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         : کنترل دود در آسانسور 

هٌاسثی تشای اًتطاس دٍد ٍ حشیك است وِ هی تَاًذ سثة فشٍسیختي تٌا دس صهاى وَتاّی  چاُ آساًسَس هجشای

گشدد. دسب ّای آساًسَس هوىي است ضذحشیك تاضٌذ ٍلی اص اًتطاس دٍد ًوی تَاًٌذ جلَگیشی ًوایٌذ. پشدُ ّای 

ی آساًسَس توَس  ًاهشیی دٍد اص اًتمال دٍد التی تِ تاال جلَگیشی هی ًوایذ. دس صَستیىِ ضؼلِ وطف ضذُ دس تاال

تِ ٍجَد تیایذ، پشدُ ّایی وِ جْت هحافظت تطىیل هی گشدًذ ًطت دٍد سا دس چاُ آساًسَس ٍ دسب ّا تِ ضذ  

وطٌذ.  ّای واهلی ّستٌذ وِ دٍد سا تِ سطَح تاالتش ساختواى هی واّص هی دٌّذ. ضافت ّای آساًسَس ، دٍدوص

ٍصًِ داسًذ ٍ هْش ٍ هَم دسب آساًسَس اغلة ضؼیف است، ضافت آساًسَس اصآًجاوِ آساًسَسّا هؼوَالً دس ّش طثمِ س

تَاًذ تِ هىاًیضهی تشای پخص دٍد دس ساختواى تثذیل ضَد. تشای داضتي آساًسَس لاتل استفادُ دس هَالغ  هی

جاد ّای آساًسَس تِ ّواى سٍضی وِ تشج پلِ تحت فطاس لشاس داضت ًیض فطاس ای اضطشاسی دٍد، تایذ تش سٍی ضاخِ

 .ضَد ضَد . تا ایي حال، تحت فطاس لشاس دادى ضافت آساًسَس سثة تشٍص هطىال  دیگشی هی

ّای تْثَد یافتِ ٍ سفت ٍ تشگطت الستیىی وٌتشل وشد. تا ایي حال، ًطت  دسّای آساًسَس سا هی تَاى تا هْش ٍ هَم

آساًسَس تشای تحت فطاس تَدى طشاحی  تَاى اص تیي تشد. ػالٍُ تش ایي، تیطتش ضافت ّای َّا سا تِ طَس واهل ًوی

تَاًٌذ فطاس َّا سا دس خَد داضتِ تاضٌذ. ضافتْا  ضًَذ وِ ًوی اًذ. ضافت ّا اغلة اص هَاد هتخلخل ساختِ هی ًطذُ

ّایی وِ تاػث ًفَر دٍد یا فشاس اص  اًذ، تٌاتشایي یافتي ٍ تشهین تشن تشای تاصسسی تؼذ اص ًوة آساًسَس طشاحی ًطذُ

وِ چٌذیي سٍش تشای اصالح هطىال  فطاس َّا دس آساًسَسّا پیطٌْاد ٍ تشسسی  ضَاس است. دسحالیفطاس ضَد د

ضذُ است، اها ّیچ تَصیِ لطؼی دس هَسد وٌتشل دٍد آساًسَس ٍجَد ًذاسد. تِ ّویي دلیل است وِ ٌّگام ضشایط 

ضَد ٍ  اضطشاسی استفادُ اص آساًسَس اویذاً پیطٌْاد ًوی

 .ّای اضطشاسی استفادُ وٌٌذ لِاًذ اص پ ساوٌیي هَظف

 تا تَجِ تِ تشسسی ّای صَس  گشفتِ ٍ ّوچٌیي استاًذاسد

NFPA  دٍ سٍش ولی تشای هماتلِ تا آتص سَصی ٍ وٌتشل

دٍد ًاضی اص آى دس آساًسَس ٍجَد داسد. وِ تِ ضشح صیش 

 :ػثاس  است اص

 : سیستم فشار مثبت چاه آسانسور  -۱

اًذاصُ ٍ ٍضؼیت ولی دس ایي سٍش تا تَجِ تِ اتؼاد، 

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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هىاًیضم ّای وٌتشل دٍد سا  NFPA آساًسَس ٍ ّوچٌیي تا دس ًظش گشفتي چالِ آساًسَس، هطاتك تا استاًذاسدّای

