
Działanie powierzchniowych materiałów
aktywnych przy gaszeniu

TRÓJKĄT PALENIA 
Żeby doszło do palenia muszą być obecne wszystkie trzy składniki trójkąta – paliwo (materiał 

palny), tlen (jako utleniacz) i ciepło (energia inicjująca), które inicjują i podtrzymują proces 

palenia. Gaszenie polega na usunięciu przynajmniej jednego z tych składników. Zwykle jed-

nak zachodzą na raz wszystkie trzy procesy. Środek gaszący chłodzi płomień, materiał palny 

i otoczenie, podawanie go ogranicza lub zupełnie uniemożliwia dostęp powietrza (zalanie 

wodą, pokrycie pianą lub wytworzenie filmu wodnego). Paliwo usuwa się poprzez rozcień-

czenie środkiem gaszącym, usunięcie z miejsca pożaru lub przykrycie materiałem niepalnym. 

Działanie ochładzające środka gaszącego powstaje dzięki odparowaniu wody, która potrze-

buje wielkich ilości energii do tego, żeby zmienić się z cieczy w parę. To ciepło jest właśnie po-

bierane z energii powstałej podczas palenia. Im większą powierzchnię materiału palnego uda 

pokryć się wodą, tym intensywniejsze będzie działanie chłodzące. Wielkość powierzchni pokry-

tej wodą jest zależna od efektu zwilżania (to znaczy jak łatwo woda rozpływa się po powierzch-

ni materiału palnego). Dlatego niezwykle ważne jest stosowanie substancji powierzchniowo 

aktywnych (=tenzydów, =sufraktantów, =środków zwilżających), które wyraźnie poprawiają 

zdolność wody do zwilżania, przez co podnoszą efekt chłodzący i gaszący wody. 

WODA CZYSTA
C z y s t a  w o d a  m a  w y s o k i e  n a -

pięcie powierzchniowe (74 dyn)

i dlatego tworzy duże krople. Te 

krople mają stosunkowo małą po-

wierzchnię, słabo zwilżają materiał 

palny i ze względu na swoją wiel-

kość nie mogą przenikać do porów 

w płonącej substancji. Powoduje 

to efekt gaszenia na powierzchni, 

woda po powierzchni ścieka szybko 

i po odparowaniu dużych kropli ma-

teriał znów się pali.

ŚRODEK ZWILŻAJĄCY 
PYROCOM
Woda z dodatkiem zwilżającym ma 

zdecydowanie mniejsze napięcie po-

wierzchniowe (20 do 40 dyn). Dzię-

ki temu tworzy bardzo małe krople, 

które mają zdolność do wytwarzania 

cienkiej warstwy wody (film wod-

ny) i jednocześnie dobrze przenika-

ją w głąb porowatych materiałów. 

Taka warstwa ma bardzo dużą po-

wierzchnię, na której przebiega pa-

rowanie a materiał jest intensywnie 

chłodzony.

złe ochładzanie
powierzchnia nie jest dobrze pokryta wodą,

woda nie wpływa do szczelin

duże krople
woda bez dodatku substancji

czynnej powierzchniowo

małe krople
woda ze środkiem zwilżającym

intensywne ochładzanie
powierzchnia jest pokryta wodnym filmem, 

materiał jest zwilżony w szczelinach

ARMATURA WODNO-PIANOWA
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