


(Life Safety Systems)سیستمهایایمنیزندگی-6

دنآتاش،تامینآبیاسیالموردنیاازبارایماامور ار: دراینسیستم،تأسیساتمکانیکیدونقشعمدهوبرجستهدارد

.فراهم ردنشرایطمحیطیمناسبوبدوندودبرایمروجایمنافراد

ولیدرسامتمانهایبلنادعاهوهبارجهاههایمتاداولآتشنکاانی اهدرساامتمانهایمما: تأسیساتمامور ردنآتش•

دربخاشباهدییاذر ارشاده. نیزنصبمیشوند،سیستمهایاطفاءاتوماتیکورایزرمکاکنیازبایاددرنگارگرفتاهشاود

.قهذ،بایدتأسیساتمامور ردنآتشنیزدارایمنطقهبندیعمودیوافقیباشند



:شوندمیتقسیمدستهسهبه(Hazard)مطرلحاظازهاسامتمان

Light)مطر مهایمکان1. Hazard):مدارس،مثذاست ماحتراققابذموادهامکانایندر

ومسکونیمنازلدفاتر،ها،هتذپذیرایی،هایسالن...

Ordinary)متوسطمطرباهایمکان2. Hazard):ها،پار ینگها،آشپزمانهپوشاک،انهار

تولیدیهای ارگاهانهارها، تابخانههدایا،بهمربوطمغازه

.3مکانهایپرمطر(Extra Hazard)

مقدارموادقابذاشتالزیادبودهودرصورتبروزحریقآتشسوزیهایشدیدیبوجودمیآیدمانند

....مخازنسومت،پاییکگاهها،انهارهایبزرگچوبو

(FIRE FIGHTING)تأسیسات اطفاء حریق



ازلحاظآتشنکانیسامتان(High Rise)مترباشد23سامتمانیاست هارتفاعآنازهمکفبیکتراز.

:بهطور لیتقسیمبندیسامتمانهاازلحاظآتشنکانیبهشرحزیراست

.همچنینزیرزمینسامتمانهادردودستهقرارمیگیرند



:براساساستانداردجههآتشنکانیبهدودستهزیرتقسیممیشوند

.1Fire Hose Reel System

.2Fire Hose Rack System

درسیستمHose Reel25جههبهشهکهلوله کیپرآبوتحتفکارمتصذاستودارایشیلنگmm (1

.متراست هدرتمامیطهقاتووفضاهاوجوددارد30بهطول( اینچ

درسیستمHose Rack40جههبهشکذلوله کیپرآبوتحتفکارمتصذاستودارایشیلنگmm ( ½

.متراست هدرتمامیطهقاتوفضاهاوجوددارد30بهطول( اینچ1

همچنینسیستمهایآتشنکانیدرسه هسI وII وIII قرارمیگیرند  .

Landing Valveشیلنگm30بههمراه1/22دارایشیرباسایز

8یا6ونازلمتصذبهشیلنگهادارایقطرHose RackیاHose Reelدارایسیستم

امیلیمتراست هدرآتشهای وچکیاآتشدرمراحذنخستیناستفادهمیشودتاادارهآتشنکانیمودر

.برساند

.استIIو هسIاینسیستمتر یهیاز هس



شودمیاستفادهارتفاع مهایسامتمانبرایمککسیستمازاستر رشایان

زیر زمین ها همکففضای باالی 

Assembly S,W S,W

Business S,W S,W

Educational S,W S,W

Hotel S,W S,W

Apartment S,W S,W

Hospital S,W S,W

S Sprinkler

W
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تر

D
سیستم 

خشک



سیستماسپرینکلر

سرهایاسپرینکلرها

درحالتممولیمیزانkاست5/6اسپرینکلرهابرابر.QبرحسبGPMوPبرحسبPsiاست  .

حداقذفکارسراسپرینکلرهانهایدازPsi7برای-بار0/5یاLight HazardوPsi 14/5برای-بار1یا

Ordinary Hazadrمترباشد .



