
НАДІЙНІСТЬ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇПОЖЕЖНОЇ
ТЕХНІКИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

І.В. Паснак

м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Сучасний стан проблеми. Система заходів, спрямованих на
забезпечення ефективного функціонування, оптимального технічного
обслуговування, є основою керування працездатністю
багатофункціональної пожежної техніки.

Надійність пожежного автомобіля, як і будь-якого технічного
виробу, закладається на стадії розробки, забезпечується при
виготовленні, проявляється та підтримується під час експлуатації.

В пожежному автомобілі повинні бути реалізовані десятки
різних параметрів, що відповідають надійності машини. Щоб
пожежний автомобіль відповідав вимогам технічних умов, розробник
повинен врахувати всі заплановані показники надійності,
технологічності, технічної естетики, ергономічності, стандартизації,
уніфікації і т.п.

Постановка задачі та її розв’язання. В процесі експлуатації
багатофункціональної пожежної техніки, наприклад, пожежного
автомобіля, періодично проходить технічне обслуговування або
ремонт, в процесі яких працездатність його елементів відновлюється.
Для вирішення питань, пов’язаних з обслуговуванням, проведенням
контрольних випробовувань на надійність, розрахунком кількості
потрібних запасних складових елементів, використовуються
показники ймовірності безвідмовної роботи пожежних автомобілів та
їх елементів [2, 5]. Значення показників ймовірності безвідмовної
роботи на інтервалі напрацювання 1000 і 5000 км, визначені з
урахуванням статистичних даних, наведені у роботі авторів [3].

Наведені дані надійності елементів пожежних автомобілів, а
саме ймовірності їх безвідмовної роботи, отримані шляхом
математичної обробки статистичних даних з експлуатації пожежних
автомобілів в реальних умовах за залежністю (1). Вони можуть
використовуватися в якості орієнтира під час розробки та планування
заходів із забезпечення оперативної готовності парку пожежних
автомобілів, обґрунтування потреби в запасних частинах пожежного
автомобіля.
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де N – кількість одиниць одного типу пожежної техніки в партії; N0 –
кількість одиниць одного типу пожежної техніки, яка відмовила за
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Середній наробіток до відмови однієї одиниці пожежної техніки
можна визначити за залежністю
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де ti – середній термін функціонування і – го конструктивного
елемента.

Висновки. Використовуючи викладені положення з надійності
пожежного устаткування, було визначено ймовірність безвідмовної
роботи пожежного автомобіля АЦ-40(130)127А, яка становить R(t1,t2)
= 0,82, а ймовірність відмови F(t1,t2) = 0,18. Крім цього, середній
наробіток до відмови привода насосної установки становить tсер =
1600…1700 год. Такі значення основних показників надійності не
відповідають сучасним вимогам до багатофункціональної пожежної
техніки [1, 4]. Тому основним напрямком роботи щодо надійності
пожежної техніки є модернізація, структурна реконструкція та
підвищення значень основних показників.

Враховуючи закономірності розподілу відмов та умови
експлуатації, можна зробити висновок, що ретельний аналіз основних
видів відмов та причин їх усунення – шлях до підвищення та
максимального забезпечення надійності багатофункціональної
пожежної техніки. Аналіз сучасного стану проблеми показує, що
необхідно продовжувати роботу у цьому напрямку, а саме: розробити
моделі поступових і раптових відмов; дослідити надійність складних
систем багатофункціональної пожежної техніки; провести розрахунок
схемної і параметричної надійності складних систем і, як кінцевий
результат, – прогнозування надійності.
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