PODSTAWOWE ZASADY BEZPTECZNEJ EKSPLOATACJI
URZĄDZEŃ cnznwCZYCH.
okres zimowyto czas intensywnego
ogrzewaniamieszkań.Nie zadko zdarzasię,ze
|udzie,aby utzymaćw domachciepłochĘ. zrobićto jak najtan|ej,
przyty
nie rrwzględniając
zasad bezpieczeństwa.
ocieplamydomy,uszcze|niamy
okna(wymieniając
iJni inne,bardziej
szczelne).Do ogrzewania
pomieszczeńi budynkow
stósujesię iozne.yśtemy
ogzewania:na
paliwostałe(węgie|,
koks'drzewo,ekogroszek),
ciekłe:
i
(olejeopałowefgazówJ(gazpłynny
ziemny)oraz e|ektryczne
systemy grzewcze'Jeże|ijednak znądujqcysiĘ w budynkusystem
ogrzewania nie wypełniapowierzonegozadania, często dogżewa się pomieszczenia,
wykorzystującpiecyki gazowe bqdŹ e|ektryczne.Piecyki tikie, wtaś-ciwie
wykonane,
eksp|oatowane,konsen.vowanei nadzorowanenie powinny stanowic zagroŻeniad|a
mieszkańcówdomu'Wad|iwe,
bez dozoruczęstostająsiępzyczynąpozaru.
NajczęstszeprzyczynypowstaniapozarÓww okresiezimowymw obiektach
to:
budow|anych
. niewłaściwe
i nieostrozneuzytkowanie
urządzengrzewczych,
o poZoStawienie
bez dozoruwłączonychuządzeń elektrycznych
do
nieprzystosowanych
pracyprzezcałądobę'
a
niefachoweprzeróbkii brakkonseruvacji
instalacjii urzqdzene|ektrycznych,
a
nieostrozne
obchodzenie
się z ogniemotwańym,
w tympaleniepapierosow.
Przypominamy
podstawowe
zasadyeksp|oatacji
uządzeńelektrycznycŁr
i gzewczych:
. stosowac W budynku sprawdzonei dopuszczonedo uzytku urządzeniai systemy
grzewcze,uzy'r,vaĆ
ty|ko tych urządzengŻewczyche|ektrycznych
i gazowych,ktore

