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بسمه تعالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

منطقه هشت عملیات

نمونه سواالت آزمون ارتقاء پست آتش نشان5
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 . 1مشخصات فنی و استاندارد سر لوله های آب آتش نشانی را توضیح دهید ؟
 آبدهي به حجم  50تا  500ليتر در دقيقه در حالت فوگ و جت با قابليت كنترل حجم خروجي آب در فشار كاركرد حداكثر  7بار. وزن بين  1/5تا  2/5كيلوگرم (با احتساب وزن كوپلينگ) حداكثر طول  30سانتيمتر و حداقل  20سانتيمتر (با احتساب طول كوپلينگ) تحمل تست فشار هيدرواستاتيك برابر 1000 قابليت نصب كوپلينگهاي  1/5و  2/5اینچي زاویه آبدهي آن درحالت فوگ كامل بين  120تا  170درجه بوده و قابل تبدیل فوگ به جت با قطعه گردان كه به راحتي قابلاستفاده باشد.
 پرتاب آب در حالت جت كامل به مسافت  20متر با فشار  7بار. داراي دستگيره قطع و وصل سریع آب به جهت عملكرد در طول سر لوله با حداقل نيروي الزم بين (  1/5تا  6كيلوگرم ) كه جریانآب با این دستگيره در جهت عقب باز و در جهت جلو بسته ميشود.
 آبدهي در حالت فوگ باید یك اسپري كامل و متراكم را در تمام زوایاي پاشش فراهم نماید. آبدهي در حالت جت بایستي متراكم و پرقدرت بوده و بيش از  10درصد آب تخليه شده از سر لوله در فاصله  3متري سر لوله ازمحيط دایره اي به قطر  30سانتيمتري خارج نشود.
 داراي مقاومت كاري حداقل  24ساعت د ردماهاي  32درجه تا  57درجه سانتيگراد باشد. داراي قسمت متحرك مخصوص رفع پيچ و تاب لوله باشد. جهت سبكي و ایمني بيشتر ترجيحاً داراي بدنه اي از آلياژ آلومينيوم با حفاظ ضربه گيرباشد. داراي آب بندي كامل در اتصاالت مربوطه بوده و تحت فشارهاي باالي كاركرد ،فاقد نشت باشد. قابل استفاده در پاشش محلول كف كم توسعه باشد. بدنه آن از مواد یا آلياژ مقاوم در برابر اثرات خورندگي آب و كف باشد (رسوب نگيرد ،خورده نشود ،زنگ نزند). . 2حداکثر آبدهی مانیتور یک خودرو آتش نشانی چقدر است ؟
معموالً حداكثر آبدهي مانيتور یك خودرو آتش نشاني برابر با حداكثر آبدهي پمپي است كه بر روي همان خودرو نصب شده
است.
 .3سر لوله نیزه ای را توضیح دهید ؟
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سرلوله اي است كه جهت اطفاي حریق در پشت دیوارها و یا داخل اتاقك هاي فلزي و یا واردكردن اب در داخل عدلهاي پنبه
و علوفه ،توده حصير و ني یا انبار غله و ذغال در حال سوختن بكار مي رود .آتش نشانان نوك تيز و فوالدي این سر لوله را وارد
مواد مورد نظر كرده و آب آن را روي آتش مي پاشند .یك نوع از این سرلوله ها حدود  1/6متر طول و  7كيلوگرم وزن داشته و
با فشار  5بار  540ليتر در دقيقه و فشار  8بار  680ليتر در دقيقه آبدهي دارند.
