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ــد  ــی: بای ــی تجریش ــدس صالح ــد مهن ــی: بای ــی تجریش ــدس صالح مهن
ــم  ــاور داشــته باشــیم کــه مــی توانی ــم ب ــاور داشــته باشــیم کــه مــی توانی ب
در حــوزه هــای مختلــف بهترین باشــیمدر حــوزه هــای مختلــف بهترین باشــیم

آتش نشانی و تکنولـوژیآتش نشانی و تکنولـوژی؛؛  
مـاسک آتـش نشانی با دوربیـن حرارتی مـاسک آتـش نشانی با دوربیـن حرارتی 

ــری از  ــرینکلر در جلوگیـ ــر اسپـ ــری از اثـ ــرینکلر در جلوگیـ ــر اسپـ اثـ
گستــــرش آتــش ســوزی و فروریزش گستــــرش آتــش ســوزی و فروریزش 
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با هم برای ساختن آینده ای روشن
متعهدانه گام بر می داریم.

سال نـو مبارک
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با تجهیزات اطفای حریق آریاکوپلینگبا تجهیزات اطفای حریق آریاکوپلینگ
پالسکو دیگر سانحه نمی بیند.پالسکو دیگر سانحه نمی بیند.

www.aryacoupling.netwww.aryacoupling.net
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صاحب امتیاز : مجموعه آریاکوپلینگ
 )طراح و تولید کننده تجهیزات آتش نشانی(

مدیرمسئول: محمد صالحی تجریشی
مدیر روابط عمومی: سحرناز صالحی تجریشی
سردبیر و مدیرهنری: محمدحسین شیردل

دبیر تحریریه: یعقوب دلیجه
طرح جلد و پوسترها: راکوب

چاپ: ایران کهن

ســال 99 بــا همــه فــراز و نشــیب هایــش بــه پایــان رســید. 
ســالی کــه بیمــاری کرونا یکــی از ســال هــای ســخت را برای 
کــره خاکــی رقــم زد. آمــار روزانه مبتالیــان و فوت شــدگان در 
اثــر ایــن بیمــاری رو بــه کاهــش اســت و بــا انتشــار واکســن 
و راه هــای موثــر پیشــگیری و درمــان، امیــد اســت بــه زودی 

شــاهد دنیایــی بــدون کرونــا باشــیم.
امیــد بــه روزهــای خــوب، انگیــزه ای بــه مــا مــی دهــد تــا 
ــای  ــا روزه ــه م ــه هم ــی ک ــم؛ در دوران ــه دهی ــم ادام بتوانی
ــر  ــده ای بهت ــه آین ــد ب ــم، امی ــی کنی ــه م ــختی را تجرب س

ــت.  ــش ماس ــات بخ نج
مــا در مجموعــه آریاکوپلینــگ بــا تمامــی محدودیــت هــا و 
مشــکالت موجــود در ســالی که گذشــت، پــا پس نکشــیدیم 
تــالش و همــت مضاعــف بــه کار بســتیم و بــا بــه کارگیــری 
نیــم قــرن تجربــه در زمینــه تولیــد و دانــش روز دنیــا، تولیــد 
ملــی در زمینــه تجهیــزات اطفــای حریــق را افزایــش دادیــم.
ــا جــذب ده هــا نیــروی متخصــص واحدهــای  در ســال 99 ب
ــد  ــوالت جدی ــم، محص ــت کردی ــه را تقوی ــف مجموع مختل
طراحــی و روانــه بــازار کردیــم، مراحــل کنتــرل کیفــی را ارتقا 
دادیــم، تجهیــزات خــط تولیــد و مونتــاژ را بــه روز کردیــم و 
بــا همدلــی و پشــتکار  اعضــای خانــواده آریاکوپلینگ، ســالی 

پــر از موفقیــت را بــه پایــان رســاندیم.
ــه کار بســتن تمامــی  ــا ب ــم ب ــد تصمیــم داری در ســال جدی
ظرفیــت هــا و توانایــی هــای موجــود در مجموعــه، اتفاقــی 
ــالی  ــت اعت ــد در جه ــی بلن ــم زده و گام ــم رق ــزرگ و مه ب

ــم. ــانی برداری ــش نش ــت آت صنع
به عنــوان عضــوی از خانواده بــزرگ تولیدکننــدگان تجهیزات 
آتــش نشــانی نــوروز را تبریک مــی گوییــم و امیدواریم ســال 
پیــش رو ســالی پــر از برکــت، ســالمتی و اتفاقات خــوب برای 
 تمامــی مــردم جهان بــه خصــوص هموطنــان عزیزمان باشــد.

 با  هم برای ساختن آینده ای روشن، متعهدانه گام بر می داریم  . 
محمد صالحی تجریشی

رپده بگردان و زبن ساز نو
ربهج ساقی رطب آغاز کن

 رپ همایی بگشا رد واف

            هین هک رسید از فلک آواز نو
  وز می کهنه بنه آغاز نو
 رب رس عشاق هب رپواز نو

موالان
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ایمن آریا

اثـراثـر  اسپـرینکلراسپـرینکلر  
ــری  ــری در جلوگیـ در جلوگیـ
از گستــــرش از گستــــرش 
ــوزی  ــش س ــوزی آت ــش س آت
ــزش در  ــزش در و فروری و فروری
ســاختمان های ســاختمان های 

تجـاریتجـاری

بــا پیشــرفت تکنولــوژی در حوزه هــای مختلــف، بشــر قــدرت بی ســابقه ای در ســاخت مصنوعــات 
ــا  ــواع ســاختمان ب مختلــف پیــدا کــرد. یکــی از مصنوعــات مهــم بشــری، طراحــی و ســاخت ان
کاربردهــای مختلــف اســت. از ابتــدای قــرن بیســتم، طراحــی و ســاخت بناهــای بلند مرتبه شــدت 
بیشــتری بــه خــود گرفــت. بــه طــوری کــه برخــی از دولت هــای کشــورهای مختلــف دچــار نوعــی 

وســواس در ســاخت آســمان خراش هــا شــدند. 
تغییــرات بــزرگ، چالش هــای بزرگــی نیــز بــه دنبــال دارد. یکــی از چالش های بزرگ ســاختن آســمان 
خراش هــا، نگرانــی در مــورد مباحــث ایمنــی در برابــر حریــق آنهاســت. ســاختمان های بلندمرتبــه در 

برابــر انــواع ســناریوهای آتــش ســوزی آســیب پذیرتــر از ســاختمان های کوچک تر هســتند. 
ــن  ــیب پذیرتری ــی از آس ــوان یک ــزرگ را می ت ــد ب ــز خری ــد مراک ــاری مانن ــاختمان های تج س
ســاختمان ها بــه حســاب آورد. ویژگــی مهــم ایــن ســاختمان ها ارتفــاع زیــاد، وســعت بســیار زیــاد 
زیــر بنــا و همچنیــن احتمــال بــاالی وجود مــواد اشــتعال زا مانند پارچــه و کاغــذ )کارتــن( در داخل 
واحدهــای صنفــی و کســبه مســتقر در ایــن نــوع ساختمان هاســت. در ســاختمان های تجــاری در 

صــورت وقــوع حریــق، بــه ســرعت بــه ســایر طبقــات گســترش می یابــد.
ساختمان پالسکو؛ مصداق کامل یک ساختمان تجاری آسیب پذیر 

