
OPIS SYSTEMU JAKOŚCI ZABEZPIECZAJĄCEGO
ZGODNOŚĆ MONTAŻU

Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMAGANIAMI
/załącznik Nr 4/

      Obowiązujące przepisy określają dokładnie sposób montażu oraz warunki jakie spełniają 
montowane elementy. Zapewnienie zgodności montażu z obowiązującymi przepisami wiąże 
się więc z: 
- wykonaniem montaży przez odpowiednio zorganizowany i wyposażony warsztat
- zapewnieniem elementów do montażu wysokiej jakości posiadających odpowiednie 
wymagane atesty i świadectwa homologacji
- profesjonalnym montażem przez doskonale wyszkolonych i doszkalanych monterów
- posiadaniu odpowiednich instrukcji montażowych, danych technicznych
- prowadzeniem dokumentacji wykonanych montaży

      Zadaniem firmy P.H. ALEX Tadeusz Ożarowski jest wprowadzenie w zakładach 
pracujących w oparciu o jego homologację procedury zabezpieczenia skuteczności kontroli 
zgodności sposobu montażu instalacji do zasilania LPG z homologowanym sposobem 
montażu. Każdy zakład montujący w sieci P.H. ALEX jest okresowo kontrolowany przez 
pracownika firmy P.H. ALEX. Sprawdzane są warunki montażu, ich technologia, stan 
wyposażenia badawczego kontrolowanej firmy, warunki obsługi klienta.
Pracę wszystkich zakładów śledzimy na bieżąco na podstawie tworzonej przy montażu 
dokumentacji i odpowiednich formularzy. 
Archiwizowane są kopie wszystkich wyciągów ze świadectwa homologacji sposobu montażu 
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem P.H. ALEX Tadeusz 
Ożarowski.

Warsztat montażu
      Autoryzowany zakład montażu montażu samochodowych instalacji gazowych:
- jest zarejestrowany zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, spełnia wymogi przepisów 
BHP i PPOŻ, a jego organizacja wewnętrzna zapewnia należytą obsługę (montaż, naprawy) 
samochodu klienta
- spełnia wymogi dotyczące warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy zgodnie z 
właściwymi rozporządzeniami 
- posiada minimum dwa miejsca parkingowe dla klientów serwisu
- posiada jasno określone pomieszczenia warsztatowe, biurowe i magazynowe
- w przypadku kanałów naprawczych – obowiązkowo zamontowana jest wentylacja 
antywybuchowa
- na stanowiskach napraw i regulacji – wyciągi spalin dostosowane do rodzaju regulowanych 
pojazdów
- posiada odpowiednie wyposażenie pozwalające na bezpieczne adaptacje pojazdów na gaz
- posiada stanie sprawności niezbędnego wyposażenia diagnostycznego
- prowadzi dokumentację wykonanych montaży
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System jakości definiuje: 
- warunki techniczne i technologię montażu
- procedury kontroli jakości

Warunki techniczne i technologia montażu: 
1. Dopuszczalny poziom emisji i współczynnika nadmiaru powietrza dla pojazdów 

samochodowych 
2. Warunki jakie musi spełniać zamontowana instalacja zasilania gazem LPG wynikające 

z przepisów prawa: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz.262) z późn. zm.

3. Kompletacje systemów zasilania LPG
4. Opis stosowanych numerów homologacji

Procedura kontroli jakości obejmuje 
1. Procedurę kontroli jakości elementów użytych do montażu
2. Procedurę kontroli jakości elementów po wykonaniu montażu
3. Skróconą instrukcję kontroli jakości

Materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli 
1. Dokument zawierający kompletację elementów instalacji gazowej LPG
2. Analizator spalin z drukarką, posiadający atest ITS w Warszawie.
3. Zestaw kontrolno-diagnostyczny posiadający atest ITS w Warszawie.
4. Tester szczelności (pianka)
5. Elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności
6. Przewód do propan-butanu o średnicy 19 mm i naczynie z wodą.

Elementy do montażu
Wszystkie elementy używane do montażu a podlegające certyfikacji, homologacji 
posiadają odpowiednie oznaczenia certyfikacji.( kontrola oznaczeń homologacji 67R 
elementów instalacji, kontrola oznaczeń przewodów gazowych). Staranny dobór 
elementów składowych instalacji ma znaczący wpływ na jej sprawne i bezpieczne 
działanie oraz poprawną, określoną przepisami emisję zanieczyszczeń (kontrola 
wzrokowa braku widocznych uszkodzeń elementów instalacji, w przypadku stwierdzenia 
takich uszkodzeń nie należy montować wadliwych elementów; kontrola legalizacji 
zbiornika- stwierdzenie zgodności zaświadczenia o legalizacji z danymi na tabliczce 
znamionowej zbiornika).
Bardzo istotne są elementy pomocnicze stosowane przy montażu:
- właściwe śruby, blachowkręty ( odpowiednia klasa wytrzymałości np. minimum klasa 
8.8 odporność na korozję)
- właściwe opaski ślimakowe zapewniające szczelność układów,
- środki antykorozyjne np. Biotex itp.

