
TEČAJ  

ZA  

STROJNIKA 
 

Bine PERIČ 

 gasilski tehnik 

 višji gasilski častnik 



VSEBINA 
• Opis gasilskega orodja in opreme 

• Gasilska vozila 

• Elektro agregati 

• Naprave za pogon hidravličnih orodij 

• Pnevmatske naprave 

• Vlečne (vitel) naprave 

• Črpalke za nevarne snovi 



TLAČNE CEVI 
 

Izdelane včasih iz lanu, danes posebni gumirani  materiali.  

Velikost tlačne spojke: 

Oznaka D C-15 C-20 B-15 B-20 A A 

ø 25 52 52 75 75 110 110 

Dolžina v m 15/20 15 20 15 20 15 20 



                            SPOJKE  

  Velikosti: D-25, H-38, C-52, B-75, A-110 
 

 

 

Tlačne 

 

 

 

 

 

          Sesalne 



 

 

 

Reducirne (A/B, B/C, C/D, C/H) 

 

 

 

 

            

Stabilne 

 

 

 

 

       



 

 

Slepe spojke 

 

 

 
 

Pokrovi 

 

 

 
 

Vpenjala 



SESALNI KOŠ A,B,C  
 

Namen: vzdržuje vodni steber v trenutku, ko črpalka preneha delovati 

Kotne sesalne košare se uporabljajo za črpanje vode iz 

poplavljenih objektov 

 



KLJUČI ZA SPOJKE 

Ključ za spojke A,B,C (posamezno) 

Ključ za podtalni (talni)  hidrant 

Ključ za nadtalni hidrant 



 

RAZDELILNIKI  
 

 

 

 

 

 

 

Dvodelni z oznako B/CC in trodelni razdelilec na ventil z oznako B/CBC 

 

 

 

 

 

 

 

Dvodelni (B/CC) in trodelni (B/CBC) razdelilec na zasun 



RAZDELILNIKI  “EKSOTIKA” 

Na trgu obstajajo tudi druge različne oblike 

razdelilnikov, kot je razdelilnik na pet izlivov z 

oznako A/BBABB 

 

 

 

 

 

 

 

Možno pa je tudi dobiti razdelilnik z dvema 

dovodoma z oznako BB/CBC 



VODNI ZBIRALCI 
Namen je zbrati vodo iz večih virov v enega.  

Osnovni je navadno dva B pritoka v en A. 

Obstajajo pa tudi večje izvedenke z na primer 3 ali 4 B pritoki v A cevovod. 



HIDRANTI IN HIDRANTNI 

NASTAVKI 



Velikost 
Stabilna 

spojka 

Dimenzije šob 

 [mm]  

(nastavek 1) 

Dimenzije šob 

 [mm] 

 (nastavek 2) 

Dolžina 

 [mm] 

Višina 

 [mm] 

Teža  

(masa) 

 [kg] 

52 52=C 12 9 380 98 0.96 

75 75=B 22 16 410 126 1.75 

 

Navadni in na zasun 

ROČNIKI 

 



Velikost 
Stabilna 

 spojka 

Dimenzije šob 

 [mm] 

 (nastavek 1) 

Dimenzije šob 

 [mm] 

 (nastavek 2) 

Dolžina 

 [mm] 

Višina 

 [mm] 

Teža 

(masa) 

 [kg] 

52 52=C 21 9 425 135 2.1 

75 75=B 21 16 455 165 2.6 

UNIVERZALNI ROČNIK 

Visoko tlačni ročnik z nastavkom za peno 



Ime izdelka Stabilna spojka Dolžina [mm] Višina [mm] Teža [kg] 

TU 52=C 310 250 2.4 

Ročnik TURBO   

(UNIVERZAL) 



Ročnik TURBOMATIC 



OSTALI ROČNIKI 

Ročnik za podtalne 

požare 

Ročnik za vodni 

ščit 

Ročnik za 

meglo - Monsun 



Kroglasti ventil 

 

 

 

 

 

 
 

Čistilec kanalov 

 

 

 

 

 
 

