
یق حـــــــــر
در ساختمان های بلـند

راهکارها و نمونه ها

 معرفی
آتش سوزی از مشکالت موجود در طراحی و بهره برداری ساختمان های بلند است. مقابله با آتش و 
جلوگیری از گسترش آن، تخلیه ساکنین در زمان آتش سوزی و رساندن آن ها به مکان امن با توجه 
به گسترش سریع شعله و دودگرفتگی در کانال های هوا، راه پله ها و آسانسورها از مهم ترین مسائل 

امنیتی مورد توجه در حفظ جان ساکنین است که طراحان ساختمان باید به آن بپردازند.
در واقع هنوز تعریف دقیق و مناسبی از ساختمان بلند و بزرگ از نظر آتش سوزی وجود ندارد. در 
اوایل دهه پنجاه، 190 مؤسسه حفاظت از حریق آمریکا و کشورهای اروپایی که دارای سازمان های 
آتش نشانی توسعه یافته شده بودند، معیار ساختمان بلند را توانایی دسترسی نیروهای آتش نشانی با 
بلندترین نردبان موجود آن زمان که 18 متر بود، در نظر گرفتند و در کدهای ایمنی خود معیار قرار 
دادند. امروزه با توجه به مبحث سـوم مقررات ملی سـاختمان درباره ی حفاظت ساختمان ها در برابر 
حریق، هر بنایی که ارتفاع آن )فاصله قائم بین تراز کف باالترین طبقه قابل تصرف، تا تراز پایین ترین 
سطح قابل دسترس برای ماشین های آتش نشانی( از 30 متر بیشتر باشد، ساختمان بلند محسوب 
شده و با توجه به نوع تصرف ساختمان، عالوه بر ضوابط عمومی، ضوابط مربوط به ساختمان های بلند 
که در آن مبحث به طور جداگانه آورده شده است، در آن ها باید رعایت گردد. در کل می توان گفت 
که معیار تعریف ساختمان بلند در مباحث مربوط به حریق، دسترسی نیروهای آتش نشانی به وسیله 

خودروها و نردبان های آتش نشانی به طبقات ساختمان برای نجات افراد در نظر گرفته شده است. کارشناس ارشــد سازه، مدیرعامل مهندسین مشاور

حمـیدرضـا مـرادنـژاد
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امروزه در طراحی سـازه های بلند برای حفظ ایمنی سـازه باید الزامات بسیاری 
رعایت شود، به ویژه راه های دسترسی خروج اضطراری، پوشش ستون های فلزی با 
مصالح مقاوم در برابر آتش، حوزه بندی ساختمان، مکان اتاق های تأسیسات، تمهیدات 
شناسایی سریع آتش سوزی و خاموش کردن آن. آتش سوزی در ساختمان های بلند 
نشان داده است که محدودیت های غیرقابل پیش بینی زیادی برای ورود به مأموران 
آتش نشانی به ساختمان های بلند به منظور خاموش کردن آتش سوزی وجود دارد. 
هم چنین با توجه به کاربرد گسترده مواد پالستیکی و کامپوزیت در مصالح و به 
خصوص مصالح  نما و همچنین لوازم منزل و اداری نیاز است تا در مقررات مربوط به 
حریق در مبحث سوم نگاه جدی تری به موضوع صورت گیرد. در ادامه روش های 
کلـی برای پیشـگیری و محـدود کردن حریق که توسـط طراح سـازه در همان 
ابتدای کار می تواند پیش بینی گردد مورد بررسی قرار گرفته و سپس چند مورد از 
معروف ترین حریق ها در سازه های بلند و خسارات وارده مورد مطالعه قرار می گیرد.

 روش های کنترل و محدود کردن حریق
قابلیت طراحی ساختمان در محدود کردن حریق به هنگام وقوع آتش سوزی 
در محافظت از اموال و جان ساکنان و همچنین افراد ساختمان های اطراف نقش 
بسـیار حیاتـی دارد. طراحی سـاختمان باید به نحوی باشـد که حریـق در داخل 
سـاختمان محدود شـده و در همان جا مهار شـود و به خارج نفوذ ننماید. محدود 
کـردن حریـق امکان رسـیدن به هر دو هدف ایمنـی در برابر حریق که حفاظت 
از اموال و ایمنی جان افراد می باشـند را فراهم می آورد. به عبارت دیگر حفاظت 

