
Wstêp
Znajomośæ podrêcznego sprzêtu gaśni-

czego jest jednym z podstawowych ogniw 
bezpieczeñstwa po¿arowego w zak³adach pracy 
–  bezpieczeñstwa zatrudnionego personelu 
oraz ochrony mienia [1]. Dlatego w tym artykule 
zostan¹ przedstawione rodzaje gaśnic i ich ozna-
kowanie stosowane przez producentów oraz 
ich konstrukcja i dzia³anie. 

Rodzaje i oznakowanie gaśnic
Obecnie w Polsce jest dwóch g³ównych 

producentów gaśnic, jak równie¿ dzia³aj¹ firmy 
zachodnioeuropejskie. Sprzêt ten ogólnie mo¿-
na podzieliæ na gaśnice przenośne i przewoźne. 
Wa¿niejsze jest jednak rozró¿nianie ich rodza-
jów z uwagi na zastosowany środek gaśniczy 
i przeznaczenie do likwidacji określonych grup 
po¿arów, wymienionych w rozporz¹dzeniu 
ministra spraw wewnêtrznych i administracji 
o ochronie przeciwpo¿arowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów [2]. 
Ponadto, wyró¿nia siê te¿ (obecnie) dwa typy 
tego sprzêtu ze wzglêdu na rozwi¹zanie kwestii 
umieszczenia wyrzutnika. 

Zgodnie z normami polskimi [3]:
Gaśnica – to urz¹dzenie zawieraj¹ce 

środek gaśniczy, który na skutek ciśnienia we-
wnêtrznego mo¿e byæ wyrzucony i skierowany 
na po¿ar. Ciśnienie wewnêtrzne mo¿e byæ ci-
śnieniem wystêpuj¹cym stale lub uzyskiwanym 
w wyniku uwolnienia gazu napêdowego.

Gaśnica przenośna – to gaśnica prze-
znaczona do przenoszenia i uruchamiania 
rêcznego, o masie w stanie gotowości do dzia-
³ania nie wiêkszej ni¿ 20 kg. Do koñca  1995 r. 
dopuszczano stosowanie gaśnic śniegowych 
GS-6X o masie do 23 kg z zaworem pokrêtnym. 
Czasami jeszcze spotyka siê je w u¿ytkowaniu, 

gdy¿ mog¹ one byæ eksploatowane do tzw. 
„śmierci technicznej”, co oznacza, ¿e po ne-
gatywnej opinii Urzêdu Dozoru Technicznego 
trzeba je oddaæ na z³om. Obecnie zastêpuj¹ je  
gaśnice śniegowe GS-5X.

Gaśnica przewoźna (agregat gaśniczy) 
– to gaśnica o konstrukcji do transportowania 
i obs³ugi rêcznej, montowana na wózku, 
o masie w stanie gotowości do dzia³ania 
ponad 20 kg.

Środek gaśniczy – substancja zawarta 
w gaśnicy, powoduj¹ca gaszenie po¿aru.

Wielkośæ nape³nienia gaśnicy – masa 
lub objêtośæ środka gaśniczego zawartego 
w gaśnicy. Wielkośæ nape³nienia zbiorników 
gaśnic z wodnym środkiem gaśniczym poda-
wana jest w dm3 (np. roztwory pianotwórcze), 
innych zaś w kg. 

Czas dzia³ania – czas, w którym środek 
gaśniczy roz³adowywany jest bez przerwy, przy 
ca³kowicie otwartym zaworze, nie uwzglêd-
niaj¹c pozosta³ości gazu napêdowego. Czas 
dzia³ania określonych typów gaśnic w zale¿ności 
od ich wielkości podano w tabeli.