Oporno koleno 

Globinski sesalec 

8 – 22m 

Omejevalec pritiska 

16b  



ARMATURE ZA IZDELAVO PENE 

Medmešalec Sesalna cev za penilo 



ARMATURE ZA IZDELAVO PENE 

Ročnik za težko 

peno 

Ročnik za srednjo 

peno 

Kombiniran 

ročnik za težko 

in srednjo peno 



GENERATOR ZA IZDELAVO 

LAHKE PENE 



OMARE Z GASILNIMI 

NAPRAVAMI 

Hidrantna 

omarica  

s cevjo 

Omarica 

za 

gasilnik 
Kombinirana  omarica hidrant  

z cevjo in gasilnik 

Stoječi omari: omara za peno in  

omara z opremo za podzemni hidrant 



GASILSKA VOZILA 

Tipizacija gasilskih vozil opredeljuje: 

- Vozilo mora ustrezati zahtevam za 

vgraditev gasilske opreme 

- Predpisana je minimalna moč motorja 

- Predpisane so radijske postaje 

- Predpisane so modre luči in sirene 

- Predpisano je število moštva 

- Predpisana je masa moštva 

 

 



GASILSKA VOZILA 

 

- Predpisana je masa gasilnega 

sredstva 

- Predpisana je barva vozila 

- Predpisane so oznake vozila 

- Predpisane so mesta za namestitev 

oznak 

 



GASILSKA VOZILA 

PV 1 GVC 16/15 GVS GVM 

PV 2 GVC 16/25 ALK GVGP 

GV 1 GVC 16/50 TD  GRČ 

GV 2 GVC 24/50 HTRV  CV2000 

GVV1 AC 16/70 TRV2d GVGS 

GVV2    OVVO  

      

 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



GASILSKA VOZILA 



ELEKTRO AGREGATI 

• V gasilskih vozilih uporabljamo 

električne agregate za uporabo gasilsko 

tehnične in reševalne opreme 

 

• Uporabljamo aparate različnih moči 

(energijski pretok) od 3 kW do 5 kW, 

kateri nam nudijo napetost  220 V ali 

380 V 

 



ELEKTRO AGREGATI 

• Uporabljamo aparate ki jih poganjajo 

bencinski in dizelski motorji, oziroma 

uporabljamo tudi vgradne agregate 

 

• Aparate moramo uporabljati v skladu z 

navodili proizvajalca!!! 



ELEKTRO AGREGATI 

Splošna navodila 

• Med vožnjo ustrezno pritrjen 

• Obratovanje v dobro zračenem prostoru 

• Dolivanje goriva, čiščenje – motor izključen  

• Dovolj zraka za hlajenje motorja – odprte rolete 

• Varno oddaljen od gorljivih snovi 

• Ne zapiraj vročega agregata 

• Ne uporabljaj na dežju ali snegu 

• Upoštevaj vrstni red zagona agregata !!! 

    (navodila proizvajalca) 

 

 

 

 



ELEKTRO AGREGATI 

Po tipizaciji gasilskih vozil so v 

gasilskih vozilih predpisani naslednji 

agregati: 

• PV 2 (predpisuje le  3 urno delovanje) 

• GV-V1 - 3 kW 

• GV-V2 - 5 kW 

• GVC 16/15 - 5 kW 

• GVC 16/25 - 5 kW 



ELEKTRO AGREGATI 

• GVC 16/24 - 5 KW 

• GVC 24/50 - 5 KW 

• Za ostala vozila običajno ni DIN 

norme, zato se uporablja načrt 

proizvajalca vozila. Izjeme so vozila 

in priklopniki za razsvetljavo itd. 



ELEKTRO AGREGATI 



ELEKTRO AGREGATI 



NAPRAVE ZA POGON 

HIDRAVLIČNIH ORODIJ 



NAPRAVE ZA POGON  

HIDRAVLIČNIH ORODIJ 

• Naprave uporabljamo predvsem pri 

nalogah tehničnega reševanja 

(prometne nesreče, delovne nesreče, 

potresi itd.) 

• Hidravlično napravo poganja elektro 

ali bencinski motor 



NAPRAVE ZA POGON  

HIDRAVLIČNIH ORODIJ 

• Hidravlična naprava deluje pod 

pritiskom med 600 in 700 bari, kjer je 

nameščenega od 4 – 6 litrov olja 

 

• S škarjami lahko prerežemo tudi do 

43 mm debelo železo 



HIDRAVLIKA 
 
Je znanost, ki se ukvarja mehanskimi 

lastnostmi tekočin. S hidravliko silo lahko 

kontroliramo, ustvarjamo ali prenašamo.  

