
РАЙОННА СЛУЖБА

“Пожарна безопасност и защита на 

населението” – гр.Оряхово

Видове пожарогасители и инструкции за действие с тях



Триъгълник на пожара

Опасността от пожар може да бъде 
избегната, ако горимите вещества са 

разделени от източниците на запалване.



1. Достатъчно КИСЛОРОД, който да поддържа 
горенето;

2. Достатъчно ТОПЛИНА, за да се достигне 
температурата на запалване;

3. ГОРИВО или горими материали.

Трите фактора заедно довеждат до протичане на 
ХИМИЧЕСКА РЕАКЦИЯ – пожар

Три фактора са необходими за възникване на пожар:

При отстраняване на един от тези три фактора 

пожарът е погасен.

Триъгълник на пожара



Класификация на горимите 

материали

• Пожарите се класифицират според вида на 

горимите материали.

• Ако използвате грешен тип пожарогасител 

за определен клас пожари, може да 

усложните ситуацията.

• Много е важно да се разбере 

класификацията на пожарите в зависимост 

от горимите вещества или материали.



Класификация на Горимите 

Материали

Клас A: Твърди вещества - дърво, хартия,текстил, 
отпадъци, пластмаси.

Клас B: Горими течности — бензини, нафта, масла, 
ацетон и др.

Клас C: Горими газове – метан, етан, пропан - бутан 
и др.

Клас D: Горими метали — калий, натрий, магнезий, 
алуминий. Изискват специални гасителни средства 
като Метал –Х, пени за гасене на алкални метали и 
др.

Клас Е: Уреди под електрическо напрежение.



Класификация на Горимите 

Материали

Повечето пожарогасители имат указателни табелки, 
посочващи вида на материалите, които могат да се 
гасят с тях.

Ако един пожарогасител има следната табелка,

то това означава, че може да се ползва за 

гасене на пожари само от Клас А.



Видове пожарогасители

Произвеждат се различни видове пожарогасители за 
гасенето на различните класове горими материали.

Най-често срещаните 3 типа пожарогасители са:

1. Водни

2. С въглероден диоксид (CO2)

3. Прахови



Видове пожарогасители

1. Водни пожарогасители

Представляват 

цилиндрични съдове с 

височина около 60 см. 

Когато са пълни, всеки от 

тях тежи около 10-13 кг.

Боядисани са в син или 

червен цвят.

Съдържат обикновена 

вода и въздух под 

налягане.

Използват се за гасене на 

твърди горими вещества.



Видове Пожарогасители

1. Водни пожарогасители

Действието на 

водните 

пожарогасители се 

основава на 

охлаждащия ефект, 

т.е. те гасят пожара 

чрез отнемане на 

топлината – елемент 

от Триъгълника на 

пожара.



Видове Пожарогасители
1. Водни пожарогасители

● Водните пожарогасители са ефективни само за гасене на пожари при     

материали Клас А: дърво, хартия, текстил, пластмаси и др.

● Използването на вода за гасене на горими течности (бензин, нафта)

може да причини по-бързото разпространение на пожара.

● Използването на вода за гасене на пожари под ел. напрежение води до 

токов удар. Ако се налага гасене на ел. уреди с воден пожарогасител, 

първо се уверете, че уредът е изключен от ел. захранването.



Видове Пожарогасители
2. Пожарогасители с въглероден диоксид

CO2 - бутилките са боядисани в сребрист цвят или в червено, 

с обем от 2 до 6л. Има и по-големи, които са на колесар. 

Под натиска на 

високото налягане 

късчета сух лед 

във вид на сняг се 

изхвърлят през 

снегообразувателя.



Видове Пожарогасители
2. Пожарогасители с въглероден диоксид

Намират приложение в лаборатории, работилници, 

кухни и горивни стопанства.

Те се използват за гасене на пожари 

от класове В, С и Е ( течности, газове 

и пожари в ел. уреди и инсталации).

В съответствие с нормативните изисквания бутилките 

на тези пожарогасители подлежат на хидравлично 

изпитване на всеки 5 години.



Видове Пожарогасители
2. Пожарогасители с въглероден диоксид

CO2 излиза във вид на сняг при температура около    

минус 68 градуса по Целзий и отнема част от топлината 

на пожара.

Пазете незащитените части на тялото!