ســاختمان پالســکو شــاید بهتریــن نمونــه بــرای آن باشــد. ســاختمان پالســکو یــک ســاختمان بــا 
ــن  ــد. ای ــود کــه کســبه و تولیدی هــای پوشــاک بســیاری در آن مســتقر بودن ــری تجــاری ب کارب
ســاختمان در دی مــاه ســال 1395 دچــار آتــش ســوزی شــده و در کمتــر 4 ســاعت از شــروع آتــش 
ســوزی، فروریخــت. بعــد از ایــن حادثــه، ریاســت جمهــوری در نامــه ای رســمی هیــات رســیدگی 
و بررســی عوامــل ایــن حادثــه را تعییــن کــرده و مقــرر شــد ایــن هیــات کــه متشــکل از محققــان 

دانشــگاهی بــود، گزارشــی مکتــوب از ایــن حادثــه تهیــه کنــد. 
در ادامــه هیــات رســیدگی بــه حادثــه پالســکو، شــروع آتــش ســوزی را ناشــی از نشــت گاز از یــک 

کپســول پیــک نیکــی و اتصالــی همزمــان بــرق در یکــی از واحدهــای صنفــی تشــخیص داد. 
مهم ترین عوامل گسترش سریع آتش سوزی در ساختمان پالسکو عبارت بودند از:

 وجود بار حریق بسیار زیاد مانند وجود مقدار زیادی پارچه
 عدم وجود پلکان اضطراری یا وجود اشکال در پلکان در طبقات مختلف
 نبود جداسازهای مناسب در بین طبقات جهت جلوگیری از وقوع حریق

 عدم وجود سیستم بارنده خودکار یا اسپرینکلر
 مشکالت فنی لوله های رایزر آتش نشانی و عدم انجام عملیات نگهداری و تعمیرات به مو  قع

 نبود یک سیستم گرمایشی مناسب و وجود تعداد زیادی گاز پیک نیکی در داخل ساختمان
 وجود موانع زیاد در جلوی فعالیت آتش نشانان

سناریوهای آتش سوزی 
در مطالعــات ایمنــی در برابــر حریــق در بســیاری از ســاختمان ها بــر روی پیشــگیری از حریــق و 
راهکارهــای پیشــگیرانه تاکیــد می شــود. امــا در یــک حادثــه آتــش ســوزی واقعــی، تنهــا چیزهایی 
کــه روی ســرعت گســترش حریــق تاثیــر دارد، سیســتم اطفــای حریــق اســپرینکلر و مواد اشــتعال 

پذیــر موجــود در داخــل ســاختمان اســت. 
ــه  ــزارش شــده اســت ک ــف گ ــات مختل ــش ســوزی و در مطالع ــف آت ــناریوهای مختل در س
ــد.  ــته باش ــق داش ــای حری ــار و اطف ــگرفی روی مه ــر ش ــد تاثی ــپرینکلر می توان سیســتم اس
بخصــوص در مراحــل اولیــه شــروع آتــش ســوزی، اســپرینکلر بــه موقــع فعــال شــده و جلــوی 

ــرد.  ــوزی را می گی ــش س ــترش آت گس
در صــورت وقــوع آتــش ســوزی در طبقــات ابتدایــی، بــا رســیدن بــه موقــع آتــش نشــانان بــه محل 
حادثــه، شــاید اطفــا بــه دلیــل دسترســی بــه منشــا حریــق راحت تــر باشــد. امــا در صــورت عــدم 
اطفــا و گســترش آتــش، بــه ســرعت بــه طبقــات باالتر گســترش پیــدا کــرده و هر لحظه کنتــرل و 

اطفــای آن دشــوارتر می شــود. 
ایــن ایــن درحالــی اســت کــه در صــورت وقــوع آتــش ســوزی در طبقــات انتهایــی، شــاید ســرعت 
ــه نیــز بســیار ســخت تر  ــه محــل حادث ــد امــا دسترســی ب گســترش آتــش کمــی پاییــن بیای
می شــود.  حــال حادثــه را بــا وجود سیســتم اســپرینکلر تصور کنید. سیســتم خودکار اســپرینکلر 
آتــش نشــانی، می توانــد مســتقل از عملکــرد انســانی، در هنــگام بــروز حادثه فعــال شــود و جلوی 

گســترش آتــش را بگیــرد. 
منــا بعمنــا بع
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inin  largelarge  commercialcommercial  buildingsbuildings
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. . پایــگاه جامــع مقــاالت آموزشــی و تخصصی پایــگاه جامــع مقــاالت آموزشــی و تخصصی 
آتــش نشــانی- وبســایت آریاکوپلینگآتــش نشــانی- وبســایت آریاکوپلینگ

ــاختمان  ــه س ــی حادث ــی بررس ــزارش مل ــاختمان .گ ــه س ــی حادث ــی بررس ــزارش مل .گ
ــکو ــکوپالس پالس

یعقوب دلیجه
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افزایش فرصت برای تخلیه ساختمان
محققــان دریافتنــد انســان دمــای 65 درجــه را مــدت 
زمــان بســیار کمــی می توانــد تحمــل کنــد. همچنیــن 
در دمــای 120 درجــه ســانتیگراد، بــر روی بــدن انســان 
آســیب ها و ضایعه هــای مانــدگار و عمیــق )ســوختگی 
ــه در  ــی اســت ک ــن درحال ــد. ای ــاد می کن ــوع 3( ایج ن
آتــش ســوزی های بــزرگ، در لحظــات اوج آن، دمــا بــه 
500 درجــه هــم می رســد. ایــن موضــوع باعــث افزایــش 

احتمــال خطــر فروریــزش ســاختمان نیــز می شــود. 
همانطــور کــه می دانیــم اغلــب اســپرینکلرهای مــورد 
ــا 70  ــن 60 ت ــاری بی ــاختمان های تج ــتفاده در س اس
درجــه ســانتیگراد فعــال می شــوند. یعنــی دقیقــا همان 

آســتانه تحمــل انســان بــه گرمــا.
ــه کــه آتــش ســوزی از طبقــه  ــن مقال در آزمایــش ای
همکــف شــروع شــده بــود، دمــای محــل آتش ســوزی 
در عــرض 100 ثانیــه، به 200 درجه ســانتیگراد رســید. 
ــر  ــه حداکث ــه ب ــش در حــدود 150 ثانی ــن آت همچنی
گســترش خــود رســید و گســترش خــود بــه طبقــات 
باالتــر را آغــاز کــرد. بدیــن ترتیــب زمــان موجــود برای 
خــروج ایمــن از ســاختمان )ASET(، کمتر از زمــان الزم 

 .)RSET(بــرای خــروج خواهــد بــود
ــق، عامــل  پــس در اغلــب ســاختمان های دچــار حری
اصلــی افزایش تلفات انســانی بیشــتر بــودن زمــان الزم 
الزم بــرای تخلیــه نســبت بــه زمــان در دســترس بــرای 

ــت.  تخلیه اس
مدلســازی و آزمایــش نشــان داد کــه در صــورت فعــال 
شــدن اســپرینکلر، زمــان در دســترس )ASET( افزایــش 
اســپرینکلرها  همچنیــن  می یافــت.  چشــمگیری 
ــرل و  ــق را کنت ــه، حری می توانســتند در لحظــات اولی
مهــار کننــد. پس در ســناریو فعال شــدن اســپرینکلرها 
ASET افزایــش می یابــد. در لحظــات اوج آتــش ســوزی 
دمــای میانگیــن از 65 درجــه فراتر نمــی رود. همچنین 
در حالــت فعــال شــدن اســپرینکلر، احتمــال بیشــتری 

