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ocz¹tki warszawskiego gazownictwa siêgaj¹ po³owy XIX
wieku. W maju 1856 roku Magistrat Warszawski udzieli³
wieloletniej koncesji Niemieckiemu Kontynentalnemu

Towarzystwu Gazowemu w Dessau na budowê i eksploatacjê
gazowni w Warszawie. Produkowany z wêgla kamiennego gaz
s³u¿y³ pierwotnie do o�wietlania ulic.

Pierwszy Zak³ad Gazowy w Warszawie powsta³ na Powi�lu
przy ul. Ludnej 16. Produkcja gazu rozpoczê³a siê w grudniu
1856 roku. Pierwszy sto³eczny gazoci¹g zosta³ u³o¿ony wzd³u¿
ulic: Ludnej, Ksi¹¿êcej, Nowego �wiatu, Krakowskiego Przed-
mie�cia a¿ do Zamku Królewskiego. W maju 1857 roku gaz po
raz pierwszy o�wietli³ warszawskie mieszkania. Coraz wiêksze
zapotrzebowanie na to paliwo sprawi³o, ¿e w 1888 roku powsta³
na Woli Zak³ad Gazowy nr 2. Takie by³y pocz¹tki. W 1931 roku
sieæ gazowa w Warszawie liczy³a 458 km, a gaz miejski po-
wszechnie stosowany by³ do o�wietlania, gotowania, ogrzewa-
nia, a tak¿e w zak³adach rzemie�lniczych i przemy�le.

Podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku zak³ad pro-
dukuj¹cy gaz oraz sieæ dystrybucyjna uleg³y powa¿nemu znisz-
czeniu. Jednak ju¿ w czerwcu 1945 roku gaz dotar³ do odbior-
ców na Mokotowie. W 1978 roku zakoñczono produkcjê gazu
miejskiego w Warszawie i zast¹piono go gazem ziemnym wy-
sokometanowym. Historia warszawskiego gazownictwa zosta³a
utrwalona w zbiorach Muzeum Gazownictwa przy ul. Kasprza-
ka 25. Powsta³o ono dziêki staraniom Pani Bogumi³y Nawroc-
kiej-Fuchs, wieloletniego dyrektora Gazowni Warszawskiej.

Obecnie Gazownia Warszawska jest Oddzia³em Mazowieckiej
Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. obejmuj¹cej swym dzia³aniem wo-
jewództwo mazowieckie. Ca³a Spó³ka dzia³a na obszarze trzech

województw: mazo-
wieckiego, ³ódzkiego
i bia³ostockiego.
Sprzedaje ponad 1,4
tys. odbiorcom ok. 1,4
mld m3 gazu rocznie,
rozprowadzaj¹c go
sieci¹ o d³ugo�ci bli-
sko 15 tys. km i za-
trudniaj¹c blisko 4 tys.
pracowników. Sie-
dzib¹ Spó³ki jest War-
szawa.
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¿ytecznego mo¿na
wymy�liæ w zakresie
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Bezpieczne i ekologiczne
nape³nianie gazem
sieci i instalacji

Metoda pró¿niowa
tak rutynowych czynno�ci jakimi s¹ w gazownictwie operacje
zwi¹zane z nagazowaniem, jak mówi¹ np. warszawiacy, czy za-
gazowaniem, jak mówi¹ np. poznaniacy, sieci i instalacji gazo-
wych? Otó¿, naszym zdaniem, mo¿na.

Mo¿na, maj¹c na uwadze zagro¿enia dla otoczenia i dla �ro-
dowiska, które towarzysz¹ tradycyjnie stosowanym w tych ope-
racjach procedurom. Nape³nianie gazem ziemnym sieci i insta-
lacji, a wiêc czynno�æ powtarzana codziennie w Polsce wiele
razy, jest operacj¹ konieczn¹ i od dawna rutynow¹, która jed-
nak, nawet u do�wiadczonych fachowców, niejednokrotnie po-
woduje przyspieszone bicie serca. Dlaczego? Otó¿ dlatego, ¿e
nawet przy zachowaniu wszelkiej ostro¿no�ci istnieje niebez-
pieczeñstwo powstania mieszaniny wybuchowej tak wewn¹trz
ruroci¹gów, jak i na zewn¹trz. Wewn¹trz ruroci¹gów, gdy podczas
nape³niania wypychane jest przez gaz znajduj¹ce siê w nich po-
wietrze, za� na zewn¹trz ruroci¹gów, gdy wypuszczany do atmos-
fery gaz ziemny (pocz¹tkowo mieszanina z powietrzem i pod ko-
niec sam gaz) przedostanie siê do s¹siaduj¹cych obiektów.

Wszystko to oczywi�cie ma miejsce w momentach tzw. roz-
ruchu sieci gazowych lub instalacji, nastêpuj¹cego po ich wy-
budowaniu, modernizacji czy remoncie.

