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Opinia przydatnosci do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej
OP-0003/2015

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Pahstwowy Instytut Badawczy na wniosek:
PROTEKTA Sp. z o. o.

ul. Foksal 18
00-372 Warszawa

na podstawie oceny testowanego wyrobu sporza^dzonej przez Jednostk^ Testuja^ca,
udziela opinii przydatnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wyrobu:

Ptywaja_cy smok ssawny typu AM PHI BIO

produkowanego przez: ZHT Group s.r.o.

Slavic 16
753 61 Hranice VII

Termin waznosci

Z-ca Oyrektora
ds. certyfikacji i popuszczeri

18 pazdziernika 2018 r.
bryg. dr inz. Jqicek Zboina

Jozefow, 19 pazdziernika 2015 r.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0003/2015 zawiera 12 stron. Tekst Opinii Przydatnosci mozna
kopiowac tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie (rowniez
elektronicznej) fragmentow Opinii Przydatnosci wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum NaukowoBadawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytutem Badawczym.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0003/2015 nie zaste_puje Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB.
Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej
nr OP-0003/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1.

PRZEDMIOT OPINII

1.1

Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu
Przedmiotem niniejszej Opinii jest ptywaja.cy smok ssawny typu AMPHIBIO.
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Ptywaja,cy smok ssawny typu AMPHIBIO przeznaczony jest do urzajdzen pompuj^cych
z otwartych zbiornikow wodnych. Smok ptywaj^cy posada uniwersalnie zaprojektowana, konstrukcje^
ktora pozwala na zasysanie wody z terenow podmoktych oraz wypompowywanie wody z terenow
zalanych juz z gt^bokosci 2 cm, bez niebezpieczenstwa przedostania si§ zanieczyszczeh do systemu
pompy.
Ptywaja.cy smok ssawny typu AMPHIBIO umozliwia zasysanie wody bezposrednio z jej
powierzchni i umozliwia dost^p do kazdego otwartego zrodta wody. Smok wyposazony jest w nasadQ
STORZ 110.
Ptywajqcy smok ssawny typu AMPHIBIO jest zalecany do stosowania z motopompami
pozarniczymi TOHATSU.

Fot. 1 Ptywaja,cy smok ssawny typu AMPHIBIO

2.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1

Przeznaczenie

Ptywaja.cy smok ssawny typu AMPHIBIO przeznaczony jest do urzajjzen pompuja^cych
z otwartych zbiornikow wodnych.

2.2

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

Ptywajqcy smok ssawny typu AMPHIBIO przeznaczony jest do urza^dzen pompujacych
z otwartych zbiornikow wodnych. Smok ptywaja^cy posiada uniwersalnie zaprojektowana konstrukcj^,
ktora pozwala na zasysanie wody z terenow podmoktych oraz wypompowywanie wody z terenow
zalanych juz z gte.bokosci 2 cm, bez niebezpieczenstwa przedostania si^ zanieczyszczen do systemu
pompy.
Ptywajqcy smok ssawny typu AMPHIBIO umozliwia zasysanie wody bezposrednio z jej
powierzchni i umozliwia dost^p do kazdego otwartego zrodla wody. Smok wyposazony jest w nasadQ
STORZ 110.
Ptywajqcy smok ssawny typu AMPHIBIO jest zalecany do stosowania z motopompami
pozarniczymi TOHATSU.

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej
nr OP-0003/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

OP-0003/2015 z dnia z 19 pazdziernika 2015 r.

Parametry techniczne:
•

Dtugosc:

- 790 mm

•

Szerokosc:

- 550 mm

•

Wysokosc:

- 200 mm

•

Waga:

-10 kg

Kolory:
Komora ptywaj^ca

- czerwony

•

Ruchoma komora ssawna

- szary
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3.

TESTOWANIE WYROBU

3.1

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania

Ptywaja.cy smok ssawny typu AMPHIBIO podlega obowia^zkowi uzyskania dopuszczenia
do uzytkowania1 a jego wtasciwosci techniczno-uzytkowe istotnie roznia. si$ od okreslonych w pkt.
3.11 Smoki ssawne zala^cznika do Rozporza_dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuz^cych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z pozn. zm.).
Na podstawie §2 procedury testowania, po analizie dokumentacji technicznej przedmiotowego
wyrobu zata_czonej do wniosku o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego, Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Pahstwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
pozytywnie ocenito mozliwosc testowania wyrobu Ptywaja_cy smok ssawny AMPHIBIO w jednostkach
organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

