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Oznaczenia Strażackie
  

Dla zainteresowanych tematyką strażacką przedstawiamy parę przydatnych pojęć z serii co
każdy strażak wiedzieć powinien. Zapewne każdy kto przeglądał stronkę naszej jednostki bądź
innej zauważył, że w języku strażackim występują różne skróty oznaczające konkretny wóz
bojowy. Przykładowo GCBA6/32, SRt, GLM8/8 itd. Aby literki te nie były dla was czymś wziętym
z niczego mamy dla was krótką informacje na temat strażackiego slangu :).

  

Oznaczenie pojazdów straży pożarnej składa się z ciągu liter i cyfr, z których każda ma swoje
znaczenie. Najczęściej spotykane to: GBA, GCBA, SD, SRd, SRt; często do oznaczeń
literowych dodawane są oznaczenia cyfrowe.  
 Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj zadań samochodu: 
G - gaśniczy 
S - specjalny 

 Druga litera oznacza masę samochodu: 
L - lekki (masa całkowita do 4 ton) 
C - ciężki (masa całkowita powyżej 14 ton) 

 - średniego samochodu się nie oznacza (masa całkowita od 4 do 14 ton) 

 Kolejne litery określają bliższe dane identyfikujące budowę i wyposażenie samochodu: 
W przypadku samochodów gaśniczych: 
B - zbiornik na wodę 
A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu) 
M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem) 
Pr - samochód ze zbiornikiem z proszkiem gaśniczym. 
Sn - samochód gaśniczy z instalacją śniegową (CO2). 

 Dodatkowo samochody gaśnicze posiadają oznaczenie cyfrowe charakteryzujące pojemność
zbiornika na wodę oraz wydajność pompy. W przypadku samochodów proszkowych podawana
jest masa proszku gaśniczego np.: 3000 kg 

 Symbole oddzielone są znakiem [ / ], niekiedy [ + ] i oznaczają: 
 pierwsza liczba: - pojemność zbiornika w metrach sześciennych (tonach) 
 druga liczba: - druga wydajność pompy w hektolitrach na minutę (hl/min) 

 Czasami po znaku [ / ] lub [ + ] pojawia się pojemność lub masa proszku gaśniczego lub
ładunku dwutlenku węgla (śniegu). 

 Na przykład, GBA 2/24 - oznacza średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i
autopompą, pojemność zbiornika na wodę 2 m3 (2 tony) oraz wydajności autopompy 24
hektolitry wody na minutę (2400l/min). 
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 Samochody gaśnicze wyposażone są zazwyczaj także w zbiornik środka pianotwórczego,
którego dodatkowa pojemność wynosi zazwyczaj 10% pojemności zbiornika na wodę, czyli w
powyższym wypadku - 200 l. Bardziej skomplikowany symbol: GBAMPr 2/16+8/1 - gaśniczy
średni z autopompą i motopompą oraz ze zbiornikiem proszku, przy czym wody jest 2 m3,
wydajność autopompy 1600 l/min + motopompy 800 l/min, zbiornika na proszek gaśniczy 1 m3.

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich przeznaczenie: 
D - drabina (cyfra określa długość w metrach) 
H - podnośnik hydrauliczny (cyfra określa maksymalną wysokość w metrach) 
Rd - ratownictwo drogowe 
Rt - ratownictwo techniczne 
Rchem - ratownictwo chemiczne 
Rekol - ratownictwo ekologiczne 
Rw - ratownictwo wodne 
Rwys - ratownictwo wysokościowe 
Dz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach) 
Op - operacyjny 
DŁ - dowodzenia i łączności 
W - wężowy (liczba określa długość odcinków w metrach) 
San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans) 
Pgaz - przeciwgazowy 
Skw - kwatermistrzowski 

 I tak na przykład symbol SCRt oznacza ciężki samochód ratownictwa technicznego.
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