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 .1مواردی که جهت ایمن نمودن محل برای شروع عملیات آوار برداری باید رعایت گردد را نام ببرید ؟
الف – جلوگیری از سقوط اشیاء معلق و دیوارهای در حال ریزش ( الزم به ذکر است چنانچه یک جسم  5کیلویی از
فاصله  2متری فقط با نیروی جاذبه زمین سقوط نماید سرعت برخورد آن با زمین حدود  6/5متر بر ثانیه میگردد که
چنانچه روی سر کسی بیفتد نیروی آن برای شکستن جمجمه آن شخص کافی است ) اشیاء معلق را باید از میان
برداشت و کامال مهار نمود و در قسمتهایی که احتمال ریزش دارد نباید عملیات شود بلکه ابتدا آنهارا باید تخریب یا
کامال ایمن نمود و سپس شروع به عملیات میکنیم .
ب – قطع آب – برق – گاز شهری – آب های لوله کشی و تحت فشار .
ج – از میان بردن شعله ها و دود و کشف محل نشتی های گاز شامل سیلندر های گاز و خارج ساختن و حمل آن به
نقطه مطمئن .
د – جلوگیری از ورود و تجمع و هجوم افراد متفرقه در روی آوار و حفظ سکوت جهت تشخیص محل محبوس
شدگان .
 .2اقداماتی که جهت کمکهای اولیه به هنگام دسترسی به محبوسی که بهوش نبوده و قادربه حرکت نمی باشد را بیان
نمایید ؟
الف -بازبینی راههای هوایی که در صورت انسداد آن را باز میکنیم .
ب -چنانچه تنفسی نداشته باشد اقدام به تنفس مصنوعی میکنیم .
ج -وضعیت قلب را معاینه و در صورت نیاز اقدام به ماساژ قلبی میکنیم .
د – تزریق سرم به هر مصدوم از ضروریات است.
ه -مراقبت از لهدیدگی ها کنترل خونریزی و ضربه های مغزی .
و -بی حرکت کردن شکستگی ها و معاینه و مراقبت از ستون مهره ها .
ی -آماده کردن برای حرکت (بسته بندی کردن)
ز -حرکت
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توجه  :تنها زمانی مجاز به حرکت دادن مصدوم بدون رعایت موارد فوق میباشیم که خطر مضاعفی جان مصدوم را
تهدید کند .
 .3کدامیک از دستگاه های هیدرولیکی  2شیلنگه با استفاده از پمپ دستی به صورت کامل فعال نمی شود؟
جک تلسکوپی
 .4علت اختالف رنگ شیلنگ ها در الکترو پمپ هیدرو لیک چه می باشد ؟
بخاطراشتباه نکردن در عملیاتها .احتمال دارد در حادثه اپراتور و پمپ چی یکدیگر را رویت نکنند در اینصورت
میتوانند با نام بردن رنگ ها متوجه شوند
 .5الکتروپمپ هیدرولیک همزمان چند دستگاه را می تواند فعال کند و با برق چند ولت کار می کند ؟
 2دستگاه و توسط برق  220ولت تک فاز کار میکند
 .6به هنگام شب تهیه نور افکن های قوی ضروری است که ازراه دور بصورت موازی به محل بتابد تا محیط برای
عملیات روشن و مناسب باشد .
 . 7عضوهایی که در اثر ماندن زیر فشار و یا گیر کردن بین موانعی که برای مدت طوالنی تحت فشار بوده اند و مشکل
خونریزی دارند را چه باید کرد ؟هیچگاهعضوهایی که در اثر ماندن در زیر فشار و یا گیر کردن بین موانعی که برای
مدت طوالنی تحت فشار بوده اند و مشکل خونریزی دارند نباید به یکدفه آزاد کرد بلکه باید قبل از رها سازی عضو
باالی آن را محکم بست و سپس اقدامات بعدی را انجام داد .به دلیل :ایجاد شوک-در صورت تغییر رنگ عضو پس از
برقراری جریان خون سموم به تمامی بذن انتشار میابد .
 .8تقسیم بندی ساختمان ها را از نظر نوع اسکلت بندی بنویسید ؟
 – 1اسکلت فلزی

 -2اسکلت بتونی

 -3اسکلت آجری

 -4اسکلت چوبی

 .9مزایای پمپ دستی هولماترو را نام ببرید ؟ سبک است – کم حجم است –قابل کنترل است – سهول در حمل –
عدم نیاز به برق
 .10الکتروپمپ هولماترو تقریبا چند کیلوگرم وزن دارد ؟
 80کیلو گرم وزن دارد
 .11در پمپ هایی که سیستم تخلیه هوای آنها اجکتوری دودی است چه زمانی باید شیلنگ دهنده ( خروجی ) متصل
گردد ؟
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در پمپ هایی که سیستم تخلیه هوای آنها اجکتوری دودی است تا وقتی که عمل تخلیه هوا کامل نشده است هرگز
شیلنگ دهنده ( خروجی ) را متصل ننمایید
 .12در صورتی که پمپ چی مشاهده نماید که سرلوله ای از کنترل خارج شده چه اقدامی را باید انجام دهد ؟
 -1فورا گاز دستی را ببندد