 . 4زاویه ایمن از سطح افق جهت برپایی نردبان دستی چقدر است ؟
این زاویه باید در حدود  75درجه از سطح افق باشد .اگر نردبان با زاویه بازتري از ساختمان قرار گيرد (بزرگتر از  75درجه )
استحكام آن كاهش مي یابد و هنگام باال رفتن از نردبان ،ممكن است نردبان از ساختمان جدا شود .چنانچه نردبان با زاویه تندتري
از ساختمان قرار گيرد (كمتر از  75درجه ) ممكن است فشار زیادي وارد شود و نردبان بشكند.
 . 5میزان آبدهی شیر ایستاده با رنگ کالهک زرد تا چه حدودی می باشد ؟
كمتر از  gpm 250مي باشد .
 . 6زمانی که حرارت آتش زیاد بوده و نیاز به عملیات در نزدیک آتش باشد از چه سر لوله ای استفاده می شود ؟
سر لوله سپر آبي وقتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه حرارت آتش زیاد بوده و نياز به عمليات در نزدیك آتش وجود دارد .
 . 7عملكرد مانیتور  RM 16بصورت دستی است وگردش آن به اطراف  360درجه حول محور مرکزی و حرکت آن در جهت عمودی 90
درجه می باشد .
 . 8هیدرانت های زمینی چند لیتر در ثانیه آبدهی دارند ؟
هيدرانت هاي زميني داراي یك خروجي 2/5اینچي بوده و با فشار  1/7بار حدود  120ليتر در ثانيه آبدهي دارند .
 . 9بزرگ ترین نازل آب پاش در عملیات اطفای حریق آتش نشانی چه می باشد ؟
مانيتورها بزرگترین نازل هاي آبپاش مورد استفاده در عمليات اطفاي حریق اتش نشاني هستند .
 . 10یكی از سرلوله های خاص نازل اسپری کننده آب است که در اطفای آتش سوزی مواد  ......................به کار می رود .
در اطفاي آتش سوزي مواد نفتي و رنگ و تاسيسات داراي ولتاژ كم یا زیاد برق بكار مي رود.
 . 11چگونه ممكن است چرخ های تخت حامل بیمار سبب انفجار در اتاق عمل گردد ؟
در بيمارستان ها براي بيهوش كردن بيماران از ماده اي بنام اتر استفاده مي شود .اتر ماده اي فرار است و بخار آن در فضاي اتاق
پخش ميشود.
اگر چرخ هاي تخت حامل بيمار الستيكي باشد بر اثر مالش این چرخ ها با پتو یا روكش بيمار ممكن است در آنها الكتریسته ساكن
توليد شود و جرقه بزند همين جرقه باعث انفجار خواهدشد.
 . 12اتصال کوتاه در برق را توضیح دهید ؟
اتصال كوتاه :اتصال سيم فاز به سيم نول بدون واسطه
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 . 13اهداف کاربرد ترانسفورماتورها در صنعت برق چیست ؟
كاهش تلفات خطوط انرژي الكتریكي در شبكه هاي عظيم انتقال انرژي ،امكان طراحي وسایل برقي در ولتاژهاي مورد نظر،
ازكاربردهاي ترانسفورماتور ميباشد.
 . 14انواع ترانسفورماتورها را نام ببرید ؟
.ترانسفورماتور كاهنده (فشار قوي و فشار ضعيف)
 .ترانسفورماتور افزاینده (فشار قوي و فشار ضعيف)
 .اتو ترانسفروماتورها
.ترانس هاي اندازه گيري الف) جریان

