
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


کنفرانس ملي محافظت ساختمان ها و 
سیستم های حمل و نقل در برابر آتش 106

مروری بر استفاده از آسانسور در تخلیه اضطراری 
ساختمان های بلند؛ چالش ها و راهکارها

دکتر محمدرضا حافظی1 
مهندس عاطفه امیدخواه )نویسنده مسؤول(2 

چکیده 
از  می کند.  تهديد  را  زيادی  افراد  مال  و  جان  روزانه  شهری  پرتکرار  سوانح  از  يکی  بعنوان  آتش سوزی 
که در این  طرف ديگر با توسعه شهرنشینی و ساخت بناهای بلند، بویژه در دهه اخیر، بر تعداد افرادی 
که در رابطه با  کار می کنند، افزوده شده است. يکی از مهم ترین موضوعاتی  نوع ساختمان ها زندگی و 
حفظ جان و تأمین ايمنی افراد در حوادث آتش سوزی در ساختمان های بلند وجود دارد، بحث تخلیه 
اضطراری است. با وجود ساخت و سازهای بلندتر و مخاطرات همراه با آنها، نیاز به انديشیدن به راه های 
گون تخلیه از ساختمان در شرايط بحرانی بوجود آمده است که در برگیرنده مقوله استفاده از آسانسور  گونا
کردن  ج  کمك به خار کامل ساختمان و يا در  در تسریع بخشیدن به فرآيند تخلیه و يا به منظور تخلیه 
و  الزامات  زمینه  در  جهانی  پژوهش های  بررسی  به  حاضر  مقاله  می شود.  امداد  نیازمند  و  ناتوان  افراد 
کدهای ساختمانی و  ايده های بکارگیری آسانسورها در تخلیه اضطراری به روش مرور متون تخصصی، 
نمونه های موردی می پردازد. نتایج نشان می دهد امروزه بیشتر توجه برای تخلیه در ساختمان های 
بلند، بر استفاده از آسانسورها استوار است. در حالیکه ايده استفاده همزمان از آسانسور و راه پله به منظور 
انجام تخلیه در تئوری امکانپذیر به نظر می رسد، پیاده سازی این روش در عمل با دشواری هایی همراه 
کارکرد و سطح ايمنی آسانسورها يکی از آنهاست. در مقابل  خواهد بود که نیاز به تغییرات اساسی در نحوه 
کاهش اختصاص سطح زیربنای ساختمان به مجاری حرکتی و فضاهای  با ديدگاه هزينه– فايده و برای 
کشور از  امن می توان از دانش و تکنولوژی روز بهره جست و با مطالعه و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز 
کاشف  همگرایی امکانات موجود در ساختمان مانند آسانسورها، سیستم های ارتباطی و سیستم های 

دود و حریق در راستای تسهیل و تسریع تخلیه اضطراری استفاده نمود.

گان: تخلیه اضطراری، ساختمان بلند، آسانسور، سانحه آتش سوزی. کلید واژ

مقدمه 

گاه  کتور زمان در تخلیه اضطراری آ کنان ساختمان های بلند از اهمیت فا در جهان پس از حادثه 11 سپتامبر، سا
ج شدند، نجات يافتند، در حالی  که سریع تر از ساختمان خار که افرادی  شده اند. این تصور بوجود آمده است 
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کردند، جانشان را از دست دادند.  که در طبقات ماندند و از دستورالعمل های تخلیه مرحله ای پیروی  کسانی  که 
کنان ساختمان های بلند  کنون سا بدون توجه به اينکه حادثه 11 سپتامبر واقعه ای منحصر بفرد بوده است، ا
گزينه انتظار برای تخلیه ديگر مورد قبول بسیاری از آنان نیست ]1[.  درک متفاوتی از ايمنی شخصی شان دارند و 
ج  ک خطر نشأت می گیرد، شروع به خار که از میزان ادرا کنان ممکن است بر اساس زمان بندی خودشان  سا
که رسانه از واقعه 11 سپتامبر در اختیار مردم قرار  کنند. انتظار می رود با توجه به تصویری  شدن از ساختمان 
این  از  که پیش  افرادی  خ داده است،  با تخلیه در مرکز تجارت جهانی ر رابطه  آنچه در  از  گاهی مردم  آ و  داده 
این  از  کنون  ا می ماندند،  ساختمان  در  اضطراری  شرايط  مدیران  و  سرپرست ها  دستورالعمل های  انتظار  به 
دستورالعمل ها پیروی نکرده و بالفاصله ساختمان را ترک نمايند. این تغییر وضعیت برای بسیاری از مالکان و 
مدیران ساختمان های بلند مسلم گشته است که تخلیه کنترل شده ساختمان در شرايط اضطراری ممکن است 
کنان ساختمان  گر برخی از سا ج شده و مردم به يکباره قصد خروج از ساختمان را داشته باشند. ا کنترل خار از 
که  کنند و از اجرای دستورات سرپرست ها امتناع ورزند، انتظار می رود  کردن ساختمان  خودشان شروع به تخلیه 
که  کنترل نشده برای ساختمانی  سایر افراد نیز از آنها پیروی نمايند. در نتیجه احتمال بروز يک تخلیه يکباره و 
که برای مقادیر زياد جمعیت  دارای برنامه تخلیه مرحله ای است، وجود دارد. راه پله ها، راهروها و مناطق پناه 
افراد  از وحشت و تنش و احتمال مصدومیت برای  با ازدحام جمعیت دچار شرايطی مملو  طراحی نشده اند، 
که  کنان در اثر آتش سوزی وجود ندارد، ولی افراد با تصوری  که به واقع خطرپذیری برای سا می شود، در حالی 
کرده اند ]2[. از اينرو مباحث مربوط به درک خطرپذیری و  خودشان از شدت خطر در ذهن دارند شروع به فرار 
راهکارهای مدیريتی بیش از پیش در ساختمان های بلند مرتبه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه NFPA این 
که از طریق روش تخلیه يکباره در ساختمان های بلند، مردم احساس آسودگی بیشتری  مطلب را بیان می دارد 
که از ابتدا با رويکرد تخلیه مرحله ای طراحی شده اند. در  می کنند. مشکل اصلی در مورد ساختمان هایی است 
که يکی از مالحظات مهم چگونگی خروج همه افراد از  مطالعه ای در زمینه ساختمان های بلند ذکر شده است 
که با توجه  گزارش در مقايسه ساختمان بلند با استادیوم های فوتبال  ساختمان بصورت همزمان است. این 
که  توصیه می کند  گران در عرض ۸ دقیقه هستند،  تماشا تخلیه همه  به  ملزم  آتش  برابر  در  ايمنی  قوانین  به 
گزارش همچنین بیان می کند  ساختمان های بلند با فراهم آوردن بیشترین زمان برای تخلیه طراحی شوند. این 
گر آسانسورها ضدآتش و ضد ضربه باشند، می توانند در تخلیه سریع بویژه در ترکیب با راه پله ها مورد استفاده  که ا
کید بر شرايط اضطراری سانحه  گیرند]3[. در مقاله حاضر ضمن معرفی مفاهیم اولیه تخلیه اضطراری با تأ قرار 
کاربرد آسانسورها برای انجام تخلیه در ساختمان های بلند و مسائل مرتبط با آن پرداخته  آتش سوزی، به امکان 

