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PROGRAM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM | DYSPERSJA GAZU02 |

Program zarządzania ryzykiem

Wszędzie tam, gdzie ma miejsce produkcja, przetwarzanie, składowanie lub transport toksycznych lub 
łatwopalnych substancji chemicznych, istnieje zawsze możliwość zajścia wypadku lub uwolnienia substancji. 
Nawet niewielkie uwolnienia substancji mogą zagrażać ludziom, środowisku i mieniu. Z historii wiemy, że 
wypadki zdarzają się - zaś ich skutki mogą być katastrofalne.

Nauka z historii
Ponieważ wypadki są nieuniknione, rzą-
dy na całym świecie publikują dyrektywy 
i wprowadzają je w życie poprzez legisla-
cje w celu łagodzenia skutków wypadków. 
Przykładem jednej z takich dyrektyw w 
Europie jest Dyrektywa Seveso II (98/82/
WE). Kolejnym przykładem sposobów w 
jakie rządy starają się chronić społeczeń-
stwo i środowisko są amerykańskie pro-
gramy zarządzania ryzykiem (tzw. RMP).

Dyrektywy rządowe wymagają od firm 
składujących nadmierne ilości substancji 
niebezpiecznych przeprowadzenie oceny 
zagrożenia. Głównymi wymaganiami więk-
szości ocen zagrożenia jest wyszczegól-
nienie planów zapobiegania, gotowości i 
postępowania.

Systemy detekcji gazowej odgrywają istot-
ną rolę w zapobieganiu lub ograniczaniu 
skutków poważnych wypadków i incy-
dentów. Niezwłoczna detekcja wycieku 
toksycznego lub łatwopalnego umożli-
wia uzyskanie wystarczająco wczesnego 
do ucieczki ostrzeżenia lub - w wypadku 

uwolnień wybuchowych - automatyczne-
go wyłączenia źródeł zapłonu. Inne środ-
ki zaradcze obejmować mogą aktywację 
alarmów lokalnych i zdalnych, izolację 
płynów technologicznych przez automa-
tyczne zamknięcie zaworów lub wezwa-
nie dodatkowych służb ratowniczych.
Systemy detekcji gazowej nie zapobie-
gają początkowemu uwolnieniu. Reagują 
jedynie na samo zdarzenie uwolnienia.

Aby określić skalę planu reagowania 
kryzysowego, konieczna jest symula-
cja wielkoskalowego uwolnienia gazu. 
Symulacja taka określi granice lub punk-
ty końcowe, gdzie uwolnienie substancji 
toksycznej nie będzie już szkodliwe lub 
mieszanina wybuchowa gaz/powietrze 
nie będzie ulegać zapłonowi. Zasad-
nicze znaczenie dla przeprowadzenia 
symulacji ma znajomość dyspersji gazu.

Analiza wypadków
Zbieranie danych ze wszystkich wypadków 
jest bardzo ważne - zebrane dane umoż-
liwiają osobom badającym wypadki poda-
nie powodów ich wystąpienia, jak również 

ich skutków. Wypadki występują z trzech 
głównych powodów.

Poważne wypadki nie zdarzają się tak po 
prostu - stanowią one połączenie pomniej-
szych zdarzeń, wraz z niewielkimi wycie-
kami gazu, które razem doprowadzają do 
poważnego wypadku lub incydentu. Skutki 
wypadków wielkoskalowych można zredu-
kować lub nawet w całości ich uniknąć 
przez wczesną detekcję uwolnienia gazu 
lub substancji wraz z zainicjowaniem odpo-
wiednich działań. Dobrze zaprojektowany 
system detekcji gazowej, gdzie pozycja 
detektorów jest zoptymalizowana, działać 
będzie w charakterze pierwszej linii obro-
ny przed niebezpiecznymi uwolnieniami 
substancji toksycznych lub wybuchowych. 
Szybki system detekcji to cenny atut.

Wykres obok przedstawia najczęściej spo-
tykane substancje w wyciekach przemysło-
wych. Wynika z niego, iż istnieje kilka sub-
stancji stanowiących największe trudności 
dla bezpiecznego obchodzenia się z nimi.



Rola systemów detekcji gazowej
System detekcji gazowej to więcej niż kil-
ka detektorów rozstawionych w zakładzie 
przemysłowym. Znacznie ma wybór tech-
niki detekcji, liczby detektorów i rutyny 
serwisowej dla całego systemu detekcji 
gazowej. Jednak prawdziwym wyzwaniem 
jest identyfikacja możliwej ścieżki migracji 
uwolnionego gazu określającej prawidłową 
lokalizację detektorów w oparciu o rozma-
ite czynniki, takie jak kierunek wiatru, tem-
peratura otoczenia, ukształtowanie tere-

nu, ciśnienia procesów, etc. “Nasycenie” 
zakładu przemysłowego detektorami gazo-
wymi nie jest praktyczne, zaś instalacja tyl-
ko jednego detektora na dużym obszarze 
nie jest rozsądna - musi istnieć kompro-
mis pomiędzy kosztami i redukcją ryzyka.

Istnieją dwa główne typy detektorów 
gazu: punktowe, monitorujące bezpo-
średnie sąsiedztwo detektora gazowego 
oraz detektory Open-Path monitorujące 
znacznie większy obszar pomiędzy dwo-

ma punktami. Każdy typ detektora posiada 
słabe i mocne strony.

Ważny jest również wybór prawidłowej 
techniki pomiarowej - niektóre detektory 
mogą ulec zatruciom przez inne substan-
cje chemiczne znajdujące się w użyciu, jak 
również być podatne na wysoką wilgot-
ność lub podawać nieprawidłowe odczy-
ty spowodowane czułościami skrośnymi. 
W każdym zastosowaniu ważne jest, aby 
unikać fałszywych alarmów gazowych.
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 35 % Zu˜ycie materiałów i sprz˛tu

Przyczyny wypadków

 30 % Bł˝d ludzki
 30 % Utrata kontroli nad procesami
 5 % Inne

 50 % Wyciek substancji

Skutki wypadków

 30 % Wybuch
 20 % Po˜ar

Amoniak
Chlor
Chlorowodór
Wodór
Propan/butan
Gaz ziemny
Fluorowodór
Metanol
Fluor
Siarkowodór
Dwutlenek siarki

Chemikalia mające udział w wypadkach; kolejność malejąca (baza MARS 1984-2004)
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Przypadkowe uwolnienie substancji toksycznych i łatwopalnych

Zakładów przemysłowych nie projektuje się z myślą o wyciekach gazów toksycznych lub łatwopalnych. 
Jednak każde urządzenie na linii technologicznej posiada potencjał spowodowania wycieku, szczególnie, 
gdy nie są dotrzymywane rutyny serwisowe. W każdym zakładzie przemysłowym używa się tysięcy 
urządzeń i elementów wyposażenia, takich jak np. manometry, zawory, pompy, sprężarki, zbiorniki, etc. 
Każdy łącznik lub punkt połączenia jest potencjalnym źródłem uwolnienia. Celem jest wykrycie 
przypadkowego uwolnienia zanim stanie się ono poważnym zagrożeniem.

