МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Академія пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля
Кафедра техніки
Дисципліна: Пожежна та аварійно-рятувальна техніка

Навчально-методичний посібник
напрям підготовки 6.170203 «Пожежна безпека»
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (термін навчання 4 роки)
для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання

«Робота на основних пожежних автомобілях
із спеціальними агрегатами»

ЧЕРКАСИ 2009

Пожежна та аварійно-рятувальна техніка: Навчально-методичний посібник
/Укл. П.В. Макаревський, С.М. Биченко, П.П. Кучер – Черкаси: АПБ, 2009. –
52 с.

Укладачі: Макаревський П.В., Биченко С.М., Кучер П.П.

Рецензент к.т.н. Гвоздь В.М.

Затверджено

методичною

протокол № 21 від 17.03.09 року

2

радою

Зміст
Передмова
1
Прийоми роботи по керуванню спеціальними агрегатами
основних автомобілів загального призначення
1.1
Підготовка пожежного автомобіля до роботи
1.2
Подача води з цистерни
1.3
Подача води з цистерни в лафетний ствол
1.4
Подача води від насоса із заповненням його водою за
допомогою газоструминного вакуумного апарата
1.5
Подача води від насоса, який заповнюється без
використання газоструминного вакуумного апарата
1.6.
Подача води від насоса, який заповнюється водою
методом «кільцювання цистерни»
1.7
Способи витіснення повітря з порожнини відцентрового
насоса
1.8
Заповнення цистерн водою при встановленні пожежного
автомобіля на вододжерело
1.9
Подача води від насоса із забором її по подовженій
всмоктувальній лінії
1.10 Робота пожежного автомобіля від гідранта
1.11 Робота пожежного автомобіля з гідроелеваторами
1.12 Подача повітряно-механічної піни
1.13 Промивання водопійних комунікацій насосної установки
2.
Перевірка спеціальних агрегатів пожежного автомобіля
2.1
Перевірка вакуумної системи відцентрового насоса
2.2
Перевірка насоса на герметичність
2.3
Перевірка пожежного насоса і пінозмішувача в пожежній
частині
2.4
Перевірка відцентрового насоса на продуктивність
2.5
Перевірка
стаціонарного
пінозмішувача
на
продуктивність
3.
Характерні несправності при роботі на пожежному автомобілі,
їх причини та способи усунення
4.
Безпека праці при роботі на пожежному автомобілі
Норма табельної забезпеченості запасними деталями пожежного
автомобіля
Література

3

4
5
5
7
10
13
15
17
19
20
22
23
25
31
36
37
37
38
39
40
41
43
49
51
52

Передмова
Успіх бойової роботи пожежного підрозділу в багатьох випадках
залежить від професіональної майстерності водія пожежного автомобіля
(ПА).
Дії водія по керуванню спеціальними агрегатами ПА повинні
виконуватися швидко і в чітко визначеній послідовності. Так, щоб забрати
воду з відкритого водоймища за допомогою газоструминного апарата і
подати її на гасіння пожежі, водій повинен виконати більше десяти операцій
важелями і маховичками.
Тільки професіональна майстерність водія ПА гарантує надійну
роботу механізмів, зменшує перевантаження деталей та витрати палива, дає
змогу швидко подати вогнегасні речовини і скоротити їх втрату, що в певній
мірі впливає на результат роботи відділення, зменшує психологічні
навантаження особового складу підрозділів пожежної охорони.
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1. Прийоми роботи по керуванню спеціальними агрегатами основних
автомобілів загального призначення.

1.1.

Підготовка ПА до роботи

На місці пожежі (навчання) водій і командир відділення в залежності
від виду вододжерела (гідрант, водоймище) і виду роботи (подача води або
повітряно-механічної піни) зобов'язані встановити ПА, по можливості, в
безпечному зручному місці, забезпечивши при цьому вільний проїзд інших
автомобілів. Під час встановлення ПА довжина напірної рукавної лінії і
кількість згинів рукавів повинні бути мінімальними.
У випадку встановлення ПА на проїжджій частині дороги або в умовах
обмеженої видимості, необхідно вживати додаткові заходи безпеки,
наприклад: встановити знак аварійної зупинки, в нічний час включити
габаритні вогні і світло в насосному відсіку.
Впевнившись в правильному виборі місця встановлення ПА, необхідно:
- загальмувати ПА (з працюючим на мінімальних обертах двигуном) ручним
гальмом

(важіль

коробки

перемикання

передач

повинен

бути

в

нейтральному положенні);
- встановити башмаки під колеса автомобіля;
- виключити зчеплення, включити коробку відбору потужності на насос і
плавно включити зчеплення;
- перевірити роботу насоса по тахометру (оберти повинні бути у межах 500
об/хв.);
- перевірити закриття засувок, клапанів, зливного крана з насоса.
Під час включення коробки відбору потужності починає працювати
пожежний насос.
Для ПА з середнім розташуванням насосів коробка відбору
потужності включається після заповнення відцентрового насоса водою.
Подальші операції по роботі з насосною установкою залежать від
конкретних умов роботи і виконуються з насосного відсіку.
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Підготовка ПА до роботи на місці пожежі (навчання) виконується в
усіх випадках, незалежно від способів заповнення насоса водою, схем
бойового розгортання тощо.
Особливості включення додаткової трансмісії на відцентровий насос:
На АЦ-30(53-12)106В, АЦ-30(3307)226:
- виключити зчеплення;
- включити четверту передачу;
- включити коробку відбору потужності;
- плавно включити зчеплення.
На АЦ-30(66)184:
- виключити зчеплення;
- включити четверту передачу;
- виключити розподільчу коробку:
- включити коробку відбору потужності;
- плавно включити зчеплення.
Порушення послідовності включення КП-РК КВП призводить до
ускладнення вмикання шестерень.
Робота

відцентрового

насосу

без

води

на

великих

обертах

недопустима (виходять з ладу манжети).
Робота двигуна автомобіля більше 1 хвилини з вижатою муфтою
зчеплення недопустима, так як достроково вийде з ладу вижимний
підшипник зчеплення.
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1.2.

Подача води з цистерни.

При подачі води «від цистерни» у випадку ручного керування
клапанами і засувками необхідно:
- встановити ПА на місці роботи;
- підготувати автомобіль до роботи;
- зібрати схему:
50

- перевірити щільність закриття заглушки всмоктувального патрубка;
- виключити насос (з насосного відсіку, дистанційним важелем керування);
- перевірити виключення насоса по тахометру;
- відкрити вакуумний клапан (одну з напірних засувок для випуску повітря з
насоса);
- відкрити засувку (клапан) для подачі води з цистерни;
- після заповнення насосу водою (вода повинна витікати з газоструминного
вакуумного апарата, з'явитися у віконці вакуумного клапана або в
напірному рукаві) закрити вакуумний клапан (засувку на напірному рукаві);
- включити у роботу пожежний насос (впевнитися по тахометру);
- встановити тиск води в насосі (0,2...0,4) МПа (тиск води по манометру
повинен відповідати певним обертам вала насоса по тахометру);
- повільно відкрити напірну засувку для подачі води в рукавну лінію;
- повністю відкрити напірну засувку і встановити необхідний режим роботи
відцентрового насоса.
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При подачі води з цистерни у випадку дистанційного керування
клапанами з гідравлічним приводом необхідно:
- перевірити гідроклапан насосу - шпинделі повинні бути вигвинчені:
- виключити зчеплення;
- включити гідронасос системи дистанційного керування;
- повільно включити зчеплення;
- збільшити число обертів двигуна і створити тиск масла в гідросистемі
(2,5...4,0) МПа;
- відкрити вакуумний клапан (один з напірних клапанів за допомогою
золотника дистанційного керування) для виходу повітря з насоса;
- встановити золотник дистанційного керування всмоктувальним клапаном
ДУ-150 в положення «з цистерни»;
- виключити зчеплення;
- включити коробку відбору потужності на відцентровий насос;
- повільно включити зчеплення;
- встановити тиск води в насосі 0,2...0,4 МПа;
- золотником керування відкрити напірний клапан;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
При подачі води з цистерни у випадку дистанційного керування
клапанами з пневматичним приводом необхідно:
- перевірити пневматичні клапани відцентрового насоса (вони повинні бути
закриті, а шпинделі вигвинчені);
- відкрити вакуумний клапан (одну з напірних засувок) для виходу повітря з
порожнини насоса;
- включити пневматичний кран для подачі повітря в пульт дистанційного
керування клапанами;
- краном на пульті керування відкрити клапан «з цистерни» (тиск повітря в
пневмосистемі повинен бути більше 0,55 МПа);
- після заповнення насоса водою закрити вакуумний клапан (напірну
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засувку);
- виключити зчеплення;
- включити коробку відбору потужності на насос;
- повільно включити зчеплення;
- збільшити оберти двигуна і встановити тиск води в насосі 0,2...0,4 МПа;
- повільно відкрити напірну засувку;
- встановити необхідний режим роботи відцентрового насоса.
Характерні помилки
1.

