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MOTOROVÁ
STRíKACKA



TECHNICKE ÚDAJE pR.lvESu

Pohotovostní hmotnost.
Celková hmotnost

Rozmery:
délka
šírka

výška
Výška podlahy od zeme
Výška závesného oka od zeme .
Rozchod kol

Pneumatiky.
Disková kola

Huštení pneumatik pri plném zatížení
Pocet a rozmery diskových matic .
Maximální rychlost.
Napetí elektrické instalace: standprdní provedení.

na zvláštní prání

480 kg
900 kg

Pérování

Nájezdový úhel: vpredu.
vzadu '.

3 400 mm
1 800 mm
1 700 mm

560 mm
720 mm

1 550 mm
6,40-15
4,50 E-1,5
0,18MPa (1,8atp)
M 14 X1,5
80 km/hod.
12 V
24 V
zkrut svazku listu
1-20
15 o

TECHNICKÝ POPIS pR.lvEsu

Podvozek

Tvorí jej trubková náprava s nezávisle odpérovanýmí koly na kyvných rame-
nech. Tažnou ojí je centrální trubka na jednom konci privarena k náprave
a na druhém konci opatrena normalizovaným závesným okem. Dále náboje
kol, kuželíková ložiska, disková kola s maticemi a krycí vícko. Kola nejsou
opatrena brzdami. Podvozek je prišroubován šesti šrouby M 12X25 k samo-
nosné karosérii.

Karosérie

Je samonosná, skrínová bez kostry, uzavrená. Je svarená z lisovaných dílu
a výstuh. Na jednotlivých dílech strechy, boku a dverí jsou prolisy_ Na spodní
cásti karosérie je privaren rošt, který tvorí zároven rám podvozku. Na streše
je zahrádka' pro odkládání hadic. Dvere v predu i v zadu jsou dvoukrídlé, ote-
víratelné do stran a uzamykatelné.
Zámky se otevírají proti smeru a uzavírají po smeru tocení hodinových ruci.
cek. Držák náhradního kola je umísten vzadu pod roštem (rámem) karosérie
a je uzamykatelný.
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Elektrická instalace a odrazová skla

Vzadu na rohových sloupcích jsou držáky skupinových sdružených svítidel
a na zadních dverích dve trojúhelníková odrazová skla. No prední strane
blatníku jsou umísteno bílá obrysová sklo. K pripojení elektrické instalace na
tažné vozidlo slouží sedmipólová zástrcka, která je pri odpojení zasunuta v dr-
žáku se závesným okem. Zapojení elektrické instalace je provedeno podle
následujícího schéma.

DI 02

PODP~RY

Slouží k udržování privesu ve vodorovné poloze pri odpojení od tažného vo-
zidla. Vzadu jsou dve vysouvatelné podpery o vpredu pod tažnou ojí je sklop-
ná podpera.

VÝBAVA p~lv~su A NAHRADNi DiLY

1 úplné náhradní kolo s pne u
1 kolovrátek na motice diskových kol (19)
2 sady klícu pro uzavrení karosérie a náhradního kolo (na kroužku)
1 visací zámek

1 nužkový zvedák (1 t)
1 kolovrátek ke zvedáku
1 hustilka s hadicí 35

2 montážní páky 300
1 tažná tyc
2 matice diskových kol M 14X1,5 CSN 303751.3
1 žárovka 12/20 W s paticí BA 15s
1 žárovka 12 V/20 W s paticí BAY 15d
1 žárovka sufitová 12 V/5 W

Pri zapojení 24 V jsou dodávány tyto žárovky:
1 žárovka 24 V/20 W s paticí BAY 15d
1 žárovka 24/25 W s paticí BA 15s

POVRCHovA OPRAVA p~lv~SU

Karosérie je ocišteno a odmaštena. Po základním náteru je provedeno lako.
vání syntetickou barvou no vnejší stranc a odstínu cerveném .8190 na zvláštní
prání v odstínu khaki 5450. Podvozek, vnitrní prostor karasérie a vnitrní vyba-
vení prívesu je provedeno v odstínu šedém 1100.



PROST~EDKY POZARNI OCHRANY 12 R

Por. C. KusuNázev

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Hasici prístroj CB 2 L
Sací koš 110
Savice 110x 1,6
Sberac 110
Prechod 110/75
Ejektor
Hydrantový nástavec
Klíc k podzemnímu hydrantu
Klíc k nadzemnímu hydrantu
Hákový klíc (na spojky a šroubení)
Hadice 52x20
Hadice 75x5
Hadice 75x20
Rozdelovac
Prechod 75/52

Mlhová proudnice 52
Proudnice 75
Proudnice 52

Clonová proudnice 52
Vidlice (na lano)
Šnura 6x12
Lano 8x25

Záchytn~ lano
Vazák (na hadice)
Záchranné lano

Brašna (pro záchranné lano)
Sácek (pro objímky a vazáky)
Objímky (na hadice) 52
Objímka (na hadice) 75
Ploché pácidlo
Požární sekera

Polní lopata
Zdravotnická brašna
Rucní svetlomet
Savicové tesnení 104
Savicové tesnení 110
Hadicové tesnení 52
Hadicové tesnení 75

Krabice 135 pro tesnení
Výfuková hadice
Zajištovací klín vazu

c. v. 90 - 001 - 7656
c. v. 90 - 001 - 4814

OŠET~ovANI p~lvEsu PO SKONCENI PROVOZU

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

Po ujetí 800 km, nejméne však 1 X rocne, dotáhnete šrouby úchytek náradí

v prívesu. Zkontroluje pripevnení karosérie k podvozku, nahuštení pneumatik
a dotažení diskových kol. Uložte náradí a výzbroj na svá místa, vytrete podla-
hu do sucha a to zvlášte v rozích karosérie. Olejem namažte závity zajištova-
cích kolíku výsuvných podper a cep sklopné podpery.

