
PODSTAWOWE ZASADY BEZPTECZNEJ EKSPLOATACJI
URZĄDZEŃ cnznwCZYCH.

okres zimowy to czas intensywnego ogrzewania mieszkań. Nie zadko zdarza się, ze
|udzie, aby utzymać w domach ciepło chĘ. zrobić to jak najtan|ej, nie rrwzględniając przy ty
zasad bezpieczeństwa. ocieplamy domy, uszcze|niamy okna (wymieniając iJni inne, bardziej
szczelne). Do ogrzewania pomieszczeń i budynkow stósuje się iozne .yśtemy ogzewania: na
paliwo stałe (węgie|, koks' drzewo, ekogroszek), ciekłe: (oleje opałowef gazówJ(gazpłynny i
ziemny) oraz e|ektryczne systemy grzewcze' Jeże|i jednak znądujqcy siĘ w budynku system
ogrzewania nie wypełnia powierzonego zadania, często dogżewa się pomieszczenia,
wykorzystując piecyki gazowe bqdŹ e|ektryczne. Piecyki tikie, wtaś-ciwie wykonane,
eksp|oatowane, konsen.vowane i nadzorowane nie powinny stanowic zagroŻenia d|a
mieszkańców domu' Wad|iwe, bez dozoru często stająsię pzyczynąpozaru.

Najczęstsze przyczyny powstania pozarÓw w okresie zimowym w obiektach budow|anych to:
. niewłaściwe i nieostrozne uzytkowanie urządzen grzewczych,
o poZoStawienie bez dozoru włączonych uządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do

pracy przez całą dobę'
niefachowe przeróbki i brak konseruvacji instalacji i urzqdzene|ektrycznych,
nieostrozne obchodzenie się z ogniem otwańym, w tym palenie papierosow.

Przypominamy podstawowe zasady eksp|oatacji uządzeń elektrycznycŁr i gzewczych:
. stosowac W budynku sprawdzone i dopuszczone do uzytku urządzenia i systemy

grzewcze, uzy'r,vaĆ ty|ko tych urządzen gŻewczych e|ektrycznych i gazowych, ktore
n a a i a - l ^ i ^pos|aoalą krajowe atesty i dopuszczenia, a w przypadku uŹyrłania uządzen
sprowadzonyń z zagranicy na|eŻy bezwzg|ędnie przestrzegaĆ instrukcji producenta,

. fiie stosować naprawianych bezpiecznikow topikowych oraz bezpieczników o większym
prądzie zadziałania niz nominaIny,

. pod Żadnym pozorem nie wykonywać prowizorycznych podłączeń e|ektrycznych. Nie
przerabiac stałych instalacji bez odpowiedniego pioieklu,

. uŻWac tylko ty|e odbiorników prądu e|ektrycznego na i|e obliczono moc insta|acji
eIektrycznej, pamiętając, ze nadmierne obcią7ónie iństa|acji powoduje przegrzewanie się
kabli i pzewodÓw oraz Wypa|anie stykow w gniazdkach i puszkach,

r Z?WSZ€ z|ecaÓ wykonanie przeg|ądÓw technicznyń uządzeń e|ektrycznych i gazowych
zgodnie z instrukcją obsługi osobom do tego upowaznionym,

. zlecać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wenty|acyjnych - zaniedbania tych
czynności często Są przyczyną śmieńe|nyń zatruc t|enkiem wćórj, szczego|nie podczas
kąpieli w łazienkach wyposazonych W gazowe ogrzewacze wody,

. nie ustawiać elektrycznych, gazowych i spa|ających ciecze uzqdzeń grzewczych
bezpośrednio na podłozu palnym oraz w poblizu materiałow łatwo zap=a|nych (np. mebtr,
firanek, itp) - zachować od|egłość minimum 50 cm.

