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Przewagi  pomp jednostopniowych w lotniskowych 
akcjach ratowniczo-gaśniczych 
 
Wypadki lotnicze wymagają działań ratowniczo-gaśniczych o zmasowanej wydajności a zarazem 
niezwykle skoncentrowanych w czasie. Skutkiem tego w tej dziedzinie zastosowań używane  winny 
być wyłącznie jednostopniowe pompy normalnie ssące. Współczesne „klasyczne” konstrukcje pomp 
dla lotniskowych zastosowań ratowniczo-gaśniczych (tzw. ARFF) zapewniają zarazem wysokie 
wartości parametrów wydajności jak i ciśnień, co jest nieodzowne dla skuteczności akcji.  
 

Należy pamiętać, że akcji ratowniczo-gaśniczej na lotnisku najczęściej towarzyszy cały szereg 
nieprzewidzianych i niesprzyjających czynników, a mimo to załoga biorącego udział w akcji wozu  
powinna spełnić ustawowe wymogi stawiane wobec wejścia do akcji i czasu jej przeprowadzenia. W 
tych okolicznościach zastosowanie pomp dwu-stopniowych nie jest rozwiązaniem optymalnym, 
gdyż zachodzi groźba, że prowadzący akcję operator przy wymaganych wartościach zrzutu środków 
gaśniczych nie zmieści się w wymaganym ustawowo czasie jeśli przełączać się będzie między 
trybem ciśnieniowym, a wydajnościowym pompy dwustopniowej. 
  
Rodzina pomp Waterous dla  zastosowań ARFF jest użytkowana na całym świecie i sprawdziła  się 
w praktyce licznych akcji ratowniczo-gaśniczych. Typoszereg CR pomp jednostopniowych 
Waterous posiada samonastawne uszczelnienie mechaniczne, wymienne pierścienie bieżne, 
mechanicznie i hydraulicznie zrównoważony wirnik eliminujący wibracje oraz przeciwcierne, 
umieszczone poza obrysem pompy, rozbryzgowo smarowane łożyska kulkowe. Wysoce odporny i 
niezawodny model przeznaczonej na lotniska pompy CRQB zapewnia wydajność 7.570 l/min przy 
ciśnieniu 15.5 bar.  
 

Dla porównania konkurencyjne pompy dwu-stopniowe przy maksimum 7.000 l/min, a rzadko 
7.500 l/min osiągają ciśnienie zaledwie 10 bar. Ponadto pompy wielostopniowe to konstrukcje 
starsze, o wiele bardziej złożone mechanicznie, a więc bardziej podatne na zużycie i usterki.  
 

Producent Waterous Rosenbauer Ruberg 
Model CRQB NP  R600 R 2-280-20 GSA 
Ilość stopni 1 2 2 lub 3 
Ciśnienie bar 15.5 10 10 
Wydajność l/min Do 7.570 Do 7.000 Do 6.000 

 
Pompy modelu CRQB, tak jak wszystkie pompy wysyłane klientom przez firmę Waterous 
przechodzą przed wysyłką próby końcowe na pełnym obciążeniu. Na wszystkie pompy rodziny CR 
firma udziela 5-letniej gwarancji. 
 

(na podstawie materiałów Waterous, Rosenbauer, Ruberg) 