Niewidoczne zagrożenie gazowe
Niestety większość uwolnień gazu jest nie-
widoczna dla ludzkiego oka. Oznacza to, 
że nie posiadamy wielkiego doświadcze-
nia w zakresie zachowania uwolnień gazu 
i większość opinii oparta jest na dobrze 
znanym zachowaniu uwolnień gazów w 
chmurach dymu podczas pożarów. Takie 
podejście posiada jednak ograniczenia - 
pożary generują bowiem własną energię 
termiczną różną od sił napędowych spo-
tykanych podczas uwolnień gazu. Wie-
my jednak, że uwolnienia gazu posiadają 
najwyższe stężenie w obszarze swojego 
centralnego rdzenia, zaś wraz z turbu-
lencjami na ich obrzeżach mierzone jest 
również niższe stężenie. Odległość roz-
cieńcza uwolnienie gazu, aż do osiągnię-
cia granicy lub punktu końcowego, gdzie 
efekt szkodliwy jest mało prawdopodobny.

Symulacja programowa
W ostatnich latach dostępne stało się 
oprogramowanie przewidujące ruch i 
charakterystykę dyspersji uwolnień gazo-
wych na dużych obszarach. Niestety 
oprogramowanie takie nie jest precyzyjne 
w zakresie charakteryzowania uwolnień 
gazowych w odległości kilku metrów od 
źródła w celu generowania precyzyjne-
go modelu dyspersji. Modele dyspersji 
blisko źródeł muszą więc polegać bar-

dziej na warunkach termodynamicznych 
i właściwościach fiz cznych uwolnionych 
składników gazowych niż na warunkach 
meteorologicznych lub specyficznych 
dla lokalizacji. Użycie gęstości gazu jako 
jedynego parametru może również prowa-
dzić do niebezpiecznych, błędnych inter-
pretacji przewidywanej dyspersji gazu.

Fazy materii
Aby w pełni zrozumieć charakterystyki 
chmury gazu, musimy najpierw zrozumieć 
materię. Trzema fazami materii są
– gaz
– ciecz
– ciała stałe

Jeśli temperatura danej substancji jest 
wyższa od jej temperatury wrzenia, sub-
stancja znajduje się w fazie gazowej. Obję-
tość gazu zmieni się wraz ze zmianą tem-
peratury i ciśnienia. Zwiększenie tempe-
ratury rozpręży gaz zwiększając objętość 
i zmniejszając gęstość. Wynika z tego, 
że chmura ciepłego gazu będzie wznosić 
się. Gazy składowane i sprężane w zbior-
nikach posiadają większą gęstość. Przy 
wyższych gęstościach lub ciśnieniach wie-
le gazów zmienia stan skupienia na ciekły.

Wiele ciał stałych i ciekłych poniżej tem-
peratury wrzenia posiada tendencję do 

parowania do stanu gazowego nazywa-
nego parami. Istnieje granica ilości pary, 
która może znajdować się w stanie gazo-
wym. Ograniczenie to jest funkcją tempe-
ratury i ciśnienia. Stężenie pary nie może 
nigdy przekroczyć wartości specyficzne  
dla danej substancji nazywanej ciśnie-
niem pary nasyconej. Wraz ze zmienia-
jącymi się warunkami otaczającymi, pary 
nasycone ulegać mogą kondensacji. 

W wyniku kondensacji powstawać mogą 
kropelki zawieszone w powietrzu lub 
warstwa ciekła na zimnych powierzch-
niach. Kropelki zawieszone w powie-
trzu poruszają się swobodnie i nazywa-
ne są aerozolami. Gdy aerozole stają 
się zbyt ciężkie lub duże, spadają na 
podłoże jak deszcz. Aerozole nie są 
gazem, lecz fazą ciekłą danej substancji.

Choć czysta woda nie jest gazem w 
temperaturze pokojowej, woda w posta-
ci pary miesza się z łatwością z suchym 
powietrzem, aż ciśnienie cząstkowe pary 
wodnej osiąga ciśnienie pary nasyconej 
dla aktualnej temperatury. Takie wilgotne 
powietrze jest lżejsze od powietrza suche-
go w tej samej temperaturze, ponieważ 
masa cząsteczkowa wody jest niższa od 
średniej masy cząsteczkowej suchego
powietrza. Maksymalne stężenie pary wod-



nej (ciśnienie pary nasyconej) w powie-
trzu przy 20°C to 23.000 ppm. Przy 10°C 
wynosi ono tylko 12.000 ppm, zaś przy 
temperaturze zamarzania tylko 6.000 ppm. 
Rośnie ono 2x co 10°C wzrostu tempe-
ratury. Przy chłodzeniu, nadmiar konden-
suje w postaci chmur, mgły lub deszczu.

Właściwości substancji gazowych
Gęstość substancji to stosunek pomiędzy 
jej masą i objętością jaką zajmuje. Wszyst-
kie substancje w czystej postaci posiadają 

różne lecz specyficzne gęstości. Waga 
substancji jest powiązana z gęstością 
danej substancji. Jeśli porównamy gęsto-
ści wszystkich poszczególnych substan-
cji z powietrzem, okazuje się, że istnieją 
substancje cięższe, lżejsze lub neutralne 
w stosunku do powietrza. Substancje 
lżejsze od powietrza charakteryzują się 
wypieraniem i zwykle unoszą się do góry, 
np. wodór lub hel używany w balonach. Na 
gazy cięższe od powietrza wpływa grawi-
tacja, płyną więc one do i wzdłuż podłoża.