بــرای اطفــای آتــش وجــود دارد. 
کاهش حجم دود و گازهای سمی جهت

 اجرای راحت تر عملیات اطفا
ــیب های  ــد آس ــش از 80 درص ــه بی ــن مقال ــق ای طب
ناشــی از ســوختگی، بــه دلیــل گســترش دود ناشــی از 
ــرای جلوگیــری از خطــر  آتــش ســوزی اســت. پــس ب
آتــش ســوزی و آســیب های جانبــی ناشــی از آن، بایــد 
ایــن مــورد را در کنــار خــود آتــش ســوزی لحــاظ کنیم. 
دود ســاطع شــده از آتــش ســوزی بخصــوص در 
ســاختمان های تجــاری، متشــکل از گازهــای ســمی و 
ذرات معلــق ناشــی از ســوختن جامــدات اشــتعال پذیــر 
ــای  ــرم افزاره ــط ن ــاری توس ــازی آم ــت. در مدلس اس
مــدل ســازی آتــش ســوزی در داخــل یــک ســاختمان 
ــه  ــی ک ــد  هرجای ــخص ش ــاری، مش ــه تج بلندمرتب
اســپرینکلرها حضور داشــتند، گســترش دود نیز متوقف 
می شــد. آب ســاطع شــده از اســپرینکلرها باعــث حــل 

کــردن گازهــا و ذرات معلق موجــود در دود شــده و باعث 
ــود. ــتن دود می ش ــرو نشس ف

الزم بــه ذکــر اســت  اغلــب دود ایجــاد شــده در هنــگام 
ــه  آتــش ســوزی، در مراحــل اولیــه ســاطع می شــود. ب
ایــن دلیــل کــه اغلــب دود بــه هنــگام ســوختن ناقــص 
ــع ســاطع می شــود. در  ــایر مواق ســوخت بیشــتر از س
لحظــات ابتدایــی شــروع آتــش ســوزی، بــه دلیــل عــدم 
گســترش آتش ســوزی، دود بیشــتری ســاطع می شــود. 
ایــن رونــد بــا گســترش آتــش ســوزی تقریبــا متوقــف 
شــده و جــای دود غلیــظ را زبانه هــای آتــش می گیــرد. 

فروریزش ساختمان دچار آتش سوزی 
و  اثر اسپرینکلر 

ــاری و  ــری تج ــا کارب ــه ب ــاختمان های بلندمرتب در س
مراکــز خریــد، ممکــن اســت انبــار کاالهــای اشــتعال 
پذیــر وجــود داشــته باشــد. در حــوادث مختلــف حریق 
در ایــن نــوع ســاختمان ها، دمــای داخــل ســاختمان تا 
مــرز 500 تــا 550 درجه ســانتیگراد نیز رســیده اســت. 
از دیــد مهندســی ســازه، اســکلت معمــول بناهایــی که 
در کشــورمان ســاخته می شــود فلــزی یــا بتنــی اســت. 
ســاختمان های بتنــی هــم صرفــا بتنــی نیســتند. بلکه 
بوســیله فــوالد مســلح شــده اند. بــا توجــه بــه نمــودار 
ــا افزایــش  ــج ب ــه  تدری ــر، فوالدهــای ســاختمانی ب زی
دما، مقاومت )کششــی، فشــاری، خمشــی و پیچشــی( 
خــود را از دســت می دهنــد. براســاس ایــن نمــودار، در 
اثــر حریــق وقتــی دمــا از مــرز 400 درجــه می گــذرد، 
فــوالد در سراشــیبی از دادن مقاومــت خــود قــرار 
ــه  ــا 550 درج ــای 500 ت ــه در دم ــرد. در ادام می گی
ســانتیگراد بیــن 40 تــا 50 درصــد از مقاومــت خــود را 

از دســت خواهــد داد. 

ــه ذکــر اســت در فرآینــد طراحــی و محاســبه  الزم ب
ســازه ها، ضرایــب کاهــش دهنــده مقاومــت و افزایــش 
دهنــده بــار در معــادالت مختلــف طراحــی، بــه دلیــل 
اعمــال ضریــب اطمینــان بیشــتر، لحــاظ می شــوند. 
امــا بــاز هــم در شــرایط وقــوع حریــق ممکــن اســت 

همــه معــادالت بــه هــم بریــزد. 
داشــت  انتظــار  می تــوان  البتــه  بیــن  ایــن  در 
ســاختمان های بتنــی مقاومــت بیشــتری در حــوادث 

ــازه های  ــرا در س ــند. زی ــته باش ــوزی داش ــش س آت
بتنــی، فوالدهــای مســلح کننــده بــا پوششــی از بتــن 
احاطــه شــده انــد. بــه همیــن دلیــل بــا کمــی تاخیــر 

ــند.  ــدن می رس ــاری ش ــد ج ــه ح ب
رفتــار فــوالد در برابــر حــرارت، خطــر فروریــزش 
ســاختمان دچــار حریــق را بیشــتر می کنــد. بخصوص 
در ســاختمان های بلندمرتبــه کــه در صورت گســترش 
حریــق، مهــار آن کار دشــوار و پیچیــده ای خواهــد بــود.
ــه سیســتم  ــز ب ــه مجه ــر ســاختمان های بلندمرتب اگ
اســپرینکلر خــودکار باشــد، در هنــگام آتــش ســوزی 
در همــان لحظــات اول، اســپرینکلر بــه دمــای طراحــی 
ــل از گســترش آن  ــا حداق ــار ی ــش را مه رســیده و آت
ــناریو  ــر س ــی اگ ــن حت ــد. همچنی ــری می  کن جلوگی
گســترش شــدید آتــش ســوزی را در نظــر بگیریــم، باز 
هــم اســپرینکلر مانــع بزرگــی جلــوی افزایــش شــدید 
ــود. ایــن امــر باعــث افزایــش زمــان در  دمــا خواهــد ب
دســترس بــرای تخلیــه ســاختمان می شــود. و در 
نهایــت می تــوان انتظــار داشــت کــه جلــوی فروریــزش 

ســاختمان گرفتــه شــود. 
اهمیت انتخاب اسپرینکلر مناسب

 و دقت در طراحی اسپرینکلر
ــه هرچــه  ــه مشــاهده شــد ک ــن مدلســازی مقال در ای
محــل شــروع آتــش بــه محــل انبــار و انباشــت کاالهای 
اشــتعال پذیر بیشــتر باشــند، به دلیل گســترش ســریع 
آتــش، اســپرینکلر کنتــرل کمتــری بــر آتــش ســوزی 
خواهــد داشــت. قطعــا بایــد تمهیداتی بــرای جداســازی 
و مشــخص نمــودن محل هــای انبــار کاالهــای اشــتعال 
ــاوت  ــه تف ــا توجــه ب ــن ب ــر لحــاظ شــود. همچنی پذی
داشــتن کالس خطــر بــرای ایــن محیط هــا نســبت بــه 
ســایر محیط هــای ســاختمان، بایــد رویکــرد متفاوتــی 
ــوع  ــاب ن ــپرینکلر و انتخ ــبکه اس ــی ش ــرای طراح ب
ــتور کار  ــور در دس ــای مذک ــرای محیط ه ــپرینکلر ب اس

طراحــان و مهندســان حریــق قــرار گیــرد. 
امکان سنجی فنی و اقتصادی تجهیز 

ساختمان های تجاری به سیستم اسپرینکلر
طبــق تحقیقــات، ســرمایه گــذاری بــرای پیشــگیری 
از حــوادث آتــش ســوزی در ســاختمان های بــزرگ و 
بلندمرتبــه بــا توجــه بــه آتــش ســوزی های گســترده 
و تلفــات جانــی و مالــی قابــل توجــه، کامــال توجیــه 
ــرای سیاســت  ــی ب ــوده و نقطــه شــروع خوب ــر ب پذی
گــذاران حــوزه ایمنــی و آتــش نشــانی در بخش هــای 

دولتــی و خصوصــی اســت.
ــک  ــه ی ــف ب ــاختمان های مختل ــز س ــه تجهی هزین
سیســتم اطفــای حریــق اســپرینکلر کارآمــد چیــزی 
در حــدود 2 درصــد از هزینــه کل ســاختمان یا برابر 
بــا هزینــه کــف پــوش ســاختمان اســت. هزینــه ای 
ناچیــز کــه صــرف ســرمایه گــذاری بــه ارزش نجــات 

جــان انســان هاســت.