Ze wzglêdu na zastosowany środek ga-
śniczy podrêczne gaśnice przenośne dzieli siê 
na: wodne, pianowe, proszkowe, śniegowe 
z dwutlenkiem wêgla, halonowe [3]. Poniewa¿ 
gaśnice wodne (p³ynowe) zosta³y wyparte 
ca³kowicie przez gaśnice pianowe, a halono-
wych ju¿ od lat siê nie produkuje i jest zakaz 
ich stosowania z powodu niszcz¹cego dzia³ania 
halonów na ozon w atmosferze, dlatego te¿ 
podzia³ ów ogranicza siê obecnie do trzech 
typów gaśnic [4, 5, 6]: pianowych, proszko-
wych i śniegowych. Z uwagi na mo¿liwośæ 
ich zastosowania do określonych po¿arów, 
spotyka siê gaśnice przeznaczone do gaszenia 
grup po¿arów:  AF – materia³ów sta³ych ¿arz¹-
cych siê i gor¹cych t³uszczów,  AB – materia³ów 
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W drugiej czêści publikacji na temat podrêcznego 
sprzêtu przeciwpo¿arowego zosta³y przedstawione 
kolejne aspekty dotycz¹ce gaśnic, ich rodzaje ze 
wzglêdu na zastosowany środek gaśniczy i przezna-
czenie oraz umiejscowienie czynnika napêdowego. 
Omówiono tak¿e sposób oznakowania stosowany 
przez producentów krajowych oraz konstrukcjê 
i dzia³anie tych urz¹dzeñ. 

Fire extinguishers in the workplace – types, 
markings, construction and operation (2)
The second part of this series on hand firefighting 
equipment discusses some aspects of fire extingu-
ishers: the fire extinguishing agent, their use and 
the location of the propulsion element. Markings 
used by domestic manufacturers as well as the 
construction and operation of those devices are 
discussed, too.

Gaśnica pianowa – 2 dm3 środka gaśniczego AF, GP-
2X AF, produkcji KZWM S.A.
Foam extinguisher – 2 dm3 of AF extinguishing agent, 
GP-2X AF, manufactured by KZWM  S.A.

Urz¹dzenie gaśnicze uk³adów elektronicznych – 2 kg 
skroplonego CO2, UGS-2X, produkcji GZWM S.A.
Extinguishing device for electronic systems – 2 kg 
of condensed CO2, UGS-2X BC, manufactured by 
GZWM  S.A. 
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sta³ych ¿arz¹cych siê i cieczy palnych, BC 
– palnych cieczy i gazów, ABC – (uniwersalne) 
materia³ów sta³ych ¿arz¹cych siê, palnych 
cieczy oraz gazów, a tak¿e D – (specjalne) 
metali lekkich. Ponadto, pod wzglêdem rozwi¹-
zania konstrukcyjnego kwestii umiejscowienia 
czynnika napêdowego, którym jest sprê¿ony 
gaz, rozró¿nia siê dwa typy. Pierwszy z nich 
określany jest symbolem X, oznaczaj¹cym, 
¿e gaz zasilaj¹cy znajduje siê w tym samym 
zbiorniku co środek gaśniczy. Gaśnice te 
znajduj¹ siê pod sta³ym ciśnieniem. Rozwi¹-
zania takie maj¹ zastosowanie w gaśnicach 
proszkowych, pianowych, a tak¿e śniegowych. 
Ich zalet¹ jest mo¿liwośæ natychmiastowego 
u¿ycia. Drugi typ jest określany symbolem Z, 
oznaczaj¹cym, i¿ środek i czynnik zasilaj¹cy 
umiejscowione s¹ w osobnych zbiornikach. 
Uruchamia siê je po odczekaniu paru sekund, 
od chwili przebicia membrany naboju (zbior-
niczka) z gazem. Innym stosowanym przez 
producentów jeszcze do niedawna typem 
podrêcznych jednostek gasz¹cych by³y gaśnice 
typu Y, w których gaz wyrzucaj¹cy powstawa³ 
w wyniku reakcji chemicznej dwu substancji: 
alkalicznej i kwasowej. Obecnie ju¿ nie powinno 
siê ich stosowaæ, gdy¿ aby uruchomiæ zbijak 
konieczne by³o ich odwracanie, a u¿ytkowanie 
takich gaśnic jest  zabronione. 

