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Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego S.A. jako wyspecja|izo.
wana jednostka ratownictwa gómi-
czego oferuje swoje usługi:
. pełnego zabezpieczenia kopa|ń

i zakładów górniczych w |ikwi.
dacji,

- specjalistycznych prac ratowni-
czych podczas prowadzonych
akcji,

- prac prewencyjnych,
- szkoleniowe z zakresu:

. ratownictwa górniczego,
, an a|czania zagrożzeń,
. innych zadań w ruchu
zakładu gÓrniczego.

Genhalna Stacja Ratownictwa
Górniczego s.A. zadania swoje
Wykonuje za pomocą

- zawodowych pogotowi specjali-
stycznych i dyżurujących zawo-
dowych zastępÓW ratowniczych,

- dyżurujących zastępów d|a grup
zakładÓw górniczych w:

. okręgowej S|acji
Ratownictwa GÓmiczego
w Bytomiu,

. okręgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego
w Jawoznie,

- okręgowej Stacji
Ratownictwa GÓmiczego
w Wodzisławiu Ś|ąskim,

- okręgowej Stacji
Ratownictwa Gómiczego
wZabzu,

. |aboratoriówspecja|istycznych
posiadających akredy|ację
Polskiego Centrum Akredytacji.

centrum Usług specja|istycznych
centra|nej stacji Ratownictwa Górniczego
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ZESPoŁ ATESTACYJNY NR 2

data 2013-10-31

oPtNtA TECHNTCZNA 16/2013

o przydatności sprzętu do pracy W podziemiach kopa|ń .

1. ZAKRES OPINII.

opinia dotyczy oceny sprzętu pod vvzg|ędem przydatności , w

zakresie poprawności działania , zgodnoŚci z Wymaganiami norm i

przepisóW pod kątem bezpieczeństwa eksp|oatacji , higieny pracy i

bezpieczeństwa pozarowego .

2. ZLECENIODAWCA .

Grodkowskie Zakłady Wyrobów Meta|owych S.A.

49-200 Grodków

u!. Wrocławska 59

3 . NAZWA SPMĘTU .

Gaśnica śniegowa typ: GS.SX B

4. PRODUCENT.

Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.

49.200 Grodków

ul. Wrocławska 59



5 . CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU '

5.1. Cechy charakterystyczne tprzeznaczenie :

Gaśnica śniegowa o masie środka gaśniczego - 5 kg dwutlenku węgla Coz słuzy

do gaszenia pozarów cieczy pa|nych, gazów orazurządzeń elektrycznych pod

napięciem do 123 kY ' Zawarty w gaśnicach dwut|enek węg|a gasl przez stłumienie

tzn. zastąpienie 40-50 % obj. t|enu gazem obojętnym orazzbicie mechaniczne

płomienia energią wydmuchu Coz.

5.2. Dane znamionowe :

Zakres stosowania . do gaszenia poŹarów grupy B i C

Masa catkowita - 16 kg

Masa środka gaśniczego .5 Kg

Rodzaj środka gaśniczego - dwutlenek węg|a CO2

Czas działania . min. 9 s

Ciśnienie próbne zbiornika

- firmy Milmet: - 320 bar

- firmy QingPu Fire - 310 bar

Temperatura eksploatacji od -20 do +600C

Minimalna skuteczność gaśnicza - obiekt 55 B

5.3. Dokumentacja:

- PN-EN 3-7 Sprzęt poŻarniczy . Gaśnice przenośne

- Świadectwo Dopuszczenia Nr 177812013 Gaśnica śniegowa typ GS - 5X B

- Sprawozdanie z Badań Nr 198/BC/13 z dnia 31.07'2013 r. wykonanych W

Zakładzie.Laboratorium Badań Chemicznych i PoŻarowych Bc cNBoP

i Nr 2798/8T/06 z dnia 07,04.2006 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium

Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpoiarowych i Środków Gaśniczych BT

CNBOP.



Sprawozdanie z badań nr EWN/03/E/06. ,,Badania moż|iwości stosowania gaśnic

Gs.sX (Bc) zawieĘącymi dwut|enek węg|a COz, do gaszenia uuądzeń

elektrycznych o najvlyŻszym napięciu do 123 kV włącznie''

6 . ZAKRES PMEPRoWADZoNYCH BADAŃ .

Ana|iza dokumentacji ujętejw punkcie 5.3

7 . TRESC OPINII TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu uwzg|ędniając normy i

pzepisy górnicze oraz na podstawie ana|izy dokumentacji ujętej w punkcie 5.3

pozvtvwnie opiniuje stosowanie qaśnicv śnieoowej tvp GS.SX B w podziemnych

wvrobiskach oórniczvch do oaszenia pożarów orupv B i C oraz urządzeń pod

napieciem do 123 kV.

8 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo Grodkowskich Zakładow Wyrobów Meta|owych s.A. L'dz.HM/,t 40112013

z dnia 17J02013 r. z wnioskiem o wydanie opinii technicznej do stosowania w

podziemnych wyrobiskach kopa|ń wyrobów.

ZESP0Ł AIES.I.ć CYJ}IY Nr 2
orzv CENTR\L\T. STr'C j] R Ąll :\l \ li. l v,.t r;ÓRN]CZEGo .'o

ivIASZCZAK

CEMTALNA STACJAMT0IVNICTV/A GÓRNtczE60 s'A
Dyrekt/} fęchnrczny

Zastępa Kiuovnik' .lffi tomcim'a Górniczego

mgr inż.AdamNoWAK