می شود.

1- مفهوم تخلیه اضطراری و روش های تخلیه

کنان ساختمان متوجه آتش سوزی شده و در نتیجه آن به سمت يک محل  که در آن سا تخلیه فرآيندی است 
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ج از آن انتقال می يابند. این فرآيند تخلیه توسط سه فعالیت در سه فاز اصلی  امن در داخل ساختمان يا خار
مشخص می گردد ]4[ و ]5[: 

گاهی يافتن از خطر توسط يک محرک خارجی )دوره اعتبار سنجی نشانه ها( ■ آ

تأیید و پاسخ به شاخص های خطر )دوره تصمیم گیری( ]دو فاز اعتبار سنجی نشانه ها و تصمیم گیری با هم  ■
به عنوان دوره پیش از حرکت شناخته می شوند.[

گیری در يک مکان امن )دوره حرکت( ■ حرکت به سمت محل امن يا پناه 

که در  گونی برای روش های تخلیه وجود دارد. يک نوع آنها بر اساس تعداد افرادی است  گونا  دسته بندی های 
ج می شوند. سه روش تخلیه عبارتد از: طی زمان مشخصی از ساختمان خار

کامل: با هدف خروج همه افراد از ساختمان  ■ تخلیه 

که در محل های نزديك به سانحه قرار دارند به محل های  ■ کسانی  کردن  تخلیه مرحله ای: با هدف جابجا 
امن در داخل ساختمان

ناتوانی های جسمی  ■ که دارای  کسانی  کنان )مانند  از سا گروه خاصی  کردن  ج  تخلیه جزئی: با هدف خار
افراد در محل بالواسطه سانحه( ]۶[. وحرکتی هستند، 

کلی دو روش اصلی تخلیه برای ساختمان ها عبارت از تخلیه يکباره و تخلیه مرحله ای هستند.  اما به صورت 
کلی به شرح زیر تعريف می شوند.  که در عمل وجود دارد، این روش ها به صورت  صرفنظر از پیچیدگی هایی 

که در آن زنگ هشدار در  کنترل نشده3 و يا روش يکباره4 است  کنترل نشده: نوع اول تخلیه،  تخلیه يکباره يا 
ج می شوند. اغلب  همه طبقات به يکباره به صدا درمی آيد و همه افراد همزمان از طریق راه پله از ساختمان خار
که روشی ساده است و نیاز به صرف  کم يا متوسط با این روش تخلیه می شوند، چرا  ساختمان های با ارتفاع 
نیروی سرپرست ها يا زیرساخت های ارتباطی در ساختمان ندارند ]2[. عالوه بر این تخلیه يکباره توسط بسیاری 
کنان از ساختمان این اطمینان  کردن تمامی سا ج  به عنوان نهایی ترین راه تأمین ايمنی برشمرده می شود. خار
که با روش تخلیه يکباره در  که ديگر هیچ فردی در معرض خطر نیست ]3[. به علت مشکالتی  را بدست می دهد 
که می خواهند  ساختمان های بلند همراه است مانند عدم پاسخگویی تعداد و ظرفیت راه پله ها با تعداد نفراتی 
از آن استفاده نمايند، تخلیه مرحله ای به منظور رفع این معضالت و انجام يک طرح تخلیه استاندارد ارائه شده 

است.

کنان ساختمان های بلندمرتبه، تخلیه به طور  کنترل شده: با توجه به تعداد قابل توجه سا تخلیه مرحله ای يا 
معمول از طریق يک فرآيند مرحله ای انجام می پذیرد. دستورالعمل تخلیه مرحله ای از طریق نظارت بر این است 
کدام طبقه در چه زمانی تخلیه شود و از این طریق تعداد طبقات در حال خالی شدن و تعداد افراد در حال  که 

3- Uncontrolled
4- Simultaneous
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که در معرض خطر زياد هستند تخلیه می شوند  کنانی  خروج از ساختمان را محدود می سازد ]2[. در ابتدا تنها سا
و سایرین برای خروج در مراحل بعدی در ساختمان باقی می مانند ]3[. پس از آنکه طبقه منشأ آتش سوزی 
که به راه پله وارد می شوند، پروسه  کردن تعداد افرادی  گرديد، طبقات مجاور خالی می شوند. با محدود  تخلیه 
که در معرض خطر بیشتری در طبقه منشأ آتش سوزی قرار دارند، بهینه تر خواهد بود.  کسانی  تخلیه بویژه برای 
گرفتن تخلیه مرحله ای  گفته می شود. انجام  کنترل شده۶ يا فازبندی شده۷  به این روش تخلیه مرحله ای5 يا 
کار آن بر  که به آنها داده می شود، دارد. ساز و  کنان ساختمان از دستورالعمل هایی  کامل به پیروی سا بستگی 
پايه يک سلسله مراتب منظم، با تمرينات منظم و آموزش به سرپرست ها و اپراتورهای ساختمان است ]2[. اتکا 
کنان حتی با وجود مشاهده  به سطح باالیی از مدیريت ايمنی در برابر آتش در ساختمان و وابستگی به اينکه سا
دود مطابق آنچه که راهنمایی می شوند رفتار کنند، میزان اعتبار تخلیه مرحله ای را در عمل با چالش هایی مواجه 
کنان آن  که سا نموده است. به همین منظور معمواًل از روش تخلیه مرحله ای بیشتر در ساختمان های تجاری 

طبق برنامه های آموزشی مرتب تحت تعلیم قرار می گیرند، استفاده می شود ]3[.