Pe³en skrót opisowy stosowany przez wy-
twórców krajowych do oznaczania w folderach 
reklamowych i na etykietach gaśnic (w polu 
nr 4) sk³ada siê z liter i cyfr, które oznaczaj¹: 
G – gaśnica: P – proszkowa; S – śniegowa; W, 
WG lub WP (zale¿nie od firmy) – pianowa; 1,2, 
4, 6, 9, … – ilośæ środka gaśniczego w kg lub 
dm3; X – sta³e ciśnienie; Z –  nabój z gazem. 
Dodatkowo stosowane s¹ przez producentów 
symbole w³asne, stawiane po skośnej kresce, 
np.: X/N – gaśnica z g³owic¹ GZWM; X/K 
– gaśnica z os³onowym ko³pakiem g³owicy; Z/L 
– gaśnica pianowa specjalna dla leśnictwa; Z/Z 
– gaśnica ze zbijakiem – w przypadku wyrobów 
Grodkowskich Zak³adów Wyrobów Metalo-
wych S.A. (GZWM) pojedyncze Z oznacza 
gaśnicê z zaworem dźwigniowym, natomiast 
Katowickie Zak³ady Wyrobów Metalowych S.A. 
(KZWM) stosuj¹ zawsze pojedyncze Z. Po-
nadto spotyka siê takie kombinacje jak: UWP 

– urz¹dzenie pianowe, UGS – urz¹dzenie gaśni-
cze uk³adów elektronicznych, GSE – urz¹dzenie 
gaśnicze sprzêtu elektronicznego. Jeśli gaśnica 
przeznaczona jest do urz¹dzeñ o określonym 
napiêciu nie oznacza siê jej obecnie du¿¹ literk¹ 
E, lecz na etykiecie umieszcza siê stosowny 
zapis (w polu nr 3). 

Zbiorniki wszystkich gaśnic powinny byæ 
pomalowane na kolor czerwony z nakle-
jon¹ na ich powierzchni etykiet¹ opisow¹, 
gdzie w poszczególnych polach producenci 
umieszczaj¹ określone informacje w postaci 
opisów i grafiki. Nale¿¹ do nich nastêpuj¹ce 
dane [5, 6]:

• w polu nr 1: napis Gaśnica, rodzaj i ilośæ 
środka gaśniczego, informacje na temat grup 
po¿arów i skuteczności gaśniczej (symbol 
po¿aru testowego);

• w polu nr 2: instrukcja obs³ugi (jeden lub 
kilka rysunków) oraz piktogramy grup po¿a-
rów, do których gaszenia jest przeznaczona 
gaśnica;

• w polu nr 3: ostrze¿enie zwi¹zane z za-
gro¿eniami toksycznymi i gaszeniem urz¹dzeñ 
bêd¹cych pod napiêciem (równie¿ zachowania 
minimalnej odleg³ości);

• w polu nr 4: o konieczności nape³niania 
gaśnicy po ka¿dorazowym uruchomieniu, za-
lecenie wykonywania okresowych przegl¹dów 
i konserwacji w autoryzowanych zak³adach 
serwisowych, rodzaj zastosowanego środka 
gaśniczego, dane o czynniku napêdowym, 
numer lub znak certyfikatu (świadectwa 
dopuszczenia do u¿ytku), oznaczenie gaśnicy 
stosowane przez producenta, temperatury 
graniczne dzia³ania, okres i data gwarancji, 
a tak¿e o zamarzaniu, gdy jest to wymagane 
(roztwory wodne);

• w polu nr 5: nazwa i adres odpowiedzial-
nego za gaśnicê. 

Rok produkcji mo¿e zostaæ umieszczony 
na gaśnicy w dowolnym miejscu.