 -3شیر خروجی را ببندد

 -2دور موتور را کامالً کاهش دهد

 .13وقتی شیرهای خروجی پمپ باز یا بسته می شوند دور موتور چگونه باید تنظیم شود ؟
وقتی که شیر های خروجی باز یا بسته میشود دور موتور باید به طور مناسب تنظیم گردد تا از افضایش و یا کاهش
مقدار جریان و فشار در دیگر سرلوله هایی که از همان طریق تغذیه میشوند جلوگیری گردد
 .14طی تمرینات در مکان هایی که یک خط شیلنگ باید به بلندی وارتفاع برده و استفاده شود چه مواردی باید مورد
توجه قرار گیرد ؟در تمامی تمرینات در مکانهایی که یک خط شیلنگ باید به بلندی و ارتفاء برده و استفاده شود
کوپلینگ شیلنگ در پایه نردبان یا ساختمان بصورت متصل نشده باقی میماند تا وقتی که نفر سرلوله پیام باز کردن و
ارسال آب را بدهد  .این امر اطمینانی برای نفر سرلوله است که تا قبل از اینکه موقعیت ایمنی استقرار یابد از طریق
شیلنگی که تحت فشار قرار میگیرد در معرض خطر واقع نشود .
 .15برای جابه جا کردن پمپ های قابل حمل به چند آتش نشان نیاز است ؟
 2تا  4نفر و باید روشهای صحیح حمل را رعایت کنند
 .16در حالت آبدهی پمپ  ،فشار از چه مقداری نباید کمتر باشد ؟
 4اتمسفر (بار )
.17آزمایش خالء ( در پمپ ها ) به هنگام تحویل و سه ماهه را بنویسید ؟
 .1تمام بندهای شیلنگ خرطومی را به یکدیگر و سپس به ورودی متصل کنید .یک درپوش در انتهای آن نیز محکم
کوپلینگ نمایید  .درپوش های روی خروجی ها همیشه بسته میماند .سیستم تخلیه را با دور کارکرد تخلیه برای مدت45
ثانیه بکار اندازید  .به فشار سنج نگاه کنید سپس از اینکه فشار خالءبه  0/8بار رسید باید عمل تخلیه متوقف شود .در
صورتی که درجه فشار سنج در کمتر از یک دقیقه به  0/3بار برسد نشتی زیادی وجود دارد که ممکن است به ناف پمپ
نشتی در اتصاالت فشار سنج ساده یا مرکب شیر های خروجی اتصاالت مربوط به سیستم خنک کننده پمپ یا عیب هایی
مربوط به لوله های خرطومی و یا کوپلینگ های آنها باشد .
اشکال در هرکدام از موارد فوق که باشد در صورت امکان برطرف میگردد .ناف پمپ را میباید هنگامی که پمپ در
حال کار کردن است تنظیم نموده و نباید آن را به حدی محکم کنید که وقتی پمپ با فشار کم کار میکند ریزش آب
پمپ قطع شود .

