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Spokojnych, bezpiecznych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia  
oraz szczęśliwego nowego roku życzy

Zespół Redakcyjny biuletynu UDT INSPEKTOR

Szanowni Czytelnicy,

bieżący numer biuletynu INSPEKTOR – TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO 
otwiera artykuł dr. inż. Andrzeja Ziółkowskiego, Prezesa Urzędu Dozoru 
Technicznego, dotyczący dozoru technicznego w kontekście bezpieczeństwa 
publicznego. Polski dozór techniczny aktywnie uczestniczy w wypełnianiu 
podstawowego zadania państwa, jakim jest bezpieczeństwo obywateli 
w różnych aspektach życia społecznego. 

Myślą przewodnią wydania jest rola kwalifikacji personelu technicznego 
w odniesieniu do bezpieczeństwa wytwarzania, wprowadzania na rynek 
i eksploatacji urządzeń technicznych. Bezpieczne użytkowanie urządzeń 
technicznych w znacznym stopniu zależy od wiedzy osób, które je kon-
serwują i obsługują, a także naprawiają i modernizują. Szkolenia Urzędu 
Dozoru Technicznego od wielu lat dostarczają najbardziej aktualnej 
wiedzy z zakresu polskiego systemu dozoru technicznego, jak również 
zagadnień i przepisów związanych z wprowadzaniem na rynek krajowy 
i UE wyrobów, w tym urządzeń technicznych. Certyfikacja osób zaś 
jest jednym ze sposobów zapewniania, że certyfikowana osoba spełnia 
wymagania bezpieczeństwa i jakości. 

W numerze piszemy o obowiązku zapewniania przez pracodawcę odpowied-
niego poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, na których mogą 
wystąpić atmosfery wybuchowe, o czym traktuje dyrektywa ATEX user. 

O wartościach, które decydują o tym, jak funkcjonuje i jak jest postrzegana 
firma, przeczytamy w wywiadzie z Ryszardem Biernackim, Dyrektorem 
Naczelnym ds. Inżynierii Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. 

W skrócie przedstawiamy jedną z największych inwestycji w polskiej 
energetyce, jaką jest budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni 
Opole. Próby ciśnieniowe kotłów były istotnym etapem w procesie budowy 
jednostek.

Eksperci próbują odpowiedzieć na pytanie, kiedy głębokość wady ma 
znaczenie w kontekście korozji naprężeniowej w rurociągach. Przeczytamy 
również, jaki jest wpływ długotrwałej eksploatacji na mikrostrukturę 
i właściwości różnorodnego złącza spawanego wykonanego pomiędzy 
stalą austenityczną i martenzytyczną w blokach energetycznych. 

Tradycyjnie przekazujemy również informacje o bieżących wydarzeniach, 
czyli konferencjach, sympozjach i forach.

Życzę udanej lektury oraz bezpiecznego nowego roku 2018!
Maciej Zagrobelny
Redaktor Naczelny
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Dozór techniczny 
a bezpieczeństwo 
publiczne 

 ▶ Dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Wśród wielu projektowanych zmian w ustawie o dozorze technicznym znalazło 
się jedno bardzo ważne zdanie: „Dozorem technicznym są określone ustawą 
działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń 
technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tym obszarze”. 
Ta pozornie błaha nowela ma w istocie niesłychanie ważne konsekwencje 
dla jednostek dozoru technicznego, których wieloletnie działania na rzecz 
bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych zostałyby 
oficjalnie włączone w system zapewniania bezpieczeństwa publicznego, 
czyli bezpieczeństwa obywateli.

Oficjalnie – ponieważ o ile dozór techniczny nie był dotąd wymieniany 
w ważnych dokumentach państwowych poświęconych bezpieczeństwu 
publicznemu, o tyle de facto od początku swojego istnienia działa w tym 
zakresie, minimalizując ryzyko groźnych awarii urządzeń technicznych, a więc 
także ryzyko wypadków, w których zostają poszkodowani ludzie – obywatele. 
Poszkodowani bezpośrednio lub pośrednio, ponieważ straty nie ograniczają 
się nigdy do bezpośrednich skutków wypadku, ale pociągają za sobą inne, 
nierzadko uruchamiając długi łańcuch szkód. Szkody wyrządzone środowisku 
mogą mieć skutki bardzo odległe w czasie. W skrajnych przypadkach – np. 
poważnej awarii w elektrowni, rafinerii czy w magazynie gazu – bezpieczeń-
stwo publiczne może zostać zagrożone w bardzo szerokim zakresie. Dążenie 
do ograniczania ryzyka awarii i wypadku przy eksploatacji urządzeń to dobro 
i bezpieczeństwo publiczne.

Ze względu na dzisiejszą, skomplikowaną sytuację na świecie i zagrożenia, 
jakie przynoszą nowe technologie, jednostki dozoru technicznego poszerzają 
kontekst swojego funkcjonowania, sprawiając, że ich działalność już dziś 
jest mocno osadzona w obszarze bezpieczeństwa publicznego. 

Zachowanie bezpieczeństwa publicznego to fundamentalna i wielowątkowa 
funkcja władzy państwowej. Włączenie do tych zadań dozoru technicznego 
jest konieczne, aby państwo mogło wywiązywać się ze swojego obowiązku.

Wobec braku jednej, ogólnie przyjętej definicji pojęcia bezpieczeństwa 
(w tym bezpieczeństwa publicznego) najczęściej przyjmuje się, że jest 
to stan pewności co do braku realnych zagrożeń utraty życia, zdrowia, 
sposobu życia, rozwoju, dóbr materialnych i niematerialnych. Wszyscy 
zgadzają się co do dwóch podstawowych spraw – bezpieczeństwo jest 
jedną z podstawowych potrzeb człowieka i ma on prawo do życia w po-
czuciu bezpieczeństwa. To jedna z fundamentalnych zasad, które mają 
odzwierciedlenie w ustawie zasadniczej.

Dr inż. Andrzej Ziółkowski
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
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Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia kilka rodzajów 
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo oby-
wateli, państwa i środowiska (ekologiczne). Dozór techniczny ma 
w każdym z nich swój poważny udział, który rozwijał się przez 
ponad 105 lat. Zmieniał się jego zakres i zadania oraz rosło jego 
znaczenie w życiu publicznym. 

Kiedy w 1911 r. grupa polskich przemysłowców tworzyła Warszawskie 
Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi, przedsięwzięcie 
to stanowiło odpowiedź na coraz bardziej palącą potrzebę zminima-
lizowania liczby wypadków i strat związanych z eksploatacją kotłów 
parowych i zbiorników pary. Przez kolejne lata postrzegano dozór 
techniczny jako służbę uczestniczącą w pozornie wąskim wycinku 
życia gospodarczego. Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji 
urządzeń technicznych przynosiło jednak wymierne efekty, szcze-
gólnie w szeroko rozumianej energetyce, więc zaufanie do dozoru 
technicznego rosło i potęgowała się jego rola. Poddawano jego 
pieczy kolejne urządzenia techniczne – np. wytwornice acetylenu 
(1921), dźwigi osobowe (1925), suwnice, żurawie, wciągarki i wyciągi 
statków, kotły wodne (1961), przenośniki, układnice magazynowe 
i do układania torów, urządzenia ciśnieniowe obiektów jądrowych, 
rurociągi, w tym niektóre technologiczne (1981), wózki jezdniowe 
podnośnikowe (2003) itd.

Od 2004 r. i wejścia Polski do UE jednostki dozorowe przestały 
sprawować bezpośredni nadzór nad wytwarzaniem urządzeń tech-
nicznych, natomiast zaczęły wykorzystywać swoje doświadczenie 
jako jednostki notyfikowane, biorąc udział w procesach oceny 
zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi w zakresie 
bezpieczeństwa, zawartymi w dyrektywach UE.

Dzisiejszy świat to świat nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
publicznego, w tym zagrożeń technicznych.

Wraz z rozwojem przemysłu kontekst bezpieczeństwa eksploatacji 
urządzeń technicznych poszerzał się i poszerza się nadal. Coraz 
większa współzależność różnych podmiotów gospodarczych, 
wzajemne powiązania między nimi nakazują przywiązywać coraz 
większą wagę do minimalizacji wszelkiego ryzyka, nie tylko tego 
zagrażającego bezpośrednio ludziom, ich mieniu i środowisku, ale 
także ciągłości produkcji. Zasięg poważnej awarii przemysłowej 
nie ogranicza się do urządzenia, instalacji czy nawet zakładu. 
Zdarzenia takie oddziałują znacznie szerzej. Ich następstwa mogą 
objąć nieraz cały kraj, a nawet część kontynentu (np. awarie 
w Czarnobylu czy w Fukushimie), i wpłynąć na funkcjonowanie 
społeczeństwa i bezpieczeństwo publiczne. Spowodowane awarią 
czy wypadkiem przerwanie pracy np. elektrowni czy rafinerii może 
mieć ogromne znaczenie dla funkcjonowania całego organizmu 
gospodarczego, a co za tym idzie, dla możliwości wywiązywania 
się przez państwo ze swoich obowiązków i w rezultacie dla bez-
pieczeństwa publicznego. 

Permanentna kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji przez 
służby konserwacyjne oraz okresowe przeglądy prowadzone przez 
dozór techniczny służą ciągłości działania linii technologicznych, ale 
dzisiejszy przemysł wymaga więcej. W zakładach przemysłowych 
pojedyncze urządzenia łączy się w ciągi technologiczne, realizujące 
jako całość określone procesy. Bezpieczeństwo całej instalacji zależy 
od poziomu ryzyka awarii poszczególnych jej elementów. Potrzebna 
jest analiza ryzyka dla całej instalacji. Konieczne jest holistyczne 

spojrzenie na bezpieczeństwo publiczne związane z techniką.

UDT szybko odpowiedział na te wyzwania i już od wielu lat prowadzi 
analizy zagrożeń i oceny ryzyka na etapie projektowania, wykonywania 
i eksploatacji instalacji przemysłowych takimi metodami jak RBI, 
PHA, HAZOP, C-HAZOP, LOPA, FMEA, ETA, FTA itd. Współpracuje 
z przemysłem i z przedstawicielami nauki. Wprowadza innowacyjne 
metody badawcze, wykorzystuje nowoczesne procedury oceny 
ryzyka przy badaniach i ekspertyzach.

Automatyzacja i cyfryzacja sterowania procesami przemysłowymi 
wymaga kolejnego poziomu analiz bezpieczeństwa funkcjonalnego 
elektrycznych, elektronicznych i programowalnych systemów stero-
wania, w tym tych związanych z bezpieczeństwem. UDT wykonuje 
analizy niezawodności układów bezpieczeństwa, określając poziom 
nienaruszalności bezpieczeństwa SIL i oceniając niezawodność 
oprogramowania. Wykonując takie zadania, wkracza się w obszerną 
problematykę cyberbezpieczeństwa, które stało się już kolejnym 
zadaniem dozoru technicznego. Ponieważ procesy przemysłowe 
są sterowane cyfrowo, skuteczność zapewniania bezpieczeństwa 
technicznego w świecie Industry 4.0 wymaga kompleksowego, 
holistycznego podejścia odpowiadającego wyzwaniom nowych 
technologii. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie UDT już od 
pewnego czasu dostrzega potrzebę usług związanych z cyberbez-
pieczeństwem zakładów przemysłowych i z ochroną ich zasobów 
cyfrowych przed ewentualnymi atakami oraz błędnymi działaniami 
układów sterowania.

Dążąc do minimalizacji zagrożeń procesów przemysłowych, polski 
dozór techniczny jest ważnym ogniwem systemu zapewniania 
bezpieczeństwa w przemyśle i ma swój znaczący udział w stałym, 
zrównoważonym, chroniącym środowisko rozwoju polskiej gospo-
darki, co jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa 
państwa i jego obywateli, a więc bezpieczeństwa publicznego.

Ścisłego związku dozoru technicznego z bezpieczeństwem pub-
licznym do niedawna nie dostrzegano wyraźnie. Może dlatego, 
że inspektor dozoru, przyszedłszy do zakładu przemysłowego, 
skupia się na urządzeniu, dokumentach, na instalacji, a długa lista 
technicznych czynności przesłania fakt, że ich celem jest nie tylko 
bezpieczeństwo pojedynczego człowieka czy zakładu (poprzez 
minimalizację ryzyka przerwy w utrzymaniu ruchu), ale także jego 
kontrahentów (brak przerw w łańcuchu dostaw), a w konsekwencji 
obrotu gospodarczego i całego społeczeństwa.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że polski dozór techniczny aktywnie 
uczestniczy w wypełnianiu podstawowego zadania państwa, jakim 
jest bezpieczeństwo obywateli w różnych aspektach życia społecz-
nego. Cieszę się, że ten fakt znalazł odzwierciedlenie w planowanej 
noweli ustawy o dozorze technicznym. ◀
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Bezpieczeństwo  
wymaga kwalifikacji

Ewa Dorobińska 
Zespół Prasowy UDT

 ▶ Ewa Dorobińska (UDT)

Bezpieczne użytkowanie urządzeń technicznych w znacz-
nym stopniu zależy od wiedzy osób, które je konserwują 
i obsługują, a także naprawiają i modernizują. W przy-
padku urządzeń podlegających dozorowi technicznemu 
sprawa kwalifikacji tych osób jest na tyle ważna, że 
została uregulowana w ustawie o dozorze technicznym. 
Zgodnie z art. 22, ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 
1321, t.j.) osoby obsługujące i konserwujące urządzenia 
techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia 
kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego 
wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków 
technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów 
prawnych w tym zakresie.

Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i kon-
serwacji jest wymagane posiadanie zaświadczeń kwalifika-
cyjnych, są wymienione w załączniku nr 2 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie 
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy ob-
słudze i konserwacji urządzeń technicznych (zmienione 
rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r.). Posiadanie 
kwalifikacji jest wymagane do obsługi i konserwacji np. 
suwnic, żurawi, podestów ruchomych, układnic czy wózków 
jezdniowych podnośnikowych.

Znaczenie, jakie nadano sprawie kwalifikacji w odnie-
sieniu do eksploatacji urządzeń technicznych, znajduje 
swoje głębokie uzasadnienie w prowadzonych przez 
Urząd Dozoru Technicznego analizach wypadków. 
Wskazują one wyraźnie na główną przyczynę zdecy-
dowanej większości wypadków – błąd człowieka. Na 
taką przyczynę eksperci UDT analizujący okoliczności 
zdarzenia wskazują w ponad 90 proc. wypadków. 
Błędy popełniają najczęściej osoby obsługujące, ale 
także konserwujące. W tej sytuacji sprawa zapewnienia 
właściwych kompetencji zarówno osób obsługujących, 
jak i konserwujących jest fundamentem wszelkich 
działań na rzecz minimalizacji zagrożeń związanych 
z wykorzystywaniem urządzeń technicznych. Wydawanie 
zaświadczeń kwalifikacyjnych przez jednostki dozoru 
technicznego okazuje się w tej perspektywie działaniem 
równie ważnym, jak regularne badanie stanu technicznego 
eksploatowanych urządzeń.

W wypadkach odnotowywanych przez UDT zostają po-
szkodowani ludzie, w tym nierzadko osoby postronne. 
Niektóre z tych zdarzeń kończą się tragicznie. Na szczęście 
w stosunku do liczby eksploatowanych urządzeń jest to 

odsetek niewielki, choć każdy taki wypadek ma reperkusje 
społeczne, a często także medialne. Mówiąc o konsekwen-
cjach wypadków, znacznie rzadziej wspomina się o stratach 
ekonomicznych, a te potrafią być bardzo poważne, zależnie 
od wartości wykorzystywanego sprzętu. Poza tym wyłą-
czenie urządzenia, które uległo uszkodzeniu, a stanowiło 
element linii produkcyjnej, powoduje dodatkowe straty 
związane z przerwą w ruchu zakładu. 

Wraz z rozwojem techniki i technologii nieustannie rośnie 
wartość wykorzystywanych urządzeń. Rośnie także ich 
znaczenie w łańcuchu produkcyjnym, a w ślad za tym 
wzrasta wysokość strat związanych z przerwą w ruchu. 
Współczesny przemysł przynosi też nieustannie nowe, 
nieznane wcześniej zagrożenia związane z eksploatacją urzą-
dzeń technicznych i stosowaniem nowoczesnych technologii.

To powody, dla których sprawa znaczenia kwalifikacji 
pracowników ma dodatkowe, ogromne znaczenie dla 
pracodawców. Najlepszą, sprawdzoną drogą do eliminacji 
kosztownych błędów eksploatacyjnych są wysokie kom-
petencje pracowników. 

Powierzając pracownikowi odpowiedzialność za drogie 
urządzenia i instalacje w całym cyklu ich technicznego użyt-
kowania, pracodawca musi mieć zaufanie do posiadanych 
przez niego kwalifikacji. Najskuteczniejszym rozwiązaniem 
w tym zakresie jest sprawdzanie kwalifikacji przez organ 
niezależny zarówno od pracownika, jak i pracodawcy, 
a więc przez tzw. trzecią stronę. Taką funkcję pełnią właśnie 
jednostki dozoru technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób 
obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne 
zgodnie z art. 22 ust. ustawy o dozorze technicznym oraz 

Osoby obsługujące i konserwujące 

urządzenia techniczne 

zobowiązane są posiadać 

zaświadczenia kwalifikacyjne 

wydawane przez UDT. 
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wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne. Dokument taki muszą posiadać 
także osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy 
i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów 
stosowanych w tych procesach. 

Na stopień zaufania wobec kwalifikacji osób legitymujących się zaświad-
czeniami z UDT ma również znaczący wpływ fakt, że tryb postępowania 
w sprawach wydawania zaświadczeń jest zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. (zmienione w 2003 r.) w sprawie 
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji 
urządzeń technicznych. Egzaminy sprawdzające są prowadzone nie tylko 
bezstronnie i zgodnie z przepisami, ale także zgodnie z normami oraz 
standardami technicznymi obowiązującymi w Europie. 