که در دو نوع يکباره و مرحله ای هستند، تقسیم بندی های ديگری نیز  به غیر از دسته بندی های اصلی تخلیه 
گرفته می شود  کار  کنان به  که برای حرکت عمودی سا برای تخلیه با توجه به نوع فرآيند فیزيکی و راهکارهایی 
وجود دارد. در اينگونه دسته بندی ها مسئله استفاده از آسانسور يا عدم استفاده از آن در برنامه ریزی های تخلیه 

کننده است. کتوری تعیین  اضطراری، فا

2- روش تحقیق

کاربرد آسانسورها در تخلیه اضطراری ساختمان های بلند، از  پژوهش حاضر به منظور شناخت ابعاد موضوع 
طریق مرور متون تخصصی، آئین نامه ها و مقاالت انجام شده است. 

3- بحث و تحلیل: بکارگیری آسانسور ها در تخلیه 

امروزه پیش فرض رایج عدم استفاده از آسانسورها در تخلیه اضطراری با توجه به نیاز به يافتن راهکارهای سریع 
کردن افراد از ساختمان های بلندمرتبه در شرايط اضطراری منسوخ شده است. بویژه مزايای  ج  تر و مؤثرتر در خار
را  آسانسورها  اهمیت  پله ها  با  ناتوانی جسمی در مقايسه  دارای  افراد  نمودن  ج  برای خار آسانسور  از  استفاده 
که در صورت الزام به پایین آمدن از 40 تا 50 رشته پله، افراد حتی بدون مشکالت  دوچندان می نمايد ]۷[، چرا 
کنان وجود  سالمتی نیز می توانند پريشان و مضطرب شوند. افزون بر اينکه دغدغه هایی نیز در مورد سالمت سا
دارد، چرا که بویژه در سانحه آتش سوزی، در وضعیت وحشت و اضطرابی که در پایین رفتن از پله ها به همراه افراد 

5- Staged Evacuation
6- controlled
7- Phased
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کمك به امر تخلیه  است، احتمال بروز سکته های قلبی وجود دارد ]2[. در چنین شرايطی استفاده از آسانسور در 
در شرايط اضطراری يکی از بحث برانگیزترین موضوعات در طول چند سال اخیر بوده است. با وجود ساخت و 
گون تخلیه از ساختمان در شرايط  گونا سازهای بلندتر و مخاطرات همراه با آنها، نیاز به انديشیدن به راه های 
که در برگیرنده مقوله استفاده از آسانسور در تسریع بخشیدن به امر تخلیه و يا به منظور  بحرانی بوجود آمده است 
کردن  کردن افراد ناتوان جسمی از ساختمان می شود. ايده استفاده  ج  کامل ساختمان و يا درکمك به خار تخلیه 
گرديده بود  کمك به تخلیه جديد نیست و بحث های در رابطه با آن از سال 1930 میالدی آغاز  از آسانسور برای 
کاربرد آن در واقعیت جديد است. در حالیکه ايده استفاده همزمان از آسانسور و راه پله به منظور  ]۷[، ولی اجرا و 
انجام تخلیه در تئوری امکانپذیر به نظر می رسد، پیاده سازی این روش در عمل با دشواری هایی همراه خواهد 
بود. به عنوان مثال، به منظور استفاده از آسانسورهای موجود در ساختمان برای تخلیه، نیاز به تغییرات اساسی 
در نحوه کارکرد و سطح ايمنی آسانسورها وجود دارد]2[. عالوه بر این نبايد از معايب احتمالی حرکت آسانسورها در 
گازهای  که می تواند با ايجاد فشار منفی منجر به مکش دود به چاه آسانسور و خطر نفوذ دود و  زمان آتش سوزی 

گردد، چشم پوشی نمود ]۸[. سمی به اتاقک آسانسور 

که آسانسور در آن نقش مهمی ايفا می کند، عالوه بر تغییرات  کارگیری يک استراتژی تخلیه اضطراری   به منظور به 
اضطراری،  شرايط  در  استفاده  جهت  آسانسورها  ايمن سازی  برای  افزاری  سخت  سیستم های  در  اصالحات  و 
الزم  تخلیه  برای  سیستم  از  صحیح  استفاده  مورد  در  ساختمان  کارکنان  و  کنان  سا آموزش  برای  برنامه ای 
کسب مهارت الزم در هدايت چنین  نیازمند آموزش های اساسی به منظور  نیز  است. سرپرست ها و مدیريت 
را وسیله ای امن در شرايط سانحه ندانند، در  کنان ساختمان ممکن است آسانسور  فرآيندهایی هستند. سا
که "  کنان ساختمان ها توصیه شده است  که سالهاست به سا نتیجه آموزش مجدد به آنها ضروری است چرا
کرده و از آسانسور استفاده نکنند" عالوه برآن سیستم ارتباطی مناسب نیز  درشرايط آتش سوزی از پله ها استفاده 
کنان ساختمان هدايت شوند که چه زمانی از آسانسورها استفاده کنند و آسانسورها در کجا  بايد فراهم گردد تا سا
 ،۸BS 5588 اروپا، ساختمان های بلند تر از 30 متر، و با توجه به آئین نامه EN-72 قرار دارد]۶[. با توجه به آئین نامه
ساختمان های دارای 1۸ متر ارتفاع باالتر و 9 متر پایین تر از سطح تراز دسترسی اصلی، ملزم به داشتن آسانسور 
کشور تعیین می گردد. تنها  آتش نشانی هستند ]9[. تعداد و موقعیت این آسانسورها با توجه به قوانین ملی در هر 
ج شده اند، قابل استفاده  این نوع آسانسورها با کنترل دستی در شرايط اضطراری که سایر آسانسورها از کارکرد خار

هستند. الزامات اساسی آسانسورهای آتش نشانی عبارتند از ]10[: 

کنند. ■ بايد به تمامی طبقات ساختمان سرويس دهی 

کند. ■ طول زمان انتقال از پایین ترین به باالترین طبقه نبايد از ۶0 ثانیه تجاوز 

کیلوگرم )۸ نفر( را تحمل نمايد. ■ بايد بتوانند بار وزنی ۶30 

8- British Standard (BS)
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بايد دارای البی و اتاقک محافظت شده در برابر آتش، با پايداری حداقل 2 ساعته باشند. ■