http://mohandes-iran.com
3

نشتی در لوله خرطومی را میتوان از طریق آزمایش فشار آب که در زیر شرح داده میشود مشخص کرد و نمیتوان آن
را بصورت یک روش جاری انجام داد و فقط برای پیدا کردن نشتی انجام آن ضروری میباشد.
 .2درپوش مربوط به آخرین بند شیلنگ خرطومی را جدا و خرطومی را با یک واسطه مناسب به هیدرانت متصل کنید
فشار ساکن درون آن نباید ار  3بار تجاوز نماید .برای اینکه هوای داخل شیلنگ تخلیه شود یکی از خروجی های پمپ
را باز نموده سپس شیر هیدرانت را نیز به آرامی باز کنید به محض اینکه آب از خروجی پمپ شروع به جریان نمود
شیر خروجی پمپ را میبندیم همینطور میباید اجازه دهیم فشار هیدرانت ایجاد شود در صورتی که فشار هیدرانت بیشتر
از  3بار باشد یکی از خروجی های پمپ را باز کنید  .شیر هیدرانت باید به حدی باز شود که فشار آزمایش به میزان نیاز
ایجاد گردد و از  3بار تجاوز ننماید .
قبل از اینکه شیر خروجی پمپ را باز کنید شیر خروجی هیدرانت نباید باز شود .
هر پمپی که در این  2آزمایش اشکالی نداشته باشد بعید است که قادر به باال آوردن آب از عمق نباشد  .بنا براین در
مواردی که امکانات فراهم نباشد میتوان آزمایش عمق مکش را حذف نمود .
 .18دالیل تهویه در آتش سوزی را توضیح دهید ؟
الف -کاهش خسارت ناشی از آتش سوزی
ب -جلوگیری از گسترش حریق
ج -تامین شرایط ایمن و مناسب برای متصرفین و آتش نشانان ( انتقال محصوالت حریق به فضای خارج از آن )
ایجاد شرایط مناسب جهت عملیات امداد و نجات و اطفاء
 .19توربکس جزء کدام یک از باد بزن های تهویه به حساب می آید ؟
توربکس جزء بادبزن های هیدرولیکی یا توربین آبی به حساب می آید .
 .20مراحل تهویه اصولی را بنویسید ؟
مرحله .1بررسی و تشخیص نیاز به تهویه
مرحله  .2انتخاب روش مناسب تهویه
مرحله .3انتخاب دستگاههای مناسب تهویه و تعداد آنها
مرحله  .4انتخاب مکان مناسب جهت استقرار دستگاه
مرحله  .5رعایت ایمنی افراد و پرسنل عملیات و تجهیزات مربوطه از نظر تهویه و خطرات بهداشتی
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 .21معایب بادبزن با موتورالکتریکی را نام ببرید ؟
الف -این دستگاه نیاز به دستگاه مولد برق  220ولت یا  380ولت دارد
ب -نیاز به تجهیزات جانبی میباشد.
ج -احتمال برق گرفتگی در حین عملیات دارد و از طرفی تجهیزات جانبی آن دست و پا گیر است .
 .22جهت تهویه حریق های تونل در بین راه ها و یا تونل های بزرگ شهری از چه نوع بادبزن هایی باید استفاده کرد ؟
باد بزن های پنوماتیک یا توربین بادی
 .23واحدهای محاسبه مقدار هوادهی فن ها را بنویسید ؟
واحدهای مقدار هوادهی عبارتند از مترمکعب در دقیقه.متر مکعب در ساعت و فوت مکعب در دقیقه
 .24در قطر معادل محاسبه نمایید یک لوله  2/5اینچی معادل چند لوله  1/5اینچی می باشد ؟
معادل  3لوله  1/5اینچی میباشد.
 .25مقدار هوادهی فن ها به کدام عوامل بستگی دارد ؟
 .1دور پروانه ها
هرچه مقدار دور پروانه بیشتر باشد مقدار هوادهی آن بیشتر میباشد
 .2قطر پروانه
قطر پروانه بادبزن هرچه بزرگتر باشد مقدار هوادهی آن بیشتر است
 .3تعداد تیغه پروانه
هوادهی بادبزن ها با تعذاذ تیغه پروانه ها نسبت مستقیم دارد .
 .4زاویه پروانه ها
 .26بادبزن پنوماتیکی جزء کدامیک از بادبزن ها از نظر نیروی محرکه به نسبت چرخش پروانه آنها است ؟
جزء بادبزن توربین بادی
 .27اگر فشار پمپ یکسان و مساوی باشد آبدهی یک نازل  2اینچ نسبت به  2نازل یک اینچ چگونه است ؟
آبدهی یک نازل  2اینچ دو برابر  2نازل یک اینچ می باشد
5
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 .28مزایای بادبزن با موتور بنزینی را بنویسید ؟
الف -حمل آسان
ب -راه اندازی در مدت زمان کوتاه
ج -جابجایی آسان در مکان حریق
 .29در عالئم قراردادی ضربه ای آسانسور  3ضربه پیاپی چه مفهومی دارد ؟
کابین به طرف پایین کشیده شود
 .30چنانچه بخواهیم ترمز موتور را درآسانسورهای نسل جدید آزاد کنیم این کار توسط چه وسیله ای انجام می شود ؟
ال در کنار تابلوی اصلی قرار داده شده
توسط اهرمی سیمی که شبیه اهرم ترمز دوچرخه میباشد و معمو ً

 .31آرایش گروه های نجات در حادثه آسانسور به چه ترتیبی می باشد ؟
گروه  aبرای ورود موتور خانه در نظر گرفته می شود.
گروهbپس از ورود به ساختمان جلوی درب کابین استقرار می یابد.
گروه cبعوان رابط مابین گروه bو ماشین تجهیزات ایفاءنقش میکند.
همچنین در حوادثی که گروه aوbبا عالِیم قراردادی معمولی خود نتواند ارتباط برقرار کنند
و چنانچه گروه  Aنیاز به وسایل خاصی داشته باشد گروه Cنقش رابط Aو Bرا نیز عهده دار می گردد.
 .32عالئم قراردادی ضربه ای در حوادث آسانسور را بنویسید ؟
-1یک ضربه ,عالمت حضور و توقف.
-2دو ضربه,کابین به باال کشیده شود.
3-3ضربه,کایبن به طرف پایین کشیده شود.
-4چهار ضربه,عملیات خاتمه پیدا کرده و محبوسین خارج شده اند.
 .33تفاوت آسانسورهای نسل جدید با قدیم در چه می باشد ؟