Wiedzę konieczną do zdania egzaminu można zdobyć w jednym z wielu 
ośrodków szkoleniowych w całej Polsce. UDT, jako trzecia strona, nie 
może jednocześnie szkolić i egzaminować, ale wspiera te ośrodki zgodnie 
z delegacją zawartą w art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym –
uzgadnia programy szkoleń dla obsługujących i konserwatorów oraz służy 
pomocą w trakcie ich opracowywania. Dzięki takim działaniom zakres 
wiedzy przekazywanej w ośrodku szkoleniowym pokrywa się z zakresem 
wymagań egzaminacyjnych.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT mają wysoką wartość 
w opinii przedsiębiorców, ale także pracowników, ponieważ są uznawane 
w Unii Europejskiej i mają duże znaczenie na rynku pracy.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Urząd Dozoru Technicznego jest 
również jednostką upoważnioną do uznawania kwalifikacji nabytych 
poza Polską, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, w zawodach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia 

Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2299). 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracodawców oraz 
pracowników, UDT od wielu lat prowadzi również certyfikację kompetencji 
osób zatrudnionych przy obsłudze, konserwacji, naprawach czy modernizacji 
urządzeń technicznych, w tym w specjalnościach nieobjętych ustawowym 
obowiązkiem posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Z certyfikatem 
UDT pracownicy łatwiej znajdują zatrudnienie, ponieważ pracodawcy mają 
zaufanie do ich kompetencji.

Jednostka certyfikująca osoby UDT-CERT prowadzi również certyfikację 
w zakresie innych specjalności ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa 
technicznego, np. nadzoru spawalniczego, osób prowadzących badania 
nieniszczące, osób zajmujących się ochroną katodową czy bezpieczeń-
stwem funkcjonalnym. Poszerzanie przez UDT oferty certyfikacyjnej 
w zakresie kompetencji osób ma ścisły związek z potrzebą eliminacji 
ryzyka w przemyśle.

Szybko następujące zmiany techniczne i technologiczne wymagają aktyw-
ności w utrzymaniu kompetencji na odpowiednim poziomie, uzasadniającym 
zaufanie pracodawcy wobec pracownika. Wraz z postępem technicznym 
maszyny stają się wprawdzie coraz bezpieczniejsze dla obsługującego 
i jego otoczenia, ale – z jednej strony – w przemyśle nadal eksploatuje się 
maszyny starszych generacji o znacznie mniejszej odporności na błędy 
ludzkie, z drugiej – pojawiają się nowe, nienotowane wcześniej kategorie 
ryzyka. Trzeba mieć świadomość tych wszystkich zagrożeń. Z pomocą 
przychodzą eksperci UDT z bogatą ofertą szkoleń uzupełniających wiedzę. 
Co roku korzysta z nich tysiące uczestników.

Podsumowując, należałoby powiedzieć, że kwalifikacje pracowników są 
niesłychanie ważne dla utrzymania odpowiedniego stopnia bezpieczeń-
stwa w zakładzie, ale z punktu widzenia pracodawcy równie ważna jest 
możliwość zaufania kompetencjom zatrudnionych osób. Działania dozoru 
technicznego pozwalają zaspokoić potrzeby obu stron.◀ 

136 306
zAświAdczEń 

KwAlifiKAcyjnycH 
wydAnycH 

 w 2016 r.

Konserwujący urządzenia 5 540

Obsługujący urządzenia 118 632
Spajacze – spawacze, zgrzewacze, 
lutowacze i laminerzy 10 894
Wykonujący przeróbkę plastyczną lub 
obróbkę cieplną 116

Napełniający zbiorniki przenośne 1 124
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Certyfikacja osób  
elementem podnoszenia 
kwalifikacji personelu 

 ▶ Dorota Bałachowska (UDT)

Pojęcie certyfikacji wywodzi się z łacińskiego słowa „certifico” i oznacza „zapewniać, zabezpieczać, zagwaran-
tować”. Certyfikacja osób jest jednym ze sposobów zapewniania, że certyfikowana osoba spełnia wymagania 
bezpieczeństwa i jakości określone programem certyfikacji. Zaufanie do poszczególnych programów certyfikacji 
osób osiąga się dzięki akceptowanemu na całym świecie procesowi oceny oraz okresowym ponownym ocenom 
kompetencji certyfikowanych osób [1].

Wyznacznikiem sukcesu na rynku jest zaspokojenie potrzeb klienta i zapewnienie go, że wyrób gwarantuje 
odpowiednią jakość i spodziewane własności użytkowe. Dobrą rekomendacją jest spełnienie wymagań 
odpowiednich norm, najlepiej poparte potwierdzeniem tzw. trzeciej strony. Stanowi to o coraz większym 
zainteresowaniu procesami akredytacji i certyfikacji. Certyfikat kompetencji jest często wymagany przez 
klientów niezależnie od wymagań przepisów, co daje im przekonanie o realizacji usługi na odpowiednim 
poziomie. Z wielu względów zatem certyfikacja personelu, zarówno na etapie wytwarzania, jak i eksploatacji, 
jest obecnie wysoce ceniona, a często wprost wymagana. 

Dorota Bałachowska 
Departament Certyfikacji i Oceny 
Zgodności UDT

Certyfikacja osób (CO) jest dziedziną potwierdzania kom-
petencji będących miarą zdolności stosowania wiedzy 
i umiejętności w celu osiągnięcia zamierzonych wyników. 
Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca 
Osoby (JCO) UDT-CERT spełnia wymagania normy 
PN-EN ISO/IEC 17024:2012 – „Ocena zgodności. Ogólne wy-
magania dla jednostek certyfikujących osoby”. JCO UDT-CERT 
posiada certyfikat akredytacji nr AC 088 wydany przez Polskie 
Centrum Akredytacji i od kilkunastu lat prowadzi działania 
na rzecz bezpieczeństwa technicznego w wielu dziedzinach 
gospodarki, które mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia 
dla społeczeństwa, mienia i środowiska.

Dlaczego certyfikat
Posiadanie certyfikatu JCO UDT-CERT, poza samym prestiżem 
– (certyfikat renomowanej marki uznawany w kraju oraz w środowisku międzynarodowym), pozwala budować 
zaufanie w gronie inwestorów i klientów. Wzrost konkurencyjności wiąże się ściśle z zapewnieniem właściwego 
środowiska pracy. Każdy z procesów certyfikacji realizowany przez JCO UDT-CERT to powierzane jednostce sprawy 
ludzi, które są realizowane z zachowaniem terminów, bezstronnie i obiektywnie, z poszanowaniem przepisów 
prawa oraz pełną starannością. Uzyskanie certyfikatu przez kandydata, pracownika firmy, stanowi potwierdzenie 
jego umiejętności i wiedzy, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa pracy 
oraz wzmocnienie wiarygodności pracownika i pracodawcy. 

Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących (NDT) Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT został 
uznany przez Międzynarodowy Komitet Badań Nieniszczących (ICNDT), zgodnie z porozumieniem o wielostron-
nym uznawaniu certyfikatów personelu badań nieniszczących, co zostało potwierdzone certyfikatem rejestracji. 
Certyfikat potwierdza, że Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT, realizująca Program Certyfikacji Personelu 
Badań Nieniszczących, spełnia wymagania ICNDT Multilateral Recognition Agreement (MRA). Oznacza to, że 
certyfikaty kompetencji w badaniach nieniszczących JCO UDT-CERT są uznawane przez wszystkich sygnatariuszy 
ww. porozumienia.
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Zakres certyfikacji osób Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT
 ▷ badania nieniszczące (NDT)
 ▷ połączenia nierozłączne – spajanie (SPAJ)
 ▷ nadzór spawalniczy (NSPAW)
 ▷ napełnianie zbiorników ciśnieniowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń transportu 

bliskiego (NOK)
 ▷ bezpieczeństwo funkcjonalne (BFUNK)
 ▷ sygnalista – hakowy (HAK)
 ▷ ochrona katodowa (OKAT)
 ▷ połączenia kołnierzowe (PK)

(NDT) Metody badań nieniszczących
 ▷ magnetyczno-proszkowa (MT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
 ▷ penetracyjna (PT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
 ▷ radiograficzna (RT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
 ▷ ultradźwiękowa (UT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7 i 8 – podsektor [O] osie
 ▷ wizualna (VT), stopnia 1, 2 i 3, w sektorze 7
 ▷ magnetyczna lin stalowych (MTR), stopnia 1, 2 i 3
 ▷ ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), stopnia 1, w sektorze 7
 ▷ ocena i interpretacja radiogramów (RTI), w sektorze 3

Warto zauważyć, że wdrożona do prawa polskiego dyrektywa ciśnieniowa PED stawia okre-
ślone wymagania dla osób wykonujących połączenia nierozłączne urządzeń ciśnieniowych 
i zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz dla osób wykonujących badania nieniszczące (NDT) 
takich połączeń.

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT realizuje również procesy oceny systemu kwalifikacji 
i zatwierdzania personelu badań nieniszczących w organizacjach lotniczych oraz uznaje 
kwalifikacje ww. personelu w porozumieniu z Krajową Komisją ds. Badań Nieniszczących 
w Lotnictwie PL NANDTB/CPL. Komisja działa jako Komitet Programowy nr 7 ds. Certyfikacji 
Personelu Badań Nieniszczących w Lotnictwie na podstawie porozumienia pomiędzy preze-
sem Urzędu Dozoru Technicznego i prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W porozumieniu 
tym prezes ULC uznał działający na terenie RP akredytowany Krajowy System Certyfikacji 
Personelu Badań Nieniszczących spełniający wymagania PN-EN ISO/IEC 17024 i EN 473 
(aktualnie norma PN-EN ISO 9712), administrowany przez UDT za właściwy, aby powierzyć 
mu zadania i odpowiedzialność ULC, związane z kompetencjami osób wykonujących NDT 
w lotnictwie, wynikające z wymagań europejskich.

Certyfikacja osób wykonujących połączenia nierozłączne – spajanie (SPAJ) skierowana 
jest do całej grupy specjalistów: spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych, spawaczy 
i zgrzewaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych, lutowaczy, klejaczy i laminerów. Wiedza 
z dziedziny spawalnictwa w zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów prawa polskiego, 
dyrektyw UE oraz zharmonizowanych norm międzynarodowych jest niezbędna do prawidłowego 
wykonywania w sposób niezawodny, trwały i bezpieczny wszelkiego typu prac konstruktorskich 
oraz eksploatacyjnych. Kompetencje spajaczy są niezwykle ważnym elementem systemu 
zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Brak wykwalifikowanego personelu 
wykonującego połączenia nierozłączne może prowadzić do awarii i katastrof.

(SPAJ) Połączenia nierozłączne spajane
 ▷ spawacze stali
 ▷ spawacze aluminium, miedzi, niklu, tytanu, cyrkonu i ich stopów
 ▷ lutowacze
 ▷ operatorzy urządzeń spawalniczych i nastawiacze zgrzewania oporowego
 ▷ spawacze i zgrzewacze termoplastycznych tworzyw sztucznych
 ▷ klejacze
 ▷ laminerzy

W dziedzinie nadzoru spawalniczego (NSPAW) certyfikacja osób obejmuje personel nadzorujący 
operacje produkcyjne dotyczące spawania oraz wszystkie czynności związane ze spawaniem, 
zgodnie z normą PN-EN ISO 14731:2008 „Nadzór spawalniczy – zadania i odpowiedzialność”. 

PONAD

120 000
cerTyfikATów
JcO UDT-cerT 
wyDANych 
w lATAch 
2007-2017



9tEMAt nuMEru

Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego inSPEKtOr4/2017



JCO UDT-CERT oferuje certyfikację osób, w zależności od rodzaju i/lub 
poziomu (złożoności) produkcji spawalniczej. Oferta skierowana jest 
do personelu o specjalnej wiedzy technicznej (PNS 2). Poziom ten 
jest wystarczający do planowania, wykonywania, nadzorowania i kon-
troli produkcji spawalniczej w ramach wybranego lub ograniczonego 
zakresu technicznego. 

Warto podkreślić, że do egzaminu kwalifikacyjnego bez dodatkowego 
przeszkolenia wymienionego w programie certyfikacji mogą przystę-
pować osoby posiadające aktualne certyfikaty:

 ▷ Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE) – Doc. IAB-002-2000/
EWF-409 lub Europejski Inżynier Spawalnik (EWE).

 ▷ Międzynarodowy Technolog Spawalnik (IWT) – Doc. IAB-002-2000/
EWF-410 lub Europejski Technolog Spawalnik (EWT).

 ▷ Międzynarodowy Mistrz Spawalnik (IWS) – Doc. IAB-002-2000/
EWF-411 lub Europejski Mistrz Spawalnik (EWS).

Bezpieczeństwo funkcjonalne (BFUNK) jest rozumiane jako ogólne 
podejście do wszystkich działań w cyklu życia bezpieczeństwa syste-
mów zawierających elektryczne i/lub elektroniczne i/lub programo-
walne elektroniczne elementy składowe. JCO UDT-CERT pozwala na 
udowodnienie kompetencji w oparciu o określone i uznane na arenie 
międzynarodowej standardy, takie jak:

 ▷ w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego 
– PN-EN 61508,

 ▷ w zakresie przemysłu procesowego – PN-EN 61511,
 ▷ w zakresie maszyn – PN-EN 62061 oraz
 ▷ w zakresie elektrowni jądrowych – IEC 61513.

JCO UDT-CERT prowadzi certyfikację w stopniu I-ogólnym – poziom 
certyfikacji jest przeznaczony dla osób z kadry menedżerskiej oraz 
kadry technicznej, zajmującej się projektowaniem i eksploatacją 
systemów i urządzeń, których stanowiska nie wymagają dogłębnej 
wiedzy i praktyki w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, ale są 
odpowiedzialne w przedsiębiorstwie/firmie za nadzór nad rozwiązaniami 
organizacyjnymi i technicznymi bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

Certyfikacja osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego 
(HAK) obejmuje personel odpowiedzialny za:

 ▷ zawieszanie i odczepianie ładunku,
 ▷ użycie właściwego osprzętu dźwigowego i wyposażenia,
 ▷ zainicjowanie zamierzonego ruchu dźwignicy i ładunku (jeśli ma 

to zastosowanie),

 ▷ przekazywanie sygnału do operatora dźwignicy.

Certyfikacja osób według programu certyfikacji personelu wykonu-
jącego i nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych (PK), który 
został opracowany dla potrzeb certyfikacji:

 ▷ personelu wykonującego montaż połączeń kołnierzowych,
 ▷ personelu nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych,

przebiega zgodnie z PN-EN 1591-4:2014-02 „Kołnierze i ich połącze-
nia – część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu 
połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających 
szczególne zagrożenie”. Certyfikacja personelu ochrony katodowej 
(OKAT) to nowa usługa JCO UDT-CERT. Certyfikacja obejmuje trzy 
poziomy kompetencji w sektorze zastosowań konstrukcje metalowe 
podziemne lub zanurzone (sektor obejmuje np. zakopane rurociągi, 
odcinki rurociągów lądowych przecinających rzeki, jeziora lub krótkie 
odcinki mórz, zakopane zbiorniki, dna (stronę zewnętrzną) zbiorników 
naziemnych, orurowanie odwiertów). Certyfikacja jest prowadzona 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2008 „Ochrona ka-
todowa”. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony 
katodowej. Norma umożliwia zdefiniowanie i weryfikację kompe-
tencji personelu prowadzącego badania ochrony katodowej, prace 
wykonawcze, inspekcje oraz prace konserwacyjne personelu, który 
regularnie poświęca znaczący procent swojej działalności zawodowej 
praktycznemu stosowaniu ochrony katodowej w ramach co najmniej 
jednego sektora zastosowań [2].

Obecnie JCO UDT-CERT uruchomiła procesy certyfikacji personelu 
ochrony katodowej na poziom 1 i 2. W listopadzie br. odbył się pierwszy 
kurs oraz egzamin kwalifikacyjny w zatwierdzonym ośrodku szkole-
niowym i egzaminacyjnym z zakresu ochrony katodowej.

Jednostka przeprowadza również ocenę ośrodków szkoleniowych 
i egzaminacyjnych (OO). Przeprowadzanie szkoleń i egzaminów 
w zatwierdzonych ośrodkach stanowi gwarancję jakości oferowanych 
usług. Wymagania dla poszczególnych ośrodków i kursów szkoleniowych 
oraz egzaminacyjnych, a także wykaz zatwierdzonych ośrodków ze 
wszystkich dziedzin prowadzonej działalności JCO UDT-CERT znajduje 
się na stronie internetowej UDT, w zakładce Certyfikacja osób. 

Jedną z charakterystycznych funkcji JCO jest przeprowadzenie 
egzaminu, który z zastosowaniem obiektywnych kryteriów mierzy 
kompetencje i daje ocenę wyników. Egzamin może być pisemny, 
ustny, praktyczny oraz w formie obserwacji [1]. Zasady przeprowa-
dzania egzaminów kwalifikacyjnych określone są w poszczególnych 

Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z oferty podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

w zakresie proponowanym przez JCO UDT-CERT. A to skutkuje podniesieniem poziomu 

wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz poziomu kultury 

technicznej. 
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programach certyfikacji. Programy są konsultowane z zainteresowanymi 
stronami (środowiska naukowe, stowarzyszenia branżowe, wytwórcy 
i użytkownicy urządzeń) w zakresie:

 ▷ przydatności w świetle wymagań prawa i rynku europejskiego, 
 ▷ przyjętych dokumentów odniesienia,
 ▷ uczciwości i równości wymagań wobec zainteresowanych stron

oraz przyjęte przez komitet programowy powołany przez jednostkę 
certyfikującą. Programy są opublikowane i dostępne dla każdego 
wnioskującego o certyfikację.

Pozytywnym aspektem świadczącym na rzecz bezpieczeństwa 
technicznego jest dynamiczny wzrost zapotrzebowania na wydawane 
przez JCO UDT-CERT certyfikaty potwierdzające kompetencje osób. 
JCO UDT-CERT wydała w latach 2013-2017 ponad 59 tys. takich 
dokumentów.