Konstrukcja i dzia³anie
Na ogóln¹ konstrukcjê gaśnic sk³adaj¹ 

siê takie elementy, jak: zbiornik cylindryczny 
na środek gaśniczy (w niektórych typach wraz 
z wyrzutnikiem), g³owica, gdzie umieszczony 
jest zawór dźwigniowy (z przebijakiem lub 
bez) lub grzybkowy wraz z dysz¹ wylotow¹ 
b¹dź pod³¹czonym do niej wê¿em gumowym 
i zakoñczonym pyszczkiem albo pr¹downiczk¹ 
pistoletow¹, rurka syfonowa do wynoszenia 
przez czynnik napêdowy substancji gaśniczej 
ze zbiornika, uchwyt s³u¿¹cy do przenoszenia 
i trzymania gaśnicy, zabezpieczenie przed przy-
padkowym uruchomieniem w postaci zawlecz-
ki i plomby. W niektórych typach znajduj¹ siê 
ponadto: rurka zaburzeniowa i nabój z gazem, 
w innych zaś manometr (zwany te¿ wskaźni-
kiem ciśnienia). Obecnie s¹ dwa typy gaśnic – X 
i Z, ró¿ni¹ce siê sposobem umiejscowienia gazu 
wyrzucaj¹cego. W obydwu typach montowana 

jest zazwyczaj rurka syfonowa. Jednak niektóre 
odmiany Z – z osobnym zbiorniczkiem na gaz 
napêdowy – maj¹ zainstalowan¹ te¿ dodat-
kow¹ rurkê zaburzeniow¹, któr¹ przep³ywa 
gaz po przebiciu membrany naboju do zbior-
nika ze środkiem. Odmiany X natomiast maj¹ 
zawór g³owicowy bez zbijaka (iglicy), który 
wystêpuje w odmianach Z. Inn¹ rozpozna-
waln¹ ró¿nic¹ jest najczêściej to, i¿ gaśnice X 
– pod sta³ym ciśnieniem – maj¹ te¿ manometr 
(wskaźnik ciśnienia) s³u¿¹cy do zewnêtrznej 
kontroli ciśnienia panuj¹cego w ich wnêtrzu. 
Jego podzia³ka ma trzy zakresy pomalowane: 
pierwszy (pocz¹tkowy) na czerwono, drugi 
(środkowy) na zielono, oraz trzeci (koñcowy) 
tak¿e na czerwono. Je¿eli wiêc wskazówka ma-
nometru znajduje siê na zielonym polu, wów-

Tabela
CZAS DZIA£ANIA GAŚNIC W ZALE¯NOŚCI OD 
ZAWA RTOŚCI ŚRODKA GAŚNICZEGO
Operating time of extinguishers in relation to content 
of fire extinguishing agent

Wielkośæ nape³nienia
 środkiem gaśniczym,

 kg lub dm3

Minimalny
 czas dzia³ania, s

do 3 w³¹cznie
ponad 3 do 6 w³¹cznie
ponad 6 do 10 w³¹cznie
powy¿ej 10

6
9

12
15

Źród³o: PN-EN 3-1 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas 
dzia³ania, po¿ary testowe A i B.

Gaśnica śniegowa – 6 kg skroplonego CO2, GS-6X BC, 
produkcji KZWM S.A.
Snow extinguisher – 6 kg of condensed CO2, GS-6X BC, 
manufactured by KZWM  S.A.

Gaśnica proszkowa – 6 kg proszku gaśniczego ABC, 
GP-6X ABC, produkcji GZWM S.A.
Powder extinguisher – 6 kg of ABC extinguishing po-
wder, GP-6X ABC, manufactured by GZWM  S.A.
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czas panuje w zbiorniku wymagane ciśnienie, 
gdy zaś wychyli siê ona na jedno z dwóch pól 
czerwonych, to mo¿e oznaczaæ niebezpieczny 
jego spadek b¹dź wzrost. 

Gaśnice zawieraj¹ce wiêcej ni¿ 3 kg i 3 dm3 środ-
ka gaśniczego wyposa¿a siê w w¹¿ z dysz¹ lub pr¹-
downiczk¹ pistoletow¹, którego d³ugośæ nie mo¿e 
byæ mniejsza ni¿ 400 mm (wraz z elementem koñ-
cowym). Rodzaj tego wyposa¿enia jest uzale¿niony 
od omawianych tu typów konstrukcyjnych, gdzie: 
we wszystkich X (powy¿ej 3 kg i 3 dm3) montuje 
siê przewód gumowy z dysz¹ wylotow¹, natomiast 
w Z – przewód zakoñczony pr¹downiczk¹ z zawo-
rem pistoletowym.