pos|aoalą krajowe atesty i dopuszczenia, a w przypadku uŹyrłania uządzen
sprowadzonyń z zagranicy na|eŻybezwzg|ędnie
przestrzegaĆ
instrukcjiproducenta,
fiie stosowaćnaprawianych bezpiecznikowtopikowych oraz bezpiecznikówo większym
prądziezadziałanianiz nominaIny,
pod Żadnym pozorem nie wykonywać prowizorycznych podłączeńe|ektrycznych.Nie
przerabiacstałychinstalacjibez odpowiedniegopioieklu,
uŻWac tylko ty|e odbiorników prądu e|ektrycznegona i|e obliczono moc insta|acji
eIektrycznej,
pamiętając,ze nadmierneobcią7ónieiństa|acjipowodujeprzegrzewaniesię
kabli i pzewodÓw oraz Wypa|aniestykoww gniazdkachi puszkach,
Z?WSZ€ z|ecaÓ wykonanieprzeg|ądÓwtechnicznyń uządzeń e|ektrycznychi gazowych
zgodnie z instrukcjąobsługiosobomdo tego upowaznionym,
zlecać okresoweczyszczenie kanałówkominowychi wenty|acyjnych
- zaniedbaniatych
czynnościczęstoSą przyczynąśmieńe|nyńzatruct|enkiemwćórj, szczego|niepodczas
kąpieliw łazienkachwyposazonych W gazowe ogrzewaczewody,
nie ustawiaćelektrycznych,gazowych i spa|ającychciecze uzqdzeń grzewczych
bezpośrednio
na podłozupalnymoraz w poblizumateriałow
(np.mebtr,
łatwozap=a|nych
firanek,itp)- zachowaćod|egłość
minimum50 cm.
e|ektryczneurządzeniagrzewczeustawiaćtak,aby przedmiotypalne nie mogłysię z
nimizetknąc'
chronićpa|nepodłozeprzedzapa|eniem(np.:stosowacniepa|nepodkładkipod gorącymi
uządzeniami),
podczas włączania|ub wyłączaniaz sieci e|ektrycznychuządzeń grzewczychna|ezy
upewnicsię czy zostaławłozona|ubwyjętawłaściwa
wiyczka,
nie eksploatowacuszkodzonychinstalacjii uządzeń grzewczychzarówno e|ektrycznych,
gazowychjak rowniezna paliwostałe,
stosowacwentylacjępomieszczeń,Wyposazycpomieszczeniaw czerpniepowietrza,
naaia-l^i^
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nie pozostawiacurządzeń grzewczych bez dozoru osobydorosłej,
nie rozpa|ać piecykow, kominków z zastosowaniemmateriałówniebezpiecznych
pozarowo,cieczy łatwopa|nych,
. stosowaó do urządzenia grzewczego paliwo pzewidzianed|a niego, o odpowiedniej
wartości
opałoweji konsystencji.Stosowanieniewłaściwego
paliwamożeuszkodzićpiec,
doprowadzió do rozszcze|nienia pzewodów spa|inowych,moie je zatkać, a w
konsekwencjidoprowadzicdo pożaru,wybuchu|ubzaczadzenia,
o !y' obiektach, W ktorych odbywa się proces spa|aniapa|iwa stałego,ciekłegolub
gazowegonalezy usuwaÓ zanieczyszczeniaz pzewodowdymowychi spa|inowych
oraz
przewodówwentylacyjnychw ce|u zapewnieniaich odpowiedniej
jak rowniez
drozności
zap obieŻeniazapa|aniu za Ie gających tam zanieczY szczen (głownie sadzy),
o p[ZeWodydymowe,spa|inowei wenty|acyjne
kontro|i,
nalezy poddawaćsystematycznej
co najmniejraz w roku. Kontro|epowinienpzeprowadzaÓkominiaz posiadającydo tego
stosownekwalifikacjei uprawnienia.
Właścicie|,
zaządca |ub uzytkownik obiektów ogrzewanychpa|iwem stałym,ciekłym,
jest
gazowym
zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych,
spalinowych,
co najmniej:
. zanieczyszczeniaz pzewodów dymowych i spa|inowychod pa|eniskopa|anychpaliwem
stałym? co najmniej4 razy w roku,
. zanieczyszczeniaz pzewodÓw dymowychi spa|inowych
od pa|eniskopa|anychpaliwem
ciekłymi gazowymco najmniej2 razy W roku,
. zanieczyszczenia z pzewodów dymowych i spa|inowychod pa|enisk zakładow
zbiorowegozywienia i usług gastronomicznychco najmniej1 raz w miesiącu,jeze|i
przepisymiejscowenie stanowiąinaczej.
W wymienionychobiektach usuwa się zanieczyszczeniaz przewodówwentylacyjnychco
najmniej1 razw roku'jeze|iwiększa częstot|iwośÓ
nie wynikaz warunkowuzytkowych.
Uwaga uzytkownicy urządzen gazowych! Wsze|kie zagrozenia, mogące powstać przy
uzytkowaniugazu są wynikiem przede wszystkim braku nalezytejdbałościo instalacjęi
urządzeniagazowe. Wazne, by nie dopuszczać do ich uszkodzeńmechanicznychi korozji.
Ponadto:
.

Wszystkie odbiorniki gazu powinny byó utzymane W czystościi dobrym stanie
technicznym.Pojawienle slę sadzy, lub żÓttypłomienna palniku to oznaki wadliwego

spalaniagazu,
włączone
odbiornikigazu powinnybyc na biezącokontro|owane.
Kontrolinie wynagają
te odbiorniki,ktÓrych konstrukcjajestpzystosowanado pracy bez dozoru,
nie wo|nozatykacprzewodowwenty|acyjnych.
W prawidłowo
urzqdzeniach
działajqcych
gazowych,w przypadku braku odpowiedniejilościpowietrza,następujeniezupełne
spalaniegazu i moŻe powstać trujący,niewyczuwa|ny
tlenek węgla (Co) Ponadto
nadmiernazawartość
w powietrzuproduktowspalaniagazu jestszkodliwadla zdrowia,
nie nalezy ogrzewaĆpomieszczeńkuchniqgazową Grozi to powaŻnymzatruciem
organizmu, zaś nowoczesne gazowe urzqdzeniapromiennikowewyposażone^
w
katalizatorymogq być uŻywanew pomieszczeniacho powierzchnipowyiej 40m,, w
ktorychludzienie przebywajqna sfale,
nie na|ezy ustawiac gazowych uządzeń grzewczychw poblizu materiałówłatwo
zapalnych(meb|i,firanekitp.).Zachowajodległośc
0,5 m,
minimtlm
do zasilaniaurządzeńgazowychmoze byc stosowany
gaz płynnyw butlach(propanbutan ). Warunkiemjest jednak instalowaniew jednym mieszkaniu,w warsztacielub
|okaluuŻytkowymnie więcejniŻdwoch butli,przytączonychdo urządzengazowych, o
gazu do 11kgkażda,
zawartości

.