Нещільно закрита заглушка на всмоктувальному патрубку насоса.

2.

Заповнення насоса водою при працюючому робочому колесі.

3.

Різке включення зчеплення.

4.

Неповне відкриття засувки (клапана) «з цистерни».

5.

Створення великого тиску води в насосі (більше 0,4 МПа) до відкриття
напірної засувки.

6.

Неповне відкриття напірної засувки.

7.

Дистанційне керування клапанами при загвинчених шпинделях гідро-і
пневмоклапанів.
Доповнення і пояснення.

1.

Заповнення насоса при працюючому робочому колесі не дає змоги
повністю створити необхідний тиск води в насосі.

2.

Створення великого тиску води в насосі до відкриття напірної засувки
перешкоджає відкриттю засувки.

3.

В зимовий час (при низьких температурах) під час заповнення насоса
водою, для видалення повітря краще відкривати одну з напірних засувок,
ніж вакуумний клапан (щоб запобігти замерзанню води в трубопроводі,
що проходить від вакуумного клапана до газоструминного вакуумного
апарата).

4.

У великі морози перед подачею води в напірну лінію рекомендується
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нагріти воду в насосі, працюючи при підвищених обертах вала насоса і
закритих напірних засувках.
5.

При несправній гідро - і пневмосистемі всі вказані операції можуть бути
виконані вручну. При загвинчуванні шпинделів клапани закриваються, а
клапан ДУ-150 переводиться в положення «з цистерни».

1.3.

Подача води з цистерни в лафетний ствол

Для подачі води з цистерни в лафетний ствол на ПА з гідравлічним
керуванням клапанами необхідно:
підготувати ПА до роботи;
зібрати схему:

- перевірити гідроклапани насоса - шпинделі повинні бути повністю
вигвинчені;
- виключити зчеплення;
- включити гідронасос;
- повільно включити зчеплення;
- збільшити число обертів двигуна і підвищити тиск масла в гідросистемі до
2,5...4,0 МПа;
- відкрити вакуумний клапан (один з напірних клапанів) за допомогою
дистанційного керування для випуску повітря з насоса;
- перевести золотник дистанційного керування всмоктувальним клапаном
ДУ-150 в положення «з цистерни»;
- після заповнення насоса водою закрити вакуумний клапан (напірний
клапан) за допомогою золотника дистанційного керування;
- виключити зчеплення;
- включити коробку відбору потужності на відцентровий насос;
- повільно включити зчеплення;
10

- збільшити оберти двигуна і встановити тиск води в насосі в межах
0,2...0,4 МПа;
- золотником дистанційного керування відкрити гідроклапан лафетного
ствола;
- повернути лафетний ствол в необхідний напрямок за допомогою
золотникового розподілювача керування лафетним стволом;
- встановити робочий тиск в насосі 0,6 МПа.
Для подачі води із цистерни в лафетний ствол на ПА з пневматичним
керуванням клапанами водопійних комунікацій необхідно:
- підготувати ПА до роботи;
- зібрати схему:

- перевірити пневмоклапани насоса, шпинделі котрих повинні бути
повністю вигвинчені;
- відкрити вакуумний клапан (одну з напірних засувок) для виходу повітря з
порожнини насоса;
- включити пневматичний кран для подачі повітря в пульт дистанційного
керування;
- виключити зчеплення;
- кранами пневмокерування відкрити клапани «з цистерни» і «в цистерну»;
- після заповнення насоса водою закрити вакуумний клапан (напірну
засувку);
- включити зчеплення, проконтролювати роботу насоса по тахометру;
- краном дистанційного керування переключити роботу розподільчого
клапана і подати воду в лафетний ствол;
- встановити тиск води в насосі 0,6 МПа.
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Характерні помилки
1.

Спроба подати воду в лафетний ствол при закритому клапані «в
цистерну».

2.

Керування клапанами водопійних комунікацій, якщо не створений
робочий тиск в гідросистемі 2,5...4,0 МПа, в пневмосистемі - 0,55 МПа.

3.

Заповнення насоса при переключеній силовій передачі на відцентровий
насос.

4.

Різка зміна частоти обертання вала двигуна.

5.

Включення або виключення зчеплення при великих обертах вала
двигуна.
Доповнення та пояснення

1.

Для ручного керування лафетним стволом на ПА з гідравлічним
приводом необхідно відкрити голчасті клапани на циліндрах підйому і
повороту, а для подачі води натиснути ногою на клапан відсічки.

2.

Щоб подати воду через лафетний ствол під час руху ПА, необхідно
включити першу передачу (доцільно включити знижену передачу
розподільчої коробки). При включенні передачі вище другої швидкість
автомобіля буде значною, а тиск води в насосі недостатнім для
нормальної роботи лафетного ствола.

3.

На ПА з пневматичним дистанційним керуванням клапанами водопійних
комунікацій тиск повітря в пневмосистемі можна регулювати змінюючи
зусилля пружини клапана-обмежувача. За звичай, клапан-обмежувач
регулюється на тиск не менше 0,55 МПа.

12

1.4. Подача води від насоса із заповненням його водою за допомогою
газоструминного вакуумного апарата
При роботі ПА від водоймища необхідно:
- підготувати ПА до роботи;
- зібрати схему:
70

- приєднати напірні рукава;
- приєднати

до

всмоктувального

патрубка

всмоктувальні

рукава,

всмоктувальну сітку, перевірити щільність їх з'єднання і занурити
всмоктувальну сітку у воду на глибину не менше 0,2 метри;
- відкрити вакуумний клапан;
- виключити зчеплення;
- включити газоструминний вакуумний апарат;
- збільшити оберти двигуна до стійкої роботи газоструминного вакуумного
апарата;
- після заповнення насоса водою закрити вакуумний клапан;
- зменшити число обертів двигуна до мінімальних;
- виключити газоструминний вакуумний апарат;
- повільно включити зчеплення;
- збільшити оберти двигуна і встановити тиск води по манометру 0,2...0,4
МПа; повільно відкрити напірну засувку;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
Характерні помилки
1.

Недостатні оберти вала двигуна ПА для забезпечення нормальної роботи
газоструминного вакуумного апарата.

2.

Неправильне

включення

або

недовключення
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коробки

відбору

потужності.
3.

Різке включення або виключення зчеплення.

4.

Зменшення обертів вала двигуна до закриття вакуумного затвору
(клапану).

5.

Передчасне закриття вакуумного клапана (затвору).

6.

Виключення газоструминного вакуумного апарата при великих обертах
вала двигуна.

7.

Різке відкриття напірної засувки.

8.

Велика частота обертання вала насоса та високий тиск води в ньому під
час відкривання напірних засувок.

9.

Неповне відкриття напірної засувки.

10. Подача води в рукавну лінію без команди.
Доповнення і пояснення
1.

Всмоктувальну сітку не бажано опускати на дно водоймища, щоб
запобігти її захаращенню.

2.

Всмоктувальна лінія повинна мати нахил у бік водоймища для
витіснення повітря з об'єму всмоктувальних рукавів. Якщо цієї вимоги
неможливо

дотриматися,

то

необхідно

забирати

воду

методом

«кільцювання цистерни».
3.

Якщо при нормальній роботі вакуумного апарата розрідження не
створюється, то необхідно зменшити оберти двигуна, виключити
вакуумний апарат і ретельно перевірити герметичність насосної
установки та всмоктувальної лінії.

4.

В зимовий період, з метою запобігання утворення «льодяної пробки» в
вакуумній системі, ручку вакуумного клапана необхідно перевести на
декілька секунд в крайнє положення «від себе». Так як вакуумний апарат
продовжує працювати, то через верхній клапан відбудеться продувка
вакуумної системи.