(اینچ)سایزلوله
تداداسپرینکلر

Light Hazard

اسپرینکلرتداد

Ordinary Hazard

1 2 2

1 1/4 3 3

1 1/2 5 5

2 10 10

2 1/2 30 20

3 60 40

4 100 100

6 230 275



.1Density/AMAO (Assumed Maximum Area of Operation ) Method

.2Room Design Method

میزانجداولیدرروراولتوسطgpmیزمبرفوتمربعسطحوحداقذسطحبرایاطفاءتوسطاسپرینکلر

.برایهرفضاباتوجهبهنوعمطرآندادهاست

مترمربعراپوششمیدهد4831درگروه ممطرهرزون.

مترمربعراپوششمیدهد3716درگروهمطرممولیومطربایهرزون.



نامفضا نوعمطر
چگالی

GPM

سطح

(Ft2)

شی، نفرانس، لیسا،مسجد،موزه، لوپ،فضایآموزتای

اقامتیورزشگاه،بیمارستان،دفتر ار،
Light 0.1 1500

پار ینگاتومهیذ Ordinary 0.15 1500

مترمربع900 تابخانه وچکتراز Light 0.1 1500

مترمربع900 تابخانهبزرگتراز Ordinary 0.2 1500



.1Density/AMAO (Assumed Maximum Area of Operation ) Method

.2Room Design Method

میزانجداولیدرروراولتوسطgpmیزمبرفوتمربعسطحوحداقذسطحبرایاطفاءتوسطاسپرینکلر

.برایهرفضاباتوجهبهنوعمطرآندادهاست

مترمربعراپوششمیدهد4831درگروه ممطرهرزون.

مترمربعراپوششمیدهد3716درگروهمطرممولیومطربایهرزون.

مترمطفالشود23اسپرینکلرفالشودیاهمهاسپرینکلرهادرطول5درروردومدربزرگتریناتاقحداقذ .

.میارطراحیقرارگیردgpm15/8اسپرینکلربادبیهر دام7یاحداقذ



درواقعبابهصدادرآمدناینآیرمو. نصبشودACVدرپایینهررایزراسپرینکلربایستییکدستگاه

دراین. زنگمتوجهمیشوند هاسپرینکلرعمذنمودهاستویکزنگ اسهچککیبهصدادرمیآید

یزسهباعهمسیستمنیزاریکپرشرسوئیچاستفادهمی نند هبا اهشفکاردراثربازشدناسپرینکلرن

.آیرممیشود



: (Smoke Management)تأسیسات مدیریت دود 

عااریازدودتوسطاینتأسیساتبایدعهوهبرجلوگیریازگستررحریقبینطهقات،بتوانمسیرهایمناسابو

.برایمروجسا نینرانیزفراهم رد

حریقهنگامهادرپلههستند،همکفازمتر23ازبیکترارتفاعدارای ههاییسامتمان لیهمقرراتاساسبر

:ازعهارتندآندییذباشند،دودازعاریومثهتفکارتحتبایستی

شودمیاستفادهمروجبرای هایستناحیههاپله.

گرددمیاستفادهآتشمهارو نترلبراینکانیآتشمأمورینتوسطهاپله.

استسامتمانازافرادشده نترلیتخلیهبرایاصلیجزءیکهاپله.

ندتأمینمجاورفضایوهاپلهبینفکاریامتهفبتواندبایدهاپلهفکارتأمینسیستم .



پلهمقدارحداقذبایدبهحدیباشد هازوروددودبه. اینامتهففکاردارایمقادیرحداقذوحدا ثریاست

هپلههاهاجلوگیری ندومقدارحدا ثرآنبایدچنانباشد هامکانبازشدندرهاتوسطسا نینوورودآنهاب

.میسرباشد

براساسNFPAاینچ0/05مقدارحداقذامتهففکاربرایسامتمانهایمجهربهسیستمآبفکانمود ار

.استpa 12/4ستونآّبمادل

اینچستونآبدرنگرمیگیرند0/15اینچستونآبو0/05ممویًدرهنگامطراحیحدا ثرفکاررابین.

