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Загальні вказівки
Дисципліна

основи

проектування

та

конструювання

пожежно-

технічних та аварійно-рятувальних засобів вивчаю особливості процесу
проектуваннѐ та конструяваннѐ елементів технічних засобів гасіннѐ пожеж і
захисту лядей від вогня. Її основна задача – формуваннѐ знань, навичок,
вміннѐ ефективно використовувати попередньо отримані знаннѐ длѐ
ефективного проектуваннѐ та конструяваннѐ елементної бази пожежної
техніки та пожежно-технічного обладнаннѐ.
Курс вивченнѐ дисципліни основи проектуваннѐ та конструяваннѐ
пожежно-технічних та аварійно-рѐтувальних засобів длѐ курсантів, студентів
таслухачів заочної форми навчаннѐ (далі курсанти) розрахований на 72 години.
Освоюннѐ курсу базуютьсѐ на знаннѐх, придбаних при вивченні
математики, фізики, гідравліки, теоретичної механіки, деталей машин,
обчислявальної техніки, інженерної графіки та інших загально-технічних
дисциплін.
Метоя курсового проекту з основ проектуваннѐ та конструяваннѐ
пожежно-технічних

та

аварійно-рѐтувальних

засобів

ю

закріпленнѐ

теоретичного матеріалу з дисципліни, отриманнѐ навиків при проведенні
інженерних розрахунків і здійсненнѐ заходів щодо проектуваннѐ конкретних
елементів технічних засобів гасіннѐ пожеж і захисту лядей в надзвичайних
ситуаціѐх.
Курсанти повинні вміти оцінявати і аналізувати експлуатаційні
можливості пожежних автомобілів, пожежно-технічного обладнаннѐ та
устаткуваннѐ, роботу їх окремих агрегатів в конкретних умовах експлуатації
длѐ досѐгненнѐ кращих показників їх функціонуваннѐ й забезпеченнѐ ѐкості і
надійності пожежних автомобілів.

Зміст та оформленнѐ курсового проекту повинні відповідати вимогам
Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).
Курсовий проект складаютьсѐ з поѐснявальної записки та графічної
частини.
Матеріал в поѐснявальній записці розташовуютьсѐ наступним чином:
титульний аркуш;
завданнѐ;
зміст поѐснявальної записки з указаннѐм сторінок;
поѐсненнѐ та розрахунки згідно завданнѐ;
список використаної літератури.
додатки (графічна частина).
Поѐснявальна записка виконуютьсѐ на аркушах формату А4 у
друкованому виглѐді або власноруч – почерк маю бути розбірливим і не
містити незагальноприйнѐтих скорочень.
Формули, коефіціюнти, нормативні величини повинні супроводжуватисѐ
посиланнѐми на джерело за допомогоя цифр. Прийнѐті значеннѐ величин
слід підставлѐти в формулу в послідовності, що відповідаю символічному
запису формули, дотримуячись правил розмірності. Результати розрахунків
заносѐть в таблиці і роблѐть висновки. Таблиці нумеруять арабськими
цифрами.
В кінці поѐснявальної записки вказуять використану літературу.
Посиланнѐ на літературне джерело в тексті поѐснявальної записки
оформлѐять наступним чином: в квадратних дужках вказуять номер книги,
під ѐким вона значитьсѐ в списку, а далі – параграф, таблиця, формулу тощо.
Графічна частина може вклячати два-три аркуші формату А3 (А4)
(можливо на міліметровому папері).

Зразок титульного аркуша.

МНС УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ІМ. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни "Основи проектування та конструювання пожежно-

технічних та аварійно-рятувальних засобів"

Розрахунок характеристик пожежно-технічних та аварійнорятувальних засобів
курсант (слухач) ___________________________________________
(Прізвище, ім’ѐ,по-батькові)

__________________________________________________________
взвод (група) № ______
номер залікової книжки №__________________________________

