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 تهویه و تخلیه هوای البی و پیش ورودی پلکان  -1

چٌاًچِ تِ لٌَاى خشٍج استفادُ ضًَذ، تایذ تِ پلکاى ّای داخلی ٍ خاسجی تٌا   تواهی -1-1

دٍستٌذی ٍ دٍدتٌذی گشدًذ. دٍدتٌذ کشدى پلکاى داخلی یا تأهیي فعای گًَِ ای هٌاسة 

 هجاص است :دٍستٌذ تا یکی اص سٍش ّای ریل 

لشض دس ایي سٍش تایذ حذالل  استفاده از پیش ورودی با تهویه طبیعی : -1-1-1

ایي لشض ًثایذ کوتش اص لشض کشیذٍس یا هیلی هتش تاضذ. ۰۰۱۱ٍسٍدی دس هسیش پیوایص پیص 

دس ٍسٍدی هماٍهت حشیك کِ تیطتش است( دس ًفش گشفتِ ضَد. )ّشکذام  دس ٍسٍدی هٌتْی تِ آى

ٍ اص ٍاحذّا تِ پیص ٍسٍدی حذالل یک ٍ ًین سالت تاضذ دلیمِ ۰۱اص پیص ٍسٍدی تِ پلکاى 

 اس تستِ ضَ تاضٌذ.ک ظوي دسّا تایذ دٍدتٌذ ٍ خَد تستِ ضَ یا خَد.دس 

اص تالکي تشای استثاغ پلکاى دس ایي سٍش  استفاده از بالکن با تهویه طبیعی : -1-1-2

کِ دس ایي صَست ًصة حفاؾ ّای جاى پٌاُ ٍ سلایت داخلی تا ٍاحذ ّا استفادُ هی ضَد. 

هتشی دیَاس هماٍم حشیك تا دس ٍسٍدی تالکي تِ پیص ٍسٍدی الضاهی است . هماٍهت ۳فاصلِ 

ٍسٍدی تِ پلکاى یک ٍ ًین سالت ٍ اص ٍاحذّا تِ پیص ٍسٍدی حذالل حشیك دس ٍسٍدی اص پیص 

 تستِ ضَ تاضٌذ .یا خَدکاس یک سالت تاضذ . دس ظوي دسّا تایذ دٍدتٌذ ٍ خَد تستِ 

دس ایي سٍش تایذ حذالل لشض پیش ورودی با تهویه مکانیکی : استفاده از -1-1-3

تا دسیچِ تَْیِ  هیلیوتش تَدُ ٍ فاصلِ دس ٍسٍدی ٍاحذ تِ پیص ٍسٍدی۰۰۱۱پیص ٍسٍدی 

هماٍهت حشیك دس ٍسٍدی اص پیص ٍسٍدی تِ پلکاى هیلیوتش تاضذ . ۰۰۱۱هکاًیکی حذالل 

دٍدتٌذ  دلیمِ ٍ اص ٍاحذّا تِ پیص ٍسٍدی حذالل یک ٍ ًین سالت تاضذ. دس ظوي دسّا تایذ۰۱

 ٍ خَد تستِ یا خَدکاس تستِ ضَ تاضٌذ .

 

 هشاجمِ ضَد . 2 تِ لسوت  ظَاتػ: استفاده از سامانه ایجاد فشار مثبت  -1-1-4

ساهاًِ تَْیِ هکاًیکی التی تایذ هشتثػ تا ساهاًِ الالم حشیك تَدُ ٍ دس صَست تشٍص -1-2

دس ّش ؼثمِ تِ دسیچِ اگضاست حشیك ضشٍق تِ کاس ًوایذ . فعای پیص ٍسٍدی کلیِ ؼثمات تایذ 

هشتثِ تمَیط َّا ۰۱تش اساس هجْض ضَد .ًشخ تضسیك َّای تاصُ تایذ ٍ دسیچِ تأهیي َّای تاصُ 

)تمَیط حجن هشتثِ تمَیط َّا دس سالت ۰۱ًشخ َّای اگضاست تایذ تش اساس ٍ دس سالت 



َّای تاصُ ٍ َّای اگضاست تایذ تِ ؼَس هجضا ٍ َّای پیص ٍسٍدی( هحاسثِ گشدد .کاًال ّای 

 دس هحلی هٌاسة ؼشاحی ضذُ ٍ تا هصالح هماٍم دس تشاتش حفاـت ضًَذ.