5.

Працюючи

з

перекривними

стволами,
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необхідно

пам'ятати,

що

припинення подачі води призводить до нагріву її в насосі і внаслідок
цього до зниження тиску води в насосі.
6.

У випадку відкриття напірних засувок для подачі води внаслідок
збільшення її витрат, тиск води в насосі буде дещо зменшуватися. Тому,
по мірі відкриття засувок необхідно повільно збільшувати оберти вала
насоса, підтримуючи тиск в межах 0,2...0,4 МПа.

7.

Заповнення насосної установки водою можна визначити по віконцю
вакуумного клапана, мановакууметру, встановленому на всмоктувальній
порожнині насоса, зміні звуку роботи газоструминного апарата.

8.

Робота газоструминного вакуумного апарата по заповненню насоса
водою, в залежності від марки ПА, повинна бути в межах 35...40 секунд.

9.

В нічний час в насосному відділенні необхідно включати додаткове
освітлення.

10. В літній період, в разі необхідності, включати систему додаткового
охолодження двигуна, піднімати капот.
11. Для ПА з середнім розташуванням відцентрового насоса коробка відбору
потужності включається після заповнення насоса водою.
12. На

ПА

з

дизельними

газоструминний

пристрій.

двигунами

встановлено

Порядок

заповнення

всмоктувальний
насоса

водою

аналогічний газоструминному вакуумному апаратові.
1.5. Подача води від насоса, який заповнюється без використання
газоструминного вакуумного апарата
При роботі пожежного автомобіля з установкою його на
водоймище необхідно:
- підготувати ПА до роботи;
- зібрати схему:
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- приєднати напірні та всмоктувальні рукава, перевірити щільність їх
з'єднання;
- приєднати всмоктувальну сітку, перевірити щільність закриття зворотного
клапана, і занурити її у воду;
- виключити зчеплення;
- відкрити вакуумний клапан (одну з напірних засувок);
- відкрити клапан (засувку) «з цистерни»;
- після заповнення насоса водою закрити вакуумний клапан (засувку);
- повільно включити зчеплення;
- збільшити оберти вала двигуна, встановити тиск води в насосі 0,2...0,4
МПа;
- повільно відкрити напірну засувку;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
Характерні помилки
1.

Передчасне закриття вакуумного клапана.

2.

Несвоєчасне закриття клапана (засувки) «з цистерни».
Доповнення і пояснення

1.

Якщо клапан (засувку) «з цистерни» закрити після подачі води в напірну
лінію, ймовірність обриву водяного стовпа зменшується. В цьому
випадку одразу ж після подачі води її необхідно закрити.

2.

Зворотний клапан всмоктувальної сітки повинен бути щільно закритим.
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1.6. Подача води від насоса, який заповнюється водою методом
«кільцювання цистерни»
Для виконання вправи необхідно:
- підготувати ПА до роботи;
- зібрати схему:
50

- приєднати напірні і всмоктувальні рукава;
- всмоктувальний рукав без сітки занурити у воду;
- виключити зчеплення;
- відкрити засувки (клапани) «з цистерни» і «в цистерну»;
- включити зчеплення;
- збільшити оберти вала двигуна і встановити оберти вала насоса по
тахометру 2000...2500 об/хв.;
- швидко закрити засувку (клапан) «з цистерни»;
- після заповнення насоса водою зміниться звук роботи двигуна, манометр
покаже тиск води в насосі, зменшити оберти двигуна і встановити тиск
води 0,15...0,2 МПа;
- закрити засувку (клапан) «в цистерну»;
- збільшити оберти двигуна і встановити тиск води 0,2...0,4 МПа;
- повільно відкрити напірну засувку;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
Характерні помилки
1.

Повільне закриття засувки «з цистерни».

2.

Надзвичайно великі оберти вала насоса - більше 2700 об/хв., або
малі – менше 2000 об/хв.
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3.

Неповне закриття засувки «з цистерни».

4.

Великий тиск води (більше 0,2 МПа) при закритті засувки «в цистерну».
Доповнення і пояснення

1.

Метод «кільцювання цистерни» використовується у таких випадках:
- всмоктувальна лінія має згин;
- в порожнині всмоктувальної лінії очікується утворення повітряної
пробки;
- використання газоструминного вакуумного апарата або заповнення
насоса і всмоктувального рукава водою з цистерни зазнає перешкод.

2.

Під час виконання вправи необхідно обов'язково контролювати оберти
вала насоса, не допускаючи їх перевищення більше 2700 об/хв.

3.

Для прискорення забору води необхідно швидко закрити засувку «з
цистерни», попрацювати насосом 5...10 с, і якщо тиск води по манометру
не з'явиться, то повторювати дії до того часу, доки всмоктувальний рукав
не наповниться по всьому об'єму водою.

4.

Всмоктувальна сітка до рукава не приєднується, тому що вона буде
створювати додатковий опір під час руху води у всмоктувальний рукав.
Тому необхідно передбачати заходи по запобіганню попадання сторонніх
предметів у всмоктувальний рукав.

5.

Відкривати вакуумний клапан немає необхідності, так як повітря з
порожнини насоса вийде в атмосферу через цистерну.
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1.7. Способи витіснення повітря з порожнини відцентрового насоса
У випадку, коли немає можливості прокласти всмоктувальну рукавну
лінію з нахилом у бік вододжерела, в порожнині рукава, у верхній точці
згину, залишиться повітря, яке необхідно витіснити для забезпечення
нормальної роботи насоса.
Спосіб № 1
- після того, як з'явиться вода у віконці вакуумного клапана, зменшити
оберти двигуна, не відключати вакуумний апарат, а вакуумний клапан
залишити у відкритому положенні;
- включити зчеплення;
- відкрити напірну засувку;
- збільшити оберти двигуна, щоб одночасно з насосом працював вакуумний
апарат;
- після витіснення повітря з порожнини насоса (визначається по тиску води з
пожежного ствола) закрити вакуумний клапан;
- зменшити оберти вала двигуна і виключити вакуумний апарат;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
Спосіб № 2
Після того, як з'явиться вода у віконці вакуумного клапана необхідно:
- закрити вакуумний клапан;
- зменшити оберти двигуна;
- виключити газоструминний вакуумний апарат;
- відкрити засувки (клапани) «з цистерни» і «в цистерну»;
- збільшити оберти вала двигуна, до показників
тахометра — 2000...2500 об/хв.;
- після витіснення повітря (погодження роботи тахометра і манометра: при
n = 2000 об/хв., Нм=0,5 МПа);
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- зменшити оберти двигуна і встановити тиск води по манометру
0,15...0,20 МПа;
- закрити засувки (клапани) «з цистерни» і «в цистерну»;
- збільшити оберти двигуна і встановити тиск води в насосі 0,2...0,4 МПа;
- відкрити напірну засувку;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
Характерні помилки
1.

Недостатні оберти вала насоса для створення необхідного розрідження.

2.

Несвоєчасне закриття засувки «з цистерни».

3.

Закриття засувки (клапана) в цистерну при тиску води в насосі більше
0,2 МПа.

4.

Виключення насоса при попаданні в нього повітря.

5.

Неповне відкриття засувок «з цистерни» і «в цистерну».

6.

Виключення вакуумного апарата попередньо не зменшивши оберти вала
двигуна.
1.8. Заповнення цистерни водою при встановленні ПА на
вододжерело
Цей метод відрізняється від подачі води в рукавну лінію тим, що

відкривається засувка (клапан) «в цистерну».
Для заповнення цистерни водою необхідно:
- зібрати схему:

- забрати воду з вододжерела будь-яким способом;
- встановити тиск води по манометру 0,15...0,2 МПа;
- відкрити засувку (клапан) «в цистерну»;
- після заповнення цистерни водою (вода витікатиме з контрольної труби)
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зменшити оберти вала двигуна;
- виключити зчеплення;
- закрити засувку (клапан) «в цистерну»;
- виключити коробку відбору потужності;
- включити зчеплення.
Доповнення і пояснення
1.

Заповнення цистерни водою визначається по світінню контрольних
лампочок в насосному відсіку та витіканню води через контрольнопереливну трубку цистерни.

2.

Внутрішня поверхня стінок цистерни ПА більше 10 м2. При такій площі
навіть невеликий надлишковий тиск створює загрозу розриву стінок
цистерни. Якщо тиск води у насосі буде більше 0,2 МПа, то контрольнопереливна труба не встигатиме пропустити лишки води і цистерну може
«розірвати».