Jeśli gęstość danego gazu jest neutral-
na dla powietrza, gaz taki będzie popy-
chany i ciągnięty przez prądy powietrza. 
Gazy neutralne nie posiadają własnej “siły 
napędowej”.

Porównując gęstości względne ważnym 
jest aby pamiętać, że informacje podane 
w tabelach referencyjnych dotyczą czy-
stych substancji w jednakowej temperatu-
rze z powietrzem otaczającym, np. 20°C. 
Jeśli gaz zostanie ogrzany, jego gęstość 
zmniejszy się i siła napędowa spowoduje 
wznoszenie chmury gazowej - to dlatego 
balony na ogrzane powietrze unoszą się. 
Natomiast, gdy gaz zostanie schłodzony, 
jego gęstość zmniejszy się, w czego wyni-
ku chmura gazowa obniży się w kierunku 
podłoża - siłą napędową jest tu przyciąga-
nie grawitacyjne. Zasada ogólna brzmi, że 
gęstość substancji zmienia się o 3% co 
10°C zmiany temperatury.

W temperaturze pokojowej metan w stęże-
niu 100% obj. posiada gęstość względną 
0,55 w porównaniu z powietrzem. Ozna-
cza to, że jest gazem lekkim i będzie się 
wznosić. Metan jest skraplany przy –162°C 
(LNG) w celach transportu i składowania. 
W wypadku wycieku metanu tworzy się 
bardzo zimna chmura gazowa, która - z 
powodu wysokiej gęstości zimnego meta-
nu - jest cięższa od powietrza. Przy –112°C 
gęstość metanu jest równa gęstości 
powietrza, zaś po dalszym ogrzaniu domi-
nować będą właściwości gazu lekkiego.

Podczas rozpraszania chmury gazo-
wej mają miejsce dwa zdarzenia: stę-
żenie chmury gazowej maleje, zaś wraz 
z tą zmianą gęstość chmury gazowej 
zbliży się do gęstości powietrza. Tym 
samym wraz z rozpraszaniem się chmu-
ry gazowej zmienia się jej zachowanie i 
na koniec staje się ona neutralna w sto-
sunku do powietrza. Gaz rozcieńczo-
ny już nigdy ponownie się nie rozdzieli 
od powietrza tworząc wyższe stężenia.

GĘSTOŚĆ

Substancja	 Wzór	 Gęstość	wzgl.	 	 Temperatura	wrzenia

Wodór H
2
 0,07 gaz –253°C

Hel He 0,14 gaz –269°C

Metan CH
4
 0,55 gaz –182°C

Amoniak NH
3
 0,59 gaz –33°C

Fluorowodór HF 0,69 gaz 19°C

Acetylen C
2
H

2
 0,90 gaz –84°C

Cyjanowodór HCN 0,93 para 26°C

Tlenek węgla CO 0,97 gaz –192°C

Azot N
2
 0,97 gaz –196°C

Etylen C
2
H

4
 0,97 gaz –104°C

Powietrze przy 20°C – 1,00 gaz 

Formaldehyd HCHO 1,04 gaz –21°C

Tlenek azotu NO 1,04 gaz –152°C

Etan C
2
H

6
 1,04 gaz –89°C

Powietrze przy 0°C – 1,07 gaz 

Metanol CH
3
OH 1,10 para 65°C

Tlen O
2
 1,10 gaz –183°C

Fosfina PH
3
 1,17 gaz –88°C

Siarkowodór H
2
S 1,18 gaz –60°C

Chlorowodór HCl 1,26 gaz –85°C

Fluor F
2
 1,31 gaz –188°C

Propylen C
3
H

6
 1,45 gaz –48°C

Tlenek etylenu C
2
H

4
O 1,52 gaz 11°C

Dwutlenek węgla CO
2
 1,52 gaz –79°C

Propan C
3
H

8
 1,52 gaz –42°C

Dwutlenek azotu NO
2
 1,59 para 21°C

Chlorometan CH
3
Cl 1,74 gaz –24°C

Akrylonitryl CH
2
CHCN 1,83 para 77°C

Akroleina (aldehyd akrylowy) C
2
H

3
CHO 1,94 para 57°C

n-Butan C
4
H

10
 2,01 gaz –1°C

Dwutlenek siarki SO
2
 2,21 gaz –10°C

Chlor Cl
2
 2,45 gaz –34°C

Benzen C
6
H

6
 2,70 para 80°C

Bromowodór HBr 2,79 gaz –67°C

Fosgen COCl
2
 3,41 gaz 8°C

Brom Br
2
 5,52 para 58°C

Gazy lżejsze od powietrza
Gazy neutralne
Gazy gęste 
Pary 
Referencyjny

Lista substancji według gęstości 
względnej porównanej z powietrzem. 
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Dyspersja atmosferyczna

Gdy gaz wycieka z procesu istnieje granica pomiędzy tym, gdy na gaz wpływ mają charakterystyki procesu 
lub termodynamika (tj. ciśnienie, temperatura, etc.) i punktem, gdy zaczyna być pod wpływem warunków 
otaczających (tj. prędkości wiatru, ukształtowania terenu, temperatury, etc.). Modelowanie uwolnienia gazu 
jest wyjątkowo skomplikowane z powodu liczby zmiennych działających na uwolniony gaz. Oparcie modelu 
dyspersji gazu na samych gęstościach nie jest dokładne. Nawet w spokojny dzień średnią prędkością 
wiatru jest 3m/s, co wystarcza do przemieszczenia gazu pomimo, iż jest to niewyczuwalne.

W zależności od temperatury wyciekające-
go gazu doświadczyć można dodatkowe-
go efektu termicznego. Gorący gaz będzie 
zazwyczaj ogrzewał powietrze otaczające i 
tworzył wznoszące się prądy termiczne. Z 
kolei zimne gazy generować będą termiki 
skierowane do dołu.

Gaz lekki 
Gdy uwolnienie gazu posiada stan sta-
ły, niezwłocznie tworzona jest chmura 
lub słup. Jeśli chmura lub słup posiadają 
gęstość o 2% niższą od powietrza, nastą-
pi ich swobodne wznoszenie. Gorące 
gazy reagują w identyczny sposób. Ruch 
względny wznoszącej się chmury gazu 
generuje turbulencje na jej obrzeżach, w 
czego wyniku następuje gwałtowne mie-
szanie gazu i powietrza. Mieszanie rozsze-
rza wznoszącą się chmurę gazu na boki. 
Wraz ze wznoszeniem, rozcieńczaniem 
i rozszerzaniem bocznym chmury gazu 
maleje jej gęstość, w czego wyniku chmu-
ra gazu staje się neutralna w odniesieniu 
do powietrza. Gdy chmura traci swoją 
zdolność unoszenia, znaczenie dominu-
jące posiadają naturalne warunki otacza-
jące i chmura gazu może poruszać się 
dowolnie.

