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Zasady prowadzenia działań gaśniczych 
 

Proces palenia pod względem fizykochemicznym możemy zdefiniować następująco:  

PALENIE - chemiczny proces łączenia się ciała palnego z utleniaczem (najczęściej tlenem), podczas 

którego następuje  wydzielanie  światła  i  ciepła.. 

Pod względem taktycznym: POŻAR - niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie 

przeznaczonym. 

Aby doszło do procesu palenia musi zaistnieć odpowiednio złożona sytuacja z jednoczesnym zachowaniem 

odpowiednich czynników działających w  jednym  miejscu  i  tym  samym  czasie.  Czynniki  te,  to: 

                Bodziec cieplny (temperatura) 

 

                                                                      Pożar 
    

                                  tlen        materiał  

                                 (utleniacz)        palny 

 
Aby przerwać proces palenia musimy usunąć jeden z trzech czynników występujących podczas pożaru. 

Najtrudniej będzie nam usunąć materiał palny. Jest to niemożliwe podczas najbardziej nam znanych pożarów 

substancji stałych, jak drewno, papier, słoma, które są już objęte pożarem lub znajdują się bezpośrednio w 

sąsiedztwie pożaru, gdzie mamy do czynienia z wysoką temperaturą uniemożliwiającą nam bliskie podejście. 

Jednak podczas dużych pożarów możemy usunąć materiał palny, jaki znajduje się na drodze, kierunku rozwoju 

pożaru (duże pożary lasu, itp.). Podczas pożarów gazów palnych będących pod ciśnieniem (w butlach czy 

rurociągach) wystarczy zakręcić zawór  główny, a pożar  przestanie  istnieć, gdyż  zabraknie  materiału  

palnego. Najprostszym tego przykładem jest codziennie użytkowana kuchenka gazowa, gdzie po zakręcaniu 

kurka płomień gaśnie. 

Prostszą metodą gaszenia jest usunięcie tlenu lub utleniacza z otoczenia pożaru. Będzie to możliwe 

przez podanie do pomieszczenia, gdzie powstał pożar gazu obojętnego lub innego roztworu, który spowoduje 

obniżenie zawartości tlenu w otoczeniu pożaru do wartości mniejszej niż 16%. Spowoduje to samoistne 

wygaśnięcie pożaru. Najprostszym przykładem jest doświadczenie ze szklanką i świecą. Płonącą świecę  

nakrywamy  szklanką,  płomień  po  chwili  przygasa. 

W momencie podniesienia szklanki płomień rośnie, wzrasta jego wielkość i intensywność palenia. Po 

dłuższym przykryciu świeca gaśnie. Zaobserwowana sytuacja jest spowodowana zanikiem “dostaw” tlenu, który 

jest podstawowym czynnikiem podtrzymującym proces palenia. Należy pamiętać, iż pożar może zaistnieć 

również w sytuacji całkowitego braku tlenu, który może zostać zastąpiony przez utleniacz. 

Proces utleniania - wzrost elektryczności pierwiastków w wyniku łączenia się z tlenem lub inną 

substancją. 

Utleniaczami są: chrom, brom, nadmanganian potasu, dwuchromian potasu, woda utleniona, chloran 

potasu, nadtlenek sodu, pięciotlenek azotu, kwas azotowy, ozon. Czyli pierwiastki posiadające w swej budowie 

cząsteczkę tlenu, jednakże pierwiastek może tworzyć szereg wartości, np. azot - N2O, NO, N2O2, N2O5, NO2. 

Wartości nie zmienia węgiel. 

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z takimi substancjami, musimy zwrócić szczególną uwagę na 

wskazania producenta dotyczące składowania materiału z inną substancją (możliwa samoistna reakcja 

prowadząca do powstania pożaru). 

Najbardziej znaną metodą gaszenia pożaru jest usunięcie bodźca cieplnego, czyli doprowadzenia do 

ostudzenia, ochłodzenia materiału palącego się. Najprostszy przykład, to zalanie ogniska wodą, co powoduje 

gwałtowane usunięcie temperatury, jaka powstała w wyniku spalania się drewna. 