3.

При тиску в насосі більше 0,2 МПа в момент відкриття напірної засувки
на колекторі може зірвати клапан цієї засувки. Крім того, зазнає
ушкоджень внутрішня поверхня цистерни.

4.

Відкривати вакуумний клапан немає необхідності, так як повітря з
насоса витісниться через засувку колектора в цистерну і в атмосферу.

5.

В разі необхідності швидкого заповнення цистерни водою допускається
перевищення тиску більше 0,2 МПа, але при цьому необхідно
обов'язково відкрити кришку заливної горловини цистерни, а тиск води
встановити після повного відкриття засувки «в цистерну».
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1.9. Подача води від насоса із забором її по подовженій
всмоктувальній лінії
Виконати всі дії, які передбачені п. 1.5.
Доповнення і пояснення
1.

Необхідно пам'ятати, що максимальна геометрична висота всмоктування
7 метрів. В разі забору води за допомогою декількох всмоктувальних
рукавів (3, 4, 5, 6) геометрична висота всмоктування буде відповідно
зменшуватися на величину втрат напору по довжині всмоктувальних
рукавів.
Допустима геометрична висота всмоктування для відцентрових

насосів
визначається за формулою:
H г  7  n  S  Q2  Ht

де:
n - кількість всмоктувальних рукавів, шт.;
S - питомий опір одного всмоктувального рукава 125 мм, довжиною 4 м;
Q - подача рукавної лінії, л/с;
Нt - напір, що створюється тиском насиченого пару, м.
Допустима геометрична висота всмоктування, в залежності від
кількості всмоктувальних рукавів, при температурі води 10° С зведена в
таблицю:
Допустима геометрична висота
всмоктування (Нг), в залежності
від кількості всмоктувальних
рукавів, шт.
2
3
4
5
6

5

10

6,95
6,93
6,9
6,87
6,85

6,8
6,7
6,6
6,5
6,4
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Подача води,
л/с
15 20 25 З0
6,55
6,33
6,1
5,87
5,64

6,2
5,8
5,4
5,0
4,6

5,75
5,13
4,5
3,87
3,25

5,2
4,3
3,4
2,5
1,6

35

40

4,55
3,33
2,1
0,87
-0,35

3,8
2,2
0,6
-1,0
-2,6

Якщо температура води вище 10°С, то допустиму геометричну висоту
всмоктування зменшують на величину Нt, що зведена в таблицю:
№

Температура води, °С

п/п
1
2
3
4
5

Напір, що створюється тиском
насиченого пару (Нt), м

20
30
40
50
60

0,5
1,3
2,2
3,2
4,5

Геометрична висота всмоктування визначається за різницею відміток
між рівнем води та віссю насоса пожежного автомобіля.
2.

Забирати воду при подовженій всмоктувальній лінії за допомогою
газоструминного вакуумного апарата недоцільно, так як час заповнення
всмоктувальних рукавів і насоса буде значним і можливий вихід з ладу
ГВА.

3.

Для заповнення всмоктувальних рукавів і насоса необхідно мати
гарантований запас води в цистерні автомобіля. Об'єм води для
заповнення рукава діаметром 125 мм і довжиною 4 м - 50 л.
1.10. Робота ПА від гідранта

Для подачі води в напірну рукавну лінію необхідно:
- встановити ПА на місці роботи;
- підготувати ПА до роботи;
- встановити колонку на гідрант, водозбірник на всмоктувальний патрубок
насоса;
- приєднати напірний і напірно-всмоктувальний рукави до колонки і
водозбірника;
- виключити зчеплення;
- відкрити повністю клапан гідранта;
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- відкрити вентилі пожежної колонки;
- відкрити одну з напірних засувок відцентрового насоса для витіснення
повітря;
- включити зчеплення;
- плавно відкрити напірну засувку;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
Доповнення і пояснення
1.

Спочатку, між колонкою та водозбірником встановлюють один напірновсмоктувальний і один напірний рукави. В залежності від тиску води у
водопровідній мережі Нв застосовуються різні рукава: — Нв до 0,2 МПа
- два напірно-всмоктувальні:
80

- Нв=0,2.,.0,4 МПа- один напірний і один напірно-всмоктувальний:
80

- Hв більше 0,4 МПа - два напірні рукави
80
80

2.

Регулювання тиску води на вході в пожежний насос виконують
обертанням маховичків вентилів пожежної колонки. Тиск води на вході в
насос повинен бути в межах 0,25-0,3 МПа. Регулювати тиск води на
вході в пожежний насос потрібно при відкритій засувці відцентрового
насоса.

24

1.11. Робота ПА з гідроелеваторами
Гідроелеватори використовуються у випадках, коли:
- неможливий під'їзд до відкритого водоймища (відстань до 100 метрів);
- геометрична висота всмоктування більше 7 метрів (до 20 метрів);
- шар води менше 0,2 м.
Умови запуску гідроелеваторних схем:
- запас води в цистерні повинен бути достатнім для заповнення напірних
рукавів;
- в залежності від відстані до вододжерела, довжини рукавних ліній по
горизонталі та геометричної висоти всмоктування необхідно правильно
вибрати тиск води в насосі;
- рукавні лінії не повинні мати згинів, переломів;
- насос повинен забезпечити роботу гідроелеваторів і стволів;
- гідроелеватор повинен забезпечити надійну роботу стволів.
Запуск гідроелеваторної схеми
«насос – гідроелеватор — цистерна — насос»
Для запуску схеми необхідно:
- підготувати ПА до роботи;
- зібрати схему:
50

80

70

- виключити зчеплення;
- відкрити вакуумний клапан (одну з напірних засувок);
- відкрити засувку (клапан) «з цистерни»;
- після заповнення насоса водою закрити вакуумний клапан (одну з
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напірних засувок);
- включити зчеплення;
- збільшити оберти вала двигуна і встановити тиск води в насосі 0,4 МПа;
- повільно відкрити напірну засувку насоса до гідроелеватора;
- встановити робочий режим гідроелеватора і заповнити цистерну водою;
- зміною обертів вала двигуна встановити тиск води в насосі 0,4 МПа;
- повільно відкрити напірну засувку насоса до пожежного ствола;
- узгодити роботу гідроелеватора і ствола (рівень води в цистерні повинен
бути на одній межі).
Характерні помилки
1. Зменшення частоти обертання вала насоса, або виключення зчеплення
у випадку перебоїв під час запуску схеми.
2. Закриття засувки (клапана) «з цистерни».
3. Неповне відкриття засувок «з цистерни» і в напірну лінію до
гідроелеватора.
4. Відсутність контролю за рівнем води в цистерні.
5. Швидке відкриття напірної засувки для подачі води у ствол.
Доповнення і пояснення
1. Гідроелеваторна схема надійна в роботі, не потребує високої
кваліфікації водія, проста в збиранні.
2. Можливо переносити гідроелеватор з однієї ділянки на іншу без
зупинки роботи схеми.
3. Схема забезпечує роботу тільки одного гідроелеватора.
4. Не рекомендується перекачувати забруднену воду, так як вона
проходить через цистерну і може визвати її забруднення або
пошкодити захисний шар внутрішньої поверхні цистерни.
5. Мінімально допустимий тиск у зворотній лінії гідроелеватора складає
не менше 0,05 МПа.
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6. Додаткове охолодження двигуна необхідно включати до подачі води на
ствол, щоб не допустити втрати води в цистерні.
7. Щоб не допустити згинів, до напірного рукава від гідроелеватора
приєднується напірно-всмоктувальний рукав і занурюється у воду
через заливну горловину цистерни. Цей рукав необхідно закріпити
рукавною затримкою.
8. Після виконання вправи напірно-всмоктувальний рукав необхідно
вийняти з води, для з'єднання з атмосферою, з метою запобігання
витікання води по рукавам через гідроелеватор.
9. Під час роботи схеми необхідно зважати на те, що в разі збільшення
тиску води в насосі, збільшується її витрата через пожежні стволи.
Тому, обов'язково необхідно узгодити роботу системи «гідроелеваторствол».
Запуск гідроелеваторної схеми «насос - гідроелеватор - цистерна всмоктувальні рукава – насос»
Для запуску схеми необхідно:
- підготувати ПА до роботи;
- зібрати схему:
80

