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Część: C
Wykaz Świadectw
Firmy inne
Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer

TT/771/710221/13

ul. Modlińska 175A
03-186 Warszawa
Poland

Data wystawienia: 2013-05-06
Data ważności : 2016-05-06

Zakres:
– zawiesia z lin stalowych,
– zawiesia łańcuchowe,
– połączenia końcówek stożkowych z linami stalowymi w technologii Wirelock.

POLITECHNIKA GDAŃSKA,
Wydział Chemiczny, Katedra
Elektrochemii, Korozji i Inżynierii
Materiałowej

TT/742/710405/13

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2013-05-17
Data ważności : 2016-05-16

Zakres:
- szkolenia w zakresie elektrochemicznej technologii ochrony przed korozją zgodnie z
normą PN-EN 15257
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Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe "VEGA"

ul. Okrętowa 4D
74-320 Barlinek
Poland

Data wystawienia: 2014-01-03
Data ważności : 2017-04-03

TT/754/710221/14

Zakres:
– zawiesia i odciągi z lin stalowych,
– zawiesia i odciągi łańcuchowe,
– połączenia końcówek stożkowych z linami stalowymi w technologii Wirelock.

Firmy uznane do prac regeneracyjnych
METALOCK-POLSKA Sp. z o.o.

TT/573/710256/12

ul. Na Ostrowiu 1
80-882 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-06-28
Data ważności : 2015-06-30

Zakres:
Prace regeneracyjne części maszyn i urządzeń przy użyciu następujących metod:
− łączenie (szycie) techniką Metalock,
− napawanie łukowe:
– elektrodą otuloną,
– drutem litym w osłonie gazu,
– łukiem krytym.
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Firmy wykonujące pomiary grubości metodą ultradźwiękową
Albedaya Consultancy & Marine
Survey

TT/774/710405/13

Al Taawun Street; Manazil Tower 2,
Floor P6
Sharjah
United Arab Emirates

Data wystawienia: 2013-08-02
Data ważności : 2016-08-01

Zakres:
pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych kadłubów jednostek:
– morskich o pojemności brutto do 500 t i nie podlegających przeglądom ESP,
– statków rybackich i śródlądowych.

BENEMAR Co.

TT/680/710405/11

57 Anapafseos Str.
186 48 Piraeus
Greece

Data wystawienia: 2011-10-05
Data ważności : 2014-08-01

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

BIKOTEX Jerzy Lisowski, Waldemar ul. Marynarki Polskiej 98
80-557 Gdańsk
Wachowiak Spółka Jawna
Poland

TT/692/710405/12

Data wystawienia: 2012-03-30
Data ważności : 2014-11-29

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.
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Christos V. Georgousopoulos Naval
Architect

TT/769/710405/13

80, Kolokotroni Str.
185 35 Piraeus
Greece

Data wystawienia: 2013-04-04
Data ważności : 2016-04-04

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

D. Thomas Marine Hellas S.A.

TT/480/710405/13

106, Agiou Orous Str.
185 46 Piraeus
Greece

Data wystawienia: 2013-11-15
Data ważności : 2016-10-31

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

Dolphin Marine Surveys

TT/764/710405/12

Al Saadesah Shopping Complex Al
Tawaeel Bldg 1st Floor Off.No.102
77110 Aqaba
Jordan

Data wystawienia: 2012-05-16
Data ważności : 2015-05-15

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

22 Tom "TT"

E.P. Marine Services

TT/620/710405/11

21-23 Leosthenous Str.
185 36 Piraeus
Greece

Data wystawienia: 2011-10-27
Data ważności : 2014-10-20

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

FORKOR Waldemar Hłobuczek

TT/652/710405/13

ul. Światowida 75/76
71-727 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2013-11-14
Data ważności : 2016-03-31

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową elementów konstrukcji stalowych kadłubów
jednostek: morskich o pojemności brutto do 500t nie podlegających przeglądom ESP,
statków rybackich i statków śródlądowych.

Gdańska Stocznia "REMONTOWA" ul. Na Ostrowiu 1
80-873 Gdańsk
S.A.
Poland
im. J. Piłsudskiego

TT/464/710405/11

Data wystawienia: 2011-07-06
Data ważności : 2014-05-20

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

Tom "TT" 23

Grupa Konsultingowo - Usługowa
2000 S.C.

TT/707/710405/12

ul. Ujastek 5B
31-752 Kraków
Poland

Data wystawienia: 2012-02-13
Data ważności : 2014-10-31

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych kadłubów jednostek śródlądowych
.

HARBORT Ltd.

TT/640/710405/12

Kalevipoja 2 - 38
13625 Tallinn
Estonia

Data wystawienia: 2012-10-30
Data ważności : 2015-08-30

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

JF Marine Consultant Ltd.

TT/767/710405/12

RM 1217 Aolin Building, 817 Road,
Gulou District
Fuzhou City, Fujian
China

Data wystawienia: 2012-08-09
Data ważności : 2015-08-08

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.
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KEJ TEST

TT/758/710405/11

ul. Brukarska 7
81-163 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2011-07-07
Data ważności : 2014-07-07

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

MARCO SERVICE Sp. z o.o.

TT/341/710405/11

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2011-08-25
Data ważności : 2014-08-22

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową konstrukcji stalowych kadłubów jednostek:
morskich o pojemności brutto do 500 t nie podlegających przeglądom ESP,
statków rybackich i statków śródlądowych.

Maritim Shipyard Sp. z o.o.

TT/690/710405/12

ul. Siennicka 25
80-758 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-02-16
Data ważności : 2014-11-27

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.
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Morska Stocznia Remontowa
"GRYFIA" S.A.

TT/413/710405/13

Ludowa 13
71-700 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2013-10-21
Data ważności : 2016-09-30

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

Morska Stocznia Remontowa S.A.

TT/405/710405/11

ul. Ludzi Morza 16
72-602 Świnoujście
Poland

Data wystawienia: 2011-09-28
Data ważności : 2014-06-23

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

NAVITEST Spółka z o.o.

TT/334/710405/12

ul. Piecewska 27
80-288 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-08-21
Data ważności : 2015-07-25

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku
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P.S.A. Marine Bureau

TT/513/710405/14

133A Filonos Street
185 36 Piraeus
Greece

Data wystawienia: 2014-02-04
Data ważności : 2016-10-31

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług
Rybackich SZKUNER Sp. z o.o.

TT/372/710405/11

ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo
Poland

Data wystawienia: 2011-09-29
Data ważności : 2014-09-28

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową elementów konstrukcji stalowych kadłubów
jednostek:
morskich o pojemności brutto do 500 t nie podlegających przeglądom ESP,
statków rybackich i statków śródlądowych.

Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe "AR"

TT/700/710405/12

ul. Pawła Jasienicy 4/3
70-492 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2012-05-15
Data ważności : 2015-05-24

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku
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Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
"DRACO" sc

TT/517/710405/13

ul. Ogarna 98/1
80-826 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2013-03-04
Data ważności : 2015-04-30

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowych i
Technicznych NDTEST Spółka z o.o.

TT/308/710405/13

ul. Sztabowa 10
04-283 Warszawa
Poland

Data wystawienia: 2013-10-07
Data ważności : 2016-09-17

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową wyrobów metalowych i niemetalowych.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ul. Zglenickiego 42a
09-411 Płock
"KOSTRO" Spółdzielnia Pracy
Poland

TT/773/710405/13

Data wystawienia: 2013-06-25
Data ważności : 2014-06-25

Zakres:
- pomiary grubości metodą ultradźwiękową elementów konstrukcji stalowych kadłubów
statków śródlądowych
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ul. Szuwarowa 16
85-435 Bydgoszcz
REMTECH sc
Poland

TT/586/710405/13

Data wystawienia: 2013-08-29
Data ważności : 2016-03-31

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych kadłubów jednostek śródlądowych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ATUT sc Stocznia Januszkowice

TT/459/710405/12

47-220 Kędzierzyn-Koźle
Poland

Data wystawienia: 2012-03-27
Data ważności : 2014-06-10

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych kadłubów statków śródlądowych.

PUPH CZAJKOWSKI

TT/748/710405/13

Pogodna 9
64-700 Czarnków
Poland

Data wystawienia: 2013-11-22
Data ważności : 2016-07-22

Zakres:
- pomiary grubości metodą ultradźwiękową elementów konstrukcji stalowych kadłubów
statków śródlądowych

Tom "TT" 29

STEFSHIP Sp. z o.o. Spółka
komandytowa

TT/478/710405/11

ul. Chylońska 87/1
81-041 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2011-12-06
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

Stocznia GDAŃSK S.A.

TT/199/710405/11

ul. Na Ostrowiu 15/19
80-873 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2011-07-07
Data ważności : 2014-04-29

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

Stocznia KOŹLE Spółka z o.o.

TT/550/710405/11

ul. Stoczniowców 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Poland

Data wystawienia: 2011-08-16
Data ważności : 2014-06-10

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych kadłubów statków śródlądowych.
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Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

TT/402/710405/12

ul. J. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2012-04-02
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

TECHNIC-CONTROL Spółka z o.o.

TT/423/710405/14

ul. Hutnicza 1
71-642 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2014-01-30
Data ważności : 2016-11-30

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

TENME Marine Technical Bureau

TT/494/710405/13

50 Iroon Politechniou Street
185 35 Piraeus
Greece

Data wystawienia: 2013-11-13
Data ważności : 2016-10-31

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.
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UAB Klaipedos NK centras

TT/703/710405/11

Taikos pr. 24a/314
91222 Klaipeda
Lithuania

Data wystawienia: 2011-09-13
Data ważności : 2014-09-13

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

ULTRASONIC HELLAS

TT/198/710405/12

9 Sotiros Dios Str.
185 35 Piraeus
Greece

Data wystawienia: 2012-04-11
Data ważności : 2015-03-19

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji ststku.

