. The Federal
Highway Administration (FHWA) and the Massachusetts
Highway Department (MHD) started the work on the design for
an extensive underground highway network in Boston in the
1980s. A need for the validation of methodology and determina-
tion of criteria for designing ventilation systems originated
during the preparation. For that reason a team was established
within the framework of the Boston Central Artery/Tunnel pro-
ject, which set the following objectives of the tests:

Zvolená koncepce přetlakového vět-
rání, při které je vytvořen přetlakově
chráněný prostor pro zasahující jedno-
tky HZS/IZS z jedné strany požáru, je
standardním postupem při zásahu
v silničním tunelu. Bezpečná přístupo-
vá cesta vede nezasaženým tunelem ve
směru jízdy a přes propojku ústící
do přetlakově chráněné části zasaže-
ného tunelu. Propojka ústící do zasa-
ženého úseku tunelu není pro přístup
k požáru vhodná (obr. 4). 

Stejně jako je důležitá spolehlivost
a výkon požárního větrání, závisí
úspěšný zásah na postupech a komu -
nikaci mezi dispečerem, operátorem
a jednotkami IZS v tunelu.

Systém požárního větrání podle
DSP (dokumentace k stavebnímu povolení DSP-01/2006), byl
navržen pro požár následujících návrhových parametrů:

•  nominální tepelný výkon 30 MW, 
•  produkce kouře 80 m3/s,
•  náběh na HRRnominal v 10. minutě,
•  celková délka požáru 90 minut.
Podmínky návrhového požáru není možné ve vybaveném

tunelu vytvořit bez následků na toto vybavení. Prováděné
zkoušky s vizualizací proudění běžně dosahují pouze 1/5 ÷
1/30 návrhového výkonu, což je nutné zohlednit při inter -
pretaci vizualizace. Vzhledem k nízkému výkonu požáru

Obr. 3 Kouř a teplota (izoplocha 60 °C) při regulaci podélného proudění na kritickou rychlost a příčném
odvodu 270 m3/s, v klesání – 5%, třípruhového jižního tunelu MO-B
Fig. 3 Smoke and temperature (isosurface 60°C) at longitudinal flow control to critical velocity 
and transversal exhaust rate of 270m3/s, on a – 5% descending gradient, in the triple-lane southern MO-B

Obr. 4 Bezpečný přístup k požáru
Fig. 4 Safe access to the fire

2. FÁZE / PHASE NO. 2
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A) „The development of a comprehensive database of tempe-
ratures and generation of smoke on the basis of full-scale 1:1 tes-
ting of the ventilation by a real fire, which will allow for defini-
te comparative assessing of the ability of various smoke evacua-
tion systems to influence the smoke and temperature, and 

B) the determination of relative effectiveness of various smoke
evacuation variants and various systems of controlling the smoke
evacuation from a tunnel on spreading of smoke and heat during
various capacity fires, under the conditions of the test fire pro-
portion to a real fire equal to 1:1.”  

Cameras and measurements of physical quantities (longitudi-
nal airflow velocity, temperature, CO, CO2) were installed in

a produkovanému množství kouře nelze předpokládat výrazné
zpětné vrstvení ani během regulace na nízkou rychlost. Proto
jako podkladu pro školení obsluhy a zasahující složky, jak
ovládat požární větrání, je využito zobrazení výsledků mate-
matickofyzikálního modelování proudění CFD (obr. 5). 

4  PROJEKT „MEMORIAL TUNNEL“

Zdaleka nejrozsáhlejší a nejdůležitější projekt, který posunul
navrhování a ověřování požárního větrání, byl projekt zkoušek
v tunelu Memorial. Federální dálniční správa (FHWA) a odbor
dálnic Massachusetts (MHD) začínaly v 80. letech minulého
století projektové práce na rozsáhlé podzemní silniční síti

Obr. 5 Vývoj kouře a teploty návrhového požáru v tunelovém komplexu Blanka
Fig. 5 Smoke and temperature development during the design fire in the Blanka complex of tunnels