80
50

80
80

70
80
70

- заповнити відцентровий насос водою;
а)

за допомогою газоструминного вакуумного апарата (див. п. 1.4.);

б)

методом «кільцювання цистерни» (див. п. 1.6.); встановити тиск води в

насосі 0,4 МПа;
- відкрити напірну засувку для подачі води до гідроелеваторів;
27

- встановити робочий режим для гідроелеваторів і заповнити цистерну
водою;
- зміною обертів вала насоса встановити тиск 0,4 МПа;
- повільно відкрити напірну засувку для подачі води до стволів;
- узгодити роботу гідроелеваторів і стволів (рівень води в цистерні повинен
знаходитись на одній межі).
Характерні помилки
1. Неповне відкриття вентилів на розгалуженні для подачі води до
гідроелеваторів.
2. Аналогічні помилки, що допускаються під час запуску заповнення
відцентрового насоса за допомогою газоструминного вакуумного
апарата та методом «кільцювання цистерни».
3. Всмоктувальні рукава не занурені у воду.
Доповнення і пояснення
1. Схема дає змогу використати пожежний автомобіль на повну
потужність, забирати воду за допомогою двох гідроелеваторів та вдвічі
збільшити витрати води на гасіння пожежі.
2. Схема складна, і втрачається певний час для її запуску.
3. Всмоктувальні рукава, які занурені в ємкість цистерни з водою, дають
змогу збільшити подачу води в насос і забезпечити роботу двох
гідроелеваторів і стволів.
4. Немає

необхідності

приєднувати

всмоктувальну

сітку

до

всмоктувальних рукавів, так як вода в цистерні не має сторонніх
предметів і знаходиться вище відцентрового насоса.
5. Необхідно врахувати доповнення і пояснення до схеми «насос гідроелеватор - цистерна - насос».
6. В разі виникнення сумніву, що у верхній точці всмоктувального рукава
залишилося повітря, необхідно відкрити засувку (клапан) «з цистерни»
для збільшення пропускної здібності води з цистерни в насос.
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Запуск гідроелеваторної схеми «насос - гідроелеватор - насос»
Для запуску схеми необхідно:
- підготувати ПА до роботи;
- зібрати схему:

- виключити зчеплення;
- відкрити вакуумний клапан (одну з напірних засувок);
- відкрити засувку (клапан) для подачі води з цистерни;
- після заповнення насоса водою закрити вакуумний клапан (одну з
напірних засувок);
- включити зчеплення;
- збільшити оберти вала насоса і встановити тиск води 0,4 МПа;
- повільно відкрити напірну засувку для подачі води до гідроелеватора;
- для виходу повітря з рукавної лінії відкрити і з появою води закрити один з
бокових вентилів розгалуження;
- повністю відкрити середній вентиль розгалуження;
- встановити тиск води в насосі для забезпечення роботи гідроелеватора і
заповнити цистерну водою;
- зменшити оберти вала насоса (тиск не повинен перевищувати 0,4 МПа);
- закрити засувку (клапан) «з цистерни»;
- повільно відкрити напірну засувку для подачі води до стволів;
- узгодити роботу системи «гідроелеватор-стволи», не допускати зменшення
тиску води на вході в насос нижче 0,05 МПа.
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Характерні помилки
1. Зменшення частоти обертання вала насоса, виключення зчеплення при
збоях роботи гідроелеваторного кільця під час запуску схеми.
2. Швидке відкриття напірної засувки для подачі води до стволу, а також
відкриття її до зниження тиску води на вході в насос менше 0,05 МПа.
3. Неповне відкриття вентилів на розгалуженні.
4. Подача води до стволу при незакритій засувці (клапані) «з цистерни».
5. Неповне відкриття засувок для подачі води до гідроелеватора та «з
цистерни».
Доповнення і пояснення
1. Для витіснення повітря з рукавної лінії встановлюється розгалуження.
Якщо в схемі використовуються латексні рукава, то розгалуження
можна не встановлювати, але треба прийняти заходи щодо запобігання
витіканню води (зробити згин рукава, використати зворотний клапан
водозбірника).
2. Так як тиск води в зворотній лінії від гідроелеватора в момент закриття
засувки (клапана) «з цистерни» збільшується, то необхідно обмежити
частоту обертання вала до 2000 об/хв. При великій частоті обертання
можливий зрив клапана засувки «з цистерни» за рахунок зворотного
руху води під великим тиском в цистерну.
3. В

момент

закриття

засувки

«з

цистерни»,

після

запуску

гідроелеваторного кільця можуть з'явитися короткочасні перебої в
роботі. У цьому випадку, засувку «з цистерни» необхідно частково
відкрити, не змінюючи частоти обертання вала насоса, дочекатися
відновлення нормальної роботи водяного кільця, і закрити її знову.
4. В разі відмови мановакууметра, встановленого на всмоктувальній
порожнині відцентрового насоса, можна приблизно визначити тиск
води в рукавній лінії, що йде від гідроелеватора, методом натискання
пальцями рук на рукав.
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5. Під час роботи схеми не можна переносити гідроелеватор з місця на
місце, бо при попаданні повітря в гідроелеватор воно надійде і у
відцентровий насос.
6. Схема дає змогу працювати з двома гідроелеваторами і збільшити
витрати води на стволи під час гасіння пожежі.
7. Для виконання вправи водію ПА необхідно мати достатньо високий
рівень вміння і навички.
1.12. Подача повітряно-механічної піни
Без встановлення ПА на вододжерело:
- зібрати схему:
70

- підготувати ПА до роботи;
- приєднати напірний рукав і генератор піни (повітряно-пінний ствол);
- виключити зчеплення;
- відкрити вакуумний клапан (напірну засувку);
- відкрити засувку (клапан) «з цистерни»;
- після заповнення насоса водою закрити вакуумний клапан (засувку);
- встановити дозатор пінозмішувача в необхідне робоче положення;
- відкрити пробковий кран пінозмішувача;
- відкрити вентиль (клапан) «з пінобаку»;
- включити зчеплення;
- збільшити оберти двигуна, встановити тиск розчину в насосі 0,2-0,4 МПа;
- повільно відкрити напірну засувку в рукавну лінію;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
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З встановленням ПА на вододжерело:
- зібрати схему:
70

- підготувати ПА до роботи;
- забрати і подати воду до генератора (ствола) одним із способів;
- встановити дозатор пінозмішувача в необхідне положення;
- відкрити пробковий кран пінозмішувача;
- відкрити вентиль (клапан) «з пінобаку»;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
З встановленням ПА на гідрант:
- зібрати схему:
70

80

80

- підготувати ПА до роботи;
- забрати і подати воду на генератор піни;
- встановити дозатор пінозмішувача в необхідне положення;
- відкрити пробковий кран пінозмішувача;
- відкрити вентиль (клапан) «з пінобаку»;
- встановити необхідний режим роботи насоса.
Примітка.
- тиск води на вході в насос повинен бути в межах 0,1-0,25 МПа, а на виході
на 0,5 МПа більше;
- у випадку, коли тиск води на вході в насос неможливо регулювати, тиск на
виході повинен бути на 0,1 МПа більше величини двократного тиску на
вході.
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Подача повітряно-механічної піни з використанням піноутворювача із
сторонньої ємкості
- зібрати схему:
70

30
ПУ

- підготувати ПА до роботи;
- від'єднати заглушку від штуцера для забору піноутворювача із сторонньої
ємкості та приєднати до нього спеціальний рукав;
- опустити спеціальний рукав в ємкість з піноутворювачем;
- перевірити щільність закриття пробкового крану пінозмішувача і при
наявності, пробкового крану в лінії для забору піноутворювача;
- забрати і подати воду одним із вищевказаних способів;
- встановити дозатор пінозмішувача в необхідне положення;
- відкрити пробковий кран пінозмішувача (пробковий кран на лінії забору
піноутворювача із сторонньої ємкості);
- встановити необхідний режим роботи відцентрового насоса.
Примітка.
1. Для отримання нормальної піни необхідно підтримувати тиск розчину
на вході в генератор піни (ствол) - 0,6 МПа.
2. Поділки на шкалі пінозмішувача вказують на кількість генераторів
ГПС-600А.
3. Якщо піноутворювач подається після подачі води, то піна з'явиться
тільки після попадання розчину в генератор. Час появи піни залежить
від довжини рукавної лінії від ПА до генератора.
4. Для отримання якісної піни і економії піноутворювача необхідно знати
марку піноутворювача, яка вказує на оптимальну концентрацію.
5. При високому тиску розчину на вході в генератор достроково виходить
з ладу сітка генератора піни.
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Подача повітряно-механічної піни від стаціонарного лафетного ствола
на ПА з гідравлічним приводом керування клапанами водопійних
комунікацій
Для отримання піни необхідно:
- підготувати ПА до роботи;
- зібрати схему:

