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44 INSTALACJE GAZOWE

Zawór TAE z oferty firmy OVENTROP – gwarancja wczesnego odciêcia gazu 

Bezpieczne instalacje gazowe 
na wypadek po¿aru

Powszechnie uwa¿a siê, ¿e instalacje
gazowe (oprócz elektrycznych) w bu-
dynkach mieszkalnych uznawane s¹ za
najbardziej niebezpieczne. Pogl¹dowi
temu sprzyja fakt pewnej „spektakular-
noœci” katastrof budowlanych, spowo-
dowanych wybuchami ulatniaj¹cego
siê gazu. Faktem jest, ¿e tych wypad-
ków jest coraz mniej, g³ównie dziêki
wprowadzonemu przed laty obowi¹z-
kowi corocznej kontroli szczelnoœci in-
stalacji. Inn¹ przyczyn¹ poprawy bez-
pieczeñstwa eksploatacji instalacji
gazowych – mimo ich ci¹gle z³ego stanu
w wielu budynkach – s¹ proponowane
przez producentów nowe rozwi¹zania
techniczne.

Nowe kot³y i podgrzewacze gazowe
– ju¿ bezpieczniejsze

Trudno nie doceniaæ korzyœci p³yn¹cych
ze zwiêkszonej obecnie dba³oœci o stan
techniczny instalacji, jednak kilkadziesi¹t
lat zaniedbañ w gospodarce mieszkanio-
wej ujemnie wp³ynê³o na jakoœæ istniej¹-
cych obiektów. Dotyczy to tak¿e wypo-
sa¿enia w urz¹dzenia gazowe, chocia¿
prze³om tutaj dokona³ siê najszybciej. 
W latach 90. polski rynek zosta³ wprost za-
lany nowoczesnymi kot³ami gazowymi
i podgrzewaczami wody. Pojawi³y siê naj-
nowsze rozwi¹zania techniki: kot³y kon-
densacyjne, kot³y z zamkniêt¹ komor¹ spa-
lania – sprzêt ca³kowicie zautomatyzowany,
oszczêdny w eksploatacji. Obecnie urz¹-
dzenia te s¹ bardziej „generatorami ciep³a”
ni¿ kot³ami c.o. w rozumieniu urz¹dzeñ

sprzed kilkunastu lat, a co za tym idzie
przesta³y byæ Ÿród³em ró¿nego rodzaju za-
gro¿eñ. Nowoczesne, bogato wyposa¿one
w elektronikê, wykonane z wysokojako-
œciowych materia³ów (np. miedzi, stali au-
stenitycznych), dobrze zaizolowane, nie
spêdzaj¹ ju¿ snu z powiek Prewencji Po¿a-
rowej i Nadzoru Budowlanego. 
Gorzej jednak przedstawia siê stan insta-
lacji gazowych, choæ na tym polu te¿ za-
chodzi du¿o zmian.

Zawór TAE – wczesne odciêcie gazu

W celu jak najwczeœniejszego odciêcia
gazu w momencie inicjacji po¿aru, zasto-
sowaæ mo¿na oferowane przez firmê
OVENTROP odpowiednie zawory typu
„termo-reaktywne”, oznaczone w Niem-
czech jako TAE (fot. 1). 

Instalacje gazowe w Polsce, niejednokrotnie z kil-
kudziesiêcioletnim „sta¿em pracy”, wykonane z ni-
skiej jakoœci materia³ów, wyposa¿one w z³ej jakoœci
kurki (1/4 obrotowe, jako jedyne zawierad³a), sta-
nowi¹ ci¹gle Ÿród³o zagro¿eñ. Instalacje z przesta-
rza³ymi gazomierzami nie spe³niaj¹ powszechnych
w Europie wymagañ wysokiej odpornoœci termicz-
nej 650°C/30 min. (a tym bardziej 925°C/60 min.). 

Obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce instalacji
gazowych ci¹gle s¹ nieprecyzyjne i zbyt
ogólne. Dotyczy to m.in. instalacji w budynkach
œredniowysokich (SW) i wysokich (W). Takich obiek-
tów jest w Polsce oko³o 10 000, w tym wiele budyn-
ków tylko z jedn¹ klatk¹ schodow¹, stanowi¹c¹
w wypadku po¿aru tak¿e jedyn¹ drogê ewakuacyjn¹. 
Rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. opublikowane w Dz.U. Nr 75 zobo-
wi¹zuje jedynie do uzyskania pozytywnej opinii od-
powiedniego organu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
W dokumencie tym nie ma informacji o konieczno-
œci zagwarantowania poprzez sposób wykonania in-
stalacji gazowej wysokiej odpornoœci termicznej tj.
przynajmniej 30 min dla budynków SW i 90 min.

dla budynków W (powy¿ej 25 m). Powy¿sze wyma-
gania zosta³y okreœlone w Niemczech w przepisach
T.R.G.J. 86/95 (wydanych przez DVGW), paragraf
3.3 pkt 3.3.7.3: „Przewody gazowe mog¹ byæ mon-
towane w klatkach schodowych „schodów ewaku-
acyjnych” tylko wtedy, gdy poprzez specjalne zabez-
pieczenia budowlane zagwarantowane zostanie, ¿e
na okolicznoœci po¿aru nie s¹ zagro¿one klatki
schodowe. Nie dotyczy to niskich budynków miesz-
kalnych, z nie wiêcej ni¿ dwoma mieszkaniami.”
Dalej przedstawiona zosta³a d³uga lista szczegó³o-
wych rozwi¹zañ technicznych, które maj¹ zagwa-
rantowaæ ww. postulat. Warto tak¿e zwróciæ uwagê
na to, ¿e klasyfikacja budynków wysokoœciowych
w przepisach po¿arowych obowi¹zuj¹cych w Niem-
czech jest niemal identyczna, jak w Polsce.

