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Seria: OPINIE PRZYDATNOSCI

Opinia przydatnosci do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej

OP-0009/2016

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Pahstwowy Instytut Badawczy na wniosek:
KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83 c
34-120 Andrychow

na podstawie oceny testowanego wyrobu sporz^dzonej przez Jednostke. Testuja^
udziela opinii przydatnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wyrobu:

Motopompa ptywajqca MP-4/2 typu Niagara 2 Plus

produkowanego przez: KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83 c
34-120 Andrychow

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Termin waznosci

11 stycznia 2019 r.

st. bryg. mgr inz. Krzysztof Biskup

Jozefow, 12 stycznia 2016 r.
Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0009/2016 zawiera 9 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-0009/2016 nie zaste.puje Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1.

PRZEDMIOT OPINII

1.1

Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu
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Przedmiotem niniejszej Opinii jest Motopompa ptywaja.ca MP-4/2 typu Niagara 2 Plus.
Motopompa ptywajaca MP-4/2 typu Niagara 2 Plus sktada sie. z naste.puja.cych podzespotow:

• Silnika spalinowego HONDA GXV 160 Kl,

• Jednostopniowej pompy wirowej z wirnikiem typu otwartego,

• Ptywaka wykonanego z polietylenu HOPE.

Do nape.du pompy zastosowano czterosuwowy jednocylindrowy silnik spalinowy chtodzony
powietrzem, uruchamiany re.cznie, charakteryzuja.cy sie. duza. trwaloscia. i niezawodnoscia.. Silnik ten
charakteryzuje sie. rowniez niskim zuzyciem paliwa. Dzie.ki temu zastosowany w pompie zbiornik
paliwa o pojemnosci ~ 5,3 dm3 zapewnia cia.gta. prace. pompy z wydajnoscia. nominalna. przez okoto
240 minut bez uzupetniania zapasu paliwa. Silnik wyposazony jest w trzypozycyjna. dzwignie.
steruja.c^ (0; R; P).
Gtowne elementy pompy (korpus, wirnik i pokrywa) zostaty wykonane ze stopow Al. Wirnik pompy
osadzony jest bezposrednio na wale silnika. Korpus pompy przymocowany jest do kotnierza silnika.
W konstrukcji zastosowano ceramiczne uszczelnienie watu pompy, ktore charakteryzuje sie. wysoka.
trwatoscia. i niezawodnoscia..
Krdciec ttoczny pompy wyposazony jest w nasade. wielkosci 75 - T wg PN-91/M-51038.

Zespot pompy z silnikiem przymocowany jest do pJywaka wykonanego z polietylenu HOPE
odpornego na uszkodzenia mechaniczne (np. pe.knie.cia powtoki zewne.trznej). Na gornej powierzchni
ptywaka znajduja. sie. uchwyty umozliwiaja.ce przenoszenie motopompy.

Fot. 1. Motopompa plywaja.ca MP-4/2 typu Niagara 2 Plus.
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Fot. 2. Motopompa ptywaja.ca MP-4/2 typu Niagara 2 Plus (zbiornik paliwa 5,30 I)
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2.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1

Przeznaczenie
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Motopompa ptywajqca MP-4/2 typu Niagara 2 Plus przeznaczona jest do napetniania
zbiornikow wody w samochodach gasniczych lub zbiornikow rozktadanych z naturalnych i sztucznych
ciekow i zbiornikow wodnych. Ponadto motopompa moze bye wykorzystana do wypompowania wody
z zalanych pomieszczen oraz do innych dziatan (np. w akcjach przeciwpowodziowych).