- перевірити щільність закриття заглушки на всмоктувальному патрубку
насоса;
- перевірити гідрозасувки насоса;
- виключити зчеплення;
- включити гідронасос;
- повільно включити зчеплення;
- збільшити оберти двигуна і встановити тиск масла в гідросистемі 0,250,4МПа;
- відкрити один із напірних клапанів за допомогою дистанційного керування
для виходу повітря з порожнини насоса;
- встановити золотник дистанційного керування клапаном ДУ-150 в
положення «з цистерни»;
- після заповнення насоса водою закрити за допомогою золотника
дистанційного керування напірний клапан;
- виключити зчеплення;
- включити коробку відбору потужності;
- встановити тиск води в насосі 0,6 МПа;
- встановити стрілку дозатора пінозмішувача на поділку «5»;
- відкрити пробковий кран пінозмішувача;
- відкрити вентиль подачі піноутворювача з пінобаку;
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- важіль на лафетному стволі перевести в положення «піна»;
- відкрити клапан «до лафетного ствола» за допомогою золотника
дистанційного керування;
- виконати

маневр

лафетним

стволом

вручну

або

за

допомогою

гідросистеми.
Подача повітряно-механічної піни від стаціонарного лафетного ствола
на ПА з пневматичним приводом керування клапанами водопійних
комунікацій
Для отримання піни необхідно;
- підготувати ПА до роботи (коробку відбору потужності не включати);
- встановити пінну насадку на лафетний ствол;
- перевірити

щільність

заглушки

на

всмоктувальному

патрубку

відцентрового насоса;
- перевірити пневмоклапани насоса;
- відкрити вакуумний клапан;
- встановити стрілку дозатора пінозмішувача в положення «3»;
- відкрити пробковий кран пінозмішувача;
- включити пневматичний кран для подачі повітря в пульт дистанційного
керування;
- за допомогою пневмокранів відкрити клапани «з цистерни», «в цистерну»,
«піна», «лафетний ствол»;
- виключити зчеплення;
- включити коробку відбору потужності;
- повільно включити зчеплення;
- збільшити оберти двигуна і встановити тиск розчину по манометру
0,6 МПа.
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Характерні помилки
1. Не вибрано вільний хід клапанів ДУ-80, ДУ-70, ДУ-32.
2. Спроба подати розчин в лафетний ствол при закритому клапані «в
цистерну».
3. Керування

клапанами

водопійних

комунікацій

при

тиску

в

пневмосистемі менше 0,55 МПа.
Доповнення і пояснення
1. Для отримання якісної піни необхідно накопичити концентрацію
піноутворювача в порожнині насоса з самого початку роботи
лафетного ствола.
2. При тиску в пневмосистемі менше 0,55 МПа клапан-обмежувач не
подасть повітря на колонку керування, і тому клапанами водопійних
комунікацій керувати буде неможливо.
1.13. Промивання водопійних комунікацій насосної установки
Водопійні комунікації ПА необхідно промивати відразу ж після подачі
піни.
Для цього необхідно:
- не змінюючи роботи насоса, вивести стволи (генератори) з осередку
пожежі;
- закрити клапан (вентиль) подачі піноутворювача з пінобаку;
- відкрити вентиль на обвідній лінії «цистерна - пінозмішувач»;
- встановити тиск в насосі 0,7-0,8 МПа;
- через кожні 40-60 сек. обертати дозатор пінозмішувача на одну поділку.
Доповнення і пояснення
1. У випадку, коли в цистерні відсутня вода, необхідно її забирати із
сторонньої ємкості через штуцер для забору піноутворювача.
2. Пробковий кран пінозмішувача повинен бути у відкритому положенні.
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2. Перевірка спеціальних агрегатів ПА
2.1. Перевірка вакуумної системи відцентрового насоса
Під час перевірки насоса на герметичність зустрічаються такі
типи несправностей:
- мановакууметр не показує розрідження;
- розрідження створюється повільно;
- розрідження створюється, але швидко зменшується.
Мановакууметр не показує розрідження
Необхідно впевнитися в працездатності мановакууметра, замінити
його справним або перевірити його на іншому насосі.
Опресувати насос водою або повітрям. Оглянути насос.
Перевірити справність заслінки вакуум-апарата.
Під час роботи вакуум-апарата відпрацьовані гази не повинні
проходити через глушник. Крім того, момент перекриття заслінки повинен
чітко прослуховуватися.
Розрідження створюється нижче норми
Необхідно
максимальне

створити

розрідження,

газоструминним
закрити

вакуумний

вакуумним
клапан

і

апаратом
виключити

вакуумний апарат. У випадку зменшення розрідження по мановакууметру,
опресувати

насос,

усунути

нещільність

і

повторити

перевірку

на

розрідження.
Перевірити працездатність мановакууметра шляхом його заміни.
Розрідження створюється до норми повільно
Причиною цього може бути зменшення прохідного отвору вакуумної
системи за рахунок захаращення вакуумного клапана або неповного
відкриття клапана внаслідок зносу кулачка і штока.
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Розрідження створюється, але після виключення вакуум-апарата
швидко зменшується
Необхідно опресувати насос водою і усунути нещільність. Якщо
насос герметичний, необхідно розібрати вакуумний клапан і перевірити
щільність посадки нижнього клапана.
2.2. Перевірка насоса на герметичність:
- закрити вентилі, засувки, клапани водопійних комунікацій насосної
установки, заглушку на всмоктувальному патрубку, заглушку на штуцері
для забору піноутворювача із сторонньої ємкості, зливний кран насоса;
- відкрити вакуумний клапан;
- включити вакуумний апарат;
- збільшити оберти двигуна;
- дочекатися,

коли

стрілка

мановакууметра

досягне

максимального

значення;
- закрити вакуумний клапан;
- зменшити оберти двигуна;
- виключити вакуумний апарат;
- перевірити показання мановакууметра;
Розрідження повинне бути не менше 0,073 МПа (560 мм рт. ст.), а
його зменшення за 2,5 хвилини не повинне перебільшувати 0,013 МПа
(100мм рт. ст.). Розрідження повинне створюватися за час до 20 секунд.
Доповнення і пояснення
1. Мановакууметри, що встановлюються на ПА мають, як правило,
десятинну шкалу. Поділка «1» відповідає 760 мм рт. ст. (10 м вод. ст.).
Враховуючи це, стрілка мановакууметра повинна відхилитися від «О»
до «-1» на 3/4 шкали (7,3 поділки).
2. За умови зниження розрідження більше 0,013 МПа встановити місця
нещільностей і ліквідувати негерметичність насоса.
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3. Якщо насос має нещільність, то необхідно опресувати його водою або
повітрям. Тиск води в насосі не повинен перевищувати 0,8 МПа,
повітря - 0,3 МПа.
4. Під час проведення перевірки насоса на герметичність стрілку дозатора
пінозмішувача необхідно поставити на поділку «5», а пробковий кран у
положення «відкрито».

2.3.

Перевірка пожежного насоса і пінозмішувача в пожежній
частині
Під час проведення ТО-1 пожежного автомобіля необхідно

перевірити технічний стан пожежного насоса і пінозмішувача:
- підготувати ПА до роботи;
- зняти заглушку із штуцера для забору піноутворювача із сторонньої
ємкості;
- встановити стрілку дозатора пінозмішувача в положення «5»;
- відкрити пробковий кран пінозмішувача;
- відкрити вакуумний клапан;
- виключити зчеплення;
- відкрити клапан (засувку) «з цистерни»;
- після заповнення насоса водою закрити вакуумний клапан;
- закрити засувку (клапан) «з цистерни»;
- включити зчеплення;
- збільшити оберти вала насоса і встановити тиск води 0,6 МПа;
- перевірити показання мановакууметра - тиск повинен бути 0,3 МПа;
- зменшити оберти вала насоса;
- виключити зчеплення;
- візуально визначити герметичність посадки зворотного клапана.
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Доповнення і пояснення
1. Співвідношення показань манометра і мановакууметра повинні бути в
межах 0,5-0,58. Якщо показання мановакууметра менше 0,3 МПа, то
пінозмішувач необхідно розібрати і прочистити.
2. Перевірити трубопровід від пінобаку до пінозмішувача щодо витікання
піноутворювача через штуцер для забору піноутворювача із сторонньої
ємкості. Щоб запобігти попаданню піноутворювача в насос, необхідно
в штуцер вставити жолобок і зливати піноутворювач в окрему ємкість.
3. Незначне просочування води через зворотний клапан пінозмішувача
допускається.