3.2

Program i przebieg testowania

Testowanie ptywaja_cego smoka ssawnego typu AMPHIBIO odbywalo SJQ zgodnie
z programem testowania zatwierdzonym przez Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Jednostce Testuja,cej wytypowanej przez Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej.
Testowanie odbywato sie^ w dniach od 27.07.2015 r. do 17.09.2015 r.
Celem testowania byta:

1. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do zasysania wody bezposrednio z powierzchni wody otwartych
zbiornikow wodnych przy wykorzystaniu motopompy pozarniczej TOHATSU,
2. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do zasysania wody bezposrednio z powierzchni wody otwartych
zbiornikow wodnych przy wykorzystaniu autopompy,
3. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do zasysania wody z terenow zalanych z gt^bokosci l,5-2cm przy
wykorzystaniu motopompy pozarniczej TOHATSU.
Praktyczne testowanie wyrobu odbyto sie_ w czasie cwiczen praktycznych przeprowadzonych
na zmianach stuzbowych w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej zgodnie z zatozeniami miesi^cznego
planu szkolenia dla zmian stuzbowych. Miejscem cwiczen byty stanowiska poboru wody na rzece
Otawie.

zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1340 z poz. zm.)
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Na poszczegolnych zmianach stuzbowych schemat post^powania przy
zblizony i zostat podzielony na dwie cze.sci:
a) Testowanie wyrobu przy uzyciu motopompy TOHATSU model V75GS
Parametry motopompy (zgodnie z informacja. producenta):
Wydajnosc:

1) dla wysokosci ssania 1,5 m
przy cisnieniu 10 bar

- 1300 dm3/min

przy cisnieniu 8 bar

- 1630 dm3/min

przy cisnieniu 4 bar

- 2000 dm3/min

2) dla wysokosci ssania 7,5m
- 850 dm3/min
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przy cisnieniu 8 bar

b) Testowanie wyrobu przy uzyciu autopompy Ruberg R30/2,5 zamontowanej na samochodzie
pozarniczym GBA Star 2,5/24.
Parametry autopompy (zgodnie z informacja, producenta)
Wydajnosc:

Czas zassania

c)

dla wysokosci ssania 1,5 m
przy cisnieniu 8 bar

- 1720 dm3/min

przy cisnieniu 40 bar

- 250 dm3/min

dla wysokosci ssania 1,5 m

- 9,5 sek

dla wysokosci ssania 7,5 m

- 44 sek

Dodatkowo w celu oceny przydatnosci do zasysania wody z terenow zalanych z gte.bokosci 1,5-2
cm przy uzyciu motopompy TOHATSU wykorzystano stanowisko zasysania wody na rzece Otawie
w miejscu gdzie ulozone na nabrzezu rzeki przy przeprawie mostowej betonowe ptyty, ulatwity
zasymulowanie sytuacji niskiego poziomu wody.

Podczas testowania wyrobu zastosowano rozne wysokosci poboru wody przez wykorzystane
uksztattowania terenu na brzegu rzeki oraz rozne utozenia testowanego smoka ssawnego
na powierzchni wody wynikajace z roznic jego uktadania siQ zaleznych od dJugosci linii ssawnej.

Testowanie przy uzyciu motopompy TOHATSU

Sprawdzenie zastosowania wyrobu do zasysania wody we wspotpracy z motopompa, pozarnicza^
TOHATSU polegato za sprawieniu przez rote, ratownikow poszczegolnych elementow uktadu
ssawnego (smok ssawny AMPHIBIO, trzy odcinki we.za ssawnego 110, dwie link! gospodarcze
do zabezpieczenia linii ssawnej i obstugi zaworu zwrotnego smoka). Nast^pnie operator pompy
rozpoczynat pobor wody. Kazda naste.pna proba poboru wody poprzedzona byla catkowitym
odwodnieniem linii ssawnej oraz pompy.
Podczas poszczegolnych prob zasysania wody zmieniano utozenie smoka poprzez regulacje utozenia
ssawnych, co powodowato ze w zaleznosci od ich polozenia smok na powierzchni wody ukladal
calkowicie poziomo lub pod pewnym ka_tem.

Testowanie przy uzyciu autopompy RUBERG R30/2,5
Sprawdzenie zastosowania wyrobu do zasysania wody we wspolpracy z autopompa. pozarnicza^
RUBERG R30/2,5 polegato za sprawieniu przez rot^ ratownikow poszczegolnych elementow uktadu
ssawnego (smok ssawny AMPHIBIO, trzy odcinki we_za ssawnego 110, dwie linki gospodarcze
do zabezpieczenia linii ssawnej i obshigi zaworu zwrotnego smoka). Nast^pnie operator pompy
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rozpoczynat pobor wody. Kazda nast^pna proba poboru wody poprzedzofaar. feyl.
odwodnieniem linii ssawnej oraz pompy.

