مجموعه آموزش فشرده
کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور

آنچه باید یک آتش نشان بداند

شماره 99 :

 آموزش گره ها در آتش نشانی
گره شكاف دار
گره شكافدار تشكيل شده است ،از دو گره نيم خفت كه يكي از آنها برعكس ديگري مي باشد به اين صورت كه به
دور يك ميله فلزي يا تيرچوبي يكبار سر طناب را گردانده ،به طوري كه يك گره نيم خفت تشكيل مي گردد .سپس
يكبار ديگر سرطناب را گردانده و از بين تير چوبي و طناب خارج مي نمائيم مانند به جهت آنكه اين گروه در هنگام
كشيدن باز نشود ،بوسيله سرطناب باقي مانده ،يك گره خفت بعنوان گره ضامن به نحوي زده مي شود كه خود طناب
داخل گره خفت قرار گيرد .از وسط طناب هم مي توان براي بستن گره شكافدار استفاده كرد .به شرط آنكه گره
شكافدار وسط طناب را بتوان از سر تيرك وارد كرد .در گره شكافدار وسط طناب در ابتدا بوسيله دست راست يك
گره نيم خفت زده مي شود ،بعدنيم خفت دست راست را بر روي نيم خفت دست چپ قرار داده ،تا بر يكديگرمنطبق
گردند .در مرحله آخر دونيم خفت منطبق شده را از سرتيرك وارد مي كنيم .گره شكافدار را مي توان بستن طناب
به يك تيرك ،يابستن طناب به وسايل آتش نشاني همچون تير و ملزومات ديگر مورد استفاده قرار دارد.

گره شكافدار با يك حلقه
اين گره همانند گره شكافدار مي باشد با يك اختالف جزئي ،ولي شروع و پايان آن يكسان مي باشد .گره شكافدار با
يك حلقه به اين صورت زده مي شود كه بين دو نيم خفت ( همانند گره شكافدار) يك حلقه بر روي خود طناب زده
مي شود .مزيت اين گره در اين است كه در جهتي كه دوبار چرخيده است ،اگر كشيده شود سر نمي خورد .در هنگام
بستن اين گره به سمتي كه طناب كشيده مي شود ،بايد توجه نمود.
در اين گره بايد حلقه در سمتي باشد كه مي خواهيم طناب را بكشيم ،به اين صورت كه اگر طناب را از سمت راست
بخواهيم بكشيم ،حلقه نيز بايد در سمت راست باشد و اگر طناب را از سمت چپ بخواهيم بكشيم ،حلقه نيز بايد در
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سمت چپ باشد .در گره شكافدار با يك حلقه جهت باال كشيدن لوله گره بايد به فاصله  3الي  3/5متر از سرلوله
طوري زده شود كه اگر تحت فشار آب قرار گرفت ،آب به سهولت از لوله جريان يابد ،سپس يك قوس به لوله داده و
يك گره شكافدار به قسمت باريك سرلوله يا در قسمت اتصال كوبلينگ و سرلوله زده شود .وقتي كه لوله به لبه ديوار
رسيد ،گره شكافدار وسط طناب از سرلوله باز شده و طناب به هرچيز محكمي بسته مي شود به طوري كه گره
شكافدار با يك حلقه حدود  6الي  9سانتيمتر از ليه ديوار پائين تر باشد.در اين وضعيت طناب وزن لوله اي را كه
تحت فشار آب مي باشد تحمل مي نمايد.

گره يك حلقه و دونيم خفت
گره يك حلقه و دونيم خفت به اين صورت زده مي شود كه در ابتدا يك حلقه بر روي تيرك زده مي شود،
سپس دوگره نيم خفت بوسيله سر طناب باقي مانده بر روي طناب زده مي شود .از اين گره چنان است كه در صورتي
كه فشار بر آن وارد شود ،جمع نمي شود و پس از آنكه فشار از روي آن خارج شد ،به آساني باز مي شود.
گره صياد
گره صياد راكه شباهت زيادي با گره يك حلقه و دو نيم خفت دارد را مي توان بجاي آن بكار برد .اين گره به اين
صورت است كه در ابتدا يك حلقه بر روي تيرك زده مي شود .سپس يك گره نيم خفت بوسيله سر طناب بر روي
طناب زده مي شود كه از ميان حلقه ايجاد شده بگذرد ،بعد نيم خفت ديگري بعد از نيم خفت اولي زده مي شود از
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اين گره همانند گره يك حلقه و دونيم خفت براي بستن طناب به تيرك با طناب ديگر استفاده مي گردد .خدمه هاي
قايقهاي آتش نشاني براي بستن قايق خود به تيركهاي موجود در اسكله از اين گره بيشتر استفاده مي كنند.

گره كنده كش
در ابتدا يك گره نيم خفت طوري زده مي شود كه كنده يا الوار در داخل آن قرار بگيرد ،سپس سرطناب را دو بار به
دور طناب مي گردانيم تا گره زده شود.از اين گره براي باال كشيدن انواع الوار و هر چيزي نظير آن استفاده مي شود.
هنگامي كه بخواهيم يك تيرك يا شيئي ديگر را باال بكشيم ،بعد از هر گره كند كش به فاصله  20سانتيمتر يك گره
نيم خفت زده مي شود .با اين روش تيرك با الوار و يا كنده را مي توان بصورت راست باال كشيد و مانع از آن شد كه
به موانع برخورد داشته باشد اگر دو سر كنده داراي قطرهاي مساوي نباشد ،بهتر است كه گره كنده كش را در
قسمتي كه آن بيشتر است ،بسته شود.
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