2.4.

Перевірка відцентрового насоса на продуктивність
Перевірка проводиться після кожного ТО-1 і ТО-2.
Для проведення випробування необхідно:

- підготувати ПА до роботи ;
- зібрати схему:
70

125, n=2

H г = 1,5 ... 3,5 м .
70, n= 1

D сп = 25

- забрати і подати воду до стволів одним із вищевказаних способів;
- збільшити оберти вала насоса і встановити по тахометру 2700 об/хв;
- візуально визначити тиск води в насосі по манометру (тиск повинен бути
1,0±0,05 МПа).
Примітка.
При частоті обертів вала відцентрового насоса 2700 об/хв і тиску по
манометру 1,0±0,05 МПа вважається, що подача насоса відповідатиме 40 л/с.
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2.5.

Перевірка стаціонарного пінозмішувача на продуктивність

Для проведення перевірки необхідно:
- встановити ПА на вододжерело;
- зібрати схему:
70
CПП
125, n= 2

ПУ

25 л .

- підготувати ємкість з водою на 25 літрів і секундомір;
- забрати і подати воду до ствола одним із вищевказаних способів;
- встановити стрілку дозатора пінозмішувача в положення «1»;
- відкрити пробковий кран пінозмішувача;
- збільшити оберти вала насоса і встановити тиск води 0,8 МПа;
- занурити рукав для забору піноутворювача із сторонньої ємкості у воду
(25 л) і включити секундомір;
- в момент падіння тиску води в насосі (по манометру) виключити
секундомір.
Доповнення і пояснення
1. Відношення об'єму води до часу її спорожнення вкаже витрату води
пінозмішувача на поділці «1».
2. Аналогічні операції виконуються на поділках «2», «З», «4» і «5».
3. Отримані цифрові величини порівнюються з табличними:
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Положення
дозатора
1
2
3
4
5

Діаметр
отвору, мм
7,4
11,0
14,1
18,2
27,1

Допустиме значення по
воді, л/с
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0

4. Якщо розрахункові величини менше допустимих, то це означає, що
отвори дозатора пінозмішувача або не співпадають, або захаращені.
5. Час спорожнення мірної ємкості з водою на поділці «1» повинен
дорівнювати 60 секунд.
6. У випадку негерметичності пробкового крану пінозмішувача при
заборі води необхідно долонею руки закрити отвір рукава для забору
піноутворювача із сторонньої ємкості та включити секундомір в
момент відкриття отвору.
7. Напірна рукавна лінія повинна закінчуватися водяним стволом РС-70
або пінним, щоб запобігти достроковому виходу з ладу сітки
генератора ГПС-600А.
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3. Характерні несправності під час роботи на ПА, їх причини та
способи усунення
№
Ознаки несправностей
п/п
1
При включенні вакуумної
системи
в
порожнині
насоса не створюється
розрідження

Причини
несправностей
а) підсмоктування
повітря:
- недостатнє
занурення у воду
всмоктувальної
сітки;
- проколи у
всмоктувальних
рукавах;
- нещільність в
місці установки
мановакууметра;
- відкритий
зливний кран «з
насоса»;
- нещільність
з'єднання
трубопроводів
вакуумної
системи або
щілини в
трубопроводі;
- відкритий кран
продувки
додаткової
системи
охолодження;
- нещільності
з'єднання
трубопроводів
додаткової
системи
охолодження,
щілини в них;
- нещільна
посадка клапанів
до сідла засувок
водопійних
комунікацій;
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Способи усунення

занурити
всмоктувальну сітку
у воду на глибину
не менше 0,2 м;
замінити рукава;
затягнути кріплення
мановакууметра,
замінити прокладку;
Закрити кран;
затягнути штуцер,
замінити прокладки,
запаяти або
замінити
трубопроводи;
закрити кран і
вентилі додаткової
системи
охолодження;
затягнути штуцери,
замінити прокладки,
запаяти або
замінити
трубопровід;
розібрати вентиль,
клапан, засувку і
встановити причину
нещільності
посадки;

- незакриті
вентилі, засувки,
клапани, зливні
крани;
- нещільності в
сальниках
пожежного
насоса;

2.

Насос не заповнюється
водою
при
включеній
вакуумній
системі
і
достатньому розрідженні.

3.

Насос спочатку подає воду
нормально,
а
потім
продуктивність
його

- нещільності
з'єднання
вакуумного
клапана з
насосом;
- нещільності
з'єднань
трубопроводів
водопійних
комунікацій;
- нещільності
з'єднань
пінозмішувача;
б) не повністю
перекритий
заслінкою
випускний
газопровід (через
глушник виходять
відпрацьовані
гази двигуна).
в) засмічений
дифузор або
сопло
газоструминного
вакуум-апарата.
а) велика висота
всмоктування;
б) розшарування
всмоктую-чого
рукава.
а) нещільність у
всмоктувальній
лінії.
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закрити;

провернути на три
оберти кришку
ковпачкової
маслянки, замінити
сальники;
Затягнути гайки
шпильок, замінити
прокладку;
затягнути з’єднання,
замінити прокладки;

затягнути гайки,
замінити прокладки;
Відрегулювати
довжину тяги
приводу заслінки.
Розібрати
вакуумний апарат,
почистити поверхні
заслінки і сідла від
нагару.
від'єднати дифузор,
почистити його і
сопло.
зменшити висоту
всмоктування.
замінити рукав.

Перевірити лінію,
усунути
нещільності.

зменшується
до
нуля. б) засмічена
Стрілка манометра має всмоктувальна
велику
амплітуду сітка.
коливання.
в) недостатньо
занурена
всмоктувальна
сітка.

4.

5.

6.

г) нещільності в
сальниках насоса.
д) розшарування
всмоктувального
рукава.

Замінити сальники.

е) засмічені
канали робочого
колеса насоса

Почистити клапани
робочого колеса.

ж) велика висота
всмоктування

Зменшити
продуктивність
насоса
або встановити ПА
на місце з меншою
висотою
всмоктування.
Замінити.

При справному насосі а) несправний
мановакууметр не показує мановакууметр.
тиск.
б) не включена
коробка відбору
потужності.
в) засмічений
канал мановакууметра, або в
ньому замерзла
вода.
При нормальній роботі а) несправний
вакуумної системи мано- мановакууметр.
вакууметр
не
показує б) засмічений
розрідження.
канал
При
роботі
спостерігається
вібрація.

Прочистити сітку.
Прийняти заходи
щодо запобігання
подальшого
захаращення.
занурити сітку.

мановакууметра.
насоса а) має місце
стук
і явище кавітації.
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Замінити рукав.

Включити коробку
відбору потужності.
Прочистити канал.

Замінити.
Прочистити канал.
Зменшити висоту
всмоктування або
витрату води.

б) ослаблені
болти кріплення
насоса до рами.
в) зношені
підшипники або
шийки вала.
г) сторонні
предмети в насосі.
7.

8.

Вал насоса обертається, а а) зірвана шпонка
вода не подається
робочого колеса.
б) засмічені
канали робочого
колеса.
При включеному насосі а) засмічення
колінчатий вал двигуна не насоса.
повертається
пусковою
ручкою або повертається з б) заклинення
великими труднощами.
робочого колеса.

9.

Насос
не
створює
необхідний напір.

10.

При загвинчуванні кришки
ковпачкової
маслянки
мастило
витісняється
назовні.

Затягнути болти.
Замінити деталі.
Вилучити сторонні
предмети.
Замінити шпонку.
Почистити канал.