Въглеродният диоксид е 

негорим газ, който 

отнема достъпа на 

кислород като елемент от 

Триъгълника на пожара. 

Без кислород горенето се 

прекратява.



Видове Пожарогасители

3. Прахови пожарогасители

Праховите 

пожарогасители 

гасят чрез 

образуване на тънък 

прахов слой над 

горящите материали. 

По този начин 

прекъсват достъпа 

на кислород от 

въздуха  към 

горящите вещества и 

материали.



Видове Пожарогасители

3. Прахови пожарогасители

Праховите пожарогасители се зареждат с прах, 

съдържащ амониев фосфат или натриев бикарбонат. 

За транспортиращ газ се използва азот под налягане.

Праховите 

пожарогасители са 

боядисани в червен 

цвят.

Произвеждат се в 

бутилки от 1 до 50 кг.



Видове Пожарогасители

3. Прахови пожарогасители (ABC)

Върху праховите пожарогасители може да видите 

следното означение:

• ABC (т.е. подходящи за гасене на пожари от Клас A, 

B и C)

• BC (приложими за гасене на пожари от Клас B и C)



Как да използваме 

пожарогасителите

Лесно е да запомните как се работи с ръчните 
пожарогасители, ако запаметите буквеното 
съчетание ИННД:

 Издърпай

 Насочи

 Натисни

 Движи



Как да използваме 

пожарогасителите

Изтеглете предпазния щифт



Как да използваме 

пожарогасителите

Насочете 

струята в 

основата на 

пламъка.

Ако насочите 

струята към 

върха на 

пламъка,ще изпразните пожарогасителя,      

без да изгасите пожара.



Как да използваме 

пожарогасителите
Натиснете дръжката…

По този начин 

отваряте вентила и 

освобождавате 

гасителния прах, 

който излиза през 

струйника под 

въздействието на 

налягането на азота.



Как да използваме 

пожарогасителите
Движете струйника насочен към 
основата на пламъка…

.. докато 

изгасите пожара 

напълно. 
Започнете да гасите от 

безопасна дистанция и 

постепенно се 

придвижвайте напред.

След като погасите пожара, организирайте 

наблюдение над огнището, защото пожарът 

може да се възобнови отново.



Някои основни правила при пожар
● Помогнете на всеки намиращ се в опасност, без да рискувате 

вашето здраве и живот.

● Позвънете на тел.112

Преди да започнете да гасите, винаги трябва да имате 

предвид:

- Какво гори. Ако не знаете какво гори, няма да знаете какъв 

пожарогасител да използвате.

- Дори да разполагате с пожарогасител от вида АВС, в огнището на 

пожара може да има експлозивни материали или такива, 

отделящи отровни газове.

Големи са шансовете да знаете какво гори, ако познавате 

обекта, но ако има явна опасност от експлозия или 

обектът ви е напълно непознат, по-добре да изчакате 

силите на “Пожарна безопасност и защита на 

населението” да се справят със ситуацията.



Имайте предвид, че:

● Пожарогасителите са ефективни в началния стадий на пожара.

● При пожар в напреднал стадий и с интензивно разпространение, 

не се опитвайте да гасите, а напуснете сградата по най-бързия 

начин.

● Ще забавите развитието и разпространението на пожара, ако при 

излизането си от сградата не оставяте отворени врати и прозорци 

след Вас.

● Особено опасни са токсичните газове на дима. При изгарянето на 

синтетични материали като найлон и дунапрен се отделят 

циановодород, сероводород и въглероден оксид. Затова се 

придвижвайте ниско приведени към пода и покрийте устата си с 

влажна кърпа.

● Послушайте инстинктите си. Ако ви е страх или сте изплашени и 

нямате увереност, че ще се справите с пожарогасенето, по-добре 

изчакайте идването на дежурните автомобили на “Пожарна 

безопасност и защита на населението”.



Правила при пожарогасене

Последното правило е да заставате така, че изходът 

винаги да е зад вас, а пожарът да е пред вас. Никога 

не трябва да допускате пожарът да се озове между 

вас и изхода.

Ако пожарогасителят не сработи или се случи нещо 

непредвидено, трябва да имате път за спасение.

Не бихте желали да останете в пожара, нали?



РСПБЗН

гр.Оряхово

19.02.2015 г.