Aby wykryć takie uwolnienie zalecana 
lokalizacja detektora gazowego to powy-

żej i blisko potencjalnego punktu uwol-
nienia, pamiętając jednak o dominującym 
kierunku wiatru. W celu skierowania gazu 
do detektora użyć można dodatkowych 
przegród lub stożków zbierających. Z 
powodu charakterystyki gazu wznoszą-
cego, występuje często niestabilność 
pomiarów gazowych wynikająca ze zmie-
niających się stężeń w chmurze gazu.

Typowymi przykładami gazów wznoszą-
cych się są metan, amoniak i wodór. Sta-
tystycznie tylko 20% wszystkich uwolnień 
gazu to uwolnienia wznoszące się. Tak jak 
w wypadku wszystkich uwolnień gazu, faza 
końcowa chmury gazowej ma miejsce, 
gdy staje się ona neutralna w stosunku do 
powietrza.

Gaz z wyporem zerowym
Gazy z wyporem zerowym posiadają pra-
wie taką samą gęstość, jak powietrze. 
Typowymi takimi gazami są etylen, etan, 
tlenek węgla i etanol. Gazy z wyporem 
zerowym nie posiadają górnej lub dol-
nej charakterystyki ruchu samoistnego. 
Chmury gazowe napędzane są wiatrem 
lub sztucznymi strumieniami powietrza. 
Chmury gazów z wyporem zerowym mie-
szają się wyjątkowo szybko z atmosferą 
otaczającą w wyniku turbulencji i wirów. 
Gdy gazy toksyczne mieszają się z powie-

trzem do stężeń granicznych dla miejsc 
pracy w zakresie ppm, osiągnęły już rów-
nowagę gęstości z powietrzem i zachowy-
wać się będą jak gazy z wyporem zerowym.

Aby wykryć takie uwolnienie zalecana jest 
lokalizacja detektora gazowego na tym 
samym poziomie, co potencjalny punkt 
uwolnienia, pamiętając jednak o dominu-
jącym kierunku wiatru.

Gaz gęsty
Gazy i pary gęste są znacznie cięższe od 
powietrza i tworzą razem największą gru-
pę substancji ulegających dyspersji. Do 
tej grupy substancji należą gazy cięższe 
od powietrza, pary z cieczy parujących i 
zimne chmury gazu. Siłą napędową migra-
cji gazów ciężkich jest grawitacja, ich 
dyspersja przebiega więc zwykle zgodnie 
z nachyleniem terenu. Chmura gęstego 
gazu będzie opadać jak wodospad, płynąć 
wzdłuż powierzchni jak woda i może prze-
być dużą odległość zanim wystąpi natural-
ne rozcieńczenie lub turbulencje rozpro-
szą całkowicie chmurę. Długie dystanse 
dyspersji tworzą zwiększone obszary 
zagrożenia. Chmury gazów gęstych nie 
ulegają łatwemu zniekształceniu w wyniku 
działania wiatru, jednak struktury, ściany i 
wały mogą zmienić lub kontrolować kieru-
nek płynięcia chmury gazu. Chmury gazów 
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gęstych są nadzwyczaj niebezpieczne, 
gdyż mogą wniknąć przez wlot do piwnic, 
tuneli, studni, etc., co utrudnia zastosowa-
nie środków zaradczych. Jednak ponieważ 
łatwo przewidzieć ich ścieżki migracji, 
lokalizacja detektorów gazu jest stosun-
kowo prosta i bezpośrednia. Wszystkie 
detektory należy zainstalować blisko pod-
łoża i na domniemanej drodze chmury 
gazowej. Jeśli chmura składa się z zimnych 
gazów, które są zwykle lżejsze od powie-
trza w temperaturze pokojowej, zachowa-
nie chmury gazowej może być odrobinę 
inne. Na początku temperatura spowodu-
je, że chmura zachowywać się będzie jak 
chmura gęstego gazu. W miarę ogrzewa-
nia chmury gazu, jej charakterystyka zmieni 
się z “gęstej” na “lekką”. Chmury gęstych i 
zimnych gazów można czasami z łatwością 
zauważyć ponieważ kondensują parę wod-
ną z atmosfery otaczającej i wytwarzają 
widoczne mgły.

Aerozole
Aerozol nie jest gazem lecz cieczą 
składającą się z niewielkich kropli 
zawieszonych w powietrzu. Krople 
tworzone są z par i gazów znajdujących 
się pod wpływem pewnych warunków 
termodynamicznych lub przez parowanie 
błyskawiczne sprężonych cieczy. Roz-
praszanie światła w chmurze aerozolu 

umożliwia często dostrzeżenie chmury 
gołym okiem.

Dyspersja aerozoli może wahać się pomię-
dzy zachowaniem gęstego gazu lub gazu z 
wyporem zerowym. Jednak wraz z absorp-
cją ciepła ze środowiska otaczającego 
krople aerozoli parują i tworzą chmurę 
gaz/para.

Substancje o właściwościach higros-
kopi jnych mogą tworzyć aerozole 
przez absorpcję wilgoci z powietrza 
otaczającego. Typowymi przykładami 
są takie substancje, jak HCl, HF i SO

3
. 

SO
3
 w postaci gazowej posiada bardzo 

silne właściwości higroskopijne i absor-
buje wilgoć z powietrza natychmiast przy 
uwolnieniu. W wyniku reakcji SO

3
 i wody 

powstają kropelki kwasu siarkowego. 
Wraz ze wzrostem wagi aerozolu kwasu 
siarkowego, kropelki zaczną opadać na 
podłoże i utworzą kałuże cieczy kwaśnej. 
Do detekcji gazów kwaśnych zaleca się 
umieszczanie detektorów gazu nisko nad 
podłożem.

Para
Ciecze posiadają ciśnienie pary będące 
funkcją temperatury. Proces parowania 
wymaga energii pochodzącej zwykle 
z cieczy i środowiska otaczającego. 

