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بسمه تعالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

منطقه هشت عملیات

2 نمونه سواالت آزمون ارتقاء کاردان
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 .1پمپ آبرسانی را تعریف کنید ؟ پمپ دستگاهی است ک به وسیله بعضی از نیروهای خارجی به
حرکت درآمده و در سیاالت ایجاد انرژی فشاری و سرعتی نموده و باعث انتقال آنی میشود.
 .2پمپ دستگاهی است که انرژی ...م ....و  .......را به سیاالت انتقال داده و موجب تولید انرژی
 .........در سیاالت می گردد ؟ مکانیکی و الکتریکی و دستی-جنبشی سرعتی و فشاری
 .3پمپ های تناوبی  ،پمپ های جا به جایی مثبت ،پمپ های جا به جایی غیرمثبت ،پمپ های اجکتوری
را توضیح دهید ؟ پمپ تناوبی:وجود یک حرکت تناوبی از قبیل رفتو برگشت یا باال پایین که از
خص.صیات اصلی یک پمپ تناوبی میباشدو نیز بر خالف پمپ های گریز از مرکزودورانی ویا
اجکتوری که شامل قطعات به ترتیب(پروانه-دنده-نازل)می باشند .پمپ جابجایی مثبت:پمپ های تناوبی و
پمپ های دورانی سیکل پیستون یا انگشتی یا دوران مقدار معینی از حجم سیال را جابجا میکند.بنابراین
اگرسرعت سیکل حرکت ویا دوران افزایش یابد سرعت نیرو و شتاب در آنها افزایش خواهد یافته و در
نتیجه جابجایی آنها نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس به عبارت دیگر دور یا سیکل با سرعت و نیرو و
شتاب و مقدار آبدهی باهم متناسب بوده و نسبت مستقیم دارند .بدین لحظ این نوع پمپ ها را جابجایی
مثبت می گویند.پمپ جابجایی غیرمثبت:دستگاهی است که اعمال ایجاد فشار الزم در مایعات استفاده از
نیروی گریز از مرکز به منظور نقل وانتقال مایعات از نقطه ای به نقطه دیگر مورد استفاده قرار می
گیرد.پمپ اجکتوری:پمپی است که با قانون ونتوری وقطعه اصلی شیپوری انرژفشاری را به سرعتی
تبدیل کرده وباعث ایجاد خالئ میشود.
 .4پمپ های جا به جایی مثبت بر اساس کار و ترکیب به چند گروه تقسیم می شوند ؟-1پمپ های
تناوبی(دو سو-رفت و برگشتی-باال وپایین-پس و پیشرو)-2پمپ دورانی
 .5سه نازل یک اینچی معادل یک نازل با چه قطری می باشد ؟(1)3/4اینچ
 .6کدامیک از پمپ ها دارای قطعه ای بنام پیستون یا انگشتی می باشد ؟پمپ تناوبی فشاری
 .7پمپ نوع پیستونی به چند نوع تقسیم می شود و جزء کدامیک از پمپ های تناوبی است ؟به دو نوع
یک طرفه و دو طرفه تقسیم میشود وجزء پمپ تناوبی فشاری میباشد.
 .8پمپ های دورانی جزء کدام نوع پمپ ها به شمار می روند ؟جزء پمپ های جابجایی(رانش)مثبت به
شمار میروند.
 .9انواع پمپ های دورانی را نام ببرید ؟پمپ های دورانی دنده ای و دورلنی پره ای
 .10کنترل و تنظیم بازدهی پمپ های جابه جایی مثبت چگونه است ؟ -1با تغییر دادن سرعت گردش
محور یا شفت اصلی-2.با تغییر دادن سرعت سیکل حرکت میل لنگ در پمپهای تناوبی فشاری نوع
انگشتی پیستونی و پمپهای باالبرنده و مرکب-3استفاده از یک لوله فرعی
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 .11مورد استفاده پمپ های جابه جایی مثبت در آتش نشانی چیست ؟ جهت تخلیه هوا
 .12کاربرد پمپ های دورانی را توضیح دهید ؟این نوع پمپها بر خالف پمپهای گریز از مرکز ک
سرعت جریان سیال رابه طور قابل مالحضه ای باال میبرد سیال را به طور ثابت و یکنواخت از داخل
محفظه خود بیرون می رانن به همین سبب جزه پمپهای جابجایی مثبت به شمار میروند و به دو دسته
پمپهای دورانی دنده ای و پمپهای دورانی پره ای تقسیم میشوند.
