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Tóm tắt: 

Khi xảy ra cháy trong các tòa nhà cao tầng, để ngăn khói và khí độc vào cầu thang thoát hiểm, 
buồng thang phải được tạo áp suất dư bằng hệ thống điều áp cầu thang. Áp suất dư trong buồng 
thang phải trong giới hạn cho phép để đảm bảo ngăn được khói, đồng thời không tạo ra lực cản 
quá lớn khi mở cửa thoát hiểm. Áp suất dư trong buồng thang phụ thuộc vào nhiều yếu tố và biến 
đổi phức tạp trong quá trình thoát hiểm. Bài báo này trình bày phương pháp mô phỏng sự biến 
thiên của áp suất dư trong buồng thang với các tình huống khác nhau. Việc mô phỏng được thực 
hiện bằng phần mềm FDS, đây là phần mềm chuyên dùng để mô phỏng động lực học của đám 
cháy. Qua đó đề xuất giải pháp giúp cải thiện tốt hơn hiệu quả hoạt động của hệ thống điều áp 
cầu thang. 
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Abstrac: 

When fires happen in high-rise buildings, to prevent smoke and toxic gases into the emergency 
staircase, excess pressure must be created in the staircase by stair pressurization systems. Excess 
pressure in the staircase must be at permissible limits to stop the smoke, and cannot create a 
resistance force too big to open the exit door. Excess pressure in the staircase depends on many 
factors and complex changes in the emergency exit process. This paper presents simulation 
methods of pressure variation in the staircase in different situations. The simulation is performed 
using FDS software, a special software to simulate the dynamics of the fire. Thereby the paper 
proposes measures to improve operational efficiency of the stair pressurization systems.  
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