Gwarancja poziomu bezpieczeństwa
Wydanie certyfikatu w odróżnieniu od innego rodzaju potwierdzeń 
kompetencji następuje wyłącznie przez niezależną stronę trzecią. 
Certyfikacja osób jest sposobem oceny umiejętności i wiedzy ludzi. Miarą 
tej oceny jest egzamin, którego pozytywny wynik wraz ze spełnieniem 
poszczególnych wymagań zostaje zwieńczony wydaniem certyfikatu dla 
określonej kategorii personelu. Zdobycie certyfikatu przez pracownika nie 
kończy się jednak na wydaniu dokumentu. Ma to bezpośrednie przełożenie 

na jakość świadczonej przez niego pracy. Wykwalifikowany personel 
stanowi potwierdzenie dla potencjalnych kontrahentów, czy warto podjąć 
współpracę, zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, jak i małych 
jednoosobowych firm, które pomimo konieczności poniesienia kosztu 
certyfikacji osób uznają, że warto. Tylko odpowiednio wykwalifikowany 
personel daje gwarancję najwyższej jakości usług oferowanych przez 
firmy oraz przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa technicz-
nego w wielu dziedzinach gospodarki. Powierzajmy zatem zadania tylko 
kompetentnemu personelowi.

Rozszerzanie grona osób o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych 
certyfikatem powoduje zwiększenie możliwości polskich wytwórców 
do wytwarzania i umieszczania na rynku europejskim, a także polskim, 
urządzeń objętych prawem europejskim, np. urządzeń ciśnieniowych. 
Wzrastają też możliwości wytwórców materiałów, jak odlewy, odkuwki 
czy wyroby przerabiane plastycznie. W przypadku innych wyrobów 
i usług związanych z badaniami nieniszczącymi wzrasta atrakcyjność, 
wiarygodność i konkurencyjność firm zatrudniających odpowiednio 
kwalifikowany personel NDT. ◀

[1] PN-EN ISO/IEC 17024:2012 – „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dla 
jednostek certyfikujących osoby”.

[2] PN-EN 15257:2018 – „Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja 
personelu ochrony katodowej”.
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Akademia UDT  
– zawodowe szkolenia techniczne

Szkolenia Urzędu Dozoru Technicznego od wielu lat dostarczają najbardziej 

aktualną wiedzę z zakresu polskiego systemu dozoru technicznego, jak 

również zagadnień i przepisów związanych z wprowadzaniem na rynek 

krajowy i UE wyrobów, w tym urządzeń technicznych. Akademia UDT posiada 

najszerszą ofertę szkoleń technicznych w Polsce. Dysponuje ponad 45 salami 

szkoleniowymi w całej Polsce, mogącymi pomieścić niemal 1700 osób. Aż 450 

ekspertów UDT prowadzi przeszło 150 programów szkoleniowych, a rocznie 

bierze w nich udział ponad 15 tys. uczestników.

 ▶ Magdalena Gajewska, Natalia Dąbrowska, Małgorzata Suś-Ryszkowska (UDT)

Skala działania na rzecz edukacji technicznej wynika w znacznej mierze ze 
znajomości głównych przyczyn większości wypadków. Analizy prowadzone 
w UDT wskazują wyraźnie jako zdecydowaną większość przyczyn – błąd czło-
wieka. Nieustanna aktualizacja wiedzy, podnoszenie kwalifikacji i zapewnienie 
właściwych kompetencji pracowników są zatem szczególnie istotne.

Akademia UDT organizuje liczne szkolenia, seminaria i konferencje techniczne. 
Działalność popularyzująca zagadnienia związane z bezpieczną pracą urządzeń 
technicznych skierowana jest przede wszystkim do właścicieli przedsiębiorstw 
i kadry zarządzającej, specjalistów technicznych, specjalistów do spraw jakości, 
osób odpowiedzialnych za BHP, utrzymanie ruchu, produkcję oraz użytkowników 
urządzeń technicznych. Szkolenia adresowane są do pracowników przedsiębiorstw 
zajmujących się projektowaniem, naprawą, modernizacją, instalacją i wprowa-
dzaniem nowych wyrobów na rynek oraz wszystkich eksploatujących zespoły 
urządzeń technicznych czy instalacje przemysłowe. Z racji specyfiki działania 
UDT oraz wieloletniego doświadczenia Akademia UDT wyróżnia się znajomością 
branż, dla których projektowane i organizowane są szkolenia.

Zakres tematyczny szkoleń Urzędu Dozoru Technicznego z definicji dotyczy 
spełnienia wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urzą-
dzeń technicznych. Szczególną uwagą objęte są urządzenia podlegające ocenie 
zgodności z wymaganiami dyrektyw UE, w zakresie których UDT jest jednostką 
notyfikowaną, a także urządzenia podlegające dozorowi technicznemu z mocy 
ustawy o dozorze technicznym. Warte uwagi są tematy szkoleń, które umożliwiają 
uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje. Z kolei nową, ciekawą formą 
edukacji technicznej w UDT są webinaria.

KURSY Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH
Wzrost wymagań związanych z jakością materiałów, złączy, produktów powoduje, 
że badania nieniszczące (NDT) są coraz częściej wykorzystywane w procesach 
produkcyjnych oraz w eksploatacji urządzeń technicznych. Badania nieniszczące 
pozwalają na wykrycie nieciągłości materiałowych w badanym materiale, złączu, 

Webinaria to nowość w ofercie 
szkoleniowej Akademii UDT wprowadzona 
w roku 2017. Użycie tego narzędzia 
zwiększa zasięg oraz dostępność do 
wiedzy ekspertów UDT. Wiedza dociera 
w ten sposób do jeszcze szerszego grona 
osób odpowiedzialnych za BHP, utrzymanie 
ruchu, specjalistów technicznych 
i użytkowników urządzeń technicznych.

12 tEMAt nuMEru

4/2017  inSPEKtOr Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego



urządzeniu lub jego wyposażeniu bez wywołania zmian ich właściwości 
użytkowych. Dzięki tym badaniom można monitorować cały cykl życia 
produktu i eliminować wady oraz zapobiegać awariom. Przeprowadzanie 
badań nieniszczących na każdym etapie wytwarzania lub eksploatacji 
gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Szczególne miejsce w działalności szkoleniowej Urzędu Dozoru 
Technicznego zajmują kursy pozwalające pozyskać wiedzę i praktyczne 
umiejętności w zakresie badań nieniszczących. Akademia UDT jest 
ośrodkiem szkoleniowym NDT pozytywnie ocenionym i zatwierdzonym 
przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT. Szkolenia z zakresu 
NDT przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych (stopnie: 1, 2, 3) 
według normy PN-EN ISO 9712:2012 w zakresie badań nieniszczą-
cych. W tym obszarze tematycznym UDT prowadzi kursy w zakresie 
następujących metod:

 ▷ VT – badania wizualne, 
 ▷ MT – badania magnetyczno-proszkowe,
 ▷ PT – badania penetracyjne,
 ▷ RT – badania radiograficzne,
 ▷ UT – badania ultradźwiękowe,
 ▷ kurs podstawowy G-3 przygotowujący do szkoleń z metod głównych 

badań nieniszczących,
 ▷ kursy przygotowujące do recertyfikacji.

Kursy z zakresu badań nieniszczących realizowane są w Oddziale UDT 
w Gliwicach oraz w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego 
w Poznaniu.

Akademia UDT posiada bogato wyposażoną bazę szkoleniową 
NDT. Do dyspozycji kursantów przeznaczone są sale wykładowe 
i pracownie techniczne z wyposażeniem pomiarowo-badawczym. 
Wszyscy kursanci na czas trwania szkolenia wyposażani są w sprzęt 
i urządzenia wraz ze zbiorem próbek wzorcowych, potrzebne do 
nabycia praktycznych umiejętności objętych programami kursów, 
oraz aktualne zestawy norm odpowiednie do metody.

Kursy z zakresu badań nieniszczących prowadzone są przed eks-
pertów–wykładowców posiadających wiedzę oraz doświadczenie 
merytoryczne i dydaktyczne w zakresie badań nieniszczących. 
Wykładowcy Akademii UDT, posiadający duże doświadczenie za-
wodowe, sprawiają, że uczestnicy szkoleń nabywają umiejętności 

oraz wiedzę, dzięki którym praca po szkoleniu staje się łatwiejsza 
i efektywniejsza. Szkolenia prowadzą zarówno specjaliści UDT, jak 
i pracownicy wyższych uczelni oraz specjaliści z branż związanych 
z bezpieczeństwem technicznym.

Wykwalifikowani specjaliści z zakresu NDT, posiadający potwierdzenie 
swoich kompetencji – certyfikat, przyczyniają się do bezpiecznej, 
zgodnej z wymaganiami produkcji i eksploatacji urządzeń. Prawidłowe 
przeprowadzenie badań nieniszczących zależy, poza doświadcze-
niem, od aktualnej wiedzy personelu, który je wykonuje. Akademia 
UDT jako uznany ośrodek szkoleniowy i egzaminacyjny pozwala 
uzyskać wymagane kwalifikacje oraz zdobyć szerokie umiejętności 
praktyczne z zakresu badań nieniszczących. 

NOWE FORMY WYMIANY WIEDZY
UDT sięga także po inne formy szkoleniowe niż stacjonarne spotkania. 
We wrześniu 2017 r. odbyło się webinarium Akademii UDT, czyli wirtu-
alne, interaktywne spotkanie z ekspertem UDT w temacie standardów 
bezpieczeństwa uregulowanych dyrektywą 2006/42/WE. Podczas 
kolejnego, październikowego webinarium zostały omówione wskazówki 
dla użytkowników urządzeń technicznych w strefach zagrożonych 
wybuchem – w odniesieniu do dyrektyw ATEX i ATEX user. 

Warto przypomnieć, że webinarium jest to rodzaj internetowego 
seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii 
webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym 
spotkanie a uczestnikami z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Jeśli 
przełożyć definicję na praktykę, w ustalonych terminach eksperci UDT 
w specjalnie przygotowanej sali szkoleniowej zasiedli przed kompute-
rem z kamerą i przy użyciu platformy do spotkań online przedstawili 
prezentację z danej tematyki, a następnie odpowiedzieli na bieżąco 
na kilkanaście pytań uczestników webinarium, zadawanych poprzez 
czat. Zarejestrowane osoby mogły uczestniczyć w webinarium za 
pośrednictwem komputera lub smartfona z dostępem do internetu. 
Oba wirtualne spotkania z ekspertami UDT zgromadziły łącznie ponad 
120 uczestników.

Webinaria to nowość w ofercie szkoleniowej Akademii UDT, wprowadzona 
w 2017 r. Użycie tego narzędzia zwiększa zasięg oraz dostępność wiedzy 
ekspertów UDT. Można w ten sposób dotrzeć z wiedzą do jeszcze 
szerszego grona osób odpowiedzialnych za BHP i utrzymanie ruchu, 
specjalistów technicznych i użytkowników urządzeń technicznych. ◀ 
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Urządzenia Ex  
– odpowiedzialność użytkownika, 
instalowanie

 ▶ Michał Górny (UDT)

Uregulowania zawarte w dyrektywie 2014/34/UE  
(ATEX) [1] odnoszą się do wprowadzania wyrobów 
przeciwwybuchowych na rynek i ograniczają się do 
producentów tych wyrobów. Pomijając sytuacje, produkcji 
wyrobów na użytek własny, dyrektywa ATEX nakłada 
obowiązki na producentów.

Dyrektywa ATEX nie zawiera wymagań odnośnie do 
instalowania, konserwacji kwalifikacji stref zagrożenia 
wybuchem czy kompetencji pracowników. Wszystkie te 
wymienione kwestie ujęte są w dyrektywie 1999/92/WE 
(ATEX user) [2]. 

Dyrektywa ATEX user traktuje o bezpieczeństwie na 
stanowiskach pracy, w których mogą wystąpić atmosfery 
wybuchowe. Podział „odpowiedzialności” dyrektyw ATEX 
i ATEX user przedstawiono na rys. 1.

Dyrektywa ATEX user nakłada obowiązki na pracodawcę 
(użytkownika), przy czym, co nie zawsze jest zauważane, 
jednym z głównych celów tej dyrektywy jest zapobieganie 
nakładaniu administracyjnych, finansowych i prawnych 
ograniczeń , co utrudnia tworzenie i rozwój małych i śred-
nich przedsiębiorstw poprzez ograniczanie swobodnego 
przepływu towarów. Przed wdrożeniem dyrektywy ATEX 
user w wielu krajach, w tym w Polsce, stosowany był 
system dopuszczeń urządzeń i instalacji do pracy. Czyli 
nie zawsze wystarczające było spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa przez producenta – konieczna jeszcze 
była decyzja (najczęściej administracyjna) zezwalająca 
na użytkownie. 

Dzięki wdrożeniu dyrektywy ATEX user system dopuszczeń 
odszedł w niepamięć (w wersji szczątkowej dla pewnej 
bardzo wąskiej grupy wyrobów niepodlegających systemowi 
oceny zgodności stosowany jest jeszcze w górnictwie). 
Natomiast w konsekwencji to użytkownik ponosi odpowie-
dzialność za prawidłową eksploatację wyrobu, w tym dobór 
do występujących zagrożeń. Obowiązkiem użytkownika 
(pracodawcy) jest zapewnianie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa pracy:

Poprawa bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia 
pracowników w miejscu pracy jest celem, który nie 
powinien być podporządkowany rozważaniom ściśle 
ekonomicznym.

Zresztą podobne wymagania wynikają z innych przepisów, 
więc aby umożliwić skuteczne zarządzanie zasadami 
bezpieczeństwa, dyrektywa ATEX user precyzuje:

Pracodawca powinien być upoważniony do łączenia 
dokumentów, części dokumentów lub innych raportów 
w celu stworzenia jednego „raportu bezpieczeństwa”.

Jednym z najważniejszych, ale i najbardziej użytecznych 
wymagań jest obowiązek zapobiegania wybuchom i za-
bezpieczenia przeciwwybuchowego poprzez zastosowanie 
„środków ochronnych” w następującej kolejności (patrz 
rys. 2):

1. zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej,
2. zapobieganie wystąpieniu zapłonowi atmosfery 

wybuchowej,
3. ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.

Zatem pierwsza zasadą jest unikanie zagrożenia i stoso-
wanie takich procesów i technologii, które nie skutkują 
powstawaniem atmosfery wybuchowej. Natomiast praktyka 
instalacji przemysłowych wydaje się być odmienna: projek-
tanci od razu przechodzą do trzeciej możliwości, stosują 
układy zabezpieczające (systemy ochronne), bezkrytycznie 
pomijając obowiązkowe (!) dwie pierwsze możliwości. 

Zawsze warto się zastanowić, czy rzeczywiście zabez-
pieczanie jest najlepszym, a jednocześnie najtańszym 
rozwiązaniem. Stosowanie skomplikowanych systemów 
ochronnych (np. wykorzystujących złożone algorytmy 
wyzwalania i metody tłumienia wybuchu) skutkuje zwięk-
szeniem kosztów obsługi instalacji, ale też niekiedy wymaga 
dodatkowych analiz wzajemnych zależności pomiędzy 
systemami ochronnymi. Użytkownik oczekuje przecież, że 
system ochronny (układ zabezpieczający) będzie skuteczny 
nie tylko w dniu zainstalowania, ale też w przyszłości 
– wymaga to dodatkowych środków konstrukcyjnych 
(dyrektywa ATEX uwzględnia takie wymagania, a wykaz 
norm zharmonizowanych zawiera odpowiednie normy).

Następnym istotnym obowiązkiem nałożonym przez dyrekty-
wę ATEX user na użytkownika (pracodawcę) jest obowiązek 
przeprowadzenia oceny ryzyka w miejscach pracy, gdzie 
mogą wstąpić atmosfery wybuchowe. Przeprowadzając 
ocenę ryzyka, należy wziąć pod uwagę co najmniej:

Dr inż. Michał Górny
Główny Specjalista ds. Analiz 
Rynku, Departament Innowacji 
i Rozwoju, UDT
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Zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej 

Zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej 

Ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu w celu 
zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób 

pracujących


Rys. 1.  
Elementy cyklu życia urządzenia 

z podziałem na obszary dyrektywy 
ATEX (po prawej) 

i dyrektywy ATEX user (po lewej)

Rys. 2. Kolejność stosowania środków ochronnych według dyrektywy ATEX user 

Projektowanie

Likwidacja Badanie

Remont Instalowanie

Odsprzedaż Produkcja

Nadzór 
i konserwacja
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 ▷ prawdopodobieństwo i czas wystąpienia atmosfery wybuchowej,
 ▷ prawdopodobieństwa wystąpienia oraz aktywowania się źródeł 

zapłonu,
 ▷ instalacje, użyte substancje, zachodzące procesy i ich ewentualne 

wzajemne oddziaływanie,
 ▷ rozmiary przewidywanych skutków wybuchu. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej określa rodzaj 
strefy zagrożenia wybuchem, jaka występuje w danym miejscu. Przy 
klasyfikacji stref pomocne są normy, które podają „przepis”, jak prawidłowo 
zaklasyfikować daną przestrzeń. W przypadku stref gazowych szczegóły 
podano w normie PN-EN 60079-10-1 [3], natomiast w przypadku stref 
atmosfer pyłowych w normie PN-EN 60079-10-2 [4].

Klasyfikacja na strefy zagrożenia wybuchem (0, 1 i 2 w przypadku gazów 
i 20, 21 i 22 w przypadku pyłów) przedstawia prawdopodobieństwo wystą-
pienia zagrożenia. W strefach 0 i 20 zagrożenie (atmosfera wybuchowa) 
występuje ciągle lub przez długie okresy, w przypadku stref 1 i 21 atmosfera 
wybuchowa może wystąpić podczas normalnej eksploatacji, natomiast 
w przypadku stref 2 i 22 atmosfera wybuchowa może wystąpić jedynie 
na skutek awarii. Czyli strefa 1 i 2 oraz 21 i 22 nie definiuje, że zawsze 
występuje tam atmosfera wybuchowa.

Z praktyki ocen realizowanych przez UDT można wywnioskować, że strefy 
zagrożenia wybuchem wyznaczane są bardzo często nadmiarowo (np. 
strefa 1 zamiast strefy 2) oraz że obszary występowania stref są za duże.

