MODUŁ II

LEKCJA 2

Temat:
„Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń gazowych
w gospodarstwie domowym?”
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.
Formy realizacji:
• przyroda,
• œcie¿ka prozdrowotna,
• godzina wychowawcza,
• technika.
Cele ogólne:
• uœwiadomienie uczniom zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego korzystania z urz¹dzeñ gazowych,
• kszta³cenie nawyku przewidywania i unikania mo¿liwych zagro¿eñ.
Cele szczegółowe:
Uczeñ:
• potrafi wymieniæ urz¹dzenia gazowe, z którymi ma kontakt w gospodarstwie domowym,
• wie, jak pos³ugiwaæ siê podstawowymi gazowymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego,
• zna skutki niew³aœciwego u¿ytkowania urz¹dzeñ gazowych,
• potrafi wymieniæ osoby, które nale¿y zawiadomiæ w razie wypadku,
• ocenia zagro¿enia, jakie niesie niew³aœciwe u¿ytkowanie tych urz¹dzeñ,
• wie, ¿e postêpuj¹c nieodpowiedzialnie nara¿a zdrowie w³asne i innych.
Metody nauczania:
• pogadanka,
• dywanik pomys³ów.
Pomoce dydaktyczne:
• karty z nazwami urz¹dzeñ,
• kolorowe paski papieru,
• szary papier,
• grubo pisz¹ce mazaki,
• kredki,
• brystol.
Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa.
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PLAN ZAJĘĆ:
1. Czynnoœci organizacyjne: nauczyciel sprawdza obecnoœæ, dzieli klasê na 4 grupy. Zapoznaje uczniów z celami lekcji.
2. Uczniowie wybieraj¹ liderów grup. Ka¿da grupa otrzymuje karty z nazwami ró¿nych urz¹dzeñ. Uczeñ powinien
wybraæ nazwy tych, które mog¹ mieæ powi¹zania z gazem. Po odwróceniu kart pojawiaj¹ siê napisy. Uczniowie
porz¹dkuje je w odpowiedniej kolejnoœci, dowiaduj¹ siê, o czym bêd¹ mówiæ w czasie lekcji (materia³ pomocniczy
nr 1 dla nauczyciela).
3. Nauczyciel rozdaje uczniom krótk¹ informacjê nt. gazu ziemnego (æwiczenie 1).
Na podstawie przeczytanego tekstu uczniowie rozwi¹zuj¹ krzy¿ówkê z has³em WYBUCH. Nauczyciel przypomina,
¿e gaz jest mieszanin¹ wybuchow¹ i bardzo czêsto w wyniku niew³aœciwego korzystania z urz¹dzeñ gazowych
dochodzi do wybuchu gazu.
4. Uczniowie w grupach ustalaj¹, co nale¿y zrobiæ, a czego nie wolno, gdy wyczuj¹ zapach ulatniaj¹cego siê gazu.
Nastêpnie w formie znaków, np. nakazu i zakazu, przedstawiaj¹ swoje propozycje. Najlepsze prace umieszczamy
w gazetce klasowej (æwiczenie 2 w materia³ach dla ucznia).
Znaki nakazu: otwórz okno, powiadom osoby doros³e.
Znaki zakazu: nie zapalaj œwiat³a, nie w³¹czaj ¿adnych urz¹dzeñ elektrycznych, nie zapalaj zapa³ek, zapalniczek,
œwiec, nie u¿ywaj telefonu w zagro¿onym miejscu.
Nauczyciel podaje numer pogotowia gazowego (je¿eli nie podadz¹ go uczniowie) – 992.
5. Uczeñ w ka¿dej grupie otrzymuje po 3 kolorowe paski papieru, a grupa du¿y arkusz szarego papieru i grubo pisz¹ce
flamastry. Na jednym z pasków uczniowie pisz¹ odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób mo¿e dojœæ do ulatniania siê
gazu w gospodarstwie domowym?”. Grupy za pomoc¹ „burzy mózgów” znajduj¹ odpowiedzi, wypisuj¹ je na paskach
tego samego koloru i wklejaj¹ paski od góry na arkuszu szarego papieru. W podobny sposób odpowiadaj¹ na nastêpne pytanie: „Co mo¿na zrobiæ, aby unikn¹æ ulatniania siê gazu w gospodarstwach domowych?” i na trzecie pytanie:
„Co ja mogê zrobiæ, aby nie dopuœciæ do ulatniania siê gazu?”
Liderzy poszczególnych grup prezentuj¹ swoje prace.
6. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenie 3 z materia³ów dla ucznia. £¹cz¹ sylaby i otrzymuj has³o: Urz¹dzeñ gazowych nie
wolno naprawiaæ samodzielnie.
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA
(dla ucznia na płycie CD)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1
Karty nale¿y z³o¿yæ wzd³u¿ linii przerywanych, skleiæ a nastêpnie przeci¹æ wzd³u¿ linii ci¹g³ych. Ka¿da grupa otrzymuje
6 kart. Po jednej stronie znajduj¹ siê nazwy urz¹dzeñ, po drugiej – pojedyncze s³owa sk³adaj¹ce siê na temat lekcji.