JEDNONApRAVOVY sK~ll\ioVY p~lvEs - MAZANI

Bežné mazání provádejte podle mazacího plánu. Pri každé prohlídce a po
mytí namažte olejem závity zajištovacích kolíku pro zadní výsuvné podpery,
závesy dverí, zamykací mechanismus dverí a sklopnou podper.u.

Dále je nutné:

2krát za rok demontovat náboje kol a vycistit v petroleji ztvrdlou vazelínu.
Zkontrolovat stav kuželíkových loží sek. Pred montáží naplnit ložiska a náboj
kol tukem AV 2.

1krát za rok demontovat a vycistit torzní péra a zkontrolovat jejich stav. Pred
montáží namazat tukem G 3. Sklopnou podperu namazat olejem PP 44 pri kaž-

dé prohlídce podvozku a pri mytí.

p~lvEsNA P~ENOSNA MOTOROvA ST~IKACKA

Technický popis

Prívesná prenosná motorová stríkacka (dále jen PPS 12 R) se skládá z vlast-
ní prenosné motorové stríkacky PS - 12 R vcetne príslušenství a prívesu se
skrínovou karosérif, kde je stríkacka uložena. Vnitrní prostor skrínové karo-
série je speciálne upraven a vybaven požární výzbroji.

Stríkacka PPS 12 R je urcena pro požární jednotky v prumyslových a zemedel-
ských závodech a menších obcích, kde jsou k dispozici dostatecné vodní
zdroje. Vlastní stríkacku PS 12 R lze prenášet ctyrmi osobami a proto ji lze
použít pri hašení požáru k nasazení i na špatne prístupný vodni zdroj.

Stríkacku PPS 12 R vyrábí: Doprovostroj. n. p., Bratislava,

ul. Cervenej armády 39, závod Skalica



TECHNICKE UDAJE PftENOSNE MOTOROVE sTftlKACKY PS 12 R
Hmotnosti:
Pohotovostní
Základní (bez PH)
Rozmery:
Délko
Šírko
Výško
Mot o r - Škodo 981 (Octavia Super)
Pocet válcu.
Vrtání .
Zdvih .
Objem válcu
Stupen komprese
Trvalý výkon pri cástecném zatížení
Nejmenší tlak mazacího oleje .
Obsah nádrže no palivo
Spotrebo poliva pri jmenovitém výkonu

185 kg
164 kg

900 mm
603 mm
835 mm

4
72 mm
75 mm

. 1 221 cm3
7,5

25 kW pri 3500 1/min.
80 kPa
23 I
cca 11,5 I/hod.

Prední prostor prívesu

1 kolovrátek k zvedáku
2 ejektor
3 hadice 52/20
4 rozdelovac
5 hadice 75/5 - 2 ks
6 clonová proudnice 52
7 mlhová proudnice 52

8 proudnice 75
9 proudníce 52

10 zásuvko s náradím
11 savice110/1,6
12 hadice 75/20
13 hydrantový nástavec
14 zdravotnická brašno

Cerpodlo
Jmenovitý výkon
pri manometrickém tlaku
o sací výšce
Jmenovité otácky
Pocet socích hrdel 110 .
Pocet výtlacných hrdel 75
Nejvetší sací výško.

Ilmin 1200 720 600
MPa (M H20) 08 (80) 1,2 (120) 0,8 (80)
m 1,5 1,5 7,5

3500 I/min
1
2
7,5 m



Zadní prostor prívesu

1 sberac
2 nálevka
3 rucní hasicí prístroj CB 2L
4 konystr (na záložní palivo 20 litru)
5 ploché pácidlo
6 klíc k nadzemnímu hydrantu
7 rucní svetlomet
8 zdravotnická brašna

9 prechod 110/75
10 prechod 75/52
11 ejektor
12 prechod 75/52
13 zvedák
14 polní lopatka
15 požární sekera
16 sací koš 110

HLAVNI CASTI pltENOSNE MOTOROvE sTltlKACKY PS 12 R

Motor Skoda 981 s príslušenstvím
Cerpadlo
Výveva
Nosítka
Nádrž na palivo
Prístrojová deska
Elektrická výbava
Príslušenství agregátu (uložené v prívesu)