6

گو
 و 

ت
گف

نشریه داخلی  آریاکوپلینگ - شماره اول - بهار1400

ــل  ــد صالحــی تجریشــی مدیرعام ــدس محم مهن
ــا هفتــم مهــر روز آتــش  آریاکوپلینــگ مصــادف ب
ــوی واردات  ــده تابل ــه زن ــا برنام ــی ب نشــانی و ایمن

ــرد. ــو ک ــو اقتصــاد گفــت و گ رادی
در ابتــدای گفــت و گــو مدیرعامــل آریاکوپلینــگ 
روز هفتــم مهــر را بــه آتــش نشــانان فــداکار ایــران 
تبریــک گفــت و در ادامــه افــزود: لحظــه بــه لحظــه 
زندگــی ایــن عزیــزان در راه حفــظ ایمنــی و جــان 
هموطنــان گذشــته و مــا همیشــه مدیــون تــالش 

هــای ایــن بزرگــواران هســتیم.
خصــوص  در  توضیحاتــی  ادامــه  در  ایشــان 

آریاکوپلینــگ ارائــه کــرد و گفــت: مــا در مجموعــه 
ــوع در  ــر 350 محصــول متن ــغ ب ــگ بال آریاکوپلین
حــوزه آتــش نشــانی تولیــد مــی کنیــم و تمامــی 
ــوار را  ــم ج ــورهای ه ــور و کش ــای کش ــتان ه اس
ــه در  ــدود 3000 قطع ــم. ح ــش داری ــت پوش تح
ــا اتــکا بــه ســابقه  مجموعــه تولیــد مــی شــود و ب
50 ســاله در حــوزه تولیــد ، حــدود 20 ســال اســت 
کــه بــه صــورت تخصصــی در صنعــت آتش نشــانی 

فعالیــت مــی کنیــم.
مهنــدس صالحی تجریشــی بیــان داشــت: مجموعه 
ــش  ــکال آت ــای مکانی ــزات اطف ــه تجهی ــا کلی م

نشــانی را تولیــد مــی کنــد، چــه در حــوزه صنعــت، 
ــت  چــه در حــوزه ســاختمان و چــه در حــوزه نف
و پتروشــیمی. در ایــن ســه حــوزه تولیــدات داریــم 
و پــروژه هــای بزرگــی از قبیــل شــبکه متــروی کل 
کشــور، پایانــه هــای نفتــی ایــران ، فــوالد مبارکــه، 
ذوب آهــن، شــرکت هــای پتروشــیمی و چندیــن 
و چنــد پــروژه کــه مجموعشــان بــه بیــش از 500 
پــروژه بــزرگ و شــاخص مــی رســد را انجــام داده و 

در دســت انجــام داریــم.
مدیرعامــل آریاکوپلینــگ در پاســخ به ســوال برنامه 
مبنــی بــر اینکه چنــد درصــد از نیــاز بــه تجهیزات 

ــیم  ــته باش ــاور داش ــد ب ــی: بای ــی تجریش ــدس صالح مهن
کــه مــی توانیــم در حــوزه هــای مختلــف بهتریــن باشــیم

گفت و گوی مدیرعامل آریاکوپلینگ با رادیو اقتصاد ؛

مدیرعامل آریاکوپلینگ در گفت و گو با رادیو اقتصاد گفت: هر کدام از انسان ها دریای توانایی در وجودشان است و فقط باید 
باور داشته باشیم که می توانیم در حوزه های مختلف بهترین باشیم.
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آتــش نشــانی در کشــور تولیــد مــی شــود، گفــت: 
ــم در  ــدات ه ــش تولی ــا در بخ ــز م ــکاران عزی هم
ایــن زمینــه فعالیــت خوبــی دارنــد و در ســال هــای 
اخیــر پوشــش تولیــدات داخلــی نســبت بــه ســال 
هــای گذشــته بیشــتر شــده اســت و آمــار موثــق و 
دقیقــی در دســترس نیســت؛ ولــی مــی تــوان گفت 
ــاز کشــور  در حــال حاضــر بیــش از 50 درصــد نی
توســط تولیــد کننــدگان داخلــی تامیــن می شــود.

خصــوص  در  واردات  تابلــوی  برنامــه  مجــری 
مشــکالت موجــود بــرای تولیــد صددرصــدی 
تجهیــزات آتــش نشــانی در داخــل کشــور پرســید 
ــت:  ــان داش ــواب اذع ــی در ج ــدس صالح و مهن
اگــر بخواهیــم ایــن مســائل را ریشــه یابــی کنیــم 
ــدگان.  ــالش تولیدکنن ــت و ت ــه هم ــردد ب برمی گ
وقتــی کــه تالشــی از روی خلــوص، صداقــت 
ــر  ــه ثم ــک ب ــدون ش ــود ب ــام ش ــت انج و تمامی
می رســد. بــدون شــک مشــکالت و موانــع زیــادی 
ــه  ــا در عرص ــه تنه ــت، ن ــا هس ــه م ــر راه هم س
ــم مشــکالت  ــی ه ــه در عرصــه زندگ ــد، بلک تولی
زیــادی وجــود دارد. امــا هدفــی کــه مــا برای رشــد 

ــت. ــده اس ــن کنن ــم، تعیی ــرفت داری و پیش
تمامــی عوامــل و دســت انــدرکاران مجموعــه 
آریاکوپلینــگ بــا خانــواده هــای عزیزشــان حــدود 
10 هــزار نفــر هســتند؛ وقتــی بدانیــم تــالش مــا 
ــداد از  ــن تع ــه ای ــد ک ــد ش ــن خواه ــه ای ــج ب منت
ــزاق  ــه ارت ــردش کار مجموع ــا از گ ــان م هموطن
مــی کننــد، قــدرت و انــرژی ای بــه مــا مــی دهــد 
کــه هیــچ چیــزی نمــی توانــد مانــع حرکــت رو بــه 
رشــدمان باشــد. بــه هــر حــال موانــع همیشــه بوده 
و هســت و مــا بــا کوشــش و تــالش خانــواده بــزرگ 
آریاکوپلینــگ ایــن موانــع رو پشــت ســر گذاشــته 

ایــم و پشــت ســر خواهیــم گذاشــت.
برنامــه تابلــوی واردات بــا صحبــت هــای مهنــدس 
حاجــی زاده مدیرعامــل شــرکت مهندســی صباتــام 
در خصــوص واردات و اســتانداردهای تجهیــزات 
آتــش نشــانی ادامــه پیــدا کــرد. ایشــان بــا اشــاره 
ــان جمهــوری و فــوت یکــی  ــه اتفــاق تلــخ خیاب ب
از شــهروندان در دفــاع از واردات برخــی تجهیــزات 
ــان  ــات ج ــرای نج ــه ب ــی ک ــرد: نردبان ــان ک اذع
ــود  ایــن شــهروند اســتفاده شــد غیــر اســتاندارد ب
و در صــورت اســتفاده از تجهیــزات غیــر اســتاندارد 
اتفاقــات تلــخ این چنینــی رخ خواهــد داد. کاالهایی 

کــه در زمــان بحــران اســتفاده مــی شــوند نبایــد 
دچــار بحــران شــود.