Prawdopodobieństwo występowania i aktywowania się źródeł zapłonu 
zależy od dwóch czynników. Pierwszym są zastosowane urządzenia 
przeciwwybuchowe i systemy ochronne, dla których kategoria (określana 
przez producenta urządzenia) pozwala określić, w jakiej sytuacji wystąpią 
efektywne źródła zapłonu (podczas możliwego do przewidzenia niewłaś-
ciwego użycia czy awarii lub też w warunkach rzadko występujących 
awarii). Na szczęście zasady doboru urządzeń do stref zagrożenia są 
dość dobrze określone. 

Drugim czynnikiem są zastosowane technologie i procesy produkcyjne. 
Przykładowo przesył pyłu czy cieczy przewodami i rurami może dopro-
wadzić do naelektryzowania, co skutkuje zagrożeniem wyładowaniem 
elektrostatycznym. Również wzajemne oddziaływanie i zachodzące 
procesy mogą być źródłem powstania zagrożenia zapłonem. Przykładem 
mogą być procesy biologiczne (egzotermiczne) podczas suszenia osadów 
z oczyszczalni ścieków.

Wszystkie te aspekty obrazujące zagrożenie wybuchem w zakładzie oraz 
zastosowane środki ochronne powinny być zebrane i przedstawione 
w Dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Dyrektywa 
ATEX user precyzuje strukturę DZPW (patrz rys. 4).

Warto zauważyć, że ocena ryzyka nie musi być częścią DZPW. Ocena 
ryzyka powinna być przeprowadzona, ale nie ma konieczności, aby 
stanowiła część DZPW.

Niestety, z praktyki ocen instalacji i towarzyszących im dokumentacji, 
dokonywanych przez UDT, wynika, że DZPW są najczęściej dokumentami nie-
użytecznymi, nadto rozbudowanymi i przede wszystkim nieaktualizowanymi.

Użytkownik (pracodawca) powinien zdać sobie sprawę, że DZPW przede 
powinien być dokumentem pomocnym, wykazującym przeprowadzone oceny 
i analizy oraz zbierającym w jednym miejscu najpotrzebniejsze informacje. 
Na zakończenie warto jeszcze przypomnieć art. 217 Kodeksu pracy [5]:

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne 
urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny 
zgodności określonych w odrębnych przepisach. Czyli upraszczając, 
niedopuszczalne jest instalowanie urządzeń bez oznakowania CE, jeśli 
takim wymaganiom dane urządzenie podlega.

Niestety, użytkownikom zdarza się o tym zapominać najczęściej w przy-
padku importowanych używanych urządzeń. ◀

Literatura:

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej (wersja przekształcona), Dz.U. UE nr L 96 z 29 marca 2014 r.

[2] Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa…, Dz.Urz. WE L23 z 28 stycznia 2000 r.

[3] PN-EN 60079-10-1:2016-02 „Atmosfery wybuchowe – część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni 
– Gazowe atmosfery wybuchowe”.

[4] PN-EN 60079-10-2:2015-06 „Atmosfery wybuchowe – część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni 
– Pyłowe atmosfery wybuchowe”.

[5] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późn. zmianami.

Strefa zagrożenia wybuchem
=

prawdopodobieństwo występowania atmosfery wybuchowej 
(w stężeniu wybuchowym)

Rys. 3. Strefa zagrożenia wybuchem i prawdopodobieństwo wystę-
powania atmosfery wybuchowej

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
DZPW

1. Opis środków ochronnych.

2. Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z klasyfikacją 
na strefy.

3. Oświadczenie pracodawcy, że:

• miejsca pracy, urządzenia, urządzenia ostrzegawcze są 
zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób 
zapewniający bezpieczne i właściwe funkcjonowanie,

• urządzenia spełniają wymagania minimalne w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(wymagania minimalne podano w załączniku II do 
dyrektywy ATEX user),

• została dokonana ocena ryzyka.

4. Terminy dokonywania przeglądu środków ochronnych.

5. Szczegóły dotyczące koordynacji prac.

Rys. 4. Wymagana przez dyrektywę ATEX user struktura DZPW
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Niewyczerpane 
pokłady możliwości
Rozmowa z Ryszardem Biernackim, Dyrektorem Naczelnym ds. Inżynierii 

Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

 ▶ Rozmawiał Jacek Niemczyk, Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny 
Zgodności UDT

KGHM Polska Miedź to firma, która jest ważnym graczem w branży wydobycia 
i przetwórstwa rud metali nieżelaznych. Co pana zdaniem decyduje o wartości firmy?

KGHM Polska Miedź S.A. jest firmą o wielkich tradycjach, bogatym doświadczeniu 
i znaczących osiągnięciach. Jest w ścisłej czołówce światowych producentów 
srebra i miedzi. Jest również znaczącym producentem renu, złota, selenu, ołowiu, 
soli kamiennej i kwasu siarkowego. To jedyna polska firma w pierwszej dziesiątce 
światowych firm w swojej branży. Ale o tym, jak postrzegana jest firma, decydują 
wartości, którymi kierują się na co dzień jej pracownicy. Wiedza, współdziałanie, 
bezpieczeństwo, zorientowanie na wyniki oraz odwaga to podstawowe czynniki, 
dzięki którym KGHM Polska Miedź S.A. od 55 lat buduje pozycję globalnego lidera 
w produkcji miedzi oraz srebra. Pokłady rud miedzi zalegające na głębokościach od 
480 m do 1250 m oraz zdobyte w tym okresie doświadczenie w eksploatacji tych złóż 
to niewyczerpane pokłady możliwości, uniwersalne i ponadczasowe, które pozwalają 
wszystkim pracownikom Polskiej Miedzi z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Dlaczego właśnie te czynniki decydują o dużym potencjale firmy i jej pozytywnym 
spojrzeniu w przyszłość?

Ponieważ wszystkie wymienione wcześniej wartości funkcjonują w firmie. Nie są 
marketingowymi hasłami bez pokrycia, sloganami, lecz wartościami, które pozwalają 
realizować ambitne zadania produkcyjne oraz wyzwania, jakie stawia przed firmą 
bardzo dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. 

1 października 2016 r. w Polsce zaczęła obowiązywać ustawa o efektywności 
energetycznej. Jak zrealizowaliście zobowiązania, które ta ustawa nałożyła na 
tak wielkie przedsiębiorstwa jak KGHM?

Dla takiego przedsiębiorstwa jak KGHM Polska Miedź S.A., w którym zatrudnionych 
jest ponad 18 tys. pracowników i które w ciągu jednego roku zużywa ponad 5,7 TWh 
energii, w tym 2,7 TWh energii elektrycznej oraz ok. 1,1 TWh energii zawartej w gazie 
ziemnym, to kolejne zobowiązania – kolejne wyzwania. Nowe prawo nałożyło na 
tego typu przedsiębiorstwa obowiązek sporządzenia co cztery lata audytu energe-
tycznego, który powinien dostarczyć informacji o potencjalnych oszczędnościach 
energii w wyniku podjętych działań proefektywnościowych. 

Czy w przypadku KGHM to rozwiązanie uznano za praktyczne rozwiązanie, przysta-
jące do specyfiki i zakresu działania? Czy przeprowadziliście audyt energetyczny?

Ponieważ dla KGHM roczny koszt mediów energetycznych zużywanych w proce-
sach technologicznych to kwota przekraczająca 1 mld zł, już od 2009 r. w ramach 

Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii 
Produkcji. Od 35 lat związany zawodowo z KGHM 
Polska Miedź S.A. Przeszedł wszystkie szczeble 
kierownicze i zarządcze w strukturach energome-
chanicznych kopalń rud miedzi. Praktyk i menadżer 
odpowiedzialny w KGHM za zarządzanie infrastruk-
turą produkcyjną całego ciągu technologicznego, 
obrót i dystrybucję energii elektrycznej, efektywność 
i bezpieczeństwo energetyczne, zarządzanie produk-
cją ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej 
kogeneracji w blokach gazowo-parowych będących 
własnością KGHM Polska Miedź S.A. Centrala.
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uruchomionego we wszystkich 11 oddziałach firmy Programu 
Oszczędzania Energii było podejmowanych wiele inicjatyw oraz pro-
jektów znacząco poprawiających efektywność energetyczną. Nie były 
to incydentalne działania. Tylko w latach 2013-2016 zaoszczędzono 
237 410 MWh energii finalnej (719 423 MWh energii pierwotnej). 
W wyniku zaangażowania w organizowane przez prezesa URE 
przetargi na białe certyfikaty zaoszczędziliśmy 35 800 toe (ton oleju 
ekwiwalentnego). Te efekty to nie tylko wynik pracy liderów projektu. 
To wynik konsekwentnej polityki firmy, zaangażowania menadżerów 
wszystkich szczebli zarządczych, którzy konsekwentnie przez wiele lat 
kształtowali świadomość pracowników KGHM Polska Miedź w zakresie 
współodpowiedzialności za firmę – w tym za poprawę efektywności. 

Na bazie zdobytych doświadczeń w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej, udanych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technolo-
gicznych oraz organizacyjnych, w odniesieniu do warunków określonych 
w art. 36 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej, w KGHM podjęto 
decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią (SZE) zgodnie ze 
standardem PN-EN ISO 50001:2012. W tak wielkim przedsiębiorstwie, 
gdzie występują skomplikowane i bardzo różnorodne procesy techno-
logiczne, nie można analizować efektywności energetycznej w cyklach 
czteroletnich. Media energetyczne, ich zużycie, trendy cenowe, a więc 
i koszty muszą być monitorowane i co najważniejsze, zarządzane 
on-line. Audyty energetyczne wykonywane w cyklach co cztery lata 
w naszym przypadku niestety nie miałyby sensu. 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie ze standardem 
PN-EN ISO 50001 jest dużym wyzwaniem szczególnie dla tak 
wielkiego przedsiębiorstwa. Jak przebiegał proces i co zdecydowało 
o sukcesie przedsięwzięcia?

Wdrożenie ww. standardu było wyzwaniem dla wszystkich pracowni-
ków KGHM. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. już w listopadzie 2016 r. 
zatwierdził politykę energetyczną, powołał swojego pełnomocnika oraz 
zespół odpowiedzialny za wdrożenie. 

Z myślą o długofalowym funkcjonowaniu SZE oraz jego roli w KGHM 
ze struktur wszystkich komórek organizacyjnych zostały wyłonione 
osoby, którym przyporządkowano określone zadania oraz obowiązki 
w procesie wdrożenia. Stawiając sobie ambitne cele, należy mieć 
świadomość, że ich realizacja wymaga stałego rozwoju. Aby wdrożenie 
standardów SZE było skuteczne – a co najważniejsze, realizowane 
przez osoby, które rozumieją w ten sam sposób swoją rolę w procesie 
wdrożenia – 265 osób przeszło cykl szkoleń obejmujących kluczowe 
obszary niezbędne do wdrożenia PN-EN ISO 50001:2012, w tym do 
pełnienia roli lidera, pełnomocnika oraz audytora SZE. 

W wyniku podjętych działań od listopada 2016 r. do sierpnia 2017 r. 
w ramach wdrożenia SZE m.in. ustalono politykę energetyczną spółki, 
we wszystkich oddziałach przeprowadzono przeglądy energetyczne, 
ustalono wskaźniki wyniku energetycznego, wprowadzono zmiany 
w procesach inwestycyjnych i zakupowych, przeprowadzono szereg 
szkoleń oraz kampanii informacyjnych dla pracowników wszystkich 
szczebli, stworzono dokumentację systemu oraz zasady jej obiegu. 
Aby właściwie zarządzać obszarami znaczącego zużycia energii, 
konieczne jest wdrożenie skutecznych metod monitorowania 
jej zużycia. Przykładem kompleksowego spojrzenia na system 
eksploatacji rud miedzi i optymalizację kosztową wszystkich 
wyjątkowo skomplikowanych, energochłonnych i wzajemnie po-
wiązanych procesów jest uruchomiony na początku 2017 r. One 
Control Room – centrum zintegrowanego monitorowania i stero-
wania operacyjnego procesem wydobycia rud miedzi w kopalni 
Polkowice-Sieroszowice (fot. 1). Należy podkreślić, że wszystkie 
ww. przedsięwzięcia wymagały szczególnego zaangażowania ze 
strony osób odpowiedzialnych za wdrożenie SZE. Proces ciągłej 
weryfikacji planów, konieczność podnoszenia kompetencji, tworzenie 
procedur i standardów organizacyjnych, które miały przecież objąć 
wszystkich pracowników KGHM, a więc ponad 18 tys. osób, to 
pierwsze tego typu wyzwanie w naszej spółce. 

Było to zatem jedno z ogromnych wyzwań dla spółki. Czym się  
zakończyło?

Oczywiście sukcesem. W dniu 19 września 2017 r. KGHM Polska Miedź 
S.A uzyskała, przyznany przez UDT-CERT, certyfikat potwierdzający, 
że we wszystkich oddziałach spółki został wdrożony i jest stosowany 
System Zarządzania Energią zgodnie z PN-EN ISO 50001:2012. Jest 
to efekt działań opartych na wiedzy, kompetencjach i świadomości 
naszych pracowników. Sukces, którego fundamentem jest umiejętność 
dostosowania się do zachodzących zmian, zaufanie oraz wzajemny 
szacunek. 

Jakie korzyści będzie miała firma w związku z wdrożeniem systemu 
zarządzania energią?

W wyniku przeprowadzonych w spółce przeglądów energetycznych 
zostały wyznaczone 52 cele do zrealizowania w ramach poprawy 
efektywności energetycznej. Zdefiniowano 72 zadania energetyczne 
oraz określono kluczowe wskaźniki wyniku energetycznego. Wdrożenie 
SZE to również zmniejszenie kosztów związanych z zakupem oraz 
zużyciem mediów energetycznych. Planujemy, że do 2020 r. uzyskamy 
kolejne oszczędności na poziomie 307 290 MWh energii (931 181 MWh 
energii pierwotnej). Zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych, a tym 
samym obniżymy koszt zakupu praw do emisji CO2. A co najważniejsze, 
poprzez wdrożenie standardów i procedur poprawiamy bezpieczeństwo 
pracy oraz podnosimy kompetencje naszych pracowników. ◀
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Fot. 1. One Control Room – centrum 
zintegrowanego monitorowania i sterowania 
operacyjnego procesem wydobycia rud miedzi 
w kopalni Polkowice-Sieroszowice

Zdjęcie: KGHM 



Budowa bloków 
energetycznych nr 5 i 6
– próba wodna kotła w Elektrowni Opole

 ▶ Krzysztof Samson (UDT O/Opole), Janusz Kuźnik (UDT O/Gliwice), Jerzy Majewski (UDT O/Opole)

Jedna z największych od ćwierć wieku inwestycji w polskiej energetyce 

realizowana jest na terenie Oddziału UDT w Opolu. Budowane w Elektrowni 

Opole jednostki węglowe będą dostarczać prąd dla 4 mln polskich gospodarstw. 

Pracować będą na parametrach nadkrytycznych pary, co pozwoli maksymalnie 

wykorzystać ich zalety ekologiczne i ekonomiczne. 
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Inwestycję dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
realizuje konsorcjum firm: Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. 
i Mostostal Warszawa S.A. przy współudziale General Electric 
– pełnomocnika ww. konsorcjum, pełniącego jednocześnie rolę 
generalnego projektanta oraz dostawcy kluczowych technolo-
gicznych komponentów bloku energetycznego.

Łączna moc dwóch nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 
wyniesie 1800 MW. Podstawowe parametry kotłów to para 
świeża o ciśnieniu 28 MPa oraz temperaturze 603°C, wydaj-
ność kotłów – 2455 ton pary na godzinę każdy. Inwestycja 
w Elektrowni Opole stanowi ważny projekt energetyczny dla 
bezpieczeństwa całego systemu energetycznego kraju. 

Montaż części ciśnieniowej to jedno z najważniejszych zadań 
na budowie bloków energetycznych. Od 2014 r. wykonano 
główne roboty budowlane, w tym zamontowano konstrukcje 
kotłowni, części ciśnieniowe kotłów obu bloków, konstrukcje 
maszynowni i wybudowano płaszcze chłodni kominowych 
o wysokości 185 m. 

Eksperci Jednostki Notyfikowanej UDT-CERT podczas całego 
procesu montażu części ciśnieniowej współpracowali z wyko-
nawcą, realizując zadania w zakresie odbiorów poszczególnych 
etapów montażu kotła. Pozytywny wynik realizacji czterech 
pakietów kotła umożliwił przystąpienie do próby wodnej 
w obecności i pod pełnym nadzorem ekspertów UDT-CERT.

Próby ciśnieniowe kotłów
Próba ciśnieniowa mająca na celu wykazanie braku odkształceń 
trwałych, uszkodzeń, nieszczelności ścianek i połączeń spawa-
nych kotła została przeprowadzona w oparciu o zatwierdzoną 
przez UDT-CERT specyfikację techniczną hydraulicznej próby 
ciśnieniowej zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej 
oraz dokumentami odniesienia.

Operacja odbywała się w czterech sekwencjach pod nadzorem 
Jednostki Notyfikowanej UDT-CERT i zakończyła się wynikiem 
pozytywnym.

Próbę wodną kotła bloku nr 5 przeprowadzono na początku 
2017 r. Wówczas również został dostarczony i posadowiony 
stojan generatora bloku nr 6. Przygotowania do próby wod-
nej kotła bloku nr 5 trwały prawie pół roku przy współpracy 
z UDT-CERT w zakresie przeprowadzenia tej operacji. Cztery 
podsystemy wydzielone z układu ciśnieniowego testowano 
przy wysokim ciśnieniu – najwyższe ciśnienie próbne układu 
rurociągów wtrysków SH wyniosło 733 barów. Warto dodać, 
że liczba spoin montażowych poddanych próbie wynosi ok. 75 
tys. na jednym kotle. Na początku sierpnia 2017 r.zrealizowano 
istotny etap w procesie budowy jednostek – przeprowadzono 
próby ciśnieniowe kotła bloku nr 6. Próba wodna kotła K-6 
zakończona wynikiem pozytywnym dopełniła prace z zakresu 
części ciśnieniowej kotła. 