 

Hidravlično silo so uporabljali že v preteklosti. 

Prvi zapisi izvirajo iz časov okoli leta 270 

pr.n.š. v Grčiji, kjer so uporabljali prve vodne 

črpalke.  

 

Primer tovrstne črpalke je na primer tako 

imenovana “štirna”, ki jo morda lahko najdete 

celo na svojih vrtovih. Desno je batna črpalka. 

 

 

 



HIDRAVLIČNI STROJI 
HIDRAVLIČNI STROJI 

so stroji in orodje, ki ga poganja stisnjena hidravlična tekočina pod visokim pritiskom, ki jo 

lahko na mehanski pogon pošiljamo v različne hidravlične motorje in cilindre.  

 

Hidravlične tekočine so medij, preko katerega je sila prenesena na hidravlične stroje. 

 

Hidravlične tekočine kontroliramo neposredno ali avtomatično s kontrolnimi napravami.   

 

 IZRAČUN: 

 

Cilinder A1 meri v premeru 1cm²  

Cilinder A2 meri v premeru 100cm² 

 

Če je vhodna sila cilindra F(A1) = 100N 

Pomeni, da je sila drugega cilindra: 

 

Torej: F(A2) = F(A1) x (S(A2) / S(A1))   

ali 

 

100N x (100 cm² / 1cm²) = 100N x 100 = 

 

= 10.000N  



NAJPOMEMBNEJŠI DELI 

HIDRAVLIČNIH STROJEV 

Hidravlična tekočina 

Je običajno zmes olja in različnih aditivov.                                                                        

Nekatere hidravlične tekočine morajo biti tudi negorljive. 

 

Rezervoar za hidravlično tekočino 

Je posoda, v kateri je shranjena hidravlična tekočina, ki jo po potrebi dodajamo ali odvzemamo 

pri delu s hidravličnim orodjem. Preprečuje povečanje ali zmanjšanje volumna tekočine zaradi 

trenja, temperature ali puščanja. 

 

Filtri 

So pomembni zaradi odstranjevanja delcev batov in drugih delov stroja iz tekočine, ki nastanejo 

zaradi obrabe materiala. 

 

Hidravlične cevi 

Uporabljamo predvsem takrat, kadar moramo imeti možnost mobilnosti hidravličnega orodja. To 

pride v poštev tudi v gasilstvu – hidravlično reševalno orodje.  

 



GASILSKO TEHNIČNO 

REŠEVALNO ORODJE  

NA HIDRAVLIČNI POGON 















DODATNA OPREMA, KI JO UPORABLJAMO S  

PODPORO HIDRAVLIČNE MOČI 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

Pnevmatske naprave gasilci običajno 

uporabljamo pri nesrečah z 

nevarnimi snovmi ter tehničnem 

reševanju (prometne nesreče, 

delovne nesreče, potresi itd. ) 

 

Poznamo dva programa. 



PNEVMATIKA 
 

Je tehnika uporabljanja stisnjenih plinov za proizvajanje mehanične sile. Najpogostejši plin, ki ga 

uporabljamo pri delu s pnevmatskim orodjem je stisnjen zrak. Uporabljamo lahko tudi inertne  

pline – to so plini, ki ne reagirajo z drugimi elementi.  

 

Običajno tovrstnim plinom industrijsko odvzamejo vlago (vodo) in dodajo različna industrijska olja. 

Princip delovanja pnevmatskih orodij je zelo podoben principu delovanja hidravličnega orodja. 