http://mohandes-iran.com
6

آ سانسورهایی که به مقدار بسیار زیادی از نظر مصرف انرژی صرفه جویی و فضای کمتری را نسبت به آسانسور های
قبلی اشغال می نماید,این اسانسور های نسل جدید به mrlیاگیرلس معروف هستند.
 .34درصورت پاراشوت کردن آسانسورهای نسل جدیدروش غیرمکانیکی آزادسازی آن چه می باشد ؟
در صورت پاراشوت کردن ابن سیستم,آسانسور دارای سیستم بالک اوت یا جعبه سیاهی است
که همیشه مقداری برق ذخیرهدر آنجهت اذاد سازی از پاراشوت وچود دارد,که با رویز کردن دستگاه و استفاده از
کنتاکتورهای باال و چایین می توان سیستم را از پاراشوت خارج کرد.
VV . VF .35در آسانسورهای نسل جدید چه مفهومی دارد ؟
در این نوع آسانسور ها بجای گیربکس کردن که نقش سرعت به قدرت را به عهده دار بوده موتور اصلی از جعبه ای
به نام(vv.vfتری ویاف)voltage variable frequency-variableتغذیه می شود به این ترکیب که با تغییر ولتاژ و
فرکانس تعداد دور زدن های فولی اصلی با توجه به نیاز تغییر می کند.
 .36قربانیان حوادث چرخ گوشت معموالً چه کسانی هستند ؟
قربانیان این قبیل حوادث طبق امار اکثرا کودکان 9ماهه الی  3ساله می باشند که معموال کودکانی تیز هوش بوده و
بنا به حس تقلید و کنجکاوی و در اثر سهل انگاری خانواده دست خود را داخل چرخ گوشت کرده و حادثه می
افرینند.
 .37در چه مواقعی تیم نجات دراتاق بیهوشی می تواند سنگ فرز را روشن نماید ؟
در زمانی که فرد را بیهوش کرده اند مجاز به انجام این کار هستند
 .38وظیفه معاون فرمانده تیم نجات دراتاق بیهوشی چه می باشد ؟
نفر دوم معاون فرمانده که معموال ً وظیفه برش بدنه چرخ گوشت را عهده دار است
 .39در حوادث چرخ گوشت طبق اولویت چه اقداماتی را باید انجام دهیم ؟
-1چنانچه در نزدیکی کودک و چرخ گوشت قرار دارید با سرعت د شاخه چرخ گوشت را از پیریز خارج سازید و
خونسردی خود را حفظ کنید.
-2در جایی که با محل حادثه فاصله بیشتری داشته و به کنتور برق نزدیکتر می باشید فوراٌ به محض شنیدن صدای جیغ
کودک فیوز را قطع یا کلید کنتور راخاموش کنید.
-3پس از قطع برق و خارج کردن دو شاخه از پیریز به هیچ عنوان سعی در درآوردن دست مصدوم نکنید و
جهتحمل راحتر گلوی چرخ گوشت را از آن جدا کنید.
7
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 .40تیم های نجات درحادثه چرخ گوشت به چند دسته تقسیم می شوند ؟
 -1گروه عملیات
 -2گروه رابط
 -3دو نفر در محل اسقرار ماشین های نجات به عنوان مسئول بی سیم و حفاظت تجهیزات باقی میمانند
 .41تعداد نفرات گروه عملیاتی و گروه رابط در آرایش گروه نجات در حادثه چرخ گوشت به ترتیب چند نفر است ؟
گروه عملیاتی  5نفر

