
lNsTYTuT NAFTY l GAZU - PAŃSTWoWY lNsTYTuT BADAWCZY ZAKŁAD Kraków, gt.o7.2o17
PRzESYŁANIA l DYSTRYBUcJl GAzU
LABORATORlUM BADAŃ ARMATURY

l TEcHNlK EKsPLoATACJl GAzoclĄGÓW
ul. Bagrowal, 30-733 Kraków

sPRAWozDANlE z BADAŃ Nr WWB.7781.6.2o17.MCHR
, wykonane W oparciu o Sprawozdanie tNiG-PlB nr 3898/G P-tl!7

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:

PG.GS-RN.100 - 3 szt. nr próbki w lNiG-PlB tl3898lcPl17,2l3898lcut7,3l3898lGPltt

PG.GS_RN.50 _ 2 szt. nr próbki w lNiG_PlB4/389slGPlt7,5l3898lGPlt7-

, Nazwa i adres zlecające8o przeprowadzenie badań MAŁoPoLsKl WolEWÓDzKt lNsPEKroR
,* NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOW|E ul. łobzowska 67, 30-038 Kraków.

lmię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:

A. Oznaczenie próbki

lawornik 65ą 324@ Myślenice
' 2. Data pobrania próbki: 76.05.2077r.; nr protokołu pobrania próbki: 1

3. Data dostarczenia próbki:18.05.2077.; nr protokolu przyjęcia próbki: 3898/Gpln7,
4, Oznaczenie producenta :

! Producent: RUZU FLEX METALHORTL|M SAN.TICARET. A.S.
BURSA SERBEST BOLGES' - TR - 76600 GEMLiK - BURSA Turcja

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący; pnewody pc.Gs-R,v.so
; o długoŚci 0,5 m - partia produkcyjna 03/2075; pnewody PG.GS-RNilU) o długości 7,0 m -

partia produkcyjna 05/2076
6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: nie określa się
7. Określenie sposobu opakowania próbki: opakowanie labryczne zabezpieczone foliq oraz

opatnone znakami unędowymi.
8. WielkoŚĆ partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę: 50 szt. pnewodu o długości 0,5 m

39 szt. przewodu o długości 7,0 m
9. Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki: 3 przewody o długości 1,0 m i 2 przewody o długości 0,5 m! l0.Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy

pobieraniu i zabezpieczeniu próbki:

- art. 25 ust. 7 i 2 ustawy z dnia 76.kwietnia 2NEr. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2o76r.
poz. 7570 z poźn. zm.);

Rozporzqdzenie Ministra tnlrastrukury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2o75 r, w sprawie
; próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku

krajowym (Dz. U. z 2O75r. poz. 2332)

Il.Data przeprowadzenia badania: od 29.05.2077 r. do 78.07.2077 r,

12.Miejsce przeprowadzenia badania (jeślizostało wykonane poza siedzibą laboratorium}: nie
dotyczy

Strona l z 5



B. Wynikizleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

og ędz nY: 

i;;:;':i::,,rł::';:::;,I:;:::;T:::'|ł;łii!"!!"';#:,:,,::"i7iI},
badawczymi.

Badania fizyczno-chemiczne:

tp.
właściwości
użytkowe

Badana cecha

Wymaganie wg
PN-EN 14800:2010

Bezpieczne meta!owe
przewody

przyłączeniowe faIiście
giętkie do przyłączania
urządzeń domowych
zasilanych paIiwami

gazowymi

Sposób badania wg
PN-EN 14800:2010

,,Bezpieczne meta!owe
przewody przyłączeniowe

faliście giętkie do
przyłączania urządzeń
domowych zasilanych
paliwami gazowymi"

1, szczelność szczel ność pkt 5.3.1 pkt 5.3.2

2

Wytrzymałość na
ciśnienie

wewnetrzne

Wytrzymałość
stru ktu ra l na

pkt 5.4.1 pkt 5.4,2

3 Efektywność
Natężenie
przepłVwu

pkt 5.5.1 pkt 5.5.2

4
Zachowanie się

e le ktrostatvczne

przewodnictwo

elektryczne
pkt 5.6.1 pkt 5.6.2

5

Maksymalne
obciążenie dla

dopuszczalnego
od kształcenia

Rozciąganie pkt 5.7.1 pkt 5.7.2

Elastyczność
przewodu

pkt 5.13.1 pkt 5.13.2

6
Szczelność (w

przypadku pożaru)

Odporność na
wysoką

temperaturę

pkt 5.12.1 pkt 5.12.2

8
Odporność na

wgniecenie
Odporność na

wgniecenie
pkt 5.18.1 pkt 5.18.2

1. Sprawdzenie szcze!ności

tp. Nr próbki

szczelność
t=l0min

Temp.
ciśnienie

Ibarl
Wynik

1 1,13898lGPl17

(J
ol
tn
+lo
N

3

szczelny

2 213898lGPl17 szczelny

3 3l3898/GPl77 szczelny

4 4l3898lGPl77 szczelny

5 5l3898lGPl17 szczelny
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2. Sprawdzenie wytrzymałości strukturalnej

Utrzymanie ciśnienia 6 bar przez 300 s.

