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§ 8. 1. Podstawowe parametry techniczne, określa
jące przebieg procesu technologicznego, powinny być 
ewidencjonowane przez osoby obsługujące rozprężalnie 

i mieszalnie, niezależnie od zapisów aparatury rejestru~ 
. jącej, W szczególności w zakresie: 

1) stanu zapasów surowca, 
2) stanu zużycia surowca w jednostce czasu, 
3) ciśnienia gazu przed i za ciągiem redukcyjnym, 
4) tempera'tury czynnika grzewczego na odparo,walniku, 
5) ' składu chemicznego produktu. 

2. Parametry, o -których mowa w ust. 1, powinny 
być ewidencjonowane w terminach ustalonych W in-
strukcji eksploatacji. . . 

§ 9. Zmiana parametrów procesu technolągicznego 
powinna być kontrolowana na podstawie wyników ana
lizy chemicznej produktu. 

§ 10. Szczelność instalacji, aparatów i ur~ą~zeń 
technologicznych należy sprawdzać raz na dobę. Wyniki 
kontroli należy zapisywać w książce ruchu. Sposób prze
prowadzania kontroli szczelności powinien ' być określony 
w instrukcji eksploatacji. 

§ 11. Stan techniczny urządzeń 'rozprężalni i mie
szalni oraz ich zdolność do dalszej pracy i warunki 
eksploatacji powinny być oceniane na podstawie wyni~ 
ków oględzin i przeglądów przeprowadzanych okresowo. 

§ 12. 1. Oględziny urządzeń i instalacji należy prze
. prowadzać nie rzadziej niż raz na dobę. 

2. Podczas og1ędzin należy ,w szczególności sprawdzać: 

1) stan uIządzeń zabezpieczających, 
2) prawidłowość wskazań aparatury kontrolno-pomia- ' 

rowej, 

roku, przegląd zaworów redukcyjnych i szybko zamyka
jących - co najmniej raz na 6 miesięcy, a zaworów bez
pieczeństwa, , filtrów i odparowalników - co najmniej 
raz na 3 miesiące. ' 

2. Przeglądy urządzeń i instalacji powinny obej
mować : 

1) szczegółowe oględziny zgodnie z zakresem określo
nym w § 1'2 ust. 2, 

2) sprawdzenie działania zaworów redukcyjnych, 
3) sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa 

. i szybko zamykających, 
4) sprawdzenie działania pomp ' i sprężarek, 
5) sprawdzenie działania odparowalników, 
6) sprawdzenie stanu i stopnia zużycia urządzenia lub 

jego części. 

3. W wyniku przeprowadzonego przeglądu należy: 
1) wykonać niezbędne zabiegi konserwacyjne, 
2) usunąć stwierdzone usterki, 
3) wymienić ' zużyte lub uszkodzone części urządzenia. 

4. Z przepro:wadzonego przeglądu urządzeń - i insta- . 
lacji sporządza się protokół. 

§ 14. Rozprężalnie i mieszalnie należy wyłączyć z 
ruchu w razie: ' 

1) gdy parametry produktu nie odpowiadają Polskiej 
Normie. 

.2) zagrożenia dla obsługi lub otoczenia, 
3) nadmiernego wzrostu temperatury w odparowalniku . 

§ 15. Każde wyłączenie i uruchomienie rozprężalni 

odnotowuje się w książce ruchu, z podaniem przyczyn. 

§ 16. Analizy techniczno-ekonomiczne pracy rozprę
żalni i mIeszalni powinny być opracowywane nie rzadziej 
niż raz w roku. 

3) stan sprzętu i 
-4) stan urządzeń 

środków ochrony przeciwpożarowej, 
i instalacji technologicznych (wzro- , § 11. Terminy i zakresy przeprowadzania remontów 

urządzeń i instalacji rozprężalni mieszalni należy okreKOwo), 
5) stan ob~ałowania zbiorników. 

3. Wyniki , przeprowadzonych oględziri należy odno
tować w książce ruchu. 

§ 13. 1. Przeglądy urządzeń i instalacji rozprężalni 
mieszalni należy przeprowadza':; nie rzadziej niż raz w 

ślić w instrukcji eksploatacji. 

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z -dniem ogło

szenia. 

Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowęj: 
J. Woźniak 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I PAUWOWEJ 

z dnia ,28 lutego 1981 r. 

w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji rozkładni gazu ziemnego. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 ,r. Q gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96) 
oraz w związku z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia 
kompetencji niektórych naczelnych i centralnych orga
nów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach 
szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, 
poz. 334) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady 
eksploatacji rozkładni gazu ziemnego w jednostkach 
gospodarki uspołecznionej. 

2. Ęksploatację rozkładni gazu ziemnego należy pro
wadzić zgodnie z . pq:episami zarządzenia oraz ogólnymi 

zasadami eksploatacji określonymi w . zarządzeniu Mini
strów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materia
łowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w .. l!prawie ogól
nych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energe
tycznych (Monitor Polski Nr 25, pO,z. 114). 

3. Przez rozkładnię gazu ziemnego, zwaną dalej 
"rozkładnią", należy rozumieć urządzenie energetyczne 
do katalitycznej konwersji gazu ziemnego parą wodną. 