ROZLOŽENÍ KOUŘE A TEPLOTY PŘI „NÁVRHOVÉM POŽÁRU“ 
SMOKE AND TEMPERATURE DISTRIBUTION DURING “DESIGN FIRE” 

NÁVRHOVÝ POŽÁR: HRR = 30 MW; PRODUKCE KOUŘE = 80 m3/s; LINEÁRNÍ NÁRŮST POŽÁRU NA MAXIMUM V 10. MINUTĚ
DESIGN FIRE: HRR = 30MW, SMOKE GENERATION RATE  = 80m3/s; LINEAR FIRE GROWTH TO THE MAXIMUM AT 10TH MINUTE

NEJSLOŽITĚJŠÍ VARIANTA POŽÁRU: KLESÁNÍ – 5 % MO-B 19.545 km; PŘÍSTUP Z MO-A, PŘES PROPOJKU B-11A;
THE MOST COMPLICATED FIRE VARIANT: DESCENDING GRADIENT –5% MO-B 19.545KM; ACCESS THROUGH CROSS PASSAGE B-11A
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a highway tunnel taken out of service in West Virginia. The tests
were conducted from September 1993 to March 1995. The total
of 98 tests were carried out, with the fire intensities of 10, 20, 50
and 100MW; all ventilation systems were verified during the
tests, i.e. natural, longitudinal, longitudinal with a single-point
exhaust, semi-transverse and transverse systems. The cost of the
entire Boston Central Artery/Tunnel project amounted to USD 8
billion and the cost of the Memorial tunnel testing project was
USD 38 million. The testing results, which were published in the
3800-page „Memorial tunnel test report“ [3] serve as a checking
database of measured values. The general CFD (Computational
Fluid Dynamics) code was modified during the 4th stage and was
verified for concrete use in the tunnel under the title SOLVENT.
The fundamental contribution lied in the optimisation of the
model of networks in the location of the exhaust from the tunnel,
where the longitudinal flow in the tunnel and the transverse flow
affect each other. The report on this part of tests was published
at the 1st International Conference on Tunnel Fires held in Lyon
in 1999.  

5 COMPREHENSIVE TESTING OF FIRE VENTILATION 

The comprehensive testing of the entire 5.5km long complex
of tunnels is planned to be conducted at three stages. The first
stage of testing individual elements and equipment is in progress
at the moment, after the completion of individual tests; it checks
on the control of the equipment. Each equipment piece is chec-
ked in all states in accordance with checking programs. When
the testing of elements is finished, the second stage can start. It
verifies the automation of the control of individual operational
complexes and packages. Checking of the smoke detection auto-
mation and checking of the fire ventilation automation is impor-
tant from the aspect of the fire ventilation system. This testing
stage is focused primarily on the verification of the output and
reliability of the automation of the installed equipment. The fire
ventilation output will be verified by measurements in all states
A) – F):

•  by measuring the direction and velocity [m/s] of the longi-
tudinal flow in the tunnel and 

•  by measuring the ventilation rates [m3/s] in ventilation plant
rooms.  

Apart from checking of the ventilation rates by measuring the
velocity and the flow rate, it is necessary to verify the reliability
of the function of ALL states and transitions between them, inc-
lusive of the verification of the fire ventilation relating to the
location of the fire in the tunnel. In total it is the matter of hund-
reds of states and weeks of testing. The following states are chec-
ked during the tests:    
5.1  Phase 1 of fire ventilation – control of longitudinal

flow to a low velocity

A) Rising the longitudinal velocity and maintaining its control
in the fire-affected tunnel to a LOW velocity u = +1.0 to +1.6
m/s (+ in the direction of common traffic). 

B) Rising the longitudinal velocity and maintaining its control
in the tunnel unaffected by the fire to the velocity u = -1.0m/s 
(+ against the direction of common traffic), concurrently with
maintaining the positive pressure in cross passages during the
entire fire regime will ensure the escape /intervention routes free
of smoke. 