Istotna zmiana konstrukcyjna nast¹pi³a 
w ostatnich latach równie¿ w gaśnicach śniego-

wych. Obecnie nie produkuje siê „śniegówek” 
GS-6X z zaworem odcinaj¹cym pokrêtnym. 
Ich miejsce zajê³y GS-5X skonstruowane we-
d³ug nowych wymagañ norm zgodnych z wy-
maganiami europejskimi, o masie ca³kowitej 
poni¿ej 20 kg, zawór dźwigniowy szybkootwie-
ralny oraz dyszê o nieco zmienionym kszta³cie. 
Produkowane s¹ te¿ ich mniejsze odmiany 
o symbolu GS-2X. Na rynku krajowym s¹ rów-
nie¿ gaśnice, w których jako środek gaśniczy 
stosuje siê CO2, niebêd¹ce jednak typowymi 
„śniegówkami” i określane przez producentów 
jako GSE-2x, „Urz¹dzenie gaśnicze sprzêtu 
elektronicznego” albo UGS-2X, „Urz¹dzenie 
gaśnicze uk³adów elektronicznych”. Jak wy-
nika z ich nazw s¹ przeznaczone do gaszenia 
takich urz¹dzeñ elektronicznych, jak sprzêt 
komputerowy, audiowizualny itp. Maj¹ spe-
cjalnej konstrukcji element wylotowy (krótk¹ 
rurkê z dysz¹), dziêki któremu rozprê¿aj¹cy 
siê podczas wyp³ywu ditlenek wêgla nie ob-
ni¿a swojej temperatury, a¿ do zestalenia siê 
(zjawisko „śniegu”), tylko pozostaje w postaci 
gazowej. Tote¿ wskutek ich u¿ycia podczas 
gaszenia po¿aru nie powstaje a¿ tak du¿a 
ró¿nica temperatur, która mog³aby mieæ szko-
dliwy wp³yw na uk³ady tych urz¹dzeñ. Ponadto, 
w „śniegówkach”, wymagane jest montowanie 
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed nadmier-
nym wzrostem ciśnienia [3]. Rolê tê spe³niaj¹ 
bezpieczniki p³ytkowe. Ich rozerwanie na-
stêpuje przy ciśnieniu ni¿szym od próbnego 
i wy¿szym od roboczego – przy jego określaniu 
uwzglêdniono w³aściwe tolerancje. 

Czynnikiem napêdowym, którego zadaniem 
jest wyrzucanie środka gaśniczego ze zbiornika 
gaśnicy jest – jak wiadomo – sprê¿ony gaz. 
Do tego celu stosuje siê dwa rodzaje gazów 
obojêtnych, posiadaj¹cych w³aściwości gaśnicze, 
którymi s¹: azot (N2) i, wspominany ju¿ wcześniej, 
ditlenek wêgla (CO2). Azot ma zastosowanie 
w jednostkach X, czyli bêd¹cych pod sta³ym ci-
śnieniem, ditlenek wêgla zaś s³u¿y do nape³niania 
osobnych zbiorniczków (nabojów) montowa-
nych w jednostkach Z i, jako środek gaśniczy, 
do ³adowania „śniegówek”, gdzie wystêpuje 
w stanie skroplonym. Jest to spowodowane w³a-
ściwościami obydwu gazów. Trudniej w du¿ym 
zbiorniku utrzymaæ – ze wzglêdu na parametry 
krytyczne ciśnienia i temperatury – CO2, który 
ponadto ma sk³onnośæ do skraplania siê pod 
ciśnieniem (nie dotyczy to N2), co doprowadzi³oby 
do zawilgocenia i zbrylenia proszku, wiêc gaśnice 
takie by³yby niezdatne do u¿ycia. 