 C.Tب ) ولتاژ P.T

 . 15در زمان برق گرفتگی ضربان قلب انسان چه تاثیری می پذیرد ؟
تأثير بر روي قلب  :به طوري كه در زمان برق گرفتگي ضربان قلب انسان تا  8برابر افزایش مي یابد به عنوان مثال  :اگر ضربان
قلب شخصي  70بار در هر دقيقه باشد در زمان برق گرفتگي ممكن است ضربان قلب فرد  560بار شود كه نهایتاً ایست قلبي را در
پي دارد.
 . 16سوختگی درجه یک شامل چه مواردی است ؟
سوختگي درجه  1شامل سوختن بافت ها و شریان ها و حتي استخوان مي باشد.
 . 17در ترانسفورماتور افزاینده تعداد حلقه های سیم پیچ اولیه نسبت به سیم پیچ ثانویه چگونه است ؟
تعداد سيم پيچ اوليه كمتر از ثانویه مي باشد .

N1<N 2

 . 18اثرات منفی برق گرفتگی بر روی بدن شامل چه مواردی می باشد ؟
 . 1تأثير بر روي قلب  . 2تاثير بر روي سيستم عصبي  . 3ایجاد سوختگي
 . 19سوختگی درجه دو بر کدام قسمت از بافت بدن اثر می گذارد ؟
در سوختگي درجه  2گوشت بدن دچار آسيب ميشود.
 . 20محل دستگیره کشنده تیفور در چه قسمتی قرار دارد ؟
دستگيره كشنده كه نزدیك به كارگاه م یباشد.
 . 21اهرم دستگیره فوالدی تیفور که به شكل تلسكوپ کوتاه و بلند میشود چه کاری انجام میدهد ؟
دستگيره فوالدي كه به شكل تلسكوپ كوتاه و بلند مي شود كه جهت به حركت در آوردن اهرم هاي تيفور ميباشد.
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 . 22بازدیدهای متداول فک های تیفور را بنویسید ؟
بدون اینكه سيم بكسل در داخل دستگاه تيفور باشد ،موقعيت معمولي اهرم آزادكننده را روي پوسته تيفور مشخص كنيد  .اهرم را
بكشيد و محكم كنيد  .سيم بكسل را درون دستگاه تيفور قرار داده و اهرم را خالص كنيد تا سيم بكسل در بين فك ها گير كند .
وضعيت جدید اهرم را نيز روي پوسته مشخص كنيد  .فاصله ميان این دو نقطه نباید از12/5ميليمتر كمتر باشد  .اگر این فاصله از
مقدار داده شده كمتر هستند فك ها بيش ازحد سائيده شده اند و باید آنها را تعویض كنيد.
 . 23چرا زمان استفاده از اهرم کشنده تیفور اهرم دهنده نیز حرکت میكند و هیچ اختالفی بوجود نمی آید ؟
زماني كه ما به وسيله اهرم كشنده در حال عمليات هستيم ،فشار بار بر روي اهرم كشنده است ،ولي هنگاميكه مي خواهيم با
دستگيره ي دهنده عمليات كنيم ،بار بر روي دستگيره ي دهنده است.
 .24تیفور دارای چند دستگیره برای حمل و نقل و چند وروردی و خروجی است ؟ ( به ترتیب )
داراي  2دستگيره جهت حمل و نقل ميباشد و داراي  1ورودي و  1خروجي مي باشد كه از یك سمت سيم مخصوص وارد و
ازجهت دیگر خارج ميشود.
 .25پین تكیه گاه که در قسمت عقب تیفورقرار دارد جهت چه کاری مورد استفاده قرار می گیرد ؟
پين تكيه گاه كه در قسمت عقب تيفور قرار دارد و جهت ثابت نگه داشتن تيفور به یك تكيه گاه مورد استفاده قرار ميگيرد.
 .26نكات ایمنی به هنگام استفاده از سیم بكسل تیفور را نام ببرید ؟
 . 1به هنگام كار با سيم بكسل هميشه دستكش بپوشيد.
 . 2سيم بكسل را صاف نگه دارید از به كار بردن رابط ،حلقه و زانویي تيز پرهيز كنيد.
 . 3هرگز از طناب به عنوان سيم بكسل استفاده نكنيد.
 . 4در فواصل منظم سيم بكسل را چك كنيد.
 . 5هرگز نگذارید سيم بكسلي كه در معرض بار است بچرخد ،زیرا این كار ممكن است باعث شود رشت ههاي سيم بكسل باز
شوند.
 . 6سيم بكسل را روي قرقره بپيچيد.

.7فقط از سيم بكسلMaxi flex

استفاده كنيد ،زیرا این نوع سيم بكسل عمدتاً براي استفاده در وینچ تيفور طراحي شده است.