TELEFON

ZAPALNICZKA

KUCHENKA

BEZPIECZNE

KORZYSTANIE

SAMOCHÓD

BUTLA
TURYSTYCZNA

CZAJNIK

Z URZĄDZEŃ

GAZOWYCH
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2
Mimo, ¿e nie s¹ wyjaœnione wszystkie szczegó³y dotycz¹ce powstawania z³ó¿ gazu ziemnego, pewne jest, ¿e powsta³ on
(podobnie jak ropa naftowa) w wyniku przemian szcz¹tków organizmów ¿ywych w wêglowodory. Je¿eli jego z³o¿a wystêpuj¹ wraz z rop¹ naftow¹, nazywa siê go gazem ziemnym mokrym. Mo¿e wystêpowaæ równie¿ niezale¿nie od ropy
i wtedy nosi nazwê gazu suchego. Gaz ziemny mokry to g³ownie metan, etan, propan i butan. Gaz ziemny suchy sk³ada
siê przede wszystkim z metanu. Zdarzaj¹ siê te¿ z³o¿a zawieraj¹ce azot lub hel. Bywaj¹ z³o¿a zanieczyszczone
siarkowodorem i innymi zwi¹zkami siarki. Wartoœæ opa³owa gazu zanieczyszczonego zwi¹zkami siarki bardzo spada,
poniewa¿ w wyniku spalania powstaje dwutlenek siarki, który mo¿e w atmosferze powodowaæ wystêpowanie kwaœnych
deszczów.
Po wydobyciu gazu ziemnego i oczyszczeniu, np. ze zwi¹zków siarki, pary wodnej, jest on sprê¿any i transportowany
systemem gazoci¹gów do odbiorców. Gaz ziemny jest najlepszym pod wzglêdem ekologicznym paliwem kopalnym. Przy
jego spalaniu wydzielaj¹ siê znacznie mniejsze iloœci dwutlenku wêgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu ni¿ przy innych
noœnikach energii. Gaz ziemny spala siê, a spaliny nie zawieraj¹ popio³ów i sadzy. Zak³ady gazownicze dostarczaj¹ do
naszych domów przede wszystkim gaz ziemny wysoko metanowy GZ-50 lub w mniejszych iloœciach gaz ziemny zaazotowany GZ-35.
Gaz ziemny jest l¿ejszy od powietrza, bezbarwny, nie posiada zapachu, dlatego jest nawaniany specjalnym œrodkiem
chemicznym nadaj¹cym mu charakterystyczny zapach. Dziêki nawaniaczowi gaz jest wyczuwalny w powietrzu ju¿ przy
ma³ym stê¿eniu. Gaz ziemny w po³¹czeniu z powietrzem mo¿e tworzyæ mieszaninê wybuchow¹. Granica wybuchowoœci wynosi 5 – 15%. Gdy poczujemy ulatniaj¹cy siê gaz, nale¿y:
– otworzyæ okna i drzwi, aby nie dopuœciæ do nadmiernego nagromadzenia siê gazu,
– zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce dop³yw gazu do instalacji i odbiorników,
– nie u¿ywaæ otwartego ognia,
– nie w³¹czaæ i wy³¹czaæ œwiat³a i innych urz¹dzeñ elektrycznych,
– ostrzec innych mieszkañców budynku,
– opuœciæ budynek,
– powiadomiæ pogotowie gazowe - tel. 992 lub stra¿ po¿arn¹ – tel. 998.
Gaz jest bezpieczny, ale brak w³aœciwej konserwacji instalacji i urz¹dzeñ gazowych mo¿e spowodowaæ zagro¿enie. Instalacja i urz¹dzenia gazowe, a tak¿e zawory, musz¹ byæ ³atwo dostêpne i sprawne. Urz¹dzenia gazowe powinny byæ systematycznie konserwowane przez uprawnionych instalatorów. Instalacjê gazow¹ nale¿y raz na rok poddawaæ przegl¹dowi, a próba szczelnoœci instalacji powinna byæ dokonywana przez uprawnion¹ osobê co piêæ lat. Przewody gazowe
musz¹ byæ solidnie zamocowane. Na instalacjach gazowych nie wolno nic wieszaæ. Wszystkie urz¹dzenia gazowe,