Urząd Dozoru Technicznego w projekcie
W przeprowadzaniu próby ciśnieniowej udział brało ponad 
20 ekspertów Urzędu Dozoru Technicznego z oddziałów 
w Opolu, Gliwicach i we Wrocławiu, o szerokich kompetencjach, 
kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie badań urządzeń 

EtAPy i PArAMEtry rEAlizAcji 
MOntAŻu KOtŁA
4 styCzNia 2016
Rozpoczęcie montażu pierwszego słupa kotła

4-8 sierpNia 2017
Wykonanie próby ciśnieniowej

582 DNi
Czas realizacji montażu kotła K-6

etapy i parametry próby 
ciśnieniowej i ciśnienia próBne
p = 574 bary
HP (układ pierwotny)

p = 205 Barów
RH (układ wtórny)

p = 733 bary
Rurociągi wtryskowe (układ SH)

p = 438 Barów
Rurociągi wtryskowe (układ RH)

ok. 75 000
Liczba złączy spawanych poddanych próbie ciśnieniowej
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ciśnieniowych, w tym oceny zgodności. Pracując w grupach 
inspekcyjnych, składających się z przedstawicieli inwestora, wy-
konawców, menadżera projektu, nadzorowali poszczególne etapy 
próby i oceny jej przebiegu. 

Jeśliby szerzej ująć aspekt przedsięwzięcia energetycznego, Jednostka 
Notyfikowana UDT-CERT realizuje swoje zadania od zatwierdzenia 
dokumentacji projektowej po odbiór materiałów oraz elementów po 
prefabrykacji, współpracując z inwestorem, wykonawcami, zamawia-
jącymi i ekipami uczestniczącymi w budowie. 

W ramach inwestycji na terenie Elektrowni Opole w procesie zapewniania 
bezpieczeństwa na tym niezwykle wymagającym placu budowy uczest-
niczyło dotychczas ponad 70 ekspertów Urzędu Dozoru Technicznego 
z obszaru urządzeń transportu bliskiego i urządzeń ciśnieniowych. 
Liczne urządzenia, takie jak zbiorniki, suwnice, żurawie, dźwigniki itp., 
podlegają dozorowi technicznemu. W wielu przypadkach ich obsługa 
i konserwacja wymaga potwierdzenia kwalifikacji personelu przez 
Urząd Dozoru Technicznego.

Stemplowanie tabliczki fabrycznej kotła
Dnia 24 października 2017 r. odbyła się uroczystość związana z za-
kończeniem istotnego etapu budowy nowych bloków energetycznych. 
Organizatorem uroczystego spotkania z okazji pozytywnie przeprowa-
dzonej próby ciśnieniowej kotła nr 6 Elektrowni Opole były: Mostostal 
Warszawa S.A. (wraz ze swoją spółką celową realizującą zadanie 
budowy bloków 2x900 MWe: Mostostal Power Development Sp. z o.o. 
(MPD), odpowiedzialną za wykonanie montażu części stalowej, oraz 
ciśnieniowej kotła) oraz General Electric Boiler Deutschland GmbH 
(GE), odpowiedzialne za kompleksowy projekt i wytworzenie części 
ciśnieniowych kotła.

Uroczystość wiązała się z symbolicznym stemplowaniem tabliczki 
fabrycznej kotła nr 6 wieńczącym próby ciśnieniowe kotła realizowane 
pod nadzorem ekspertów Urzędu Dozoru Technicznego Jednostki 
Notyfikowanej UDT-CERT nr 1433. W uroczystości uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele kierownictwa inwestycji, tj. inwestora (PGE GKiE 
S.A.), inżyniera kontraktu (Elbis Sp. z o.o.), wytwórcy kotła (GE), 
wykonawcy montażu kotła (MW S.A.), konsorcjum, podwykonawców 
oraz Urzędu Dozoru Technicznego. UDT reprezentowali: Jacek 
Niemczyk, Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności, 
Jerzy Majewski, Dyrektor O/UDT w Opolu, Janusz Kuźnik, Kierownik 
Projektu Opole, oraz eksperci biorący udział w badaniach związa-
nych z montażem.

Nabicie cech zostało poprzedzone uroczystymi przedmowami 
przedstawicieli ww. firm; wszyscy jednogłośnie i wyraźnie podkreślili, 
że realizacja budowy nowych kotłów w Elektrowni Opole przebiegała 
wyjątkowo sprawnie, a kooperacja w zakresie prawidłowej i ter-
minowej realizacji – wręcz modelowo. Efektem takiej współpracy 
stron jest wynik uzyskany przy budowie kotła K-6, tj. 582 dni od 
rozpoczęcia montażu pierwszego słupa konstrukcji głównej kotła 
do wykonania próby wodnej kotła K-6. Należy również podkreślić, 
że sukces prac montażowych w dużej mierze był możliwy dzięki 
sprawnie zrealizowanym wcześniejszym etapom inwestycji, takim 
jak projektowanie i prefabrykacja. W wystąpieniach chwalono bardzo 
dobre przygotowanie projektu kotła.

Z tej szczególnej okazji przygotowana została przez organizatorów 
pamiątkowa moneta „Próba wodna kotła nr 6 – sierpień 2017”, 
uwieczniająca zdecydowany postęp w budowie bloków energe-
tycznych w Elektrowni Opole. ◀
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Nowoczesne 
gazownictwo
– korzyści z długoterminowej inwestycji 
w wiedzę i technologie

 ▶ Marcin Tadeusiak, Prezes Zarządu JT S.A.

Zarządzanie polskim rodzinnym przedsiębiorstwem, konkurującym na rynku 
robót budowlanych w czasach ciekawych, pełnych możliwości, a zarazem nie-
pewności i zagrożeń, jest nie lada wyzwaniem. Niestabilne otoczenie zewnętrzne, 
nieprzystosowane do potrzeb rynku prawo zamówień publicznych (PZP), falowy 
i zmienny charakter zamówień sektorowych (lata 2010-2016), trudności w zna-
lezieniu specjalistów do pracy, a w ostatnim czasie gwałtowny wzrost kosztów 
wynagrodzeń oraz problemy natury wewnętrznej w samych organizacjach prze-
łożyły się na kłopoty i liczne bankructwa polskich firm wykonawczych. Skoro 
nic nie jest pewne i przewidywalne, organizacje powinny uczyć się adaptacji 
do nieuchronnych zmian. Jednakże zatrudnianie nawet najlepszych inżynierów 
i specjalistów może dać trwałą przewagę konkurencyjną jedynie wtedy, kiedy 
zmiany kultury organizacji nadążają za zmianami technicznymi.

Zauważyliśmy, że umiejętność szybkiego uczenia się może być jedyną trwałą 
przewagą konkurencyjną w obecnym świecie. Dla JT S.A., firmy technologicznej, 
kluczową kompetencją jest umiejętność zarządzania wiedzą, zespołem ludzi 
zmotywowanych, świadomych swoich kwalifikacji, potrafiących dostosować się 
do wymagań rynku. 

Realizacja przez JT S.A. strategicznej inwestycji firmy Gaz-System S.A., budowy 
gazociągu DN 1000, jest przykładem adaptacji organizacji do nowych warunków 
inwestycyjnych oraz stanowi bogate doświadczenie zarówno dla inżynierów, jak 
i menadżerów przedsiębiorstwa. Zadanie to jest najlepszym testem sprawdzającym 
realny potencjał wykonawczy spółki. Spośród wykonawców, z którymi pod koniec 
2016 r. Gaz-System S.A. zawarł umowy na realizację równoległych kontraktów, JT 
S.A. jako pierwsza firma w Polsce osiągnęła pierwszy kamień milowy, oznaczający 
formalne rozpoczęcie budowy oraz jako pierwsza rozpoczęła prace spawalnicze. 
Zbliżamy się do 70 proc. zaawansowania inwestycji, utrzymując jakość połączeń 
spawanych na poziomie spełniającym oczekiwania zamawiającego. Z końcem 
2017 r. planowane jest zakończenie liniowych prac spawalniczych, a także rozpo-
częcie prób i testów. Inwestycja zgodnie z przyjętym harmonogramem zostanie 
odebrana w 2018 r.

Wieloletnie przygotowania 
Na osiągnięcie takich rezultatów składały się wieloletnie przygotowania przedsię-
biorstwa do budowy rurociągów przesyłowych dużych średnic, zaangażowanie 
wykwalifikowanego, doświadczonego zespołu specjalistów oraz determinacja 
całej organizacji. Przełomowym rokiem dla spółki był 2010, kiedy rozpoczęto 
proces zmian, głęboką i bolesną restrukturyzację. Wbrew obowiązującym trendom, 
wyznaczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, kształtującym rynek 
poprzez kryterium najniższej ceny, zamiast ciąć wyłącznie koszty, inwestowaliśmy 
w wiedzę i nowoczesne technologie. Zaangażowaliśmy pracowników, powstały 

Marcin Tadeusiak – Prezes Zarządu JT S.A. z branżą 
gazowniczą związany od 23 lat; od 2006 r. sprawuje 
funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. Jest inicjatorem klu-
czowych zmian i przekształceń przedsiębiorstwa oraz 
pomysłodawcą jego strategii. Od lipca 2016 r. Członek 
Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.
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zespoły robocze, których zadaniem była analiza realizowanych inwe-
stycji, określenie obszarów, które stwarzają problemy oraz wymagają 
natychmiastowej naprawy. Rozpoczęło się intensywne zbieranie wiedzy 
z dziedziny organizacji pracy i produkcji. Analiza mocnych i słabych stron 
pozwoliła na otwarcie się wielu pracowników na myślenie kreatywne, jak 
również na ich rozwój osobisty. Pojawiły się nowe pomysły, rozwiązania 
i możliwości zwiększające wydajność. Ostatecznie przyjęliśmy strategię 
organicznego wzrostu, optymalizując i udoskonalając procesy oraz 
system zarządzania firmą. By zaadaptować się do zmian rynkowych, 
wybraliśmy specjalizację zamiast heterogeniczności, rezygnując z wielu 
niedochodowych obszarów działalności. Wdrożenie nowego systemu 
pracy przeprowadzaliśmy małymi krokami:

EtAP i
spawanie rurociągu o średnicy DN 250 

EtAP ii
dwa kontrakty na średnicach DN 300 - ugruntowanie organizacji pracy

EtAP iii
kontrakt na średnicach DN 500 i DN 700

EtAP iV
kontrakt na dużych średnicach DN 1000 i ściankach 22 mm

Zastosowanie automatów spawalniczych okazało się przełomowym 
momentem, przyspieszającym wykonywanie spoin, ograniczającym 
wadliwość i zmieniającym tempo pracy pracowników całej budowy. 
Wymusiło to lepszą koordynację i planowanie pracy poszczególnych 
grup, a w ostatecznym rachunku przyspieszyło rozwój w całej organi-
zacji, podnosząc jakość, efektywność i kulturę pracy. Nastąpiły zmiany 
w organizacji, np. w jednej czołówce, obok spawaczy ręcznych, pracują 
operatorzy automatów na równi odpowiedzialni za jakość wytworzonych 
połączeń spawanych. Nowoczesne zestawy spawalnicze, kompletnie 
wyposażone namioty są przenoszone z wykorzystaniem HDS-ów na 
pojazdach gąsienicowych, a nie ręcznie, jak w minionych już czasach.

Obecnie zatrudniamy 4-5-krotnie więcej inżynierów spawalników z cer-
tyfikatem kompetencji IWE, kształcimy inżynierów i specjalistów do 
spraw jakości, co bezpośrednio przełożyło się na efektywność, a także 
na poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwa. Specyfiką inwestycji 
firmy Gaz-System S.A. jest bezwarunkowy wymóg ponoszenia przez 
wykonawcę całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i pełne 
powodzenie realizacji kontraktu. Kontrole dopuszczeniowe, wprowa-
dzające i realizacyjne, dziesiątki procedur i instrukcji – wszystko to pod 
wyraźną presją czasu, stanowiącą wyzwanie dla każdej organizacji. 
Każda czynność musi być zgłoszona i zatwierdzona przez nadzór 
inwestorski. Wymogi kontraktu są w tym aspekcie bezwzględne. 

Mając świadomość, że realizacja tego zadania będzie pionierskim 
wyzwaniem, opracowaliśmy przemyślany sposób zarządzania kon-
traktem, przygotowywaliśmy kompetentny i doświadczony zespół oraz 
zainwestowaliśmy w dodatkowy sprzęt i technologie. Odpowiednie 
planowanie zadań według wypracowanych standardów pozwoliło na 
prawidłowe zarządzanie zasobami ludzkimi i efektywne wykorzystanie 
czasu pracy. Obecnie na budowie pracuje ok. 400 osób, zaangażowanych 
jest ponad 200 jednostek sprzętowych, w tym dwie kompletnie wypo-
sażone czołówki spawalnicze (uzbrojone w 24 automaty spawalnicze) 
oraz dwie grupy montażowo-układkowe. Jest to jeden z największych 
w Polsce potencjałów wykonawczych. 

Należy podkreślić, że doświadczenia i umiejętności nabyte w latach 
ubiegłych, podczas budowy gazociągów o niższych średnicach 
okazały się niewystarczające. Z uwagi na ciężar (pojedyncza 
rura waży ok. 9 t) oraz parametry rury DN 1000 wymagany jest 
zwiększony nakład prac tymczasowych, przygotowawczych oraz 
przy wykonywaniu spoin montażowych (dłuższe czasy operacyjne 
i międzyoperacyjne) [1].

Spawalnictwo
Ogromny postęp i największe zmiany dokonały się na polu spawal-
niczym. Wysokie wymagania firmy Gaz-System S.A., stały nacisk na 
bezpieczeństwo wytwarzanych usług i produktów, a potem ich eksplo-
atacji zmieniły nie tylko metody wykonywania złączy spawanych, ale 
i sposób budowania gazociągów przesyłowych w Polsce. Przed 2010 
r. JT S.A. budowało rurociągi metodą spawania elektrodą celulozową 
(metoda 111). Jest to metoda wysoko wodorowa, która sprawdza 
się przy spawaniu stali w gatunku np. L415N. Istnieje jednak ryzyko 
powstania pęknięć zwłocznych ze względu na dużą ilość wodoru wpro-
wadzonego do spoiny. Z uwagi na ten fakt badania nieniszczące można 
było przeprowadzić dopiero po 24 godz. po zakończeniu spawania. 
Obecnie, ze względu na zastosowanie metod nisko wodorowych, jest 
możliwość wykonania badań nieniszczących już po kilku godzinach 
od zakończenia spawania. Zastosowanie stali L485M, zaniechanie 
spawania elektrodami celulozowymi na rzecz spawania drutem litym 
(przetopy) oraz wypełnienie drutem proszkowym w sposób zmecha-
nizowany pozwoliły na uzyskanie wyższych udarności w niższych 
temperaturach, co poprawiło parametry eksploatacyjne rurociągów, 
jak również wydłużyło jego żywotność. 

Obecnie Gaz-System S.A. stworzył własne wytyczne w celu poprawienia 
jakości złączy spawanych na strategicznych rurociągach przesyłowych. 
W wytycznych znajdziemy ww. normy oraz dodatkowe wymagania:

Fot. JT S.A.
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 ▷ wymagania formalne do spełnienia przez wykonawców – każdy 
wykonawca musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością 
wg normy PN-EN ISO 9001, system w zakresie spawalnictwa wg 
normy PN-EN ISO 3834-2 oraz posiadać laboratorium badań nisz-
czących i nieniszczących zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025;

 ▷ wymagania dotyczące używanych materiałów podstawowych, jak 
również dodatkowych – materiały powinny posiadać świadectwo 
odbioru 3.2 wg normy PN-EN ISO 10204;

 ▷ wymagania dotyczące prowadzenia prac spawalniczych – prace 
spawalnicze można prowadzić w zakresie przetopu metodą spa-
wania TIG (141), MAG (135), w zakresie wypełnienia wszystkimi 
metodami, poza elektrodą celulozową;

 ▷ wymagania dotyczące personelu nadzorującego prace, jak również 
spawaczy i/lub operatorów – za prace na gazociągach odpowiada 
nadzór spawalniczy w postaci inżyniera spawalnika, zgodnie z normą 
PN-EN ISO 14731 posiadającego aktualny certyfikat kompetencji; 
spawacze i operatorzy muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodne 
ze stosownymi normami;

 ▷ wymagania sprzętowe – sprzęt spawający musi posiadać aktualne 
badania kalibracji parametrów spawania;

 ▷ wymagania kontrolne dla złączy spawanych – poziomy akceptacji 
opisane w wytycznych zaostrzają normę PN-EN ISO 5817 –poziom 
akceptacji B;

 ▷ wymagania dotyczące badania dla uznania technologii spawania.

Podsumowując, zgodnie z zasadą 5 sił Portera istnieje wiele 
czynników mogących mieć wpływ na losy przedsiębiorstwa. 
Niewątpliwie podniesienie przez inwestora branżowego (nabywcę) 
wymagań technicznych i formalnoprawnych wzmocniło i przyspie-
szyło rozpoczęty już proces restrukturyzacji firmy i budowę nowej, 
opartej na wiedzy kultury organizacyjnej. Zwieńczeniem naszych 
działań w obszarze poprawy bezpieczeństwa technicznego była 
nagroda przyznana w 2016 r. przez Urząd Dozoru Technicznego – 
tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego w kategorii Wytwórca. 
Niezależnie od wiedzy technicznej, kompetencji „twardych”, w JT 
S.A. rozwijamy kompetencje miękkie. Tylko zespół ludzi świadomych, 
zorientowanych na sukces, umiejących organizować pracę własną 
i zespołową może osiągać, a nawet przekraczać wyznaczone cele. ◀

[1] M.Tadeusiak, Budowa gazociągu relacji Lwówek-Odolanów na półmetku, 
„Przegląd Gazowniczy” nr 3 (55).