تجهیزات آنها بايد در برابر آب محافظت شوند. ■

بايد مجهز به منبع ثانويه تأمین نیرو )برق اضطراری( و سیستم ارتباطی باشند. ■

درب اضطراری در اتاقک بايد تعبیه شده باشد. ■

وظايف اصلی آسانسورهای آتش نشانی نیز عبارتند از:

بردن وسایل و ادوات آتش نشانی به طبقه محل سانحه ■

انتقال افراد ناتوان )آسانسورها بايد توانایی حمل 25 فرد ناتوان را به محل امن در طول نیم ساعت و در  ■
آسانسور  که  این است  نکته مهم  باشد.  را در دست دارد، داشته  آسانسور  کنترل  آتش نشان  که يک  شرايطی 

 .]9[ افراد عادی در ساختمان رسیدگی نمی نمايد(  نیازهای تخلیه  به  آتش نشانی 

کاربرد آسانسور در شرایط اضطراری 3-1 سابقه تغییرات آئین نامه ها در رابطه با مسئله 

گرديد، با اعمال تغییرات در برخی آئین نامه ها، استفاده از آسانسور برای تخلیه  که پیشتر نیز اشاره  همانگونه 
از سال  نامه بین المللی ساختمانی9  آئین  افراد در شرايط اضطراری مجاز دانسته شده است. به عنوان مثال 
2009 آسانسور را بعنوان يکی از روش های تخلیه برشمرده و ضوابط مرتبط با آنرا در طرح پالن معماری، سازه و 
 NFPA5000، ASME تأسیسات الکتريکی و مکانیکی تعیین نموده است. عالوه بر آن، سایر آئین نامه ها از قبیل
که ضابطه ايمنی آسانسورها و باالبرها است و جامعه مهندسان مکانیک امريکا آنرا تدوین   A17.1/CSA B44
می نمايد و نیز آئین نامه ايمنی NFPA 101 و NFPA 72 نیز روش تخلیه با آسانسور را در صورت رعايت الزامات 

ج در خود به رسمیت می شناسند ]11[.  مندر

3-2 دسته بندی آسانسورهای موجود در ساختمان ها

کارکردی بودنشان را به  که ویژگی های آنان میزان  کلی سه نوع آسانسور در ساختمان ها وجود دارد  به صورت 
منظور استفاده در هنگام تخلیه تعیین می نمايد ]۶[: 

که توسط  که در آن آسانسورها در هر طبقه به راهروی آسانسوری  1( سیستم آسانسور استاندارد: ترتیبی است 
موانع آتش و دود از قسمت های مجاور جدا نشده است، باز می شوند. سیستم استاندارد آسانسور می تواند در 
که به سیستم آسانسوری خسارتی وارد نشده  سناریوهای تخلیه اضطراری به غیر از موارد آتش سوزی و درصورتی 

باشد، مورد استفاده قرارگیرد. ویژگی های اصلی سیستم استاندارد آسانسور عبارتند از:

اتاقك آسانسورها در چاه استاندارد ■

البی آسانسور غیر محصور ■

9- International Building Code (IBC)
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2( سیستم آسانسور ارتقا يافته: این سیستم مشابه سیستم آسانسور استاندارد تنها با اندکی تغییرات است. 
که راهرو يا البی آسانسور از طبقه مجاورش بوسیله موانع ضد دود همراه با  مهم ترین ارتقای انجام شده این است 
که در  کلید محدود کردن نفوذ دود به چاه آسانسور است، چرا درهای دودبند جدا شده است. البی های آسانسور 
کارکرد آن در طول شرايط بحرانی آتش سوزی محدود می گردد. آسانسورهای  صورت گسترش دود تا چاه آسانسور 
که  کوچك  کامل يا مرحله ای در سناریوهای غیر آتش سوزی يا آتش سوزی های  ارتقا يافته می توانند برای تخلیه 
گرفته شوند. ویژگی های اصلی سیستم آسانسور ارتقا يافته  در آن خسارتی به آسانسور وارد نیامده باشد بکار 

عبارتند از:

چاه آسانسور تجهیز شده با سنسورهای دود و حرارت ■

اجزای الکتريکی مقاوم در برابر آب ■

البی های مجهز به درهای دودبند ■

تخلیه با بهره گیری از این آسانسورها امکانپذیر است و سیستم های کنترل از راه دور و نظارت فراهم شده اند. ■

از  3( سیستم آسانسور محافظت شده: آسانسور محافظت شده مجهز به تمهیدات اضافه ای برای جلوگیری 
کاربرد آسانسورها برای تخلیه جزئی  خسارت احتمالی ايجاد شده در سناریوهای مختلف بحران هستند. بهترین 
بهترین مثال آسانسور  تعیین شده است.  امدادی  به منظور ورود پرسنل  و  کنان  گروه های مشخص شده سا
محافظت شده طبق آئین نامه اروپایی آسانسور BS EN 81 - 72 آسانسور مخصوص به آتش نشانی عنوان شده 
است. اصالحات اندکی نیاز است تا این آسانسورها را برای استفاده در سرويس دهی روزانه و برای پاسخگویی برای 
کاربردی ساخت. به طور معمول تنها يك يا تعداد محدودی از آسانسورهای ساختمان ها از  اقدامات آتش نشانی 

نوع محافظت شده هستند. ویژگی های آسانسورهای محافظت شده عبارتند از:

اتاقك آسانسور تحت فشار هوای بیشتر در يك چاه آسانسور مجهز به سنسورهای دود و حرارت، اجزای  ■
گرما و آب و دیوارهای مقاوم در برابر فشار و انفجار الکتريکی و حرارتی مقاوم در برابر 

کردن البی های دردار در مقابل  ■ که 2 ساعت در برابر حریق پايدارند. ايجاد  راهرو يا البی آسانسور يا درهایی 
گسترش دود با توجه به اثر دودکشی  کنترل جريان های ناخواسته هوا و  آسانسورها بستگی مستقیم به نیاز برای 

در ساختمان دارد ]۶[. 