فاصلِ اص تاالی )ساًتی هتشی اص صیش سمف  ۰۱حذاکثشدس فاصلِ دسیچِ اگضاست تایذ  -1-3

ساًتی هتش اص کف  ۰۱َّای تاصُ تایذ دس فاصلِ حذاکثشدسیچِ اًذاصُ گیشی هی ضَد ( ٍ دسیچِ 

 ًصة گشدد . اص صیش دسیچِ اًذاصُ گیشی هی ضَد()فاصلِ 

 (3-1)هؽاتك تصَیش 

 

 جضییات اجشایی کاًال ّا ٍ دسیچِ ّای ساهاًِ تَْیِ التی

 

 کاهل،تِ ساٌّوای هثحث سَم همشسات هلی ساختواى هشاجمِ ضَد . جْت دسیافت اؼاللات -1-4

 

 

 



 سامانه فشار مثبت -2

 محاسبات -2-1

َّای داخل دّلیض پلکاى اجشا ضذُ  ساهاًِ فطاس هثثت پلکاى تِ هٌفَس تاال تشدى فطاس-2-1-1

هی تاضذ ٍ اجشای آى دس  اص دٍد تِ هٌفَس فشاس ساکٌیيٍ ّذف اص آى ایجاد هحیؽی اهي ٍ لاسی 

ساختواى ّایی کِ ؼثك دستَسالمول ایوٌی همواسی ًیاص تِ ساهاًِ فطاس هثثت داسًذ، اجثاسی 

 است .

هحاسثات ساهاًِ فطاس هثثت تایذ تش اساس ایجاد اختالف فطاس هٌاسة دس دّلیض  -2-1-2

 پلکاى ًسثت تِ فعای هجاٍس ، اًجام ضَد .

دّلیض پلکاى پس اص ساُ اًذاصی ساهاًِ فطاس هثثت تایذ تِ  همذاس فطاس َّای داخل -2-1-3

ًذّذ .همذاس حذالل دٍد ًاضی اص حشیك سا تِ دّلیض پلکاى  اًذاصُ ای تاضذ کِ اجاصُ ًفَر 

 1225تاسًذُ کاهل ، اختالف فطاس ًسثت تِ فصای هجاٍس ، دس ساختواى ّای هجْض تِ ضثکِ 

 پاسکال تایذ تاضذ. 25پاسکال ٍ دس سایش ساختواى ّا ، 

الکتشٍهَتَس ٍ غیشُ تایذ تشاساس  اًتخاب تجْیضات ساهاًِ فطاس هثثت ضاهل في، -2-1-4

د کِ تَاى ایجاد اختالف گًَِ ای اًجام ضَ هطخصات فٌی ساصًذُ ٍ ًوَداسّای فطاس ٍ دتی ٍ تِ

 فطاس هٌاسة سا داسا تاضذ.

 تستِ ضَ هجْض تاضذ .تایذ تِ هکاًیضم خَد دسب ّای دّلیض پلکاى  -2-1-5

 هحل ًصة في تایذ دس فعای آصاد )تشجیحاً سٍی تام ( تاضذ . -2-1-6

فطاس هثثت تایذ همذاس فطاس َّای داخل تاکس پلکاى پس اص ساُ اًذاصی ساهاًِ  -2-1-7

پلکاى دس ّیچ کذام اص ؼثمات، اص ًیشٍی هحاص حذاکثش تِ اًذاصُ ای تاضذ کِ ًیشٍی ٍاسد تش دسب 

اتماد دسب ، فاصلِ دستگیشُ ایي ًیشٍ تِ ًیَتي( تیطتش ًطَد . همذاس ۰۳۳کشدى دسب )جْت تاص 