MOTOR ŠKODA 981 S PItISLUSENSTVIM

K pohonu cerpadla je používán upravený motor Škoda 981. Je to benzinový,
korbu rocní, ctyrdobý, vodou chlazený ctyrválec s rozvodem OHV. Blok motoru
je zhotoven z hliníkové slitiny. Vložené válce jsou zhotoveny ze speciální šedé
litiny, jsou usporádány v rade a tesneny medenými vyrovnávacími kroužky.
Hlava válcu je ze šedé litiny spolecná pro všechny válce, snímatelnó. Spodní
viko motoru je lisováno z ocelového plechu a je upraveno na chlazení oleje.
Kryt hlavy válcu je vylisován z ocelového plechu a je opatren otvorem s uzá-
verkou pro olej a vetracím hrdlem.
Pisty jsou zhotoveny z hliníkové slitiny s tvarovaným dnem; jsou opatreny
dvema tesnícími kroužky, jedním polostíracím a jedním stíracím. Pístní
cepy jsou v ojnicích uloženy volne a v pístech jsou zajišteny pojistnými
kroužky. Ojnice s dríkem profilu "I" jsou opatreny výmennými pánvemi s kom.
pozicovou výstelkou: pouzdro v malé hlave je bronzové. Klikový hrídel je vy.
kován z uhlíkové oceli vcelku s protizávažími a je tepelne zpracován, static.
ky a dynamicky vyvážen. Vpredu je opatren ozubcem pro roztácecí. kliku.
V bloku motoru jsou tri delená hlavní ložiska, opatrená pánvemi, vylitými
kompozicí.

Pri odstaveníprívesu · oleiPP44
Po800 km / mazacílisI
Po5000km /500g/

mazacítuk A00

mazacítuk AV2



Pravá strano PS 12 R

1 prfstrojová deska
2 páka akcelerátoru
3 cistic vzduchu
4 karburátor
5 výmenfk tepla
6 maznice vodnf pumpy motoru
7 páka vývevy
8 plynová výveva
9 maznice ložiska mezi kusu

10 cistic chladici vody
(II. chladiciho okruhu)

11 serizovacf kohout chladfcf vody



levá strana cerpadla

1 nosítka
2 motor
3 cerpadlo
4 mezi kus
5 magneto
6 dynamo
7 svítilna
8 palivová nádrž
9 uzavírací kohout s lapacem

necistot
10 merka oleje
11 nastavovací pácka magneta
12 serizování ucpávky.
13 víko motoru s odvodnovacím

kohoutem
14 ochranný kryt



Zásuvka s náradím

1 krabice s hadicovým a savicovým tesnením
2 krabice s mazacím tukem
3 krabice s ucpóvkovou hmotou
4 pryžová palice
5 šroubovák
6 montážní klíce
7 hustilka
8 klíc k nodzemnímu hydrantu
9 hákové klíce (no spojky o šroubení)

10 klíc no matice kol
11 montážní páky
12 olejnicka
13 klíc no svícky
14 kombinované klešte
15 drátený kartác

Setrvacník je zhotoven ze šedé litiny. Skrín setrvacníku je z hliníkové slitiny.
Ventily ze speciální žáru vzdorné oceli jsou visuté (OHV), každý se dvema
pružinami. Sací ventil má vetší prumer než výfukový. Jsou poháneny vahadly,
rozvadovými tyckami o zdvihátky od vackového hrídele. Vackový hrídel je vy-
kován z uhlíkové cementacní oceli. Je uložen ve trech kluzných ložiskách, umís.
tených v levé strane bloku motoru. Jeho pohon z rozvodu na celní stene motoru
je proveden tríradým váleckovým retezem. Vacky jsou cementovány, kaleny
a broušeny. Mazání motoru je tlakové. Zubovým olejovým cerpadlem, pohá-
neným šroubovými koly od vackového hrídele, je olej priváden ke všem hlav-
ním i ojniCním ložiskum, k ložiskum vackového hrídele o do cepu vahadel
ventilu. Steny válcu o rozvodový retez jsou mazány odstrikem. Pístní cepy,
vacky, ventily o zdvíhátka ventilu jsou mazány odstrikovaným nebo stéka-
jícím olejem. Tlak oleje je serízen pojistným ventilem, z vnejšku prístupným.
.CistiC oleje s plstenou vložkou je vestaven ve vedlejší vetvi tlakového oleje.
Je uložen po pravé strane bloku motoru. Merítko oleje se znackou pro nejniž-
ší o nejvyšší hladiny oleje je umísteno no levé strane bloku motoru. Vetrací
hrdlo no krytu hlavy válcu je pripojeno no cistic vzduchu.

Chlazení motoru je neprímé - dvouokruhové. I chladicí okruh tvorí úplný vý-
meník teplo, který je pri montován ke skríni vodní pumpy motoru.

II. chladící okruh tvorí cistic vody s uzavíracím kohoutem, upevneným
k telesu cerpadlo, upravené víko klikové skríne, spojovací potrubí, lamelový
výmeník o zpetné potrubí, které je pripojeno no soci víko cerpadlo.

I. chladicí okruh je naplnen nemrznoucí smesí do -20°C (cca 7,5 I - chladí
motor). Pomocí vodní pumpy motoru cirkuluje chladící smes v I. chladícím
okruhu o ochlazuje se o steny lamelového chladice II. okruhu ve výmeníku
teplo. II. chladicím okruhem protece cerpaná vodo nejdríve cisticem, kde se
zachytí necistoty, o pruchozím kohoutem se serídí její potrebné množství.
Odtud je potrubím vedeno do víko motoru, které ochlazuje o tím snižuje pro-
vozní teplotu mazacího oleje. Dále protéká lamelovým chladicem o z neho od-
téká zpetným potrubím do sacího víko, kde je prisáváno k cerpané vode.