و  ■ انفجار  و  حریق  برابر  در  مقاوم  مجزای  قسمت های  طریق  از  اضطراری  پله های  به  مستقیم  دسترسی 
می دارند. محفوظ  آتش  از  ساعت   2 مدت  تا  را  البی ها  و  راهروها  پلکان ها،  آسانسور،  چاه  که  محوطه هایی 

ايستگاه لوله و شلنگ موجود در راهرو و البی های محافظت شده ■

کنترل از راه دور و نظارت ■ امکان تخلیه با آسانسور به همراه سیستم های 

کاربرد  که بتواند در هنگام آتش سوزی  Simon نیز در مقاله اش در سال 200۸ الزامات آسانسورهای محافظت شده 
داشته باشد را مطابق زیر برمی شمرد:
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گم فوالدی( باشد. ■ سازه هسته آسانسورها بايد بتنی )يا پرشده از بتن يا ديافرا

که  ■ باشند  شده  ساخته   )BS EN 81-  72 انگلیسی  نامه  آئین  )مانند  آئین نامه ها  مطابق  بايد  آسانسورها 
کنترل را دربر  کارهای پیشرفته  مواردی چون تأمین منبع برق اضطراری و ثانويه، سیستم های ضد آب و ساز و 

دارد. 

3-3 سناریو های متفاوت استفاده از آسانسور در شرایط اضطراری

گرفته شوند عبارتند از: که می تواند به کار  در موارد استفاده از آسانسور برای تخلیه نیز دو سناریویی 

از  محلی،  امداد  رسیدن  تا  آتش  هشدار  اولین  دريافت  میان  زمان  در  آتش سوزی:  در  جزئی  تخلیه  حالت   -1
کمك به افراد ناتوان در طبقه محل آتش سوزی، طبقه باال و  آسانسورهای آتش نشانی ساختمان می توان برای 
کنان  کسی نمی تواند از بکارگیری ديگر سا ج شدن از ساختمان استفاده نمود. )البته  طبقه پایین آن جهت خار
سالم ساختمان از آسانسور جلوگیری نمايد.( این آسانسور محافظت شده به صورت اتوماتیك به »حالت تخلیه 
.)IIIبرای آتش سوزی« در می آيد و تنها به این سه طبقه مذکور تا طبقه همکف سرويس دهی می نمايد )مدل فاز

کل ساختمان انجام می شود. تمامی آسانسورها  کمك به تخلیه سریع  کامل: این حالت برای  2- حالت تخلیه 
کرده و درحالت »رفت و برگشتی«  کارکنان ساختمان دستور دريافت  در این حالت به صورت دستی و توسط 
بین طبقه همکف و طبقات تعیین شده ساختمان سرويس دهی می کنند. با بکارگیری سیستم های ارتباطی در 
کننده و يا اينکه منتظر باشند تا  که يا برای خروج از پله ها استفاده  کنان را مطلع ساخت  ساختمان می توان سا
کامل از سیستم تخلیه با آسانسور، باال رفتن  نوبت آسانسور رفت و برگشتی به طبقه آنها برسد. به منظور استفاده 
میزان اتکا به پرسنل های ساختمان و استفاده از سیستم های اطالعاتی و ارتباطی برای هشدار دادن و مطلع 
کامل ساختمان لحاظ شود  گیرد، بايد در سناریوهای تخلیه  که بايد صورت  کنان در زمینه اقداماتی  ساختن سا

 .]۶[

کاربرد آسانسور بعنوان يکی از مؤلفه های اصلی تخلیه اضطراری نیاز به وجود يک سیستم  در هر صورت در هنگام 
مدیريتی منسجم جهت هماهنگی و کنترل ساز و کار تخلیه وجود دارد. بعنوان مثال بايد دقیقًا مشخص شود که 
که ايستگاه توقف آسانسور وجود ندارد، افراد از چه  آسانسورها در چه طبقانی توقف خواهند داشت و در طبقاتی 

کاری به سمت نزديک ترین آسانسور هدايت می گردند ]12[. مسیری و با چه ساز و 

3-4 ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از آسانسورها برای تخلیه با توجه به رفتار افراد در سوانح

کاربرد آسانسورها در شرايط  توجه به موارد مرتبط با رفتار افراد در سوانح منجر به انجام مطالعات امکان سنجی 
کتورهای رفتاری مانند تمایل به استفاده  که برخی فا اضطراری شده است. نتیاج این پژوهش ها نشان می دهد 
گرايش بیشتر به استفاده از آسانسور در شرايط اضطراری شده است،  از مسیرهای آشنا برای انجام تخلیه باعث 
کنان ساختمان های بلند با مسیرهای راه پله آشنایی زيادی ندارند ]۷[. حتی با وجود اينکه  که غالبًا سا چرا 
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که در آئین نامه ها در زمینه  استفاده از راه پله ها رويکردی آزموده شده برای تخلیه اضطراری هستند. پرسشی 
کاربرد آسانسورها برای تخلیه مفید و  که چه هنگام  استفاده از آسانسور به آن اشاره اندکی شده است، این است 
يا حتی ضروری خواهند بود؟ در برخی پژوهشهای انجام شده، برای تعیین ضرورت استفاده از آسانسور در تخلیه 
کاربری آن بعنوان موارد اصلی مطرح شده اند. عالوه بر آن در  اضطراری دو عامل تعداد طبقات ساختمان و نوع 

ارزيابی ضرورت استفاده از آسانسور برای تخلیه اضطراری می توان به موارد زیر توجه نمود ]3[: 

اثر خستگی در پایین آمدن از پله ها ■

میزان فضا و زیربنای ذخیره شده در صورت جايگزينی آسانسور با پله ■

کنترل تخلیه با آسانسور ■ پیچیدگی های مدیريتی مورد نیاز برای 

کاربران ■ نیاز به آموزش های بیشتر با افزايش تعداد 

گروه هایی از افراد مختلف در برخی محل ها را ايجاب نمايد. ■ کنار هم ماندن  که  شرايطی 

برخی مطالعات در رابطه با تأثیر مؤلفه های انسانی - غالبًا رفتاری - با استفاده از آسانسور در شرايط اضطراری 
که در هنگام شرايط حریق فرد در آن قرار دارد باالتر باشد، ترجیح  که هرچه طبقه ای از ساختمان  نشان می دهد 
به استفاده از آسانسور نیز بیشتر است ]13[ و ]14[. همچنین ساختار پالن ساختمان و شیوه ارائه پیغام هشدار نیز 

می تواند در تشویق افراد به استفاده از آسانسور به جای پله ها مؤثر باشد ]15[. 

