Pr�a g��na szczelno�ci instalacji gazowej przed pod��czeniem licznika gazu Zabrze Bytom Gliwice Chor

<p>Wykonujemy pr��g��n� szczelno�ci instalacji gazowej <strong>przed pod��czeniem
licznika gazu</strong>. Pr�a jest wykonywana manometrem z wa�nym �wiadectwem
wzorcowania i zgodnie z przepisami ustawy.</p> <p>Po wykonaniu pr�y <strong>wystawiany
jest protok�/strong>, kt�y jest niezb�nym dokumentem dla gazowni przed instalacj� licznika
gazu w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym.</p> <p>�</p> <div> <h1><a
href="http://www.arslege.pl/glowna-proba-szczelnosci/k219/a23124/" title="G��na pr�a
szczelno�ci"> </a><img src="images/proba glowna szczelnosci instalacji gazowej zabrze
gliwice bytom chorzow.jpg" border="0" alt="proba glowna szczelnosci instalacji gazowej zabrze
gliwice bytom chorzow" title="proba glowna szczelnosci instalacji gazowej zabrze gliwice bytom
chorzow" style="float: right; margin: 5px; border: 0px none;" /><a
href="http://www.arslege.pl/glowna-proba-szczelnosci/k219/a23124/" title="G��na pr�a
szczelno�ci">� 44 <em>G��na pr�a szczelno�ci</em></a></h1> <p>�</p> </div> <p
style="padding-left: 30px;">1.�W przypadku:<br /> 1) wykonania nowej instalacji gazowej,<br
/> 2) jej przebudowy lub remontu,<br /> 3) wy��czenia jej z u�ytkowania na okres d�u�szy
ni� 6 miesi�y<br /> -�nale�y przed przekazaniem jej do u�ytkowania
przeprowadzi�<strong>g��n� pr��szczelno�ci.</strong></p> <p>�</p>
<p><br
/>Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�rznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W
sprawie warunk� technicznych u�ytkowania budynk� mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz.
836) uaktualnione o <span>ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27
listopada 2009 r.</span> zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie warunk� technicznych
u�ytkowania budynk� mieszkalnych <br /> <br /> <span>Rozdzia� 13 <br /> U�ytkowanie
instalacji i urz�dze�gazowych</span> <br /> <br /> <span>� 43.</span> <br /> Instalacja
gazowa powinna w okresie jej u�ytkowania zapewnia�mo�liwo��bezpiecznego korzystania z
urz�dze�gazowych, zgodnego z warunkami za�o�onymi w projekcie tej instalacji. <br /> <br
/> <span>� 44.</span> <br /> 1. W przypadku:</p> <p>�</p> <div style="padding-left:
10px;">1) wykonania nowej instalacji gazowej, <br /> 2) jej przebudowy lub remontu, <br /> 3)
wy��czenia jej z u�ytkowania na okres d�u�szy ni� 6 miesi�y - nale�y przed przekazaniem
jej do u�ytkowania przeprowadzi�g��n� pr��szczelno�ci.</div> <p><br /> <br /> 2.
G��n� pr��szczelno�ci przeprowadza si�odr�ne dla cz�i instalacji przed gazomierzami
oraz odr�nie dla pozosta�ej cz�i instalacji z pomini�iem gazomierzy. <br /> <br /> 3. G��n�
pr��szczelno�ci przeprowadza si�na instalacji nie posiadaj�cej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za�lepieniu ko��ek, otwarciu kurk� i od��czeniu
odbiornik� gazu. <br /> <br /> 4. Manometr u�yty do przeprowadzenia g��nej pr�y
szczelno�ci powinien spe�nia�wymagania klasy 0,6 i posiada��wiadectwo legalizacji. <br />
<br /> 5. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi� <br /> 1) 0-0,06 MPa w przypadku
ci�nienia pr�nego wynosz�cego 0,05 MPa, <br /> 2) 0-0,16 MPa w przypadku ci�nienia
pr�nego wynosz�cego 0,1 MPa. <br /> <br /> 6. Ci�nienie czynnika pr�nego w czasie
przeprowadzania g��nej pr�y szczelno�ci powinno wynosi�0,05 MPa. Dla instalacji lub jej
cz�i znajduj�cej si�w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagro�onym
wybuchem, ci�nienie czynnika pr�nego powinno wynosi�0,1 MPa. <br /> <br /> 7. Wynik
g��nej pr�y szczelno�ci uznaje si�za pozytywny, je�eli w czasie 30 minut od ustabilizowania
si�ci�nienia czynnika pr�nego nie nast�pi spadek ci�nienia. <br /> <br /> 8. Z
przeprowadzenia g��nej pr�y szczelno�ci sporz�dza si�protok� kt�y powinien
by�podpisany przez w�a�ciciela budynku oraz wykonawc�instalacji gazowej. <br /> <br />
<span>� 45.</span> <br /> W przypadku gdy instalacja gazowa nie zosta�a nape�niona
gazem w okresie 6 miesi�y od daty przeprowadzenia g��nej pr�y szczelno�ci ? pr��te
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nale�y przeprowadzi�ponownie. <br /> <br /> <span>� 46.</span> <br /> Do obowi�zk�
w�a�ciciela budynku w zakresie utrzymania w�a�ciwego stanu technicznego instalacji
gazowej nale�y:</p> <div style="padding-left: 10px;">1) zapewnienie nadzoru nad
wykonywaniem g��nej pr�y szczelno�ci, <br /> 2) zapewnienie nadzoru nad realizacj� rob�
konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem us�ug zwi�zanych z
realizacja zalece�wynikaj�cych z okresowych kontroli w lokalach, <br /> 3) w przypadku
stwierdzenia w toku kontroli okresowej wyst�owania zagro�enia <br /> bezpiecze�twa
u�ytkownik� ? wy��czenie z u�ytkowania instalacji lub jej cz�i, <br /> 4) wyst�owanie do
dostawcy gazu w przypadku konieczno�ci jej nape�nienia gazem, <br /> 5) zapewnienie
realizacji zalece�pokontrolnych wydawanych przez upowa�nione organy, <br /> 6) w
przypadku wyst�pienia ryzyka zagro�enia bezpiecze�twa u�ytkownik� lokali ?
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji, <br /> 7) zawiadamianie dostawcy gazu
w ka�dym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w kt�ej umieszczono kurek g��ny
gazowy.</div> <p><br /> <span>� 47.</span> <br /> Stan technicznej sprawno�ci instalacji
gazowej w budynku powinien by�kontrolowany r�nocze�nie z kontrol� stanu technicznego
przewod� i kana�� wentylacyjnych oraz spalinowych.</p><div><a
href="http://www.artio.net/joomla-extensions/joomsef" style="font-size: 8px; visibility: visible;
display: inline;" title="JoomSEF: Joomla SEO component for SEF URLs">Joomla SEO powered
by JoomSEF</a></div>
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