Kontrola pozyskiwanych elementów gwarantuje użycie tylko właściwych części do 
montażu.
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Dobór elementów
Przed montażem do konkretnego samochodu dobierane są odpowiednie elementy takie jak 
odpowiedni zbiornik z odpowiadającym mu wielozaworem, system odpowiedni do 
danego typu zasilania, mikser odpowiedni do danego typu dolotowego, emulator 
właściwy danemu układowi wtrysku.
Na etapie dobierania elementów przed montażem gwarantujemy ich zgodność z 
obowiązującymi przepisami oraz zapewniamy właściwe działanie pojazdu po ich 
poprawnym montażu.

Prawidłowy montaż i kontrola wykonania montażu
Montaż odbywa się na odpowiednio wyposażonym do tego stanowisku wyłącznie przez 
przeszkolony do tego personel.
Tylko dobrze wyszkolony personel daje gwarancje poprawności przeprowadzonych 
montaży. Pomimo dużych kwalifikacji pracowników podczas montażu przeprowadzana 
jest kontrola poszczególnych fragmentów instalacji:
- kontrola prawidłowego ustalenia umieszczenia elementów przed rozpoczęciem montażu
- kontrola kompletacji instalacji
- kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego wykonanych otworów przed mocowaniem 
ramki zbiornika oraz pozostałych elementów
- kontrola mocowania ramki i zbiornika
- kontrola poprawności montowania wielozaworu
- kontrola poprawności zamontowania zaworu tankowania
- kontrola prawidłowego umocowania i wypoziomowania zbiornika
- kontrola zamocowania reduktora i elektrozaworu gazowego, prawidłowości podłączeń 
- kontrola podłączeń elektrycznych 
- kontrola ułożenia i mocowania przewodów gazowych
- kontrola montażu miksera i poprawności jego dostosowania do układu dolotowego 
silnika 

Wyżej wymienione czynności są wykonywane na bieżąco przez wytypowanego 
pracownika- np. kierownika montażu, co jest udokumentowane na odpowiednich drukach.

Po wykonaniu całego montażu samochód jest dokładnie sprawdzany przez 
kierownika montażu, który wypełnia odpowiedni formularz dokładnie opisujący 
sposób przeprowadzenia badanego montażu.

Po zaakceptowaniu montażu pojazd zostaje zatankowany i następuje sprawdzenie 
szczelności połączeń układu zasilania gazem za pomocą testera szczelności oraz 
uruchomienie systemu. 
Jazda próbna potwierdzająca sprawność układu jest ostatnim etapem montażu.
Przy uruchomionym systemie sprawdzamy pracę reduktora i elektrozaworu gazowego. 
Przy użyciu urządzenia do kontroli (zgodnie z jego instrukcją) sprawdzamy szczelność i 
wytrzymałość przewodów wentylacyjnych i obudowy wielozaworu, a następnie 
sprawdzamy zawór nadmiernego wypływu gazu.
Kolejno przy użyciu analizatora spalin sprawdzamy toksyczność spalin i jej zgodność z 
przyjętymi normami oraz porównujemy pracę silnika w zależności od rodzaju zasilania 
gazem i benzyną.
Jeśli dotyczy sprawdzamy poprawność wykonania obudowy zbiornika.
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W przypadku instalacji zamontowanej w samochodzie z wtryskiem paliwa sprawdzamy 
poprawność podłączenia instalacji elektrycznej do instalacji pojazdu.

Monterzy
Do przeprowadzania montażu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami potrzebni 
są dobrze wyszkoleni mechanicy samochodowi- monterzy.
Do montażu samochodowych instalacji gazowych upoważnieni są wyłącznie mechanicy 
posiadający świadectwo ukończenia odpowiednich kursów, zarówno teoretycznych, jak i 
praktycznych.
Każdy montaż sieci jest zobowiązany do okresowego szkolenia mającego na celu 
pogłębienie wiedzy, omówienie nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń oraz 
przypomnienie i zweryfikowanie wiedzy na temat przepisów regulujących sposób 
montażu.
Szkolenia organizowane są przez firmę P.H. ALEX Tadeusz Ożarowski.
System szkoleń i doszkalania monterów jest zasadniczym elementów programu 
zapewnienia zgodności montaży z obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja techniczna
Udostępnienie dokładnej dokumentacji technicznej, schematów fabrycznych montażu jest 
niezbędne do zapewnienia zgodności montaży z obowiązującymi przepisami. 
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