C) Smoke extraction in phase 1.

v Bostonu. Během příprav vznikla potřeba validace metodiky
a stanovení kritérií pro návrh větracích systémů. Proto byl
v rámci projektu Boston Central Artery/Tunnel vytvořen tým,
který stanovil cíle zkoušek:

A) „Vyvinutí přehledné databáze teplot a vývoje kouře na
základě zkoušek větrání skutečným požárem 1:1, která
umožní definitivní komparativní posouzení schopnosti
různých systémů odvodu kouře ovlivnit kouř a teplotu, a

B) určení relativní účinnosti různých variant větracích systé-
mů výkonů odvodu kouře a různých způsobů řízení odvo-
du kouře z tunelu na šíření kouře a tepla při požárech růz-
ných intenzit, za podmínek zkušebního požáru 1:1 se
skutečným požárem.“ 

Ve vyřazeném silničním tunelu v Západní Virginii byly
instalovány kamery, měření fyzikálních veličin (rychlost
podélného proudění, teplota, CO, CO2). Vlastní zkoušky pro-
běhly od září 1993 do března 1995. Uskutečnilo se celkem 98
zkoušek o intenzitě požárů: 10, 20, 50 a 100 MW a během
zkoušek byly prověřovány všechny větrací systémy: přirozené,
podélné, podélné s hromadným odvodem, polopříčné a příčné.
Cena celého projektu Boston Central Artery/Tunnel byla 
8 miliard dolarů a cena projektu zkoušek Memorial tunelu
v roce 1999 byla 38 milionů dolarů. Výsledky zkoušek vyda-
né ve zprávě „Memorial tunnel test report“, v rozsahu 3800
stran [3]; slouží jako kontrolní databáze naměřených hodnot.
Ve 4. etapě programu zkoušek v tunelu Memorial byl obecný
CFD kód (Computational Fluid Dynamics) upraven a ověřen
pro konkrétní využití v tunelu pod názvem SOLVENT.
Zásadním přínosem byla optimalizace modelu pro příčný
odvod, kde se podařilo vyřešit problém modelu sítí v místě
odvodu z tunelu, kde se vzájemně ovlivňuje podélné proudění
v tunelu a příčný odvod. Zpráva o této části zkoušek byla pub-
likována na 1. mezinárodní konferenci o požárech v Lyonu
v roce 1999.

5 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ

Komplexní vyzkoušení celého, 5,5 km dlouhého tunelového
komplexu je naplánováno ve třech etapách. První etapa zkou-
šek jednotlivých prvků a zařízení probíhá v současnosti po
ukončených individuálních zkouškách a prověřuje ovládání
zařízení. Každé zařízení je prověřováno podle protokolů ve
všech stavech. Po ukončení zkoušek prvků může začít druhá
etapa, která prověřuje automatiku ovládání jednotlivých pro-
vozních celků a souborů. Z hlediska systému požárního větrá-
ní je důležité prověření automatiky detekce kouře a prověření
automatiky požárního větrání. Tato etapa zkoušek je zaměřena
hlavně na prověření výkonu a spolehlivosti automatiky insta-
lovaného vybavení. Výkon požárního větrání bude prověřen
měřením všech stavů A) – F):

•  měřením směru rychlosti podélného proudění v tunelu
[m/s], a

•  měřením výkonu odvodu ve strojovnách [m3/s].   
Kromě prověření výkonu měřením rychlosti a průtoku je

nutné prověření spolehlivosti funkce VŠECH stavů a přechodů
mezi nimi, včetně prověření požárního větrání v závislosti na
poloze požáru v tunelu. Celkově se jedná o stovky stavů
a týdny zkoušení. Během zkoušek jsou prověřovány tyto
stavy:  
5.1  1. Fáze požárního větrání – regulace podélného 

proudění na nízkou rychlost

A) Náběh a udržování regulace podélné rychlosti
v zasaženém tunelu na NÍZKOU rychlost u = +1,0 až
+1,6 m/s (+ ve směru běžného provozu). 
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B) Náběh a udržování regulace podélné rychlosti v ne za -
saženém tunelu na rychlost u = –1,0 m/s (proti směru
jízdy běžného provozu) současně s udržováním přetlaku
v propojkách během celého požárního režimu zajistí 
únikové/zásahové cesty bez kouře.