W sumie przeprowadzono 19 prob zassania wody przy pomocy testowanego smoka. W trzech
przypadkach zasysania podczas pierwszego dnia testow nie zdotano zassac wody przy pomocy
autopompy pozarniczej co mogto wynikac z niewlasciwego sprawienia linii ssawnej, nieszczelnosci na
uktadzie pompowym lub innych przyczyn.
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Kazda proba przy uzyciu motopompy TOHATSU konczyta sie^ zassaniem wody niezaleznie
od gt^bokosci zasysania oraz sposobu ulozenia sie. smoka ssawnego na powierzchni wody.

Fot. 1 Zasysanie wody motopompa^ pozarnicza^ TOHATSU

Fot. 2 Zasysanie wody motopompy pozarnicza^ TOHATSU

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej
nr OP-0003/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

CNBOP-PIB

OP-0003/2015 z dnia z 19 pazdziernika 2015 r.

strona 7/12

W
Um ersj
Po ies a op
sia zc in
da zon ii t
nie a ylk
tej na s o d
we tro o w
rsj nie glą
i o w du
pin ww .
ii n .c
ie nbo
up p.
ow pl
aż za
nia zg
do odą
jej wł
sto aśc
so icie
wa la
nia .
.

CNBOP-PIB

Fot. 3 Zasysanie wody motopompa, pozarnicza^ TOHATSU

Fot. 4 Zasysanie wody autopompq pozarnicza.
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OP-0003/2015 z dnia z 19 pazdziernika 2015 r

Fot. 5 Zasysanie wody autopompa^ pozarnicza^

Fot. 6 Zasysanie wody motopompa. pozarniczq TOHATSU z plytkiej wody

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej
nr OP-0003/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

CNBOP-PIB

OP-0003/2015zdniaz 19 pazdziernika 2015 r-

/^V J strona9/12

W
Um ersj
Po ies a op
sia zc in
da zon ii t
nie a ylk
tej na s o d
we tro o w
rsj nie glą
i o w du
pin ww .
ii n .c
ie nbo
up p.
ow pl
aż za
nia zg
do odą
jej wł
sto aśc
so icie
wa la
nia .
.

CNBOP-PIB

Fot. 7 Zasysanie wody motopompa^ pozarnicza^ TOHATSU z ptytkiej wody

3.3

Ocena testowanego wyrobu

Na podstawie przeprowadzonych cwiczeh praktycznych i dziaJan w warunkach rzeczywistych, opinii
zebranych wsrod uczestnikow cwiczen, zebranego materialu zdjepowego oraz oceny testowanego
wyrobu sporzajdzonej przez Jednostk^ Testuja^ stwierdza si$ nast^puja^ce wnioski.

Zalety wyrobu:
•

smok ssawny umozliwia zassanie wody z powierzchni, w tym z wody o bardzo niskim stanie
z odpowiednia^ wydajnosciq dla pracy motopompy TOHATSU i autopompy pozarniczej,

•

wychylna komora ssawna umozliwia ugi^cie si^ linii ssawnej,

•

ptywak smoka skutecznie ograniczat pobor nieczystosci i elementow stalych z powierzchni
wody w miejscu prowadzenia testowania,

•

sposob budowy linii jest zblizony do linii ssawnej zakonczonej tradycyjnym smokiem
ssawnym, rozni si^ jedynie w elemencie zabezpieczenia smoka i umieszczenia go w wodzie,

•

nie ma koniecznosci stosowania ptywaka i kosza, co ulatwia sprawienie linii ssawnej,

•

smok ssawny moze bye traktowany jako uzupetnienie wyposazenia ciejkich samochodow
pozarniczych lub zestawow pompowych przeznaczonych do poboru wody - jednostek
ukierunkowanych na budowQ systemu zasilania lub stanowiska wodnego przy duzych
akcjach gasniczych.

Uwagi i ograniczenia wyrobu:
•

wielkosc smoka ptywaja^cego jest podobna do wielkosci pompy ptywajqcej co sprawia, ze
smok jest dosyc niepor^czny przy sprawianiu i konieczne jest zaangazowanie co najmniej
dwoch osob do zbudowania linii ssawnej i bezpiecznego umieszczenia elementu roboczego
w wodzie,
z uwagi na wymiary smoka niezb^dne jest przeznaczenie odpowiedniej ilosci miejsca
w zabudowie samochodu pozarniczego (skrytki) do jego przewozenia,
zawor zwrotny smoka jest niepor^czny w obstudze - ucho zaworu ma za mata^ srednic^
w stosunku do srednicy karabinczyka linki gospodarczej (Fot. 8). Pociajgnie.cie za link? nie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej
nr OP-0003/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

OP-0003/2015 z dnia z 19 pazdziernika 2015 r.