zawory, gazomierz, musz¹ byæ ³atwo dostêpne, nie mo¿na ich zastawiaæ, czy zabudowywaæ. Nie wolno równie¿ zas³aniaæ
przewodów i kratek wentylacyjnych.
Niesprawne urz¹dzenia gazowe lub dokonywanie napraw domowymi sposobami mog¹ byæ przyczyn¹ zatrucia lub wybuchu. Osoby, które nie maj¹ uprawnieñ, nie mog¹ dokonywaæ ¿adnych przeróbek w instalacji gazowej. Nie nale¿y zostawiaæ bez nadzoru czynnych urz¹dzeñ gazowych.
W gospodarstwach domowych ma³ych miasteczek i wsi stosuje siê gaz p³ynny, który s³u¿y do zasilania kuchenek gazowych, piekarników i gazowych ogrzewaczy wody. Gaz p³ynny jest mieszanin¹ propanu z butanem w proporcjach zale¿nych do pory roku. Latem mieszanina jest bogatsza w butan, a w okresie zimowym w propan. Mieszanina o przeciêtnym sk³adzie jest ciê¿sza od powietrza. Jest wiêc to gaz, który pe³za po pod³odze i wkrada siê we wszystkie zakamarki,
otwory kanalizacyjne. Stwarza w ten sposób du¿e zagro¿enie. Gaz ten jest dostarczany w butlach stalowych z zaworem
odcinaj¹cym. Zasilanie urz¹dzeñ gazowych odbywa siê tylko przez zastosowanie reduktorów ciœnienia. Butle mog¹ byæ
nape³niane w wyspecjalizowanych rozlewniach gazu p³ynnego. Nie wolno samodzielnie ³adowaæ, lub uzupe³niaæ butli.
Na stacjach paliw dozwolona jest jedynie wymiana butli z pustych na pe³ne. Niebezpieczne jest przepe³nienie butli.
Przekroczenie 2/3 objêtoœci po³¹czone ze wzrostem temperatury otoczenia mo¿e spowodowaæ przyrost ciœnienia, który
doprowadzi do rozerwania butli i wybuchu gazu. Butle na gaz p³ynny jako urz¹dzenia ciœnieniowe podlegaj¹ okresowej
kontroli. Konserwacji i naprawy butli dokonuje siê podczas nape³niania w rozlewni gazu. Je¿eli dojdzie do uszkodzenia
urz¹dzenia gazowego na gaz p³ynny i gaz ulatnia siê, nale¿y zamkn¹æ zawór przy butli, przewietrzyæ pomieszczenie
i oddaæ wadliwe urz¹dzenie do naprawy.
Przy eksploatacji butli na gaz p³ynny nale¿y zachowaæ warunki bezpieczeñstwa, miêdzy innymi:
– w jednym mieszkaniu mog¹ znajdowaæ siê maksimum dwie butle o ³adunku nie przekraczaj¹cym 11 kg,
– w mieszkaniu nie wolno przechowywaæ butli zapasowych, nie pod³¹czonych do instalacji,
– urz¹dzenia powinny byæ instalowane w pomieszczeniach o wysokoœci co najmniej 2,20 m,
– w pomieszczeniach, w których instalowane s¹ butle gazowe, nale¿y zapewniæ prawid³owe warunki wentylacji,
– butli nie wolno umieszczaæ w pobli¿u urz¹dzeñ powoduj¹cych iskrzenie,
– butle nale¿y instalowaæ w pozycji pionowej, zabezpieczaæ przed uderzeniem, przewróceniem.
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Nowe zastosowania gazu ziemnego
Jednym z takich zastosowañ s¹ urz¹dzenia klimatyzacyjne oparte na gazie ziemnym. Do napêdu ch³odz¹cego potrzebna jest pewna iloœæ energii, która mo¿e pochodziæ z silnika zasilanego gazem ziemnym. Samochody, w których do napêdu wykorzystywany jest gaz ziemny, je¿d¿¹ równie¿ po polskich drogach. Silnik pracuj¹cy na gaz dzia³a tak samo jak silnik benzynowy. Trzeba jednak zamontowaæ instalacjê gazow¹ (na gaz ziemny sprê¿ony - CNG).