هَسد تشسسی ٍ اسصیاتی لشاس هی دٌّذ. پس اص آى تا اًتخاب یه في هٌاسة ٍ تؼثیِ آى دس هسیش آساًسَس ٍ چالِ آى 

ى وٌتشل آتص سَصی هی ضًَذ. واس اصلی ایي سیستن جلَگیشی اص سثة خشٍج دٍد ًاضی اص حشیك ٍ دس پی آ

سشایت دٍد تِ دیگش طثما  است. ایي سیستن تِ دٍ هذل دستی ٍ اتَهاتیه ضشٍع تِ فؼالیت هی وٌذ؛ تذیي 

 .صَس  وِ تا فؼال ضذى سیستن اػالم حشیك ساختواى، سیستن فطاس هثثت ًیض ضشٍع تِ فؼالیت هی ًوایذ

 : ثبت اتاق آسانسورسیستم فشار م – ۲

دس ایي سیستن ًیض تا تَجِ تِ ولیِ جَاًة ٍ دس ًظش داضتي 

یه في تشای جلَگیشی اص ٍسٍد دٍد  NFPA استاًذاسدّای

تِ داخل واتیي آساًسَس تؼثیِ ضذُ است. تا تِ هحض تشٍص 

آتص سَصی، دٍد ًاضی اص حشیك سا تِ تیشٍى ّذایت ًوَدُ 

سیستن ّن هاًٌذ هذل لثلی ٍ جاى افشاد سا حفظ وٌذ. ایي 

تِ صَس  خَدواس ٍ دستی تا تَجِ تِ سیستن اػالم حشیك 

ضشٍع تِ فؼالیت هی وٌذ. تِ هٌظَس تْیٌِ ساصی سیستن 

وٌتشل دٍد، اگش واتیي آساًسَس دس تشاتش ٍسٍد دٍد ػایك 

تٌذی هٌاسثی ًذاضتِ تاضذ؛ ًثایذ اص ایي سیستن استفادُ 

ثثت آساًسَس دٍد ًاضی وشد. چشا وِ ّشچِ سیستن فطاس ه

اص حشیك سا تِ تیشٍى ّذایت ًوایذ، اص طشف دیگش ٍ تِ دلیل 

 .ًفَرپزیشی آساًسَس، هجذداً دٍد ًاضی اص حشیك ٍاسد اتاق آساًسَس هی ضَد

دس صَستی وِ واتیي آساًسَس دس تشاتش ٍسٍد دٍد واهال ًفَر ًاپزیش تاضذ، ًیاصی تِ استفادُ اص ایي سیستن ًوی تاضذ. 

ل ضذى اتَهاتیه ٍ یا دستی سیستن اػالم حشیك ساختواى هی تایست تِ طَس خَدواس تاػث سٍضي ضذى في فؼا

ّای هسىًَی دس  ًمص هْوی دس هحافظت اص هسیشّای فشاس دس ساختواى وٌتشل دٍد سیستن.هَسد ًظش ضَد

اًذ اص التی یا ساّشٍ هجاٍس تَ پلِ است، اها ایي سیستن هی سَصی داسد. ّذف اصلی تیطتش هحافظت اص ساُ صَس  آتص

 .یا ٍاحذّا ًیض هحافظت وٌذ

ّای  تِ واسسفتِ دس ساختواى خَد ٍ ایٌىِ چِ هىاًیسن وٌتشل دٍد ساوٌیي یه ساختواى تایذ اص ًَع سیستن

وٌتشل دٍدی دس ساختواى دس ًظش گشفتِ ضذُ است، آگاُ تاضٌذ. ایي هَاسد تایذ دس اطالػا  طشاحی اصلی 

 اضذ. ساختواى هَجَد ت

 