Промити насос
водою, усунути
сміття.
Розібрати насос.
Перевірити стан
підшипників. В разі
необхідності замінити.
в) примерзання
Прогріти насосне
робочого колеса в відділення, відігріти
зимовий період.
насос гарячою
водою.
а) підсмоктування Виявити причину і
повітря (причини усунути її.
вказані раніше).
б) велика висота
Зменшити висоту
всмоктування.
всмоктування.
в) частково
Почистити канал
засмічений канал робочого колеса.
робочого колеса.
г) пошкоджені,
Замінити робоче
зношені лопатки
колесо.
робочого колеса.
д) сильно зношені Замінити кільця.
кільця
ущільнення.
Засмічені
Прочистити канали.
змащувальні
канали.
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11.

12.

Пінозмішувач не
піноутворювач.

подає а) засмічений
трубопровід від
пінобака до
пінозмішувача.
б) засмічені
отвори дозатора
пінозмішувача.

Пневматичні
клапани
водопінних комунікацій не
відкриваються
при
дистанційному керуванні.

а) тиск повітря в
гальмівній
системі ПА
менше 0,55 МПа.
б) негерметичні
з'єднання
трубопроводів.

13.

14.

15.

в) не
відрегульований
клапанобмежувач тиску
повітря.
Підтікання води в місцях а) послаблене
з'єднання напірної лінії з кріплення
лафетним стволом і в з'єднань.
самому лафетному стволі.
б) вийшли з ладу
прокладки,
сальники.
Відсутній
тиск
в а) відсутній або
гідросистемі ПА (манометр неповний рівень
не показує тиск).
масла в
гідросистемі.
б) несправний
маслонасос.
в) Засмічений
трубопровід від
маслобаку до
насоса.
Тиск
в
гідросистемі а) несправний
менший робочого.
маслонасос.
б) втрата масла в
трубопроводах.
в) несправний
моновакууметр.
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Розібрати,
прочистити
трубопровід.
Розібрати
пінозмішувач,
прочистити отвори.
Підвищити тиск в
гальмівній системі
ПА збільшенням
обертів
двигуна.
Затягнути гайки
кріплення, замінити
несправні елементи.
Відрегулювати.

Затягнути
кріплення.
Замінити прокладки,
сальники.
Залити масло до
необхідного рівня.

Замінити.
Прочистити
трубопровід.
Замінити.
Усунути
несправність.
Замінити.

16.

17.

18.

Під
час
роботи
від
цистерни вода не поступає
в насос.
Клапан «з цистерни» не
відкривається
за
допомогою гідроприводу.

Під час забору води з а) недостатньо
водоймища
обривається швидкі дії водія
водяний стовп.
по включенню в
роботу насоса.
б) несправна
засувка (клапан)
«з цистерни».

19.

Просочування масла
розподільчій панелі.

20.

Ручки розподільчої панелі
не фіксуються в крайніх
положеннях.
Просочування масла в
золотниковому
розподілювачі.

21.

22.

г) несправний
запобіжний
клапан.
д) розрегульований запобіжний
клапан.
е) нещільності в
гідросистемі.
а) закрита засувка
«з цистерни», б) в
насосі повітря.
а) низький тиск
масла в
гідросистемі.
б) пошкоджене
кільце
ущільнення на
поршні штока.

в

в) несвоєчасне
відкриття
напірних засувок.
Пошкоджені
кільця
ущільнення.
Послаблені
пружини
фіксатора.
Пошкоджені
кільця
ущільнення.

Ручка
золотникового Послаблені
розподілювача
не пружини.
повертається в нейтральне
положення.
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Розібрати та
усунути
несправність.
Відрегулювати.
Затягнути з'єднання
в масломагістралі.
Відкрити засувку.
Відкрити одну з
напірних засувок.
Довести тиск в
гідросистемі до
4 МПа.
Відкрити клапан
вручну. Після
роботи замінити
кільце.
Повторити операції.

Розібрати, усунути
несправність.
Повторити операції.
Замінити.
Замінити.
Замінити.

Замінити.

4. Безпека праці під час роботи на ПА
Щоб запобігти травматизму, необхідно забезпечити правильне
утримання ПА, дотримуватися необхідних вимог під час виїзду і слідування
на пожежу (навчання), обслуговування ПА та їх експлуатації при гасінні
пожеж. Порушення правил техніки безпеки не тільки призводить до травм і
загибелі людей, але й впливає на результат гасіння пожежі.
До керуванням ПА, які обладнані спеціальними звуковими та
світловими сигналами допускаються водії з безперервним двохрічним
стажем роботи за категоріями транспортних засобів «В» і «С», які пройшли
підготовку водія ПА і отримали свідоцтво на право керування пожежним
автомобілем.
Після закінчення трьохрічної дії свідоцтва кваліфікаційна комісія
екзаменує водія щодо права подальшої роботи на ПА.
Водії несуть відповідальність за технічний стан ПА, за техніку
безпеки під час роботи на закріплених за ними автомобілях. Про всі виявлені
недоліки вони доповідають начальнику варти і приймають заходи щодо їх
усунення.
Рух пожежного автомобіля дозволяється тільки після того, як особовий
склад бойового розрахунку займає свої місця і зачиняє двері кабіни.
Забороняється водію ПА починати рух автомобіля без команди
начальника варти (командира відділення).
Під

час

руху

ПА

особовому

складу

бойового

розрахунку

забороняється палити, виглядати з вікон, відчиняти двері, вікна, стояти на
підніжках (крім спеціально передбачених на ПА місць для прокладки
рукавних ліній).
За безпеку руху ПА відповідає водій. Він зобов'язаний виконувати
діючі «Правила дорожнього руху». Під час слідування на пожежу водій ПА,
обладнаного звуковим і світловим сигналом, за умов забезпечення безпеки
руху може в разі необхідності відступати від вимог розділів «Правил
дорожнього руху України» (крім сигналів регулювальника):
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а)

рухатися зі швидкістю, що забезпечить своєчасне виконання завдання,
але такою, яка не вплине на безпеку оточуючих;

б)

продовжувати рух при любому сигналі світлофора, впевнившись, що
інші водії надають йому дорогу, і за умов, що жести регулювальника
руху не зобов'язують його зупинитися;

в)

проїжджати (повертати, зупиняти автомобіль тощо) в місцях виконання
оперативних робіт незалежно від встановлених знаків, ліній безпеки.
В нічний час зупинка ПА повинна позначатися приладами освітлення,

виставляється знак аварійної зупинки.
На місці пожежі ПА необхідно встановити на рівному майданчику
таким чином, щоб не впливати на рух інших транспортних засобів і у
випадку раптової зміни розповсюдження вогню мати змогу перемістити ПА в
безпечну зону.
Робота ПА з несправними контрольно-вимірювальними приладами не
допускається, отже при виході їх з ладу водій повинен доповісти про це
безпосередньому начальнику. І до заміни ПА контроль за роботою агрегату
здійснювати по зовнішніх ознаках його роботи.
Під час роботи на пожежі водіям забороняється:
- без команди подавати вогнегасні речовини або припиняти їх подачу,
переставляти ПА;
- залишати без нагляду ПА.
Щоб запобігти загоранню ПА забороняється їх експлуатація з
несправною електропроводкою, підтіканням пального, масла; користування
відкритим вогнем для нагріву двигуна і перевірки рівня електроліту в
акумуляторній батареї. Пожежу на ПА необхідно гасити вуглекислотним або
порошковим

вогнегасником,

піском,

матеріалом.
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або

накрити

полум'я

щільним

Норма табельної забезпеченості запасними деталями ПА
№
п/п

1

Назва деталі
Паски приводу вентилятора,
компресора,
насоса
гідропідсилювача
рульового
керування і генератора
Діафрагма бензонасоса

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Прокладка бензонасоса
Конденсатор до розподілення
запалювання
Кришка розподілювача
Ротор розподілювача
Свічка запалювання
Лампа передньої фари
Лампа підфарника
Лампа заднього ліхтаря
Провід електричний
Тасьма ізоляційна
Золотник вентиля автокамери
Ковпачок вентиля автокамери
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Одиниця
вимірює.

Кількість
на один
ПА

к-т

1

Примітка

шт.

1

шт.

1

Для ПА з
бензиновим
двигуном
— «» —

шт.

1

— «» —

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
кг
шт.
шт.

1
1
2
2
2
2
1,0
0,1
2
1

— «» —
— «» —
— «» —
— «» —
— «» —
— «» —
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