Góra spoiny

Dół spoiny

Badania makroskopowe i twardość

Statyczna próba gięcia od strony lica

Statyczna próba gięcia od strony grani

Statyczna próba rozciągania

Badanie udarności w spoinie

Badanie udarności w SWC

Badanie udarności w linii wtopienia

Fot. JT S.A.
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Wpływ 
długotrwałej 
eksploatacji CZĘŚĆ I
na mikrostrukturę i właściwości różnorodnego 
złącza spawanego wykonanego pomiędzy stalą 
austenityczną i martenzytyczną

 ▶ Dr inż. Paweł Urbańczyk – Centrum Kompetencyjne ds. Energetyki Zawodowej, Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych  
(UDT O/Dąbrowa Górnicza) 
Dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz – Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Częstochowska  
Dr inż. Adam Zieliński – Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice 
Dr hab. inż. Jacek Słania, prof. PCz – Zakład Spawalnictwa, Politechnika Częstochowska

1. Wprowadzenie

W blokach energetycznych, wykorzystujących technologie wytwarzania 
pary o parametrach nadkrytycznych w związku ze zwiększeniem para-
metrów pracy elementów ciśnieniowych, a w szczególności powierzchni 
ogrzewalnych przegrzewaczy pary, stosowane są żarowytrzymałe stale 
o zwiększonej wytrzymałości na pełzanie, jak również odpowiednie 
technologie łączenia tych materiałów.

Materiałami będącymi obecnie w zastosowaniu podczas wytwarzania 
obciążonych cieplno-mechanicznie elementów ciśnieniowych są 
żarowytrzymałe stale ferrytyczne (martenzytyczne lub bainityczne) 
oraz coraz szerzej stosowane stale austenityczne czy też będące 
w trakcie wprowadzania do wytwarzania nadstopy na osnowie niklu. 

Prowadzone badania nad zastosowaniem stali przeznaczonych do 
długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze wykazały, 
że żarowytrzymałe stale o osnowie ferrytycznej przeznaczone są do 
pracy w temperaturze do 650°C [1-6]. 

Powyższe ograniczenia związane z zastosowaniem w energetyce nowych 
gatunków stali bainitycznych oraz martenzytycznych do wytwarzania 
najbardziej obciążonych elementów ciśnieniowych kotłów parowych 
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania żarowytrzymałymi stalami 
austenitycznymi czy też stopami na osnowie niklu [7-10].

Do wytwarzania elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych, 
pracujących w zakresie temperatury 650-700°C, rekomendowane 
są stale austenityczne typu 18-8 lub stopy niklu (do temperatury  
750-800°C) [1-5].

Zastosowanie stali austenitycznych podczas wytwarzania elementów 
pracujących w podwyższonej temperaturze może prowadzić do po-
jawienia się problemów związanych z ich własnościami fizycznymi, 
takimi jak mała przewodność cieplna i duży współczynnik rozsze-
rzalności liniowej. 

Powyższe właściwości stali austenitycznych powodują problemy 
związane z eksploatacją oraz technologią podczas wytwarzania ele-
mentów ciśnieniowych kotłów parowych, w szczególności związanych 
z prowadzeniem procesu spawania. W znacznej części dotyczy to 
spawania stali austenitycznych ze stalami martenzytycznymi ze względu 
na powstawanie niejednorodności materiałowej w złączu spawanym. 

2. Metodyka badań 

Obserwację i rejestrację obrazów mikrostruktury w obszarze badanego 
złącza spawanego przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego 
Axiovert 25 (LM) oraz skaningowego mikroskopu elektronowego Jeol 
JSM 6610LV (SEM). Obserwację wydzieleń w celu określenia ich typów 
oraz morfologii prowadzono za pomocą transmisyjnego mikroskopu 
elektronowego Titan 80-300 firmy FEI (TEM).

Właściwości mechaniczne badanych stali określono w temperaturze 
pokojowej w statycznej próbie rozciągania – maszyna wytrzymałościo-
wa MTS-810 (wg normy PN-EN ISO 6892-1 [11]), pomiaru twardości 
metodą Vickersa – twardościomierz Future-Tech FV-700 (wg normy 
PN-EN ISO 6507-1 [12]), próby udarności KV2 300/5 na próbkach 
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Charpy „V” o pomniejszonych wymiarach 5×10×55 mm (wg normy 
PN-EN ISO 148-1 [13]). 

Podane wyniki badań mechanicznych są wartością średnią z trzech 
pomiarów. Analiza składu chemicznego materiałów rodzimych zo-
stała przeprowadzona przy zastosowaniu spektrometru iskrowego 
SpectroLab K2.

3. Materiał do badań

Materiał do badań został pobrany ze złącza spawanego wężownicy 
przegrzewacza pary świeżej, pracującego w maksymalnej temperaturze 
pracy ok. 540°C przy ciśnieniu 12,5 MPa przez ponad 105 tys. godz. 
eksploatacji. Złącze spawane zostało wykonane jako różnorodne, 
łączące materiały podstawowe w gatunkach X10CrMoVNb9-1 (T91) 
oraz TP347HFG.

W tablicy 1 i 2 przedstawiono skład chemiczny materiałów podsta-
wowych złącza, tj. stali T91 oraz TP347HFG. 

C 0,13 cr 8,83

Mn 0,46 Mo 0,99

Si 0,34 Ni 0,27

P 0,017 V 0,21

S 0,005 N 0,064

Tablica 1. Skład chemiczny stali X10CrMoVNb9-1 (T91), proc. wag.

C 0,09 cr 18,38

Mn 1,56 Ni 11,99

Si 0,47 Nb 0,61

P 0,023 N 0,04

S 0,003

Tablica 2. Skład chemiczny stali TP347HFG, proc. wag.

4. Wyniki badań

Mikrostruktura stali TP347HFG po eksploatacji
Mikrostruktura stali TP347HFG po eksploatacji składała się z ziaren au-
stenitu z widocznymi bliźniakami wyżarzania oraz licznymi wydzieleniami, 
rozmieszczonymi po granicach ziaren, jak również w osnowie (rys. 1). 

W mikrostrukturze stali austenitycznej stwierdzono obecność dużych 
wydzieleń, o mikrometrycznej wielkości, rozmieszczonych miejscami 
pasmowo w osnowie. Zaobserwowano również liczne ziarna austenitu 
z liniami poślizgu.

Wielkość ziarna austenitu w badanej stali, określona za pomocą wzor-
ców rysunkowych według skali ASTM, wynosiła 8/7. Drobnoziarnista 
mikrostruktura stali TP347HFG (wielkość ziarna ≥ 8) zapewnia wysoką 
odporność na utlenianie i większą plastyczność (wyrażoną wydłużeniem 
w próbach pełzania) przy porównywalnej odporności na pełzanie do 
stali gruboziarnistych [3, 7]. 

Drobnoziarnista mikrostruktura stali TP347HFG ma również bezpośredni 
wpływ na wolniejszy spadek udarności w czasie długotrwałej eksplo-
atacji w warunkach działania podwyższonej temperatury [3, 7, 14]. 

Rys. 1. Mikrostruktura stali TP347HFG po długotrwałej eksploatacji: 
a) LM, b) SEM

Przeprowadzone identyfikacje w stali TP347HFG wykazały wystę-
powanie wewnątrz ziaren dwóch typów wydzieleń NbC: dużych, 
pierwotnych węglików oraz drobnodyspersyjnych wydzieleń wtórnych. 
Duże pierwotne wydzielenia NbC, ze względu na swoje wymiary, nie 
wpływają na wzrost umocnienia wydzieleniowego austenitycznych 
stali, natomiast przyczyniają się do związania węgla, ograniczając 
wydzielanie się węglików M23C6 po granicach ziaren [3, 7]. Pierwotne 
węgliki niobu traktowane są jednak jako wydzielenia niekorzystne, 
gdyż na granicy międzyfazowej węglik/osnowa może dochodzić do 
zarodkowania i rozwoju pęknięć pełzaniowych [7, 15]. 

Drobnodyspersyjne wtórne węgliki niobu NbC, wydzielające się głównie na 
dyslokacjach lub błędach ułożenia, ze względu na swoje nanometryczne 
wymiary stanowią skuteczną przeszkodę dla ruchu dyslokacji. Przyczyniają 
się one, poprzez wzrost umocnienia wydzieleniowego, do podwyższenia 
właściwości wytrzymałościowych oraz odporności na pełzanie [7].

Po granicach ziaren w stali austenitycznej ujawniono natomiast 
wydzielenia węglików M23C6. Węgliki M23C6 wydzielone po granicach 
ziaren, utrudniając poślizg po granicach ziaren, przyczyniają się do 
wzrostu odporności na pełzanie. Ponadto, hamując migrację granic 
ziaren, powodują opóźnienie procesów mięknięcia osnowy [7, 15]. 
Wydzielenie po granicach ziaren węglików bogatych w chrom skut-
kować może uczuleniem stali, tj. wzrostem jej skłonności do korozji 
międzykrystalicznej. W badanej stali nie zaobserwowano wydzieleń 
na granicach bliźniaków. Przeprowadzone identyfikacje nie ujawniły 
występowania w badanej stali innych wydzieleń faz wtórnych, takich jak 
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σ, G, fazy Z itd., co można tłumaczyć niską, jak na stale austenityczne, 
temperaturą eksploatacji.

Mikrostruktura stali T91 po eksploatacji
Stal T91 w stanie dostawy, tj. po przeprowadzonej obróbce cieplnej 
w zakresie austenityzowania z chłodzeniem w powietrzu, a następnie 
wysokim odpuszczaniu, wykazuje strukturę odpuszczonego martenzytu 
z węglikami typu M23C6 oraz typu MC [8]. Mikrostruktura badanej 
stali po eksploatacji była mikrostrukturą o nieznacznym rozpadzie 
odpuszczonego martenzytu, związanym z licznymi, o zróżnicowanej 
wielkości wydzieleniami węglików M23C6 i wydzieleń fazy Lavesa 
w postaci łańcuszków na granicach ziaren wyjściowego austenitu. 
Wewnątrz ziaren/listew martenzytu oprócz licznych drobnodyspersyj-
nych wydzieleń MX (NbC, VX, V – wings) obserwowano pojedyncze 
wydzielenia fazy Z [16]. W mikrostrukturze badanej stali widoczny był 
zachowany jej listwowy charakter (rys. 2).

Mikrostruktura złącza spawanego poddanego badaniu

Mikrostruktura w strefie wpływu ciepła stali TP347HFG
Mikrostruktura w strefie wpływu ciepła SWC stali TP347HFG była 
mikrostrukturą austenityczną o ziarnie większym niż w materiale ro-
dzimym (rys. 3). Po granicach ziaren widoczne były liczne wydzielenia, 
natomiast wewnątrz ziaren obserwowano zarówno duże pierwotne 
wydzielenia NbC w kształcie zbliżonym do wieloboków, jak i wydzielania 
NbC w postaci eutektyk węglikowych. Oddziaływanie ciepła w wyniku 
spawania skutkuje rozpuszczeniem się węglików pierwotnych, a na-
stępnie w wyniku szybkiej krystalizacji wydzielają się one ponownie 
w postaci eutektyki bądź w postaci fazy międzymetalicznej [17]. 

Mikrostruktura w strefie wpływu ciepła stali T91
Obserwacja mikrostruktury stali T91 w obszarze strefy wpływu ciepła 
SWC wykazała występowanie dwóch obszarów. W pobliżu linii wtopie-
nia obserwowano obszar SWC o strukturze gruboziarnistej (CGHAZ) 
z licznymi, o zróżnicowanej wielkości wydzieleniami. Wydzielenia te 

Rys. 2. Mikrostruktura stali T91 po eksploatacji: a) LM, b) SEM

a)a)

b) b)

Rys. 3. Obraz mikrostruktury złącza spawanego po długotrwałej 
eksploatacji w strefie wpływu ciepła SWC w pobliżu linii wtopienia od 
strony materiału TP347HFG: a) LM, b) SEM

Rys. 4. Mikrostruktura złącza spawanego po długotrwałej eksploatacji 
w strefie wpływu ciepła (CGHAZ) na linii wtopienia od strony materiału 
T91: a) LM, b) SEM

a)

b)

były ulokowane po granicach ziaren byłego austenitu, na granicach 
listew oraz wewnątrz ziaren. Miejscami ilość wydzieleń przyjmowała 
formę tzw. ciągłej siatki po granicach ziaren (rys. 4).  Drugim obszarem 
zaobserwowanym w strefie wpływu ciepła SWC stali T91 jest obszar 
charakteryzujący się drobnoziarnistą strukturą – FGHAZ (rys. 5). 
Obserwacja tego obszaru SWC wykazała występowanie znacznego 
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stopnia degradacji mikrostruktury, objawiającego się występowaniem 
mikrostruktury składającej się z ferrytu i wydzieleń. Po granicach ziaren 
ferrytu i ziaren byłego austenitu obserwowano liczne, duże wydzielenia, 
miejscami tworzące tzw. ciągłą siatkę wydzieleń. Zdegradowana mi-
krostruktura stali T91 w obszarze strefy wpływu ciepła FGHAZ może 
prowadzić do szybszego uszkodzenia tego obszaru złącza spawanego 
podczas eksploatacji. Przyczynia się do tego występowanie zaawan-
sowanych procesów wydzieleniowych (koagulacja węglików M23C6, 
wydzielanie i rozrost fazy Lavesa) oraz zanik listwowej mikrostruktury. 

Mikrostruktura złącza spawanego w obszarze spoiny
W spoinie od strony lica obserwowano krystalizację epitaksjalną, nato-
miast od strony grani krystalizację komórkowo-dendrytyczną (rys. 6). 

Obserwacja mikrostruktury spoiny potwierdziła zastosowanie materiału 
dodatkowego do spawania (stopiwa) o osnowie austenitycznej do 
wykonania złącza spawanego. 

Wyniki badań właściwości mechanicznych i analizy składu chemicz-
nego oraz wnioski przedstawione zostaną w drugiej części publikacji 
w kolejnym numerze biuletynu UDT INSPEKTOR. ◀
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Rys. 5 Mikrostruktura złącza spawanego po długotrwałej eksploatacji 
w strefie wpływu ciepła (FGHAZ) od strony materiału T91 a) LM, b) SEM.

Rys. 6. Mikrostruktura złącza spawanego po długotrwałej eksploatacji 
w obszarze spoiny: a) spoina od strony lica; b) spoina od strony 
grani (LM)
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Korozja 
naprężeniowa  
– kiedy głębokość wady ma znaczenie

 ▶ Michael Sirois (Eddyfi), Mathieu Bouchard (Eddyfi), Angélique Raude (Eddyfi), Radosław Boba (Casp System)

Rys. 1. Zmiany gęstości prądu zmiennego w: a) obszarze bez wad 
b) pęknięciu o głębokości 1 mm c) pęknięciu o głębokości 5 mm.
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Pękanie związane z korozją naprężeniową (SCC) jest ściśle związane z oddziaływaniem 
środowiska pracy i w krótkim czasie od rozpoczęcia takiego procesu może prowadzić do 
wystąpienia poważnych uszkodzeń. SCC jest wynikiem występowania naprężenia w materiałach 
przy jednoczesnym narażeniu ich na korozję. Korozja naprężeniowa występuje zazwyczaj na 
zewnętrznych powierzchniach rurociągów wykonanych ze stopów podatnych na działanie 
czynników korozyjnych. SCC powoduje degradację materiału przy poziomie naprężeń niższym 
od wartości wytrzymałościowych materiału, w warunkach otoczenia, w których niekoniecznie 
sama korozja może prowadzić do uszkodzenia. Ponadto, jeśli korozja naprężeniowa nie zostanie 
zlokalizowana, może dojść na skutek połączenia się pojedynczych wad do powstania długich 
i głębokich nieciągłości prowadzących do poważnych awarii.

Ogniska uszkodzeń od SCC składają się z pojedynczych, małych, płytkich 
pęknięć powierzchniowych, zwykle zorientowanych wzdłuż osi przepływu 
czynnika, prostopadłych do naprężeń obwodowych. Rozgałęziona 
morfologia nieciągłości sprawia, że wykrycie SCC jest bardzo trudne 
przy użyciu konwencjonalnych metod NDT.

Współcześnie stosowane sondy ultradźwiękowe (UT) lub elektro-
magnetyczne przetworniki akustyczne (EMAT) w zabudowie in-line 
są w stanie wykrywać wady związane z SCC, jednak ich zabudowa 
i właściwe rozmieszczenie często są niemożliwe.

Metoda UT działa dobrze tylko, gdy mamy głębokie pęknięcia niewychodzące 
na powierzchnię, i nie daje możliwości dokładnego określenia głębokości 

w przypadku dużego zagęszczenia wad lub gdy mamy do czynienia 
z płytkimi nieciągłościami. Obecnie stosuje się badania magnetyczno-
-proszkowe (MT) oraz badania penetracyjne (PT) do identyfikacji wad 
typu SCC. Mimo względnie wysokiej rozdzielczości i czułości badań MT 
i PT metody te wymagają przygotowania powierzchni oraz pozostają 
mocno zależne od osoby wykonującej badanie. Ponadto nie pozwalają 
na określenie głębokości i długości nieciągłości, a co za tym idzie, nie 
dają możliwości właściwej oceny krytycznych właściwości SCC (SCCDA).

Wiroprądowa technika wieloprzetwornikowa w układzie tangencjalnym
Jednym z unikalnych rozwiązań w zakresie budowy wiroprądowych sond 
wielocewkowych ECA (Eddy Current Array) są sondy w układzie tangen-
cjalnym (TECA-Tangential ECA), które zostały zoptymalizowane do oceny 

Rys. 2. a) Przesunięcie fazowe czterech wska-
zań dla różnych liftoff – 0,5-2 mm, 
b) płaszczyzna 3D zaimplementowana w opro-
gramowaniu dla korelacji głębokości, amplitudy 
oraz liftoff
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Rys. 3. Sonda wysokiej rozdzielczości Sharck HR 
do wykrywania małych wad SCC.

nieciągłości powierzchniowych w stalach węglowych. Metoda łączy sygnały konwencjonalnych 
sond wiroprądowych z możliwościami techniki wieloprzetwornikowej, co oznacza szerszy zakres 
badania, szybsze badanie, obrazowanie 2D i 3D oraz pełną archiwizację danych.