ــا و  ــت ه ــرو صحب ــگ پی ــل آریاکوپلین مدیرعام
دغدغــه هــای مهنــدس حاجــی زاده در خصــوص 
اســتانداردهای تجهیــزات گفــت: همانطــور کــه می 
دانیــد مــردم کشــور مــا از نظــر ضریــب هوشــی و 
دانــش در رتبــه هــای بــاالی جهــان قــرار دارنــد؛ 
بــه عنــوان مثــال در مجموعــه مــا تیم مهندســی 
در ایــن ســال هــا بــه حــدی قــوی عمــل کــرده 
کــه کاالهــای تولیــد شــده آریاکوپلینــگ مطابــق 
بــا اســتانداردهای بیــن المللــی دنیاســت. تمامــی 
ــه کار  دوســتانی کــه در ایــن صنعــت مشــغول ب
ــه  ــی ک ــه جاهای ــد ک ــی کنن ــد م ــتند تایی هس
ــی اســتفاده  ــن از محصــوالت اروپای ــر ای ســابق ب
ــا را  ــوالت م ــر محص ــال حاض ــد، در ح ــی ش م

اســتفاده مــی کننــد.

هــدف مــن صحبــت کــردن در خصــوص توانایــی 
آریاکوپلینــگ نیســت، موضــوع مــن توانایــی مــردم 
کشــور اســت و قابلیتــی کــه در وجــود تــک تــک 
مــردم مــا هســت. هــر کــدام از انســان هــا دریــای 

ــاور  ــد ب ــط بای ــت و فق ــان اس ــی در وجودش توانای
ــای  ــوزه ه ــم در ح ــی توانی ــه م ــیم ک ــته باش داش

مختلــف بهتریــن باشــیم.
ــری در  ــت مج ــی درخواس ــه در پ ــان در ادام ایش
خصــوص حمایــت از تولیــد کننــده نردبــان آتــش 
نشــانی اضافــه کــرد: مــن بــا آغــوش بــاز ایــن کار 
ــن  ــاس م ــماره تم ــد ش ــی توانی ــم و م ــی کن را م
ــن هســتم دوســتان  ــد. مطمئ ــه ایشــان بدهی را ب
دیگــری کــه در در ایــن حــوزه و در بخــش دولتــی 
هــم فعالیــت می کننــد وقتــی بداننــد ایــن توانایی 
هســت، حمایــت خواهنــد کــرد. نکتــه اصلــی ایــن 
اســت کــه یادمــان نــرود هــر چــه هســت از درون 
مــا انســان هــا نشــات مــی گیــرد؛ جــا دارد بیتــی 
از موالنــا بگویــم کــه مــی فرمایــد: »ای نســخه نامه 
الهــی کــه تویــی وی آینــه جمال شــاهی کــه تویی 
بیــرون ز تو نیســت آن چــه در عالم هســت در خود 
بطلــب هــر آنچــه خواهــی کــه تویــی« به نظــر من 
اگــر توانایــی هایمــان را باور داشــته باشــیم، دغدغه 
هــای مهنــدس حاجــی زاده و همــکاران ایــن حوزه 
قطعــا در ســایه ایــن بــاور پوشــش داده خواهد شــد.

ــی  ــدس صالح ــو مهن ــت و گ ــن گف ــان ای در پای
ــا  ــدات آری ــه تولی ــوص مقایس ــی در خص تجریش
ــابه خارجــی و در  ــا محصــوالت مش ــگ ب کوپلین
ــرد:  ــوان ک ــا 10 عن ــک ت ــاز ی ــن امتی نظرگرفت
هــم بــه تولیــدات اســتاندارد خارجــی و هــم بــه 
محصــوالت مجموعــه مــان 10 از 10 مــی دهــم. 
ــر  ــا در سراس ــتریان م ــد از مش ــی توانی ــما م ش
ــاز را  ــن امتی ــت ای ــنجی و صح ــر س ــور نظ کش

ــد. بررســی کنی

روی  از  تالشــی  کــه  »وقتــی 
خلــوص، صداقــت و تمامیــت 
ــه  ــک ب ــدون ش ــود ب ــام ش انج
ثمــر می رســد. بــدون شــک 
ــادی ســر  ــع زی مشــکالت و موان
راه همــه مــا هســت، امــا هدفــی 
کــه مــا بــرای رشــد و پیشــرفت 
ــت« ــده اس ــن کنن ــم، تعیی داری

اسکن کنید
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شیــرفشـارشکن آریاشیــرفشـارشکن آریا

یکــی از مهــم تریــن عوامــل تخریــب و آســیب به تاسیســات آبرســانی و 
تجهیــزات متصــل به آن فشــار بــاال، نوســان و ناپایداری شــبکه آبرســانی 
اســت. بــاز و بســت ناگهانــی جریــان یــا قطــع و وصــل پمپ ممکن اســت 
ــوچ شــود. همچنیــن در ســاختمان های  ــه ق ــده ضرب باعــث ایجــاد پدی
بلنــد مرتبــه اغلــب در طبقــات اولیــه، فشــار آب بیشــتر از اســتاندارد 
و در طبقــات باالتــر کمتــر از حــد مناســب اســت.  شــیر فشــار شــکن 
نوعــی شــیر کنتــرل کننــده فشــار در سیســتم لولــه کشــی اســت کــه 
بــرای حــل چنیــن مشــکالتی طراحــی و تولیــد شــده اســت. اســتفاده 
از شیرفشارشــکن، موجــب باالرفتــن عمــر پکیــج هــا، ماشــین هــای 
لباسشــویی، آبگرمکــن هــا و ســایر وســایل و تجهیزاتــی اســت کــه بــه 
لولــه کشــی اصلــی ســاختمان متصــل بــوده و بــا آب در ارتباط هســتند.

