


سیستم انتقال آب برج میالد
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فرید صاحب سرا•

علیرضا جوادپور•

هادی زنگنه کیا•
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سیستم آتش نشانی

منابع در این نوع سیستم جعبه آتش نشانی ، منبع آب مورد نیاز جهت استفاده در سیستم لوله کشی جعبه آتش نشانی و یا قرقره آتش نشانی از: سیستم خشك. ۱

بنابراین در حالت عادی داخل لوله ها و جعبه آتش . آب ساختمان و یا محل مورد استفاده جداست و به سیستم لوله کشی آب شهری ساختمان ارتباطی ندارد

بطور استاندارد ورودی باالی جعبه آتش نشانی را به لوله کشی این سیستم اختصاص می دهند. نشانی و قرقره آن، آب وجود نداشته و خشک می باشد

انواع سیستم آبرسانی سیستم آتش نشانی

لوله کشی این سیستم به لول کشی آب شهری ساختمان . در این نوع سیستم جعبه آتش نشانی آب مورد نیاز از آب شهری تامین می گردد: سیستم تر . ۲

ب جریان د آمتصل بوده و اجازه میدهد همیشه در این سیستم آب در وجود داشته باشد بطوریکه هرگاه شیر ورودی جعبه آتش نشانی و نازل سر لوله باز شو

بطور استاندارد ورودی پایینی جعبه آتش نشانی را به لوله کشی این سیستم اختصاص می دهند.می یابد

در این نوع سیستم ، با توجه به شرایط ساختمان نظیر مساحت، ارتفاع آن و غیره از ترکیب دو سیستم تر و خشک ( : تر و خشک)سیستم مرکب . ۳

در ساختمان .در زیر ، سیستم های لوله های تر برای استفاده ساکنین جهت اطفاء آتش های کوچک در نظر گرفته شده است . همزمان استفاده می گردد

.به جعبه آتش نشانی وجود داشته باشد ( از لوله شهر ، تانک ذخیره یا منبع ) های بلند باید یک پمپ خودکار برای رساندن آب 



ضوابط مربوط به طراحی سیستم آب 
:آتش نشانی 

طبقه که واحد های تشکیل دهنده ۴ساختمان ها و مجتمع های مسکونی تا . ۱

واحد باشند اجرای سیستم لوله کشی آب آتش نشانی تر و ۱۰آن ها کمتر از 

نصب جعبه Fالزامی می باشد

واحد و بیشتر اجرای سیستم لوله کشی آب ۱۰طبقه باالی همکف با تعداد ۴طبقه باالی همکف و ساختمان های ۶تا ۵ساختمان ها یا مجتمع های مسکونی . ۲

.آتش نشانی تر و خشک به صورت ترکیبی الزامی می باشد

متر و تمامی ساختمان های خاص ۵۰۰۰طبقه باالی پیلوت و بیشتر و همچنین ساختمان های بند قبل زیر بنای بیش از ۷ساختمان ها و مجتمع های مسکونی . ۳

الزاما باید سیستم آب آتش نشانی این ساختمان ها شامل شبکه لوله کشی سیستم خشک مستقل از شبکه لوله کشی تر ( مقررات ملی ساختمان۱۷مطابق مبحث )

NFPA  باشد مطابق با استاندارد های

F نصب جعبه . سیستم لوله کشی آب آتش نشانی سالن های اجتماعات ، انبار ها ، واحد های تجاری و صنعتی زیر نظر کارشناس آتش نشانی انجام می شود. ۴

حداکثر فاصله جعبه ها .جنب درب خارج از ساختمان با متعلقات لوله ی نواری و ساختمان ها با متعلقات لوله الستیکی فشار قوی و هوزریل صورت می گیرد

.متر۳۰از یکدیگر 

.عایق بندی لوله ها و اجزاء پمپ و متعلقات آن و مخزن مواد اطفائی در صورتی که در فضای باز باشد الزامی می باشد. ۵



(آب افشان یا اسپرینکلر) شبکه بارنده خودکار 

این سیستم می بایست به نحوی طراحی گردد که پوشش کامل برای تمامی محلهای پارک خودرو تائید شده فراهم . ۱

(ترجیحا  بر روی هر پارکینگ یک آب فشان ) گردد 

در صورتی که اجرای شبکه بارنده برای تمامی فضا الزامی باشد ، ضروریست نسبت به طراحی این شبکه با منظور . ۲

.متر بنحوی که پوشش صد در صد محیط تامین گردد اقدام شود۳نمودن شعاع پوشش 

.شبکه اسپرینکلر کامال  مجزا از شبکه سیستم تر آتش نشانی اجرا شود. ۳

.شبکه اطفاء اتوماتیک آبی باید در ترکیب با سیستم اعالم حریق باشد. ۴

.پارگینگ داشته باشد بایستی به سیستم اسپرینکلر مجهز باشد۱۰هر بنایی که بیش ار . ۵



سیستم اطفاء حریق برج میالد

برج میالد، با توجه به اندازه و شرایط خاص خود، همانطور که در ضوابط نیز تعیین شده است نیازمند سیستم . 

.آتشنشانی خشک جدا از سیستم لوله کشی تر ساختمان می باشد

. متر مکعب تأمین می شود۸۵آب سیستم آتش نشانی برج میالد از منبعی با گنجایش حدود . 

استفاده شده( اسپرینکلر)با توجه به اندازه ی بزرگ و همچنین حساسیت های برج میالد، از سیستم بارنده خودکار . 

. است



سیستم ها و جدول های نقشه 
اطفاء حریق برج میالد

راهنمای عالئم نقشه

سایز لوله های استفاده شده در سیستم آب 

افشان ها و تعداد آب افشان های نصب شده 
بر هر یک از آن ها



نقشه آب افشان های طبقه همکف



محل قرارگیری جعبه های آتش نشانی

همانطور که مشاهده می شود، جعبه های آتش نشانی در کنار راه های ورود و خروج و پلکان قرار دارد



Fire Protection of Concealed Spaces
برای مثال )حفاظت از آتش در فضاهای غیر قابل دید از موارد مهم در طراحی به شمار می رود 

(فضای باالی سقف کاذب در شکل



نقشه آتش نشانی طبقه سوم





نقشه آتش نشانی 
گنبد آسمان