 .27طبقه بندی آتش سوزی ها از نظر  NFPAو طبقه بندی اروپایی را نام ببرید ؟
طبقه  : Aآتش سوزیهاي مواد معمولي جامد از قبيل چوب  ،پارچه  ،كاغذ  ،الستيك وبسياري از پالستيك ها .
طبقه : Bآتش سوزیهاي مایعات قابل اشتعال  ،روغنها  ،گریسها  ،قيرها  ،رنگهاي روغني ،الك الكل و گازهاي قابل اشتعال .
طبقه  : Cدستگاهه اي مصرف كننده برقي كه در زمان داشتن انرژي برق باید از خاموش كننده عایق جهت اطفاء استفاده نمود
طبقه  : Dآتش سوزي فلزات قابل اشتعال مانند ليتيم  ،پتاسيم  ،سدیم  ،منيزیم  ،زیركونيم مي باشد
 . 28عایق بندی سیم ها در اثر چه عواملی خراب می شود ؟
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عایق سيم وكابل ممكن است دراثر ضربه و فشار آسيب ببيند  .در هر نوع سيم كشي اعم از روكار یا توكار  ،داخل لوله یا روي پایه
باید دقت شود تا سيم و كابل درمعرض اصابت ضربه و فشار قرار نگيرند.
 .29حرارت نهان تبخیر چیست ؟
مقدار حرارت الزم جهت تبخير ميزان آب اجسام ( چوب ) را گویند .
 . 30مایعات سریع االشتعال به چه مایعاتی گفته می شود و نقطه شعله زنی آنها چند درجه است ؟
مایعات سریع االشتعال به مایعاتي گفته مي شود كه نقطه تبخير آنها پایين باشد مانند  :بنزین  .نقطه شعله زني مایعات سریع االشتعال
پایين تر از 37درجه سانتيگراد مي باشد.
 . 31کاربرد گره ماهیگیر چیست ؟
از این گره براي اتصال دو طناب هم قطر استفاده مي شود
 . 32قبل از اینكه اقدام به برداشتن نردبان از روی خودرو گردد بایستی چه اطالعاتی در خصوص نحوه استقرار آن دارا بود ؟
 نردبان در سمت چپ یا راست وسيله نقليه قرار دارد؟ پاشنه نردبان در سمت جلو و یا عقب وسيله نقليه است؟نردبان در محل خود روي خودرو و یا كنار خودرو چگونه محكم مي گردد؟
 . 33حرارت به چند صورت می تواند به عایق سیم های برقی آسیب وارد کند ؟
حرارت به دو صورت مي تواند به عایق سيمهاي برقي آسيب وارد نماید :
 . 1گرم شدن عایق د ر اثر مجاورت سيمها با منابع حرارتي  . 2گرم شدن سيم در اثر عبور جریان زیادتر از حد مجاز
 . 34عوامل مخرب چاه را نام ببرید ؟
طوقه چيني غلط و گذاشتن پایه هاي طوقه چيني بر روي خاك هاي دستي .
تركيدن لوله آب سرد و گرم یا فاضالب در كنار دهانه چاه .
زلزله .
تحت فشار قرار دادن لوله هاي فاضالب پليكا با پمپ فشار قوي .
نداشتن لوله هواكش ( دم ،خاك ميل را به گل تبدیل مي كند و باعث سرازیر شدن گل هاي آن
شده و این كار تا خالي شدن زیر طوقه ادامه مي یابد)
پرشدن چاه ( چنانچه محتویات به زیر طوقه برسد باعث ریزش طوقه مي گردد )
تردد وسایط نقليه سنگين به روي چاه .
تركيدن لوله آب سرد و گرم در مجاورت چاه .
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شكستن لوله فاضالب در مجاورت چاه .
عدم تعبيه گلدان در طوقه چيني .
درخت كاري اطراف چاه .
 . 35ریزش غیر قابل رویت چاه را در چه زمانی نمی توان از طریق صدا تشخیص داد ؟ (هنگام حضور در محل )
در ریزش غير قابل رؤیت طوقه چاه فرو ميریزد ولي كف ساختمان ( موزائيك ) در حالي عادي باقي مي ماند  .این گونه ریزش ها را