 داسد.جْت غلثِ تش جک خَد تست دسب ٍ اختالف فطاس ، تستگی تا کٌاسُ دسب، ًیشٍی الصم 

تایذ تایذ دس استثاغ تا ساهاًِ الالم حشیك تَدُ ٍ ساُ اًذاصی آى ساهاًِ فطاس هثثت  -2-1-8

 ّشدٍ ضشغ ریل تاضذ .تَسػ یک یا 

  ف چٌذ ضشؼی ، فلَسَئیچ ضافضایص حشاست، کاساهاًِ کطف ٍ الالم حشیك ) دس اثش دٍد ، ًشخ سشیك

 ، اسپشیٌکلش ٍ ...(



  هخصَظ آتص ًطاًی )ساُ اًذاصی تِ صَست دستی(سَئیچ 

تاتلَی  پس اص کطف حشیك تَسػ ایي ساهاًِ سشیماً فشهاًی جْت تغییش ٍظمیت -2-1-9

 فشهاى في اص ٍظمیت لادی تِ ٍظمیت حشیك صادس ضَد.

استفاق دس ساختواى ّای تا کاستشی غیش هسکًَی  ٍ یا ساختواى ّای هسکًَی کِ  -2-1-11

 23سمف تاالتشیي پلکاى (تیص اص )کف پاییي تشیي لسوت پلکاى تا لیض پلکاى آًْا ّد

کطی( اجشا  تایذ تِ صَست ضثکِ ای )کاًال الضاهی ٍهثثت هی تاضذ ، ساهاًِ فطاس  ؼثمِ(8)هتش

ؼثمِ ، اص ؼشیك یک دسیچِ تا اتماد هٌاسة تِ دّلیض پلکاى هشتثػ  سِضذُ ٍ حذالل دس ّش

 گشدد .

هثثت دس ساختواى ّای هسکًَی تا تمذاد ؼثمات هجوَلا تیص اص ساهاًِ فطاس   -2-1-11

ٍضثیِ ساصی دیٌاهیکی حشیك CFDٍ هحاسثات دایٌاهیک ؼشاحی ضذُ ؼثمِ تایذ تِ صَست ۰۰

FDSاؼویٌاى،  ٍ دس ّش لحفِ تِ کوک سٍش هٌاسة )ساهاًِ کٌتشلی هٌاسة، دسیچِ ّای

داخل دّلیض پلکاى سا دس هحذٍدُ استاًذاسد حفؿ تغییش ـشفیت في ّا ٍ غیشُ ( ، هیضاى فطاس 

 ًوایذ .

 

، هی  هتش 36پلکاى کوتش اص دس خصَظ ساختواى ّای هسکًَی تا استفاق دّلیض  -2-1-12

 تِ صَست سشاًگطتی ، همادیش هٌذسج دس جذٍل ریل دس ًفش گشفت .تَاى 

 –الف  -12-1-2جدٍل 

في  هقادیر سراًگشتی ظرفیت

فشار هثثت در پلکاى ّای زیر 

 ًَع درب پلکاىهتر ٍ  36

 ظرفیت َّادّی تِ ازای ّر پاگرد پلکاى

 CFMعة در دقیقِ کفَت ه هتر هکعة در ساعت 

 400 680 هعوَلیدرب 

درب دٍدتٌد هقاٍم حریق 

 تأیید شدُ

600 350 

 



 هتر 36پلکاى ّای زیر  هقادیر سراًگشتی فشار في فشار هثثت در –ب  -12-1-2جدٍل  

  ّد هَرد ًیاز في* ارتفاع دّلیس پلکاى

 mmHgهیلیوتر جیَُ ) paپاسکال )

 397/0 53 هتر 15تا  0

 450/0 60 هتر 20تا  15

 502/0 67 هتر 25تا  20

 562/0 75 هتر 30تا  25

في تسریق هستقین تَدُ ٍ در صَرت استفادُ از رٍش شثکِ ای  *هقادیر هٌدرج در ایي جدٍل هرتَط تِ حالت

 ّا ًیس در آى لحاظ شَد. کاًال کشی تاید هیساى افت فشار ًاشی از کاًال ّا،اتصاالت ٍ دریچِ

