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Tóm tắt: 

Hệ thống hút khói hành lang trong các tòa nhà cao tầng dùng để hút khói khi xảy ra cháy trong 

tòa nhà. Hệ thống này bao gồm quạt hút, hệ thống đường ống và các van gió đặt ở hành lang của 

các tầng trong tòa nhà. Hệ thống có thể được điều khiển tự động hoặc điều khiển bằng tay. Việc 

đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống này là một việc rất khó thực hiện. Bài báo náy giới 

thiệu việc ứng dụng phần mềm FDS để mô phỏng cho tình huống xảy ra đám cháy giả định trong 

tòa nhà và hoạt động của hệ thống hút khói hành lang. Qua đó cho phép đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống trong các tình huống khác nhau và đưa ra các giải pháp để điều khiển hệ 

thống sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất. 
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Abstract: 

A corridor smoke exhaust system is used in high buildings to exhaust smoke in case of fire. This 

system consists of exhaust fans, piping and dampers set in the corridors of the floors in the 

building. The system can be controlled automatically or manually. The evaluation of the 

performance of this system is a very difficult job. This paper introduces the application of FDS 

software to simulate fire situations in the building and the operation of the exhaust corridor 

smoke system. Thereby the author assesses the performance of the system in different situations 

and proposes measures to control the system most effectively. 
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