گروه رابط 2نفر

 .42نیروهای عملیاتی درحادثه چرخ گوشت به چند دسته تقسیم می شوند ؟
-1گروه عملیاتی:که شامل  5نفر در اطاق عمل می باشند.
الف)نفر اول فرمانده که مسیول و ناظر بر عملیات است.
ب)نفر دوم معاون فرمانده که معموال وظیفه برش بدنه چرخ گوشت را بر عهده دارد.
ج)ن فر سوم نجات گری است که مسیول حرکت دادن مصدوم و مراقبت کلی بیمار شامل مراقبت از سیستم تنفس و باز
بودن مجرای تنفسی کودک و حفاظت در مقابل براده های حاصل از برش که توسط پوشاندن بدن کودک با ملحفه
انجام میپذیرد.
د)نفر چهار وظیفه خنک کردن بدنه چرخ گوشت را با سرم فیزیولوژی یا آب عهده دار است
ه)نفر پنجم رابط بین پرسنل در حال عملیات با نجات گران خارج از اتاق عمل می باشد.
 .43روش های تعمیرو نگهداری روغن کاری گیربکس پمپ خودرو آتگو  TLF 2000را بنویسید ؟
به طور کلی ,در حالی که پوسته گرم می باشد,روغن را تخلیه کرده چرا که روغن به سادگی جریان پیدا کرده و
الودگی و ذرات خارجی بیشتری با آن انتقال می یابند.سطح روغن را هر شش ماه بررسی کنید,در صورت لزوم روغن
را اضافه کرده تا به باالی عالمت گیج روغن برسد تعویض روغن بعد از  50الی 100ساعت کاری,حداقل هر  2سال
یک بار .
توجه:زمانی که سطح روغن را بررسی میکنید بعد از تمیز کردن با پارچه تمیز گیج را نچرخانید و فقط آن را تا جایی
که ممکن است داخل بگذارید
مقدار روغن:دو لیتر
نوع روغن:روغن جعبه دندهSAE90
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 .44روش های نگهداری مخزن آب و کف خودرو آتگو  TLF 2000را نام ببرید ؟
مخزن آب حداقل باید سال ی یکبار تخلیه شده و با دقت تمیز شود.ذرات خارجی فلزی باید کامال خارج شوند.مخزن
کف حداقل هر دو سال یک بار کامال تخلیه شده و با دقت تمیز شوند.
 .45روش نگهداری شاسی خودرو آتگو TLF 2000را توضیح دهید ؟
تمام پیچ و مهره های بین اتاق عقب و چهار چوب شاسی بعد از 500کیلومتر اولیه باید دوباره محکم شود و سپس به
طور منظم حداقل هر 5هزار کیلومتر یا حداقل سالی یکبار کنترل شود بالفاصله بخش های اسیب دیده فنر بندی را
تعویض کنید .اگر پیچ ها محکم و سفت می باشند آنها را بررسی کنید.خودرو در منتهی درجه شرایط آب و هوایی و
درجه حر ارت باال کار میکند بنابراین حداقل سالی یک بار کاسه نمد و قسمت های اب بندی شده را به طور کامل
کنترل کرده و در صورت لزوم آنرا تعمییر کنید.تمام نقاط زنگ زده و صدمه دیده را بررسی کرده و فورا آن ها را
تعمییر کنید و در همین زمان برای هر بخش تعویض و تعمییر شده حفاظت در برابر خوردگی و فرسودگی به کاربرید.
یک نوع رنگ پالستیک مانع خوردگی و زنگ زدگی تایید شده ,از شرکت بین المللی رزنبا ور می باشد که میتوان آن
را تهیه کرده و جهت پوشش و جلوگیری از خوردگی استفاده نمایید
 .46زمانی که دریچه محفظه و کرکره های جانبی  TLF 2000را باز می کنید چه اقدامی را باید انجام دهیم ؟
زمانی که دریچه محفظه و کرکره های جانبی را باز میکنید با دو دست آنها را نگه دارید.
 .47مهم ترین اقدام در مهار نشتی سیلندر گاز کلر را بنویسید ؟
-1مهم ترین کار در مهار نشتی ,قرار دادن سیلندر به حالتی است که محل نشت رو به باال قرار گیرد.این عمل باعث
میگردد که فقط گاز که همیشه در قسمت باالی سیلندر روی مایع جمع می شود از سیلندر خارج شود.
 .48چرا نباید هرگز بر روی سیلندر گاز کلر در حال نشتی آب پاشیده شود ؟
هرگز نباید بر روی سیلندر در حال نشتی آّب پاشیده شود یا سیلندر داخل حوضچه آب انداخته شود .در هنگام خروج
گاز از سیلندر,به دلیل سرمای تبخیر مایع داخل سیلندرمنجمد شده و بدنه بیرونی سیلندر برفک میزند که این خود
باعث کندی یا توقف خروج گاز می شود .پاشیدن آب بر روب سیلندر باعث ذوب کلر منجمد و تشدید تبخیر میگردد
 .49در صورت نشت گاز ازخروجی سیلندرکلر درتصفیه خانه آب چه مواردی جهت جلوگیری ازنشت صحیح است ؟
-1در صورت نشتی از شیر ,با سرپیچ هایی که در برخی ایستاههای موجود است سر آن بسته شود و اگر یکی تنی است
کیت نیرو کلر در نزد برخی تسویه خانه های آب موجود است.
-2در صورت نشتی از بدنه,در صورت امکان با تجهیزات کیت ایمنی نیرو کلر مهار شود
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-3در صورت نشتی از بدنه و نبود کیت ایمنی نیرو کلر,با گوه(مسی,سربی یا چوبی خشک)یا الستیک بلند و کشسان و
گیج محصور گردد .و تحویل سازمان آب شده و یا به خارج شهر منتقل شده تا در یک بیابان کل گاز تخلیه شود.
-4هیچ گاه روی سیلندر کلر آب نریزید,زیرا کلر گرما را آب کرفته و شدت تبخیر و نشت بیشتر خواهد شد.لذا درون
استخر نیز هرگز نیاز ندارید.
-5در صورتی که گاز کلر در محیط پخش شده است از اسپری آب به صورت محدود می توان استقاده کرد ولی کن
باید مراقب آب اسیدی جاری شده نیز بود در نهایت توجه داشته باشید با توجه به اینکه مصرف کننده کلر سازمان آب
و استخرها می باشند,حوادث کلر نیز الزم است توسط سازمان آب کنترل و مهار شود
 .50اگر کلر مایع از سیلندر بیرون بریزد باید چه اقداماتی را انجام دهیم ؟
اگر کلر مایع از سیلندر بیرون بریزد باید هرچه زودتر روی آن به وسیله نایلن ضخیم ,ماسه خشک یا پودر اتش نشانی
پوشیده شود.در این حالت کلر مایع ب الیه ای از کلر کریستال منجمد شده و از سرعت تبخیر آن کاسته خواهد
شد.سپس میتوان کلر مایع را به همین صورت به داخل مخزن زود منتقل نمود.
 .51با پاشیدن آب بر روی گاز کلر خارج شده از سیلندر چه اتفاقی می افتد ؟هرگز نباید بر روی سیلندر در حال
نشتی اب پاشیده شود یا سیلندر داخل حوضچه آب انداخته شود.در هنگام خروج گاز از سیلندر ,به دلیل سرمای تبخیر
,مایع داخل سیلندر منجمد شده و بدنه بیرونی سیلندر برفک میزند که این خود باعث کندی یا توقف خروج گاز میشود
پاشیدن آب بر روی سیلندر باعت ذوب کلر منجمد وتشدید تبخیر میگیردد
 .52تاثیر نشت  430 PPMگاز کلر بر بدن باعث چه عوارضی می شود ؟
مرگ بعد از  30دقیقه
 .53رنگ گاز کلر در حالت گاز و مایع به ترتیب چه رنگی است ؟
در حالت گازسبز مایل به زرد و مایع زرد کهربایی
PPM
60
 .54در محدوده ی تنفسی بین  40تا