 

  

 

 



NAJPOMEMBNEJŠI DELI 

PNEVMATSKEGA ORODJA 
• Rezervoar ali vir stisnjenih plinov (tlačna posoda, kompresor …) 

• Armature (manometri, barometri …) 

• Tlačne cevi 

• Krmilne armature (ročne, mehanske) 

• Končni pnevmatski namenski programi  

  (čepi, blazine, različna raztegljiva telesa ali valji) 

 



PRIMERJAVA HIDRAVLIČNEGA 

IN PNEVMATSKEGA ORODJA 
 

PNEVMATSKO ORODJE 

 

• preprosto za uporabljanje 

• enostavna izdelava 

• zanesljivost (pnevmatsko orodje ima dolgo   

življenjsko dobo in zahteva relativno malo 

vzdrževanja 

• odpornost na udarce zaradi večje elastičnost 

stisnjenih plinov 

• shranjeni plini pod pritiskom lahko delujejo tudi 

v primeru izpada električne energije 

• plini so težko gorljivi 

• stroji imajo možnost varnostnega izklopa 

zaradi preobremenitve 

 

HIDRAVLIČNO ORODJE 

 

• hidravlične tekočine ne absorbirajo 

energije 

 

• večja končna izhodna sila 

• hidravlična tekočina je v osnovi 

nestisljiva, nedinamična, kar pomeni 

da se pod visokim pritiskom ne 

razteza  

 



GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO 

ORODJE NA PNEVMATSKI POGON 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

TESNILNI PROGRAM 
 

Tesnilni progam uporabljamo za 

tesnjenje različnih oblik materialov, 

predmetov itd. Deluje na pritisku 1,5 

bara. Praktično ga lahko uporabljamo 

za zatesnitev počene cisterne ki 

prevaža nevarne snovi, za zatesnitev 

jaškov da preprečimo vstop 

neprimernim tekočinam itd. 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

TESNILNI PROGRAM 



Čepi za tesnjenje večjih odprtin 



Posebni čepi za namenska tesnjenja. 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

 
 

 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

DVIŽNI PROGRAM 
 

Dvižni program uporabljamo za 

dviganje težkih bremen ki jih je 

potrebno odstraniti pri prometnih 

nesrečah, delovnih nesrečah, 

potresih itd. Običajno deluje na 

pritisku 8 barov, nekatere izjeme pa 

na 0,5 do 1 bar. 



 DVIŽNI PROGRAM 
 



Dvižna 

blazina 

Cev z 

manometrom 
Krmilna 

konzola Tlačna cev 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

DVIŽNI PROGRAM 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

 
 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

 
 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

 
 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

 
 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

 
 



PNEVMATSKE NAPRAVE 

 
 



VITEL NAPRAVE 



VITEL NAPRAVE 
 

Gasilci za dvig ali vleko bremen pogosto 

uporabljamo vlečne vitel naprave. Za uporabo 

naprave je potrebno osnovno znanje teorije vleke. 

Pri vleke predmeta je odpor proti gibanju odvisen  

Od štirih dejavnikov: 

- stanje predmeta in njegov odpor proti gibanju 

- skupne mase predmeta 

- trdnosti terena in vrste podlage 

- naklon strmine 



VITEL NAPRAVE 
 

 

Pri delu z vitlom si pogosto pomagamo z uporabo 

škripca, saj ga lahko uporabimo za: 

 

- povečanje vlečne sile 

 

- spremembo smeri sile (uporaba sidrišča) 

 



VITEL NAPRAVE 
 

POVEČANJE VLEČNE SILE 

 

 

 

 

 

 
Vozilo predstavlja nepremično sidrišče. Vlečna sila bo še enkrat večja, hitrost 

premikanja bremena pa za polovico manjša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VITEL NAPRAVE 
 

SPREMEMBA SMERI SILE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Velikost vlečne sile se v tem primeru ne poveča in ostaja enaka vlečni sili vitla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VITEL NAPRAVE 

SPLOŠNA NAVODILA OZIROMA OPOZORILA 
 

- napravo na vozilu namestite na točno določeno mesto (opcija) 

- določite ustrezen kot uporabe (opcija) 

- priklopite el. napetost, stikalo za vklop / izklop in nastavite smer uporabe 

- med uporabo mora biti vozilo v delovanju (vključen motor) 

- med postopkom vleke se ne zadržujte v bližini vitla , jeklenice, bremena ali sidrišč 

- periodično z varne razdalje preverjajte stanje jeklenice 

- med delom uporabljajte zaščitne rokavice 

- na začetku se prepričajte da je jeklenica večkrat ovita okoli bobna (rdeča oznaka) 

- ne preobremenjujte vitla in jeklenice glede na nazivne vlečne sile vitla 

- vodenje jeklenice preko ostrih robov ali drugih ovir je prepovedano 

- po uporabi vedno očisti jeklenico in preveri morebitne deformacije 

- jeklenico v prvotni položaj vedno pospravite z bremenom (ohlapnost!!!) 