3-5 تأمین ایمنی مسیرهای خروج : آسانسورها

در  اينرو  از   ،]4[ هستند  آشنا  آن  با  که  می کنند  استفاده  فراری  مسیر  از  غالبًا  افراد  آتش سوزی ها  هنگام  در 
کنان تمایل دارند تا برای خروج از آسانسورها استفاده کنند. با وجود اينکه هنوز به صورت  ساختمان های بلند سا
جدی توصیه به استفاده از آسانسورها در مواقع آتش سوزی نمی شود، اما استفاده از آنها تخلیه را سرعت می بخشد 
گرفته با بازماندگان حادثه 11  و جان افراد را در ساختمان های بلند نجات می دهد. با توجه به يک مصاحبه انجام 
که جان بیش از 3000 نفر به علت استفاده از آسانسورها در طول 1۶ دقیقه اولیه  سپتامبر تخمین زده شده است 
سانحه نجات يافته است ]1۶[. البته بکارگیری آسانسورها برای تخلیه ملزم به حصول اطمینان از ايمنی آنها در 
برابر آتش است. از مهم ترین مقوله ها در استفاده از آسانسور برای تخلیه اضطراری، محافظت آن در برابر حرکت 
گشايش يا منفذ در میان محدوده های  و انتقال دود است. تفاوت فشار عامل اصلی حرکت دود از طریق يک 
گونه  گشايش ها می تواند شامل ترک اطراف پنجره و درها باشد. به منظور جلوگیری از این  جدا شده است. این 
که  گردد  نفوذ هوا يا دود معمواًل از سیستم های مکانیکی ايجاد فشار مثبت استفاده می شود تا اطمینان حاصل 
گشايش ها منجر به افت قابل توجه فشار نمی شود. در ساختمان های بلند از اصلی ترین  کاهش فشار در اثر این 
عوامل ايجاد کننده اختالف فشار مرتبط با آسانسور، اثر دودکشی در چاه آسانسور و اثر پیستونی حرکت آسانسورها 
]1۷[ هستند. بدین منظور طبق برنامه تعیین شده برای حرکت آسانسور در شرايط اضطراری، می توان طبقات 
تخلیه آسانسور را تنها در فضاهای پناه محافظت شده تعیین نمود و در سایر طبقات با نصب پرده حریق از نفوذ 
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که قادر به تحمل دماهای  که پرده ای پارچه ای  دود و شعله به داخل چاه آسانسور جلوگیری نمود. بدین ترتیب 
کار توسط يک موتور دنده ای  که این  گاز و دود و آتش است، بر روی يک غلطک فوالدی جمع می شود،  باالی 
لوله ای شکل مخصوص انجام می شود. با يک نوار سنگین که به انتهای پرده متصل است، بر حسب دستوری که 
از طرف حسگرهای تشخیص دود به پرده می رسد، پرده به پایین می افتد. سپس وقتی که به پرده نیازی نیست، 

که دوباره فعال شود. )شکل 1( گردد تا وقتی  پرده به صورت دستی يا اتوماتیک به حالت اولیه برمی 

شکل 1: پرده حریق از ورود دود به چاه آسانسور مورد استفاده در تخلیه در 
طبقاتی که محل توقف آسانسور نیستند، جلوگیری می نماید.

3-6 مدل تخلیه اضطراری با تطبیق بر مراحل پیشرفت بحران و مدل تخلیه فاز III به کمك آسانسور10

در مدلی که Siikonen و همکارانش که در سال 2003 منتشر نموده اند، شروع، پیشرفت و اتمام تخلیه اضطراری 
که برای انجام تخلیه مورد استفاده قرار می گیرد با پیشرفت مراحل بحران تطبیق داده شده  با توجه به مسیری 
و زمان های شروع و اتمام هر فاز در آن به تصویر در آمده اند. این مدل به منظور طراحی ساختمان های بلند با 

توجه به نوع حمل و نقل در درون آنها ارائه شده است ]9[. 

Siikonen et al.، 2003 :شکل 2: تطبیق مراحل پیشرفت بحران با مدل تخلیه اضطراری– مأخذ

کواالالمپور، 2003 کنفرانس CTBUH در  کمك آسانسور، Allen در  10- برگرفته از طرح پیشنهادی تخلیه فاز III به 
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تخلیه بوسیله آسانسور درطول مراحل اولیه آتش سوزی، دقایق بین کشف اولیه حریق تا زمانی که فرآيند احتراق 
کمك آسانسور از طریق ايجاد ارتباط  گزينه ای حیاتی است. تخلیه فاز III به  دود وگازهای سمی تولید می کند، 
ارسال  درخواست های   III فاز  اجرای  طول  در  می کند.  کار  آتش  هشدار  پنل  و  آسانسور  کنترل  سیستم  مابین 
گرفته شده و آسانسور بالفاصله تنها به طبقه محل آتش سوزی و 2 طبقه باالتر آن  آسانسور از هر طبقه ناديده 
کنان ساختمان و نیز به مقاصد آتش نشانی توسط آتش نشانان  می رود. استفاده از آسانسور به منظور تخلیه سا
کاربردهای پیشنهاد شده نیازمند طراحی  که مورد بحث است. بیشتر  در سوانح آتش سوزی بالغ بر 20 سال است 
کنترل به منظور محافظت در مقابل دود و آب  مجدد و تجهیز و مقاوم سازی اتاق آسانسور، چاه آسانسور و اتاق 
هستند. Allen در مقاله خود استفاده از آسانسور را به منظور انجام عملیات پیش از رسیدن دود و آب به آن 
بررسی می کند ]1۸[. از لحاظ تاريخی، آسانسورها دارای رکوردی موفق در جابجایی های عمودی ايمن در شرايط 
کامل( در مراحل اولیه آتش سوزی  غیر اضطراری هستند. آسانسورها می توانند تحت شرايط ايمنی )با امنیت 
ساختمان فعالیت نموده و زمان حیاتی با ارزشی میان شروع آتش سوزی و فراخوانی آسانسور می تواند وجود 

داشته باشد. 