. e|ektryczne urządzenia grzewcze ustawiać tak, aby przedmioty palne nie mogły się z
nimi zetknąc'

. chronić pa|ne podłoze przed zapa|eniem (np.: stosowac niepa|ne podkładki pod gorącymi
uządzeniami),

. podczas włączania |ub wyłączania z sieci e|ektrycznych uządzeń grzewczych na|ezy
upewnic się czy została włozona |ub wyjęta właściwa wiyczka,

. nie eksploatowac uszkodzonych instalacji i uządzeń grzewczych zarówno e|ektrycznych,
gazowych jak rowniez na paliwo stałe,

. stosowac wentylację pomieszczeń, Wyposazyc pomieszczenia w czerpnie powietrza,
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. nie pozostawiac urządzeń grzewczych bez dozoru osoby dorosłej,

. nie rozpa|ać piecykow, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych
pozarowo, cieczy łatwopa|nych,

. stosowaó do urządzenia grzewczego paliwo pzewidziane d|a niego, o odpowiedniej
wartości opałowej i konsystencji. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec,
doprowadzió do rozszcze|nienia pzewodów spa|inowych, moie je zatkać, a w
konsekwencji doprowadzic do pożaru, wybuchu |ub zaczadzenia,

o !y' obiektach, W ktorych odbywa się proces spa|ania pa|iwa stałego, ciekłego lub
gazowego nalezy usuwaÓ zanieczyszczenia z pzewodow dymowych i spa|inowych oraz
przewodów wentylacyjnych w ce|u zapewnienia ich odpowiedniej drozności jak rowniez
zap obi eŻenia zapa|an i u za I e g ających tam zaniec zY szczen ( głown i e sadzy),

o p[ZeWody dymowe, spa|inowe i wenty|acyjne nalezy poddawać systematycznej kontro|i,
co najmniej raz w roku. Kontro|e powinien pzeprowadzaÓ kominiaz posiadający do tego
stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Właścicie|, zaządca |ub uzytkownik obiektów ogrzewanych pa|iwem stałym, ciekłym,
gazowym jest zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych,
spalinowych, co najmniej:

. zanieczyszczenia z pzewodów dymowych i spa|inowych od pa|enisk opa|anych paliwem
stałym ? co najmniej 4 razy w roku,

. zanieczyszczenia z pzewodÓw dymowych i spa|inowych od pa|enisk opa|anych paliwem
ciekłym i gazowym co najmniej 2 razy W roku,

. zanieczyszczenia z pzewodów dymowych i spa|inowych od pa|enisk zakładow
zbiorowego zywienia i usług gastronomicznych co najmniej 1 raz w miesiącu, jeze|i
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co
najmniej 1 razw roku' jeze|i większa częstot|iwośÓ nie wynika z warunkow uzytkowych.

Uwaga uzytkownicy urządzen gazowych! Wsze|kie zagrozenia, mogące powstać przy
uzytkowaniu gazu są wynikiem przede wszystkim braku nalezytej dbałości o instalację i
urządzenia gazowe. Wazne, by nie dopuszczać do ich uszkodzeń mechanicznych i korozji.
Ponadto:

. Wszystkie odbiorniki gazu powinny byó utzymane W czystości i dobrym stanie
technicznym. Pojawienle slę sadzy, lub żÓtty płomien na palniku to oznaki wadliwego
spalania gazu,
włączone odbiorniki gazu powinny byc na bieząco kontro|owane. Kontroli nie wynagają
te odbiorniki, ktÓrych konstrukcja jest pzystosowana do pracy bez dozoru,
nie wo|no zatykac przewodow wenty|acyjnych. W prawidłowo działajqcych urzqdzeniach
gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne
spalanie gazu i moŻe powstać trujący, niewyczuwa|ny tlenek węgla (Co) Ponadto
nadmierna zawartość w powietrzu produktow spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,
nie nalezy ogrzewaĆ pomieszczeń kuchniq gazową Grozi to powaŻnym zatruciem
organizmu, zaś nowoczesne gazowe urzqdzenia promiennikowe wyposażone^ w
katalizatory mogq być uŻywane w pomieszczeniach o powierzchni powyiej 40m,, w
ktorych ludzie nie przebywajq na sfale,
nie na|ezy ustawiac gazowych uządzeń grzewczych w poblizu materiałów łatwo
zapalnych (meb|i, firanek itp.). Zachowaj odległośc minimtlm 0,5 m,
do zasilania urządzeń gazowych moze byc stosowany gaz płynny w butlach (propan-
butan ). Warunkiem jest jednak instalowanie w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub
|okalu uŻytkowym nie więcej niŻ dwoch butli, przytączonych do urządzen gazowych , o
zawartości gazu do 11kg każda,