از اموال از طریق محدود نمودن گسـترش حریق و با مقاوم کردن سـازه در برابر 
حریق صورت می پذیرد و ایمنی جان افراد از طریق محدود کردن گسترش دود 
و ایجاد مکان های امن در داخل سـاختمان جهت رجوع سـاکنین و یا مسیرهای 
فرار به هنگام خطر حاصل می شـود. در سـاختمان های بلندمرتبه باید حریق در 
داخل سـاختمان محدود و در نهایت خاموش شـود. عموما خطرناک ترین عامل 
تهدیدکننده سازه سـاختمان »حرارت« و خطرناک ترین عامل تهدیدکننده جان 
افراد »دود« می باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که اقدامات محدودکننده 
به این دو خطر معطوف شـود و از گسـترش »دود« و »حرارت« جلوگیری شود. 
طراحی محدودسـازی حریـق می تواند به دو صورت اقدامـات کنش گر )اکتیو( و 

اقدامات واکنش گر )پاسیو( صورت پذیرد که در ادامه بررسی می گردند.

 روش های واکنش گر )پاسیو(
اقدامات محدودسـازی حریق به صورت واکنش گر )پاسـیو( به ماهیت سـازه 
ساختمان، تقسیمات فرعی و پیرامونی آن معطوف می شود. این نوع اقدامات عمر 
ساختمان را افزایش داده و همیشه به عنوان سدی دفاعی در برابر گسترش حریق 

در دسترس می باشند. این اقدامات به سه بخش زیر تقسیم می شوند:

 حفاظت سازه ای
میزان حفاظت از حریق مورد نیاز در عناصر سـازه ای، به مشـخصات هندسی 
ساختمان )تعداد طبقات و وسعت هر طبقه(، نوع کاربری ساختمان، میزان جمعیت 

شکل 1- آتش سوزی در ساختمان پالسکو

سـاکن در سـاختمان، فاصله ساختمان از ساختمان های مجاور، نوع نیازهای فرار 
و سیسـتم های اعالم و اطفاء حریق بسـتگی دارد. همچنین لزوم این که سازه بر 
جای خود باقی بماند و پس از حریق بازسازی شود نیز بر میزان حفاظت سازه ای 
تأثیرگذار اسـت. اگر قرار باشـد بقای ساختمان تنها تا هنگام تخلیه همه ساکنین 
تداوم داشته باشد، آن گاه می توان فقط از حفاظت های سازه ای کوتاه مدت استفاده 
نمود )برای مثال حفاظت سـازه ای نیم ساعتی(. با این وجود اگر تمهیدات ایمنی 
جانی به ایجاد پناهگاه درون سـاختمان بسـتگی داشـته باشـد و یا نیاز باشـد که 
آتش نشـانان در شـرایط ایمن در سـاختمان کار نمایند، آن گاه تمهیدات حفاظتی 
افزایش خواهد یافت و یقینا 1 ساعت یا شاید بیشتر خواهد شد. همچنین ممکن 
است در نزد بیمه کنندگان، تعمیر ساختمان نسبت به بازسازی آن اهمیت بیشتری 
داشته باشد که در این صورت زمان حفاظت در برابر حریق ممکن است تا 2 ساعت 

و یا بیشتر نیز افزایش یابد.
مشـکل دیگـر در ارتبـاط بـا عناصر سـازه ای به هنـگام حریق، آن اسـت که 
گسیختگی پیشرونده ساختمان می تواند بار وارده به طبقات پایین تر را افزایش دهد. 
بنابراین اگر قرار بر این باشد که طبقات زیرین سالم بماند، آنگاه در هنگام طراحی 

میزان حفاظت در برابر حریق مورد نیاز، بارهای اضافی که احتمال دارد با فروپاشی 
طبقات باالتر به طبقات پایین وارد شود باید مد نظر قرار گیرد.