Wraz z parowaniem, temperatura cieczy 
zmniejsza się, w wyniku czego następuje 
efekt chłodzący spowalniający z kolei 
proces parowania. Temperatura pary 
jest niższa od temperatury cieczy, z 
której para pochodzi, co powoduje, 
że para zachowuje się jak gęsty gaz. 
Stężenie uwolnionej pary nie jest łatwe 
do przewidzenia ponieważ jest funkcją 
tempa parowania, temperatury cieczy 
i przepływów powietrza otaczającego. 
Detektory gazowe należy rozmieścić 
blisko podłoża na domniemanej drodze 
chmury pary.



Charakterystyka źródła

Aby w pełni zrozumieć dyspersję gazu nie wystarczy brać pod uwagę wyłącznie charakterystyki 
rozpraszania chmury gazu. Niezbędne jest również zrozumienie, iż różne fazy dyspersji występują 
z różnych źródeł.

Charakterystyka każdego wycieku sub-
stancji jest zależna od następujących 
warunków procesów głównych
– Gaz przy różnych temperaturach i 

ciśnieniach
– Gaz skroplony pod ciśnieniem
– Gaz skroplony przez schładzanie
– Ciecze lub rozpuszczalniki

Większość wycieków zachodzi powoli. 
Linie technologiczne korodują, uszczelki 
pomp starzeją się i zawory ciśnieniowe 
powoli tracą szczelność. Tam, gdzie wycie-
ki takich rozmiarów występują w trybie 
ciągłym, możliwe jest wykrycie sensow-
nych stężeń lokalnymi detektorami gazu 
ponieważ gaz rozpraszany jest w obiegu 
powietrza. Gdy źródła wycieków z proce-

sów technologicznych nie są naprawiane, 
możliwe jest wystąpienie przypadkowe-
go wycieku na znacznie większą skalę.

Uwolnienia gazowe
W wyniku uwolnienia nadciśnieniowego 
powstaje chmura gazu (stężenie w jego 
punkcie jest równe stężeniu w procesie 
technologicznym) w punkcie uwolnie-
nia, np. uszczelce pompy. Gęstość gazu 
i dominujący kierunek wiatru spowodują 
ruch chmury gazu w określony sposób. 
Gazy lekkie lub gorące posiadają gęstość 
niższą od powietrza i zwykle unoszą 
się, zaś gazy ciężkie lub zimne posiada-
ją gęstość wyższą od powietrza i zwykle 
opadają. Bez względu na wyporność lub 
gęstość chmury gazowej, jej jednolitość 

nie jest stała i zmienia się drastycznie wraz 
z odległością i czasem.

Gdy gaz ulega rozpraszaniu ze swojego 
punktu uwolnienia tworzony jest słup gazu. 
Stężenie wewnątrz słupa stale zmienia się: 
może rosnąć lub spadać w zależności od 
ruchów słupa. Słup gazu można porów-
nać do charakterystyk widocznego dymu 
z komina.

Słupy gazu przemieszczające się w oto-
czeniu detektora gazowego wygenerują 
losowe pomiary gazowe. Detektor gazowy 
zmierzy raz wysokie stężenie, po chwili zaś 
niskie, gdy słup się przemieści - typowe 
jest rejestrowanie odczytów losowych. 
Taki typ modelu dyspersji gazu nazywany 
jest dyspersją Gaussa. Ostatecznie słup 
gazu ulegnie całkowitemu rozproszeniu i 
jego zawartość stanie się częścią atmos-
fery otaczającej.

Uwolnienia gazu pod średnim ciśnieniem 
reagują inaczej od uwolnień nadciśnie-
niowych. Do gry wkracza efekt termody-
namiczny nazywany rozprężaniem adia-
batycznym. Uciekający gaz pod wyso-
kim ciśnieniem rozszerza się i schładza. 
Wytwarzana chmura zimnego gazu zacho-
wuje się wtedy jak gaz gęsty. 

Uwolnienia gazu pod wysokim ciśnieniem 
wytwarzają na początku strumień gazu. 
Kształt i rozmiary strumienia są różne, 
jednak format strumienia jest stosunkowo
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Strumień gazu pod wysokim ciśnieniem 
ze stężeniami w różnych kolorach.

S
T-

11
67

-2
00

8



S
T-

11
66

-2
00

8

Poziomy strumień skroplonego pod ciśnieniem amoniaku. Aerozol widoczny w 0,7 s po rozerwaniu zaworu.

stabilny i posiada wysokie stężenia wzdłuż 
swojej osi oraz stężenia malejące w stronę 
krawędzi. Kształt uwolnienia strumienio-
wego nabiera kształtu stożkowego wraz z 
odległością. Z powodu wysokich prędko-
ści gazu, uwalniany gaz szybko miesza się 
z powietrzem w wyniku turbulencji. Szyb-
kie rozcieńczanie tworzy chmurę gazową 
lżejszą od powietrza. Z powodu skupio-
nego kierunku strumienia gazowego roz-
mieszczenie detektorów jest całkiem trud-
ne - strumienie mogą się bowiem tworzyć 
w dowolnym kierunku. Przegrody umiesz-
czone naokoło możliwego punktu wycieku 
umożliwiają zburzenie strumienia, w czego 
wyniku wystąpi bardziej turbulentne uwol-
nienie szybko rozpraszane na detektory.

Skraplanie pod ciśnieniem
W przemyśle często praktykowane jest 
składowanie gazów w fazie skroplonej. 
Faza skroplona gazu redukuje całkowitą 
przestrzeń wymaganą do składowania i 
ułatwia transport gazu. Objętość zajmowa-
na przez fazę skroploną gazu jest reduko-
wana o 100 do 500x w zależności od gazu. 
Istnieją dwa sposoby skraplania gazów 
- pierwszy to zwiększenie ciśnienia, zaś 
drugi to redukcja temperatury.
Podczas ucieczki gazu sprężonego ist-
nieją dwie fazy powiązane z wyciekiem. 