Poznámka: První chladicí okruh je naplnen nemrznoucí smesí Fridex -Spolana,
která mó zárucní dobu dva roky. Po uplynutí této lhuty smes vypustte a chla-
dicí okruh dukladne vypláchnete (nejlépe teplou vodou). Po odkapání vody
naplnte okruh novou kapalinou. Lze použít i staré smesi, pokud ji regeneruje-
me prípravkem Esorol (podle návodu výrobce).

P~ISLUŠENSTVI MOTORU

Karburátor Jikov BS - 32 - 24 je serízen z výrobního závodu. Je upevnen na sa-
cí potrubí pres izolacní podložku. Palivové cerpadlo s cisticem poliva je umís-
teno na krytu rozvodových kol a je poháneno celní vackou no matici vackové-
ho hrídele. Cistic vzduchu tvorí zóroven i tlumic sání.

Bateriové zapalování je nahrazeno zapalováním magnetem. Je použito ctyrvál-
cové vertil<:ální magneto s automatickou regulací predstihu typu "SCINTILLA H.
Motor je osazen zapalovacími svíckami PAL - Super 14 - 7.
Motor se natácí pomocí kliky, která je umísteno vpredu no krytu motoru. Pri
natácení musí být magneto natoceno k motoru na doraz.



CERPADLO

Je odstredivé, vyrobeno prevážne z hliníkové slitiny. Teleso cerpadla je pri-
šroubováno spolu s mezikusem ke krytu setrvacníku motoru a tvorí tak s moto-
rem jeden celek. V mezi kusu je uloženo ložisko, které zachycuje axiální tlaky
obežného kola cerpadla. Ložisko je mazáno mazacím tukem. Náhon cerpadla
je prímý. Hrídel cerpadla, na kterém je na drážkách uloženo obežné kolo, je
prírubou spojen se setrvacníkem motoru. V míste styku s ucpávkou je hrídel
tvrde chromován. Na nejvyšším míste spirály cerpadla je umísten rozvadec
s dvema kulovými ventily se spojkami 75., Proti zpetnému vniknutí tlaku je
v telese rozvadece zamontována zpetná klapka. K nouzovému zavodnení cer-
padla je na sacím víku nálevka se zátkou. K pripojení savic 110 je hrdlo sací-
ho víka opatreno závitem Rd 130X1/l'.

PLYNOV A vvvEv A

Slouží k zaplavení cerpadla pri cerpání vody z volného zdroje. Sestává z vlast-
ní vývevy, uzavíracího kohoutu a spojovacího potrubí. K prírube sberné výfu-
kové roury motoru je pripojeno vlastní výfukové potrubí s tlumicem výfuku.
Teleso vývevy je prišroubováno k tlumici. Teleso vývevy, klapka a vidlicka jsou
zhotoveny ze šedé litiny. Mosazná hnací tryska je našroubována v telese vý-
vevy. Na horní cást telesa vývevy je našroubován uzavírací kohout, který je
táhlem spojen s uzavírací klapkou. Zapínání plynové vývevy se provádí pá-
kou na levé strane nosítek. Pri nasávání je výveva s cerpadlem spojena potru-
bím 'pres uzavírací kohout, pri cerpání uzavírací kohout toto spojení preruší.

NoslTKA

Rám nosítek je zhotoven z ocelových trubek tak, že tvorí ochranný rám pro
agregát. Motor s cerpadlem je uložen no pružných lužkách, prišroubovaných ke
konzolám rámu. Pojištovací úchytky, které jsou privareny na rámu nosítek,
umožnují pevné uložení prenosné stríkacky v dvoukolovém prfvesu.

PALlVovA SOUSTAVA

Palivová soustava sestává z nádrže o obsahu 23 I, která je umístena v horní
cásti agregátu. Nádrž je svarena ze dvou plechových výlisku. V horní cásti je
opatreno naléva~ím hrdlem s uzáverkou, v dolní cásti držáky a závitovým hrd-
lem uzavíracího kohoutu s odluc'ovacem necistot. Další cástí je palivové po-
trubí a dopravní cerpadlo, které dodává palivo do karburátoru.

PltlSTROJovA DESKA

Je umístena po levé strane nádrže. Pomocí konzol je prišroubována k telesu
ventilu. Obsahuje manometr, tlakomer mazacího oleje, teplomer chladící ka-
paliny motoru, manoVakuometr, prepínac svetla a zkratovací tlacítko magneta.
Na prední strane prístroj'ové desky je upevnen typový štítek stríkacky (agre-
gátu) .

ELEKTRICKA VVBAVA

Sestává z dynamo 12 V/150 W s regulátorem, z vysouvatelného svetlometu
(na pravé strane nosítek), z osvetlovací svítilny, prepínace svetel, zkratova-
cího tlacítka na prístrojové desce a zásuvky pro pomocnou svítilnu.

