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بسمه تعالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

منطقه هشت عملیات
نمونه سواالت آزمون ارتقاء پست آتش نشان7

.1مزایای استفاده از هوزریل را بنویسید
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()1ابدهی کم وسرعت عمل زیا دمورد نیاز باشد()2وسعت وبار اشتعال حریق کم بشد ()3فاصله حریق
تا خودروی اتش نشانی کمتر ا ز  20متر باشد)4(0مانور وعملیات بهتر است()5تحمل فشار باال
توسط لوله
 .2هنگام استفاده از دوراهی با درخواست همزمان آب از طرف
دو سرلوله ،وظیفه پمپ چی چیست ؟
باز کردن اب با فشار 5بار فشار حداکثر
.3متداول ترین روش لوله کشی دراکثر حریق ها چیست

؟

استفاده از لوله های سری شده در پشت خودروهای منبع دار
 .4نحوه تمیز کردن کابل سیمی وینچ قبل از جمع آوری بر
روی قرقره چگونه است ؟
با اب تمیز وبرس از الودگی ها پاک گردد ونبایدبا بخار پاش یاتمیز کننده ها ی با فشار باال تمیز کرد
 .5کدام ساختمان ها در معرض خطر برق زدگی قرار دارند ؟
ساختمانهایی که در ارتفاعات بلند واطراف تپه ها ویا بصورت منفرد از سایر ساختمان ها قرار گرفته
اند والبته انهایی که دارای ستون ویا دودکش بلندتری باشند مورد تهدید است
 .6تصرفات کم خطر  ،میان خطر و پر خطر را با مثال بیان
کنید ؟
کم خطر شامل :تصرفات مسکونی .اموزشی .فرهنگی  .درمانی ومراقبتهای تجمعی .اداری وحرفه ای
وصنعتی انباری که محتویات قابل احتراق ان از 50کیلو گرم در مترمکعب زیر بنا کمتر باشد
میان خطر شامل:تصرفات کسبی وتجاری ونیز ان دسته از تصرفت صنعتی و انباری که محتویات قاابل
احتراق در ان بین  50تا100کیلوگرم درمترکعب زیربنا کمتر باشد
پر خطر :کلیه تصرفت مخاطره امیز ونیز ان دسته از تصرفات صنعتی وانباری که محتویات قابل
احتراق در انها از 100کیلوگرم در متر مکعب بیشتر است
 .7ایمن ترین وضعیت وینچ چه می باشد ؟
قدرت اینچ حداقل 1.5برابر وزن وارده باشد
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 .8مطلوب ترین نوع طراحی پلکان چه نوعی است ؟
ضربدری یا رفت وبرگشت
 .9انواع سیستم های اعالم حریق دستی و اتوماتیک را نام
ببرید ؟
دستی .معمولی  .پیشرفته معمولی (موضعی .غیرموضعی :دودی  .حررارتی  .شصتی اعالم حریق .
اژیر  .چراغ چشمک زن  .زنگ خطر تابلوی مرکزی)
DETECTOR

 .10انواع
نام ببرید ؟

نقطه ای حرارتی را

ثابت وافزایشی
 .11دتکتور نوع شعله ای را توضیح دهید ؟
نسبت به شعله حساس هستندوبا توجه به نوع کاربرد در محیط ونور های موجود میتوان یکی از
دتکتورهای شعله ای ر انتخاب کرد
 .12این تعریف مربوط به کدام سیستم اعالم حریق می باشد