مقاومت در برابر حریق عبارت است از توانایی یک عنصر سازه ای ساختمان در 
ادامه پایداری خود وقتی که در معرض تأثیرات حرارتی که معموال در واحد زمان 
اندازه گیری می شود، قرار گیرد. آن چه که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد مقاومت در 
برابر حریق کل مجموعه است و نه فقط اجزای آن. مقاومت در برابر حریق یک 
بخش و یا مجموعه ای از بخش ها در هنگام حریق، از طریق محاسبه توانایی آن ها 
در حفظ سه مشخصه ظرفیت تحمل بار، تمامیت و خصوصیات عایقی سنجیده 
می شود. ظرفیت تحمل بار مجموعه عبارت است از پایداری ابعادی آن. منظور از 
تمامیت مجموعه، مقاومت آن در برابر شوک های حرارتی و ترک خوردگی و حفظ 
انسـجام و اتصال خود می باشـد و میزان عایق بند بودن آن به میزان رسـانا بودن 

حرارتی آن بستگی دارد.
برخی از مواد به طور طبیعی در برابر حریق مقاوم هستند، اما در خصوص سایر 
مواد، طراح باید اقدامات الزم را جهت ارتقاء، سطح مقاومت آن ها در برابر حریق 
و در شرایط ویژه در نظر بگیرد. برای این کار از سه روش کلی استفاده می گردد: 
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شکل 2- محافظت از اعضای فوالدی در برابر آتش )الف( استفاده از بتن پاشی؛ )ب( گچ کاری با زیرسازی رابیتس؛ )پ( 
شکل 3- عملکرد رنگ های پف کننده در برابر آتشبتن ریزی با قالب؛ )ت( استفاده از پانل های پیش ساخته گچی؛ )ث( استفاده از روکش های اسپری شونده در سیستم سقف

 تقسیم بندی
تقسیم بندی ساختمان به مناطق بازدارنده حریق و دود از گسترش حریق جلوگیری 
کرده و وقت بیشتری در اختیار ساکنین قرار می دهد. حریق در یک منطقه محدود 
می شود، در حالی که ساکنین شانس فرار از ساختمان و یا حتی یافتن یک پناهگاه 
را تا زمانی که آتش به طور کامل اطفاء شود، دارند. تقسیم بندی مزیت دیگری نیز 
دارد و آن این که با محدود کردن آتش در یک منطقه، حداقل سایر قسمت های 
سـاختمان تا زمانی که حریق اطفاء شـود، سـالم می مانند. بنابراین تقسـیم بندی 
سـاختمان هم برای ایمنـی جان افراد و هم برای حفاظـت از اموال اهمیت دارد.

هنگامی که اعضای سـازه ای در مقابل حریق حفاظت شـده باشـند، نه  تنها از 
فروریختن ساختمان جلوگیری می شود، بلکه به تقسیم بندی ساختمان هم کمک 
می نماید. با این وجود جهت دسـتیابی به یک جداسـازی کامل ضروری است که 
برخـی از اعضای غیرسـازه ای ماننـد دیوارها و درهای داخلی نیـز در برابر حریق 
محافظت شـوند. اصل بنیادینی که یک طراح باید به ذهن بسـپارد آن اسـت که 
تمامیت عناصر تقسیم کننده فرعی باید حفظ شود و هیچ نقطه ضعف و یا حفره ای 
که باعث در هم شکسـتن سـد دفاعی در مقابل حریق یا دود شود، وجود نداشته 
باشـد. هرگونه سـرویس دهی خدماتی و یا ایجاد داکت که باعث به وجود آمدن 
سوراخ یا حفره ای در دیوارها و یا کف طبقات شود، باید به نحوی طراحی شده باشد 
که در برابر حریق بتواند مقاومتی برابر داشته باشد. یکی از نکات اساسی که ایمنی 
یک ساختمان را تهدید می کند ناشی از آن است که در هنگام انجام تهمیدات ثانویه 

پس از اتمام عملیات ساختمانی و یا مدت ها بعد از ساخت بنا، تعمیرکاران بعدی 
بدون آگاهی از آن که در حال سوراخ نمودن دیوارهای اصلی مقاوم در برابر حریق 

هستند، اقدام به ایجاد داکت در داخل این دیوارها می نمایند.