3. Sprawdzenie natężenia przepłyuru

tp. Nr próbki
Długość

początkowa

lmm]

ciśnienie
próbne

Ibar]

Długość

końcowa

lmml

Dopuszczalne

wydłużenie

W

Wynik badania

szcze!ność
Wydłużenie

l%l

1 2/3898lGP/77 1013 6 ].015 <3 szczelny o,2

Lp. Nr próbki
Strumień

WymaBany

Im'/h]

Strumień
zmierzony

Im'lh]
1 tl3898lGPh7 > 1,50 1,90 t 0,02

4. Sprawdzenie przewodnictwa elektrycznego

Lp. Nr próbki

Prąd
badania

IA1

Napięcie

na końcach
przewodu

tV]

Rezystancja

wymagana

[n/m]

Rezystancja

obliczona

tO/ml

7 2l3898lGPl17 25 3,73 ś 1,0 0,15

5. Sprawdzenie odporności na rozciąganie

Lp. Nr próbki

Długość
początkowa

Imm]

Obcią-

żenie

lNl

Długość z

obciążeniem*

Imm]

Długość
po zdjęciu

obciążena

Imml

Dopuszczalne

trwałe
wydłużenie

l%l

Wynik badania

szczeIność

Trwałe

wydłużenie

W
1 313898/GP/t7 1014 ,1000 1031 1018 <3 szczelny 0,4

*Dopuszczalna długość z obciążeniem nie może przekraczać 1l0% długości początkowej tj 1115 mm.
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6. Sprawdzenie odporności na wysoka temperaturę

Lp.
Nr próbki

ciśnienie
próby

]kPal

Czas
trwania
próby
Iminl

Dopuszczalny
wyciek w

czasie próby
Idm3/h]

Wyciek w
czasie
próby

Idm3/h]
L 413898lGPl77 50 30 ś 150 4,80

7. Sprawdzenie elasĘczności przewodu

Po zamocowaniu pionowo w imadle przewodu próbka nr 5l3898lGPll7i obciążeniu wolnego
końca odważnikiem o masie 2 kg, średnica pętli nie przekroczyła dopuszczalnej średnicy tj.
250 mm,

Wynik badania pozytywny.

8. Sprawdzenie odporności na wgniecenia

lnne badania: Nie dotyczy

Lp. Nr próbki

szczelność
t=l0min

Temp. ciśnienie
tbarl Wynik

1 5l3898/GP/17 (20ts)sc 3 szczelny
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Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymiwłaściwościami użytkowymi
wYrobu budowlanego okreŚlonymiw pkt.4,,Protokołu pobrania próbkiwyrobu budowlanego"

UWAG!: Szczegółowe wyniki badań zawarto w sprawozdaniu lNiG-plB nr 3898/Gp-].lt7

Sprawozda

Andrzej
(podpis

Toma sz uino, ...6,, #. _|1. &*
(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)

Badana cecha

Wartość
deklarowana
wg deklaracji

właściwości

użytkowych nr

0051-cPD_0399

Wynik badania
Kryterium

oceny

Ocena i

interpretacja
wyników

badań

szczelność poniżej 10 cm3/h szczelny
Nieszczelność

ś 10 cm3/h
zgodny

Wytrzymalość na
ciśnienie

WeWnętrzne
6 bar szczelny

Szczelność pod

ciśnieniem

WeWnętrznym

6 bar

zgodny

Efektywność 1,80 m3/h przepĘw
1,90 m3lh strumień

zmierzony

Wynik badania

większy od

wartości

deklarowanej

zgodny

Zachowanie się
elektrostatyczne

0,8 O/m R = 0,15 O/m

Wynik badania

mniejszy od

wartości

deklarowanej

zgodny

Maksymalne
obciążenie dla

dopuszczalnego
odkształcenia

1000N

- wydłużenie z

obciążeniem

=31 mm

- trwałe wydłużenie

= 0,4 To

-dopuszczalny

przeciek

- szczelny

- wydłużenie z

obciążeniem
<lo%

- trwałe

wydłużenie

<3%
-dopuszczalny

przeciek

< 10 cm3/h}

zgodny

Badanie

elastyczności -
wynik pozytywny

Średnica pętli

< 250 mm
zgodny

Szczelność (w
przypadku pożaru)

650'C przez 30 min wyciek 4,80 dm3/h
wyciek

ś 150 dm3/h
z6odny

Odporność na
wgniecenie

spełnia szczel ny

dopuszczalny
przeciek po

uderzeniu

< 10 cm3/h

zgodny

w trzech egzemplarzach.
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