
Klasyfikacja pożarów: 

Klasa A – drewno, tworzywo i guma 

Klasa B – palne substancje płynne i gazowe 

Klasa C – zasilane urządzenia elektryczne 

Klasa D – metale palne 

Klasa E – pożary z grup ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem (stand. do 1000V) 

Klasa F – tłuszcze, oleje w urządzeniach kuchennych 

 

Piana: stabilna masa pęcherzyków powietrza, która wykazuje zdolność rozprzestrzeniania się na poziomych 

powierzchniach palnych substancji płynnych 

Koncentrat pianowy: stężona substancja płynna połączona z wodą i powietrzem, tworząca powłokę 

pianową 

Roztwór pianowy: jednorodna mieszanina koncentratu pianowego i wody 

0,4% - 0,4 litra koncentratu pianowego + 99,6 litra wody = 100 litrów 0,4% roztworu pianowego 

1,0% - 1,0 litr koncentratu pianowego + 99,0 litrów wody = 100 litrów 1,0% roztworu pianowego 

3,0% - 3,0 litry koncentratu pianowego + 97,0 litrów wody = 100 litrów 3,0% roztworu pianowego 

6,0% - 6,0 litrów koncentratu pianowego + 94,0 litrów wody = 100 litrów 6,0% roztworu pianowego 

Stężenie roztwór pianowy: określona ilość koncentratu pianowego w danej ilości roztworu pianowego 

Mieszacz pianowy: urządzenie doprowadzające powietrze do strumienia wodno-pianowego pod 

ciśnieniem 

Stopień rozprężenia (spienienia): stosunek objętości piany do objętości roztworu pianowego, 

zastosowanego do wytworzenia piany 

Niski stopień rozprężenia (piana ciężka): 0:1 – 20:1 

Średni stopień rozprężenia (piana średnia): 20:1 – 200:1 

Wysoki stopień rozprężenia (piana lekka): 200:1 – 1000:1 

 

Dysza zasysająca: dysza zasysająca powietrze do korpusu poprzez otwory wlotowe wskutek 

zmodyfikowanego procesu Venturiego 

Zasysacz automatyczny: zasysacz z rurą o wysokiej wydajności, która wprowadza koncentrat pianowy 

do strumienia wody 

Łącznik Venturiego: segment przewodu rurowego, który zwiększa prędkość wody i wytwarza 

podciśnienie w celu wprowadzenia koncentratu pianowego do strumienia wody 

Ciśnienie resztkowe: ciśnienie panujące w przewodzie przy danym natężeniu przepływu 

Ciśnienie statyczne: ciśnienie panujące w przewodzie przy zerowym natężeniu przepływu 

Wężyk: przezroczysty przewód wykorzystywany w celu zasysania koncentratu pianowego ze zbiornika 

Zasysacz: urządzenie mieszające lub dozujące, które w oparciu o proces Venturiego pobiera koncentrat 

pianowy przy określonej wydajności procentowej ze zbiornika koncentratu pianowego 

Zasysacz liniowy: zasysacz zamontowany z boku pompy, pomiędzy wężami lub bezpośrednio przy 

wejściu prądownicy, wytwornicy, działka 

Zasysacz obejściowy: zasysacz zamontowany z boku pompy, pomiędzy wężami lub bezpośrednio przy 

wejściu dyszy, umożliwiający przepływ wody przez urządzenie obejściowe bez pobierania koncentratu piany 

z wężyka 

Dozownik: urządzenie, na przykład zasysacz, które doprowadza koncentrat pianowy w określonym 

stosunku do strumienia wodnego 

Strata wynikająca z tarcia: energia stracona podczas przepływu wody przez wąż; wielkość straty 

energetycznej jest wyrażona jako różnica pomiędzy ciśnieniem w pompie i ciśnieniem na wylocie 
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