. nie nalezy przechowywac butli gazowych w pomieszczeniach ponizej poziomu terenu.
Pnechowywanie butli np. w piwnicach i na klatkach schodowych, moŻe powodowac, Że
gaz prapan-butan jako cięŻszy od powietna zalegac będzie w pomieszczeniu groiąC
wybuchem,

. flie wo|no uzytkowaÓ instalacj| na gaz płynny w obiektach wyposazonych w insta|acje
gazu ziemnego,

. właścicie| budynku mieszkalnego lub zanądzĄący budynkiem wielorodzinnym co
najmniej raz w roku powinien wykonać pzeg|ąd teńniczny i badanie szczelnoŚci
insta|acji gazowej, a takŻe sprawdzić droznoŚc przewodow kominowych' Czynności fe
mogq wykonac jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Zatrucia t|enkiem węgla:

W czasie trwania okresu gfewczego nasi|ajq się rownieŻ przypadki zatrucia tlenkiem
węg|a OZADEM. Czad znany jest człowiekowi jako jedna z najgroŹniejszych trucizn. Ten
bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku gaz jest przYlzYnąśmierci nie ty|ko samobojców
ale tez przypadkov{ych ludzi w Poisce notuje się średnio około 14O0 zatruc rocznie! Ze wzg|ędu
na sposob działania czadu na |udzki organizm, gaz ten nazywany jest tez cichym zabojcą

Jest nieco |zejszy od powietza, a to powoduje, ze łatwo przenika przezściany, stropy iwarstwy
z iemi .

Do organizmu czad wchłania się podczas oddychania' w p,lucach wiąze się z
hemoglobiną a ta jako karboksyhemoglobina ma uniemoz|iwiony transpoń tlenu, w skutek
czego komorki, a w konsekwencji cały organizm staje się niedot|eniony'

Na|ezy wiedzieĆ, ze t|enek węg|a pzy okreś|onym stęzeniu moze byc wybuchowy

Do zaczadzenia w budynkach mieszka|nych, lńaszcza w okresach zimowych, dochodzi
na skutek tego, ze wie|u uzytkownikow mieszkań uszczelnia okna, drzwi pzed zimnem, w ten
sposob ograniczając wymianę powietza - i dc spalania pa|iwa nie dostarcza dostatecznej ilości
t|enu. To jest przyczyną niepełnego spa|ania pa|iwa w urządzeniach grzewczych, pzez co
właśnie powstaje t|enek węgla.

W wielu przypadkach dochodzi rÓwniez do zaburzenia ciągu w przewodach kominowych i czad
wydostaje się do przestrzeni mieszkalnej, zagrazając zdrowiu i zyciu mieszkańcow.

Co robic' aby uniknąc sytuacji stwazającej zagrozenie zatruciem t|enkiem węgla w budynku:

. Nie stosowac do ogrzewania pomieszczeń' w ktorych sta|e przebywają |udzie,
gazowych, przenośnych urzqdzeń promiennikowych, w warunkach nie odpowiadających
wymaganiom instrukcji producenta a w szczególności przy braku prawidłowej wentylac.1l.

. Nie ogzewać pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych.

. W pomieszczeniach, gdzie występuje spa|anie pa|iwa nalezy zapewnic skuteczną
wentylację.

. Nie zatykaÓ kratek wenty|acyjnych w drzrłliach do łazienekoraz od pzewodow
wentylacyjnych.

. Wszelkie prace naprawcze, przerobki, konserwacje zlecac osobom uprawnionym.

. Nie pozostawiacbez dozoru potraw na włączonej kuchence, w piekarniku.

. Kupować nowoczesne i bezpieczne urządzenia, posiadające atesty, Wyposazone w
automatyczne czujniki zabezpieczajqce pzed zanikiem ciągu, czy nieuzasadnionym
vyypłWem pa|iwa.

. Wyposazac mieszkanie w gaśnice proszkowe, samoczynne
tlenku węg|a oraz gazu'