2.2

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia

Motopompa pfywajqca MP-4/2 typu Niagara 2 Plus moze przepompowywac wodQ o duzym
stopniu zanieczyszczenia. Pompa ptywaja.ca moze bye uzywana przez straz pozarna., obron^ cywilna.,
w lesnictwie, rolnictwie, gornictwie i przez inne stuzby zajmuja.ce siQ konserwacja. urza.dzen
komunalnych w miastach i gminach.
Zastosowany w pompie zbiornik paliwa o pojemnosci 5,3 I zapewnia cia.gta. prace. pompy przez
maksymalnie 4 godziny.
Parametry techniczne zgodnie z deklaracja. producenta:
Wydajnosc przy cisnieniu 0,2 MPa
Wydajnosc maksymalna
Cisnienie maksymalne
Wymiary motopompy: dtugosc x
szerokosc x wysokosc
Masa catkowita motopompy
Typ silnika
Moc silnika wg normy SAE J1349
przy 3600 obr/ min
Skorygowany poziom mocy
akustycznej A przy maksymalnym
przeptywie
Poziom dzwi^ku A, usredniony na
powierzchni pomiarowej przy
maksymalnym przepfywie
Pojemnosc zbiornika paliwa
Olej silnikowy
Godzinowe zuzycie paliwa przy
obciazeniu nominalnym
Maks. czas pracy motopompy
przy petnym zbiorniku
Wlot ssawny o srednicy
Wylot tloczny o srednicy

450 dm3/min
1200 dm3/min
0,3 MPa
780 mm x 630 mm x 420 mm
~32kg
HONDA GXV 160
3,2 kW (4,3 KM)
LWA= 102,5

dB

L'pA= 88,9

dB

~ 5,3 dm3
Olej Hondy o parametrach SAE 10W-30
~ 1,28 dm3/h
~4 godziny

68 mm
65 mm zakonczony nasad^ ttoczna^
7 5 - T w g PN-91/M-51038
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3.

TESTOWANIE WYROBU

3.1

Ocena przydatnosci wyrobu do testowania
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Motopompa ptywajaca MP-4/2 typu Niagara 2 Plus podlega obowia.zkowi uzyskania
dopuszczenia do uzytkowania1 a jego wtasciwosci techniczno-uzytkowe istotnie roznia. sie. od
okreslonych w pkt. 2.3 Motopompy ptywajgce zata.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 - Paristwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
pozytywnie ocenito mozliwosc testowania wyrobu Motopompa ptywajejca MP-4/2 typu Niagara
2 Plus w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

3.2

Program i przebieg testowania

Testowanie Motopompy ptywajqcej MP-4/2 typu Niagara 2 Plus odbywato sie. 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 13.11.2015 r. do 08.01.2016 r.
Celem testowania byta:

1. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do wypompowywania wody z matych powierzchniowo i ciasnych
pomieszczeh,
2. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do napetniania zbiornikow wodnych matej pojemnosci
z trudnodostQpnych i ptytkich zrodeJ wody,
3. Ocena uzytecznosci/przydatnosci do wypompowywania wody z miejsc zalanych woda. lekko
zabrudzona..

Praktyczne testowanie wyrobu odbyto si^ w czasie cwiczeh praktycznych przeprowadzonych
na zmianach stuzbowych w Jednostce Ratowniczo - Gasniczej zgodnie z zaiozeniami miesie.cznego
planu szkolenia dla zmian stuzbowych. Miejscem cwiczen byt stopieh rzeczny na rzece Otawa
zlokalizowany w poblizu ul. Siedleckiej w Otawie, gdzie uksztattowanie terenu i linia brzegowa
umozliwiaty swobodny doste.p do rzeki. Utozone bezposrednio przy stopniu wodnym ptyty betonowe
pozwalaty na przeprowadzanie prob przy zatozeniach roznych wysokosci na ktore nalezy dostarczyc
pompowana wodQ. Napetniano zbiornik 2500 dm3 przy zastosowaniu roznej wysokosci ustawienia
zbiornika i roznej dtugosci linie. we.zowa..
Przy zastosowaniu linii we.zowej o dtugosci 1 x W75:
•

zbiornik na wys. ok. 1,5m - czas napetniania 2:58 min

•

zbiornik na wys. ok. 2,5 m - czas napetniania 2:58 min

•

obliczeniowa wydajnosc ok. 830 dm3/min

Przy zastosowaniu linii we.zowej o dtugosci 3 x W75:
•

zbiornik na wys. ok. 1,5m - czas napetniania 4:05 min

•

zbiornik na wys. ok. 4,5 m - czas napetniania 4:08 min

•

obliczeniowa wydajnosc ok. 625 dm3/min

' zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2013 r. NrO, poz. 1340 z poz. zm.)
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Fot. 3 Pobor wody ze zbiornika wodnego

3.3

Ocena testowanego wyrobu

Na podstawie przeprowadzonych cwiczen praktycznych i dziatan w warunkach rzeczywistych, opinii
zebranych wsrod uczestnikow cwiczen, zebranego materiatu zdj^ciowego oraz oceny testowanego
wyrobu sporza.dzonej przez Jednostke. Testuja.ca. stwierdza sie. nastQpuja.ce wnioski.