Układ cewek TECA pozwala na indukowanie prądów wirowych stycznych do badanej powierzchni 
i prostopadłych do wad SCC. Sygnały z układu cewek TECA pozwalają na wyróżnienie pęknięć, 
a także określenie ich głębokości, pomiar odległości cewek od badanego materiału (liftoff) oraz 
obrazowanie zmian własności magnetycznych stali węglowej. Dzięki pomiarowi zmian liftoff 
i przenikalności magnetycznej materiału sygnał pochodzący od wady może być odpowiednio 
kompensowany, co umożliwia dokładne jej wymiarowanie. Rysunek 1 ilustruje strumień TECA 
przepływający prostopadle do powierzchni i opływający nieciągłości o różnych głębokościach. 
Kolory ilustrują zmiany gęstości prądów wirowych w materiale.

W odniesieniu do klasycznych badań wiroprądowych (ECT) widać, że sygnał TECA od 
nieciągłości charakteryzuje się dobrą separacją fazową od sygnału liftoff. Krzywa liftoff 
jest bardzo wypłaszczona, dzięki czemu pomiar przesunięcia poziomego pomiędzy syg-
nałem a punktem zerowym umożliwia pomiar liftoff. Sygnały nieciągłości dają również 
płaskie wskazania i wszystkie są w tej samej fazie oraz mają dużą składową w pionie, 
co ułatwia wyznaczenie głębokości pęknięcia. Pozwala to wykrywać pęknięcia SCC oraz 
wymiarować je w czasie rzeczywistym, co znacznie skraca czas oraz koszty diagnostyki.

tEcA liftOff 
Kompensacja zmiany odległości cewki od powierzchni
Jak pokazano na rys. 2, liftoff związany z występowaniem powłok lub farb znacznie zmniejsza 
pionową składową sygnału pochodzącego od wady. Układ cewek TECA umożliwia monito-
rowanie w czasie rzeczywistym liftoff, co pozwala dynamicznie kompensować amplitudę 
sygnału pochodzącą od wady.
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Rys. 4. Wyniki skanowania sondą Sharck HR – wykazujące wysoką rozdzielczość metody TECA

Rys. 5. Badana strefa SCC z wykorzystaniem a) Sharck HR; b) techniki MT
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tEcA 
Możliwości wymiarowania
Funkcja wymiarowania w technice TECA opiera się na płaszczyźnie 
3D, która umożliwia korelację pomiędzy głębokością wad, amplitudą 
i sygnałem liftoff (rys. 2b). Plan obrazowania składa się z kilku 
wyznaczonych krzywych głębokości uzyskanych przy różnych war-
tościach liftoff. Wybór krzywej zależy od zmierzonej wartości liftoff. 
Analogicznie wygląda funkcja kompensacji zmian przenikalności 
magnetycznej materiału.

SHArcK
Głowica wysokiej rozdzielczości
Widoczna na rys. 3 wielocewkowa sonda Sharck dużej rozdzielczości 
(Sharck HR) opracowana została dla precyzyjnego wykrywania oraz 
pomiaru wad w obszarach SCC. Solidna konstrukcja, cztery koła oraz 
wbudowany enkoder i docisk sprężynowy zapewniają wysoką stabilność 
podczas badania oraz dokładną lokalizację wad i pomiar ich długości 
przy pracy z prędkością do 600 mm/s.

Głowica posiada łącznie 64 elementy aktywne TECA o wysokiej 
rozdzielczości, co pozwala na skanowanie obszaru o szerokości do 
71 mm. Sonda została zoptymalizowana pod kątem wykrywania 
i oceny płytkich pęknięć o głębokości od 0,25 do 3 mm. Zakres ten został 
dobrany z uwzględnieniem ograniczeń konwencjonalnych metod NDT 
oraz obszarów występowania SCC w zakresie 10 proc. grubości ścianki. 

Sondy TECA dają możliwość wykrywania wad o min. długości ok. 
2 mm oraz pozwalają na pomiar całego obszaru występowania SCC. 
Uwzględniając najczęściej występujące na powierzchniach rurociągów 
powłoki i farby, sonda Sharck HR może kompensować liftoff do 2 mm. 
Dla osiągnięcia wysokiej dokładności pomiaru przy użyciu głowicy Sharck 
HR, wykonano serię badań na rurociągu stalowym X52. W materiale 
wykonano 23 wady referencyjne o różnym kształcie, długości i głębo-
kości. Wykonane nieciągłości zostały przebadane i wykorzystane do 
stworzenia płaszczyzny odniesienia głębokości 3D – rys. 2b.

Wykorzystano również narzędzia do kompensacji w celu uwzględnienia 
różnic w przewodnictwie elektrycznym i przenikalności magnetycznej dla 
różnych gatunków stali węglowej (stale X42, X56, X60 itp.). Zapewnia 
to dokładny pomiar głębokości wad dla większości rurociągów wyko-
nanych ze stali węglowej.

Pomiar głębokości oraz rozdzielczość sondy
W celu sprawdzenia skuteczności wykrywania i określania głębokości 
nieciągłości przy użyciu Sharck HR przygotowana została rura ze stali 
X52 z symulacją ognisk SCC. Obszary SCC charakteryzują się bardzo 
krótkimi i płytkimi pęknięciami, wady występują zazwyczaj pojedynczo, 
mają różną głębokość i są zamknięte. Rys. 4 ilustruje wyniki uzyskane 
w pojedynczym skanie próbki trwającym 2 s.

Sygnały od wad oznaczonych C1-C4 pokazano w prawym górnym 
oknie na rys. 4. Wada C1 ma głębokość 0,5 mm i jej wykrycie i pomiar 
są możliwe. Wskazania C2, C3 i C4 mają głębokość odpowiednio 1, 
2 i 3 mm. Wskazania na próbce były wyfrezowane w sposób ciągły, 
przez co schody. Trzy poziomy głębokości wady są dokładnie widoczne 
w widoku poziomym C-scan w dolnej części rys. 4. Widok boczny 
pozwala na szybkie wykrycie najgłębszych pęknięć w obszarach SCC.

Rozdzielczość osiowa sondy jest jednym z ważniejszych parametrów, 
ponieważ decyduje o odróżnieniu długich i ciągłych pęknięć od krótkich 
pęknięć w linii. Odległość pomiędzy pęknięciami C5 i C6 została ustalona 
dla celów walidacji na 3 mm. Wyniki pokazują, że sonda z łatwością 
wskazuje wszystkie pęknięcia, a amplituda sygnału między nimi spada 
do 0, co może wskazywać na możliwość wykrywania wad odsuniętych 
od siebie o 1-1,5 mm.

Dla sprawdzenia rozdzielczości poprzecznej wykonano wady C10 i C11 
w odległości 3 mm. Pionowy widok boczny obok C-scan pokazuje, 
że sonda pozwala również wykrywać tak usytuowane względem 
siebie wady.

Wada C7 o długości 3 mm i głębokości 1 mm została wykonana dla 
wykazania możliwości wykrycia najkrótszego wskazania. Wada jest 
doskonale widoczna na C-scan.

Rzeczywiste wyniki badania stref SCC
Głowica Sharck HR została również przetestowana na rzeczywistych 
rurociągach, zawierających naturalne ogniska wad korozji naprężenio-
wej. Wyniki badania pokazano na rys. 5 w odniesieniu do badań MT. 
Uzyskany C-scan jest dokładną kopią obrazu strefy pęknięć uzyskanej 
w badaniu MT. Technologia TECA potrafi oszacować głębokość pęknięć 
w czasie rzeczywistym. Kontrola głowicą Sharck jest bardzo szybka, 
a wpływ tzw. czynnika ludzkiego jest zminimalizowany w stosunku do 
badania MT. Metoda TECA nie wymaga specjalnego przygotowania 
powierzchni i pozwala na zapis wyników badania.

Do weryfikacji określonych przez TECA głębokości wad zastosowano 
technikę UT. Ze względu na ograniczenia techniki UT przy pomiarach 
gęstych ognisk wad pomiaru dokonano na trzech odizolowanych 
wadach. Wykorzystano dwie techniki UT: spadek sześciodecybelowy 
(6 dB) oraz dyfrakcję fali. Jak pokazano na rys. 5, głębokości zmierzone 
przez głowicę Sharck są bardzo zbliżone do wyników UT. 

Wnioski
Zaawansowana sonda Sharck skonstruowana w oparciu o technikę 
wielocewkowej głowicy ECA zapewnia wykrywanie i analizę stref korozji 
naprężeniowej wraz ze zobrazowaniem C-scan wysokiej rozdzielczości 
oraz pomiarem i kompensacją liftoff w czasie rzeczywistym. Sonda 
została zaprojektowania specjalnie do wykrywania wad typowych dla 
SCC, dlatego zakres pomiarowy głębokości wad dotyczy płytkich wad 
w zakresie 0,25-3 mm w rurociągach ze stali węglowych.

System Sharck HR pokazuje wielkie możliwości dokładnych technik 
pozwalających na analizę degradacji rurociągów, które mogą ulec 
poważnej awarii w przypadku wystąpienia pęknięcia. Szerokie pokrycie 
pojedynczego skanu oraz duża szybkość i dokładność wymiarowania, 
w połączeniu z zaawansowanym i intuicyjnym oprogramowaniem, 
sprawiają, że proponowana technologia jest poważną alternatywą 
dla tradycyjnych technik stosowanych do oceny stref występowania 
wad związanych z korozją naprężeniową. ◀

Literatura: 
Michael Sirois, Mathieu Bouchard, Angélique Raude. Stress-Corrosion Cracking: 
When Depth Sizing Matters. „World Pipelines Magazine” (July 2017). 
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Nagroda Głównego 
Inspektora Pracy 
im. Haliny Krahelskiej dla 
Andrzeja Ziółkowskiego, 
Prezesa Urzędu Dozoru 
Technicznego
29 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród im. Haliny Krahelskiej przyznawanych 
przez Głównego Inspektora Pracy. Nagrodę odebrał m.in. Andrzej 
Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego. 

Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie 
ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Przyznawana jest za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, pro-
jektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Nagrody wręczali 
Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, i Wiesław 
Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. W wydarzeniu wzięli udział rów-
nież przedstawiciele parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli 
warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających 
w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W tym roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymali: Wacław Czerkawski, 
Dorota Gardias, Aleksander Gilge, Franciszek Grześkowiak, Janusz 
Kurzydłowski, Bogusław Motowidełko, Andrzej Smółko, Janina Suzdorf, 
Janusz Śniadek, Wiesława Taranowska i Andrzej Ziółkowski. Gratulując 
laureatom, gospodarz uroczystości Wiesław Łyszczek, Główny 
Inspektor Pracy, podkreślił, że nagrody są wyrazem szczególnego 
uznania Państwowej Inspekcji Pracy dla ich dokonań w dziedzinie 

Fot. Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy

ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, dbałości o bezpie-
czeństwo zatrudnionych i najwyższe standardy etyczne w relacjach 
pracodawca – pracownik.

 W trakcie uroczystości Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej odczytała list Beaty Szydło, Prezesa Rady Ministrów. 
Premier podkreśliła, że przedsiębiorcy będący uczestnikami konkursu 
swoją postawą i działaniem udowadniają, że mimo rywalizacji eko-
nomicznej można stwarzać lepsze warunki dla zatrudnionych. Mogą 
szukać innowacyjnych rozwiązań zwiększających ich bezpieczeństwo 
i wdrażać je w swoich firmach. ◀

Halina Krahelska urodziła się 12 czerwca 1888 r. w Odessie. Była aktywną 
działaczką niepodległościową, a także pisarką i publicystką. W latach 1919-
1931 była inspektorem pracy w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. 
Szczególne miejsce w jej działalności inspektorskiej zajmowała proble-
matyka ochrony zdrowia kobiet, opieka nad matką i dzieckiem oraz praca 
młodocianych. Halina Krahelska jest autorką wielu opracowań dotyczących 
ochrony pracy, m.in. „Tezy do działalności inspekcji pracy w odrodzonej 
Polsce”. Główny Inspektor Pracy nagrodę im. Haliny Krahelskiej ustanowił 
w 1989 r.
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Diagnostyka
i ocena trwałości 
elementów kotłów 
i rurociągów – seminarium 
UDT

Seminarium UDT poświęcone ocenie trwałości elementów kotłów 
i rurociągów odbyło się 27 września 2017 r. w siedzibie Centrali UDT. 
Podczas spotkania poruszono m.in. zagadnienia związane ze stanem 
energetyki w zakresie urządzeń zainstalowanych w blokach 200 MW+ 
i dozorowanych przez UDT. Dyskusja toczyła się również wokół 
tematów, takich jak wspomaganie diagnostyki urządzeń pracujących 
w warunkach pełzania czy wpływ zmęczenia materiału na żywotność 
elementów rurociągów parowych. 

Uczestników seminarium powitał Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu 
Dozoru Technicznego, podkreślając szczególną rolę branży energe-
tycznej dla przemysłu. Serię wykładów rozpoczął Marek Wilmanowicz, 
Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego UDT, który omówił 
opracowany przez UDT „Raport o stanie energetyki, dotyczący urządzeń 
zainstalowanych w blokach 200 MW+ i nadzorowanych przez UDT na 
mocy ustawy o dozorze technicznym”. Kolejny prelegent, Arkadiusz 
Makówka, Główny Specjalista ds. Rozwoju Kwalifikacji Personelu, 
zaprezentował przygotowane przez UDT wytyczne „Zasady diagnostyki 
i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów 
pracujących w warunkach pełzania”. Z wykładem „Wspomaganie 
diagnostyki urządzeń pracujących w warunkach pełzania przy za-
stosowaniu programów obliczeniowych wykorzystujących metody 
numeryczne” wystąpił Paweł Urbańczyk, Kierownik Działu Urządzeń 
Ciśnieniowych w Oddziale UDT w Dąbrowie Górniczej. Kolejna prezenta-
cja, autorstwa Romana Góreckiego, Głównego Specjalisty ds. Urządzeń 
Ciśnieniowych z łódzkiego Oddziału UDT, była poświęcona tematowi 
„Wpływ zmęczenia na żywotność elementów rurociągów parowych”. 
Spotkanie zakończyła prezentacja Konrada Zasady, Specjalisty ds. 
Rozwoju Metod Badawczych z Departamentu Innowacji i Rozwoju 
UDT, pt. „Innowacyjne metody badawcze w energetyce”. 

Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym 
świadczyć może liczba blisko 150 uczestników z ponad 45 firm 
i instytucji z całego kraju. ◀

Efektywność 
energetyczna
– systemy zarządzania 
energią oraz audity 
energetyczne w przemyśle 
– konferencja UDT

29 listopada 2017 r. w siedzibie Centrali UDT w Warszawie odbyła się 
konferencja poświęcona efektywności energetycznej. Gości powitał 
Prezes UDT dr inż. Andrzej Ziółkowski. Prelegenci omówili szczegó-
łowo tematy związane z efektywnością energetyczną. Adam Goreń, 
Główny Specjalista ds. Certyfikacji i Oceny Systemów Zarządzania 
z Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT, przybliżył 
słuchaczom temat dotyczący wymagań prawnych w odniesieniu do 
systemu zarządzania energią ISO 50001 oraz szanse i zagrożenia 
z tym związane. Na temat audytu energetycznego przedsiębiorstw 
i doświadczeniach trzeciej strony opowiedziała Aneta Głuszek, 
Specjalista ds. Oceny Zgodności z Departamentu Certyfikacji i Oceny 
Zgodności UDT. Prezentacja z zakresu auditu systemu zarządzania 
energią – planowanie i realizacja auditu – omówiona została przez 
Leszka Stafeckiego, Starszego Specjalistę ds. Oceny Zgodności, również 
z Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT. Gościem spe-
cjalnym konferencji był Ryszard Biernacki, Dyrektor Departamentu ds. 
Infrastruktury Energomaszynowej w KGHM, który wystąpił z prelekcją 
pt. Zarządzanie energią w KGHM Polska Miedź S.A.”. 

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą liczne 
dyskusje i pytania do prelegentów, którzy na bieżąco starali się udzie-
lać odpowiedzi i rozwiewać wątpliwości uczestników. Niewątpliwym 
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atutem spotkania była możliwość indywidualnego porozmawiania 
z wykładowcami, którzy po zakończeniu prezentacji chętnie wymieniali 
się wiedzą i doświadczeniami z uczestnikami konferencji.◀

Cyberbezpieczeństwo 
w przemyśle procesowym 
– konferencja UDT
Konferencja „Cyberbezpieczeństwo w przemyśle procesowym” zo-
stała zorganizowana 4 października 2017 r. w siedzibie Centrali UDT 
w Warszawie. Spotkanie otworzył Adam Ogrodnik, Wiceprezes UDT, 
który podkreślił, że eksperci UDT dostrzegają coraz więcej zagrożeń 
związanych z eksploatacją urządzeń technicznych i instalacji prze-
mysłowych, w tym ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem. We 
współczesnym przemyśle urządzenia znajdujące się pod dozorem coraz 
częściej są łączone ze sobą i eksploatowane w ramach większych 
instalacji, więc nie można myśleć o ich bezpieczeństwie w izolacji od 
warunków, w jakich pracują. 

To stanowisko rozwinął Michał Łoniewski z UDT w swojej prezentacji 
„Bezpieczeństwo cyfrowe przemysłowych systemów sterowania – audit 
wstępny, analiza ryzyka i podatności”. Po ukazaniu się i wejściu w życie 
dyrektywy NIS 2016/1148/UE operatorzy infrastruktury krytycznej będą 
musieli określić poziom cyberryzyka. UDT chce być pomocny w tym 
zadaniu, opierając się najpierw na normach amerykańskich, a następnie na 
normach europejskich, które zostaną zharmonizowane z dyrektywą NIS.

„Cyberbezpieczeństwo OT w praktyce: aplikacja standardów i przy-
kłady sprawdzonych rozwiązań” to temat kolejnej prezentacji autor-
stwa Zbigniewa Zasiecznego i Krzysztofa Lorka z firmy Transition 
Technologies S.A. Prelegenci omówili m.in. obszary oceny stanu 
cyberbezpieczeństwa, podkreślając, że większość szkodliwych inge-
rencji w systemy sterowania ma swoje źródła wewnątrz organizacji.