 .13در کدامیک از قطعات زیر وسیله آب بندی یا کاسه نمد را در انتهای سیلندر و در داخل بدنه اصلی
جاسازی و ثابت می کنند؟پمهای قوطه ور
 .14نیروی محرکه پمپ  TR3از چه طریقی تامین می شود ؟ از طریق یک توربین آبی تامین میشود.
 .15پمپ های  TR3مخصوص استفاده در چه مواردی است ؟این پمپ مخحصوص نقل وانتقال مایعات
قابل اشتعال نظیر بنزین ونفت و غیره میباشد
TR3

 . 16در پمپ
؟(2)1/2اینچ

و اندازه کوپلینگ ورودی و خروجی توربین به ترتیب چند اینچ است

 .17در پمپ  TR3اندازه کوپلینگ ورودی مکش چقدر است ؟ 3اینچ
 .18در توربو پمپ کف کش سبد ورودی باید حداقل در چه عمقی از آب قرار گیرد ؟15میلیمتر
 .19عمل تهویه را تعریف کنید ؟عبارت است عمل جابجایی هوا و تهویه در عملیات اطفا حریق شامل
آن دسته از عملیاتی است ک برای جابجایی دود حرارت و گازهای سمی و آلوده از داخل اماکن حریق
زده با هوای عادی خارج از محل حریق زده صورت می گیرد.
 .20منظور از فشار مثبت چیست ؟چناچه فشار یک فضای بسته از فشار محیط اطراف آن بیشتر باشد آن
را فشار مثبت مسگویندو مسیر جریان هوا از سمت فضای بسته به سمت فضای اطراف باشد.
 .21میزان هوای کشیده شده به داخل دود طبق قانون پارنل به چه عواملی بستگی دارد ؟ -1محیط
آتش-2گرمای خارج حریق-3ارتفاع موثر ستون گازهای داغ باالی آتش
 .22به موادی که در حالت مایع فشار بخارشان در دمای  100درجه فارنهایت از  40پوند بر اینچ
مربع تجاوز کند چه می گویند ؟ گاز
 .23فشار نسبی را تعریف کنید ؟فشارهای باالتر و پایینتر از فشار جو رافشار نسبی میگویند.
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 .24دستگاه هایی که هوا و فشار نسبی را اندازه گیری می کنند به ترتیب چه نامیده می شوند
؟بارومتر و مانومتر
 . 25به ذرات بسیار ریز و معلق مایع که دراثرفعل و انفعاالت شیمیایی و اکسیداسیون درهنگام سوختن
مواد به وجود می آیند چه می گویند ؟ آئروسل
 .26به چه دلیل هنگامی که آب به داخل ظرف ریخته شود بدون توجه به شکل قبلی به یک سطح صاف
ساکن می شود ؟به علت فشار هوا
 .27منظور از دود چیست ؟ذرات جامد و بسیار ریز کربن ک از سوختن مواد ناشی میشود ومعلق
درهواست را دود می گویند.
 .28قسمت های اصلی آسانسور را نام ببرید ؟چاهک-کابین-موتورخانه
 .29چاهک آسانسور چگونه باید باشد توضیح دهید ؟چاهک فضایی دور بسته و عمود که معموال تا
5/1متر از پایین ترین سطح طبقه شروع شده تا آخرین طبقه ادامه دارد که روی آن نیز اتاقک آسانسور
قرار گرفته است.
 .30در قسمت پایین چاهک آسانسور چرخ هرزه گردی به نام  .......وجود دارد .گاورنر
 .31طول تیرک چراغ ( پرژکتور ) خودرو آتگو  ....... 1325متر و دارای  4المپ  ........وات می
باشد 7.متری با چهار چراغ1000وات میباشد.