UNITECH Dariusz Chmielewski

TT/746/710405/13

Kolberga 14A/24
81-881 Sopot
Poland

Data wystawienia: 2013-08-05
Data ważności : 2016-05-17

Zakres:
- pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.
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UT MARINE

TT/745/710405/13

Batorego 21F
84-230 Rumia
Poland

Data wystawienia: 2013-04-04
Data ważności : 2016-03-25

Zakres:
- pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

VISTAL OFFSHORE Spółka z o.o.

TT/717/710405/13

ul. Indyjska 7
81-336 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2013-08-12
Data ważności : 2016-12-05

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową stalowych elementów konstrukcji statku.

Zakład Usług Technicznych i
Defektacji - Krzysztof Dąbrowski

TT/604/710405/11

ul. Dąbrowszczaków 3/29
76-270 Ustka
Poland

Data wystawienia: 2011-08-05
Data ważności : 2014-05-28

Zakres:
– pomiary grubości metodą ultradźwiękową elementów konstrukcji stalowych kadłubów
jednostek: morskich o pojemności brutto do 500 t nie podlegających przeglądom ESP,
statków rybackich i statków śródlądowych.
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Firmy wykonujące przeglądy podwodne
ORKA Group Sp. z o.o.

TT/761/710405/12

Widok 12
43-300 Bielsko-Biała
Poland

Data wystawienia: 2012-02-15
Data ważności : 2015-02-15

Zakres:
– prace podwodne przy przeglądzie części podwodnej kadłuba jednostek śródlądowych.

Laboratoria badań nieniszczących
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Mechanicznej i
Robotyki Lab. Badawcze
Technicznych Środków Transportu i
Materiałów

TT/766/710405/12

Zakres:
– badania magnetyczne lin stalowych.

Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Poland

Data wystawienia: 2012-07-04
Data ważności : 2015-07-03
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ALCHEMIA S.A. Zakład Walcownia
Rur Andrzej

TT/446/710405/12

ul. Ks. Wajdy 1
46-059 Zawadzkie
Poland

Data wystawienia: 2012-09-12
Data ważności : 2015-08-31

Zakres:
– badanie penetracyjne
– badanie magnetyczno-proszkowe
– badanie metodą prądów wirowych,
– badanie ultradźwiękowe.

ALFA-TEST Spółka z o.o.

TT/674/710405/11

ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk
Poland

Data wystawienia: 2011-06-04
Data ważności : 2014-04-23

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania radiograficzne złączy spawanych,
– badania ultradźwiękowe złączy spawanych.

BGH Edelstahl Siegen GmbH

TT/729/710405/11

Zakres:
– badania ultradźwiękowe.

Industriestrasse 9
57076 Siegen
Germany

Data wystawienia: 2011-12-21
Data ważności : 2014-11-26
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BIKOTEX Jerzy Lisowski, Waldemar ul. Marynarki Polskiej 98
80-557 Gdańsk
Wachowiak Spółka Jawna
Poland

TT/352/710405/12

Data wystawienia: 2012-03-30
Data ważności : 2014-11-29

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

CELSA Huta Ostrowiec Spółka z o.o.

TT/351/710405/13

Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Poland

Data wystawienia: 2013-08-08
Data ważności : 2015-11-28

Zakres:
– badania penetracyjne (PT),
– badania magnetyczne (MT),
– badania ultradźwiękowe (UT).

Energomontaż-Południe Katowice Sp. ul Książęca 12
40-725 Katowice
z o.o. Ośrodek Laboratoryjno
Poland
Badawczy

TT/608/710405/14

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczno-proszkowe,
– badania ultradźwiękowe,

Data wystawienia: 2014-01-30
Data ważności : 2014-07-02
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– badania radiograficzne.

Fabryka Urządzeń Górnictwa
Odkrywkowego FUGO S.A.

TT/377/710405/11

ul. Przemysłowa 85
62-510 Konin
Poland

Data wystawienia: 2011-12-01
Data ważności : 2014-09-05

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

Gdańska Stocznia "REMONTOWA" ul. Na Ostrowiu 1
80-873 Gdańsk
S.A.
Poland
im. J. Piłsudskiego

TT/382/710405/11

Zakres:
– badania wizualne
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczno-proszkowe,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe,
– badania szczelności.

Data wystawienia: 2011-07-06
Data ważności : 2014-05-20
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Grupa Konsultingowo - Usługowa
2000 S.C.

TT/624/710405/12

ul. Ujastek 5B
31-752 Kraków
Poland

Data wystawienia: 2012-02-13
Data ważności : 2014-10-31

Zakres:
– badania wizualne,
– badania ultradźwiękowe,
– badania magnetyczno-proszkowe,
– badania penetracyjne.

HSW Kuźnia Stalowa Wola Spółka z
o.o.

TT/309/710405/11

ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Poland

Data wystawienia: 2011-07-15
Data ważności : 2014-06-04

Zakres:
– badania penetracyjne,
– badania ultradźwiękowe.

Huta BANKOWA Spółka z o.o.

TT/087/710405/12

Zakres:
– badania ultradźwiękowe.

ul. J. Sobieskiego 24
41-300 Dąbrowa Górnicza
Poland

Data wystawienia: 2012-07-11
Data ważności : 2015-06-30
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HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.

TT/439/710405/12

ul. Kolejowa 1
46-040 Ozimek
Poland

Data wystawienia: 2012-07-04
Data ważności : 2015-05-31

Zakres:
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

Huta POKÓJ S.A.

TT/672/710405/11

ul. Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska
Poland

Data wystawienia: 2011-10-04
Data ważności : 2014-07-25

Zakres:
– badania ultradźwiękowe.

HUTMEN S.A.

TT/470/710405/13

Zakres:
– badania prądami wirowymi.

ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław
Poland

Data wystawienia: 2013-05-29
Data ważności : 2016-02-20
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Instytut Spawalnictwa
Laboratorium Badawcze
Spawalnictwa

TT/430/710405/12

ul. Bł. Czesława 16/18
44-100 Gliwice
Poland

Data wystawienia: 2012-09-19
Data ważności : 2015-05-24

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczno-proszkowe,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

KB POMORZE Spółka z o.o.

TT/738/710405/12

ul. Marynarki Polskiej 98
80-557 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-10-04
Data ważności : 2015-07-31

Zakres:
– badania wizualne
– badania penetracyjne
– badania magnetyczno-proszkowe
– badania ultradźwiękowe
– badania szczelności

KEJ TEST

TT/757/710405/11

Zakres:
– badania wizualne,

ul. Brukarska 7
81-163 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2011-07-07
Data ważności : 2014-07-07
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–
–
–
–

badania penetracyjne,
badania magnetyczne,
badania radiograficzne,
badania ultradźwiękowe.

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 28-200 Staszów
Poland
"SIARKOPOL" w Grzybowie

TT/447/710405/12

Data wystawienia: 2012-11-26
Data ważności : 2015-11-25

Zakres:
– badania wizualne,
– badania ultradźwiękowe.

KROMET Spółka z o.o.

TT/593/710405/11

ul. Stoczniowa 2
82-300 Elbląg
Poland

Data wystawienia: 2011-12-30
Data ważności : 2014-06-30

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania ultradźwiękowe.

LOTOS SERWIS Sp. z o.o.

TT/736/710405/12

Zakres:
– badania wizualne

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-11-12
Data ważności : 2015-10-13
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–
–
–
–
–
–
–

badania penetracyjne
badania magnetyczno-proszkowe
badania radiograficzne
badania ultradźwiękowe
badania szczelności
badania prądami wirowymi
badania termowizyjne

Maritim Shipyard Sp. z o.o.

TT/691/710405/12

ul. Siennicka 25
80-758 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-02-16
Data ważności : 2014-11-27

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

METALOCK-POLSKA Sp. z o.o.

TT/574/710405/12

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne.

ul. Na Ostrowiu 1
80-882 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-06-28
Data ważności : 2015-06-30
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Morska Stocznia Remontowa
"GRYFIA" S.A.

TT/384/710405/13

Ludowa 13
71-700 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2013-10-21
Data ważności : 2016-09-30

Zakres:
– badania wizualne (VT),
– badania penetracyjne (PT),
– badania magnetyczne (MT),
– badania radiograficzne (RT),
– badania ultradźwiękowe (UT).

Morska Stocznia Remontowa S.A.

TT/388/710405/11

ul. Ludzi Morza 16
72-602 Świnoujście
Poland

Data wystawienia: 2011-09-28
Data ważności : 2014-06-23

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

NAVITEST Spółka z o.o.

TT/349/710405/12

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,

ul. Piecewska 27
80-288 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-08-21
Data ważności : 2015-07-25
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– badania magnetyczno-proszkowe,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

P.P.H.U. Badania Nieniszczące
SONOBAD Andrzej Zadura

ul. Miła 8, Maszewo Duże
09-400 Płock
Poland

Data wystawienia: 2013-05-29
Data ważności : 2014-11-03

TT/171/710405/13

Zakres:
– badania wizualne złączy spawanych (VT),
– badania magnetyczne złączy spawanych (MT),
– badania radiograficzne złączy spawanych (RT),
– badania ultradźwiękowe złączy spawanych (UT).

Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

TT/404/710405/13

Zakres:
– badania wizualne (VT),
– badania penetracyjne (PT),
– badania magnetyczne (MT),
– badania radiograficzne (RT),
– badania ultradźwiękowe (UT).

ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2013-03-13
Data ważności : 2016-03-09
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Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe "AR"

TT/632/710405/12

ul. Pawła Jasienicy 4/3
70-492 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2012-05-15
Data ważności : 2015-05-24

Zakres:
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczno-proszkowe,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
"DRACO" sc

TT/484/710405/12

ul. Ogarna 98/1
80-826 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-02-24
Data ważności : 2015-04-30

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania ultradźwiękowe.

Przedsiębiorstwo TechnicznoProdukcyjno-Handlowe ATUT

TT/677/710405/11

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania radiograficzne,

ul. Pułaskiego 3A
82-300 Elbląg
Poland

Data wystawienia: 2011-05-31
Data ważności : 2014-05-14
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– badania ultradźwiękowe.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowych i
Technicznych NDTEST Spółka z o.o.

TT/307/710405/13

ul. Sztabowa 10
04-283 Warszawa
Poland

Data wystawienia: 2013-10-07
Data ważności : 2016-09-17

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczno-proszkowe,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe,
– badania szczelności.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ul. Zglenickiego 42a
09-411 Płock
"KOSTRO" Spółdzielnia Pracy
Poland

TT/740/710405/13

Zakres:
-badania wizualne,
-badania penetracyjne,
-badania magnetyczno-proszkowe,
-badania ultradźwiękowe.

Data wystawienia: 2013-06-25
Data ważności : 2015-12-16
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STEFSHIP Sp. z o.o. Spółka
komandytowa

TT/760/710405/11

ul. Chylońska 87/1
81-041 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2011-12-06
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczne,
– badania ultradźwiękowe.
TT/763/710405/12

Data wystawienia: 2012-05-08
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
– badania magnetyczne lin.

Stocznia GDAŃSK S.A.

TT/340/710405/11

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne.
– badania magnetyczne,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe,

ul. Na Ostrowiu 15/19
80-873 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2011-07-07
Data ważności : 2014-04-29
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Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

TT/353/710405/12

ul. J. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2012-04-02
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
– badania penetracyjne złączy spawanych,
– badania magnetyczne złączy spawanych,
– badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
TT/361/710405/12

Data wystawienia: 2012-04-02
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
– badania radiograficzne złączy spawanych.

TECHNIC-CONTROL Spółka z o.o.

TT/335/710405/14

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczno-proszkowe,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

ul. Hutnicza 1
71-642 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2014-01-30
Data ważności : 2016-11-30
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Technologie NDT Spółka z o.o.

ul. Pawliczka 22a
41-800 Zabrze
Poland

Data wystawienia: 2014-01-27
Data ważności : 2016-09-27

TT/313/710405/14

Zakres:
– badania wizualne,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczno-proszkowe,
– badania radiograficzne,
– badania ultradźwiękowe.

Laboratoria badań niszczących
ALCHEMIA S.A. Zakład Walcownia
Rur Andrzej

ul. Ks. Wajdy 1
46-059 Zawadzkie
Poland

TT/020/710405/12

Zakres:
- badania składu chemicznego stali,
- badania własności mechanicznych materiałów metalowych,
- próby technologiczne rur,
- badania metalograficzne.

Data wystawienia: 2012-09-12
Data ważności : 2015-08-31
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ALFA-TEST Spółka z o.o.

ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk
Poland

Data wystawienia: 2011-07-04
Data ważności : 2014-04-23

TT/673/710405/11

Zakres:
– próby rozciągania,
– próby udarności,
– próby zginania złączy spawanych,
– próby łamania złączy spawanych,
– próby twardości metodą Vickersa,
– badania makroskopowe złączy spawanych.

BGH Edelstahl Siegen GmbH

Industriestrasse 9
57076 Siegen
Germany

Data wystawienia: 2011-12-21
Data ważności : 2014-11-26

TT/728/710405/11

Zakres:
– próba rozciągania,
– próba udarności,
– pomiar twardości metodą Brinella, Rockwella i Vickersa.

BGH Polska Spółka z o.o.

TT/772/710405/13

Zakres:
- próba rozciągania,
- próba udarności,
- próba łamania,

ul. Żelazna 9
40-851 Katowice
Poland

Data wystawienia: 2013-05-16
Data ważności : 2016-05-15
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próba zginania,
pomiar twardości metodami Brinella, Vickersa i Rockwella,
badania metalograficzne.

CELSA Huta Ostrowiec Spółka z o.o.

Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Poland

Data wystawienia: 2013-08-08
Data ważności : 2015-11-28

TT/704/710405/13

Zakres:
– badanie składu chemicznego stali i stopów żelaza.

DRUMET Liny i Druty Spółka z o.o.

ul. Polna 26/74
87-800 Włocławek
Poland

TT/004/710405/12

Data wystawienia: 2012-08-13
Data ważności : 2015-05-23

Zakres:
- badania składu chemicznego,
- badania własności mechanicznych lin i drutów,
- badania własności fizycznych i chemicznych lin i drutów,
- badania metalograficzne.

Energomontaż-Południe Katowice Sp. ul Książęca 12
40-725 Katowice
z o.o. Ośrodek Laboratoryjno
Poland
Badawczy

TT/607/710405/14

Zakres:
– badania własności mechanicznych materiałów metalowych,
– badania metalograficzne.

Data wystawienia: 2014-01-30
Data ważności : 2014-07-02
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ESAB Spółka z o.o.

ul. Johna Baildona 65
40-115 Katowice
Poland

Data wystawienia: 2011-08-17
Data ważności : 2014-07-29

TT/080/710405/11

Zakres:
– badania własności mechanicznych materiałów metalowych.

Fabryka Urządzeń Górnictwa
Odkrywkowego FUGO S.A.

ul. Przemysłowa 85
62-510 Konin
Poland

TT/213/710405/11

Data wystawienia: 2011-12-01
Data ważności : 2014-09-05

Zakres:
– próba rozciągania,
– próba udarności,
– próba zginania,
– pomiar twardości metodą Brinella, Rockwella i Vickersa,
– badania makroskopowe i mikroskopowe.

Gdańska Stocznia "REMONTOWA" ul. Na Ostrowiu 1
80-873 Gdańsk
S.A.
Poland
im. J. Piłsudskiego

TT/041/710405/11

Zakres:
– badania własności mechanicznych metali,
– badania metalograficzne.

Data wystawienia: 2011-07-06
Data ważności : 2014-05-20
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GZUT - Odlewnia - Spółka z o.o.

ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice
Poland

Data wystawienia: 2012-11-12
Data ważności : 2015-10-23

TT/562/710405/12

Zakres:
– badanie składu chemicznego,
– próba rozciągania,
– pomiar twardości metodą Brinella.

HSW Kuźnia Stalowa Wola Spółka z
o.o.

ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Poland

Data wystawienia: 2011-07-15
Data ważności : 2014-06-04

TT/723/710405/11

Zakres:
– próba rozciągania,
– próba udarności,
– próba twardości metodą Brinella i Rockwella.

Huta BANKOWA Spółka z o.o.

ul. J. Sobieskiego 24
41-300 Dąbrowa Górnicza
Poland

TT/009/710405/12

Zakres:
– badanie składu chemicznego,
– próba rozciągania,
– próba udarności,
– próba zginania,
– pomiar twardości metodami Brinella i Rockwella,
– badania metalograficzne.

Data wystawienia: 2012-07-11
Data ważności : 2015-06-30
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HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 1
46-040 Ozimek
Poland

Data wystawienia: 2012-07-04
Data ważności : 2015-05-31

TT/027/710405/12

Zakres:
– próba rozciągania metali i złączy spawanych,
– próba zginania metali i złączy spawanych,
– próba udarności metali i złączy spawanych,
– pomiar twardości,
– badania metalograficzne.
TT/084/710405/12

Data wystawienia: 2012-07-02
Data ważności : 2015-05-31

Zakres:
– badania składu chemicznego stali i żeliwa.

Huta POKÓJ S.A.

TT/014/710405/11

Zakres:
– badanie składu chemicznego,
– badania własności mechanicznych metali,
– badania metalograficzne.

ul. Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska
Poland

Data wystawienia: 2011-10-04
Data ważności : 2014-07-25
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HUTMEN S.A.

ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław
Poland

Data wystawienia: 2013-05-29
Data ważności : 2016-02-20

TT/034/710405/13

Zakres:
– badania składu chemicznego,
– badania własności mechanicznych,
– badania metalograficzne.

HYDRO-VACUUM S.A.

ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
Poland

Data wystawienia: 2011-11-07
Data ważności : 2014-07-26

TT/021/710405/11

Zakres:
– badanie składu chemicznego,
– badanie własności mechanicznych materiałów metalowych,
– badania metalograficzne.

Instytut Spawalnictwa
Laboratorium Badawcze
Spawalnictwa

TT/429/710405/12

ul. Bł. Czesława 16/18
44-100 Gliwice
Poland

Data wystawienia: 2012-09-19
Data ważności : 2015-05-24

Zakres:
– próba rozciągania,
– próba udarności,
– próba zginania,
– pomiary twardości metodą Vickersa,
– badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe połączeń spawanych.
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KB POMORZE Spółka z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 98
80-557 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-10-04
Data ważności : 2015-07-31

TT/737/710405/12

Zakres:
– pomiar twardości złączy spawanych,
– pomiar zawartości ferrytu.