Aby uruchomiæ jak¹kolwiek gaśnicê trzeba 
najpierw zerwaæ wraz z plomb¹: w przypadku, 
gdy ma ona zawór dźwigniowy – zawleczkê, 
a gdy przebijak grzybkowy – jego plastikowe 
zabezpieczenie. Je¿eli s¹ to gaśnice pod sta³ym 
ciśnieniem (proszkowe i pianowe, lub śniegowe), 
wówczas naciskamy dźwigniê i dyszê wylotow¹ 
skierowujemy na ognisko po¿aru, poniewa¿ 
środek gaśniczy mo¿e natychmiast z niej zacz¹æ 

wyp³ywaæ. Zgodnie z normami  wymaga siê, 
by ich roz³adowywanie rozpoczyna³o siê w czasie 
nie d³u¿szym ni¿ 1 sekunda [3]. Warto pamiêtaæ, 
¿e dzia³anie „śniegówek” starego typu rozpo-
czyna siê dopiero po otwarciu zaworu pokrêt-
nego do 1/3 jego wysokości. W przypadku gaśnic 
z nabojem (proszkowe i pianowe), po dociśniêciu 
do korpusu dźwigni lub zbijaka grzybkowego 
trzeba odczekaæ 3 ÷ 5 sekund, aby uwolniony 
z przebitego naboju gaz wymiesza³ siê z medium 
gaśniczym i w zbiorniku gaśnicy wyrówna³o siê 
ciśnienie. Wed³ug norm ich roz³adowywanie 
winno rozpoczynaæ siê w czasie nie d³u¿szym 
ni¿ 4 s [3]. Odczekawszy stosowny czas, nale¿y 
rozpocz¹æ gaszenie, otwieraj¹c zawór odcinaj¹cy 
pr¹downiczki i kieruj¹c j¹ w stronê p³omieni. 
Dosyæ czêstym b³êdem pope³nianym w czasie 
po¿aru przez operuj¹cych gaśnicami typu Z,  
jest zbyt szybkie otwarcie zaworu odcinaj¹cego, 
co powoduje, ¿e uciekaj¹cy z nich gaz nie zabiera 
ze sob¹ dostatecznej ilości środka gaśniczego. 
Zatem i efekt gaśniczy jest znacznie s³abszy. 
U¿ytkownicy tego sprzêtu twierdz¹ wówczas, i¿ 
gaśnica by³a źle przygotowana lub niesprawna, 
co – niestety – rzadko bywa prawd¹. 

Podsumowanie
Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, i¿ spo-

śród wszystkich ró¿nic konstrukcyjnych gaśnic 
najwa¿niejsze jest umiejscowienie czynnika 
napêdowego, co wp³ywa na ich obs³ugê: ga-
śnicê pod sta³ym ciśnieniem (X) mo¿emy u¿yæ 
natychmiast, a o zmiennym ciśnieniu (Z), czyli 
z nabojem gazowym, po naciśniêciu dźwigni 
lub zbijaka musimy odczekaæ kilka sekund. 
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e zastoso-
wanie do określonej grupy po¿aru (bêd¹cego 
w zarodku) niew³aściwej pod wzglêdem środka 
gaśniczego i wielkości gaśnicy mo¿e nie przy-
nieśæ oczekiwanego efektu. 
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[5] B. Śmia³owski Gaśnice i agregaty – czêśæ 1 i 2, SA 
PSP, Kraków 1996 i 1997
[6] Katalogi czêści zamiennych oraz materia³y reklamo-
we GZWM S.A. i KZWM S.A. 
[7] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw-
po¿arowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 147 ze zm.)

Gaśnica proszkowa – 12 kg proszku ABC, GP-12Z ABC, 
produkcji GZWM S.A.
Powder extinguisher – 12 kg of ABC extinguishing po-
wder, GP-12Z ABC, manufactured by GZWM  S.A.

Gaśnica śniegowa – 5 kg skroplonego CO2, GS-5X BC, 
produkcji KZWM S.A.
Snow extinguisher – 5 kg of condensed CO2, GS-5X BC, 
manufactured by KZWM  S.A.
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