باردرساعتبایستیانجامشود5مقدارتویضهوادرپلههایفراربیکتراز.

زونی( بهمنگورعدموروددودبهآنها)درشکذهایاسهیدبدطرحشماتیکتامینفکارمثهتدرپلکانها

.ایدههایمطرحدرموردسیستممدیریتدودنکاندادهشدهاست





(Stack effect)اثردود کی

زدرسامتمانهایبلندواقعدراقلیمهایسارد،هنگاامی اهدرجاهحارارتهاوایبیارونباهمقادارقاباذتاوجهی متارا

ینواردهوایسردبیرونازطهقاتپاای. دمایدامذسامتماناستشرایطیایجادمیشود هبهآناثردود کیگویند

هفجارمعلتپیدایشایانپدیاده،امات. سامتمانمیشود،بهسمتبایجریانمییابدوازطهقاتبایترمارجمیگردد

میازاناماتهففکاارناشایازاثاردود کایباادوعاماذرابطاه. مخصوصهوایسردبیرونوهوایگرمدامذاسات

ارتفاعسامتمان،امتهفدمایهوایگرمدامذوهوایساردبیارون،دراقلیمهاایگارم،هاواازطهقاات: مستقیمدارد

نهاواراجریاانروباهپاایی. بایترواردسامتمانشده،بهسمتپایینجریانمییابدوازطهقاتپاایینماارجمیشاود

.نامند(Reverse stack effect)اثردود کیمکوس

.ممویقابذاغماضاستوعلتآنامتهفدمانسهتبهزمستان متراست(Reverse Stack Effect)اثر

درزمستانمثهدمایبیرونc °18-ودمایدامذc °25امتهفدما. استc °43

درتابستانمثهدمایبیرونc °44ودمایدامذc °27امتهفدما. استc °17



تموقیا. برایهرسامتمانیکسطحفکارمنثیوجوددارد هدرآنمقدارفکاارهاوایبیارونوداماذبراباراسات

سااطحفکااارمنثاایدرهاارسااامتمانمتاااثرازعااواملیاسااتنگیااروذاایتمماااری،نکااتپذیریدیوارهااایمااارجی،

.تقسیمبندیفضاهایداملی،سامتار لیپلکانهاوشافتهایتأسیساتیوچاههایآسانسور



مشکالت ناشی ازاثر دودکشی 

متهفامتهلدربستهشدندربهایآسانسوروامتهلدرگرمایشطهقاتپایین،درهایآسانسورهابهدلیذا

.فکاردوطرفدر،بهموبیبستهنمیشوند

دریکسامتمانبلندمرتههدرشیکاگوبافرارسیدنزمستانودمایبیرونF °20c) °7-)عملکرددرهادچار،

دادهامتهلشدهودرهایآسانسوربستهنمیشد،وگرمایشطهقهورودیبهطور لی ارآراییمودراازدست

غالبستهپیکنهادشدهوایگرماذافیبهطهقهورودیتغذیهشودوپلکانهادربایترینطهقهتحتاش. بودند

.ایناقداماتسهب اهشمککهتشد. گردند

بیانیکتجربهشخصی



زماتخااراثربخکیایناقداماتمستل. درفرایندطراحیمیتوانگامهاییراجهت اهشاثراتسوءاینپدیدهبرداشت

نقااطی اههاوایبیارونازطریاقآنهاانفاور. استHVACتدابیریهمسووهماهنگتوسطمهندسمماروطراح

درهایورودیسامتمان،درهایی هبهبارانادازهاباازمیشاوند،دریچاههایدریافاتهاوایتاازه،: می ندعهارتنداز