؟

به دستگاهی گفته می شود که نسبت به دود یا حرارت یا هر دو حساس است و فاقد هرگونه سیم کشی
است(.موضعی )
 .13انواع دتکتورهای حرارتی را نام ببرید ؟
خطی و نقطه ای
 .14کار تابلو یا دستگاه مرکز اصلی سیستم اعالم حریق کدام
است ؟
به محض دریافت فرکا نس اژیر را بصدا در میا ورد ونوعا قادرند سایر تجهیزات الکتریکی را فعال یا
غیر فعا ل کنند مانند فن فشار مثبت  .بستن درب حریق
 .15دتکتورهای حرارتی افزایشی را تعریف کنید ؟
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نسبت به دمای م عیینی حسا س وگر دمی محیط افزایش ناگهانی داشته باشد حتی درجه حرارت ان به
درجه حرارت مشخص هم نرسد اعالم وضعیت خطر کرده واژ یر دستگاه بصدا در میاید
 .16جعبه های آب آتش نشانی حداکثر در چه فواصلی از
یکدیگر و با چه ارتفاعی از کف بنا نصب میشوند؟
باحداقل 30متر ازیکدیگرو ارتفاع 120سانتیمتر از کف
 .17در جعبه های آب آتش نشانی  ،فشار آب در لوله های
نواری و لوله های پالستیکی فشار قوی به ترتیب چگونه است
؟
درلوله های نواری نباید کمتر از 4اتمسفر باشدولوله های فشار قوی کمتر از 2.2اتمسفر با شد
 .18کدام خاموش کننده ها در سیستم اعالم و اطفای اتوماتیک
برای نصب در کتابخانه ها موثر است ؟
Co2
 .19برانکارد شکسته بندی را تعریف کنید؟
به برانکارد ارتوپدی معروف میباشد قابل تنظیم بوده وبرای بلند کردن مصدوم وگذاشتن اودر
امبوالنس یا روی تخت چرخ دار بدون انکه وضعیتش تغییر کند وبرای مصدومینی که احنمال
شکستگی ستون فقرات یا خون ریزی داخلی شده باش کامال مفید است
 .20برانکاردهای فی البداهه ( ابتکاری) را توضیح دهید ؟
چنانچه برانکارد در دسترس نبوده میتوان با وسایل مختلفی برانکارد ابتکاری تهیه کرد ()1با استفاده
از دو عدد چوب ویک تخته پتو()2با ستفاده از دوعدد چوب ولباس
 .21کاربرد برانکارد نیل رابرتسون را توضیح دهید ؟
از برزنت ضخیم ومحکم وخیزران ساخته شده وبرای باال اوردن مصدوم هایی که در حفره گودال عمیق
یا دره افتاده وهمچنین پایین اوردن مصدوم ز ارتفاعات کوهستانی است
 .22خاموش کننده های تحت فشار به چه روش هایی کنترل می
شوند ؟

http://mohandes-iran.com

الف .فشار انها از طریق فشار سنج نصب شده یا فشار سنج متحرک کنترل میشود ب .سپس برای
کنترل مواد اطفایی خاموش کننده ها وزن میگردد
 .23آزمایش های مربوط به فشنگ گاز خاموش کننده ها هر چند
سال یکبار انجام می گیرد ؟
5سا ل
 .24آزمایش بدنه خاموش کننده آب و گاز معموالً هر چند سال
یکبار انجام می شود ؟
2سا ل
 .25چنانچه در خاموش کننده های آب و گاز زمانی را برای
تست بدنه اعالم نشده باشد هر چند سال یکبار فشنگ گاز CO2
آنها باید تحت آزمایش مقاومت بدنه قرار گیرند ؟
هر5سا ل یک بار
 .26در آزمایش ماهانه خاموش کننده پودر و گاز چه میزان
از وزن گاز موجود در فشنگ یا بالون کم شده باشد نیاز به
شارژ مجدد دارد ؟
اگر بیش از %10از وزن گاز مایع داخل ان کم شده باشد باید شارژ شود
 .27مکانیزم ایمنی (سوپاپ ایمنی) دستگاه خاموش کننده
روی چه فشاری عمل می کند ؟

