
Przepisy ogólne

1. Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed 
pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem.

2. Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji 
dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem.

3. Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet 
chwilowo.

Przygotowanie instalacji do próby szczelności

1.Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. Czynność 
płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek  nie może być 
przemarznięty.

2.Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego.

3.Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i kompletność 
zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów.

Przebieg badania szczelności wodą zimną

1.Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik 
wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

2. Manometr powinien mieć średnicę 160mm, klasę dokładności 0,6 i zakres tarczy co najmniej 
50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić:
0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar (0,01 MPa przy ciśnieniu 1 MPa)
0,2 bar przy ciśnieniu większym (0,02 MPa przy ciśnieniu większym)

3. Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji 
wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia.

4.Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do 
wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia
roboczego ale nie mniej niż 10 bar. Badanie przeprowadzić zgodnie z warunkami w tabeli.

5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się zmienić 
o więcej niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić 
protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Badanie instalacji sprężonym powietrzem

1. Badanie można przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju.
2. Wartość ciśnienia badania nie powinna przekraczać 3 bar.
3. Wszelkie nieszczelności należy lokalizować akustycznie lub środkiem pianotwórczym.
4. Wymagania odnośnie manometru i warunków pogodowych są identyczne jak dla badania wodą.
5. Wynik należy uznać za pozytywny jeśli manometr nie wykaże spadku ciśnienia.



Próba szczelności wodą ciepłą

Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, 
poddaje próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym 
instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie 
uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby nie może wykazywać roszenia.

Źródło - http://www.instsani.pl/wodszcze.htm


