
………..………………………………..
Data wykonania próby szczelności

Pieczątka wykonawcy

PROTOKÓŁ NR ……………………….
z głównej próby wytrzymałości i szczelności wewnętrznej instalacji gazu

1. Dane dotyczące budynku:

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Rodzaj budynku: ………………………………………………………………………………………………………………...…..

2. Inwestor: ………………………………………………………………………………………………………………...……………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Wykonawca instalacji: …………………………………………………………………………………………………………...

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Dane wewnętrznej instalacji gazowej:

Rodzaj instalacji: nowa, istniejąca, rozbudowa*

Materiał rur: …………………………. Technika łączenia: ……………………………………………..

Średnica rur: …………………………. Lokalizacja gazomierza: ……………………………………..

5. Dane przyrządu pomiarowego:

Rodzaj: manometr tarczowy kontrolny Numer: ……………………..…………………

Klasa dokładności: 0,6  Zakres pomiarowy: ………………………..………………

Data uwierzytelnienia: ………………………………

6. Parametry przeprowadzonej próby:

Medium próbne: powietrze, gaz obojętny *

Ciśnienie czynnika próbnego: ..………………………………………………………………………………………..

Czas trwania próby: .…………………………………………………………………………………………………..

7. Wynik próby:

POZYTYWNY – brak spadku ciśnienia *

NEGATYWNY – spadek ciśnienia o  ………….. MPa w czasie trwania próby *

8. Członkowie komisji:

…………………………………………………….. ……………………………………………………..
…………………………………………………….. ……………………………………………………..

(Przedstawiciel inwestora)       (Przedstawiciel wykonawcy)

Główna próba szczelności wykonana zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U.1999.74.836 z dnia 16 sierpnia 1999 r 

* - niepotrzebne skreślić



Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U.1999.74.836 z dnia 16
sierpnia 1999 r. :

§ 44. Główna próba szczelności

1. W przypadku:
1) wykonania nowej instalacji gazowej,
2) jej przebudowy lub remontu,
3) wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy
- należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.

2. Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzami 
oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.

3. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu
odbiorników gazu.

4. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać
wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo wzorcowania (legalizacji).

5. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
1) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,
2) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.

6. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności
powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego
powinno wynosić 0,1 MPa.

7. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

8. Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być
podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.

* - niepotrzebne skreślić