Najpierw uwalniany jest strumień cieczy, 
która natychmiast paruje. Takie parowanie 
nazywane jest “błyskawicznym”. Następ-
nie parująca ciecz czerpie energię z sie-
bie samej oraz atmosfery otaczającej i 
schładza wyciekającą ciecz. Chłodzenie 
cieczy zapobiega całkowitemu wyparo-
waniu i umożliwia wytworzenie aerozolu. 
Jeśli wyciek jest wystarczająco duży, moż-
liwe jest gromadzenie na podłożu zimnych 
kałuży cieczy parujących i uwalniających 
gaz. Chmura zimnego aerozolu zachowy-
wać się będzie jak gęsty gaz. Uwolnie-
nie cieczy pod ciśnieniem można często 
dostrzec gołym okiem ponieważ efekt 
chłodzący parowania kondensuje wilgot-
ność otoczenia i wytwarza chmurę pary.

Skraplanie przez schładzanie
Gaz staje się cieczą po schłodzeniu 
poniżej swojej temperatury wrzenia. W 
wypadku wycieku schłodzonego gazu na 
poziomie podłoża powstaje zimna kałuża 
cieczy. Zimna ciecz pobierająca ener-
gię z atmosfery otaczającej wygotuje się 
samoistnie. Jest to proces samokontrolu-
jący. Ograniczony transfer ciepła umożli-
wia wygenerowanie jedynie pewnej ilości 
gazu. Temperatura cieczy i wydzielanego 
gazu są niskie, tym samym zarówno ciecz, 
jak i gaz zachowywać się będą jak gęsty 

gaz. Kierunek przepływu cieczy i gazów 
podyktowany jest grawitacją i przepływem 
wiatru. Tak jak w wypadku gazów gęstych, 
użycie wałów lub ścian zaporowych umoż-
liwia wydajne kierowanie lub zatrzymy-
wanie przepływu wszystkich wycieków. 
Wnętrze zapory lub ściany zaporowej to 
najbardziej skuteczne miejsca instalacji 
detektora gazowego.

Wyciek cieczy
O ile powierzchnia nie jest chłonna, wyciek 
cieczy zawsze tworzy kałużę na podłożu. 
Ciśnienie par i tempo parowania cieczy 
utworzą chmurę par na powierzchni cie-
czy. Maksymalne stężenie chmury par jest 
zależne od ciśnienia pary danej cieczy i 
temperatury. Przy wyższych temperaturach, 
doświadczyć można wyższych stężeń gazu.

Tempo parowania każdej substancji jest 
stałe, wzrost stężenia jest więc funkcją 
czasu. Jeśli gaz ulega rozproszeniu przez 
prądy powietrza, wystąpią tylko niskie stę-
żenia. Pary uwolnione przez ciecze nie-
wrzące zachowywać się będą jak gęsty 
gaz, tj. płynąć wzdłuż podłoża, co umożli-
wia kontrolowanie ich kierunku z użyciem 
ścian i wałów.
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Uwolnienie gazu wewnątrz budynków

Zachowanie gazu uwolnionego wewnątrz budynku całkowicie różni się od znanego zachowania 
takiego samego uwolnienia na świeżym powietrzu. Gaz jest ograniczany, w wyniku czego następuje 
wzrost potencjalnego stężenia i istnieje dodatkowe zagrożenie ze strony wyparcia/niedoboru tlenu. 
Do prawidłowego rozmieszczenia detektorów konieczne jest poznanie charakterystyk przepływu 
powietrza w danym pomieszczeniu. Osiągnąć to można z użyciem rurek dymnych.

Przestrzenie zamknięte 
W wypadku zastosowań wewnątrz, domi-
nujące przy zastosowaniach na świeżym 
powietrzu wiatry zastąpione są wewnętrz-
nymi prądami powietrza. Prądy powietrza 
w budynkach mogą być wymuszone, np. 
przez ogrzewanie i systemy wentylacyjne, 
konwekcję z gorącego sprzętu na linii 
technologicznej lub efekty termiczne na 
ścianach i suficie z zewnętrznego światła 
słonecznego. Istnieje wiele innych czyn-
ników, które mogą wpłynąć na wewnętrz-
ne prądy powietrza, np. przemieszczanie 
osób lub produktów.

W zakładach otwartych chmura gazowa 
może rozprzestrzeniać się we wszystkich 
kierunkach i nie występują ograniczenia. 
W budynkach zaś chmura gazu może 
zająć jedynie niezmienną i skończoną 
objętość, co powoduje wzrost stężenia 
wycieku gazu. Przy wystarczającym czasie 
nawet najmniejsze wycieki mogą przekro-
czyć poziomy DGW (gazy wybuchowe) 

lub NDS (gazy toksyczne) dla całej obję-
tości pomieszczenia.

Dodatkowym zagrożeniem w budynkach 
jest wypieranie tlenu otaczającego przez 
wyciek substancji gazowej. Gazy, któ-
re wypierają tlen nie są ograniczone do 
gazów wybuchowych lub toksycznych - 
należą do nich także gazy niepalne i nie-
toksyczne, takie jak azot, hel, argon lub 
heksafluorek siarki (S

6
).

Przy stężeniu 10% obj. argonu w powie-
trzu, stężenie tlenu spada o 2% obj. z 
20,9% obj. na 18,9% obj.

Tam, gdzie istnieje ryzyko niedoboru tle-
nu konieczna jest instalacja dodatkowych 
detektorów gazu.

Lokalizacja detektorów gazów wewnątrz 
budynków nie jest prostym i oczywistym 
zadaniem. Detektor gazu można umieścić 
przylegle do potencjalnego źródła wycie-

ku, co dałoby najszybsze ostrzeżenie. Nale-
ży jednak pamiętać, że wycieki występują 
we wszystkich kierunkach. Oznaczałoby 
to wiele sensorów w sieci trójwymiaro-
wej. Instalacja sensorów w formie siecio-
wej w pomieszczeniu może być bardziej 
praktyczna i ekonomiczna, jednak ten typ 
instalacji przedłuża czas reakcji ponieważ 
gaz musi przedostać się do sensora.