مي توان در زمان وقوع اگر در محل حاضر باشيم از طریق صدا تشخيص داد ( در صورتيكه سطح فضوالت داخل چاه باال نباشد )
 .36در هنگام حفر چاه به چه نكات ایمنی باید توجه کرد ؟
رعایت كردن فاصله بين چاه در حال احداث و قدیم كه بسته به جنس خاك حدوداً نباید كمتر از  6متر باشد .
رعایت فاصله از دیوارهاي حمال .
عمق ميل آن كمتر از  10متر نباشد .
سمت انباري به طرف زیربناي ساختمان مجاور یا خيابان نباشد .
چاه در مكاني زده شود كه در حين حفاري به انباري چاه قدیمي برخورد نكند .
طول انباري از مساحت ملك بيشتر نشود .
هيچگاه سعي درارتباط چاه قدیم به جدید نشود .
در زمان كار گذاشتن گلداني بازدید شود كه ترك یا شكاف مویي در آن وجود نداشته باشد .
براي چاه هواكش مناسب در نظر گرفته شود .
چاه در جایي حفر نشود كه وسایل سنگين روي آن رفت و آمد داشته باشند .
نباید لوله هاي آب سرد و گرم مورد استفاده در كنار یكدیگر از روي چاه عبور داده شود .
هيچگاه بعدها نباید روي چاه پوشيده شده اقدام به درخت كاري شود .
اگر هنگام حفاري در ميان چاه به سنگ بزرگي برخورد شد كه نتوان خارج كرد باید طوقه چيني مجددي انجام شود .
 . 37اولین مرحله گذاردن مصدوم روی برانكارد -برزنت دیرک چه می باشد ؟
الف) برزنت را بشكل آكوردئوني از باال و پایين تا كنيد؛ سه تاي كامل در باال و چهارتاي كامل در پایين بزنيد .با استفاده از
فرورفتگي كمر برزنت را به زیر مصدوم بلغزانيد.
ب) هر نفر باید یك پاي خود را روي تاي باالیي برزنت كه از پهلوهاي مصدوم فراترآمده است ،قرار دهد  .لباس هاي مصدوم را
از كمر بگيرید و بكشيد تا خوب صاف شود وسپس با مالیمت تاي پایيني برزنت را باز كنيد و از زیر باسن ،رانها و ساقهاي مصدوم
بگذرانيد و س پس تاي باالیي را باز كنيد تا تمام بدن مصدوم روي برزنت قرار گيرد و برزنت خوب كشيده شود.
ج) از باالي سر مصدوم شروع كنيد و دیرك ها را از آستين برزنت عبور دهيد و آنرا با ميله هاي حائل محكم كنيد و برانكارد را به
ترتيبي كه گفته خواهد شد حمل كنيد.
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 . 38درچه مواردی در زمان حمل مصدوم با برانكارد همواره درحین حمل باید پای مصدوم رو به جلو قرار گیرد ؟
 )1وقتي كه برانكارد را در آمبوالنس مي گذاریم.
 )2وقتي كه از مانعي عبور مي كنيم.
 )3وقتي كه از شيب یا پله اي باال مي رویم؛ تا اگر مجروح افتاد ،با پا بيفتد نه با سر.
 . 39به طور ایده آل برای گذاردن مصدوم روی برانكارد چند نفر الزم است ؟
بطور ایده آل براي گذاردن مصدوم روي برانكارد پنج نفر الزم است  .چهار نفر براي بلندكردن مصدوم و یك نفر براي آوردن
برانكارد .
 . 40حمل سه نفره به چند حالت صورت می گیرد ؟
 . 1آغوشي  . 2حمل زیگزاگي
 . 41انواع حمل مصدوم به صورت چهار نفره را نام ببرید ؟
 . 1حمل آغوشي  . 2حمل با پتو  . 3حمل برانكارد
 .42کدام یک از خاموش کننده های زیر دارای کمترین قدرت پرتاب می باشد ؟
حداكثر فاصله پرتاب این خاموش كننده  CO2بين  2الي  4متر است
 . 43هنگام استفاده کدامیک از خاموش کننده های ذیل نباید ماده اطفایی را مستقیم به داخل مایع در حال اشتعال پاشید ؟
