
SLV-GSI PoLSka SP. z o. o. oraz 
PoLSkIe TowarzySTwo CynkownICze 
mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie/warsztaty:

Wymagania dla stalowych konstrukcji budowlanych, wynikające 
z  Rozporządzenia 305/2011 (oznakowanie CE, norma EN 1090). 
Wymagania dla zabezpieczeń antykorozyjnych (cynkowanie ogniowe, 
malowanie natryskowe, systemy duplex) i połączeń śrubowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym z  zakresu Zakładowej Kontroli 
Produkcji wg normy EN 1090, SLV-GSI Polska oraz Polskie Towarzystwo Cynkownicze 
zapraszają na szkolenie/warsztaty realizowane przez spółkę SLV-GSI Polska, reprezentującą 
DVS ZERT GmbH w zakresie certyfikacji wg EN 1090 (nr ident. 2451) na terenie Polski. 
Jest to dla Państwa również element spełnienia wymagań w zakresie szkolenia personelu 
systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090.

30.11-02.12.2016 r.  
„Park Hotel Łysoń” 

ul. Wadowicka 169 A, Inwałd, 34-120 Andrychów
Rozpoczęcie: 30.11.2016 r., godz. 13:30  

ZakRes sZkolenia/waRsZtatów:

•	 wymagania dla stalowych konstrukcji budowlanych, wynikające z Rozporządzenia 

305/2011 (oznakowanie CE, zabezpieczenie antykorozyjne, połączenia śrubowe),

•	 metody oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok;

•	 praktyczne zastosowanie metod kontroli odbiorczej powierzchni cynkowanych;

•	 praktyczne zastosowanie metod kontroli odbiorczej powierzchni malowanych,

•	 przestrzeganie wymagań Rozporządzenia 305/2011 w praktyce.



ilość miejsc:
30-35, decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów oraz zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia, uwzględniane m.in. przy audytach certyfikujących i audytach nadzoru ZKP 
jako spełnienie wymagań pkt. 6.3.2 w normie EN 1090-1.  
 

sZkolenie/waRsZtaty Polecamy sZcZególnie osobom:

•	 zajmującym się kontrolą odbiorczą konstrukcji budowlanych  

(kontrolerzy jakości, inspektorzy budowlani, kierownicy budów);

•	 nadzorującym i kontrolującym procesy antykorozji;

•	 odpowiedzialnym za system ZKP;

•	 odpowiedzialnym za procesy specjalne  

(spawanie, kontrola i badania, połączenia mechaniczne); 

•	 opracowującym wymagania dot. materiałów i konstrukcji oraz zlecającym 

i nadzorującym procesy ich zakupu.

ZgłosZenia PRosimy wysyłać:

•	 mailem: szkolenia@slv-polska.pl, 

•	 faksem: +32 37 34 222, 

•	 pocztą: SLV-GSI Polska Sp. z o.o., ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 1250 zł netto + VAT.

Cena obejmuje: wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe. 

Ostateczny termin zgłoszeń: 15 listopad 2016 r.

Ostateczny termin wpłaty: 20 listopad 2016 r.

kontakt:
Jerzy Kozłowski: jerzy.kozlowski@slv-polska.pl, 786 866 587,

Artur Rusin: artur.rusin@ocynkownia.pl, 605 622 181.



ProGram SzkoLenIa/warSzTaTów

Dzień 1 (30.11.2016 r.)

12:00 - 13:30

13:30 - 13:45

13:45 - 14:45

14:45 - 15:45

15:45 - 16:00

16:00 - 16:55

16:55 - 17:50

17:50 - 18:20 

18:30

Przyjazd, rejestracja uczestników, zakwaterowanie.

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów.

Przerwa obiadowa.

Wymagania Rozporządzenia 305/2011. 
Norma EN 1090. Deklaracja Właściwości Użytkowych. Oznakowanie CE.

Przerwa kawowa.

Połączenia mechaniczne
Połączenia sprężane i niesprężane. Rodzaje i klasy śrub oraz dokumenty jakości.
Wymagania w zakresie oznakowania. Dokręcanie i kontrola dokręcania.

Proces cynkowania ogniowego
Ogólne zagadnienia cynkowania ogniowego.
Wymagania i kryteria odbioru powłok cynkowych wg normy PN-EN ISO 1461.
Zasady dotyczące projektowania i odporności korozyjnej wg normy EN 14713-1. 
Wymagania DAST – 022.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia – dyskusja.

Wspólna kolacja. 



Dzień 2 (1.12.2016 r.) 

9:00 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 11:15

11:15 - 13:15

13:15 - 14:15

14:15 - 15:15

15:15 - 16:15

16:15 - 17:30

17:30 - 18:00 

18:30

Przygotowanie konstrukcji do procesu cynkowania ogniowego. 

Przerwa kawowa.

Przygotowanie konstrukcji do procesu malowania.

Ćwiczenia – ocena przygotowania powierzchni do nakładania
powłok antykorozyjnych.
Samodzielne wykonywanie badań przez uczestników szkolenia. Ocena profilu powierzchni 
za pomocą komparatora i miernika chropowatości, ocena stopnia zapylenia, ocena stopnia 
zatłuszczenia, ocena stanu wyjściowego, ocena zanieczyszczeń jonowych.

Przerwa obiadowa.

Kryteria odbioru jakościowego powłok cynkowych. 
Sposoby uzupełnienia ubytków powłok cynkowych.

Badania powierzchni zabezpieczonych antykorozyjnie.

Ćwiczenia – ocena wykonanych powłok antykorozyjnych.
Samodzielne wykonywanie badań przez uczestników szkolenia. Ocena wizualna powłoki, 
pomiar grubości metodą magnetyczną, pomiar grubości metodą nacięcia klinowego, 
pomiar przyczepności metodą pull-off, pomiar przyczepności metodą siatki nacięć 
i nacięcia krzyżowego, pomiar szczelności metodami nisko- i wysokonapięciową.

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia – dyskusja.

Wspólna kolacja. 

                                      Dzień 3 (2.12.2016 r.)

9:00 - 9:45

9:45 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:00 

Oznaczenia stali. Specyfikacja materiałowa dla wyrobu.

Specyfikacja wyrobu w zakresie antykorozji. 

Przerwa kawowa.

Malowanie konstrukcji ocynkowanych ogniowo – system duplex.

Wymagania dla personelu antykorozji.

Wymagania normy EN 1090 i certyfikacja Zakładowej Kontroli 
Produkcji.

Przerwa obiadowa.

Zakończenie szkolenia.
Wręczenie zaświadczeń i zakończenie szkolenia.