Kolejny problem stanowi¹ przestarza³e gazo-
mierze oraz ich zabezpieczenia. Czêœæ zamonto-
wanych gazomierzy nie spe³nia wymagañ Wysokiej
Odpornoœci Termicznej (odpowienik niemiecki HTB),
poniewa¿ wykonane zosta³y metod¹ ³¹czenia lutami
cynowo-o³owianymi i rozpadaj¹ siê ju¿ w temp. oko-
³o 200°C. Podobnie s³aba jest jakoœæ po³¹czeñ w in-

stalacji. Statystyki niestety potwierdzaj¹, ¿e najwiê-
cej po¿arów powstaje w kuchniach i przy gazomie-
rzach, a ich przyczyn¹ s¹ rozszczelnienia po³¹czeñ
gwintowanych.
Rozporz¹dzenie ministra infrastruktury okreœlaj¹c
miejsce monta¿u (m.in. na klatkach schodowych i ko-
rytarzach), precyzuje jednoczeœnie sposób zabezpie-
czenia gazomierzy: „powinny byæ montowane w szaf-
kach z materia³ów co najmniej trudno zapalnych”. 
Szafki wykonywane s¹ z blachy stalowej, a tak¿e
z ¿ywic poliestrowych spe³niaj¹cych to wymaganie.
Warto tutaj przytoczyæ jednak pewne dane: w czasie
po¿aru z 1 kg ¿ywicy poliestrowej wyzwala siê oko³o
2300 m3 toksycznego dymu. Tak wiêc takie szafki
nie stanowi¹ prawie ¿adnej ochrony.

Wniosek!
Przytoczone argumenty jednoznacznie
wskazuj¹, ¿e najwa¿niejszym i najpew-
niejszym zabezpieczeniem ppo¿. insta-
lacji gazowych jest wczesne odciêcie
dop³ywu gazu w momencie inicjacji
po¿aru.

Andrzej S³aw

Nasze instalacji gazowe – ci¹gle w tyle za europejskimi wymaganiami 



Nowy zawór przeznaczony jest do monta-
¿u przed gazomierzem, kuchni¹ gazow¹
lub kot³em. Zadaniem jego jest odciêcie
dop³ywu gazu ju¿ we wstêpnej fazie po¿a-
ru, gdy temperatura przy zaworze prze-
kroczy 100°C (wówczas element topiko-
wy zwalnia system blokady, odcinaj¹c
dop³yw). Zawory TAE przystosowane s¹
do wszystkich rodzajów gazów palnych. 
Produkowane s¹ w:

• szeœciu podstawowych wymiarach – od
½" do 2"; 

• dwóch wersjach monta¿owych –
z 2 gwintami wewnêtrznymi (fot. 1)
oraz z 1 wewnêtrznym i 1 zewnêtrz-
nym (fot. 2).

Wersje wiêksze 11/4", 1½" i 2" maj¹ element
topikowy na zewn¹trz korpusu.  Wszystkie
zawory TAE mog¹ pracowaæ przy ciœnieniu
1 bar. Kolejn¹ zalet¹ jest ich wysoka odpor-
noœæ termiczna – 925°C/60 min. Oznacza
to, ¿e w wypadku po¿aru, o ile temperatura
nie przekroczy 925°C zawór nie ulegnie
rozszczelnieniu przez 60 minut. 
Zawory te s¹ zgodne z T.R.G.J. 86/95
i maj¹ dopuszczenia DVGW.

Zawory k¹towe i ich wspó³praca
z TAE

Firma Oventrop jest równie¿ producen-
tem zaworów gazowych k¹towych ½", ¾"
i 1" (fot. 3), które znacznie u³atwiaj¹
monta¿ gazomierzy dziêki mniejszej licz-
bie zu¿ywanych kszta³tek i ³atwiejszemu
„wpasowaniu” gazomierzy do szafki na-
wet ma³ych rozmiarów. Zawory k¹towe
produkowane wg EN 331 i oznaczone jako
MOP 5 charakteryzuj¹ siê wysok¹ odpor-
noœci¹ termiczn¹ 650°C, a w po³¹czeniu
z zaworami TAE daj¹ gwarancjê bezpiecz-
nej pracy instalacji gazowej.

Tendencje na najbli¿sz¹ przysz³oœæ
Obecnie Wydzia³ Prewencji Po¿arowej
Komendy G³ównej Stra¿y Po¿arnej pro-
wadzi kampaniê maj¹c¹ na celu moderni-
zacjê instalacji wodnych ppo¿. Dotych-
czasowe instalacje, które mia³y charakter
„suchych”, nie sprawdzi³y siê w Polsce,
dlatego wprowadzane s¹ systemy „mo-
kre”, stale nape³nione wod¹ i gotowe do
natychmiastowego u¿ycia. Równolegle
z modernizacj¹ instalacji ppo¿., powinny
byæ usprawniane istniej¹ce instalacje ga-
zowe. Stosunkowo niewielkim nak³adem
finansowym mo¿na uzbroiæ instalacje ga-
zowe w indywidualne systemy zabezpie-
czaj¹ce poszczególnych u¿ytkowników,
a tym samym zapewniæ bezpieczeñstwo
ca³ego obiektu.
Zasady monta¿u indywidualnych urz¹dzeñ
sygnalizacyjnych i odcinaj¹cych dop³yw
gazu w chwili zagro¿enia po¿arowego
w budynkach wielorodzinnych prawdopo-
dobnie bêd¹ obligatoryjne. Obecnie mon-
ta¿ zaworów TAE jest zgodny z aktualnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dze-
nia z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75). 
(Fot. redakcja)
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