PltlSLUšENSTVI

Základní príslušenství a náhradní dily agregátu PS 12 R

1 otevrený klíc oboustranný 8 X1O
1 otevrený klíc oboustranný 11 X12
1 otevrený klíc oboustranný 14X17
1 otevrený klíc oboustranný 19X22
1 otevrený klíc oboustranný 24X27
1 klíc na svícky (21)
1 merka na svícky
1 kartácek na svícky
1 šroubovák
1 kombinované klešte
1 pryžová palicka
1 nálevka se sítem - typ 92432
1 olejnice 250
1 plechovka 72X81 s mazacím tukem T - A4 (pro cerpadlo)
1 plechovka 72X81 s tesnící hmotou HAsbestos 300 - 200H
1 nádoba na olej (obsah 1 litr)
1 kanystr 20 litru
1 technický popis s návodem k obsluze PPS 12 R
4 zapalovací svícky PAL SUPER 14 - 7
1 cistící plstená vložka (107 - 5437)
1 tesnení víka (186 - 5419)
1 žárovka 12 V/15 Ws paticí BA 15s
1 sufitová žárovka 12 V/5 W 11 X39

ZABEH MOTORU A CERPADLA

Motor je cástecne zabíhán po montáži s cerpadlem ve výrobním podniku. Pre-
sto je nutno dále motor šetrne zabehávat, aby se všechny trecí plochy vzá-
jemne upravily. Prvních 50 provozních hodin je nutno pracovat se stríkackou
pri 50% jmenovitém výkonu cerpadla (tj. pri použití proudnice 75 o tlaku 0,4
MPa).

PRAcE SE sTltlKACKOU

K vlastní obsluze prenosné motorové str.íkacky PS 12 R stací jeden clen požár-
ního družstva (strojník).

Pri ustavení stroje je n.utno zachovávat vodorovnou polohu, sklon v prícné ose
max. :!: 100, podélná osa s minimálním sklonem.



Cerpadlo

1 palivový kohout

2 výtlacné hrdlo

3 plnící otvor cerpadlo
4 obežné kolo

5 serizování ucpávky cerpadlo
6 sací hrdlo

7 silenbloky

8 kulový ventil

9 odvodnovací kohout

10 teleso cerpadlo

11 matice hrídele cerpadlo

12 víko cerpadlo
13 odvodnovací šroub

14 zpetná klapko
15 rozdelovací kus

Rozložené cerpadlo

1 teleso cerpadlo
2 sací víko

3 obežné kolo

4 hrídel cerpadlo

5 prostor pro tesnení

6 tesnící šnuro olejová

7 víko ucpávky

8 podložko «(3 32)

9 podložko
10 matice

11 silenblok

12 serizovací matice

(kvalito 613) 13 podložko 30
14 svorník M 8X40



Plynová vývevo

1 teleso vývevy

2 tlumic výfuku

3 klopko
4 ditusor

5 tryska
6 uzavírací kohout

7 uzovírací matice

Rozložená plynová výveva

1 teleso vývevy
2 výfukové potrubí
3 tesneni
4 svornik M 8x30
5 podložka 8,2
6 matice M 8
7 svorník M 8X30
8 svornik M 6X30

9 klapka
10 hridelka 8X50
11 podložka 8,2
12 závlacka 1,5X15
13 hridelka klapky
14 podložka 10,2
15 závlacka 1,5X15

16 difuzor
17 matice M 6
18 podložka 6,2
19 tryska
20 uzavirací matice
21 šroub M 6X20
22 tesneni

OŠETRovANI AGREGATU PO SKONCENEM PROVOZU

Po skonceném provozu musí být cerpadlo a celý II. chladici okruh rádne od-
vodneno otevrením odvodnovacích kohoutu a vyšroubováním vypouštecí zátky
a zkontrolován cistic II. chladicího okruhu. Dále je nutné zkontrolovat utažení
šroubových spoju (i na cerpadle), nejméne však po 50 hodinách provozu. Do
mazacích otvoru na výveve kápnete olej s grafitem nebo naftu. Zavrete prívod
benzinu (prípadne vycistete sklenicku palivového kohoutu). Zkontrolujte stav
fridexu, prípadne doplnte na potrebné množství. Rovnež zkontrolujte stav ole-
je v motoru. Pootocte maznicí vodní pumpy, pripadne doplnte mazací tuk. Ole-
jem namažte otocná držadla, cep páky vývevy a ovládaci táhla.



Zvlášte v zimnínYobdobí je nutná zvýšená péce o agregát. Cerpadlo a II. chla-

dicí okruh je nutno chránit proti zamrznutí dusledným vypouštením všech

zbytku vody. Cerpadlo po vypuštení vody uvedte krátce do obrátek, aby vo-
da lpící prilnavostí v tesnících spárách obežného kola a prevádece vystríkala
odstredivou silou. Jinak je nebezpecí zamrznutí a vyrazení cerpadla z cinnosti.
Po trvalé zazimování agregátu je vhodné vypláchnout cerpadlo smesí lihu

a oleje, kterou pripravíte ze 4 dílu lihu a 0,5 dílu strojního oleje. Pro nápln
zhotovte asi 3 litry smesi, kterou nalejete zavodnovacím otvorem do uzavre-
ného cerpadla. Cerpadlo krátce roztocte, aby se smes rozstríkala do celého

vnitrního protoru cerpadla. Pak smes vypustte a cerpadlo uzavrete. Líh ve sme-
si odstraní ze sten vodu a olej vytvorí konzervacní povlak proti korozi.

MAzANI

Trvanlivost každého zarízení a jeho spolehlivý a hospodárný chod závisí prede.
vším na správném mazání. Nedokonalé mazání muže zpusobit vážné poruchy

nebo poškození agregátu a tím jeho vyrazení z provozu.