C) Výkon odsávání v 1. fázi.
5.2   2. Fáze požárního větrání – regulace podélného

proudění na kritickou rychlost

D) Náběh a udržování regulace podélné rychlosti
v zasaženém tunelu na KRITICKOU rychlost uKRIT =
+2,1 až +3,6 m/s.

E) Výkon odsávání v 2. fázi.
5.3  Ověření poruchových stavů a náhradního scénáře

F) Ověření výkonu náhradního scénáře.
Požární větrání nemůže dobře fungovat bez včasné detekce

a přesné lokalizace požáru. Rychlé spuštění požárního větrání,
které zajistí žádanou rychlost podélného proudění, omezí
délku zakouřeného úseku tunelu zasaženého požárem.  
5.4  Spouštění požárního větrání

Detekce kouře musí zajistit spolehlivé určení místa požáru
i v případě, kdy se zdroj kouře nejprve v tunelu pohybuje,
zastaví až po ujetí delšího úseku a potom se rozhoří.
K potvrzení požárního poplachu (a určení polohy ohniska
požáru) může dojít až po ověření, že se zdroj kouře nepohybu-
je. K tomu slouží automatický algoritmus časového zpoždění
signalizace detekce kouře. Během této zkoušky bude provede-
na optimalizace a ověření tohoto algoritmu s využitím zkušeb-
ního kouře, pro postupnou iniciaci jednotlivých detektorů
kouře.  

Po provedení zkoušek automatiky a ovládání jednotlivých
souborů a provozních celků proběhne poslední, třetí etapa
komplexního vyzkoušení, kdy budou na několika scénářích
prověřeny vazby mezi soubory.

6 ZÁVĚR

Snahou článku bylo seznámit odbornou veřejnost se způso-
bem řešení odvětrání kouře při požáru v tunelovém komplexu
Blanka a způsobem jeho prověření. Zajištění podmínek pro
bezpečný a účinný zásah jednotek IZS bylo prezentováno na
příkladu situace při požáru v místě klesání – 5%, kdy vztlak při
požáru ovlivňuje šíření kouře nejvýrazněji a na požární větrá-
ní je kladen největší požadavek. 
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5.2  Phase 2 of fire ventilation – control of longitudinal

flow to the critical velocity

D) Rising the longitudinal velocity and maintaining its control
in the fire-affected tunnel to the CRITICAL velocity ucritical

= +2.1 to +3.6m/s.
E) Smoke extraction in phase 2.

5.3  Verification of failure states and the alternate scena-

rio 

F) Verification of the ventilation output of the alternative sce-
nario. 

A fire ventilation system cannot work properly without timely
detection and exact location of a fire. The quick starting of fire
ventilation which ensures the required longitudinal flow veloci-
ty reduces the length of the smoke-logged section of the fire-
affected tunnel.  
5.4  Fire ventilation starting up

The smoke detection system has to ensure the reliable identi-
fication of the fire location even in the case where the smoke
source at the beginning moves along the tunnel, stops only after
travelling along a rather long section and only then flares up.
A fire alarm can be confirmed (and the fire localized) only after
it is verified that the smoke source does not move. This is pos-
sible by using the automatic algorithm of time delay of the
smoke detection signalling. This algorithm will be optimised and
verified during this test using the testing smoke, with individual
smoke detectors initiated successively.

After the completion of the tests of automation and control of
individual operational complexes and packages, the last, third,
stage of the comprehensive testing will follow, during which
relationships between the complexes will be verified on several
scenarios. 

6 CONCLUSION

The endeavour of this paper was to acquaint the professional
public with the solution of smoke control and its extraction
during a fire in the Blanka complex of tunnels and the method of
its verification. The system of ensuring conditions for safe and
effective intervention of IRS units was presented using the
example of the situation in the case of a fire in a 5% descending
gradient location, when the fire buoyancy affects the spreading
of smoke in the most distinctive manner and the fire ventilation
is placed the highest requirements on.  
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