.
.

nie nalezy przechowywacbutli gazowych w pomieszczeniach
ponizejpoziomuterenu.
Pnechowywanie butli np. w piwnicach i na klatkachschodowych,moŻepowodowac,Że
gaz prapan-butanjako cięŻszy od powietna zalegac będzie w pomieszczeniugroiąC
wybuchem,
flie wo|nouzytkowaÓinstalacj|na gaz płynnyw obiektachwyposazonychw insta|acje
gazu ziemnego,
właścicie|
budynku mieszkalnego lub zanądzĄący budynkiemwielorodzinnymco
najmniej raz w roku powinien wykonać pzeg|ąd teńniczny i badanie szczelnoŚci
insta|acjigazowej,a takŻesprawdzićdroznoŚc przewodowkominowych'Czynności
fe
mogq wykonacjedynie osoby posiadająceodpowiednieuprawnienia.

Zatruciat|enkiem
węgla:
W czasie trwaniaokresu gfewczego nasi|ajqsię rownieŻprzypadkizatruciatlenkiem
węg|a OZADEM. Czad znany jest człowiekowijako jedna z najgroŹniejszych
trucizn.Ten
bezwonny,bezbarwnyi pozbawionysmaku gaz jest przYlzYnąśmierci
nie ty|kosamobojców
ale tez przypadkov{ych
ludziw Poisce notujesię średnio
około14O0zatrucrocznie!Ze wzg|ędu
na sposob działaniaczadu na |udzkiorganizm,gaz ten nazywanyjesttez cichymzabojcą
Jest nieco |zejszyod powietza, a to powoduje,ze łatwoprzenikaprzezściany,
stropyiwarstwy
ziemi.
Do organizmu czad wchłania się podczas oddychania'w p,lucach wiąze się z
hemoglobinąa ta jako karboksyhemoglobina
ma uniemoz|iwiony
transpońtlenu,w skutek
czego komorki,a w konsekwencjicałyorganizmstajesię niedot|eniony'
Na|ezywiedzieĆ,
ze t|enekwęg|apzy okreś|onym
stęzeniumozebycwybuchowy
Do zaczadzeniaw budynkachmieszka|nych,lńaszcza w okresachzimowych,dochodzi
na skutektego, ze wie|uuzytkownikowmieszkań uszczelniaokna,drzwi pzed zimnem,w ten
sposob ograniczającwymianępowietza - i dc spalaniapa|iwanie dostarczadostatecznejilości
t|enu.To jest przyczyną niepełnegospa|ania pa|iwaw urządzeniachgrzewczych,pzez co
powstajet|enekwęgla.
właśnie
W wielu przypadkachdochodzirÓwniezdo zaburzeniaciąguw przewodachkominowychi czad
wydostajesię do przestrzenimieszkalnej,zagrazajączdrowiui zyciumieszkańcow.
Co robic'aby uniknącsytuacjistwazającejzagrozeniezatruciemt|enkiemwęgla w budynku:
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Nie stosowac do ogrzewania pomieszczeń' w ktorych sta|e przebywają |udzie,
gazowych,przenośnych
urzqdzeńpromiennikowych,
w warunkachnie odpowiadających
wymaganiominstrukcjiproducentaa w szczególności
przybrakuprawidłowej
wentylac.1l.
Nie ogzewać pomieszczeńza pomocą kuchnigazowych.
W pomieszczeniach,
gdziewystępujespa|aniepa|iwanalezyzapewnicskuteczną
wentylację.
Nie zatykaÓ kratekwenty|acyjnych
w drzrłliachdo łazienekorazod pzewodow
wentylacyjnych.
Wszelkie prace naprawcze,przerobki,konserwacjezlecac osobomuprawnionym.
Nie pozostawiacbezdozorupotrawna włączonejkuchence,w piekarniku.
Kupować nowoczesne i bezpieczne urządzenia,posiadająceatesty, Wyposazonew
automatyczneczujniki zabezpieczajqce pzed zanikiem ciągu, czy nieuzasadnionym
vyypłWempa|iwa.
Wyposazac mieszkaniew gaśniceproszkowe,samoczynne
tlenkuwęg|aoraz gazu'