Opisuj¹c w du¿ym skrócie dotychczas stosowane w gazow-
nictwie polskim zasady nape³niania gazem sieci i instalacji ga-
zowych, nale¿y podkre�liæ, ¿e operacje te mog³y nastêpowaæ
tylko po pozytywnych próbach ci�nieniowych, dokonywanych
pneumatycznie lub hydraulicznie. Po wypuszczeniu czynnika
próbnego, z regu³y gazoci¹g pozostawa³ wype³niony powie-
trzem pod ci�nieniem atmosferycznym. Nape³nianie nastêpo-
wa³o poprzez wpuszczenie gazu ziemnego z innych � czynnych
odcinków sieci gazowej i mog³o siê odbywaæ tylko przy sprzy-
jaj¹cej aurze (nie mog³o byæ wówczas burz z wy³adowaniami)
oraz przy zachowaniu odpowiedniej prêdko�ci nape³niania
(przyrost ci�nienia gazu nie wiêkszy ni¿ 50 kPa/min). Odpowie-
trzanie nape³nianego odcinka sieci czy instalacji mo¿na by³o
uznaæ za zakoñczone, je¿eli pomiar próbki gazu pobieranej z rury
wydmuchowej nie wykazywa³ wiêcej ni¿ 2% tlenu w mieszani-
nie z gazem ziemnym. Instrukcje okre�la³y te¿ rodzaje upustów
� rur wydmuchowych, których wyloty, np. w przypadku sieci
gazowych, musia³y byæ wyprowadzone minimum 3 m nad po-
ziom terenu, nie mówi¹c o wymaganiach dotycz¹cych np. li-
czebno�ci oraz koniecznych uprawnieñ brygad, ich wyposa-
¿enia w narzêdzia, sprzêt, materia³y i �rodki ochrony indywi-
dualnej.

Wszystkie te obostrzenia nale¿a³o stosowaæ w celu zachowa-
nia warunków maksymalnego bezpieczeñstwa przy gazonie-
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Stanowisko nape³niania gazem metod¹ pró¿niow¹
odcinka sieci i instalacji. Blok mieszkalny w Wo-
³ominie
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bezpiecznej pracy, jak¹ jest nape³nianie gazem (paliwem gazo-
wym) sieci i instalacji gazowych.

METODA PRÓ¯NIOWA nape³niania sieci i instalacji gazo-
wych pozwoli wyeliminowaæ:

� mo¿liwo�æ tworzenia mieszanki wybuchowej
� oraz upuszczanie gazu ziemnego do atmosfery.
Dzieje siê tak przez wytworzenie odpowiedniej pró¿ni we-

wn¹trz gazoci¹gów, tu¿ przed nape³nianiem ich gazem. W celu
wytworzenia takiej pró¿ni, nale¿y zastosowaæ podrêczn¹ insta-
lacjê (rys.), której g³ównym elementem jest pompa pró¿niowa.

Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e opracowane rozwi¹zanie doty-
czy nie tylko sieci i instalacji rozprowadzaj¹cych gaz ziemny
pod ró¿nymi ci�nieniami, ale tak¿e sieci i instalacji innych ga-
zów � wybuchowych, toksycznych itd., stanowi¹cych zagro¿e-
nie dla otoczenia czy dla �rodowiska.

Jakie korzy�ci wynikaj¹ z zastosowania �metody pró¿nio-
wej�? A oto one.

1. Zapewnienie bezpieczeñstwa osób i obiektów dziêki
unikniêciu wyp³ywu gazu do otoczenia (gazu mog¹cego utwo-
rzyæ mieszankê wybuchow¹, ³atwopaln¹ lub zagra¿aj¹c¹ w in-
ny sposób otoczeniu).

2. Zapewnienie bezpieczeñstwa ruroci¹gów i s¹siadu-
j¹cych z nimi obiektów, z uwagi na unikniêcie mo¿liwo�ci
wytworzenia siê mieszanki wybuchowej wewn¹trz ruroci¹gów.

3. Dodatkowe potwierdzenie szczelno�ci gazoci¹gu, da-
j¹ce informacjê, ¿e miêdzy prób¹ ci�nieniow¹ powykonawcz¹
a nape³nieniem ruroci¹gów gazem, nie nast¹pi³o ich rozszczel-
nienie (uszkodzenie). Jest to tak¿e istotne, bowiem okres miê-
dzy wykonaniem gazoci¹gów a ich rozruchem czasami trwa kil-
ka miesiêcy, podczas których mo¿e nast¹piæ ich uszkodzenie
i rozszczelnienie. Tym samym nastêpuje zwiêkszenie bezpie-
czeñstwa otoczenia.