Prawidłową lokalizację detektora gazo-
wego określić można tylko, gdy zostanie 
poddany analizie ruch powietrza wewnątrz 
budynku/pomieszczenia. Pierwszym eta-
pem jest identyfikacja wszystkich możli-
wych źródeł, które mogą generować ruch 
powietrza, np. systemów wentylacyjnych, 
gorących powierzchni, przemieszczania 
się ludzi i produktów, promieniowania 
cieplnego, etc. Drugim etapem jest symu-
lacja ruchu powierza z użyciem rurek dym-
nych, uważając na martwe przestrzenie, 
takie jak rogi, pustki pod stropem i odpły-
wy kanałowe.
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DANE TECHNICZNE 

Klasa		 Siła		 Tempo		 	 Wydajność		 	 Zalecane
pomieszczenia	 napędowa	 wymiany	powietrza	 Przepływ	 rozcieńczania	 Dyspersja	gazu	 rozmieszczenie

Szczelne Gęstość, konwekcja,  0,1 /h < 20cm/s Niska Gęsty gaz opada Podłoże
 ruch  dyfuzja  Lekki gaz wnosi się Strop

Źródła termiczne Maszyna, grzejnik,  > 0,2 /h > 20cm/s Dobra  Wznoszenie, konwekcja Strop nad powierzchniami
 wymiennik ciepła,      termicznymi
 oświetlenie    Obieg opływowy W strumieniu

Aktywna Wentylacja, Obliczona > 1m/s Wysoka Zgodnie z opływem W strumieniu  

 klimatyzacja,      Kanał
 otwory     wentylacyjny
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Uwolnienie gazu wewnątrz budynków
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Pomieszczenia szczelne
Pomieszczenie szczelne oznacza pomiesz-
czenie, gdzie istnieje bardzo niewielka 
wymiana powietrza ze środowiskiem na 
zewnątrz. Dotyczy to zwykle dużych maga-
zynów, gdzie składowane są chemika-
lia, gazy i inne towary. Wewnątrz takich 
pomieszczeń istnieje ruch powietrza, 
lecz jest na tyle niewielki, iż nie posiada 
wpływu lub siły sprawczej na przemiesz-
czanie lub rozpuszczanie chmury gazo-
wej. Wymiana powietrza ze środowiskiem 
zewnętrznym może być tak niska, jak 0,1/h. 
Oznacza to, że 10% objętości powietrza 
w pomieszczeniu zostanie wymienione z 
powietrzem na zewnątrz przez naturalne 
szczeliny pomieszczenia. Wymiana nie 
jest wystarczająca do rozcieńczenia uwol-
nień gazu, tym samym niewystarczająca 
do ochrony przed zagrożeniami gazowy-
mi. Przy tak niewielkim ruchu powietrza 
w pomieszczeniu, uwolniony gaz zacho-
wywać się może jak gaz lekki, neutralny 
lub gęsty w zależności od jego gęstości.

Przykłady uwolnień gazu w pomieszcze-
niu szczelnym
a) parująca kałuża rozpuszczalnika tworzy 

gęstą chmurę na poziomie podłogi
b) dwutlenek węgla opada na podłoże i 

akumuluje się w najniższym punkcie
c) metan unosi się pod strop
d) amoniak ulega rozproszeniu i wznosi 

się pod strop
Mieszaniny gazowe posiadają różne cha-
rakterystyki dyspersji w odniesieniu do 
ich poszczególnych składników.
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Pomieszczenie 
szczelne: lekki gaz 
“niebieski”, gęsty gaz 
“żółty”

Źródło ciepła tworzące 
prądy konwekcyjne

Pomieszczenie z 
systemem wentyla-
cyjnym.

Różne scenariusze typowe dla 
wycieków gazu wewnątrz budynków
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Wodór nie wznosi się zawsze dlatego, 
że jest lżejszy od powietrza. W procesie 
galwanicznym tlen i wodór generowane są 
jednocześnie w tej samej lokalizacji. Tlen 
jest cięższy od powietrza (gęstość względ-
na 1,1), zaś wodór lżejszy (gęstość względ-
na 0,07). Niezmącona mieszanina tlenu i 
wodoru - do stężenia 10% obj. wodoru - 
pozostaje gęstsza od powietrza i będzie 
opadać na podłoże. DGW dla wodoru to 
4% obj., tym samym przy poziomie podłogi 
istnieje poziom wybuchowy wodoru.

Lokalizacja detektora gazowego w pomiesz-
czeniu szczelnym jest całkowicie zależna 
od gęstości wyciekającej substancji wraz 
z wpływami łącznymi gazów w mieszaninie.

Źródła cieplne
W pomieszczeniach, w szczególności zaś 
w maszynowniach, istnieje wiele źródeł 
rozpraszających ciepło. Energia ze źró-
dła ciepła ogrzewa powietrze otaczające, 
które wznosi się pod strop. Takie ciepłe 
powietrze będzie zawsze rozprzestrze-
niać się na boki w kierunku ścian. Wraz z 
ochładzaniem, powietrze zaczyna opadać 
do poziomu podłogi, tworząc tym samym 
ruch kołowy. Taki okrężny prąd powietrza 
jest wystarczająco silny, aby przenosić 
gazy bez względu na ich gęstość. Turbu-
lentna charakterystyka okrężnych prądów 

powietrza wspomaga mieszanie się wycie-
kającego gazu z powietrzem, w czego 
wyniku następuje rozcieńczenie stężenia. 
Stężenie wzrastać będzie wraz z czasem.

Detektory gazowe należy zainstalować na 
wysokości stropu nad źródłem ciepła lub 
tam, gdzie określić można prąd powietrza.

Aktywna wentylacja
Z powodów bezpieczeństwa często spoty-
kane są pomieszczenia, gdzie zainstalowa-
na jest wentylacja wymuszona. Ma to na celu 
zagwarantowanie stałej wymiany powietrza 
w celu ochrony przed gromadzeniem się 
gazów toksycznych lub wybuchowych. 
Ponieważ ruch powietrza w pomieszcze-
niu jest obliczony (tempo wymiany), zaś 
profil prądów powietrza znany, ułatwiona 
zostaje lokalizacja detektorów gazu. Istnie-
ją dwie opcje lokalizacji detektorów gazu
a) detektor gazu umieścić można w zna-

nym strumieniu powietrza w pomiesz-
czeniu, lub

b) detektor gazu umieścić można w sys-
temie wentylacyjnym (wylocie)

Konieczna jest instalacja detektorów gazu 
z niższym zakresem pomiarowym ponie-
waż stała wymiana powietrza rozcieńcza 
wycieki. Może być również konieczne 
monitorowanie emisji gazu. W wypadku 

emisji gazu konieczne może okazać się 
wyłączenie systemu wentylacyjnego w 
celu ograniczenia rozprzestrzeniania.