تاثیر نشت گاز کلر بر روی بدن چیست ؟

مسمومیت شدید
 .55مشخصات سیلندر ایستاده کلر مایع را بنویسید ؟هر نوع سیلندر که ظرفیت کلر مایع از  68کیلو گرم بیشتر نباشد
یک شیر بوده و به صورت ایستاده حمل می شود.
 .56گاز کلر چند برابر از آب سنگین تر است ؟
 1/5برابر از آب سنگین تر است
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 .57کار فشار سنج در توربکس چیست ؟
جهت نشان دادن میزان فشار ورودی آب که در قسمت فوقانی قرار دارد
 .58راه تشخیص کوپلینگ خروجی آب توربکس را بنویسید؟
در باالی کوپلینگ خروجی یک شیر وجود دارد و از این کوپلینگ آب خارج می شود
 .59طول و قطر کانال ها و لوله های توربکس که پالستیکی یا کنفی هستند چقدر می باشد ؟
معموالًطول کانالها  7متر و قطر  60سانتی متر
 .60هنگامی که شیر خروجی توربکس در حال بسته قرار داشته باشد چه حالتی اتفاق می افتد ؟
وقتی شیر در حالت بسته قرار می گیرد ,آب ازکوپلینگ خروجی خارج نمی گردد-در این حالت سرعت عبور آباز اینداکتور دستگاه کم میشود
از مقدار معینی کف به داخل دستگاه مکیده می شودسرعت پروانه نیز کاهش می یابد و مقدار معینی هوا وارد دستگاه میگردداز هوای مکیده شده به داخل سر لوله,مقدار کمی استدر این حالت حباب ها ریز تر و کم حجم تر هستندمقاومت حباب ها در این حالت زیاد استدر این حالت مقداری آب از زیر حباب ها جاری می شوددر محیط های نیمه داغ بهتر است از این روش استفاده کنیداگر از شروع اتش سوزی کمتر از  3دقیقه گذشته باشد ,محیط داغ محسوب می گردددر محیط هایی گه صفحات داغ فلزی وجود دارد ,از حالت شیر بسته توربکس استفاده میکنیم. .61حداقل و حداکثر فشار کارکرد توربکس چند بار است ؟
حداقل  4بار و حداکثر  10بار
 .62توربکس ها در فشارهای مختلف دارای چه عملکردی می باشند ؟
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 .63اگر در محیطی از شروع آتش سوزی بیش از  3دقیقه گذشته باشد آن محیط چه نام دارد ؟
محیط داغ محسوب می شود
 .64وزن دستگاه توربکس حدود چند کیلوگرم است ؟
 55کیلو گرم
 .65توزیع کننده های توربکس برای کف چند درصد طراحی شده اند ؟
کف های  3درصد
 .66سرلوله
M2

چند لیتر کف  %2/5در دقیقه مصرف می کند ؟

لیتر 2/5 * 2 = 5
 .67بشکه های مایع کف باید چه رنگی باشند ؟
باید رنگ تیره باشد
 .68دو سرلوله S4چند لیتر کف  %6در دقیقه مصرف می کند ؟
لیتر 8 * 6 =48

4+4=8

 .69یک لوله  2/5اینچی معادل چند نازل  0/5اینچی می باشد؟
𝒆𝒅
𝟓𝟐/
= 𝒏√ =
𝟓𝟐 =≈ 𝒏 =
𝒅
𝟓𝟎/

