
 

Як здолати пожежу за допомогою вогнегасника? 

 

Якщо у Вас вдома чи в будь-якому іншому місці виникла пожежа, слід 

негайно дзвонити за номером 101 і викликати підрозділи вогнеборців. Але 

бувають випадки, коли можна спробувати самотужки приборкати полум’я – 

допоки пожежа не набула великого масштабу. Для цього треба вміти правильно 

користуватися первинними засобами пожежогасіння, зокрема вогнегасниками. 

Вуглекислотні вогнегасники можна застосовувати майже до всіх видів 

пожеж. Принцип їхньої дії — витіснення кисню вуглекислим газом. Оскільки 

засобом гасіння у цих вогнегасниках є газ, їх не дуже ефективно 

використовувати у великих приміщеннях, де є протяг. Але через те, що цей 

вогнегасник зовсім не забруднює, він найліпше підходить для гасіння чутливих 

механізмів та електроприладів. 

Пінні вогнегасники особливо ефективні, коли горять легкозаймисті 

рідини (промислові мастила, пальне, фарби). Піна вкриває палаючу рідину 

непроникною плівкою, ув’язнюючи горючі випари і перекриваючи доступ 

кисню. Проте не варто застосовувати піну для гасіння електроприладів під 

напругою. 

Порошкові вогнегасники перешкоджають горінню хімічним шляхом і є 

майже універсальним протипожежним засобом. 

Рідинні вогнегасники ідеально підходять для гасіння паперу, дерева, 

пластмаси, сміття або виробів із тканини. Протипожежна сила води в тому, що 

вона чудово поглинає тепло. Однак не слід використовувати воду у випадку 

горіння займистих рідин. А оскільки вода електропровідна, не можна 



застосовувати її та жодного вогнегасника, в якому вона міститься, до 

електрообладнання під напругою. 

У випадку пожежі необхідно дотримуватися основних правил 

користування вогнегасником: 

1) взяти вогнегасник і підійти до джерела загорання; 

2) висмикнути чеку, що розташовується у верхній частині вогнегасника; 

3) спрямувати чорний циліндр вогнегасника (розтруб) на палаючий предмет і 

натиснути на рукоятку; 

4) направляти струмінь на осередок вогню і злегка повертати вогнегасник з 

боку в бік. 

Під час експлуатації та зберігання апарату заборонено: 

– допускати появу на корпусі пристрою будь-яких пошкоджень; 

– бити по балону; 

– застосовувати вогнегасник, якщо він має виробничий брак або несправності 

запірного механізму; 

– самостійно перезаряджати й розбирати апарат; 

– використовувати пристрій для тих цілей, які не пов’язані з гасінням вогню; 

– під час ліквідації вогнища загорання направляти вогнегасник у бік людей. 