 .32ظرفیت مخزن سوخت خودرو آتگو چند لیتر است ؟125لیتر
 .33حجم روغن گیربکس ،مخزن سوخت و ظرفیت آب در خودرو آتگو چقدر است ؟2لیتر و ظرفیت
مخزن آب 4000لیتر
 .34آبدهی یک نازل  2اینچی معادل چند نازل یک اینچی می باشد ؟چهار برابر یک نازل یک اینچی
 .35عملکرد پمپ تخلیه نصب شده بر روی خودرو آتگو  1325چگونه است ؟ تخلیه هوا بوسیله
پیستون دوبل انجام میشود.
 .36حجم روغن مورد نیاز جهت پمپ تخلیه و نوع آن در پمپ  NH30چیست ؟ 65صدم لیتر
 .37آب در چه درجه ای بیشترین وزن مخصوص خود را دارد ؟ ( بر حسب سانتیگراد )در  4درجه
سانتیگراد
 .38به محلولی که تعداد یون های  OHاز یون های  Hبیشتر باشد چه گویند ؟محلول بازی است
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 .39فشار تست لوله های الستیکی فشار قوی چند بار است ؟90بار
 .40مشخصات لوله هوزریل کدامند ؟لوله فشار قوی الستیکی با قطر داخلی25میلیمتر میباشد این لوله ها
با فشار 90بار تست وبا حداکثر50بار بکار گیر و استفاده میشود.
 .41خواص آمونیاک  NH3را توضیح دهید و برای اطفاء آن چه باید کرد ؟ آمونیاک مهمترین ترکیب
هیدروژنه ازت میباشد و در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت دارحاصل میشود.آمونیاک گازیست بی
رنگ با مزه فوق العاده تند و زننده که اشک آور وخفه کننده نیز میباشد.گاز آمونیاک از هوا سبکتر بوده
و به سهولت به مایع تبدیل میشودو در آب بسیار محلول است.در صورتی ک سیلند گاز آمونیاک مشتعل
شده است شعله آنرا خاموش نکنید مگر اینکه جریان گاز را بتوان قطع کرد.سیلندرها را با آب خنک
کنید.از پودر خشک شیمیایی یا گاز کربنیک یا آب بصورت اسپری جهت اطفای آن میتوان استفاده نمود.
 .42مقدار آبدهی از درون یک سرلوله به قطر  1/5اینچ با فشار  Psi100چقدر است ؟
q=30*d2
Q=675gpm
 .43در کنار دریای آزاد که فشار آن یک اتمسفر است یک پمپ می تواند حداکثر چند فوت آب را از
عمق بکشد ؟در کنار دریای آزاد ک فشار آن یک اتمسفر است یک پمپ میتواند حداکثر33/8فوت آب را
از عمق بکشد.
 .44بهترین ماده جهت اطفای تی ان تی کدام ماده است ؟آب
 .45طبق اصل دو از قوانین فشار  ،فشار در هر نقطه ای در یک سیال ساکن در تمام جهات به صورت
.......یکسان .......است .
 .46بعد از آب و الکل  ،مهمترین حالل در شیمی آلی کدام ماده است ؟اتر بعد از آب و الکل مهمترین
حالل در شیمی آلی است.
 .47برای اطفای هیپوسولفیت سدیم از چه ماده اطفایی استفاده می شود ؟آب فراوان تا غرق آب شود
 .48مایعی است قابل اشتعال با نقطه شعله زنی منهای  45درجه سانتیگراد و درجه حرارت اشتعال
 180درجه سانتیگراد و بخارات آن سنگین تر از هوا است  .مطلب فوق بیانگر چه ماده ای است ؟دی
اتیل اتر
 .49جهت اطفاء حریق اتر متعارفی از کدام ماده اطفایی استفاده می شود ؟جهت اطفای حریق آن از
خاموش کننده انیدرید کربنیک پودر خشک یا کف مقاوم الکل استفاد میشود.