= 𝒏√

 2820 .70لیتر آب چند لیتر مایع کف  %6نیاز دارد ؟
 180لیتر
 .71در نگهداری مایع کف چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد ؟
مایع کف را باید در مکانی نگه داری کرد تا بتوان در مواقع استرار ازآن بهره جستروش نگه داری مایع کف  1روش تخصصی است بهترین انبارداری کسی است که در فضای کم  ,زمان طوالنی و بهبهترین نحوه مواد را نگه داری کند
 .72در رابطه با نگهداری و انبارداری کف چه مواردی باید رعایت شود ؟
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مایع کف باید در ظروف پالستیکی نگهداری شودبشکه های مایع کف باید تیره باشنداندازه بشکه بهتر است طوری باشد که فرد بتواند به آسانی آنرا حمل و نقل و جا به جا کند بشکه های 20لیتری,اندازه مناسبی برای نگه داری مایع کف هستند
در بشکه باید کامال مسدود گردد تا از نفوذ هوا جلوگیری به عمل آید مایع کف را باید در سایه نگه داری کردمایع کف را باید در دمای ثابت نگه داری کرد بشکه های مایع کف بهتر است روی زمین نگه داری شودبشکه مایع کف را باید ایستاده در انبار نگه داری کنیدظرف به ظرف کردن مایع کف باعث کاهش کارایی مایع کف میگرددمایع کف را نمیتوان به مدت طوالنی نگه داری کرد .73آیا می توان دو مایع کف با PHمختلف را با هم ترکیب کرد ؟
وقتی دو مایع کف با  PHمختلف داشته باشیم نمی توانیم آنها را باهم ترکیب کنیم
 .74سرلوله  M4, M8به ترتیب چند لیتر کف  %5و %3مصرف می کنند ؟
سر لوله  12 M4لیتر کف  %3در دقیقه مصرف می کند 4*3=12
سر لوله 40 M8لیتر کف  %5در دقیقه مصرف میکند 8*5=40
 .75شرایط استقرار وعملیات با نردبان  52متری ایویکو را بنویسید ؟
نردبان طوری مستقل می شود که حداکثر استفاده از توانایی دستگاه ایجاد شود(حداکثر فاصله با ساختمان در حداکثر
بازدهی نردبان14میلیمتر است)
هنگام استفاده از نردبان باید موقعیت و جهت گسترش آتش و موانع موجود در نظر گرفته شود. خودرو را حتی المقدور طوری یارک نمایید که از جابه جا کردن مجدد و حرکت های غیر ضروری بوم پرهیزگردد.
از سخت و سفت بودن محل در مقابل نیروی جک شاسی اطمینان حاصل فرمایید.در صورت نیاز جهت جلوگیری از فرورفتگی و لغزندگی از صفحه های زیر جکی استفاده نمایید.-از پایه ای زیر جکی(صفحه های چوبی)جهت تراز نمودن خودرو نمی توان استفاده کرد.
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اپراتور سعی نماید حتی المقدور سر نردبان را به تکیه گاه وصل نماید(مثال یک باز شو یا تراس)اپراتور باید دائما مواظب عالئم هشدار دهنده و وضعیت امنی فرد یا افراد روی نردبان باشد.اپراتور باید دائما مواظب باشد که جک ها روی دریچه,کانلها یا سوراخ های پوشیده شده قرار مگیرد .76سنسورهای حفاظتی سبد نردبان از چه نوعی است ؟
سنسور ها از نوع رادار اولتراسونیک یا چشم های الکترونیکی و الکترومغناطیسی
 .77نکات مورد لزوم در وضعیت عملکرد نردبان را بنویسید ؟
امکان انجام حرکت های متفاوت نردبان به طور همزمانامکان تنظیم شتاب حرکت با توقف نردبان به طور خودکار()SPEED RAMP DAMPمحل نصب قطعات مورد نیاز پیش بینی شده باشد.روشنایی مناسب داخل اتاقک ها و جعبه های جانبیچراغ نشان دهنده جمع شدن کامل جک ها در داخل کابین راننده باشد.-دکمه یا سلکتور درگیر شدن پمپ هیدرولیکی در داخل کابین قرار داشته باشد.