KEJ TEST

ul. Brukarska 7
81-163 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2011-07-07
Data ważności : 2014-07-07

TT/756/710405/11

Zakres:
– badania własności mechanicznych materiałów metalowych,
– badania makroskopowe złączy spawanych.

LOTOS SERWIS Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Poland

TT/735/710401/12

Zakres:
- badania składu chemicznego materiałów metalowych
- pomiary twardości materiałów metalowych

Data wystawienia: 2012-11-12
Data ważności : 2015-10-13
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METROTEST Spółka z o.o.

ul. Stoczniowa 2
82-300 Elbląg
Poland

Data wystawienia: 2012-11-09
Data ważności : 2015-06-11

TT/639/710405/12

Zakres:
– próba rozciągania,
– próba udarności,
– próba zginania,
– pomiar twardości metodami Brinella i Vickersa,
– badanie metalograficzne.

MITTAL STEEL POLAND S.A.
Oddział w Krakowie

ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
Poland

TT/038/710405/13

Zakres:
– badanie składu chemicznego wyrobów hutniczych,
– próba rozciągania,
– próba udarności,
– próba udarowa spadającym ciężarem
– pomiary twardości metodą Rockwella,
– badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe,
– badania korozyjne.

Data wystawienia: 2013-02-18
Data ważności : 2015-12-18
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Morska Stocznia Remontowa
"GRYFIA" S.A.

Ludowa 13
71-700 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2013-10-21
Data ważności : 2016-09-30

TT/048/710405/13

Zakres:
– badanie składu chemicznego,
– badania własności mechanicznych,
– badania metalograficzne.

Morska Stocznia Remontowa S.A.

ul. Ludzi Morza 16
72-602 Świnoujście
Poland

Data wystawienia: 2011-09-28
Data ważności : 2014-06-23

TT/136/710405/11

Zakres:
– próba rozciągania,
– próba ściskania,
– próba udarności,
– próba zginania,
– pomiar twardości metodą Brinella, Rockwella i Vickersa.

Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

TT/083/710405/13

ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2013-03-04
Data ważności : 2016-03-09

Zakres:
– badania metali na zmęczenie;
– próby i badania lin, łańcuchów i zawiesi;
– próba udarności sposobem Charpy’ego oraz próba udarowa spadającym ciężarem;
– próby statyczne i badania osprzętu zdejmowalnego i osprzętu do podwieszania ładunku;
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– badania własności mechanicznych metali, elementów konstrukcji oraz złączy;
– badania prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego oraz określanie odporności na
pękanie w płaskim stanie odkształcenia.
Data wystawienia: 2013-03-13
Data ważności : 2016-03-09

TT/115/710405/13

Zakres:
– pomiary twardości metodami Brinella, Vickersa i Rockwella;
– badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe.

Polskie Liny Spółka z o.o. Zakład
Produkcyjny Sosnowiec

ul. Niwecka 2
41-200 Sosnowiec
Poland

TT/414/710405/11

Data wystawienia: 2011-09-08
Data ważności : 2014-05-21

Zakres:
– badania własności mechanicznych lin i drutów,
– badania charakterystyki drutów.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ul. Zglenickiego 42a
09-411 Płock
"KOSTRO" Spółdzielnia Pracy
Poland

TT/741/710405/13

Zakres:
– badania składu chemicznego materiałów metalowych.

Data wystawienia: 2013-06-25
Data ważności : 2015-12-16
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Stocznia GDAŃSK S.A.

ul. Na Ostrowiu 15/19
80-873 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2011-07-07
Data ważności : 2014-04-29

TT/045/710405/11

Zakres:
- badania składu chemicznego,
- badania własności mechanicznych metali,
- badania makroskopowe złączy spawanych,
- próby statyczne i badania lin, osprzętu zdejmowalnego i osprzętu do podwieszania
ładunku.

Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

ul. J. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Poland

TT/024/710405/12

Data wystawienia: 2012-04-02
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
– badanie składu chemicznego materiałów metalowych.
TT/205/710405/12

Data wystawienia: 2012-04-02
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
– próby zginania złączy spawanych.
TT/715/710405/11

Data wystawienia: 2011-09-06
Data ważności : 2014-09-05

Zakres:
– próby statyczne i badań osprzętu zdejmowalnego i osprzętu do podwieszania ładunku.
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Walcownia Metali DZIEDZICE S.A.

TT/059/710405/12

ul. Hutnicza 13
43-502 Czechowice-Dziedzice
Poland

Data wystawienia: 2012-05-10
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
– badanie składu chemicznego stali i stopów metali kolorowych,
– badania własności mechanicznych metali,
– badania metalograficzne,
– próby technologiczne rur.

ul. Kopalniana 1
Zespół Rzeczoznawców Urządzeń
Technicznych AUTORYTET Spółka z 59-100 Polkowice
Poland
o.o.

TT/765/710405/12

Data wystawienia: 2012-05-24
Data ważności : 2015-05-23

Zakres:
– próby i badania lin, łańcuchów i zawiesi,
– próby statyczne i badania osprzętu zdejmowalnego i osprzętu do podwieszania ładunku.

Tom "TT" 61

Laboratoria badań palnościowych
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny
Wydział Techniki Morskiej
Lab.Badań Cech Pożarowych
Materiałów

al. Piastów 41
71-065 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2012-03-30
Data ważności : 2015-03-30

TT/002/710405/12

Zakres:
- badanie niepalności;
- badanie dymotwórczości i toksyczności;
- badanie palności powierzchniowej;
- badanie pierwszych pokryć pokładów;
- badanie pionowo zawieszonych tekstyliów i folii;
- badanie mebli tapicerowanych;
- badanie składników pościeli;
- wyznaczanie ciepła spalania;
- badanie intensywności wydzielania ciepła,
- badanie podatności węgla drzewnego na samonagrzewanie

Laboratoria inne
Baltic Marine Surveyors Sp. z o.o.

TT/566/710405/13

ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2013-12-12
Data ważności : 2016-08-14

Zakres:
– badania gazometryczne i wystawianie certyfikatów potwierdzających.
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Centrum Diagnostyki Rurociągów i
Aparatury Spółka z o.o.

TT/579/710405/13

ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
Poland

Data wystawienia: 2013-06-27
Data ważności : 2016-04-11

Zakres:
− pomiary geometrii przekroju rurociągów przy pomocy tłoka inteligentnego typu
KALIBRAK
TT/580/710405/13

Data wystawienia: 2013-06-27
Data ważności : 2016-04-11

Zakres:
− pomiary grubości ścianek rurociągów przy pomocy tłoka inteligentnego typu
KORSONIC.
TT/747/710405/13

Data wystawienia: 2013-06-27
Data ważności : 2016-04-11

Zakres:
– badania stanu technicznego dna zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą
magnetycznego strumienia rozproszenia (MFL) przy pomocy skanera KORMAG.

Gdańska Stocznia "REMONTOWA" ul. Na Ostrowiu 1
80-873 Gdańsk
S.A.
Poland
im. J. Piłsudskiego

TT/676/710405/11

Data wystawienia: 2011-07-06
Data ważności : 2014-05-20

Zakres:
– badanie składu chemicznego stali, żeliwa i stopów metali kolorowych,
– badania fizyko-chemiczne przetworów naftowych,
– badania gazometryczne metodą chromatograficzną,
– pomiary poziomów hałasu i oświetlenia na statkach.
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Morska Stocznia Remontowa
"GRYFIA" S.A.

Ludowa 13
71-700 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2013-10-21
Data ważności : 2016-09-30

TT/487/710405/13

Zakres:
– oznaczanie zawartości oleju w wodach zrzutowych,
– badania fizyko-chemiczne przetworów naftowych.

Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe "VEGA"

TT/777/710405/14

ul. Okrętowa 4D
74-320 Barlinek
Poland

Data wystawienia: 2014-01-03
Data ważności : 2017-04-03

Zakres:
– próby i badania lin, zawiesi i odciągów linowych, holi linowych, zawiesi i odciągów
łańcuchowych, holi łańcuchowych, szakli, ściągaczy, zacisków.

Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

TT/635/710405/12

Zakres:
– badania gazometryczne.

ul. J. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2012-04-02
Data ważności : 2015-01-31
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Wytwórnie inne
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"SEGLA" Baryła, Florczak Spółka
Jawna

ul. Polna 3/5
62-613 Osiek Mały
Poland

Data wystawienia: 2012-04-25
Data ważności : 2015-04-25

TT/730/710270/12

Zakres:
– hartowane szkło okrętowe.

Wytwórnie lin i drutów
BEZALIN S.A.

ul. Piastowska 43
43-300 Bielsko-Biała
Poland

TT/227/710225/13

Zakres:
– liny włókienne polipropylenowe (plecione i kręcone),
– liny włókienne poliamidowe (plecione i kręcone).

Data wystawienia: 2013-02-26
Data ważności : 2016-02-28
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DRUMET Liny i Druty Spółka z o.o.

ul. Polna 26/74
87-800 Włocławek
Poland

Data wystawienia: 2012-08-13
Data ważności : 2015-05-23

TT/274/710011/12

Zakres:
– liny stalowe,
– liny kombinowane stalowo-polipropylenowe.

Polskie Liny Spółka z o.o. Zakład
Produkcyjny Sosnowiec

TT/267/710011/11

ul. Niwecka 2
41-200 Sosnowiec
Poland

Data wystawienia: 2011-09-08
Data ważności : 2014-05-21

Zakres:
– lin stalowych.

Wytwórnie materiałów
ALCHEMIA S.A. Zakład Huta
Batory

TT/253/710011/13

Zakres:
− rury stalowe bez szwu.

ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów
Poland

Data wystawienia: 2013-06-11
Data ważności : 2016-03-31
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ALCHEMIA S.A. Zakład Walcownia
Rur Andrzej

TT/258/710011/13

ul. Ks. Wajdy 1
46-059 Zawadzkie
Poland

Data wystawienia: 2013-02-07
Data ważności : 2015-08-31

Zakres:
– rury stalowe bez szwu.

ARCELORMITTAL POLAND
Spółka Akcyjna
Oddział w Dąbrowie Górniczej

TT/252/710011/13

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Poland

Data wystawienia: 2013-06-11
Data ważności : 2016-03-31

Zakres:
– kęsy i kęsiska ze stali kadłubowych o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości,
– kształtowniki ze stali kadłubowych o zwykłej wytrzymałości,
– kształtowniki ze stali konstrukcyjnych.

BGH Edelstahl Siegen GmbH

TT/727/710011/11

Zakres:
– odkuwki ze stali.

Industriestrasse 9
57076 Siegen
Germany

Data wystawienia: 2011-12-21
Data ważności : 2014-11-26
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CELSA Huta Ostrowiec Spółka z o.o.

TT/244/710011/13

Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Poland

Data wystawienia: 2013-08-08
Data ważności : 2015-11-28

Zakres:
– odkuwki ze stali niestopowych i stopowych.

GZUT - Odlewnia - Spółka z o.o.

TT/255/710011/12

ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice
Poland

Data wystawienia: 2012-11-12
Data ważności : 2015-10-23

Zakres:
– odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego,
– odlewy z miedzi i brązów.

HSW Kuźnia Stalowa Wola Spółka z
o.o.

TT/557/710011/11

Zakres:
– odkuwki ze stali niestopowych i stopowych.

ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Poland

Data wystawienia: 2011-07-15
Data ważności : 2014-06-04
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Huta BANKOWA Spółka z o.o.

ul. J. Sobieskiego 24
41-300 Dąbrowa Górnicza
Poland

Data wystawienia: 2012-07-11
Data ważności : 2015-06-30

TT/241/710011/12

Zakres:
– kształtowniki i pręty stalowe,
– pierścienie kuto-walcowane bez szwu. kategorii.

HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 1
46-040 Ozimek
Poland

Data wystawienia: 2013-09-13
Data ważności : 2016-07-31

TT/256/710011/13

Zakres:
– odlewy ze staliwa niestopowego i stopowego,
– odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego.

Huta POKÓJ S.A.

TT/250/710011/11

ul. Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska
Poland

Data wystawienia: 2011-10-04
Data ważności : 2014-07-25

Zakres:
– blachy ze stali kadłubowych,
– blachy i kształtowniki ze stali konstrukcyjnych,
– blachy ze stali na urządzenia ciśnieniowe o określonych własnościach w podwyższonych
temperaturach
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HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
Oddział Walcownia Blach Batory w
Chorzowie

TT/590/710011/13

ul. Leśna 42
41-506 Chorzów
Poland

Data wystawienia: 2013-12-11
Data ważności : 2016-10-28

Zakres:
– blachy ze stali kadłubowych o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości,
– blachy ze stali konstrukcyjnych,
– blachy ze stali na kotły i zbiorniki ciśnieniowe.

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

TT/234/710011/12

ul. Kucelińska 22
42-207 Częstochowa
Poland

Data wystawienia: 2012-08-31
Data ważności : 2015-08-13

Zakres:
– blachy stalowe.

Kuźnia BATORY Spółka z o.o.

TT/615/710011/11

Zakres:
– odkuwki stalowe.

ul Stalowa 1
41-506 Chorzów
Poland

Data wystawienia: 2011-12-02
Data ważności : 2014-10-17
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KUŹNIA GDAŃSKA Sp. z o.o.

TT/296/710011/13

ul. Doki 1
80-863 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2013-08-06
Data ważności : 2016-04-12

Zakres:
– pręty i odkuwki swobodnie kute.

MITTAL STEEL POLAND S.A.
Oddział w Krakowie

TT/276/710011/13

ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
Poland

Data wystawienia: 2013-02-18
Data ważności : 2015-12-18

Zakres:
– wyroby w linii ciągłego odlewania stali (COS):
– blachy z konstrukcyjnych stali kadłubowych w arkuszach i kręgach,
– blachy z konstrukcyjnych stali niestopowych ogólnego przeznaczenia w arkuszach
i kręgach.

Walcownia Metali DZIEDZICE S.A.

TT/226/710011/12

Zakres:
– rury z mosiądzu.

ul. Hutnicza 13
43-502 Czechowice-Dziedzice
Poland

Data wystawienia: 2012-05-10
Data ważności : 2015-01-31
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Zakłady wykonujące konstrukcje laminowane
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe METAB Andrzej Bagiński

ul. Hutnicza 11 D
81-061 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2012-06-15
Data ważności : 2015-03-31

TT/638/710257/12

Zakres:
– wyposażenie z laminatu poliestrowo–szklanego metodą ręczną.

Zakłady wykonujące konstrukcje spawane
ALKOR Sp. z o.o.

ul. Doki 1
80-863 Gdańsk
Poland

TT/312/710401/13

Zakres:
Wykonywanie, remonty i naprawy przez spawanie:
– konstrukcji okrętowych i przemysłowych.

Data wystawienia: 2013-01-31
Data ważności : 2015-11-21
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ALUMARE Sp. z o.o.

TT/724/710401/13

ul. Fińska 4
72-602 Świnoujście
Poland

Data wystawienia: 2013-01-08
Data ważności : 2015-07-30

Zakres:
Budowa, remonty i naprawa przez spawanie:
– konstrukcji okrętowych i przemysłowych.

CRIST S.A.

TT/714/710401/13

Swojska 12
80-867 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2013-08-08
Data ważności : 2016-08-08

Zakres:
Budowa przez spawanie:
– konstrukcji okrętowych,
– konstrukcji offshore.

dBP Products Sp. z o.o.

TT/753/710401/11

ul. Kamienista 4
63-900 Rawicz
Poland

Data wystawienia: 2011-03-28
Data ważności : 2014-03-28

Zakres:
Spawanie półautomatyczne łukowe – drutem litym w osłonie M21 (135)
– kategoria stali: stale o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do S355J2G3 włącznie,
– grubość: 3 – 50 mm dla spoin czołowych, 5 – 12 mm dla spoin pachwinowych,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki
oraz z podkładką metalową, dla spawania dwustronnego z usuwaniem grani oraz bez
usuwania grani spoiny dla grubości materiału 3 – 12 mm, spoiny czołowe dla spawania
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dwustronnego z wycinaniem grani spoiny dla grubości materiału 12 – 50 mm, spoiny
pachwinowe dla spawania jednościegowego i wielościegowego,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PF.

ETMAL Spółka z o.o.

TT/611/710401/11

ul. Hutnicza 51
81-061 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2011-12-15
Data ważności : 2014-11-13

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne (111):
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do kategorii EH36
włącznie w konstrukcjach offshore,
– grubość materiału: 3 – 24 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej,
spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny pachwinowe
jednościegowe i wielościegowe,
– pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie łukowe drutem proszkowym topnikowym w osłonie C1 (136)
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do kategorii EH36
włącznie w konstrukcjach offshore,
– grubość materiału: 3 – 24 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej i
ceramicznej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny
pachwinowe jednościegowe i wielościegowe,
– pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.

EUROELEKTRO Piotr Hinz

TT/775/710401/13

Zakres:
Budowa przez spawanie:
– zbiorników ciśnieniowych.

Komnino 8
76-213 Gardna Wielka
Poland

Data wystawienia: 2013-09-06
Data ważności : 2016-09-16
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FAMA Spółka z o.o.

TT/776/710401/13

ul. Kopernika 1
83-140 Gniew
Poland

Data wystawienia: 2013-09-10
Data ważności : 2016-09-10

Zakres:
Budowa przez spawanie:
– konstrukcji okrętowych.

FINOMAR Sp. z o.o.

TT/739/710401/12

Łady 2
70-966 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2012-12-17
Data ważności : 2015-11-05

Zakres:
Budowa, remonty i naprawa przez spawanie:
– konstrukcji okrętowych i przemysłowych
TT/770/710401/13

Zakres:
Budowa, remonty i naprawa przez spawanie:
– konstrukcji okrętowych i przemysłowych,
– rurociągów.

Data wystawienia: 2013-04-16
Data ważności : 2016-04-15
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Jednostka Wojskowa 4224 Warsztaty
Techniczne Bydgoszcz

TT/759/710401/11

ul. Zaświat 3
85-915 Bydgoszcz
Poland

Data wystawienia: 2011-12-05
Data ważności : 2014-12-05

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111)
– kategoria stali: stale o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do S355J2+N włącznie.
– grubość: 2 – 3 mm dla spoin czołowych, 3 – 24 mm dla spoin pachwinowych,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny pachwinowe
dla spawania jednościegowego i wielościegowego,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie półautomatyczne łukowe
Spawanie półautomatyczne łukowe – drutem litym w osłonie M21 (135)
– kategoria stali: stale o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do S355J2+N włącznie.
– grubość: 1,5 – 24 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki
oraz bez usuwania grani spoiny, spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny
pachwinowe dla spawania jednościegowego i wielościegowego,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.

KB POMORZE Spółka z o.o.