 

تیص اص  دس ساختواى ّای غیش هسکًَی ٍ ساختواى ّای هسکًَی تا استفاق پلکاى -2-1-13

هتش ، هحاسثات یایذ تش اساس ضشایػ ساختواى ، تمذاد دسب ّای تاص ٍ سایش پاساهتشّای  36

)هحاسثات ضثیِ ساصی اص ًیست.جتاثیش گزاس اًجام ضذُ ٍ استفادُ اص هحاسثات سشاًگطتی ه

 اص ًشم افضاسّای هشتَؼِ الضاهی است.( دیٌاهیکی آتص تا استفادُ

ؼثمِ سٍی ّوکف(ٍجَد یک دسیچِ 3هتش) 15تشای ساختواى ّای تا استفاق کوتش اص -2-1-14

 15ٍسٍد تحت فطاس دس تاالی ساختواى)سیستن تک پاضص( کفایت هی کٌذ ٍ تیص اص 

 هیثایست چٌذیي پاضص تاضذ.

 

 

 

 

 



 نکات اجرایی -2-2

هحاففت ضذُ،تشجیحا دس تلَی کٌتشل في فطاس هثثت تایذ دس فعای سشپَضیذُ ٍ تا -2-2-1

 ضَد.کٌاس پٌل الالم حشیك ًصة 

حالتِ کٌتشل ٍظمیت في تِ صَست  ۰تاتلَی هٌتشل في فطاس هثثت تایذ داسای کلیذ  -2-2-2

 دستی ٍ اتَهاتیک تاضذ.

تاضذ. ٍسان گش ٍظمیت في یص تاتلَی کٌتشل في فطاس هثثت تایذ داسای چشان ّای ًوا -2-2-3

 في دس حالت اتَهاتیک تِ سًگ لشهض ٍ چشان سیگٌال جشیاى تشق تِ سًگ سیض، چشان لولکشد

 لولکشد في دس حالت دستی تِ سًگ صسد تایذ اجشا ضَد .

هٌاسة  I/Oاصدلیمِ تٌفین ضذُ ٍ  ۰۱دس صَست استفادُ اص تایوش ،صهاى آى تایذ سٍی  -2-2-4

 استفادُ ضَد .

شیك تاتلَی کٌتشل في فطاس هثثت تایذ تِ ًحَ حٍظمیت اتصال فشهاى پٌل الالم  -2-2-5

 پایص ضَد .، هٌاسة

في فطاس هثثت تایذ اص ًَق تأییذ ضذُ تَدُ ٍ داسای ًطاى استاًذاسد هلی یا استاًذاسد  -2-2-6

 تاضذ .ّای همتثش تیي الوللی 

تشای هتصشفیي هخاؼشُ آهیض ًثَدُ ٍ تاضذ کِ هحل ًصة في ّا تایذ تِ گًَِ ای  -2-2-7

 في ّا تایذ هجْض تِ حفاؾ هٌاسة گشدد . لسوت ّای گشدًذُ

فطاس هثثت تایذ داسای سین ّا ٍ کاتل ّا ، کٌتاکتَسّا ،سلِ ّا ، فیَص ّا ٍ تایوشساهاًِ  -2-2-8

 ًطاى استاًذاسد هلی یا استاًذاسد همتثش تیي الوللی گشدد .

 ضَد . ساهاًِ فطاس هثثت تایذ تش اساس تَاى ـاّشی اًتخابٌتاکتَس کفیَص ٍ  -2-2-9

تایذ اص ًَق کاتل تَدُ ٍ تا تَجِ تِ جشیاى  ّادی هسیش پٌل یا ایٌتشفیس ، حتواً -2-2-11

 هصشفی ٍ ؼَل کاتل اًتخاب ضَد .

پاسکال(اص دهپشّای کاّص فطاس،دهپشّای هکاًیکی 61جْت کٌتشل حذاکثش فطاس)-2-2-11

 ّای دٍس هتغیش ،فطاس سا تمذیل کشد. سیالف ٍ یا في 

 



 