MAZANI MOTORU

Mazání motoru je tlakové, obežné. Je treba dbát techto pokynu: Po 3

až 4 hodinách provozu je nutno kontrolovat stav oleje a doplnovat jej tak, aby
se jeho hladina pohybovala mezi ryskamí na merítku oleje. Olej dolévejte ná-
levkou se sítem.

Výmenu oleje provádejte pri teplém motoru zpocátku po 10, 20, 30 a dále po

každých 50 hodinách provozu. Pri výmene oleje je motor nutno propláchnout
proplachovacím olejem. Používá se asi 1,5 I oleje, kterým se naplní motor a ne-
:::há bežet na volnobeh así 2 až 3 minuty. Pak se olej vypustí a motor se napl-

ní príslušným mazacím olejem. Pri doplnování oleje nemíchejte ruzné znacky
olejul Vodní cerpadlo pro chlazení motoru je mazáno automobilovým tukem A4
pomocí Staufferovy maznice (0,15 kg). Po každých 20 hodinách provozu otoc-
te víckem maznice o '/2 až 1 otácku. Maznice magneta se doplnuje mazacím
tukem.

CERPACI zAR.lzENI- MAZANI

Ložísko hrídele cerpadla v mezi kuse mažeme po každých 8 hodinách provozu.
Staufferovu maznici plnte automobilovým tukem A4 (NH2).

Hrídel klapky vývevy mažte nekolika kapkami motorového oleje s grafitem ne-

bo naftou vždy pred zahájením provozu a po jeho skoncení. Cepy kulových ko-
houtu (ventilu) mažte tukem A4 (NH2) podle potreby, nejdéle však po roc-
ním provozu.

Otocná držadla nosítek a cep ovládací páky a táhla mažte nekolika kapkami

oleje podle potreby tak, aby se lehce otácela. .

POVRCHovA OPRAVA PS - 12 R

Všechny vnejší soucásti jsou dukladne ocišteny a natreny základní barvou

proti korozi. Krycí náter je proveden syntetickým emailem, schnoucím na vzdu-
chu. Výfukové potrubí a výveva jsou natreny žáru vzdornou stríbrenkou Aluxal.
Mazací místa jsou oznacena žlutou barvou (odstín 6200), odvodnovací modrou
barvou (odstín 4550).

ZKOUŠENI CERPADEL A v~vEv POŽARNICH MOTOROV~CH sTR.IKACEK

Cerpadla a vývevy jsou jedny z. nejdúležitejších cástí požárních motorových
stríkacek. Jejich dobrý technický stav je základním predpokladem k provede-
ní úspešného zásahu. Proto je treba kontrole jejich technického stavu a ošet-

rování venovat zvýšenou pozornost.

Soucástí kontroly jsou zkoušky výkonu vývevy (sání), tesnosti a výkonu
cerpadla a zkoušky nasávání. Dúkladným a pravidelným provádením kontrol
se zabrání selhání motorové stríkacky pri zásahu.



I.
DRUHY A TERMINY PROvADENI ZKOUSEK

0) Denne odzkoušet u vývevy mechanickou funkci tóhel, kohoutu, klapky apod.

II.

POSTuppRI PROvADENlzKOUSEK

a) Stríkacka se pristaví do prostoru, kde bude cerpadlo zkoušeno. Je nutné
prihližet k únosnosti terénu, prístupu.k vodnimu zdroji, geodetické soci
výšce a pokud se cerpá z menší vodni nádrže rovnež k možnosti vrácení od.
cerpané vody zpet do nádrže.

b) Provede se zkouško výkonu vývevy a tesnosti cerpadla dle cI. I.

c) K cerpadlu se pripojí všechny savice, které budou pri zkouškách používány
(bez sacího koše) zaslepí se víckem s vakuometrem a opet se provede
zkouška dle cI. I.

Pokud se dosáhne hodnot stejných jako pri zkoušce bez savic jsou savice
v porádku o je možno provádet další zkoušky. Pokud se nedosáhne stejného
podtlaku, nebo pokud klesání podtlaku je rychlejší než v predcházející zkouš-
ce, jsou savice, nebo spojení savic vadné. Je nutno je prezkoušet jednotli-
ve, zda nejsou popraskané, ci zda dokonale tesní kolem spojek. Vadné se vy-
radí k oprave a nahradí bezvadnými.

d) Prekontroluje se, zda geodetická sací výška, tj. výška od hladiny vodního
zdroje k ose cerpadla je 7,5 m.

(Vzhledem k rozdílným baremetrickým tlakum v ruzných nadmorských výš-
kách je nutno snížit geodetickou sací výšku 00,1 m na každých 100 m nad-
morské výšky). Pripojí se sací koš a savice se spustí do vody. Je nutné
dbát, aby sací koš byl dostatecne vysoko nad dnem (0,5 m), aby nedošlo

k prípadnému nasátí písku ci jiných primísenin, kterými by mohlo dojít k
poruše cerpadla a dostatecne hluboko pod hladinou, aby nedošlo k nasátí
vzduchu vírem. .

e) Provede se zkouško nasávání dle cI. III. odst. 2. V prí pade, že voda je vráce-
na zpet do nádrže, je nutno dbát, aby nedošlo k nadmernéum provzdušnení
vody (nechat stékat po stene nádrže), která by mohla zkreslit výsledky
zkoušek.

f) Provede se zkouška výkonu cerpadla dle cI. III. odst. 3 tabulka c. 3.

g) Zmení se geodetická sací výška (zmenou výšky hladiny v nádrži na 1,5 m,
nebo presunem stríkacky na jiné stanovište s vhodnou geodetickou sací
výškou) .

h) Provede se zkouška výkonu cerpadla dle cI. III. odst. 3, tabulka c. 4
i) Provede se zkouška maximálního tlaku cerpadla dle cI. 111.,odst 4.