TT/645/710401/12

ul. Marynarki Polskiej 98
80-557 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-10-04
Data ważności : 2015-07-31

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111)
- kategoria stali: stale konstrukcyjne o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości do S 355K2
włącznie,
stale
austenityczne
o zawartości chromu do 19%, stale wysokiej wytrzymałości do S690QL włącznie, rury ze stali o
zwykłej i podwyższonej wytrzymałości, rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi
własnościami w temperaturze podwyższonej – dla rur wypełnienie spoiny po wykonaniu ściegu
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graniowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu, metodą półautomatycznego spawania drutem
litym w osłonie gazu oraz elektrodą otuloną,
- grubość: 3 – 22 mm dla stali o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości oraz dla stali stopowych
I niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej; 32 – 130 dla stali o
wysokiej
wytrzymałości,
dla
grubości
ścianki
rur
3 – 25 mm wykonanie ściegu graniowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego, dla
grubości 3 – 14 mm wykonanie ściegu graniowego metodą spawania półautomatycznego drutem
litym w osłonie gazu, dla stali zwykłej i podwyższonej wytrzymałości o grubości powyżej 5 mm
ścieg graniowy może być wykonywany metodą spawania łukowego ręcznego – elektrodą
otuloną, zewnętrzna średnica rur dla stali zw. oraz pw. ≥ 30mm, oraz
≥ 44 mm dla stali
stopowych
i niestopowych oraz stali z określonymi własnościami w podwyższonej temperaturze,
- rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki oraz
bez usuwania grani spoiny , spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej,
spoiny
czołowe
dla
spawania
dwustronnego
z usunięciem grani, spoiny pachwinowe jednościegowe i wielościegowe,
- PF dla stali o wysokiej wytrzymałości, dla stali austenitycznych nierdzewnych PB, PF, PD
Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141)
- kategoria stali: rury ze stali o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości tylko do wykonania
ściegu graniowego, rury ze stali stopowych i niestopowych oraz ze stali z określonymi
własnościami w temperaturze podwyższonej, rury ze stali stopowych niklowych z określonymi
własnościami w temperaturze obniżonej, rury ze stali austenitycznych oraz austenityczno –
ferrytycznych,
- grubość: 3 – 22 mm oraz średnicy zewnętrznej ≥ 11 mm dla stali o zwykłej i podwyższonej
wytrzymałości oraz dla stali stopowych i niestopowycha także stali z określonymi własnościami
w temperaturze podwyższonej, 2 – 7 mm oraz średnicy zewnętrznej ≥ 21 mm dla stali stopowych
niklowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej, 3 – 16 mm oraz średnicy
zewnętrznej ≥ 11 mm dla stali odpornych na korozję austenitycznych oraz austenityczno –
ferrytycznych,
- rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki oraz
bez usuwania grani spoiny , spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny pachwinowe
jednościegowe i wielościegowe,
- pozycja spawania: PA, PB, PC, PF, PD, PE, H-L045.
Spawanie półautomatyczne łukowe – drutem litym w osłonie M21 (135)
- kategoria stali: stale na rury wg grupy 11 o zawartości węgla do 0, 35%, metoda 135 STT tylko
dla wykonania ściegu graniowego;
- grubość: 3 – 15 mm, zewnętrzna średnica rur ≥ 84 mm,
- rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki oraz
bez usuwania grani spoiny , spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
- pozycja spawania: PA, PF, (PG tylko dla procesu 135 STT)
Spawanie półautomatyczne łukowe – drutem litym w osłonie M21 (136)
- kategoria stali: stale konstrukcyjne o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do S355J2G3
włącznie,
stale
na
rury
wg grupy 11.1 o zawartości węgla do 0, 35%, wypełnienie spoiny po wykonaniu ściegu
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graniowego
elektrodą
nietopliwą
w osłonie gazu obojętnego lub za pomocą spawania półautomatycznego łukowego drutem
pełnym w osłonie mieszanki M21,
- grubość: 3– 28 mm, zewnętrzna średnica rur ≥ 57 mm, dla stali zwykłych i podwyższonych
wytrzymałości, 3 – 22 mm, zewnętrzna średnica rur ≥ 84 mm, dla stali na rury wg grupy 11.1,
rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki oraz
bez usuwania grani spoiny, spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej i ceramicznej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny
pachwinowe jednościegowe i wielościegowe,
- pozycja spawania: PA, PB, PC, PF, PD, PE, H-L045.
Spawanie automatyczne – łukiem krytym (121)
- kategorie stali: stale zwykłej i podwyższonej wytrzymałości do S355J2G3 włącznie, również
wypełnienie spoiny po wykonaniu ściegu graniowego metodą spawania półautomatycznego
spawania drutem proszkowym w osłonie mieszanki M21,
- grubość: 3 – 24 mm dla złącz czołowych, 6 – 15 mm dla spoin pachwinowych,
- rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe, spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na
podkładce metalowej oraz ceramicznej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem
grani, spoiny pachwinowe jednościegowe i wielościegowe,
- pozycja spawania: PA, PB, PC

LOTOS SERWIS Sp. z o.o.

TT/734/710401/12

Zakres:
Budowa, naprawa i remonty przez spawanie:
– konstrukcji przemysłowych,
– rurociągów.

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-12-21
Data ważności : 2015-10-13
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MAZ-BRAM Zdzisław Mazur i Syn
Spółka Jawna

TT/708/710401/14

Chrustowo 23
64-600 Oborniki
Poland

Data wystawienia: 2014-01-09
Data ważności : 2016-03-01

Zakres:
Spawanie półautomatyczne łukowe - drutem litym w osłonie M21(135):
– kategoria stali: stale kadłubowe do kategorii S355K2 włącznie;
– grubość: 8 – 32 mm;
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki
oraz bez usuwania grani spoiny, spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani oraz bez usuwania
grani, spoiny pachwinowe jednościegowe i wielościegowe;
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PF.

METALOCK-POLSKA Sp. z o.o.

TT/572/710401/12

ul. Na Ostrowiu 1
80-882 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-06-28
Data ważności : 2015-06-30

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną:
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej wytrzymałości do kategorii B włącznie,
– grubość: 4 ÷ 20 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny
pachwinowe jednościegowe i wielościegowe,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie półautomatyczne łukowe – drutem litym w osłonie gazu M21:
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej wytrzymałości do kategorii B włącznie,
– grubość: 4 ÷ 20 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny
pachwinowe jednościegowe i wielościegowe.
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PF.
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MIRAND Spółka z o.o.

ul. Dubois 23
71-610 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2013-01-14
Data ważności : 2015-10-27

TT/493/710401/13

Zakres:
Wykonywanie, remonty i naprawy przez spawanie:
– konstrukcji okrętowych i przemysłowych.

Morska Stocznia Remontowa
"GRYFIA" S.A.

Ludowa 13
71-700 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2013-10-21
Data ważności : 2016-01-31

TT/509/710401/13

Zakres:
Wykonywanie, remonty i naprawy poprzez spawanie:
– konstrukcji okrętowych,
– rurociągów,
– śrub napędowych.

NAVIKON-STAL Spółka z o.o.

TT/726/710401/12

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2012-01-03
Data ważności : 2014-09-21

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111):
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej wytrzymałości A, B, D, E,
– grubość materiału: 3 – 16 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej,
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– pozycja spawania: PA, PC, PF.
Spawanie półautomatyczne łukowe
Spawanie łukowe drutem proszkowym topnikowym w osłonie C1 (136):
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do EH36
włącznie,
– grubość materiału: 6 – 28 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, czołowe dla spawania
jednostronnego lub dwustronnego na podkładce ceramicznej; spoiny pachwinowe dla
spawania jednościegowego dla grubości materiału 6 – 13 mm,
– pozycja spawania: pozycja spawania: PA, PB, PC, PF.
Spawanie łukowe drutem litym w osłonie I1 (131):
– stop aluminium: 5083, 5086, 5754,
– grubość materiału: 3 – 20 mm dla spoin czołowych, 3 – 12 mm dla spoin pachwinowych,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani;
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny pachwinowe
dla spawania jednościegowego,
– pozycja spawania: pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.

Norwegian Shipbuilding Supplies

TT/762/710401/12

ul. Osiek 9
70-535 Szczecin
Poland

Data wystawienia: 2012-05-10
Data ważności : 2015-05-09

Zakres:
Spawanie półautomatyczne łukowe
Spawanie łukowe drutem proszkowym topnikowym w osłonie M21 (136)
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – E, AH32 –
EH32, AH36 – EH36 oraz równoważne stale konstrukcyjne,
– grubość materiału: 7 ¸ 30 mm dla blach,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny pachwinowe
dla spawania wielościegowego,
– Pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045.
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P.P.H.U. RUROSERW inż. Ryszard
Szmit

TT/689/710401/12

ul. Marynarki Polskiej 59
80-577 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-01-04
Data ważności : 2014-10-20

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111):
− kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – E, AH32 –
EH32, AH36 – EH36 oraz równoważne stale konstrukcyjne,
− grubość: 3 – 50 mm dla blach; 3 – 16 mm dla rur, dla grubości ścianki rur 3 – 5 mm
wykonanie ściegu graniowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego, powyżej 5 mm
ścieg graniowy może być wykonywany metodą spawania łukowego ręcznego elektrodą
otuloną, zewnętrzna średnica rur ≥ 80 mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny czołowe dla
spawania jednostronnego oraz spawania dwustronnego bez podkładki oraz bez usuwania
grani spoiny; spoiny pachwinowe dla spawania wielościegowego,
− pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141):
− kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – E, AH32 –
EH32, AH36 – EH36 oraz równoważne stale konstrukcyjne,
− grubość materiału: 3 – 8 mm, zewnętrzna średnica rur ≥28 mm,
− rodzaj i szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny czołowe dla
spawania jednostronnego oraz spawania dwustronnego bez podkładki oraz bez usuwania
grani spoiny,
− pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045.
Spawanie półautomatyczne łukowe
Spawanie łukowe drutem litym w osłonie M21:
− kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – E, AH32 –
EH32, AH36 – EH36 oraz równoważne stale konstrukcyjne,
− grubość materiału: 3 – 50 mm dla blach, 3 – 16 mm dla rur, zewnętrzna średnica rur ≥28 mm,
− zewnętrzna średnica rury: powyżej 28 mm,
− rodzaj i szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, czołowe dla spawania
jednostronnego oraz spawania dwustronnego bez podkładki oraz bez usuwania grani spoiny;
spoiny pachwinowe dla spawania wielościegowego,
− pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045.
Spawanie łukowe drutem proszkowym topnikowym w osłonie M21:
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− kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – E, AH32 –
EH32, AH36 – EH36 oraz równoważne stale konstrukcyjne,
− grubość materiału: 3 – 50 mm dla blach; 3 – 10 mm dla rur (tylko dla ściegów
wypełniających, wykonanie grani spoiny elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego),
zewnętrzna średnica rur ≥65 mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny pachwinowe
dla spawania wielościegowego,
− pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045.