که منجر به  اياالت متحده آمريکا، آسانسورها در آتش سوزی ها فعال باقی می ماندند  از سال 19۷3، در  پیش 
رسیدن اتاقک آسانسور پر از آدم به طبقه آتش سوزی و بروز نتایج فاجعه بار می شد. به علت این شرايط خطرناك، 
فاز I فراخوانی اضطراری آسانسورها تحت آئین نامه ايمنی آسانسور و پله برقی ها ملزم به اجرا شد. فاز I همزمان 
کلید امنیتی توسط اداره آتش نشانی از البی طبقه  کشف آتش و دود در البی آسانسور و يا به صورت دستی با  با 
همکف آغاز می شود و به موجب آن همه آسانسورهای ساختمان به يك طبقه خروج تعیین شده فراخوانده شده 

ج می شوند ]19[.  و از سرويس دهی خار

Allen، 2003 :آسانسورها – مأخذ I گرام زمانی فراخوانی فاز شکل 3: دیا

که اداره آتش نشانی  کابین است،  همین آئین نامه، فاز II را نیز ملزوم می دارد که عبارت از عملکرد اضطراری داخل 
را قادر می سازد تا از آسانسورها برای مقاصد اطفای حریق يا در امر تخلیه استفاده نمايند. فاز II تنها زمانی اجرا 
کارکرد آسانسور موجود  که چاه آسانسور خالی از دود و آب بوده و منبع نیروی قابل اطمینان نیز برای  می شود 
باشد. در این رابطه آتش نشانان با آسانسور به دو طبقه پایین تر از محل اصلی آتش عزيمت می کنند تا عملیات 
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کنان ساختمان تخلیه را  که رفتار سا که وجود دارد این است  اطفای حریق را انجام دهند ]19[. مسئله مهمی 
بعضًا پیچیده و خطرناك می نمايد. تجربه شنیدن آژیر هشدارهای نادرست آنان را مشروط به پرسش در مورد 
که بوی  کنان تا زمانی  کرده است. معمواًل سا درستی هشدار پیش از انجام هرگونه تالش برای تخلیه ساختمان 
که آنان را ترغیب به تخلیه  کند نشنوند، ساختمان را ترك  دود را استنشاق نکرده باشند و يا صدای شخصی را 
کنان به  نمی نمايند. در مواردی حتی فاصله زمانی میان شنیده شدن اولین هشدار تا تخلیه ساختمان برای سا
کنان ساختمان در يك حالت منظم به سمت پله های  که طبق آن سا 30 دقیقه رسیده است ]1۸[. برنامه ايده آل 
کنان ساختمان بلند قادر به استفاده از پله ها  گزينه ای فقط برای افراد سالم است. همه سا خروج حرکت می کنند 
کندتر حرکت می کنند و می توانند به طور منفی بر زمان تخلیه  کودکان در زمان تخلیه  نیستند. افراد سالخورده و 
خود و حتی ديگران تاثیرگذار باشند. افراد با ناتوانی های دائمی شايد اصاًل قادر به تخلیه نباشند. افراد دچار 
گرفته دارند، يا زنان باردار- نیز  گچ  که از عصا استفاده می کنند، يا پای  کسانی  ناتوانی های جسمی موقت- مانند 
که به صورت تکنیکی در این مدل ارائه شده است  ممکن است نتوانند تخلیه را به تنهایی انجام دهند. راه حلی 

شامل موارد زیر می شود:

که پیش از رسیدن اداره آتش نشانی عملکردهای مشخص را  ■ سیستم آسانسور به نحوی برنامه ریزی شود 
برای تخلیه انجام دهد.

که در معرض بیشترین خطر هستند. ■ کسانی برود  آسانسور ابتدا به سراغ 

گروه های تخلیه شده باشند بجای اينکه منتظر رسیدن  ■ افراد دارای ناتوانایی های حرکتی در میان اولین 
امداد از طرف آتش نشانی بمانند.

گسترش دود داشته باشد.  ■ اداره آتش نشانی اطالعات لحظه به لحظه در مورد محل آتش و 

 I کنترل آسانسور به پنل هشدار آتش متصل هستند تا در زمان مقتضی فاز در اياالت متحده آمريکا سیستم های 
کارکردهای بیشتر از تنها فراخوانی آسانسورها به طبقه همکف را دارد. با دريافت  کنند. این اتصال توانایی  را اجرا 
گاهی از محل دقیق بروز دود و شعله خواهد بود. در فاز III تخلیه  سیگنال های مشخص کنترلگر آسانسور قادر به آ
با کمك آسانسور، با استفاده از این ورودی، آسانسور می تواند نقشی حیاتی را در تخلیه زود هنگام افراد در معرض 
خطر انجام دهد. پیش از فعال شدن فاز I يا II و پیش از ورود دود به البی آسانسور، اتاقك های آسانسور می تواند 

کردن حتی افراد با ناتوانایی های حرکتی عمل نمايند ]1۸[.  ج  بعنوان ابزاری جهت خار

کشف می شود، بدون توجه به محل هشدار، ابتدا آسانسورها مسافران را بالفاصله به اولین  که دود  هنگامی 
کارکرد در رابطه با تخلیه می شوند. محدوده تخلیه اضطراری )عبارت  طبقه خروجی رسانده و از آن به بعد آماده 
که آسانسورها برای تخلیه  از طبقه محل آتش سوزی، طبقه پایین آن و دو طبقه باالی آن( اولین طبقاتی هستند 
به آنها اعزام می شوند. در طول اجرای فاز III سیگنال های دريافتی جهت فراخوانی آسانسور به سایر طبقات به 
نفع محدوده تخلیه اضطراری ناديده انگاشته شده و آسانسورها به صورت خودکار به طبقات محدوده تخلیه 
که شامل چندین طبقه پایین تر از این محدوده می باشند،  کرده و افراد را به محل های امن  اضطراری عزيمت 
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می برند. با پیشروی و گسترش آتش، کنترلگر آسانسور با دريافت سیگنال های کاشف دود از سایر طبقات محدوده 
که نفوذ دود به البی آسانسور تشخیص  گسترش می دهد، البته تا زمانی  عملیاتی آسانسورها را به آن طبقات نیز 
داده نشود، چرا که در این صورت آسانسور طبق قوانین فاز I به طبقه همکف فراخوانده میگردد. با ارسال اطالعات 
که آتش نشانان به محل  کنترلگر به اداره آتش نشانی از هنگامی  عملیات تخلیه انجام شده توسط آسانسور از پنل 
کنان ساختمان باخبر خواهند بود.  آتش سوزی می رسند از موقعیت آتش، میزان گسترش آن و وضعیت تخلیه سا