Koncepcję bezpiecznej organizacji przedstawił Roman Gąszczak 
z eo Networks S.A. w prezentacji „Koncepcja bezpiecznej organizacji 
– idea Security Operation Center. Implementacja-technologia-ludzie-
procesy-dane”. Mówił m.in. o skali trudności w osiągnięciu pełnego 
cyberbezpieczeństwa ze względu na to, że wiele komputerów sterujących 
infrastrukturą jest podłączonych do internetu.

Łukasz Zawadowski z COMP S.A. przedstawił założenia Strategii 
cyberbezpieczeństwa RP i regulacji UE w tym zakresie w prezentacji 
„Zintegrowana ochrona środowiska IT i użytkowników w kontekście 
Strategii cyberbezpieczeństwa RP”. Podkreślił, że efektywność 
projektowanego systemu będzie zależała od współpracy ludzi z po-
szczególnych SOC (Security Operation Centre) i ich nastawienia na 
dzielenie się wiedzą o zaistniałych incydentach w cyberprzestrzeni.

O konsekwencjach ataków hakerskich w przemyśle procesowym 
i możliwościach ubezpieczenia się przed nimi opowiadała Izabela 
Lewandowska-Wiśniewska z PZU Lab w swoim wystąpieniu 
„Cyberbezpieczeństwo w procesach przemysłowych”. Podając 
wiele przykładów konkretnych zdarzeń, nakreśliła pokrótce sposoby 
zapobiegania im i zakres audytów prowadzonych w tym zakresie 
przez PZU Lab.

Konferencję uzupełniły jeszcze trzy prezentacje konkretnych rozwiązań 
w zakresie ochrony systemów sterowania infrastrukturą: „Ochrona 
cyberprzestrzeni systemów infrastruktury krytycznej” autorstwa Jacka 
Jarmakiewicza i Arkadiusza Tyfa z Wojskowej Akademii Technicznej, 
„Zaawansowane rozwiązania do monitorowania sieci przemysłowych 
(OT) kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej” 
przedstawiona przez Marcina Skórkę i Stefana Bednarczyka z firmy 
Tekniska Polska sp. z o.o. oraz „Cyberbezpieczeństwo infrastruktury 
krytycznej – możliwości i doświadczenia General Electric” zaprezento-
wana przez Roberta Basiaka i Adama Gajdzińskiego z General Electric. ◀
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Relacje i zapowiedzi 
wEBinAriuM − StAndArdy BEzPiEczEńStwA 
urEGulOwAnE dyrEKtywĄ MASzynOwĄ 2006/42/wE 
26.09.2017
Webinarium UDT skierowane było m.in. do przedstawicieli firm produku-
jących oraz importujących maszyny i urządzenia, specjalistów z działów 
projektowych i technicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych 
tematyką związaną z bezpieczeństwem w sektorze maszynowym. 
Więcej: www.udt.gov.pl.

wyBrAnE zAGAdniEniA z PrOjEKtOwAniA, 
wytwArzAniA i EKSPlOAtAcji KOtŁÓw EnErGEtycznycH 
PrzEMySŁOwycH i ciEPŁOwniczycH 27-29.09.2017
Podczas konferencji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące 
zasad projektowania i budowy kotłów energetycznych, przemysłowych 
i ciepłowniczych, dobór materiałów stosowanych do budowy kotłów, 
zasady bezpiecznej eksploatacji i ich wpływ na bezpieczeństwo użyt-
kowników. Konferencja zorganizowana została przez Oddział UDT 
w Gliwicach. Więcej: www.udt.gov.pl. 

dyrEKtywA dŹwiGOwA 27-29.09.2017
Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia związane z projekto-
waniem i bezpieczną eksploatacją urządzeń dźwigowych. W programie 
oprócz spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi zmian w prze-
pisach, normach (seria PN-EN 81), poruszone zostały tematy nowych 
technologii w branży oraz praktyczne rozwiązania eksploatacyjne. 
Konferencja zorganizowana została przez Oddział UDT w Bydgoszczy. 
Więcej: www.udt.gov.pl.

BEzPiEcznA EKSPlOAtAcjA urzĄdzEń trAnSPOrtu 
BliSKiEGO − wyBrAnE zAGAdniEniA 29-30.09.2017
Konferencja z obszaru bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu 
bliskiego zorganizowana została przez Oddział UDT w Wałbrzychu po 
raz ósmy. Konferencja podzielona była na dwie równolegle prowadzone 
sesje tematyczne dotyczące: dźwigów oraz dźwignic. Tematyką wiodącą 
wydarzenia było szeroko rozumiane bezpieczeństwo techniczne urządzeń, 
związane przede wszystkim z ich eksploatacją. Więcej: www.udt.gov.pl.

wEBinAriuM − dyrEKtywA AtEX i AtEX uSEr − 
wSKAzÓwKi dlA uŻytKOwniKÓw 10.10.2017
Ekspert UDT przedstawił podstawowe zagadnienia z zakresu dyrektyw 
ATEX i ATEX user. Wirtualne spotkanie skierowane było m.in. do użyt-
kowników urządzeń technicznych w strefach zagrożonych wybuchem, 
członków zespołów odpowiedzialnych za organizację pracy, kierownictwa 
technicznego, projektantów i konstruktorów. Więcej: www.udt.gov.pl.

59. KrAjOwA nAuKOwO-tEcHnicznA KOnfErEncjA 
SPAwAlniczA 10-12.10.2017
Konferencja z myślą przewodnią „Spajanie – granice możliwości” 
miała na celu przybliżenie pracownikom przemysłu i instytucji naukowych 

najnowszych osiągnięć w technologiach spajania i cięcia metali. Konferencji 
towarzyszyła wystawa wiodących krajowych i międzynarodowych firm oraz 
możliwość zwiedzenia nowoczesnej linii produkcyjnej samochodu Crafter 
w fabryce Volkswagena we Wrześni. Wydarzenie objęte zostało patronatem 
honorowym Urzędu Dozoru Technicznego. Więcej: www.techspaw.com.pl. 

BEzPiEcznA EKSPlOAtAcjA dŹwiGnic: POdESty, ŻurAwiE, 
wÓzKi jEzdniOwE POdnOśniKOwE 11-13.10.2017
Tematyka cyklicznej konferencji organizowana przez Oddział UDT 
w Warszawie poszerzona została o urządzenia, które nie były omawiane 
na wcześniejszych spotkaniach – podesty i żurawie. Na konferencji 
szczególna uwaga została zwrócona na związek między najnowszymi 
przepisami a bezpieczeństwem maszyn i eksploatujących. Zaprezentowane 
zostały również najnowsze rozwiązania techniczne w branży. Więcej: 
www.udt.gov.pl.

ElEKtrOwniE wiAtrOwE − BEzPiEczEńStwO 
i EKSPlOAtAcjA 11-13.10.2017
Program dorocznej konferencji Oddziału UDT w Koszalinie obejmował 
wystąpienia dotyczące problemów eksploatacyjnych urządzeń podlegają-
cych dozorowi technicznemu zainstalowanych w turbinach wiatrowych. 
Nie zabrakło tematyki BHP podczas montażu i serwisu elektrowni wia-
trowych. Omówione zostały także przepisy prawne z obszaru OZE oraz 
przyczyny wypadków na turbinach wiatrowych. Więcej: www.udt.gov.pl.

46. KrAjOwA KOnfErEncjA BAdAń niEniSzczĄcycH 
17-19.10.2017
Konferencja KKBN po raz kolejny była platformą wymiany wiedzy i do-
świadczeń oraz najnowszych dokonań w zakresie badań nieniszczących, 
jak również inspiracją do dalszych prac naukowych. Wydarzenie było 
okazją do zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi 
na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. Patronatu 
honorowego udzielił konferencji Urząd Dozoru Technicznego. Więcej: 
www.kkbn.pl. 

Vii OGÓlnOPOlSKiE wArSztAty AMOniAKAlnE 
19-20.10.2017
Tegorocznym warsztatom METALKO towarzyszyła myśl „Ekonomika 
i bezpieczeństwo w amoniakalnych instalacjach chłodniczych”. Wydarzenie 
kierowane było do przedstawicieli kierownictwa, dozoru i eksploatacji 
w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych. 
Spotkanie chłodników zostało objęte patronatem Urzędu Dozoru 
Technicznego. Więcej: www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl.

rEGiOnAlnE fOruM BEzPiEczEńStwA tEcHnicznEGO 
26-27.10.2017
Podczas Forum Oddziałów UDT w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach, 
poruszona została tematyka z zakresu wytwarzania, napraw i modernizacji 
urządzeń transportu bliskiego. Tematyka konferencji obejmowała cały 
cykl życia dźwignicy – od jej doboru, poprzez odbiory UDT, prawidłową 
eksploatację, dokumentowanie przebiegu eksploatacji (nowy wymóg 
dotyczący określania przez eksploatującego stopień wykorzystania 
resursu dźwignicy) badania UDT i diagnostykę/ocenę stanu technicznego. 
Więcej: www.udt.gov.pl.
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iV fOruM nOwOczESnEj PrOduKcji 8-9.11.2017
Forum realizowane zostało symultanicznie z XXVI edycją Konferencji 
Energetycznej EuroPOWER. Wydarzenie zostało objęte patronatem 
honorowym Urzędu Dozoru Technicznego. Nad zakresem tematycznym 
forum czuwała rada programowa z udziałem przedstawiciela UDT. 
Uczestnicy debatowali na temat możliwości, szans oraz potrzeb 
związanych ze skokiem technologicznym w polskiej gospodarce. 
Więcej informacji: http://forumprodukcji.pl. 

rEAlizAcjA i EKSPlOAtAcjA BlOKÓw nA PArAMEtry 
nAdKrytycznE 22-24.11.2017
Celem konferencji było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu 
odbudowy mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, 
wymagań technicznych związanych z budową nowoczesnych 
bloków na parametry nadkrytyczne oraz doświadczeń eksploatacyj-
nych. Omawiano również ryzyko związane z eksploatacją urządzeń 
technicznych oraz nowoczesne technologie i materiały stosowane 
w kotłach na parametry nadkrytyczne. Uczestnikiem panelu dysku-
syjnego podczas wydarzenia był prezes UDT. Podczas konferencji 
nie zabrało wystąpienia UDT. Więcej informacji: http://konferencje.
nowa-energia.com.pl/blokinadkrytyczne/2017/. 

49. dni cHŁOdnictwA 28-29.11.2017
„Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i syste-
mów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp 
ciepła” – pod takim hasłem odbyły się w tym roku Dni Chłodnictwa. 
Konferencja umożliwiła zapoznanie się z trendami oraz rozwiązaniami 
technicznymi aktualnie panującymi na światowych rynkach. Podczas 
obrad m.in. poruszone zostały zagadnienia wymagań wobec przed-
siębiorców w zakresie substancji zubażających warstwę ozonową 
oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Patronatem 
honorowym konferencję objął Urząd Dozoru Technicznego. Więcej: 
www.dnichlodnictwa.pl. 

KOnfErEncjA nAftA/cHEMiA 5.12.2017
Konferencja Nafta/Chemia, której partnerem był Urząd Dozoru 
Technicznego, to wydarzenie adresowane do branży naftowej 
i chemicznej. Poruszano tematy kluczowe, nie tylko dla polskiej 
nafty i chemii, ale dla całej polskiej gospodarki. Konferencja jest 
organizowana nieprzerwanie od 18 lat. Wydarzenie po raz kolejny 
zgromadziło czołowych przedstawicieli branży, menedżerów krajowych 
firm i inwestorów zagranicznych, ekspertów i polityków zaanga-
żowanych w tworzenie i realizację polityki gospodarczej państwa.  
Więcej: www.wnp.pl/konferencje. 

rEGulAcjE PrAwnE dOtyczĄcE wyBrAnycH GruP 
wyrOBÓw 4-5.12.2017
Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju oraz 
Urząd Dozoru Technicznego. Mówiono o obowiązkach podmiotów 
gospodarczych, o roli Ministerstwa Rozwoju w zakresie prawa tech-
nicznego, o nowych regulacjach dotyczących urządzeń technicznych 
i ich roli dla poprawy bezpieczeństwa technicznego. Drugi dzień 
konferencji poświęcono zagadnieniom związanym z dyrektywą ATEX. 
Więcej: www.mr.gov.pl. 

SAfEty AutOMAtiOn 12-13.12.2017
Atutem konferencji było bogactwo tematów – od metodologii zapewniania 
zgodności maszyn z wymogami minimalnymi po cyberbezpieczeństwo 
instalacji przemysłowych. Patronat honorowy nad konferencją objął Urząd 
Dozoru Technicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy oraz Polski Komitet Normalizacyjny. Partnerem 
merytorycznym konferencji było Stowarzyszenie Klub Paragraf 34. 
Referaty m.in. wygłosili przedstawiciele UDT, PKN i CIOP-PIB. Patronat 
medialny nad wydarzeniem sprawował biuletyn UDT „Inspektor”. Więcej: 
www.konferencja-safetyautomation.pl. 

Xiii KOnfErEncjA PrOBlEMy BAdAwczE EnErGEtyKi 
ciEPlnEj 28.11-1.12.2017
Instytut Techniki Cieplnej PW oraz Instytut Badań Stosowanych PW 
Sp. z o.o. zorganizowały pod patronatem Urzędu Dozoru Technicznego 
konferencję, która stanowi uznane forum wymiany poglądów między 
pracownikami energetyki i nauki oraz prezentacji ofert nauki dla 
przemysłu energetycznego. Tradycyjnie tematyka dotyczyła moder-
nizacji i rekonstrukcji w energetyce, modelowania matematycznego 
procesów cieplnych i przepływowych oraz eksploatacji maszyn 
i urządzeń energetycznych. Więcej: www.itc.pw.edu.pl. 

XXiV SyMPOzjuM nAuKOwO-tEcHnicznE „cHEMiA 2018" 
31.01-1.02.2018
Sympozjum będzie okazją do podsumowania 2017 r. oraz zdefinio-
wania wniosków i celów na przyszłość. Partnerem merytorycznym 
wydarzenia będzie Urząd Dozoru Technicznego. Gospodarzem 
honorowym tradycyjnie będzie PKN ORLEN. W programie m.in.
przewidziano zagadnienia projektu dotyczącego magazynowania 
energii w postaci wodoru w kawernach solnych, o czym opowiedzą 
przedstawiciele Grupy LOTOS. Więcej: http://www.kierunekchemia.pl.

tArGi tEcHnOlOGii PrzEMySŁOwycH 
induStryMEEtinG 20-21.02.2018 
Druga edycja wydarzenia pod hasłem „Innowacyjne technologie i roz-
wiązania przemysłowe” poświęcona będzie innowacyjnym produktom 
i rozwiązaniom. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym 
Urzędu Dozoru Technicznego. Zakres targów obejmie nie tylko cięcie, 
szlifowanie, wykrawanie, zgrzewanie czy przetwórstwo tworzyw, 
ale i pneumatykę, automatykę i hydraulikę oraz utrzymanie ruchu. 
Wydarzeniu będzie towarzyszyła strefa konsultacyjno-seminaryjna 
oraz pokazowa. Więcej: www.exposilesia.pl/industrymeeting. 

nOrMy, SPEcyfiKAcjE, dOKuMEnty tEcHnicznE 
POwiĄzAnE z nOwĄ dyrEKtywĄ dŹwiGOwĄ 2014/33/uE 
6-8.03.2018
Podczas cyklicznej konferencji UDT O/Kraków omówione zostaną 
zagadnienia związane z normami, specyfikacjami technicznymi 
oraz interpretacjami przepisów. Zaprezentowane będą m.in. normy 
PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50 (zmiany) oraz problemy praktyczne w oce-
nie zgodności. Nie zabraknie przepisów bezpieczeństwa dotyczących 
budowy i instalowania dźwigów. Przedyskutowane zostaną również 
zasady projektowania, obliczania i badania elementów dźwigowych. 
Więcej: www.udt.gov.pl. 
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CERTYFIKACJA 
SYSTEMÓW 
ZARZĄDZANIA

Zadzwoń: tel. 22 57 22 110
Napisz: cert@udt.gov.pl
Odwiedź: www.udt-cert.pl

Dowiedz się więcej  >>

PIERWSZA AKREDYTACJA WYDANA W POLSCE 
W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
PN-EN ISO 50001 – SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

WYBIERZ PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE UDT-CERT

 – PN-EN ISO 9001 – system zarządzania jakością

 – PN-EN ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego

 – PN-N-18001/OHSAS 18001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 – PN-EN ISO 3834 – wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

 – PN-ISO/IEC 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji

 – Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC – certyfikacja gospodarki leśnej 

 – 2014/68/UE (PED) – certyfikacja systemu jakości wytwórcy materiałów/elementów wg dyrektywy 2014/68/UE (PED)

 – PN-EN ISO 22301 – system zarządzania ciągłością działania





Zadzwoń: tel. 22 57 22 110
Napisz: cert@udt.gov.pl
Odwiedź: www.udt-cert.pl

Dowiedz się więcej  >>

NAJSZERSZA W POLSCE OFERTA 
CERTYFIKACJI W OBSZARZE 
TECHNICZNYM

 – Badania nieniszczące (NDT)

 – Połączenia nierozłączne (Spajanie)

 – Nadzór spawalniczy

 – Zbiorniki ciśnieniowe

 – Obsługa i konserwacja UTB

 – Ochrona katodowa

 – Bezpieczeństwo funkcjonalne

 – Połączenia kołnierzowe  NOWOŚĆ

 – Sygnalista – hakowy

WYBIERZ 
DOŚWIADCZENIE 
UDT-CERT

PONAD 125 TYS. 
WYDANYCH 
CERTYFIKATÓW 
W OBSZARZE 
CERTYFIKACJI OSÓB

CERTYFIKACJA OSÓB
/ OCENA OŚRODKÓW 
SZKOLENIA 
I EGZAMINOWANIA