Výtlacná
vyška

MPa

Manometrická

(dopravníJ

výška

MPa

Geodetická

(sacÍ)

~ška--
III.

PRovADENlzKOUSEK

1. Zkouška výkonu vývevy a tesnosti cerpadla

Tato zkouška se provádí bez savic pri odvodneném cerpadle (na socho) pri
uzavreném sacím hrdle (víckem, nebo víckem s cejchovaným vakuomet-
rem) a pri uzavrených výtlacných hrdlech, která nesmejí být uzavreno víc-
ky. Nejdéle do 30 sekund musí být dosaženo podtlaku 0,08 MPa, které po vy-
pnutí vývevy nesmí klesnout v další minute o více než 0,01 MPa. Jestlize
je pokles vetší (rychlejší) než je uvedeno, je cerpadlo netesné. V takovém
prípade je nutno doplnit ucpávkovou hmotu, dotáhnout ucpávku a zkoušku
opakovat. Jestliže cerpadlo nevyhoví opakované zkoušce tesnosti,. provede
se zkouška cerpadla vodním tlakem k objevení netesných míst.

c. Druhy zkoušky Normo Zkoušku provódl

VPU, ZPU VPS, ZPS

1 Zkouško tesnosti

cerpadlo 1x týdne 1x meslcne

o po každém o po každém
Zkouško sónl použiti cerpadlo použiti cerpadlo
(no sucho) ....

o
o
M

2 Zkouško nosóvónl ,....

,....

«
3 Zkouško jmenovitého Z

O nejméne 1><
prutoku za 6 meslcu

4 Zkouško nejvetšlho
dovoleného tlaku



Zkouška cerpadla vodním tlakem se provádí pri cerpadle v klidu zkušebním
tlakem cca 0,5 MPa z vedlejšího tlakového zdroje, který se pripojí k sacímu
hrdlu cerpadla (napr. z hydrantu).

2. Zkouška nasávání

Zkouška se koná s pripojenými savicemi trojím nasáváním pri geodetické
sací výšce 7,5 m a pri dvojím odvodnení, tj. nasátí - odvodnení - nasátí
- odvodnení a nasátí. Pritom musí být splnen casový limit, uvedený pro
jednotlivé typy cerpadel v tabulce C. 2.
Do casového limitu se pocítá cistá doba nasávání.

Tabulka C. 2

Velikost cerpadla 328

a pri geodetické sací výšce m 7,5

doba nasáváni min 3 ti

3. Zkouška výkonu cerpadla

Cerpadla se zkoušejí. pri jmenovitých otáckách, jejichž hodnoty jsou uvede.
ny pro každý typ cerpadla zvlášt v dokumentaci požární stríkacky. Nemá-Ii
cerpadlo otáckomer, je treba provádet zkoušky pri otáckách rovných dve-
ma tretinám otácek maximálních (podle odhadu).

Pri plne otevreném výt lacném ventilu a dodržení hodnot uvedených v tobul-
ce musí ce>rpadlo dosáhnout tlaku 0,8 MPa, pricemž dává jmenovitý výkon
(prutok) .
Jestliže cerpadlo vyvine tlak 0,8 MPa je v dobrém technickém stavu a je
schopno dosáhnout maximálního výkonu. Normou povolená mezní úchylka
prutoku je + 5 %. V praxi to znamená, že cerpadlo musí dosáhnout tlaku
minimálne 0,75 MPa (manometrická dopravní výška). V opacném prípade
je ve špatném technickém stavu.

a) Zkouška výkonu cerpadla pri geodetické sací výšce 7,5 m

Tabulka c. 3

b) Zkouška výkonu cerpadla pri geodetické sací výšce 1,5 m

Tabulka C. 4

') Cerpadlo 32: Pri sáni z vlastni nádrže a tlaku 0,8 MPa je jmen. prutok 3200 I/min. (13 clo.
ny - 2x29,3 mm).

Jestliže cerpadlo vyhovelo zkoušce tesnosti, je prícinou malého výkonu hna.
cí motor (špatne serízen nebo opotrebován). Jestliže cerpadlo nevyvíjí do-
statecný tlak a otácky jsou stejné nebo vyšší než jmenovité, svedcí to o zhor-
šeném technickém stavu cerpadla. Jestliže tlak vyvíjený cerpadlem je men.
ší než je uvedeno v tabulce a otácky jsou nižší než jmenovité, svedcí to o
nedostatecném výkonu motoru.

4. Zkouška maximálního tlaku cerpadla

Tato zkouška se provádí s pripojenými savicemi, pri geodetické sací výšce
1,5 m a pri uzavrených výtlacných hrdlech, které nesmejí být uzavrena víc-
ky. Maximální tlak, který lze na cerpadle dosáhnout nesmí být u všech ty-
pu cerpadel nižší než 1,2 MPa, ale také nesmí prekrocit hodnotu 1,6 MPa.
V prípade, že nelze dosáhnout tlaku 1,2 MPa, je obežné kolo cerpadla ve
špatném technickém stavu, nebo uzávery výtlacných hrdel nejsou dokona-
le tesné.