براي استفاده از خاموش كننده كف نباید آن را مستقيم به داخل مایع در حال اشتعال پاشيد
 . 44ویژگی های خاموش کننده دی اکسید کربن را بنویسید ؟
الف -انواع دستي آن به همان صورت خاموش كننده هاي دیگر حمل مي شود.
ب -با توج ه به فشار زیاد دستگاه و به علت طرح خاص سرلوله حداكثر فاصله پرتاب این خاموش
كننده بين  2الي  4متر است؛ بنابراین براي استفاده باید بيشتر به حریق نزدیك شد.
ج -در فاصله دورتر از حریق ضامن را آزاد و سرلوله را در دست گرفته و با قرار دادن در موقعيت مناسب با فشار روي اهرم یا باز
كردن شير گاز را با حركت سرلوله قيفي به محل دلخواه هدایت مي كنيم .
د -حداكثر زمان تخليه این خاموش كننده ها بين  60الي  160ثانيه مي باشد كه در مدت فوق باید حداكثر استفاده را در امر
اطفاء نمود.
ه -این خاموش كننده هاي قابل كنترل است و در صورتي كه بيشتر از  10درصد آن مصرف نشود مي توان از آن براي حریقهاي
دیگر استفاده كرد.
و -در صورتي كه از پربودن دستگاه اطمينان دارید ولي گاز خارج نمي شود احتماالً ممكن است راه خروج آن به علت یخ زدن
گاز مس دود شده باشد  .براي چند لحظه شير را ببندید و مجدداً بازكنيد.
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 . 45در کدامیک از آتش سوزی ها باید آتش را از پایین به باال خاموش کرد ؟
در حریق هاي روي دیوار یا مكانهاي همانند آن ،آتش را از پایين به باال اطفاء نمایيد.
 . 46هنگامیكه آتش درسطح زمین یا نزدیک آن قرار دارد روش مناسب جهت اطفای حریق با استفاده از خاموش کننده پودری
چگونه است ؟
در صورتي كه آتش سوزي بر روي سطح زمين یا نزدیك به سطح زمين واقع شده است ،پودر را با زاویه اي مناسب به صورت
مایل و با زاویه اي در حدود  30درجه بر روي آتش سوزي هدایت نمایيد .
 . 47در خاموش کننده هایی که عملكرد آن مستقیم است در چه صورتی عامل فشار از سرلوله خارج شده و ماده اطفایی در داخل بدنه
باقی می ماند ؟
در صورتي كه خاموش كننده اي را كه عملكرد آن مستقيم است ،بصورت واژگون یا حتي افقي بكار بگيریم عامل فشار (گاز) آن
از سرلوله خارج شده و ماده اطفایي در داخل بدنه باقي خواهد ماند و بالعكس اگر دستگاه با عملكرد واژگوني را به صورت مستقيم
استفاده نمایيم ،همين عمل صورت خواهد گرفت.
 . 48حداکثر زمان تخلیه خاموش کننده دی اکسید کربن چه مقدار می باشد ؟
حداكثر زمان تخليه خاموش كننده دي اكسيد كربن بين  60الي  160ثانيه مي باشد كه در مدت فوق باید حداكثر استفاده را در
امر اطفاء نمود
 .49به چه روش های در خاموش کننده ها مواد اطفایی به خارج هدایت می شوند ؟
-1طریق واژگوني  -2طریقه مستقيم
 . 50حداکثر فاصله پرتاب خاموش کننده  CO2چند متر است ؟
حداكثر فاصله پرتاب این خاموش كننده بين  2الي  4متر است
 . 51زاویه مناسب نردبان جهت استقرارنردبان دستی چه مقداری می باشد و چنانچه این زاویه کمتر باشدچه مشكلی پیش می آید ؟
این زاویه باید در حدود  75درجه از سطح افق باشد  .چنانچه نردبان با زاویه تندتري از ساختمان قرار گيرد (كمتر از  75درجه )
ممكن است فشار زیادي وارد شود و نردبان بشكند.
 . 52موارد کاربرد نردبان دستی را نام ببرید ؟
دسترسي ،پل ،حمایت