 .78موارد مربوط به سیستم جک و  levelingرا نام ببرید ؟
نوع جک ها Hباشد.قابلیت عملکرد مستقل (تک به تک) را داشته باشد.تراز جک ها هم بصورت اتوماتیک و هم بصورت دستی امکانپذیر باشد.ماکزیمم شیب زمین که امکان تزار سیستم و عملیات در آن وجود داشته باشد از  7درجه کمتر نباشد.تمام جک ها دارای منترل فشار الکترونیکی متناسب باشد.عالئم هشداری روی جک ها در نظر گرفته شده باشد.چراغ نشان دهنده جمع شدن کامل جک ها در داخل کابین راننده
سیستم هشدار دهنده عدم تراز خودرو بیش از حدمجاز .79زمان باز شدن و بسته شدن طول نردبان  52متری به ترتیب چند ثانیه می باشد ؟
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باز شدن طوب نردبان  52متر120,ثانیه و زمان جمع شدن نردبان 120ثانیه.
 .80سیستم INTER COMدر نردبان  52متری ایویکو چه مفهومی دارد ؟
سیستم صوتی ارتباطی دو طرفه سبد با ایستگاه اصلی
 .81زمان باز شدن زاویه نردبان هیدرولیکی از صفر تا  73درجه چند ثانیه است ؟
زمان باز شدن زاویه نردبان از صفر تا  73درجه40:ثانیه
 .82ماکزیمم شیب زمین که امکان تراز سیستم و عملیات خودرو نردبان ایویکو در آن وجود داشته باشد چند درجه است
؟
 7درجه
 .83در نردبان  52متری ایوکیو سوئینگ بوم در  360درجه چند ثانیه زمان نیاز دارد ؟
154ثانیه نیاز دارد
 .84زمان رسیدن آسانسور از صفر تا  52متر با دو نفر سرنشین در خودرو ایویکو چند ثانیه می باشد ؟
 60ثانیه
 .85اگربخواهیم در ارتفاع  100متری فشاری معادل  5اتمسفرداشته باشیم موتور پمپ در کنار دیوار باید با چه فشاری
کار کند ؟
بار 10+5=15
 .86چه میزان فشار الزم است تا از یک نازل به قطر ⅔ اینچ آبدهی نماییم تا مقدار آبدهی حدوداً  100گالن در دقیقه
گردد ؟
psi 81
 .87چرا فشار سنج های پمپ دارای لوله مسی مارپیچ منظم و به صورت افقی می باشد ؟
 .88کار خروسکهای فشار سنج چه می باشد ؟
اتصاالت در فشار سنج های ساده و مرکب در نقطه ای که آنها به پوسته پمپ میرسند توسط یک خروسک نصب می
گردند.عملکرداین خروسک دو گانه است:اول;بدین ترتیب که اگر فشارسنججدا شده باشد یا لوله های اتصالی صدمه
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دیده باشند پمپ هنوز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد دوم اینکه اگر نوسانی در اثر ارتعاش و لرزش وجود داشته
باشد حرکت اضافی عقربه را گرفته و تنظیم می نمایند.
 .89کارخانه های سازنده معموال سر لوله هایشان را برای آبدهی با چه جریانی در چه زاویه هایی می سازند ؟
-1جریان جت
-2جریان اسپری  30درجه
-3جریان اسپری  60درجه
-4جریان اسپری  90درجه
 .89آبدهی یک لوله  4/5اینچی معادل چند لوله  1/5اینچی می باشد ؟
𝒆𝒅
𝒅

= 𝒏√

𝟗=𝒏

𝒏√ 𝒅 = 𝒆𝒅
𝟑=

𝟓𝟒/
𝟓𝟏/

= 𝒏√

 .90میزان آبدهی سرلوله جریان مستقیم( جت ) و سرلوله فوگ( مه پاش ) به ترتیب به چه عواملی بستگی دارند ؟
میزان آبدهی سر لوله جریان مستقیم(جت)به قطر لوله آن بستگی دارد
میزان آبدهی سر لوله سر لوله فوگ نازل( مه پاش) به فشار نازل بستگی دارد

 .91یک لوله  4/5اینچی معادل چند لوله  2/5اینچی می باشد ؟

𝒆𝒅
𝟓𝟒/
= 𝒏√ =
𝟒≈ 𝒏=
𝒅
𝟓𝟐/

= 𝒏√

 .92افت ورودی در پمپ های آتش نشانی هنگام آبگیری از منابع رو باز یعنی چه ؟
افت ورودی یعنی افت مربوط به شوک اب ورودی به پروانه و مقدار آن با طراحی پمپ تفاوت می یابد.پمپ را می
توان طوری طراحی نمود که حداقل افت ورودی را فقط در یک نسبت از جریان ایجاد نماید.علی رغم این حقیقت
که پمپ فقط به طور غیر مستقیم مسئول باال آوردن آب است ممکن است دریافت شود که دو پمپ که با ظرفیت اسمی
برابر با شرایط ورودی دقیقا مساوی یعنی ارتفاع مکش برابر,تعداد و قطر مساوی شیلنگ های خرطومی به کار گرفته
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می شوند بازدهی های متفاوتی دارا باشند این ناشی از تفاوفت در افت ورودی است,پمپ دارای طراحی بهتر اجازه
خواهد داد که مقدار بیشتری آب وارد آن شود,زیرا پروانه آن طوری طراحی شده است که شوک کمتری ایجاد
نماید.

 .93یک مخزن به ارتفاع  12فوت حاوی سوختی به وزن 0/45می باشد فشار وارده بر سطح زیرین مخازن چه مقدار
است ؟
P=0.434*SG*H
PSI

P=0.434*0.45*12=2.34

 .94مزیت نازل فشار قوی را نام ببرید ؟
-1قدرت ضربه موثر و زیاد

 -3حجم زیاد آب

 -2طول پرتاب بلند
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