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług
Rybackich SZKUNER Sp. z o.o.

TT/667/710401/11

ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo
Poland

Data wystawienia: 2011-09-29
Data ważności : 2014-09-28

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111):
− kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej wytrzymałości kategorii A, B,
− grubość: 3 – 16 mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe do spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny pachwinowe dla spawania jednościegowego i wielościegowego,
− pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe STER Spółka z
o.o.

TT/575/710401/12

ul. Pucka 110 A
81-036 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2012-06-20
Data ważności : 2015-06-30

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111):
– kategorie stali: stale kadłubowe zwykłej wytrzymałości do kategorii B włącznie – dla blach;
stale o zwykłej wytrzymałości na rury
– grubość: 4 – 24 mm – dla blach; grubość ścianki rur 3 – 12 mm, zewnętrzna średnica rur ≥ 80
mm,
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– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny czołowe dla
spawania jednostronnego bez podkładki, spoiny pachwinowe dla spawania jednościegowego
oraz wielościegowego,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.

Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe METAB Andrzej Bagiński

TT/637/710401/12

ul. Hutnicza 11 D
81-061 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2012-06-15
Data ważności : 2015-03-31

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (141):
– stop aluminium: 5083, 5086, 5754, 6005A, 6061, 6082,
– grubość materiału: 3 – 10 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spony: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki oraz
bez usuwania grani spoiny, spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
– pozycje spawania: PA, PC, PE, PF.
Spawanie półautomatyczne łukowe
Spawanie łukowe drutem litym w osłonie M21 (135):
– kategorie stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości: A, B, D, AH32,
DH32, AH36, DH36,
– grubość materiału: 7 – 30 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego oraz spawania
dwustronnego bez podkładki, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani
oraz czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny pachwinowe dla
spawania jednościegowego,
– pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie łukowe drutem litym w osłonie I1 (131):
– stop aluminium: 5083, 5086, 5754, 6005A, 6061, 6082.
– grubość materiału: 3 – 10 mm, dla pozycji spawania PG tylko 3 – 5 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki
oraz bez usuwania grani spoiny, spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani; spoiny
pachwinowe dla spawania wielościegowego,
– pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ATUT sc Stocznia Januszkowice

47-220 Kędzierzyn-Koźle
Poland

Data wystawienia: 2013-04-04
Data ważności : 2015-10-02

TT/642/710401/13

Zakres:
Wykonywanie, remonty i naprawa przez spawanie
– konstrukcji okrętowych.

SPAW-KON Tomasz Burak

ul. Czartoryskiego 20/6
66-400 Gorzów Wielkopolski
Poland

Data wystawienia: 2011-05-10
Data ważności : 2014-05-10

TT/755/710401/11

Zakres:
Spawanie półautomatyczne łukowe – drutem proszkowym w osłonie C1 (136)
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej wytrzymałości kategorii A,
– grubość: 3 – 12 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny czołowe dla
spawania jednstronnego lub dwustronnego na podkładce ceramicznej, spoiny pachwinowe dla
spawania jednościegowego i wielościegowego,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PF.

STAL-REM S.A.

ul. Na Ostrowiu 1
80-873 Gdańsk
Poland

TT/659/710401/11

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne:
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111):

Data wystawienia: 2011-08-17
Data ważności : 2014-07-29
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− kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do kategorii EH36
włącznie,
− grubość: 6 – 48 mm; dla stali kadłubowych o zwykłej wytrzymałości kategorii A do 100 mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny pachwinowe
jednościegowe,
− pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie półautomatyczne łukowe
Spawanie łukowe drutem litym w osłonie C1 (135):
− kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do kategorii EH36
włącznie,
− grubość: 6 – 48 mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny pachwinowe
jednościegowe i wielościegowe,
− pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie łukowe drutem proszkowym topnikowym w osłonie C1 (136):
− kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do kategorii EH36
włącznie,
− grubość: 6 – 48 mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej i ceramicznej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny pachwinowe jednościegowe i wielościegowe,
− pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie łukowe drutem proszkowym topnikowym w osłonie M21 (136):
− kategorie stali: stale o wysokiej wytrzymałości odporne na ścieranie typu HARDOX 400;
wysokostopowe stale austenityczne
− grubość: 12–20 mm dla stali o wysokiej wytrzymałości odpornych na ścieranie, 6 – 24 mm dla
wysokostopowych stali austenitycznych,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej i ceramicznej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny pachwinowe jednościegowe i wielościegowe,
− pozycje spawania:PA, PB, PF.
Spawanie łukowe automatyczne
Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym (121):
− kategorie stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do kategorii EH36
włącznie,
− grubość: 6 – 48 mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny
pachwinowe jednościegowe i wielościegowe,
− pozycje spawania: PA, PB.
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Stocznia KOŹLE Spółka z o.o.

TT/641/710401/12

ul. Stoczniowców 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Poland

Data wystawienia: 2012-07-12
Data ważności : 2015-04-30

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne:
– kategorie stali: stale konstrukcyjne zwykłej wytrzymałości i stale kadłubowe zwykłej
wytrzymałości kategorii A,
– grubości: dla blach 4 - 16 mm; dla rur grubości ścianek: 2,5 - 10 mm, zewnętrzne średnice rur
≥ 25mm.
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego dla rur oraz na
podkładce metalowej dla blach, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem
grani, spoiny pachwinowe jednościegowe i wielościegowe
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, H - L045.
Spawanie półautomatyczne łukowe - drutem litym w osłonie w osłonie M21:
– kategorie stali: stale konstrukcyjne zwykłej wytrzymałości i stale kadłubowe zwykłej
wytrzymałości kategorii A,
– grubości: 4 - 16 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny
pachwinowe jednościegowe i wielościegowe
– pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.

Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
w upadłości likwidacyjnej

TT/444/710401/11

ul. Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Poland

Data wystawienia: 2011-10-18
Data ważności : 2014-09-17

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne:
Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111):
– kategorie stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – E, AH32 –
EH32, AH36 – EH36,
– grubość materiału: 4 – 40 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny : spoiny czołowe dla spawania jednostronnego oraz spawania
dwustronnego bez podkładki, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
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spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny pachwinowe
dla spawania jednościegowego dla grubości materiału 8 – 13 mm, spoiny pachwinowe dla
spawania wielościegowego,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie półautomatyczne łukowe:
Spawanie łukowe drutem litym w osłonie M21 (135):
– kategorie stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – D, AH32 –
DH32, AH36 – DH36,
– grubość materiału: 3 – 24 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny : spoiny czołowe dla spawania jednostronnego oraz spawania
dwustronnego bez podkładki, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani
oraz czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny pachwinowe dla
spawania jednościegowego dla grubości materiału 3 – 13 mm,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie łukowe drutem proszkowym topnikowym w osłonie C1 (136):
– kategorie stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – D, AH32 –
DH32, AH36 – DH36,
– grubość: 4 – 20 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego lub dwustronnego
na podkładce ceramicznej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny pachwinowe
dla spawania jednościegowego dla grubości materiału 4 – 13 mm,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PF.
Spawanie łukowe drutem proszkowym topnikowym w osłonie M21 (136):
– kategorie stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – E, AH32 –
EH32, AH36 – EH36,
– grubość: 25 – 100 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe do spawania jednostronnego na podkładce metalowej,
– pozycja spawania: PA, PC, PF.
Spawanie łukowe automatyczne:
Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym (121):
– kategorie stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – E, AH32 –
EH32, AH36 – EH36,
– grubość materiału: 3 – 28 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednościegowego na podkładce
metalowej usuwalnej dla grubości materiału 3 – 9 mm, spoiny czołowe dla spawania
dwustronnego dwuwarstwowego dla grubości materiału 4 – 11 mm, czołowe dla spawania
dwustronnego z usunięciem grani dla grubości materiału 7 – 28 mm, spoiny czołowe dla
spawania jednostronnego na podkładce metalowej pozostającej; spoiny pachwinowe dla
spawania jednościegowego dla grubości materiału 6 – 13 mm, spoiny pachwinowe dla
spawania wielościegowego dla grubości materiału 7 – 28 mm,
– pozycja spawania: PA, PB.
Spawanie łukiem krytym dwoma drutami elektrodowymi – drut lity / drut proszkowy
topnikowy (123):
– kategorie stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości A – D, AH32 –
DH32, AH36 – DH36,
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– grubość: 7 – 11 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
metalowej usuwalnej (topnik-podkładka miedziana),
– pozycja spawania: PA.