CO2

2700پوند بر اینچ مربع شروع به عمل میکند
 .28برای افزایش قدرت کشش در وینچ ها چه اقدامی صورت
گرفته و با این کار قدرت کششی آن چند برابر می شود ؟
از قرقره مرکب استفاده میکنیم ومیتوان قدرت ان را تا 2برابر افزایش داد
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 .29مشخصات درج شده روی پالک شناسائی دستگاه تنفسی (
تالی) را نام ببرید ؟
نام سازمان  .نام ایستگاه مربوطه  .نوع دستگاه تنفسی  .شماره شناسایی دستگاه  .نام شخص استفاده
کننده فشار هوای سیلندر  .زمان ورود استفده کننده به محل حادثه  .ثبت مقدار پرتو اشعه
 .30حداکثر چه تعداد طناب راهنمای اصلی از هر نقطه کنترل
ورودی هنگام کار با دستگاه تنفسی می توان استفاده کرد ؟
نمیتوان بیش از  4طناب بکار گرفت
 .31کد رنگ های استاندارد برای شناسایی تالی ها را نام
ببرید ؟
سفید بری مدار بسته (اکسیژن ) زرد برای مدار باز (هوای فشرده )
 .32طناب راهنما را تعریف و کاربرد آن را توضیح دهید ؟
تشکیل شده از یک طناب نایلونی بافته شده بطول 60متر وقطر  6تا8میلیمترکه یک طرف ان ذبه یک
قالب بطول 15سانتیمتر وطرف دیگر ان نیز به یک قالب با کارابین برای بستن به طناب های را
هنما در فواصل 2/5متری بطور متوالی گره زده شده ونزدیکترین عالمت بسمت فرد طول 5سانتیمتر
ودومین عالمت به فاصله 15سانتیمتر از گره اول بطول 12/5سانتیمتر که دو سر ان بدون گره باشد
این عالمتها با طناب نایلونی به قطر 3میلیمتر برروی طناب راهنما گره خورده با شد
 .33منبع انرژی و نیروی محرکه وینچ ها چگونه تأمین می
شود ؟
موتور دستگاه که توسط جعبه دنده مخصوصی به قرقره منتقل میشود
 .34در مکان هایی که نمی توان به وسیله طنابهای  6متری
انفرادی مسیر را جستجو کرد از چه نوع طنابهای استفاده می
شود ؟
از طنابهای فرعی
 .35مسئولیت جمع آوری تمام تالی های طناب راهنمای اصلی و
فرعی برعهده چه کسی می باشد ؟
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مسوول کنترل ورودی
 .36جهت اطفاء حریق سیلندر گاز استیلن از کدام اطفاء
کننده ها استفاده می شود ؟
از اب بصورت اسپری جهت خنک نمودن سیلندر های گاز اسیتیلن ستفاده میشود
 .37گاز استیلن با کدام یک از عناصر ترکیبات قابل انفجار
تولید می کند و خواص و مشخصات آن را نیز بنویسید ؟
در هوا تشکیل یک مخلوط قابل انفجار با یک دامنه وسیع میدهد بی رنگ و در صورت خالص بودن
بوی خوبی دارد و درصورت ناخالص بودن آن بوی سیر می دهد وزن مخصوص  0/618گرم بر
سانتیمتر مکعب و نقطه جوش آن  83/6درجه سانتی گراد و نقطه ذوبش  81/8درجه سانتی گراد
است.
 .38میزان گرمای تولید شده در بافت ها از کدام فرمول
تبعیت می کند ؟
گرما =شدت جریان * مقاومت * زمان
 .39مشخصات و خواص گاز اکسیژن را بنویسید ؟
گازی است بی رنگ و بی بو با نقطه ذوب  218/4درجه سانتی گرد ونقطه جوش  182/96درجه
سانتی گراد از هوا سنگین تر و دانسیته آن  1/43گرم بر لیتر و فشار بحرانی اکسیژن  50/14اتمسفر
است و در مقدار کم در آب حل می شود  4/89قسمت اکسیژن در  100قسمت آب در صفر درحه سانتی
گراد است
 .40مقدار درصد اکسیژن به چه میزان برسد عوارض کمبود
اکسیژن در نسوج ظاهر خواهد شد ؟
کمتراز  16درصد هوا باشد
 .41نگهداری  ،حمل و نقل و استفاده از سیلندرهای اکسیژن
چگونه است ؟
نباید در مجاورت سیلندرهای گاز استیلن نگهداری شود  .باید دور از سیلندر های گاز قابل سوخت وبا
مواد قابل سوخت بخصوص روغن وگریس باشد  .نباید توسط سیستم های مغناطیسی جا بجا کرد .
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نباید جهت برش وجوشکاری استفاده کرد  .اگ نشتی داشته باشد و نتوان از خروج ان جلو گیری کرد
ان را به محیطی باز برده هنگام استفاده باید شیر را به ارامی باز کرد  .درهنگام جوشکاری از محیط
جوشکاری دور باشد  .بصورت ایستاده حمل شود
 .42طریقه اطفاء شعله الکل متیلیک چگونه است و خطرات
بهداشتی آن را بنویسید ؟
از اب بصورت اسپری جهت خنک نمودن مخازن ان وجهت اطفای شعله ان از کف مقاوم الکلی ویا
خاموش کننده های پودری ویا CO2استفاده کرد
 .43اگر سیم برق فشار قوی روی خودرو افتاده باشد چه
اقداماتی باید صورت گیرد ؟
در صورت امکان تارسیدن تیم اداره برق اجازه خروج را نمیدهیم به فرد از خودرو مگر اینکه امکان
انفجار وجود داشته باشد
 .44جهت اطفاء شعله گاز هیدروژن از چه ماده ای استفاده
می شود ؟
خاموش کننده های پودری وگاز کربنیک
 .45خطرات بهداشتی گاز H2
چه صورت است ؟