IV.

VŠEOBECNE POKYNY

Ke zkouškám se používá zkušební souprovy složené z izolované hadice 75 o
délce 5 m a proudnice 75 s cejchovanými clonami nebo hubicemi. Pro zkoušky
cerpadel se jmenovitým prutokem 1600 I/min. a více se používá dvou souprav.
Je možno použít speciální zkušební zarízení vyrobené dle prílohy.
Pokud se pri zkouškách nepoužívají zkušební manometry a vakuometry, je nut.
no provést kontrolu provozních prístroju pomocí kontrolních cejchovaných prí-
stroju. Prístroje na cerpadle, které neudávají správné hodnoty nebo jsou jinak
poškozené je treba vyradit k oprave a nahradit bezvadnými.
Pri provádení zkoušek je nutno dbát bezpecnosti práce, zvlášte zkušební
proudnici je nutno vzhledem k velkým tlakum a použití krátkých hadic upev-
nit.

Velikost cerpadla 8 12 16 25 32

Prutok vody I/min 400 600 800 1250 1600

pri manometrické MPa 0,8dopravni výšce

a pri geodetické m 7,5soci výšce

prumer otvoru mm 14,7 17,9 20,7 25,9 2x 20,7hubice (clony)

Velikost cerpadla 8 12 16 25 32*)

Jmenovitý prutok I/min 800 1200 1600 2500 2000

pri ma no metrické MPo 0,8
dopravni výšce

a pri geodetické m 1,5
soci výšce

prumer otvoru mm 20,7 25,4 2x20,7 2x 25,9 1x 20,7
hubice (clony) 1 x 25,4
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JEDNOTKY SOUSTAVY SI VEDLEJSI JEDNOTKY ZAKAzANEJEDNOTKY
SI - Jednotnó mezlnórodni sou!itava Povolené k trvalému uživónf vedle jednotek SI od 1. 1. 1980

VELlCINA JEDNOTKA ZNACKA VELlCINA JEDNOTKA ZNACKA pREPOCET NA SI VELlCINA JEDNOTKA ZNACKA pREPOCET NA SI

ZAKLADNI: cas minuta min 1 min = 60 s sila kilopond kp 1 kp=10 N
délka metr m hodina h 1 h = 60 min (tfha) presne 9,80665 N
hmotnost kilogram kg = 3600 s

tlak atmosféra at 1 at = 1 kp'cm-2cas sekunda s den d ld=24h technickó = 0,1 MPa= 86 400 s
elektrický proud ampér A

kilopond kp.cm-2 1 kp'cm-2=O,l MPateplota kelvin K objem litr I 11=dm3
na ctverecný presne 0,0980665 MPa= 10.3 m3 centimetr

OOPLI\IKOVE:

rovinný úhel radión rad hmotnost tuna t 1 t = 103 kg kilopond kp. m-2 1 kp.m-2=10 Pa
na ctverecný\, presne 9,80665 Pa

ODVOZENE: teplota Celsluv metr
stupen °C T = t+273,15 K *)

plošný obsah ctverecný metr m2 milimetr mm Hg 1 mm Hg=133 Pa
objem kryhlový metr m3 plošný obsah hektar ha 1 ha = 10000 m2 rtutového presne =133,322 Pa

sloupcekmitocet hertz Hz
rovinný stupenrychlost metr za sekundu m.s-1 torr Torr 1 Torr=133 Paúhel (úhlový) (0) -

presne = 133,322 Pozrychleni metr za sekundu
minutana druhou m.s-2 milimetr mm H2O 1 mm H20=10 Pa(úhlovó) (') --

hustota kilogram na vodnfho presne 9,80665 Pa
krychlový metr kg. m-3 vterina sloupce

sila (tfha) newton N (úhlovó) (")
tlak pascal Pa hmotnost metrický q 1 q=100 kg

cent =0,1 t
energie joule J

(próce, teplo) lehký c 1 c = 50 kg
výkon watt W celni cent = 0,05 t

elektrické napeti volt V
dekagram dag 1 dag=10 g

elektrický edpor ohm Q

merné teplo joule na kilogram próce kilopond kp.m 1 kp.m=10 J
o kelvln J.kg-1.K-1 mechonlckó metr presne 9,80665 J

NAzEV ZNACKA ZNAMENA NAsOBEK výkon kun k 1 k = 0,7355 kW
*) T znacf termodynamickou teplotu (vyjódrenou

teplo kalorie cal 1 cal=4 J
pREDPONY: v kelvinech)

tepelnó energie presne 4,1868 J
glga G 1 000 000 000 t Cel slovu teplotu

M 1 000 000 cas vterino sekundamega
kllo k 1000 INFORMACE: hmotnost váha hmotnost
mlli m 0,001 dalši jednotky jsou obsaženy v CSN 011300 Zákonné
mikro fl 0,000 001 merové jednotky o v souvlsejfcfch normách, zejména teplotnf deg deg 1 deg=l K

0,000 000 001 v CSN 011301 až CSN 011310. rozdll =l°Cna no n


