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سیستم های کنترل دود () Smoke Control Systems
دٍد تِ ػٌَاى ػاهل اغلی تلفات دس حشیك ضٌاختِ هیضَد .دٍد اغلة دس ساختواى حشکت کشدُ ٍ اص فضایی کِ دس
آى حشیك سخ دادُ تِ لسوتْا سشایت هیکٌذ .دٍد ػالٍُ تش اهَال افشاد ،صًذگی آًْا سا ًیض تِ خطش هیاًذاصد .ساُپلِّا،
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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

چالِّای آساًسَس ٍ سایش ضفتْای ػوَدی ساختواى دس غَست طشاحی غیش اغَلی ،اغلة پش اص دٍد ضذُ ٍ غیشلاتل
استفادُ هیضًَذ ٍ ایي اهش ػالٍُ تش جلَگیشی اص تخلیِ ساکٌیي هاًغ اص اجشای هٌاسة ػولیات ًجات افشاد ٍ هْاس
حشیك تَسط آتطٌطاًاى خَاّذ ضذ .چشا کِ تا افضایص غلظت دٍد ،هیضاى دیذ افشاد تِ ضذت کاّص یافتِ ٍ تِ دًثال
آى ،حشکت آًْا تسیاس کٌذ هیضَد .تِ ّویي دلیل کٌتشل ٍ هذیشیت دٍد دس صهاى حشیك یکی اص هْوتشیي هسائل
هطشح دس حَصُ ایوٌی ساختواى ،تِ خػَظ دس ساختواًْای تلٌذ هشتثِ ،تضسگ ٍ پیچیذُ است.
تا تَجِ تِ اّویت ٍ حساسیت هَضَع دٍد ،تِ ػٌَاى ػاهل اغلی تشٍص تلفات دس حَادث حشیك ،استاًذاسدّای
تیيالوللی ایي حَصُ دس سالّای اخیش تِ ًحَ چطوگیشی تَسؼِ یافتِاًذ ٍ ایي سًٍذ ّوچٌاى اداهِ داسد .دس حال
ساهاًِّای ایوٌی ساختواىّا پشداختِ ضذُ است.
ٌّگاهی کِ یک ساختواى دچاس آتص سَصی هیضَد ،دٍد ًاضی اص حشیك هؼوَال تِ سشػت تِ ًماطی خیلی دٍستش اص
هحل آتصسَصی اًتطاس هییاتذ .دس ػلن هٌْذسی حشیك ،دٍد تِ ػٌَاى هْنتشیي ػاهل کطٌذُی دس آتصسَصی
ساختواىّا هطخع ضذُ است .پلِّای فشاس ٍ چاُ آساًسَس هْنتشیي ػاهل اًتطاس دٍد هیتاضٌذ کِ هیتایست تا
اجشای توْیذاتی اًتطاس دٍد دس آًْا کٌتشل ضَد.
یکی اص هحػَالت حشیك ،دٍد ٍ گاصّای سوی هی تاضذ .آهاس ًطاى هی دّذ  58دسغذ تلفات ًاضی اص حشیك ّا دس اثش
استٌطاق دٍد ٍ گاصّای سوی است .تٌاتشایي استٌطاق دٍد ٍ گاصّایی کِ هیضاى کوی اص آًْا هی تَاًذ کطٌذُ تاضذ
خساست جثشاى ًاپزیشی تش فشد ٍاسد هی ًوایذ ٍ ایي اهش غیشلاتل اجتٌاب هی تاضذ .تطَسی کِ تاسّا ضاّذ تیَْضی ٍ یا
هسوَهیت یا هشگ تا اًَاع گاصّای سوی ٍ دٍد ٍغیشُ دس حَادث هختلف تَدُ این.
کنترل دود توسط روشهای غیرعامل :
تِ طَس کلی کٌتشل دٍد دسساختواىّا تِ دٍ غَست غیشػاهل ٍ فطاسساصی (ایجاد فطاس هثثت) غَست هیپزیشد.
استفادُ اص ساهاًِّای فطاس هثثت هشسَم تش تَدُ ٍ ایي سٍشّا دس اًَاع ساختواىّا کاستشد داسًذ .هؼوَالً دس کٌاس
سیستنّای فطاس هثثت ،ساهاًِّای غیشػاهل ًیض دس ًظش گشفتِ هیضًَذ .الثتِ تِ هٌظَس ایجاد ضشایط ایوي هیتَاى اص
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ساهاًِّای غیش ػاهل تِ غَست هستمل ًیض استفادُ ًوَد ،لیکي تایذ تَسط سٍشّای ًَیي ،کاسکشدضاى سا هَسد
تحلیل لشاس داد.
جذاساصی ٍ تمسین تٌذی فضاّا تِ ػٌَاى یک سٍش جلَگیشی اص گستشش ٍ سشایت حشیك ٍ دٍد سالْاست کِ
ضٌاختِ ضذُ ٍ استفادُ هیضَد .اگش دسب اتالی کِ دس آى حشیك سخ دادُ است تستِ ضَد ،همذاس جشیاى دٍد خشٍجی
اص اتاق تِ اًذاصُ چطوگیشی کاّص خَاّذ یافتّ ،وچٌیي همذاس َّای دس دستشس جْت اداهِ احتشاق ًیض تِ ضذت

آنچه باید یک آتش نشان بداند

 24شوال 1442

افت خَاّذ کشد .تِ هٌظَس هحذٍد کشدى پخص حشیك ،ساختواى تِ ٍسیلِ هَاًغ حشیك تِ لسوتّای هختلفی تمسین
هیگشدد .هَاًغ حشیك جْت جلَگیشی اص اًتمال دٍد دس ًظش گشفتِ ًویضًَذ .هٌظَس اص ایي هَاًغ دیَاسّا ،پاستیطيّا،
سمفّا ٍ غیشُ تَدُ کِ داسای سطحی اص هماٍهت دس تشاتش حشیك هیتاضٌذ.
دس گزضتِ ّذف استفادُ اص ساختاسّای هماٍم دس تشاتش حشیك ،حفاظت اص اهَال ٍ خساست هالی کوتش تَدُ است .دس
حالیکِ کذّا ٍ استاًذاسدّای فؼلی تیطتش تش سٍی حفاظت اص جاى افشاد توشکض داسًذ.

دٍد تِ ضشح ریل تمسین تٌذی هیضًَذ:
 سیستن فطاس هثثت پلِّای فشاس ()Stairwell Pressurization سیستن کٌتشل دٍد آساًسَس ()Elevator Hoistway System -سیستن کٌتشل دٍد دس طثمات ()Floor Protection
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