را نام برده و سوختن آن به

سمی نبوده ولی در صورت جایگزینی اکسیژن امکان خفگی دارد ودر هوا با شعله ابی کم رنگ
میسوزد و از سوختنش ب حاصل میگردد
 .46صاعقه برای رسیدن به زمین از چه مکان هایی استفاده
می کند ؟
از نزدیکترین وبلند ترین وسیله
 .47کاربرد گره یک حلقه دو نیم خفت را توضیح دهید ؟
برای اینکه طنابی را در حال کشش نگهداریم ویا ثابت کردن وزن بر تکیه گاه استفاده میشود  .روش
ساختن این گره پس از بوجود اوردن یک حلقه بر روی تکیه گه بر روی نیم خفت یرروی طناب اصلی
خواهد گردید
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 .48از این گره برای کوتاه کردن طول طناب در جایی که دو
سر طناب را نیاز داریم استفاده می گردد ؟
ساق گوسفندی
 .49از این گره برای اجسامی که دارای طول زیاد و شکل
هندسی نامنظمی هستند وباید از نقطه ای کشیده و به نقطه
دیگر کشیده شوند استفاده می شود .
الوار کش
 .50ماده فلوئور چه تاثیری بر قدرت خاموش کنندگی کف دارد
؟
افزایش قدرت خاموش کنندگی میکند
 .51مشخصات فنی کف را به طور کامل توضیح دهید ؟
p.fمخفف کف پروتینی است واگر حاوی ماده فلئورهم باشندبا عنوان f.p.fفلئور قدرت خاموش کنندگی
را افزایش میدهد که دهمان afffاست ونام کف  .بعضی از مشخصات کف را بیان میکند مایع کف ها
ممکن است فاسد شوند که چندان قابل تشخیص نیست ولی از روی رنگ ان میتوان به سالمت کف پی
برد که دارای رنگی یکنواخت است و دورنگ شدن ن نشانه فساد رنگ میباشد
 .52کف