 محافظت از طریق محدود کردن
سـومین بخش روش هـای واکنش گر در برابر حریق، عبارت اسـت از محدود 
کردن تهدیدی که حریق برای ساختمان ها و ساکنین مجاور ساختمان حریق زده 

دارد و همچنین امکان محدود کردن بروز حریق در اماکن مجاور.
در سـاخت دیوارهای خارجی مالحظات دقیقی باید در نظر گرفته شـود، زیرا 
گرمایی که از طریق آن ها به صورت تشعشعات حرارتی انتقال می یابد ممکن است 
باعث بروز حریق در ساختمان های مجاور شود. چنانچه فاصله دو ساختمان بسیار 
کم باشـد، یکی از راه های سـخت تر کم کردن خطر ناشـی از تشعشات حرارتی، 
محـدود کردن تعداد بازشـوهای موجـود در دیوارهای خارجـی در صورتی که در 
نزدیک ساختمان های دیگر قرار گرفته باشد، است. همچنین این خطر وجود دارد 
که حریق در نمای ساختمان گسترش یابد. به حداقل رساندن این تهدید از نکات 
بسیار مهم می باشد. این کار را می توان از طریق انتخاب دقیق مواد مورد استفاده 
در نما و پشت بام انجام داد. خوشبختانه اکثر موارد رایج موجود )مثل آجر، سنگ و 
بتن(، دارای توانایی گسترش حریق صفر می باشند. محدودیت اندازه بازشوها که 
به منظور کاهش انتقال تشعشعات حرارتی به ساختمان های مجاور انجام می شود، 

می تواند سبب کاهش گسترش حریق از یک طبقه به طبقه دیگر نیز بشود.

افزایش حجم )اندازه(: این روش عبارت اسـت از افزایش عمدی اندازه  سـازه به . 1
نحوی که تنها بخشی از آن قابل تخریب باشد و در صورت آسیب دیدگی بر روی 

عملکرد سازه ای قسمت های دیگر تأثیر منفی نگذارد. 
عایق بندی: عبارت است از به کارگیری یک الیه از مواد عایق بر روی سازه جهت . 2

حفاظت از گرمای آتش. 
پراکندگی: این روش عبارت اسـت از این که حرارت وارده بر سـازه به سرعت به . 3

سایر مواد و یا هوا انتقال یافته و در حقیقت پراکنده می شود تا دمای کل سازه در 
حد خطرناک افزایش نیابد.

به طور کلی اجزای سازه های فوالدی به ویژه ستون ها باید با پوشش های متشکل 
از مصالح مقاوم در برابر آتش محافظت گردند. ستون های فوالدی در برابر آتش بسیار 
آسیب پذیر هستند و در دمای بین 500 تا 600 درجه سانتی گراد نیمی از تحمل و ایستایی 
خود را از دست داده و نرم می شوند. در طبقات زیرین که وزن سازه روی ستون هاست، 
این خطر بیشـتر بوده و در صورت وقوع آتش سـوزی به علت کمانش اعضای فلزی با 

ریزش ساختمان و سازه مواجه می شویم.
از ورق های عایق، روکش های اسپری شونده و رنگ های پف کننده به عنوان پوشش های 
مقاوم در برابر حریق استفاده می شود. مواد پف کننده به هنگام قرارگیری طوالنی مدت در 
معرض نور آفتاب تحت تأثیر قرار می گیرند و فاسد شده یا رنگ خود را از دست می دهند. 
در مواقع تعمیر و نگهداری نیز، استفاده از آن ها نیاز به توجه بیشتری دارد. ورق های عایق 

را می توان به عنوان روکش بر روی تیرها و ستون های فوالدی استفاده کرد. همچنین 
می توان از آن ها برای محافظت از کل دیوارها استفاده نمود. روکش های اسپری شونده 
عموما از الیاف )فیبرهای( معدنی و یا سیمان ورمیکولیت ساخته می شوند. این گونه مواد را 
می توان به صورت اسپری و یا حتی رنگ بر روی سازه های فوالدی به کار برد و دارای 
این مزّیت هستند که مقطع عمودی سازه را نگاه می دارند. حداقل مقاومت چسبندگی 
پوشش های محافظت کننده در برابر آتش باید مطابق با جدول 1 باشند )شکل های 2 و 3(.

جدول 1- حداقل مقاومت چسبندگی پوشش های محافظت کننده در برابر آتش

 (m)ارتفاع ساختمان  (kg/cm2( حداقل مقاومت چسبندگی

0/21تا 128

0/48بیش از 128
جهت دستیابی به سطوح بسیار باالی مقاومت در برابر حریق می توان از بتن مسلح 
)بتن آرمه( استفاده کرد که مقاومت 4 ساعت از آن به راحتی قابل دستیابی می باشد. با این 
وجود از آنجایی که مقاومت کششی بتن مسلح به آرماتورهای طولی و دورگیرکننده ی 
آن، بسـتگی دارد، بسـیار ضروری است که در مرحله طراحی اعضای بتن آرمه پوشش 
کافی برای فوالد موجود پیش بینی شود. تنها با اضافه کردن ضخامت پوشش بتنی بر 
روی اسـکلت نمی توان ضریب ایمنی را نیز افزایش داد، زیرا که بتن به هنگام حریق 