Викладач _____________

Дані на виконаннѐ курсового проекту наведені в аркуші індивідуального
завданнѐ.
Номер варіанту обираютьсѐ – за порѐдковим номером у списку групи з
учбового журналу на момент початку навчального семестру.
Завдання 1. Розкрити питання відповідно до варіанту. Матеріал маю
бути поданий у виглѐді узагальненнѐ з літературних джерел, не повинен
містити прѐмого запозиченнѐ із електронних бібліотек або інтернет-ресурсів.
Обсѐг та наповненнѐ визначаю виконавець самостійно.
1. Ствол ручний водѐний (компактний)
2. Ствол ручний водѐний (комбінований)
3. Генератор (ствол) ручний пінний низької кратності
4. Генератор (ствол) ручний пінний середньої кратності
5. Ствол лафетний (монітор) водѐний компактний
6. Ствол лафетний (монітор) водѐний комбінований
7. Ствол лафетний (монітор) пінний низької кратності
8. Ствол ручний водѐний високого тиску
9. Ствол ручний порошковий
10.Ствол лафетний порошковий
11.Насадки на лафетні стволи длѐ отриманнѐ піни низької кратності
12.Насадки на ручні та лафетні водѐні стволи длѐ отриманнѐ розпилених
струменів
13.Пожежні стволи, класифікаціѐ, типи.
14.Насадки на пожежні стволи, класифікаціѐ, типи.
15.Пінозмішувачі переносні
16.Пінозмішувачі стаціонарні
17.Гідроелеватори

18.Насоси пожежні одноструменеві
19.Насоси пожежні багатоструменеві
20.Вакуумні системи пожежних насосів шиберні
21.Вакуумні системи пожежних насосів струминні
22.Вакуумні системи пожежних насосів водокільцеві
23.Головки з’юднувальні перехідні
24.Колонка пожежна
25.Розгалуженнѐ
26.Водозбірник
27.Сітка всмоктувальна
28.Рукав пожежний напірний
29.Рукав пожежний напірно-всмоктуваьний
30.Рукав пожежний всмоктувальний
Завдання 2.
Детальний опис технічних особливостей одного із
представників елементної бази пожежної техніки та пожежно-технічного
обладнаннѐ, що розглѐдавсѐ у завданні 1. Повинні бути вказані його
особливості, переваги та недоліки.
Завдання 3. Креслення вибраного обладнання. Графічна частина може
подаватисѐ у додатках і маю бути виконана на аркушах формату А3 (А4),
можливо на міліметровому папері. Кресленнѐ може бути зроблене олівцем
або за допомогоя спеціальних комп’ятерних програм та принтерів.
Заборонѐютьсѐ роздруковувати кресленнѐ, виконані не власноруч.
У ѐкості висновку маять бути подані рекомендації щодо застосуваннѐ
вибраного обладнаннѐ, перспективи, переваги й недоліки його використаннѐ.
Особлива увага маю бути звернена на можливість удосконаленнѐ технічних
характеристик конкретних зразків (відповідно до завданнѐ 2 і 3), та вказані
способи зазначеного удосконаленнѐ.
Длѐ розробки нових зразків пожежно-технічних та аварійно-рѐтувальних
засобів доречно використовувати сучасні програми моделяваннѐ
різноманітних режимів їх функціонуваннѐ. Оскільки в Академії пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобилѐ використовуютьсѐ ліцензована версіѐ пакету
«FlowVision», частина завданнѐ з курсового проектуваннѐ може бути виконана
із його застосуваннѐм. У такому випадку викладач може вносити корективи до

завданнѐ на курсове проектуваннѐ та перевірѐти результати моделяваннѐ з
допомогоя зазначеного пакету. Використаннѐ пакету «FlowVision» при
виконанні курсового проектуваннѐ вважаютьсѐ позитивним результатом
практичного використаннѐ набутих теоретичних знань і може бути враховано
при виставленні оцінки за курсовий проект.
Далі вказаний приклад виконаннѐ графічної частини.

Ручний пожежний ствол РС-70

Технічні характеристики ручних пожежних стволів
Показники

Марка ствола
РС-50

РС-70

РСК-50

Робочий тиск, кПа

600

600

400

Діаметр насадка, мм

13

19

14

Витрата води, л/с

3

7,4

2,7

компактного

28

32

30

розпиленого

-

-

12

312

450

412

1

1,8

2,2

Довжина струменя, м :

Довжина ствола, мм
Комбінований ручний пожежний ствол РСК-50

Маса, кг
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