
Experiment in situ v diaľničnom tuneli Poľana 

Dňa 9.5.2017 sa konal v diaľničnom tuneli Poľana experiment, v rámci ktorého sa vykonali 

merania a dymové skúšky troch scenárov požiaru. Dvakrát sa realizoval požiar osobného auta 

a jedenkrát požiar nákladného vozidla. Okrem unikátnych, autentických dát z riadiaceho 

systému tunela a údajov z meračov a detektorov v tuneli boli v rámci experimentu 

zaznamenané aj informácie a súbory signálov opisujúce automatickú reakciu riadiaceho 

systému tunela na mimoriadnu udalosť. Súčasťou získaných údajov boli aj informácie 

o činnosti jednotlivých prúdových ventilátorov v tuneli ako aj namerané dáta opisujúce 

rýchlostné polia a optickú priepustnosť na kritických miestach v tuneli získané pomocou sietí 

anemometrov a meračov opacity z meracej aparatúry vytvorenej pod odborným dohľadom 

UNIZA. Získané údaje budú v rámci riešenia projektu použité pre potreby validácie 

počítačových  simulácií. 

Tunel Poľana je diaľničný tunel kategórie 2T – 8,0 (podľa STN 73 7507) s dočasnou 

obojsmernou prevádzkou pozostávajúci z jednej tunelovej rúry s dvomi jazdnými pruhmi. 

Tunel má dĺžku 898 m, priemerné stúpanie +2%, prierez 60.3 m
2 

a hydraulický priemer 8 m. 

Pod stropom tunela sú umiestnené štyri dvojice prúdových ventilátorov vzdialené 100 m a 

200 m od portálov tunela. Základné parameter axiálnych prúdových ventilátorov sú: priemer 

obežného kolesa 0.8 m, dĺžka 3.7 m, prúdenie vzduchu 19 m
3
/s, rýchlosť vzduchu na výstupe 

38.5 m/s, ťažná sila v hlavnom smere 850 N. Tunel je vybavený štandardnými meracími a 

detekčnými zariadeniami v zmysle požiadaviek platných predpisov. V zmysle predpisu TP 

12/2011 tunel patrí do kategórie A (< 2000 vozidiel na jazdný pruh alebo< 1000 m). Podiel 

nákladnej dopravy sa udáva približne 30% (tunel s nízkym výskytom kongescií). Koncepcia 

núdzového vetrania tunela Poľana je pozdĺžne vetranie, v zmysle normy musí vetrací systém 

pri obojsmernej premávke v priestore jazdy dosiahnuť pozdĺžnu rýchlosť prúdenia vzduchu 

1.5 m/s. Ciele vetrania sa zabezpečujú bezstupňovou, plynulou reguláciou prúdenia na 

základe merania rýchlosti prúdenia vzduchu a riadenia prúdových ventilátorov pomocou 

frekvenčných meničov. 

Sieťové merania rýchlosti prúdenia boli v tuneli Poľana vykonané dňa 5.3.2017 spoločnosťou 

IP Engineering, GmbH (Švajčiarsko). Meranie prúdenia sa vykonávalo v prázdnom tuneli 

pomocou 5-bodového sieťového merania vo vzdialenosti cca 300 m od západného portálu. 

Anemometre mali presnosť ± 0.3 m/s s frekvenciou zaznamenávania údajov 5 s. 

Dymové skúšky v tuneli Poľana boli vykonané IP Engineering, GmbH (Švajčiarsko) dňa 

9.5.2017 formou 3 experimentov, počas ktorých boli realizované 3 scenáre požiaru: 

 stacionárny požiar osobného auta v blízkosti západného portálu 

 stacionárny požiar nákladného auta v blízkosti núdzového zálivu 

 stacionárny požiar osobného auta medzi núdzovými zálivmi. 

Požiar bol simulovaný pomocou netoxickej, nedeštruktívnej technológie generovania dymu 

spoločnosti K.B.K. fire, s.r.o. (ČR). Počas tretieho testu vykonali pracovníci UNIZA meranie 

profilu prúdenia v tunelovej rúre pomocou troch jednotlivých anemometrov, dvoch 9-

bodových sietí anemometrov a troch detektorov optickej priepustnosti umiestnených vo 

vybraných lokalitách tunela. Počas skúšok bola tiež pozorovaná stratifikácia dymu a jej 

porušenie. 



  
 

Obr. 1: Tunelová rúra s dvojicou axiálnych prúdových ventilátorov  

 

 
 

Obr. 2: Zakrivenie tunela a núdzový záliv  

 

  

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

Obr. 3: Testované scenáre: požiar v blízkosti západného portálu, núdzového zálivu a                     

medzi núdzovými zálivmi 

 

      
 

Obr. 4: Dymové skúšky v tuneli Poľana: sieť anemometrov pre meranie prúdenia a zdroj požiaru 

 



 

 
 

Obr. 5: Dymové skúšky v tuneli Poľana: zadymenie tunela počas experimentu 