تمایل به جدا شدن از فوالد دارد.
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 روش های کنش گر )اکتیو(
روش هـای کنش گـر کـه پیـش از این مورد بررسـی قرار گرفتنـد، همگی به 
خصوصیات ساختار ساختمان بستگی داشتند. اقدامات کنش گر )اکتیو( شامل آن 
دسـته از فعالیت ها می شـوند که در هنگام حریق فعال می گردند و نیازمند برخی 
ارتباطـات بهتر اطالع رسـانی به مردم و برخی تجهیـزات موجود در محل حریق 
می باشـند و این کـه چـه دسـتورالعمل هایی را پیروی کنند تا از گسـترش حریق 
پیشگیری نمایند. اکثر اقدامات کنش گر محدودکننده، در ارتباط با کنترل گسترش 
دود می باشند و به سیستم کشف حریق که خود فعال کننده برخی اقدامات مهار 
و اطفاء اسـت، بسـتگی دارنـد. از متداول ترین اقدامات ایمنـی کنش گر می توان 
سیستم های کشف و اعالم حریق، شبکه های بازنده خودکار1، سیستم لوله قائم2، 

سیستم های کنترل دود و سایر اشکال اطفایی خودکار را نام برد.
همه سـاختمان های بلند باید توسـط شبکه بارنده خودکار تأیید شده مجهز به 
سیستم های نظارت الکتریکی )برای تشخیص عیوب مدار(، محافظت شوند و در 
هر طبقه دارای شیر کنترل مجهز به سیستم نظارت الکتریکی و سیستم هشدار 
متصل به جریان آب )آغازکننده های جریان آب( باشند. در ساختمان های با ارتفاع 
بیش از 128 متر، هر منطقه شبکه بارنده خودکار، باید حداقل دارای دو رایزر )لوله 
قائم توزیع آب( باشد و هر رایزر باید در طبقات به صورت یک در میان، شبکه بارنده 
خودکار را تغذیه کند. چنانچه برای یک منطقه بیش از دو رایزر در نظر گرفته شود، 
شبکه بارنده خودکار در طبقات مجاور نباید از همان رایزر تغذیه شوند. رایزرهای 
شبکه بارنده خودکار باید در رمپ ها یا شفت های پلکان های داخلی خروج که دور 

از هم قرار گرفته اند، نصب شوند.

 مطالعات موردی
در ادامه آتش سوزی های وقوع یافته در دو سازه  بلند مورد بررسی قرار گرفته و 

کارایی این اقدامات در این سازه ها مطالعه می شود.
 آتش سوزی ساختمان وان مریدین پالزا3

در 23 فوریه سال 1991، حدود ساعت 8 شب آتش سوزی در طبقه بیست ودوم 
ساختمان سی وهشت طبقه وان مریدین پالزا واقع در فیالدلفیا در ایالت پنسیلوانیای 
آمریکا آغاز گردید. در ادامه شعله های آتش هشت طبقه از ساختمان را در برگرفت 
و بیش از 19 ساعت ادامه داشت تا این که توسط سیستم بارنده  خودکاری که در 
طبقه سی ام قرار داشت مهار گردید. سه آتش نشان کشته شدند و بیست وچهار نفر 
دیگر هم مجروح گردیدند. در آن زمان، این آتش سوزی را بزرگ ترین آتش سوزی 
برج هـای ادارای در تاریـخ نـام نهادنـد. این فاجعه به علت خرابی کامل سیسـتم 
الکتریکی سـاختمان و عمل نکردن ژنراتورهای اضطراری و فشار ناکافی آب در 
خروجی شـلنگ های آتش نشانی تشـدید گردید. میلیون ها دالر به علت صدمات 
وارد شـده به اموال و توقف کسـب و کار خسارت وارد شد، ولی درس های زیادی 
از آن گرفته شـد که پس از آن در سـاختمان ها به کار گرفته شـدند. پس از این 
فاجعه، مهندسان کارایی شبکه های بارنده خودکار را تأیید کردند و این که تجهیزات 

مکانیکی و برقی باید تا حد امکان ضدآتش گردند.
گفتنی است ساختمان وان مریدین پالزا، ساختمان اداری 38 طبقه ای بود که در 
مرکز فیالدلفیا در ایالت پنسیلوانیا قرار داشت. این سازه در سال 1972 به عنوان 
ساختمان مرکزی بانک گیرارد ساخته شد. پالن سازه مستطیلی به طول 73 متر و 
عرض 27/6 متر بود. عکس هایی از این ساختمان در ادامه نشان داده شده است.

