آﯾﺎ ﺑﺎک ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
دود در ﺣﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از آن اﺳﺖ .ﺣﺎدﺛﻪ ی آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را در ﺧﺒﺮﻫﺎی روز زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺗﻮﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﻣﻠﮑﯽ درﺑﺎره اﻣﮑﺎن اﻧﻔﺠﺎر ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از وﻗﻮع آﺗﺶﺳﻮزی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎک
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎک ﺑﻨﺰﯾﻦ روی
ﺑﻨﺰﯾﻦ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮدرو ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ،
ً

ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎک ،ﺷﯿﻠﻨﮕﻬﺎ ،ﺑﺴﺖ و اﺗﺼﺎﻻت دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد» :اﮔﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎز در ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺳﺮ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﻮد و ﺗﻐﺮات در آن
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در ﺧﻮدرو ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺧﻮدرو از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن
ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﭘﻮت را ﺑﺎﻻ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ رﺳﯿﺪن ﻫﻮا ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺗﺸﺪﯾﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺑﺎک ﺧﻮدرو ﮔﺎز ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﮐﻬﺎی ﺧﻮدرو
ً
ﻣﻨﺎﻓﺬی ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻃﺮاف ﺑﺎک ﺧﻮدرو ،ﺑﻮی
ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد«.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :در ﺻﻮرت ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎک ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه از آن ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺧﻮدرو ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود«.
ﻣﻠﮑﯽ اﻓﺰود» :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ دﭼﺎر اﻧﻔﺠﺎر ﺷﻮد ،اﮔﺮ
ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎک رﺳﯿﺪه و از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
راهﻫﺎی ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎک داغ و داغﺗﺮ و ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و راﻫﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺧﺮوج ﮔﺎز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺳﺨﻨﮕﻮی آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ ﺧﻮدرو ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دﺳﺘﯽ
ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﻮدرو ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروی آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