 .50درصد رهایی و خالصی از ریسک غیرقابل قبول و درجه دوری از خطر را چه می گویند ؟ضریب
ایمنی
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 .51اصول اساسی در عملیات کمک رسانی چند مرحله است ؟-1بازرسی و تشخیص و درک صحیح
نوع حادثه تعداد مصدومین و وضعیت آنها-2سازماندهی نیروهای نجات گر و تعیین وظایف افراد-3
مشخص نمودن تجهیزات و ابزار مناسب مورد استفاده در عملیات نجات-4تعیین الویتهای نجات-5
شناسایی و تعیین محل مناسب و امن جهت استقرار مصدومین-6شناسایی و تعییت محل مناسب برای
استقرار هلی کوپتر یل آمبوالنس-7همکاری بانیروهای انتظامی و سایر نیروهای حاضر در محل.
 .52ویژگی های امدادگر و نجاتگر را نام ببرید ؟-1سرعت عمل در کسب اطالعلت از وضع بیمار یا
مصدوم موقعیت حادثه و خطرات موجود-2آرامش و حفظ خونسردی-3مهارت در امداد و کمکهای اولیه
و شناخت آسیبها و بیماری و خطرات موجود در صحنه تصادف-5داشتن ابتکار عمل در استفاده از
شرایط و موقعیتها و امکانات و تجهیزات موجود.
 .53مهم ترین عاملی که امر امداد رسانی را موفقیت آمیز نموده و موجب کاهش آثار و عوارض
حوادث مختلف می گردد چیست ؟هماهنگی موجود دربین سازمانها
 .54هنگام عملیات برش با قیچی چه زمانی است ؟زمانی ک قطعه کار در وسط قیچی قرار گرفته باشد
و تیغه ها حالت عمود بر قطعه را دارند.
 . 55وضعیت سوئیچ عملکرد پمپ تجهیزات هیدرولیکی برای جداسازی کوپلینگ ها چگونه است
؟هرگز در هنگام کار پمپ یا در حالتی که سوییچ روی حالت عملکرد میباشد کوپلینگها نباید جدا شود.
 .56نکات ایمنی استفاده از پیستون جک تجهیزات هیدرولیکی را بنویسید ؟پیتون جک هرگز نباید
بیشاز حد باز شود یا بیش از حد فشرده شود.جمع شدن زیادی پیسستون موجب آسیب دیدن دستگاه
میشود.
 .57طول عمر شیلنگ های هیدرولیکی چند سال بوده و جهت رفع آلودگی آنها از چه موادی استفاده
می شود ؟طول عمر شیلنگهای هیدرولیکی 10سال است و جهت رفع آلودگی باید ازآب گرم و محلول
صابون استفاده کرد.
 .58رنگ کاغذ تورنسل در محیط خنثی ...بنفش .......و در محیط بازی .....آبی ........و در محیط
اسیدی .....قرمز ......می باشد .
 .59مشخصات و خواص استون را بنویسید ؟استون روی آب شناور است زیرا دانسیته آن از دانسیته
آب کمتر است و وزن مخصوص آن کمتر از یک است.وزن مخصوص آن0/8و چگالی آن49/62
 .60قوانین فشار بر سطح را توضیح دهید ؟-1فشار به هر سطحی ازکه روی آن اعمال میشود به
صورت عمودی و ستو.نی است-2فشار در هر نقطه از سیال ساکن در تمام جهات بصورت یکسان
است-3فشار اعمال شده از خارج به یک مایع که در داخل ظرفی قرار گرفته است در تمام جهات به
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طور یکنواخت ومساوی انتقال می یابد-4.فشار عمودی در یک سیال در ظرفی روباز با عمق آن تناسب
داارد-5فشار عمودی در یک سیال در ظرف روباز با چگالی سیال تناسب دارد-6فشار عمودی در یک
سیال در ته ظرف مستقل از شکل آن ظرف است.
 .61هر قدر  PHمایع کف به عدد  .7.....نزدیکتر باشد  ،مایع کف بهتر است .
 .62توسعه حجمی به کدام یک از عوامل بستگی دارد ؟ -1مایع کف-2سرلوله مناسب-3فشار مناسب-4
اختالط مناسب-5محیط عملیاتی مناسب-6آب مناسب
 .63مایع کف معمولی تا چند درجه سانتیگراد مقاومت می کنند و یخ نمی زند ؟تا حدود 20درجه
سانتیگراد مقاومت میکند.