4. Ochrona �rodowiska � wynikaj¹ca z unikniêcia emisji
metanu do atmosfery, przez co nastêpuje zahamowanie wzrostu
tzw. efektu cieplarnianego.

5. Zmniejszenie strat gazu (przy tym rozwi¹zaniu ca³ko-
wicie unika siê jego wypuszczania z ruroci¹gów).

6. Unikniêcie istotnej czê�ci kontrowersji formalno-
prawnych, zwi¹zanych z odpowiedzialno�ci¹ wynikaj¹c¹ z uru-
chomienia instalacji gazowych, które wystêpuj¹ miêdzy w³a�ci-
cielem, wykonawc¹ a przedsiêbiorstwem gazowniczym.

7. Usuniêcie zawilgocenia po-
zosta³ego w ruroci¹gach po pró-
bach ci�nieniowych.

Jak wspomniano, podstawowym
elementem podrêcznej instalacji wy-
korzystywanej do stosowania meto-
dy pró¿niowej jest pompa pró¿nio-
wa. Zastosowanie odpowiedniej
pompy zwi¹zane jest g³ównie z dwo-
ma parametrami, tzn. warto�ci¹ pró¿-
ni mo¿liw¹ do osi¹gniêcia w warun-
kach polowych i jej (tzn. pompy)
wydajno�ci¹.

Z pierwszym parametrem jest
zwi¹zany obowi¹zuj¹cy wymóg

osi¹gniêcia nie wiêkszej ni¿ 2-procentowej zawarto�ci tlenu
w mieszaninie, jaka utworzy siê w gazoci¹gu po nape³nieniu go
gazem ziemnym. Dlatego zalecana jest pompa charakteryzuj¹-
ca siê mo¿liwo�ci¹ wytworzenia pró¿ni o warto�ci co najmniej �
0,95 bara, choæ teoretycznie wystarcza³aby pró¿nia � 0,91 bara.

Pró¿nia � 0,91 bara daje w efekcie ok. 1,9% zawarto�ci tlenu
po nape³nieniu ruroci¹gów, co mo¿na poprzeæ nastêpuj¹cym
obliczeniem:

(1 � 0,91) � 0,21 � 100% = 1,89%
zawarto�ci tlenu, a wiêc objêto�ci mniejszej od wymaganych
maksymalnie 2% (0,21 oznacza we wzorze udzia³ tlenu w po-
wietrzu).

Z drugim parametrem zwi¹zany jest czas, po up³ywie którego
mo¿na osi¹gn¹æ wymagan¹ pró¿niê. Pompê o odpowiedniej,
mniejszej wydajno�ci, a wiêc równie¿ gabarytach (i cenie), mo¿-
na dobraæ do instalacji gazowych oraz o wiêkszej wydajno�ci
� do d³ugich odcinków gazoci¹gów przesy³owych o du¿ych
�rednicach.

Zaprezentowane fotografie pokazuj¹ przyk³ady zastosowa-
nia metody pró¿niowej w praktyce. Rozwi¹zanie to jest naszym
zdaniem w sposób tak oczywisty po¿yteczne, jak po¿yteczne s¹
w innej dziedzinie oczyszczalnie �cieków. Jednak, aby mog³o
ono znale�æ szerokie zastosowanie, potrzebna jest nie tylko �wia-
domo�æ spo³eczna, ale tak¿e umieszczenie tej metody w odpo-
wiednich przepisach (tak¿e restrykcyjnych) oraz pewne nak³a-
dy finansowe, na szczê�cie znikome, w porównaniu choæby z na-
k³adami na wspomniane oczyszczalnie.

Stanowisko nape³niania gazem metod¹ pró¿niow¹ instalacji.
Blok mieszkalny z kot³owni¹ gazow¹ w Z¹bkach

Stanowisko nape³niania gazem metod¹ pró¿niow¹ sieci
(3,5 km i 100 odbiorców) w Warce k. Radomia

Schemat nape³niania gazem sieci wszelkich ci�nieñ �metod¹ pró¿niow¹�

1. POMPA PRÓ¯NIOWA
2. GAZOCI¥G (SIEÆ) NAPE£NIANY
3. SIEÆ CZYNNA (U¯YTKOWANA)
4. ARMATURA ODCINAJ¥CA
5. PRZY£¥CZE LUB KRÓCIEC
6. KUREK (G£ÓWNY LUB ODCINAJ¥CY)
7. Z£¥CZKA
8. £¥CZNIK
9, 10, 14. KUREK (ZAWÓR ODCINAJ¥CY)
11. MANOMETR PRÓ¯NIOWY
12. MANOMETR NADCI�NIENIA
13. KUREK (ZAWÓR PROBIERCZY)
15. CI�NIENIOWY PRZEWÓD ELASTYCZNY
16. ELEMENT £¥CZ¥CY (SZYBKOZ£¥CZKA)


