
L.p. Zagadnienie

1. Zasady BHP

2. Tworzenie zapisów bezpieczeństwa

3. Tworzenie instrukcji montażu

4. Metody określania nacisków montażowych na uszczelce w zależności od klasy szczelności

5. Sposoby zapewnienia odpowiedniego naciągu śrub/nacisku na uszczelce

6. Dopuszczenie skręconego połączenia do eksploatacji

7. Metody badania szczelności, kontrola wycieków

PROGRAM SZKOLENIA I CERTYFIKACJI

I. Zajęcia teoretyczne, ok. 4 godziny zajęć.

  UWAGA!  
    Każdy uczestnik szkolenia CMFL-11 musi ukończyć szkolenie CMFL-1 wg Tabeli 11 EN1591-4 poziom dla inżynierów nadzoru

POTWIERDZANIE KOMPETENCJI PERSONELU DO MONTAŻU  
POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH W SYSTEMACH CIŚNIENIOWYCH 
STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE  
WG. PN-EN 1591-4, TABELA 11: DLA INŻYNIERÓW NADZORU

1)I s tn ie je możl iwość zorganizowania szkolenia wyjazdowego. 

3
 Kod szkolenia: CMFL-11   Czas trwania: 1 dzień    Miejsce: siedziba CSUT SPETECH SP. z o.o.1)

II. Zajęcia w laboratorium
III. Egzamin teoretyczny – tes t  wyboru

IV. Przekazanie certyfikatów w j .  polsk im i  angie lsk im



POTWIERDZANIE KOMPETENCJI PERSONELU DO MONTAŻU POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH 
W SYSTEMACH CIŚNIENIOWYCH STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE 

WG. PN-EN 1591-4, TABELA 11: DLA INŻYNIERÓW NADZORU
Kod szkolenia: CMFL-11

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w szkoleniu

Termin szkolenia: 11 października  22 listopada  termin dodatkowy* 
*Istnieje możliwość zaproponowania dodatkowego terminu szkolenia w przypadku chęci zgłoszenia grupy min. 5 osób

Zgłaszający, imię i nazwisko: 

stanowisko:

tel. e-mail:

Firma: 

ulica / nr:

kod: NIP:

miejscowość:

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia: stanowisko e-mail:

1

2

3

4

5

Lista uczestników

Liczba zgłaszanych osób:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej Data zgłoszenia:

Miejsca noclegowe zostaną zarezerwowane w Hotelu Ibis, ul. Żywiecka 93, w Bielsku-Białej. 
Cena noclegów: 230 zł brutto za pokój 2-osobowy, 195 zł brutto za pokój 1-osobowy (płatne gotówką lub kartą w recepcji hotelowej;  
w cenę wliczone śniadanie). Koszt szkolenia: 900 zł netto. Firma SPETECH zapewnia przerwy kawowe, 2 obiady oraz kolację. 
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy SPETECH: strona organizacyjna - Karolina Piekiełko, tel. 33 810 02 29 
program szkolenia: dr inż. Radosław Sieczkowski, tel. 33 818 41 33 wew. 208.

i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia w/w szkolenia, warsztatów, konferencji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a także zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Spetech Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Szyprów 17, kod pocztowy: 43-382

Prosimy o rezerwację noclegów w dniach:

Prosimy o przesłanie karty uczestnictwa
mailem: szkolenia@spetech.com.pl
lub dokonanie zgłoszenia na naszej stronie  
www.spetech.com.pl w zakładce „szkolenia”.

 TAK  NIE


