
05.05. 2020r.  TECHNIKA  KL.VI A 

Witam,   

1. Sprawdźcie  w e - dzienniku  kto ma wpisane bz lub 0 i niech odeśle zaległe prace z techniki i / lub biologii. 

Starajcie się pracować na bieżąco aby nie robić zaległości. 

Dzisiaj:   

a) wpisz temat do zeszytu i punkty do tematu (tekst napisany pogrubionym drukiem), 

b) przeczytaj moją notatkę. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Zdzisława Łapczyńska 

 

TEMAT: Instalacja gazowa. 

Właściwe użytkowanie urządzeń gazowych pozwoli nam korzystać z gazu wygodnie, ekonomicznie i co 

najważniejsze bezpiecznie. Gazu nie należy się bać, ale poznać jego specyficzne właściwości. 

1. Właściwości  gazu ziemnego: 

a) jest lżejszy od powietrza,  

b) bezbarwny,  

c) nie posiada zapachu, dlatego jest nawaniany specjalnym środkiem chemicznym nadającym mu charakterystyczny 

zapach, 

d) ulatniający się gaz ziemny może doprowadzić do zatrucia, a także wybuchnąć.  

Aby gaz się palił, potrzebuje tlenu. Wówczas powstaje dużo ciepła oraz nieszkodliwy dla nas dwutlenek węgla. Gdy 

tlenu jest za mało, gaz nie spala się całkowicie i powstaje tlenek węgla – czad.  

Jest to substancja bezbarwna i bezzapachowa, a więc nie można jej ani zobaczyć, ani wyczuć. Czad jest bardzo 

niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka – zatrucie się nim powoduje zawroty głowy, osłabienie, nudności, 

a w końcu utratę przytomności. 

SKUTECZNYM   SPOSOBEM   NA   UNIKNIĘCIE   ZATRUCIA  SIĘ   CZADEM   JEST  ZAMONTOWANIE 

CZUJNIKÓW   –   URZĄDZEŃ   WYKRYWAJĄCYCH   TĘ   SUBSTANCJĘ. 

2. Do domowych urządzeń gazowych należą kuchenki, piece i kominki. Dzięki nim możemy gotować 

posiłki, podgrzewać wodę i ogrzewać mieszkania.  

     a) zasilane są z butli np.  

   

Butla turystyczna Butla turystyczna z kuchenką Butla do mieszkania 

albo 

 b)  zasilane są z sieci gazowej  np.  

https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-domu/Dmsoqb2l9#Dmsoqb2l9_pl_main_concept_2


 

 

 

Instalacja gazowa w budynku Instalacja od zbiornika do budynku Skrzynka gazowa 

 

3. Zasady bezpiecznego używania gazu: 

a) postępowanie zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi, 

b) odkręcając kurek kuchenki gazowej, należy natychmiast zapalić gaz, a potem – w trakcie gotowania – 

sprawdzać, czy płomień nie zgasł, 

c) instalacja i urządzenia gazowe, a także zawory muszą być łatwo dostępne i sprawne, 

d) urządzenia gazowe powinny być systematycznie konserwowane przez uprawnionych instalatorów, 

e) instalację gazową należy raz na rok poddawać przeglądowi, a próba szczelności instalacji powinna być 

dokonywana przez uprawnioną osobę co pięć lat, 

f) przewody gazowe muszą być solidnie zamocowane, 

g) na instalacjach gazowych nie wolno nic wieszać, 

h) wszystkie urządzenia gazowe, zawory, gazomierz, muszą być łatwo dostępne, nie można ich zastawiać, czy 

zabudowywać, 

i) nie wolno również zasłaniać przewodów i kratek wentylacyjnych, 

j) osoby, które nie mają uprawnień, nie mogą dokonywać żadnych przeróbek w instalacji gazowej, 

k) nie należy zostawiać bez nadzoru czynnych urządzeń gazowych, 

l) nie wolno samodzielnie ładować, lub uzupełniać butli,  

m) w jednym mieszkaniu mogą znajdować się maksimum dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11 kg, 

n) w mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych, nie podłączonych do instalacji,  

o)  urządzenia powinny być instalowane w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,20 m,  

p) w pomieszczeniach, w których instalowane są butle gazowe, należy zapewnić prawidłowe warunki wentylacji,  

q) butli nie wolno umieszczać w pobliżu urządzeń powodujących iskrzenie,  

r) butle należy instalować w pozycji pionowej, zabezpieczać przed uderzeniem, przewróceniem. 

 

 

 

4. Przyczyny ulatniania się gazu: 



a) zalanie płomienia palnika, a w konsekwencji 

ulatnianie się i gromadzenie gazu  

w pomieszczeniu, 

b) pęknięcie lub zniszczenie przewodu gazowego, 

c) rozszczelnienie instalacji gazowej, 

d) nieszczelność butli gazowej. 

 

 

5. Gdy poczujesz ulatniający się gaz:  

otwórz okna i 

drzwi, aby nie 

dopuścić do 

nadmiernego 

nagromadzenia 

się gazu, 

zamknij zawory 

odcinające 

dopływ gazu do 

instalacji i 

odbiorników 

nie zapalaj 

zapałki, by nie 

doszło do 

eksplozji, 

nie włączaj 

 i wyłączaj 

światła i innych 

urządzeń 

elektrycznych, 

by nie doszło 

do eksplozji 

powiadom 

innych 

mieszkańców 

budynku 

opuść budynek 

powiadom 

pogotowie 

gazowe - tel. 

992 lub straż 

pożarną - tel. 

998 

       

 

6. Zadanie:  Przeczytaj uważnie tekst.  

Po przeczytaniu rozwiąż krzyżówkę a dowiesz się, do czego może dojść, gdy urządzenie gazowe jest niesprawne 

lub dokonuje się napraw tych urządzeń domowymi sposobami.  

„Gaz ziemny i ropa naftowa to główne źródło energii dla przemysłu, motoryzacji i gospodarstw domowych. Ich złoża 

znajdują się pod ziemią i pod dnem mórz. Gaz ziemny jest mieszaniną palnych węglowodorów. Jeżeli jest 

wydobywany wraz z ropą naftową nazywa się gazem ziemnym mokrym, natomiast, jeżeli występuje niezależnie od 

ropy to nazywany jest gazem ziemnym suchym. Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, bezbarwny, bez zapachu, 

dlatego jest nawaniany specjalnym środkiem chemicznym nadającym mu charakterystyczny zapach. Do zasilania 

niektórych kuchenek, zapalniczek, lub jako paliwo w specjalnie przystosowanych silnikach spalinowych używany jest 

gaz tzw. płynny - propan butan."  

1. Ich mieszaniną jest gaz ziemny.  

2. Gaz ziemny występujący niezależnie od ropy naftowej.  

3. Kolor gazu ziemnego.  

4. Jedna z części nazwy gazu używanego w zapalniczkach.  

5. W wyniku nawaniania gaz ziemny ma charakterystyczny.......  

6. Urządzenie zasilane gazem 

 
 