.دریچههایتخلیههوا،وهرگونهشکافوبازشودردیوارهایمارجی

هها،هوابهطورطهییازمیانپلههایفرار،چاههایآسانسور،دا تهایتاسیساتیمربوطباهعهاور انالهااولولا

نبنااابراینحتیایمکااانبایااددرمااوردبساات. وهرگونااهشااکافباایندیوارهااایمااارجیو اافطهقاااتجریااانمییابااد

.دا تهاوهوابندنمودنتمامشکافهاودرزهادقت رد

یهایدرسامتمانهایبلندواقعدراقلیمهایسرد،درهایورودیهمیکهبایدازنوعگردانباشاندواساتفادهازهکات

. ورودیبادودرمستقذبهدلیذاحتمالبازبودنهمزماانهاردودرهنگاامزیاادباودنتارددافاراد،توصایهنمیشاود

تقذ اردرصورتی هفاصلهدرهاصحیحباشدودرهابتوانندبهطورمس)استفادهازهکتیورودیبادودرمستقذ

.میتواندبرایباراندازهامناسبباشد(  نند



ردموآسانسورمجموعههربهورودبرایدرازاستفادهلزومبایدآسانسور،چاهدامذبههواجریان نترلجهت

طهقهدامذبههواجریانمقدارتا ردایجادفیلتریکبایدطهقههردرآسانسورورودیدرجلوگیردقراربررسی

.برسدحداقذبهاستبازآسانسوردر ههنگامی

درونهواعمودیجریان اهشدرمفیدیاثراتدارایمناسب،هوابندیبادرهاتوسطپلکانها ردنقطع

.ددارمصداقیابند،میادامهسامتمانباییتافرار، ههایپلهمورددرویژهبهموذوعاین.باشدمیسامتمان

.شوندتهیهدرزگیربامرغوبنوعازبایدفرارهایپلهبهورودیدرهای

ایاان. بایاادهاوایتاازهورودیبااهساامتمانرابیکاترازهااوایتخلیاهشاوندهدرنگااربگیریادHVACمهنادسطاراح

موذوعبرایاطمیناانازایجاادفکاارمثهاتدرساامتماناساتوبایادموازناه اماذهاوابارای اذساامتماندرنگار

.بیکترازهوایتخلیهشوندهوتلفشوندهباشد% 5برایاینمنگوربایدهوایتازهورودیحداقذ. گرفتهشود



:اینطهقهدارایدومفهومو اربرداست

طهقهای هباییهمکفوزیرطهقاتتیپدرهتذهاومجموعههایمسکونیجهتهدایتلوله–الف

اجهتبازرسیوتمیرلولههاایجادمیگرددودرآنج. . . هایفاذهب،گرمایش،سرمایش،سردوگرمو

.  ردددا تهایمیانووسطسامتمانماتمهیافتهوشهکهلوله کیهابهدا تهایمحدودتریمنتقذمیگ

.مترپیشبینیمیگردد2ارتفاعاینطهقهممویدرحدود

لهایطهقاتی هدریکسامتمانبلندمرتههجهتنصبتجهیزاتیازقهیذمنابعانهساط،پمپها،مهد-ب

.صفحهایجهتزونبندیاستفادهمیشود

د افیذمناچنانچهازبامبرایمقاصدیچونبامسهزاستفادهمواهدشدبایدسقف اربآمرینطهقهبهح

.بلندترازبقیهطهقاتدرنگرگرفتهشود

چیست؟( SERVICE FLOOR)طبقه تاسیات 



برج ( 1)تصویر  T.C در Kao Hsiung تایوان مالک شرکت Tuntex

هلموت اُباتا و کاسابوم از امریکا و : معمار C.Y.Lee و Partners تایوان ،

و مهندسان مشاور قاره ای William Taoبا همکاری مهندسان مکانیک 

تایوان

قصر خاور دور ( 2)تصویر  (Far Easternplaza)

Far Easternدر تایپه تایوان، مالک شرکت  : تایوان معماران
P&T هنگ کنگ و Partners & C.T.Leeتایوان