Stocznia Północna S.A.

TT/422/710401/12

ul. Marynarki Polskiej 177
80-958 Gdańsk
Poland

Data wystawienia: 2012-03-20
Data ważności : 2015-01-31

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111):
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do EH36
włącznie, stale o zwykłej i o pod-wyższonej wytrzymałości na rury – dla rur wypełnienie
spoiny po wykonaniu ściegu graniowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego lub
metodą spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną; odporne na korozję stale
austenityczne, dla rur wypełnienie spoiny po wykonaniu ściegu graniowego elektrodą
nietopliwą w osłonie gazu obojętnego,
– grubość: 3 – 48 mm dla stali kadłubowych; 3 – 25 mm dla stali o zwykłej i o podwyższonej
wytrzymałości na rury, dla grubości ścianki rur 3 – 6 mm oraz zewnętrznej średnicy rur ≥44
mm dla stali o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości na rury wykonanie ściegu
graniowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego, dla grubości ścianki powyżej 6
mm oraz zewnętrznej średnicy rur ≥109 mm ścieg graniowy może być wykonywany metodą
spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną; 3 – 16 mm dla odpornych na korozję stali
austenitycznych oraz zewnętrznej średnicy rur ≥57 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny : spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem
grani, spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny czołowe
dla spawania jednostronnego bez podkładki oraz spawania dwustronnego bez usuwania grani
spoiny tylko dla stali o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości na rury; spoiny pachwinowe
dla spawania jednościegowego oraz wielościegowego,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045.
Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (141):
– kategorie stali: stale o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości na rury, odporne na korozję
stale austenityczne oraz stale na rurociągi do pracy w obniżonych temperaturach do – 196ºC,
– grubość materiału: 3 –13 mm, dla stali niestopowych zewnętrzna średnica rur ≥38 mm, dla
odpornych na korozję stali austenitycznych oraz stali na rurociągi do pracy w obniżonych
temperaturach do – 196ºC zewnętrzna średnica rur ≥25 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce gazowej, spoiny czołowe dla
spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny czołowe dla spawania
dwustronnego z usunięciem grani,
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– pozycja spawania: PA, PC, PE, PF, H-L045.
Spawanie półautomatyczne łukowe
Spawanie łukowe drutem litym w osłonie C1 (135):
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do EH36
włącznie, stale o zwykłej oraz o podwyższonej wytrzymałości na rury – dla rur wypełnienie
spoiny po wykonaniu ściegu graniowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego lub
procesem spawania łukowego drutem litym w osłonie C1,
– grubość: 3 – 48 mm dla stali kadłubowych; 3 – 25 mm dla stali o zwykłej i o podwyższonej
wytrzymałości na rury, dla grubości ścianki rur 3 – 6 mm oraz zewnętrznej średnicy rur ≥44
mm dla stali o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości na rury wykonanie ściegu
graniowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego, dla grubości ścianki powyżej 6
mm oraz zewnętrznej średnicy rur ≥109 mm ścieg graniowy może być wykonywany procesem
spawania łukowego drutem litym w osłonie C1,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny : spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem
grani, spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny czołowe
dla spawania jednostronnego bez podkładki oraz spawania dwustronnego bez usuwania grani
spoiny tylko dla stali o zwykłej wytrzymałości na rury; spoiny pachwinowe dla spawania
wielościegowego, spoiny pachwinowe dla spawania iednościegowego materiału grubości ≤
12mm,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045.
Spawanie łukowe drutem proszkowym z rdzeniem topnikowym w osłonie M21 (136):
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do DH36
włącznie,
– grubość materiału: 3 – 160 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
ceramicznej lub metalowej; spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani;
spoiny pachwinowe dla spawania wielościegowego, spoiny pachwinowe dla spawania
iednościegowego materiału grubości ≤ 14mm,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PF.
Spawanie łukowe drutem proszkowym z rdzeniem topnikowym w osłonie C1 (136):
– kategoria stali: odporne na korozję stale austenityczne,
– grubość materiału: 3 – 28 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce
ceramicznej lub metalowej, spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny pachwinowe dla spawania iednościegowego materiału grubości ≤ 10mm,
– pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PF, PE.
Spawanie automatyczne łukowe
Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym (121):
– kategoria stali: stale kadłubowe o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości do EH36
włącznie,
– grubość materiału: 8 –48 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani, spoiny
czołowe dla spawania dwustronnego dwuwarstwowego dla grubości materiału 8 – 14 mm,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny pachwinowe
dla spawania jednościegowego dla grubości materiału 5 – 10 mm,
– pozycja spawania: PA, PB.
Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym (121):
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– kategoria stali: odporne na korozję stale austenityczne,
– grubość materiału: 7 – 28 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: czołowe dla spawania dwustronnego bez usunięcia grani, spoiny
czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej,
– pozycja spawania: PA.
Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (141):
– kategoria stali: odporne na korozję stale austenityczne, stale na rurociągi do pracy w
obniżonych temperaturach do – 196ºC,
– grubość materiału: 6 – 9 mm dla blach, 3 – 12 mm dla grubości ścianki rur oraz zewnętrznej
średnicy rur ≥57 mm
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego dwuwarstwowego
bez usunięcia grani, spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce gazowej
– pozycja spawania: PA dla blach, PF, PG dla rur.
–

Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

ul. J. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Poland

TT/394/710401/12

Data wystawienia: 2012-12-17
Data ważności : 2015-05-31

Zakres:
Budowa, naprawa i remonty przez spawanie:
– konstrukcji okrętowych i przemysłowych,
– rurociągów,
– śrub okrętowych.

Stocznia Rybacka SPAWMET Spółka ul. Sienna 33
80-705 Gdańsk
z o.o.
Poland

TT/636/710401/12

Zakres:
Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111):

Data wystawienia: 2012-04-18
Data ważności : 2015-04-17
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− kategoria stali: stale kadłubowe zwykłej i podwyższonej wytrzymałości do kategorii EH36
włącznie, stale konstrukcyjne zwykłej i podwyższonej wytrzymałości do S355K2, dla rur
tylko wypełnienie spoiny po wykonaniu ściegu graniowego elektrodą nietopliwą w osłonie
gazu obojętnego,
− grubość: 8 – 120 mm dla blach; grubość ścianki rur 8 – 32 mm, zewnętrzna średnica rur ≥ 110
mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny pachwinowe
dla spawania jednościegowego oraz wielościegowego,
− pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045.
Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (141):
− kategoria stali: stale o zwykłej i o podwyższonej wytrzymałości na rury tylko do
wykonywania warstwy przetopowej,
− grubość: 6 – 32 mm, zewnętrzna średnica rur ≥ 84 mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego bez podkładki,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny czołowe dla
spawania dwustronnego z usunięciem grani,
− pozycje spawania: PA, PC, PE, PF, H-L045.
Spawanie półautomatyczne łukowe
Spawanie łukowe drutem litym w osłonie C1 (135):
− kategoria stali: stale kadłubowe zwykłej wytrzymałości do kategorii D włącznie oraz
podwyższonej wytrzymałości do kategorii DH36 włącznie,
− grubości: 7 – 28 mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny czołowe dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej, spoiny pachwinowe
dla spawania wielościegowego,
− pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.
Spawanie łukowe drutem proszkowym z rdzeniem topnikowym w osłonie C1 (136):
− kategoria stali: stale kadłubowe zwykłej wytrzymałości oraz podwyższonej wytrzymałości do
kategorii EH36 włącznie, stale konstrukcyjne zwykłej i podwyższonej wytrzymałości do
S355K2, dla rur tylko wypełnienie spoiny po wykonaniu ściegu graniowego elektrodą
nietopliwą w osłonie gazu obojętnego,
− grubości: 6 – 80 mm dla blach; grubość ścianki rur 6 – 25 mm, zewnętrzna średnica rur ≥ 84
mm,
− rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania jednostronnego oraz
dwustronnego na podkładce ceramicznej dla grubości materiału do 28 mm, spoiny czołowe
dla spawania jednostronnego na podkładce metalowej; spoiny czołowe dla spawania
dwustronnego z usunięciem grani; spoiny pachwinowe dla spawania jednościegowego oraz
wielościegowego,
− pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045.
TT/768/710401/12

Zakres:
Spawanie półautomatyczne łukowe

Data wystawienia: 2012-08-24
Data ważności : 2015-04-17
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Spawanie łukowe drutem litym w osłonie I1 (131)
– stop aluminium: 3103, 5005, 5005A, 5051A, 5056A, 5083, 5086,5059, 5383, 5754, 51200,
51400,
– grubość: 3 – 15 mm,
– rodzaj oraz szczegóły spoiny: spoiny czołowe dla spawania dwustronnego z usunięciem grani,
spoiny pachwinowe dla spawania jednościegowego,
– Pozycja spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF.

Zakład Usług Remontowych
PERFEKT SERVICE Sp. z o.o.

Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Poland

TT/732/710401/13

Zakres:
Wykonywanie, remonty i naprawy przez spawanie:
– konstrukcji okrętowych i przemysłowych.

Data wystawienia: 2013-01-04
Data ważności : 2015-06-24