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3
ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ
Ćwiczenie 1
S³owa krzy¿ówki: 1-wêglowodory, 2-suchy, 3-bezbarwny, 4-butan, 5- zapach, 6-kuchenka.

Ćwiczenie 2
Gdy poczujê ulatniaj¹cy siê gaz, nie wolno:
• w³¹czaæ i wy³¹czaæ œwiat³a i innych urz¹dzeñ elektrycznych,
• u¿ywaæ otwartego ognia,
• pozostawaæ w pomieszczeniu, w którym jest nadmiar gazu.
Gdy poczujesz ulatniaj¹cy siê gaz, natychmiast:
• otwórz okna i drzwi,
• powiadom pogotowie gazowe lub stra¿ po¿arn¹,
• opuœæ budynek,
• ostrze¿ innych mieszkañców budynku.

Ćwiczenie 3
NIE WOLNO SAMODZIELNIE NAPRAWIAÆ URZ¥DZEÑ GAZOWYCH
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 2

Temat:
„Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń gazowych
w gospodarstwie domowym?”
Bardzo często ulegamy wypadkom w domu. Wielu przykrych zdarzeń można uniknąć
stosując szeroko pojętą profilaktykę.
Ćwiczenie 1

Przeczytaj uwa¿nie tekst. Wiêcej informacji znajdziesz w materiale pomocniczym nr 2 na p³ycie CD.
Po przeczytaniu rozwi¹¿ krzy¿ówkê a dowiesz siê, do czego mo¿e dojœæ, gdy urz¹dzenie gazowe jest
niesprawne lub dokonuje siê napraw tych urz¹dzeñ domowymi sposobami.
„Gaz ziemny i ropa naftowa to g³ówne Ÿród³o energii dla przemys³u, motoryzacji i gospodarstw domowych. Ich z³o¿a znajduj¹ siê pod ziemi¹ i pod dnem mórz. Gaz ziemny jest
mieszanin¹ palnych wêglowodorów. Je¿eli jest wydobywany wraz z rop¹ naftow¹ nazywa siê
gazem ziemnym mokrym, natomiast, je¿eli wystêpuje niezale¿nie od ropy to nazywany jest
gazem ziemnym suchym. Gaz ziemny jest l¿ejszy od powietrza, bezbarwny, bez zapachu,
dlatego jest nawaniany specjalnym œrodkiem chemicznym nadaj¹cym mu charakterystyczny
zapach. Do zasilania niektórych kuchenek, zapalniczek, lub jako paliwo w specjalnie przystosowanych silnikach spalinowych u¿ywany jest gaz tzw. p³ynny – propan butan.”
Pytania do krzyżówki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ich mieszanin¹ jest gaz ziemny.
Gaz ziemny wystêpuj¹cy niezale¿nie od ropy naftowej.
Kolor gazu ziemnego.
Jedna z czêœci nazwy gazu u¿ywanego w zapalniczkach.
W wyniku nawaniania gaz ziemny ma charakterystyczny .... .
Urz¹dzenie zasilane gazem.

1
2
3
4
5
6
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Ćwiczenie 2

Ustalcie w grupie, czego nie powinieneœ, a co nale¿y zrobiæ, gdy po wejœciu do jakiegoœ pomieszczenia poczujesz ulatniaj¹cy siê gaz. Zapisz swoje przemyœlenia i nastêpnie przedstaw w postaci
symboli (mog¹ to byæ znaki nakazu i zakazu).
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Ćwiczenie 3

Po³¹cz w³aœciwe sylaby, a poznasz podstawow¹ zasadê dotycz¹c¹ napraw urz¹dzeñ gazowych.

HAS£O:
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