 .64مقاومت کف و حباب آن در برابر حرارت چگونه باشد بهتر است ؟مایع کف و حباب کف کف هر
چقدر در برابر حرارت مقاومت کند بهتر است.
 .65در صورتی که وزن  10گالن از مایعی  90پوند باشد مطلوب است وزن مخصوص آن نسبت به آب
محاسبه شود 9/5.
 .66قدرت پوشش دهی کف باید چگونه باشد ؟ کفهایی که دارای حبابهای یک اندازه هستند قدرت
پوشانندگی بهتری دارند.مایع کفهایی که داحباب یکنواخت تولید میکنند بهتر هستند.
 .67کف سبک با سر لوله پر توسعه دارای چه مقدار پرتاب است ؟دارای پرتاب صفر است.
 .68به طور کلی پرتاب کف به چه عواملی بستگی دارد ؟ -1نوع مایع کف-2فشار پمپ-3سرلوله کفساز
 .70عالئم نیش حشرات و حیوانات کدامند ؟-1صدمه واضح نیش حشرات-2حساسیت در لمس-3تورم-4
نوارهای شعاعی در محل گزیدگی-5ضعف-6منگی-7درد موضعی-8خارش-9نکروز پوست پس از
حداقل 6ساعت
 .71عالئم ونشانه های مار گزیدگی چیست ؟-1درد فوری در محل گزش-2تورم و حساسیت اطراف
گزش-3غش کردن-4تعریق-تهوع و استفراغ-شوک
 .72مواردی که در هنگام مارگزیدگی نباید انجام شود کدامند ؟ -1تیغ زدن -2استفاده کردن از سنگ
مار-3مکیدن با دهان-4تورینکه بستن
 .73سیستم نردبان هیدرولیکی از لحاظ باال رفتن و پایین آمدن باید چند متر بر ثانیه باشد ؟از سرعت
باالبری مناسب با متوسط0/75متر در ثانیه و سرعت پایین آمدن متئسط یک متر در ثانیه برخوردار
باشد.
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 .74هیدرولیک  ،جرم مخصوص  ،چگالی  ،کالری و گرمای ویژه آب را توضیح دهید ؟هیدرولیک:علم
عبور مایعات از لوله ها تعریف شده است.گرمای ویژه آب:مقدار حرارتی که باید به واحد جرم جسم داده
شود تا درجه حرارتش یک درجه افزایش یابد.چگالی:عبارت است از جرم واحد حجم.جرم
مخصوص:عبارت است از وزن واحد حجم سیال.
 .75نسبت چگالی (دانسیته) دو جسم به یکدیگر را چه می گویند ؟وزن مخصوص میگویند.
 .76در رابطه با عایق بودن آب توضیح دهید و در چه وضعیتی بهتر عایق می شود ؟آب خالص قابلیت
هدایت الکتریسته بسیار ناچیز دارد به طوری که میتوان آن را عایق الکتریسته دانست.با ورود نمکهای
گوناگون به آب وابسته به نوع و مقدار نمک هدایت پذیری آب به شدت زیاد می شود لذا با اندازه گیری
مقدار قابلیت هدایت ویژه آبهای خالص میتوان به مقدار و نوع نمکهای گوناگون موجود در آن پی برد.
 .77موارد بحث شده در هیدرولیک را نام ببرید ؟هیدرو استاتیک -انواع سیال-سیستمهای اندازه گیری-
خواص فیزیکی آب-قوانین اصلی فشار
 .78انواع سیال چند گروه است ؟دونوع تراکم ناپذیرکه در محاسبات جرم مخصوص آنها ثابت فرض
میشود.وتراکمپذیرک جرم مخصوصشان را در حالت تعادل نتوان ثابت فرض کرد مانند گازها
 .79هیدرواستاتیک راجع به چه موضوعی بحث می کند ؟هیدرو استاتیک راجع به فشار در سیاالت در
حال سکون بحث میکند.
 .80خواص و مشخصات آب را توضیح دهید ؟ آب خالص مایعی بی رنگ بی بو بی مزه بی طعم با
یک ترکیب مولکولی از دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن است یک لیتر آب یک کیلوگرم جرم دارد که
بانیروی عمودی9/81نیوتن برابر میباشد.
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