شکل 5- نمایی از آتش سوزی ساختمان وان مریدین پالزا شکل 4- نمایی از ساختمان وان مریدین پالزا بعد از بازسازی
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1. Sprinkler 
2. Standpipe
3. One Meridian Plaza
4. Windsor
5. Torre Titania

 آتش سوزی ساختمان ویندسور4
در غروب شنبه 12 فوریه سال 2005 آتش سوزی در برج ویندسور واقع در شهر 
مادرید کشور اسپانیا به وقوع پیوست. این ساختمان در مرکز بخش اداری و تجاری 

شهر مادرید قرار داشته و به عنوان هشتمین سازه بلند در مادرید شناخته می شود.
آتش در طبقه بیست و یکم آغاز گردید و به طبقات باال گسترش پیدا کرد و تا 
باالترین طبقه یعنی طبقه سی و دوم را دربر گرفت و نواحی پیرامونی ساختمان در 
طبقات باال کامال فروریخت. ریزش طبقات باالیی سبب گسترش یافتن آتش به 

طبقات تحتانی گردید ولی در آن طبقات دیگر ریزشی صورت نگرفت.
پس از این آتش سوزی، در سال 2007 کار ساخت برج دیگری به جای آن آغاز 
گردید که در تابستان سال 2011 به اتمام رسید و تره تیتانیا5 نامیده شد که دارای 
23 طبقه و ارتفاع 104 متر است. آیین نامه های اسپانیایی بیشتر روی روش های 
واکنش گر برای محدود کردن حریق در سازه ها تأکید دارند و به روش های کنش گر 
توجه کمتری می کنند. آیین نامه محلی شـهر مادرید استفاده از شبکه های بارنده 
خودکار را برای ساختمان های با ارتفاع کمتر از 100 متر الزم نمی داند و روش های 
کنش گر محدود به سیستم های کشف و اعالم حریق و لوله های قائم و شیلنگ های 

آتش نشانی می گردند. بنابراین در این ساختمان هم از شبکه های بارنده ی خودکار 
اسـتفاده نشـده بـود. در هنـگام وقوع حریق، سـاختمان در حال مرمـت و اجرای 
سیستم های ضدحریق بود و در بعضی طبقات آن هم شبکه بارنده ی خودکار نصب 
گردیده بود، ولی متأسفانه در طبقاتی که حریق در آن ها رخ داد هنوز این سیستم 
نصب نشده بود. برای اعضای بتنی حفاظتی در برابر آتش در نظر گرفته نشده بود 
و اعضای فوالدی نیز از طبقات 4 تا 15 به جز طبقه 9ام، به طور کامل محافظت 
گردیـده بودند، طبقه 17 نیـز در حال اجرا بود و در طبقات باالی آن هنوز اقدامی 
صورت نگرفته بود. هم چنین استفاده از تیرهای پیشانی یا لبه ای یا پانل های محافظ 
در برابر آتش در فاصله بین دال و نما برای جلوگیری از گسترش آتش به طبقات 
باال هم در برنامه مرمتی بود که متأسفاته قبل از آتش سوزی صورت نپذیرفت و 
همین موارد در نهایت سـبب گسـترش آتش و بروز خسـارت های متعدد گردید.

گفتنی است ساختمان ویندسور در سال 1979 در شهر مادرید اسپانیا ساخته شد. 
این سـاختمان دارای 32 طبقه و ارتفاع 106 متر بود. این سـاختمان دارای هسته 
مرکزی بتن آرمه بود و سـه ردیف سـتون های بتن آرمه در جهت شمالی- جنوبی 
دیوارهای هسته قرار داشتند و دورتادور ساختمان از ستون های فوالدی با مقطع 

قوطی استفاده شده بود.

شکل 7- نمایی از آتش سوزی ساختمان ویندسور شکل 6- نمایی از ساختمان ویندسور قبل از وقوع آتش سوزی
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