2003 ،Allen :مأخذ - III ح پیشنهادی برای عملیات فاز شکل 4: طر

کنان ساختمان بايد  کارکرد خواهد بود. سا که عملیات فاز III تنها برای مدت زمان محدودی قابل  از آنجایی 
که انتظارشان را می کشند، حرکت  بالفاصله به صدای هشدار عکس العمل نشان داده و به سمت آسانسورهایی 
نموده و به کسانی که نیازمند کمك هستند، جهت رسیدن به آسانسور ياری نمايند به همین منظور آموزش های 
کنان بايد داده شود تا اولین صدای هشدار را جدی  کنش به آتش سوزی به سا مجدد جهت رفتار فعاالنه در وا
بگیرند چرا که برای همه افراد، بویژه برای آنان که دارای محدوديت های حرکتی هستند زمان بسیار حیاتی است. 
که در شرايط دشوار اضطراری قرار می گیرند به عادت ها  کنان ساختمان هنگامی  که سا نشان داده شده است 
که برای رفتن به طبقات پایین تر به جای پله از آسانسور  و رفتارهای همیشگی شان بر می گردند، بدین معنی 
استفاده می کنند و حتی توجهی به عالمت نصب شده تحت عنوان »از آسانسور در هنگام آتش سوزی استفاده 
کمك افراد در  کمك آسانسور از این خصلت رفتاری مردم بهره برده و به  نکنید«، نمی نمايند. فاز III تخلیه به 
که شرايط برای استفاده از آسانسور  که فاز III تنها زمانی  معرض بیشترین خطر می شتابد. البته بايد توجه داشت 

کارکرده و پس از آن فازهای I و II فعال می شوند. ايمن است 

نتیجه گیری

کتور زمان در تخلیه در شرايط اضطراری و انجام مطالعات بر روی رفتار افراد در هنگام  با پررنگ شدن اهمیت فا
سوانح و چالش های همراه با تخلیه برای افراد دارای ناتوانی های جسمی، استفاده از آسانسور به عنوان يکی از 
گرديد. از اينرو آئین نامه های ساختمانی در دنیا نیز با تغییر  ارکان حائز اهمیت در فرآيند تخلیه اضطراری مطرح 

کاربرد آسانسورها را برای خروج افراد مجاز دانسته اند.  گرايش و وضع شرايط و قوانین ايمنی، 
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آسانسورها با رعايت استانداردها و تأمین ضوايط ملزم شده در آئین نامه های مرتبط، واجد شرايط استفاده برای 
تخلیه اضطراری خواهند بود. در این شرايط استفاده برای تخلیه اضطراری، آسانسور مطابق روال معمول در هر 
ج کردن افراد از ساختمان می شود. بنابراین  طبقه توقف نخواهد داشت، چرا که این کار باعث کند شدن روند خار
کنان و افراد حاضر در ساختمان، آرايش فضایی ساختمان و ترکیب بندی  يک برنامه حرکتی متناسب با تعداد سا
کدهای  از طرف  يا  این قبیل طرح ها می توانند  محل های جانمایی آسانسورها در پالن، طرح ریزی می شود. 
ساختمانی بصورت عمومی جهت استفاده در انواع ساختمان ها ابالغ شوند )همانند عملیات تخلیه فاز III ( و 
گردند  يا اينکه باتوجه به اطالعات منحصر بفرد هر ساختمان بلند از طرف مهندسین ايمنی حریق برنامه ریزی 
که سیستم  )همانند روش Performance-based fire design(. نهايتًا آنچه حائز اهمیت است این موضوع است 
کنان را بویژه افراد دارای ناتوانی های  آسانسوری ساختمان بتواند در ترکیب با روش تخلیه از طریق راه پله، سا
کوتاه بسیار باالست، به نقاط امن در داخل  که ريسک خطر جانی در مدت زمان  جسمی و يا افراد در محل هایی 

ج ساختمان برساند. يا خار

با توجه به شرايط منحصربفرد ساختمان های بلند از قبیل تعداد طبقات زياد و طوالنی شدن مسیر پله ها و 
کاربرد آسانسور  کم جمعیتی باال در داخل این نوع ابنیه، به نظر می رسد این ساختمان ها نیاز قابل توجهی به  ترا
کاشف دود و حریق و اعالم خطر در ساختمان های  برای تخلیه اضطراری خواهند داشت. با وجود سیستم های 
کنترل با تمامی طبقات در چنین ابنیه ای، به نظر می رسد  بلند و نیز فراهم بودن سیستم های ارتباطی از مرکز 
کاربرد آسانسور در تخلیه اضطراری با تجهیز و ارتقا سیستم آسانسوری موجود به سیستم  پیاده سازی رويه های 
کارکنان امکانپذیر باشد. با محقق شدن این امر  کنان و  آسانسوری آتش نشانی و ارائه آموزش های مرتبط به سا

کمتری از هر طبقه به مجاری حرکتی عمودی و راه پله ها خواهد بود. نیاز به اختصاص زیربنای 

گزينه استفاده از آسانسور برای انجام تخلیه  گرچه در صنعت ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه در دنیا  ا
گیر شدن است و متناسب با آن پژوهش ها و مطالعات در ابعاد مختلف آن  اضطراری نسبت به گذشته در حال فرا
صورت می گیرد تا پشتوانه ای برای تدوین ضوابط و حدود مقرراتی واجب الرعايت شود، به نظر می رسد این امر در 
کشور ما هنوز محقق نگرديده است. لذا پیشنهاد می شود برنامه های پژوهشی و متعاقب آن دستورالعمل های 
گنجانیده  و ساختمانی  ايمنی  نامه های  آئین  در  اضطراری  تخلیه در شرايط  برای  آسانسور  از  استفاده  امکان 
شود. به منظور بهبود تخلیه اضطراری در ساختمان، استفاده از آسانسورهای محافظت شده بویژه در رويه های 

کارکردی حریق پیشنهاد می شود. طراحی 
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