- poškodovane jeklenice je potrebno nemudoma zamenjati 

 

 



ČRPALKE ZA  

NEVARNE SNOVI 
 

Gasilci za pretakanje nevarnih snovi 

uporabljamo različne naprave.  

Običajno so to: 

- Črpalke za nevarne snovi 

- Sesalci za nevarne snovi 
 

Vse naprave morajo biti izdelane v EX 

izvedbi !!! 



ČRPALKE ZA  

NEVARNE SNOVI 
Delovanje črpalke za nevarne snovi 



ČRPALKE ZA  

NEVARNE SNOVI 
Delovanje črpalke za nevarne snovi 



ČRPALKE ZA  

NEVARNE SNOVI 
Delovanje črpalke za nevarne snovi 



ČRPALKE ZA NEVARNE 

SNOVI 
Delovanje črpalke za nevarne snovi 



ČRPALKE ZA  

NEVARNE SNOVI 
ČRPALKA ZA NEVARNE SNOVI ELRO 



ČRPALKE ZA  

NEVARNE SNOVI 
ČRPALKA ZA NEVARNE SNOVI MAST 



ČRPALKE ZA NEVARNE 

SNOVI 
SESALEC ZA NEVARNE SNOVI 



IZPIHOVALNIKI ZRAKA 

“CIFARELLI” 
GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU 



IZPIHOVALNIKI ZRAKA 

“CIFARELLI” 
 

• Razvoj iz kmetijske dejavnosti  

    (škropilnica, izpihovalnik za  

    odpadlo listje, travo...) 

 

 

• V gasilstvu se začne uporabljati pred cca 25-imi 

leti (poveča se zmogljivost turbine, podaljša cev 

in spremeni šoba) 

 



IZPIHOVALNIKI ZRAKA 

“CIFARELLI” 
DELOVANJE 

• Turbina poganja zrak preko rebraste cevi v 

puhalo, ki je na koncu opremljena s šobo, katera 

oblikuje strnjen zrak. 

• Na cevi je nameščena ročica za upravljanje 

(vklop, izklop, nastavitev plina) 

• Motor je dvotakten z prostornino 77 ccm in močjo 

3,7 kW (5KS) 

• Za pogon uporabljamo mešanico (2 - 3 %) 

• Čas uporabe: cca 1 uro 

 



IZPIHOVALNIKI ZRAKA 

“CIFARELLI” 

TEHNIČNI PODATKI 

 

• Izpihovalnik s prazno posodo 

tehta 10 kg 

 

• Turbine zmorejo pretočiti 20m3 

zraka v minuti 

 

• Hitrost zraka na šobi je 125 m/s 

ali 450 km/h 

 



IZPIHOVALNIKI ZRAKA 

“CIFARELLI” 
UPORABA 

• Izpihovalnik je namenjen gašenju požarov trave 

• Gasimo tako, da odpihujemo ROB požarišča 

• Cev naj bo oddaljenja od terena max. 30 cm 

• Če je možno gasimo z vetrom v hrbet 

• Zrak obvezno vpihujemo na pogorelo površino 

 

• Izpihovalnik ni primeren za gašenje tlečih vej, 

debel in podrasti. V teh primerih uporabljamo 

kombinacijo z naprtnjačami. 

 



IZPIHOVALNIKI ZRAKA 

“CIFARELLI” 



IZPIHOVALNIKI ZRAKA 

“CIFARELLI” 



IZPIHOVALNIKI ZRAKA 

“CIFARELLI” 
VARNOSTNA NAVODILA 

• Pri gašenju požara moramo 

upoštevati zelo močan hrup 

(cca 11 dB) 

 

• Uporabljati moramo osebno 

varovalno opremo (poleg 

osebne zaščitne opreme 

gasilca še poskrbeti za 

zaščito oči, filter za dihala 

ter zaščita sluha – antifoni 

ali čepi) 

 



KONEC  

     
VPRAŠANJA  

IN  

ODGOVORI  