 . 53علت تولید الكتریسیته ساکن در سرلوله خاموش کننده گاز کربنیک ( ) Co2چیست ؟
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در اثر انبساط سریع گاز از حالت مایع به بخار در سرلوله احتمال توليد الكتریسيته ساكن و انتقال آن به بدن شخص عمل كننده
وجود دارد
 .54خروجی کمكی فشار متوسط دستگاه تنفسی در موارد اضطراری با چه تجهیزاتی عمل می کند ؟
الف -یك ماسك كمكي با شيردهني.

ب -یك لوله ارتباطي خطي فشار متوسطIn Line

ارتباط برقرار نماید

ج -مي توان دستگاهي را به فشارشكن متصل نمود كه مانند قليان هواي خيلي خشك را مرطوب نماید.
 . 55فشار دستگاه تنفسی در چند مرحله کاهش می یابد و فشار آن در حالت متوسط چند بار می باشد ؟
در دو مرحله (هواي داخل سيلندر توسط فشارشكن مرحله اول به فشار متوسط تبدیل ش ده ،سپس این فشار بوسيله شيردهنده هوا
مجدداً كاهش یافته و وارد ماسك صورت مي شود ) در حالت متوسط  6الي  7بار مي باشد .
 . 56سوت خبر دستگاه تنفسی دراگر  6لیتری در چه فشاری به صدا در می آید ؟
در  65اتمسفر سوت خبر آن به صدا درمي آید.
 . 57شیر ایمنی دستگاه تنفسی در چه فشاری و چگونه عمل می نماید ؟
اگر به دالیلي فشار متوسط بعد از فشارشكن به  12بار برسد یك شير ایمني به طور اتوماتيك فشار اضافي را به محيط اطراف تخليه
مي كند.
 . 58طریقه جدا کردن سیلندر از دستگاه تنفسی چگونه است ؟
 . 1دستگاه را جلوي خود قرار دهيد بطوري كه پشتي در قسمت پایين ،سيلندر باال و شير سيلندر نزدیك پاي شما باشد.
 . 2دستگاه را از قسمت دستگيره با دست چپ بلند كرده ،عمود به زمين  90درجه بچرخانيد .در این حالت سيلندر سمت راست و
پشتي دستگاه سمت چپ شما خواهد بود.
 . 3ابتدا با دست راست شير سيلندر را ببندید .سپس دكمه باي پس ولو را فشار دهيد تا اگر لوله ها تحت فشار بود این فشار تخليه
گردد ،زیرا اگر لوله ها تحت فشار باشند به هيچ عنوان مهره اتصال به سيلندر باز نخواهد شد.
 . 4با دست راست بند چسبي محكم كننده سيلندر را از جلو به سمت عقب بكشيد ،سپس قالب ضامن شده را از چپ به راست فشار
دهيد تا از حالت ضامن خارج شود ،سپس با دو انگشتذقالب را به سمت راست بكشيد تا بند محكم كننده آزاد شود.
 . 5مهره اتصال به سيلندر را به سمت جلو بچرخانيد  ،دقت كنيد كه جدا شدن مهره قدري طوالني و همچنين احتمال افتادن
سيلندر روي زمين وجود دارد.
 .6پس از جدا شدن ،سيلندر را با توجه به شرایط شيب زمين كنار بگذارید و سيلندر شارژ شده اي جایگزین كنيد.

 .59عدم شكستگی و عدم پارگی مربوط به کدام یک از انواع تست دستگاهای تنفسی است ؟
تست ظاهري
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 . 60شیردهنده هوا از اجزاء کدام دستگاه تنفسی است ؟
دستگاه تنفسي فنزي (فشار مثبت)
 . 61قدرت سوت خبر دستگاه تنفسی در فاصله یک متری چقدر است ؟
قدرت سوت خبر دستگاه تنفسي  90دسي بل در فاصله یك متر مي باشد.
 . 62انواع تست دستگاه های تنفسی را بیان کنید ؟
الف -تست ظاهري

ج -تست سوت خبر

ب -تست فشارقوي

 . 63مانومتر دستگاه تنفسی یک آتش نشان  300بار را نشان می دهد و ظرفیت مایعی سیلندر  6لیتر است .این آتش نشان از لحظه
استفاده از دستگاه  5دقیقه طول می کشد تا خود را به محل حریق برساند .زمان مفید جهت عملیات وی چقدر است ؟  30دقيقه