Po przeanalizowaniu podanych przykładów możemy stwierdzić, iż ugaszenie pożaru jest bardzo prostą 

czynnością, jednak pamiętajmy o tym, że możemy mieć do czynienia z tysiącami substancji palnych i wieloma 



rodzajami środków gaśniczych. Jak więc dobrać odpowiedni środek gaśniczy i jak go zastosować, by otrzymać 

jak najlepszy efekt gaśniczy? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy przede wszystkim znać grupy pożarów, 

których oznakowanie jest odpowiednie do oznaczenia  na podręcznym sprzęcie gaśniczym.  

 

Działanie poszczególnych środków gaśniczych. 

 

Znając grupy pożarów i oznaczenia na podręcznym sprzęcie gaśniczym możemy odpowiednio dobrać 

środek gaśniczy do materiału, który w danej sytuacji objęty jest pożarem. Środki gaśnicze ze względu na ich 

działanie gaśnicze sklasyfikowano  w czterech grupach: 

 środki działające chłodząco - woda i jej roztwory, 

 środki działające tłumiąco - dwutlenek węgla, azot, gazy spalinowe i para wodna, 

 środki działające tłumiąco i chłodząco - wszelkie rodzaje pian gaśniczych, 

 środki działające antykatalitycznie - halony, proszki gaśnicze. 

Działanie antykataliczne polega na chemicznym wiązaniu przez środek gaśniczy niektórych grup pierwiastków 

wchodzących w skład materiału palącego się i biorący udział w przebiegu procesu palenia. 

 

     Właściwości poszczególnych środków gaśniczych. 

 

P I A S E K  - Jest  środkiem  gaśniczym rzadziej  stosowanym  podczas  gaszenia  pożarów jednak  

niezastąpionym  podczas  pożarów  na  poziomie  terenu ,,zero‘’. Będziemy  go  używali  do  gaszenia  rozlanej  

smoły czy lepiku np.  podczas  wykipienia  z  beczki  przy  podgrzewaniu  lub  do  gaszenia  płonącego  

rozlewiska  cieczy. Jednak do gaszenia  tym  środkiem  dojdzie  wyłącznie  na  zewnątrz  budynku. 

W O D A -  Jest substancją niepalną, ma duże ciepło właściwe oraz ciepło parowania. Wylana na palące 

się ciało odbiera z niego ogromne ilości ciepła i sama oziębia je do temperatury uniemożliwiającej dalszy proces 

palenia. W zetknięciu z ogniem wytwarza duże ilości pary wodnej - 1720 cm
3 
z jednego cm

3
 wody. Para wypiera 

z najbliższego otoczenia powietrze, a więc i tlen, przerywając lub utrudniając palenie. Przenika do wnętrza 

materiału. Stosowana  pod  ciśnieniem  zbija  płomień  oraz  działa  burząco  przy  podaniu  prądu  zwartego. 

 

                                     
 
Wady: 

 przewodzi  prąd  elektryczny , 

 wchodzi  w  reakcję  z  niektórymi  materiałami, 

 miesza się z  paliwami  powodując  ich  kipienie, 

 gwałtownie ochładzając może niszczyć materiał,  np.  silnik, 

 niszczy papier i sprawia druki (ksero, faksy) nieczytelnymi. 
 

Zakaz  stosowania  do  gaszenia  pożarów: 

 materiałów  reagujących z wodą (karbid, sód, potas), 

 ciekłego tłuszczu i paliw, 



 urządzeń elektrycznych pod napięciem, 

 w  szybach  wentylacyjnych  lub  kominowych. 
 