AFFF

را توضیح دهید ؟

کفی ست که بر روی حریق قشر فیلمی شکل را تشکیل میدهد
 .53چه عواملی باعث فاسد شدن کف می شود و عالئم آن چگونه
است ؟
محلول شدن یک ماده شیمیایی ممکن است باعث فاصد شدن کف شود  .موجودات ذره بینی هم
میتوانند باعث فاصد شدن کف شوند مایع کف ها را باید در ظرف درب بسته نگهداشت  .گازها هم
میتوانند باعث تخریب مایع کف شوند ودر اخر هوا نیز یکی از عوامل فساد در کف میباشد
 .54در باالتر از چه ارتفاعی افراد بایستی از اصول ایمنی
ارتفاع تبعیت کنند ؟
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فردی که باالتر از  180سانتیمتر مشغول کار است
 .55کف  3درصد با کف  6درصد چه فرقی دارد ؟
کف 3:%3لیتر مایع کف و97لیتر اب است وکف 6:%6لیتر میع کف و94لیتر اب میباشد
 .56آیا از کف فاسد می توان استفاده کرد ؟
در عملیاتهای اموزشی میتوان استفاده کرد
 .57برای جلوگیری از فاسد شدن کف چه اقداماتی را باید
انجام داد ؟
از انتی بیوتیک ها استفاده کرد
 .58جهت باال و پایین فرستادن مصدوم با نردبان در مواقعی
که برانکارد وجود ندارد چه باید کرد ؟
از گره خرگوش یا یک اورکت جهت حمکایت از مصدوم استفاده میشود
 .59اگر شخصی دچار برق گرفتگی با فشار قوی شده باشد و
هنگام نزدیک شدن به مصدوم در قسمت انتهای پاها احساس سوزن
سوزن شدن داشتید چه اقدامی انجام می دهید ؟
به شکل لی لی کردن باید از منطقه خارج شود
 .60تعریف

اکی واالن

چیست

؟

به مقدار ماده حلشده در یک محلول اکی واالن وزنی گویند
 .61منظور از

Viscosity

چیست ؟

چسبندگی
 .62از تقسیم وزن بر حجم چه به دست می آید ؟
وزن مخصوص
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 .63سرعت مایع کف و یا محلول آن و سرعت آب در لوله های
آتش نشانی به چه عاملی بستگی دارد ؟
الف) نوع مایع در حال حرکت ب)دمای مایع ج)جرم مخصوص مایع د)جنس مسیر جریان ر)شکل
مسیر ز) جهت حرکت ت) صیغلی بودن مسیر ن)تعداد اتصاالت انرژی وارد بر مایع
 .64حداکثر قدرت کششی که نیروی برق و باتری خودروها در
وینچ ایجاد می کند ،چقدر است ؟
6300کیلو گرم ( 1400پوند)
 .65زمانیکه حباب کف می ترکد چه اتفاقی می افتد ؟
محلول کف باقی میماند  ..محلول به زیر نفتی میرود وانرا دیرتر خاموش میکند
 .66اگر یک لیتر از مایع کف  %3را تبخیر کنیم حدود چه
مقدار آن به صورت جامد باقی می ماند ؟
%43ان بصورت جامد باقی میماند
 .67مزیت وینچ های هیدرولیکی بر برقی چیست ؟
هنگام عملیات طوالنی مدت دستگاه کمتر گرم میکند
 .68چسبندگی کف در دمای ثابت به چه عواملی بستگی دارد ؟
فاصله بین دوالیه  ..سرعت نسبی ما یع  ..سطح دو الیه که بر روی یکدیگر میلغزند  ..چسبندگی
سرعت سیال را کم میکند
 .69برای مراقبت از کابل سیمی وینچ
انجام داد ؟

چه اقدامی بایست

نباید از روغن موتور یا ماشینم ویا گریس استفاده کرد  .حتما از ماده گریس کاری مخصوص ان
استفاده شود ومتناسب با ماده گریس کاری اوله دستگاه باشد وقبل از هر کاری با ید اول تمیز شود
 .70اگر آب را بیشتر از حد معین با مایع کف محلول کنیم ،
چه اتفاقی می افتد ؟
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محلول رقیق تر میشود  ..حباب خوبی تشکیل نمیدهد  ..حبابها زودتر مکترکند  ..ازمقاومت حبابها
در برابر حرارت کاسته میشود  ..انبساط حجمی حبابها کم میشود  ..مقداری از ماده کف هدر میرود
و محلول کف به زیر مایع در حال اشتعال میرود
 .71غرق شدگی در آب شور و شیرین چه فرقی دارد ؟
در اب شیرین بدتر از اب شور است زیرا باعث پر شدن کیسه های هوایی میشود
 .72عوامل موثر در برق گرفتگی کدام است ؟
ولتاژ برق ...شدت جریان ونوع ان  ..مقاومت بافتهای مختلف بدن  ..مدت زمان عبوری جیان برق
از بدن  ..فرکانس برق
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