W
Um ersj
Po ies a op
sia zc in
da zon ii t
nie a ylk
tej na s o d
we tro o w
rsj nie glą
i o w du
pin ww .
ii n .c
ie nbo
up p.
ow pl
aż za
nia zg
do odą
jej wł
sto aśc
so icie
wa la
nia .
.

powoduje peJnego otwarcia zaworu, jak rowniez wychylenie klapy
zbyt male co powoduje dlugi czas odwadniania linii ssawnej.

Fot. 8 Zamocowanie linki gospodarczej do ucha zaworu zwrotnego
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4.

ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM TESTOWANIE OPIIMIA

4.1

Zasady ogolne
Wnioskuja^cy moze oznakowac wyrob obje_ty niniejsza^ opinia, CNBOP-PIB znakiem TESTOWANIE
OPINIA, ktorego wzor przedstawiono w punkcie 4.2.
Znak TESTOWANIE OPINIA mozna umiescic:
bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposob widoczny,
czytelny i niedaja.cy SJQ usuna_c. Ponizej znaku nalezy umiescic numer niniejszej Opinii
Przydatnosci.

•

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposob okreslony powyzej, znak
umieszcza sie. na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na
dokumentach handlowych towarzysza^cych temu wyrobowi, i/lub karcie katalogowej wyrobu,
instrukcji obstugi wyrobu i innych dokumentach handlowych towarzysza^cych temu wyrobowi.
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4.2

•

Wzor znaku TESTOWANIE OPINIA

CNBOP-PIB
TESTOWANIE
OPINIA

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej
nr OP-0003/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

OP-0003/2015 z dnia z 19 pazdziernika 2015 r.

USTALENIA FORMALNE

5.1

Testowanie wyrobu odbywalo si$ zgodnie z Procedure, testowania wyrobow innowacyjnych wydanie
2 z dnia 12 marca 2015 r. na wniosek o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego
zarejestrowany pod numerem 005/T/DA/2015.

5.2

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0003/2015 jest dokumentem dobrowolnym stwierdzajacym
przydatnosc wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej w zakresie wynikaja_cym
z postanowien niniejszej Opinii.

5.3

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0003/2015 potwierdza przydatnosc wyrobu takiego jaki jest
przez Producenta produkowany i zgtoszony przez WnioskodawcQ do testowania.

5.4

Wyrob objejy niniejsza, opinia, podlega obowi^zkowi uzyskania dopuszczenia do uzytkowania zgodnie
z Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
1340 z poz. zm.).

5.5

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0003/2015 nie jest dokumentem zast$puja,cym Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP-PIB.

5.6

Opinia Przydatnosci nie jest dokumentem upowazniajqcym do oznakowania wyrobu innym znakiem
niz przedstawiony w punkcie 4 niniejszej opinii.

5.7

Opinia Przydatnosci nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakosc wyrobu, kazdej partii
tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy.

5.8

Gwarancji na wyrob, ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci zobowia^zany jest udzielic
Producent na podstawie odr^bnych przepisow.

5.9

W tresci wydawanych prospektow i ogloszeh oraz innych dokumentow zwia^zanych z wyrobem,
ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci, nalezy umieszczac informacjQ o udzielonej temu
wyrobowi Opinii Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0003/2015.

5.10

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajqcych z przepisow o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 wrzesnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wtesnosci
przemystowej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowia^zkow
korzystajqcego z niniejszej Opinii Przydatnosci.

5.11

Na producencie spoczywa obowiazek sprawdzenia, czy rozwia^zanie b^da^ce przedmiotem Opinii
Przydatnosci CNBOP-PIB nie narusza uprawnien osob trzecich.

5.12

Odpowiedzialnosc za szkode, wyrza,dzona_ komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

5.13

CNBOP-PIB udzielaja^c Opinii Przydatnosci nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wyla^cznych i nabytych.

5.14

CNBOP-PIB moze dokonac zmian w niniejszej Opinii Przydatnosci na wniosek wJasciciela opinii.

5.15

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB moze bye uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odr^bnych przepisach, normach, podstawach naukowych oraz stanie wiedzy technicznej
i praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, przydatnosci wyrobu do danego
zastosowania. Opinia Przydatnosci moze bye uchylona z inicjatywy wlasnej CNBOP-PIB.

6.

TERMIN WAZNOSCI
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5.

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0003/2015 jest wazna do 18 pazdziernika 2018 r.

KONIEC OPINII

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Opinii przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej
nr OP-0003/2015, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.

CNBOP-PIB