P I A N Y   G A Ś N I C Z E  -   Działa tłumiąco. Stanowi ona dwufazowy, trójwymiarowy układ składający  się z 
 pęcherzyków powietrza oddzielonych od siebie błonami - filtrem utworzonym z warstewek cieczy (wodnego 
roztworu środka pianotwórczego) o grubości rzędu 1-10 mikrometrów. Jej położenie powoduje odcięcie dopływu 
tlenu, a zawarta w niej woda odbiera ciepło. Odparowując tworzy obłok pary nad materiałem  palącym się  
powodując  obniżenie   zawartości  tlenu.  Wady  i  zalety  podobne,  jak  podane  dla  wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
P R O S Z K I   G A Ś N I C Z E -  Działanie gaśnicze polega na wypieraniu wolnych rodników oraz 
zdmuchiwaniu płomienia. Proszki po ich położeniu na substancję palącą się ulegają topieniu i  wnikają w głąb 
materiału, przez co obniżają jego temperaturę i utrudniają proces palenia. Wyrzutnikiem proszku jest gaz  
obojętny lub podobny (np. azot), który powoduje wypieranie tlenu z otoczenia pożaru. Jest uniwersalnym 
środkiem gaśniczym stosowanym praktycznie do wszystkich grup pożarów, jednak ze względów 
ekonomicznych rzadko  stosowany.  Szczególnie  wskazany  do  gaszenia  pożarów  urządzeń elektrycznych 
pod napięciem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D W U T L E N E K    W Ę G L A  -  Gaśnice o ładunku dwutlenku węgla potocznie są nazywane  gaśnicami 
śniegowymi dzięki charakterystycznemu tzw. śniegowi , jaki wydostaje się po uwolnieniu gazu z dyszy gaśnicy. 
CO2  jest gazem bezbarwnym , bez zapachu, o słabo wyczuwalnym, kwaśnym smaku. Działanie gaśnicze to 
przede wszystkim tłumienie w mniejszym stopniu chłodzące (pod względem chłodzenia porównać go można do 
wody w stosunku 1:1). Teoretycznie dla uzyskania efektu gaśniczego wystarczy 25% objętościowej zawartości 
CO2 w powietrzu, więc będzie używany najczęściej w pomieszczeniu zamkniętym. Zastosowanie - do gaszenia 
gazów, cieczy i obiektów pod napięciem  elektrycznym. 
Dwutlenku węgla nie wolno stosować do gaszenia węgla kamiennego, koksu, siarki, metali i ich wodorków. W 
zetknięciu  z cyjankami daje w efekcie  trujący  cyjanowodór. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UWAGA !  Nie podawać do pomieszczeń lub w pobliże ludzi czy zwierząt środków gaśniczych, które 
wypierają tlen z powietrza (proszek, halon, dwutlenek węgla), ponieważ mogą spowodować uduszenie. 
Przed podaniem tych środków gaśniczych należy upewnić się, iż w  pomieszczeniach   nie ma ludzi. 

 
Gaszenie pożaru 
 
 Właściwie wykonane rozpoznanie sytuacji pożarowej pozwala ustalić: czy w obrębie pożaru znajdują się 
osoby zagrożone, jaki materiał ulega spalaniu, czy w obrębie pożaru znajdują się urządzenia elektryczne pod 
napięciem, czy istnieje możliwość wybuchu. Aby prawidłowo dobrać a co najważniejsze skutecznie użyć dany 
środek gaśniczy musimy znać podane poniżej grupy pożarów i rodzaje materiałów jakie możemy gasić tymi 
środkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Aby przerwać proces palenia można schłodzić otoczenie pożaru i materiału palącego się, izolować przez 
odcięcie dopływu tlenu do otoczenia pożaru lub też działać chemicznymi środkami gaśniczymi. 
 

                               



Przerywanie procesu palenia: 
 

 
 

Postępowanie podczas gaszenia pożaru przy żuciu podręcznego sprzętu gaśniczego 
 
 

 
 

 
 
 



Zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego (PSG) 
 
 W przypadku zlokalizowania źródła ognia do jego ugaszenia wskazane jest użycie PSG . 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 