مشخصات فنی شیر فشار شکن آریا

) 15 DN 20 و DN ( ورودی و خروجی مادگی با سایز رزوه 4/ 3 و 1/2 اینچ 
15bar حداکثر فشار کاری تا 

25bar فشار آزمون تا 
1/5 bar حداقل فشار خروجی 

3bar فشار تنظیم شده توسط کارخانه 
 قابل استفاده تا دمای 80 درجه سانتیگراد

 بدنه فورج شده از متریال مستحکم مقاوم به خوردگی و سایش
 آبکاری نیکل یا کروم نیکل دو طرف بدنه جهت افزایش مقاومت به خوردگی

 استفاده از فنر استنلس استیل با طول عمر باال و حفظ خاصیت فنری
CNC ماشینکاری کامل بدنه و اجزا به روش 

EPDM استفاده از واشر و اورینگ های مخصوص از جنس 
 قابلیت نصب گیج کنترل فشار

 قابلیت تنظیم با آچار آلن و یا پیچ گوشتی
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پلیـنگ َمِکش آریا پلیـنگ َمِکش آریاکـو کـو

اتصــاالت انگلیســي یکــي از پرکاربردترین اتصاالت آبرســاني پرفشــار 
در صنایــع آتــش نشــاني هســتند. کوپلینــگ مکــش آریــا کوپلینــگ 
 )BS( یکــي از اعضــاي مهــم ســبد محصــوالت اتصــاالت انگلیســي
ــیاالت  ــال س ــرای انتق ــا ب ــگ  ه ــن کوپلین ــت. ای ــه اس ــن مجموع ای
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــش در مواقع ــت مک ــات تح ــع و تاسیس در صنای

ــرآب بیشــتري باشــد، اســتفاده مــی شــوند. مقادی

مشخصات فنی کوپلینگ مکش آریا

BS336 تولید شده براساس الزامات استاندارد 
 قابلیت تولید با آلیاژ آلومینیوم یا آلیاژ پایه مس مستحکم

ــزء  ــال دو ج ــهولت در اتص ــت س ــتاندارد جه ــاس اس ــت براس ــرد درش  دارای رزوه ِگ
کوپلینــگ

 مقاوم به محیط های خورنده دریایی و بخارات اسیدی و نفتی
 دارای بازوهایی جهت حمل، چرخاندن و سهولت در اتصال کوپلینگ 

ــیلنگ  ــتحکم ش ــال مس ــت اتص ــور جه ــیلنگ خ ــش ش ــی در بخ  دارای دنده های
ــش ــوص مک مخص

 مقاومت و استحکام زیاد در مقابل ضربه و فشارهاي باال
24 bar تحمل فشار هیدرواستاتیک تا 

ــتاندارد  ــق اس ــي مطاب ــتیک طبیع ــس الس ــش، از جن ــوص مک ــر مخص  دارای واش
BS2752 ــتاندارد ــق اس ــن مطاب ــا کلروپری BS1154 ی

 دارای تائیدیه پژوهشگاه صنعت نفت
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ورود آســان و کــم خطــر بــه فضاهای بســته ی مملو 
ــش  ــه آت ــن دغدغ ــم تری ــش مه ــای آت از شــعله ه
ــق  ــای حری ــات اطف ــک عملی ــالل ی ــانان در خ نش
ــه خصــوص اگــر ایــن فضاهــا در طبقــات  اســت. ب
منفــی و زیرزمیــن هــا قرار داشــته باشــد، دسترســی 
ــن  ــردد. در چنی ــز می گ ــر نی ــب ســخت ت ــه مرات ب
شــرایطی کــه حجــم بــاالی شــعله ها و حــرارت زیاد 
امــکان ورود مســتقیم آتــش نشــان را بــه مرکز آتش 
از بیــن مــی بــرد، وجــود یــک ابــزار ویــژه بــا قابلیــت 
ورود از کوچکتریــن روزنه هــا جهــت اطفــا، کنتــرل 

یــا کاهــش حــرارت بســیار اهمیــت می یابــد. 
محصــول جدیــد آریاکوپلینــگ، ســالر نــازل یــا نازل 
زیرزمیــن بــا هــدف رفــع ایــن نیاز مهــم بــرای اولین 

بــار در ایــران طراحــی و تولیــد گردیده اســت.
ــل  ــر عام ــدس داوری مدی ــی از مهن ــن قدردان ضم
ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری 
تهــران، همچنیــن مدیــران و کارشناســان پرتــالش 
ایــن عرصــه بــرای راهنمایی هــای مســتمر و 
دلســوزانه در راســتای خودکفایــی کشــورمان در 
ــدات  ــای کیفــی تولی ــش نشــانی و ارتق صنعــت آت
ــوص  ــه خص ــق ب ــای حری ــزات اطف ــی تجهی داخل
محصــول تخصصــی ســالر نــازل ، مجموعــه 

ــا بهــره گیــری از  تولیدی-صنعتــی آریاکوپلینــگ ب
ــه طراحــی و تولیــد ایــن  ایــن رهنمودهــا موفــق ب

ــد. ــد ش ــول جدی محص
بــا توجــه بــه اهمیــت ویــژه ایــن محصــول، پــس از 
پشــت ســر گذاشــتن آزمون هــای خــاص مکانیکــی 
و متالورژیکــی ســالر نــازل در آزمایشــگاه تخصصــی 
آریاکوپلینــگ، ایــن ابــزار بــرای اولیــن بــار در حضور 
مهــدی داوری مدیــر عامــل و واحــد کیانــی معاونــت 
ــد  ــران، محم ــانی ته ــش نش ــازمان آت ــات س عملی
صالحی تجریشــی مدیــر عامل آریاکوپلینگ و ســایر 
ــل  ــازمان، در مح ــان س ــد و متخصص ــران ارش مدی
معاونــت تحقیــق و توســعه ســازمان آتــش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی تهــران مــورد آزمــون عملکــردی 

قــرار گرفــت.
ایــن محصــول منحصــر بــه فــرد در تمامــی 
آزمون هــای مربوطــه از قبیــل عملکــرد، گســتردگی 
ــال فشــار  ــوب تحــت اعم پاشــش، اســتحکام مطل
آب و... از مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی نمــره 
قبولــی گرفــت. ســالر نــازل آریاکوپلینــگ بــا آلیــاژ 
ــا قابلیــت چرخــش در  بســیار مقــاوم پایــه مــس ب
اثــر اعمــال فشــار آب به صــورت اتوماتیک و پاشــش 
ذرات ریــز و درشــت آب در تمامــی جهــات، تولیــد 

ــرای کاهــش  ــوان ب ــزار می ت ــن اب شــده اســت. از ای
حجــم حــرارت، دود و آتــش در فضاهــای غیرقابــل 
ورود ماننــد زیرزمین هــا، پیشــروی نیروهــای آتــش 
نشــانی بــا ایجــاد یــک ســد آبــی و مــه و همچنیــن 
اطفــای حریــق پارکینگ هــا، تونل هــای متــرو، 
ــگاهی و  ــی، پاالیش ــای نیروگاه ــادن، محوطه ه مع
صنعتــی اســتفاده کــرد. همچنیــن عملکــرد جامع و 
خــودکار ســالر نــازل، افزایــش قــدرت مانــور و تــوان 
عملیاتــی آتــش نشــانان حرفــه ای را در کاربردهــای 

ــر می ســازد.          ــکان پذی ــه و هوشــمند ام خالقان
ســالر نــازل می توانــد در تمامــی ایســتگاه های آتش 
نشــانی و خدمــات ایمنــی در سراســر کشــور جهــت 
ــانان  ــهروندان و آتش نش ــی ش ــطح ایمن ــای س ارتق
ــازل  ــن ن ــرار گیــرد. همچنیــن ای مــورد اســتفاده ق
ویــژه، قابلیــت نصــب بــه صــورت ثابــت در فضاهــای 
صنعتــی، نیروگاهــی، پاالیشــگاهی، اســکله های 

ــاس را دارد.  ــای حس ــایر محیط ه ــی و س نفت
ــازل  ــالر ن ــری س ــه کارگی ــه ب ــن ک ــد ای ــه امی ب
آریاکوپلینــگ، بتوانــد گام ارزشــمندی در راســتای 
تــوان  افزایــش  شــهروندان،  ایمنــی  ارتقــای 
ــن  ــانان در حی ــش نش ــت از آت ــی و حفاظ عملیات

ــردارد. ــا ب ــد اطف فراین

جدیــد  »ســالرنازل« محصــول 
ــدی  ــور مه ــگ در حض آریاکوپلین
ــش  ــازمان آت ــل س داوری مدیرعام
نشــانی مــورد آزمــون قــرار گرفت.