§ 2. Rozkładnia. może być przyjęta do eksploatacji 
po stwierdzeniu zainstalowania: 

1) reaktora wyposażonego w: 
aj złoże katalizatora, 
b) palniki, 
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-
c) wzierniki kontrolne, 
d) zabezpieczeni'a przed nagłym wzrostem ciśnienia, 

2) urządzeń do odzysku ciepła, 
3) urządzeń wytwarzających podciśnienie w przestrzeni 

opałowej reaktora, 
4) urządzenia do automatycznej regulacji: 
, a) ciśnień i ilości pary wodn,ej oraz gazu ziemnegQ 

do katalitycLnej konwersji, 
b) ilości paliwa do palników oraz stosunku powietrza 

do gazu, 
c) - ciśnienia na wylocie z rozkładni, 
d) podciśnienia w przestrzeni ópałowej reaktora, 

5) aparatury kontrolno-pomiarowej umożliwiającej nie, 
przerwaną kontrolę przebiegu katalitycznej konwersji, 

6) armatury odcinającej dopływ gazu do -rozkładni; 
7) armatury odcinającej automatycznie dopływ gazu 

- ziemnego w razie: 
a) zaniku podciśnienia w przestrzeni opałowej re

aktora, 
b) zaniku ciśnienia gazu do palników, 
c) niezapewnienia niezbędnego minimum ilości pary 

do katalitycznej konwersji gazu ziemnego, 
8) armatury umożliwiającej pobór próbek gazu, 
9) aparatury zabezpieczającej przed wzrostem ciśnienia 

mediów technologicznych. 

§ 3. Uruchomienie rozkładni _po remoncie wYmaga 
rozruchu mechanicznego i technologicznego i może na
stąpić po komisyjnym odbiorze, zgodnie - z instrukcją 

eksploatacji rozkładni. 

§ 4. Włączenie rozkładni ' do ruchu może nastąpić 
jedynie na p'olecenie osoby sprawującej kierownictwo 
nad eksploatacją rozkładni. 

§ 5. Przed uruchomieniem rozkładni powinna być 
przeprowadzona kontrola stanu technicznego elementów 
rozkładni, zgodnie z instrukcją eksploatacji. 

§ 6. Włączenie rozkładni do ruchu może nastąpić 
wówczas, gdy analiza gazu z konwersji wykaże prawidło- ' 
wy przebieg procesu technologicznego. 

§ 7. Rozkładnię należy natychmiast wyłączyć ' z ru-
chu w razie: ' 

1) gdy analiza gazu z konwersji wskazuje nieprawidło
wy przebieg procesu technologicznego, 

7) nie zachowania właściwych proporcji składników w 
procesie technologicznym. 

§ 8. Każde uruchomienie i wyłączenie rozkładni z ru
chu należy odnotować w książce ruchu rozkładni, z po
daniem przyczyn. 

§ 9. ,W rozkładni wyłączonej z ruchu należy zabez
pieczyć przed zamarzaniem wszystkie elementy, w któ
rych -znajduje się lub może znajdować się woda. 

,§ 10. ' Sposób prowadzenia ruchu; rózkładni, do
puszczalne szybkości zmian parametrów oraz minimalne, 
maksymalne, trwałe i chwilowe wydajności powinny 
być określoIie w instrukcji eksploatacji. 

§ 11. Podstawowe parametry określające przebieg 
procesu technologiczne'go powinny być rejestrowane za 
pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej. 

§ 12. Dokumentację pracy rozkłauni stanowią: 
1) książka ruchu rozkładni, 
2) zapisy parametrów dokonywane przez obsługę roz

kładni. 

§ 13. Zmiana parametrów procesu technologicznego 
powinna być kontrolowana na podstawie wyników ana
lizy chemicznej gazu z konwersji. , . ' 

§ 14. Raz na , 8 godzin powinna być dokonywana 
kontrola parametrów jakościowych: 

1) gazu ziemnego, 
2) gazu z konwersji, 
3) spalin. 

§ 15. W r9zkładni należy co najmniej raz na 8 go
dzin dokonać kontroli: 

1) szczelności urządzeń, rurociągów technologicznych 
i armatury, 

2) prawidłowosci pracy pomp, wentylatorów 
sorów. 

kompre-

§ 16. Analizy techniczno-ekonomiczne pracy rozkład
ni powinny być opracowywane nie rzadziej ni~ raz w 
roku. ' 

§ 17. - 1. Terminy i zakres dokonywania przeglądów 
i remontów rozkładni gazu powinny być określone W 
instrukcji eksploatacji. 

2) zagrożenia dla obsługi lub otocz-enia, 
3) pojawienia się węgla elementarnego w -postaci sadzy _ 2. Okresowe przeglądy stanu technicznego rozkładni 

w gazie z konwersji, gazu powinny być dokonywane komisyjnie. -
4) zaniku podciśnIenia w przestrzeni opałowej reaktora, 
5) zaniku ciśnienia gazu do palników, 
6) spadku ciśnienia gazu ziemnego przed rozkładnią do 

wartości niższej od okreś,lonej w instrukcji eksplo-
atacji, 
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§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej : 
J. Woźniak 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZJ;DU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 15 lutego 1987 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd 
Statystyczny. 

1. Na podstawie art. -16 ust. 4 ustawy z dnia 26 lu
tego 1982 r. o' statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) 
ogłasza się według stanu na dzień - 31 grudnia 1986 r. 
zmiany w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalo· 
nych przez Główny Urząd Statystyczny, stanowiącym ża
łącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urżędu Sta-

tystycznego z dnia 20 lutego 1986 r. (Monitor Polski 
Nr 16, poz. 104). 

2. Zmiany, o których mowa w ust, - 1, zawiera za
łącznik do niniejszego obwieszczenia. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: W. SadOwski 