Zalety wyrobu:
•

zastosowana pompa skutecznie pobierata wode. z naturalnego cieku wodnego

•

nie zaobserwowano zaktocen w trakcie pracy pompy

•

pomimo zmiany wysokosci tloczenia wody (zbiornik wodny na roznych poziomach) nie
zaobserwowano spadku wydajnosci (wydajnosc pompy spadta dopiero po zastosowaniu
dlugiej linii we.zowej (ok. 60 metrow)

•

pomimo zastosowania dodatkowego zbiornika na paliwo nie zmieniajg sie. gabaryty
zewnejrzne pompy z porownaniu do standardowych pomp plywaja.cych - nie zachodzi
koniecznosc zapewnienia wiqkszej ilosci miejsca na pojezdzie

•

ptywak pompy skutecznie utrzymuje urza.dzanie na powierzchni wody

•

zastosowane rozwia.zania konstrukcyjne sg. zgodne ze standardowa. armatura. wodna.
stosowana. w strazy pozarnej

•

prosta obsluga

•

zastosowanie dodatkowego zbiornika na paliwo pozwala na dtuzsza. prace pompy bez
koniecznosci uzupetniania paliwa, co moze okazac siQ szczegolnie przydatne w trudnych
warunkach przy umieszczeniu pompy w zbiorniku (wysoki brzeg, duza gt^bokosc wody)

Uwagi i ograniczenia wyrobu:
•

zaobserwowano wycieki paliwa (plamy substancji ropopochodnej) przy umieszczaniu pompy
w wodzie (prawdopodobnie nieszczelne tgczenie pomie,dzy dwiema komorami paliwowymi

M.

^Hs.e^v
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4.

ZNAKOWANIE WYROBU ZNAKIEM TESTOWANIE OPINIA

4.1

Zasady ogolne

\

s,ro,a8/9

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 siQ usuna.c. Ponizej znaku nalezy umiescic numer niniejszej Opinii
Przydatnosci.

•

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposob okreslony powyzej, znak
umieszcza SJQ 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
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OP-0009/2016zdnia 12stycznia2016 r.

USTALENIA FORMALNE

5.1

Testowanie wyrobu odbywato sie. zgodnie z Procedure, testowania wyrobow innowacyjnygli^wy^anie
2 z dnia 12 marca 2015 r. na wniosek o przeprowadzenie testowania wyrobu innowacyjnego
zarejestrowany pod numerem 009/T/DA/2015.

5.2

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0009/2016 jest dokumentem dobrowolnym stwierdzaja.cym
przydatnosc wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej w zakresie wynikaja.cym
z postanowien niniejszej Opinii.
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5.

5.3

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0009/2016 potwierdza przydatnosc wyrobu takiego jaki jest
przez Producenta produkowany i zgtoszony przez Wnioskodawce. do testowania.

5.4

Wyrob obje.ty niniejsza. opinia. podlega obowia.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-0009/2016 nie jest dokumentem zaste.puja.cym Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP-PIB.

5.6

Opinia Przydatnosci nie jest dokumentem upowazniaja.cym 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 odre.bnych przepisow.

5.9

W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentow zwia.zanych z wyrobem,
ktorego dotyczy niniejsza Opinia Przydatnosci, nalezy umieszczac informacje. o udzielonej temu
wyrobowi Opinii Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0009/2016.

5.10

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

5.11

Na producencie spoczywa obowia.zek 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 wtasciciela opinii.

5.15

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB moze bye uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odre.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 wtasnej CNBOP-PIB.

6.

TERMIN WAZNOSCI

Opinia Przydatnosci CNBOP-PIB nr OP-0009/2016 jest wazna do 11 stycznia 2019 r.

KONIEC OPINII