محصول جدید آریاکوپلینگ؛ 

آزمـون مـوفق 
سالرنازل در حضور 
مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی تهران

اسکن کنید
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مدیرعامــل و مدیــران مجموعــه آریاکوپلینــگ بــا حضــور در ســازمان آتــش نشــانی و ایســتگاه شــماره یــک تهران 
ضمــن تجلیــل از آتــش نشــانان فــداکار، یــاد و خاطــره شــهدای آتــش نشــان حادثــه پالســکو را گرامی داشــتند.

سی ام دی ماه ، سالروز حادثه پالسکو؛ 

گرامیـداشت شهـدای آتش نشان

ســی ام دی مــاه 1399 مصــادف بــا چهارمیــن 
ســالروز حادثــه آتــش ســوزی ســاختمان پالســکو، 
ــران  محمــد صالحــی تجریشــی مدیرعامــل  و مدی
مجموعــه آریاکوپلینــگ ابتــدا بــا حضور در ایســتگاه 
شــماره یــک آتــش نشــانی تهــران واقــع در میــدان 
حســن آبــاد ضمــن دیــدار بــا جــالل جلیلــی معاون 
ــاد و  ــتگاه،  ی ــن ایس ــای ای ــانان کوش ــش نش و آت
خاطــره شــهدای ایســتگاه یــک در حادثــه پالســکو، 
شــهیدان محســن روحانــی، فریــدون علــی تبــار و 

محمــد آقایــی را گرامــی داشــتند. 

ــا  ــگ ب ــئوالن آریاکوپلین ــدار مس ــن دی ــس از ای پ
حضــور در ســازمان آتــش نشــانی تهــران  بــا دکتــر 
عبدالملکــی عضــو هیــات مدیــره،  محمــود قدیــری 
معــاون پیشــگیری و واحــد کیانــی معــاون عملیــات 
ــن  ــدار و ضم ــران دی ــانی ته ــش نش ــازمان آت س
گرامیداشــت شــهدای فــداکار حادثــه تلــخ پالســکو 
پیرامــون ضــرورت ایمــن ســازی ســاختمان هــا و 
تکیــه بــر تولیــد تجهیــزات آتــش نشــانی باکیفیــت 

داخلــی گفــت و گــو کردنــد.   
در ایــن روز 16 شــاخه گل بــه یــاد 16 شــهید آتــش 

نشــان ســی ام دی مــاه، در ســازمان آتــش نشــانی و 
ایســتگاه شــماره یــک تهــران  قــرار گرفت.

4 ســال پیــش ســی ام دی مــاه 1395 ســاختمان 
ــار  ــران دچ ــهر ته ــای ش ــی از نماده ــکو یک پالس
حادثــه حریــق شــد و در اثــر شــدت آتــش ســوزی 

ــم فروریخــت.  ــان  3 ســاعت و نی باگذشــت زم
در ایــن حادثــه پــس از 9 روز تــالش شــبانه روزی 
آتــش نشــانان و امدادگــران، پیکــر 16 شــهید آتش 
نشــان و 6 شــهروند از زیــر آوار خــارج شــدند. 

ــاد. یادشــان گرامــی ب

اسکن کنید
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مــواد و مصالــح ســاختمانی هنــگام ســوختن، عالوه 
ــز  ــر آزاد ســازی گازهــای ســمی، گــرد زغــال نی ب
ــب ایــن گردهــای زغــال  تولیــد می کننــد. اغل
ــای  ــق در فض ــورت ذرات معل ــوده و بص ــبک ب س
داخلــی ســاختمان های دچــار حریــق، شــناور 

هســتند. 
امــروزه مصالــح ســاختمانی در مقایســه بــا نیم قرن 

پوشش محافظ صورت و گردن آتش نشانان

ــوده  ــترس زا ب ــر و اس ــغل های پرخط ــی از ش ــانی یک ــش نش ــاز آت از دیرب
ــان  ــه گریب ــت ب ــی دس ــرات مختلف ــا خط ــه روزه ب ــانان هم ــش نش ــت. آت اس
هســتند. نجــات شــهروندان درگیــر در حــوادث آتــش ســوزی فقــط گوشــه ای 
از فعالیت هایــی اســت کــه ایــن قشــر فــداکار و زحمتکــش، بانــی آن هســتند. 

اخیــر بیشــتر بــا مــواد مصنوعی ســاخته می شــوند. 
مــوادی کــه در هنــگام ســوختن گازهــای ســمی و 
ذرات مضــر و ســرطان زا آزاد می کننــد. شــاید بــه 
همیــن دلیــل باشــد براســاس آمــار بیــن المللــی 
منتشــر شــده از ســوی انجمــن حمایــت از آتــش 
نشــانان آمریــکا، آتــش نشــانان بــه طــور متوســط 
ــواع  ــار ان ــادی دچ ــردم ع ــتر از م ــد بیش 19 درص

مختلــف بیمــاری ســرطان می شــوند. 
آتــش نشــانان هنــگام حضــور در فضاهــای دچــار 
حریــق، اغلــب از قســمت گــردن، صورت و شــانه ها 
در معــرض ذرات معلــق و آســیب رســان هســتند. 
بــه همیــن دلیــل اغلــب آتــش نشــانان از پوششــی 
اســتفاده می کننــد کــه آنهــا را در برابــر ایــن 
ــم  ــی کــه می خواهی ــد. محصول آســیب حفــظ کن
معرفــی کنیــم بــه ایــن موضــوع و حل این مشــکل 

می پــردازد. 
ــه کــرده اســت از  ــد HoneyWell پوششــی را ارائ برن
ــای  ــات اطف ــن عملی ــش نشــان در حی پوســت آت
از  ایــن پوشــش  حریــق محافظــت می کنــد. 
الیــاف بســیار ســبک، نــرم، بــا قابلیــت عبــور هــوا 
ــده  ــاخته ش ــق س ــور ذرات معل ــری از عب و جلوگی
ــت در ســطح پوســت،  ــع شــدن رطوب اســت. جم
ــش  ــث افزای ــی، باع ــاس کالفگ ــر احس ــالوه ب ع
ــت  ــطح پوس ــق در س ــذب ذرات معل ــتعداد ج اس
ــن  ــرای ای ــده ب ــر ش ــای ذک ــس مزای ــود. پ می ش
ــه  ــز آن نســبت ب ــوان وجــوه تمای پوشــش را می ت

پوشــش های معمــول دانســت.
ــا  ــری ت ــوذ ناپذی ــا نف ــظ ب ــش محاف ــن پوش ای
برابــر ذرات  99.9 درصــد ســدی محکــم در 
معلــق ســرطان زا ایجــاد می کنــد و بــا ارگونومــی 
مناســب کامــال شــانه، ســر و گــردن آتــش نشــان 
ــن  ــن ترتیــب شــاید بتــوان ای را می پوشــاند. بدی
ــرای  ــروری ب ــای ض ــی از لباس ه ــش را یک پوش