1800/40=45 45-10=35 35-5= 5

300*6=1800

 . 64جهت اطفای حریق اسید کلریدریک از چه خاموش کننده هایی باید استفاده کرد ؟
طریقه اطفاء حریق:
از آب بمقدار زیاد و بصورت اسپري استفاده نمائيد از موادي كه پایه قليایي دارند ،مانند كربنات سدیم یا آب آهك جهت خنثي
نمودن آن استفاده كنيد.
 . 65جهت اطفا حریق هیدروکسید سدیم یا سود سوزآور با چه خاموش کننده ای باید استفاده گردد ؟
طریقه اطفاء حریق:
مواد مشتعل در مجاورت آن را با خاموش كننده مناسب اطفاء نمائيد  .محلول هيدرواكسيدسدیم را با آب بصورت اسپري رقيق
كنيد.
 . 66جهت اطفاء حریق اسید سولفوریک چه خاموش کننده ای باید مورد استفاده قرار گردد ؟
توسط پودر شيميائي مناسب اطفاء نمود.
 . 67طبق جزوه عناصری که بر فلزات اثر کرده و تولید گاز انفجاری می نمایند را نام ببرید ؟
اسيد سولفوریك – اسيدكلریدریك  -هيدرواكسيد سدیم
 .68اسیدسولفوریک،اسید کلریدریک و هیدرواکسید سدیم(سودسوزآور) درترکیب بافلزات چه نوع گاز قابل انفجاری تولیدمی کنند ؟
در واكنش با فلزات گاز هيدروژن توليد مي كنند .
 . 69خطرات بهداشتی اسید کلریدریک  HCIرا توضیح دهید ؟
سمي بوده و سبب تحریكات چشمي و پوستي و تنفسي مي شود.
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تقریبأ در غلظت  1500قسمت در ميليون در هوا ممكن است در عرض چند دقيقه سبب مرگ گردد.
حدآستانه مجاز بخارات آن  5قسمت در ميليون مي باشد.
 .70در مورد مصدوم بیهوش چه اقداماتی باید انجام داد ؟

در مصدوم بيهوش ابتدا  ABCرا كنترل كرده ،در صورت لزوم اقدامات الزم و احياء را انجام مي دهيم در صورتي كه ABC
مشكلي نداشته باشد .جهت جلوگيري از بسته شدن راه هوایي ،مصدوم را در وضعيت بهبودي قرار داده و تحت نظر مي گيریم.
 . 71تشنج موضعی را توضیح دهید ؟
فرد بيهوش نشده و فقط در قسمت هایي از بدن دچار لرزش و اسپاسم مي شود.
 . 72منظور از  VFچیست ؟
اختالل تنفس ،اختالل ریتم قلب  ( -ریتم مرگبار قلبي )
 . 73در مورد وضعیت مصدوم یا(  (GCSتوضیح دهید ؟
جهت ارزیابي وضعيت هوشياري مصدوم ،معياري تحت عنوان  GCSتعریف شده است كه در آن واكنش گفتاري ،حركتي و
چشمي مصدوم در نظر گرفته مي شود .
 . 74اولین عالمت ظاهری بعد از ایجاد تشنج چه می باشد ؟
ابتدا بيمار ناگهان بيهوش شده ،به زمين مي افتد .
 . 75مرگ و میر در اثر گرمازدگی در چه درجه حرارتی مشهود و در افراد پیر چند درصد است ؟
مرگ و مير گرمازدگي در درجه حرارت باالي  42درجه سانتي گراد مشهود است  -در افراد پير  70درصد است .
 . 76محل قرار گرفتن پایه نردبان هنگام استقرار به چه نسبتی از ارتفاع کارکرد نردبان می باشد ؟
حدود یك چهارم ارتفاع كاركرد نردبان در آن محل از پاي ساختمان یا دیوار فاصله داشته باشد .
 .77عالئم گرمازدگی یا هیپرترمی را توضیح دهید ؟
 .1گرفتگي عضالت در ساق پا و شان هها كه درمان آن مایعات است نه ماساژ عضالت مزبور.
 .2تتاني و اسپاسم كارپویدال.
 .3تنفس تند.
 .4سنكوپ (بعلت اتساع عروق محيطي) كه درمان آن خوابانيدن و بلند كردن پاهاست.
 . .5ضعف شدید و بيقراري.
 . 78گره نساج را توضیح دهید ؟
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از این گره براي اتصال دو طناب كه داراي قطر یكسان نمي باشد استفاده مي شود كه چنانچه بخواهيم ضریب اطمينان آن را افزایش
دهيم باید از گره نساج با حلقه اضافي استفاده نمود
 . 79گره ماهیگیر با حلقه های اضافه را توضیح دهید ؟
از این گر ه براي اتصال طناب هاي هم قطري كه خشك و صاف هستند بيشتر استفاده مي شودكه داراي ضریب ایمني بسيار باالیي
مي باشد
 . 80از این گره برای ساختن دو حلقه ثابت که یكی در زیر ران و دیگری در زیر بغل قرار می گیرد استفاده می شود ؟
گره صندلي

http://mohandes-iran.com