Przepływ powietrza
W każdym środowisku kontrolowanym, np. 
wewnątrz budynku, zalecane jest regular-
ne przeprowadzanie kontroli przepływu 
powietrza. Wskaźnik przepływu Dräger 
Flow Check to urządzenie, dzięki któremu 
widoczne są strumienie powietrza poprzez 
generowanie widocznego aerozolu o wła-
ściwościach wyporu zerowego. Dostrze-
galny dla oka aerozol uwalniany jest przy 
potencjalnym źródle wycieku i obserwo-
wany w celu określenia otaczających prą-
dów powietrza. Taka metoda określania 
prądów powietrza najlepiej nadaje się 
do obszarów, gdzie istnieją źródła ter-
miczne lub wentylacja wymuszona. Jeśli 
w pomieszczeniu panuje całkowity zastój, 
Flow Check symulować będzie jedynie 
charakterystykę gazu o zerowym wyporze.

Wyzwolenia wysokociśnieniowe zakłócają 
przepływ powietrza i powodują gwałtowny 
wzrost stężenia gazu w pomieszczeniu. 
Do zakłócenia wyzwoleń strumieniowych 
wykorzystać można mechaniczne płyty 
przegrodowe.
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Lżejszy od powietrza 
Wypór zerowy
Gaz gęsty
Nie dotyczy 
Sortowanie wg temperatury wrzenia

WYSTĘPOWANIE SUBSTANCJI PODCZAS SYTUACJI AWARII OPERACYJNYCH

  skroplone	przez	 skroplone	pod	
	 chmura	czystego	gazu		 schładzanie		 ciśnieniem		 pod	wysokim	ciśnieniem

Gazy toksyczne  masa temperatura  ciśnienie pary   

 g/mol  komentarz  wrzenia °C  bar* (20°C)  strumień  aerozol  kałuża

Tlenek węgla CO 28  -191  35  x  

Fluor F
2
 38  -188  -  x  

Tlenek azotu NO 30  -150  35  x  

Chlorowodór HCl 36 dymiący -85  43 x x x 

Siarkowodór H
2
S 34  -60  18 x x  

Bromowodór HBr 81 dymiący -66  21  x x 

Chlor Cl
2
 71  -34 x 6,8 x x  

Amoniak NH
3
 17  -33 x 8,6 x x x x

Dwutlenek siarki SO
2
 64  -10 x 3,3 x x x x

Fosgen COCl
2
 99  8 x 1,6 x   

Fluorowodór (HF)n (20)*n dymiący 19 x 1 x x x 

Dwutlenek azotu NO
2
/N

2
O

4
 46/92 widoczny 21 x 1 x  x x

Gazy	palne

Wodór H
2
 2  -252  -  x  

Metan, LNG CH
4
 16  -162 x -  x  

Etylen, eten C
2
H

4
 28  -104 x 41,0  x  

Acetylen, etyn C
2
H

2
 26 w acetonie -83  43,0  x  

Propylen, propen C
3
H

6
 42  -50  10,0 x x x x

Propan C
3
H

8
 44  -42  8,4 x x x x

Formaldehyd HCHO 30  -21 x     

Chlorek winylu C
2
H

3
Cl 62  -14 x 3,4 x x x x

1,3-Butadien C
4
H

6
 54  -4 x 2,4 x x x x

LPG, propan/butan  50  -1  8,0 x x x x

n-Butan C
4
H

10
 58  -1  2,1 x x x x

Tlenek etylenu C
2
H

4
O 44  11  1,5 x x x x

Pary	cieczy

Cyjanowodór HCN 27  26  0,82    x

Tlenek propylenu C
3
H

6
O 58  34  0,57    x

Dwusiarczek węgla CS
2
 76  46  0,40    x

Akroleina C
3
H

4
O 56  57  0,30    x

Brom Br
2
 150 widoczny 59  0,25    x

Metanol CH
3
OH 32  65  0,13    x

Etanol C
2
H

5
OH 46  78  0,06    x

Akrylonitryl C
3
H

3
N 53  77  0,12    x

Benzen C
6
H

6
 78  80  0,11    x

Roztwory	wydzielające	gazy

Kwas cyjanowodorowy HCN 27        x

Roztwór amoniaku 32% NH
3
 27  25  0,80    x

Formalina 55% HCHO 30    0,002    x

Chlorek acetylu HCl 36 dymiący 52  0,32   x x

Kwas solny 32% HCl  dymiący 57  0,038   x x

Kwas węglowy CO
2
 44        x

Kwas fluorowodorowy HF                                  >70% dymiący 106     x x

Kwas azotowy 65% NO
2
/N

2
O

4
  widoczny 122  0,06   x x

Kwas fosforowy 85%    213  0    x

Kwas siarkowy <96%                                       >99% dymiący 280  0    x

SO
3
 (oleum 24%) H

2
SO

4
  dymiący      x 

Inne	gazy

Hel He 4        

Para wodna H
2
O 18        

Powietrze (suche) powietrze 28,9        

Tlen O
2
 32        

Azot N
2
 28        

Dwutlenek węgla CO
2
 44        



gaz lekkiRelease scenario lekki

wyciek 
niskociśnie-

niowy

gaz z wyporem 
zerowym

neutralny

gazowy
wysokie 
ciśnienie 

systemowe

gaz gęsty ciężki

gaz gorący lekki

gaz zimy ciężki

strumień 
gazowy rozcieńczony neutralny

źródło

gaz zimy ciężki

aerozol ciężki

kondensacja

parowanie 
zależne od 
temperatury

skroplony 
przez 

schładzanie

skroplony 
ciśnieniowo

gaz zimy ciężki

parowanie 
zależne od 
temperatury

para ciężki

ciecz

kałuża 
niewrząca

parowanie 
błyskawiczne

kałuża wrząca

ciecz dymiąca aerozol ciężki

ZALECENIA DLA ROZMIESZCZENIA GŁOWIC

Drzewo decyzyjne określania 
najbardziej prawdopodobnej 
dyspersji. Strzałki wskazują czy 
detektor należy zainstalować 
powyżej (strzałka do góry), 
na tej samej wysokości (strzałka 
skierowana prosto), czy też przy 
podłożu (strzałka do dołu).
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Znajdź lokalnego 
przedstawiciela 
handlowego na stronie:  
www.draeger.com/kontakt

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

SIEDZIBA SPÓŁKI 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 18 
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 
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Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 
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67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