ــرد.   ــش نشــانان تصــور ک آت

یعقوب دلیجه
مطابــق تصاویــر کامال مشــخص اســت کــه اســتفاده از این 
پوشــش جدیــد در مقایســه بــا پوشــش های معمــول مورد 
ــوی  ــد جل ــا چــه حــد می توان اســتفاده آتــش نشــانان، ت
نفــوذ ذرات معلــق ســرطان زا و آســیب رســان را بگیــرد.
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تــا چنــد ســال اخیــر آتــش نشــانان مجبــور بودنــد 
ــت  ــی )Thermal( را در دس ــای حرارت دوربین ه
خــود حمــل کننــد تــا بتواننــد مســیریابی کــرده، 
مبــدا و مرکــز آتــش را ردیابــی کننــد. مشــکل دوم 
ایــن بــود کــه ایــن دوربین هــا هــر دو دســت یــا در 
بهتریــن حالــت یکــی از دســت های آتــش نشــان 

ماسک آتش نشانی با دوربین حرارتی

ــن کاری اســت کــه آتــش  ــراد مهم تری ــق و نجــات جــان اف عملیــات اطفــای حری
نشــانان بــا فــداکاری و شــجاعت مثــال زدنــی آن را بــه انجــام می رســانند. اغلــب با 
شــروع آتــش ســوزی در یــک نقطــه از ســاختمان، مــواد اشــتعال پذیــر بــا فرآینــد 
ســوختن ناقــص، دود غلیظــی ایجــاد می کننــد. دود غلیــظ دامنــه دیــد را به شــدت 
کاهــش داده و فرآینــد نجــات افــراد و عملیــات اطفــای حریــق را مختــل می کنــد. 

ــی یکــی  ــوان عملیات ــرد و عمــال ت ــر می ک را درگی
ــن  ــن دوربی ــه حمــل ای ــال ب ــش نشــانان کام از آت
ــدم  ــز ع ــوم نی ــکل س ــت. مش ــاص می یاف اختص
وضــوح کافــی تصاویــر و فیلــم ارائــه شــده توســط 
ــات  ــاذ تصمیم ــوی اتخ ــه جل ــد ک ــن می ش دوبی
ــق  ــای حری ــات اطف ــده عملی ســریع توســط فرمان

ــد،  ــن فرآین ــت.  تصــور کنیــد کــه در ای را می گرف
ــد و  ــر را ببین ــد تصاوی ــدا بای ــات ابت ــده عملی فرمان
ســپس بــا گرفتن تصمیــم مناســب، آن را بــه آتش 
نشــانان مخابــره کنــد. همیــن موضــوع باعــث کمی 
تاخیــر در فرآینــد اطفــا خواهــد شــد. اینجــا ثانیه ها 
ــا گذشــت هــر ثانیــه، ســرعت  حیاتــی هســتند. ب
گســترش آتــش نیــز افزایــش می یابــد و هــر لحظه 

ــخت تر. ــای آن س اطف
شــرکت آمریکایــی 3M ماســک آتــش نشــانی بــا 
نــام تجــاری Scott Sight ارائــه کــرده که شــاید 
ــرای پوشــش دادن  ــن راهــکار ب ــوان آن را بهتری بت

مشــکالت مذکــور دانســت. 
مشــخصات اصلــی ایــن ماســک جدیــد بــه شــرح 

زیــر هســتند:
 ارگونومــی مناســب جهــت پوشــش کامــل ســر و 

گــردن
 وزن بســیار ســبک ماســک و ملحقــات حداکثــر 
ــب  ــه اغل ــت ک ــی اس ــن در حال ــرم: ای ــا 240 گ ت
ــی  ــانی 400 ال ــش نش ــای آت ــک ها و کاله ه ماس

ــد.  ــرم وزن دارن 750 گ
ــر ثانیــه  ــم ب ــه دوربیــن حرارتــی 9 فری  مجهــز ب

ــر روی کاله ــه شــده ب تعبی
ــن در  ــر دوربی ــه ای تصاوی ــش لحظ ــت نمای  قابلی

ــه ای ــات لحظ ــه تصمیم ــک ب ــل کاله و کم داخ
ــچ  ــه هی ــد گســترده ک ــه دی ــا دامن ــز ب  دارای لن

ــود ــد ب ــان دور نخواه ــش نش ــر آت ــزی از نظ چی
ــری از  ــب و جلوگی ــگر مناس ــه نمایش ــز ب  مجه

ــان ــش نش ــم آت ــتگی چش خس
ــا  ــار ســاعت ب ــا چه ــه ت  قابلیــت فعالیــت بی وقف

)AAA( ــری قلمــی ــت بات ــک جف اســتفاده از ی

آتــش نشــانان بــا اســتفاده از کاله و ماســک مجهــز 
بــه دوربیــن حرارتــی بــدون اینکــه مجبــور باشــند 
دســت خــود را درگیــر کننــد، تصمیمــات درســتی 
در فرآینــد عملیــات گرفتــه و ســریع تر مرکــز حریق 
را شناســایی کننــد. همچنیــن کمــک می کنــد تــا 
افــراد محصــور در شــعله های آتــش ســریع تر نجــات 
پیــدا کننــد. و در آخــر بــا قابلیــت نمایــش تصاویــر 
ــی  ــک بزرگ ــانی، کم ــش نش ــک آت ــل ماس در داخ
در راســتای چابکــی و تصمیــم گیــری ســریع تیــم 

عملیــات اطفــای حریــق خواهــد بــود. 

یعقوب دلیجه
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راه ردستی و راستی اداهم خواهد داشت
محمدحسین صالحی تجریشی

1328-1399 ار غنون ساز فلک ر زهن اهل هنر است           چون از این غصه ننالیم و رچا نخروشیم
حافظ این  حال  عجب با هک  توان گفت هک  ما          بلبالنیم هک رد موسم گل خاموشیم

محمدحســین صالحــی تجریشــی پــدر آریاکوپلینــگ روز جمعــه 
ــی را وداع  ــی دارفان ــت قلب ــر ایس ــر اث ــاه 1399 ب ــان م ــم آب نه
گفــت. پیکــر مرحــوم یازدهــم آبــان در قطعــه 14 بهشــت زهــرا در 

ــکان در خــاک آرام گرفــت. ــواده ایشــان و نزدی حضــور خان
ــزل  ــاط من ــودی در حی ــم یادب ــان 99 مراس ــنبه 13 آب ــه ش روز س
مرحــوم برگــزار شــد و بســتگان، دوســتان و آشــنایان جهــت ابراز 
همــدردی بــا خانــواده صالحــی تجریشــی حضــور داشــته و یــا بــا 

ارســال گل و یادبــود، یــاد آن بــزرگ مــرد را گرامــی داشــتند.
کارکنــان مجموعــه آریاکوپلینــگ کــه از ابتــدای ایــن غــم جانکاه 
بــرای تســلی دل بازمانــدگان در کنــار خانــواده صالحــی تجریشــی 
ــاد مرحــوم را  حضــور داشــتند، ضمــن عــرض تســلیت مجــدد ی
گرامــی داشــته  و هــم پیمــان شــده انــد کــه راه ایشــان کــه جــز 

درســتی و راســتی نبــوده را ادامــه دهنــد.
روحشان قرین آرامش، یادشان همیشه سبز.

اعضای خانواده آریاکوپلینگ/ 13 آبان ماه 1399
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کیفیت تاریخچه می سازد.کیفیت تاریخچه می سازد.
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با حفظ ایمنی از گرمای آتش لذت ببریم.
آرامش و ایمنی خانواده های ما مدیون آتش نشانان است.

Instagram Website


