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KIM JESTEŚMY

Dyplomowany kierownik montażu konstrukcji stalowych ML-N.
Szkolenie jest skierowane do osób, które kupują, konstruują, montują lub projektują 
konstrukcje stalowe. Jest bardzo aktualne, ponieważ norma EN 1090 stawia duże 
wymagania w zakresie montażu dla osób nadzorujących ten proces. Szkolenie spełnia 
wytyczne dla swojego odpowiednika w Szwecji - TR-stål/N (przepisy techniczne dla 
konstrukcji stalowych), a po jego zakończeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu, 
otrzymasz tytuł dyplomowanego kierownika montażu konstrukcji stalowych na po-
ziomie ML-N, rozpoznawany w Skandynawii oraz ceniony w Europie.
Jest to szkolenie, które szczególnie rekomendujemy firmom i osobom prywatnym, 
aspirującym do skierowania swojej oferty na skandynawski rynek.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA
Wymagania dotyczące konstrukcji stalowych w Euro-
pie w odniesieniu do EN 1090 i szwedzkiego prawa 
dotyczącego regulacji EKS 11 (Boverkets konstruk-
tionsregler/regulacji konstrukcji stalowych) oraz EN 
1090-1, EN 1090-2 i EN 1090-4. Szkolenie obejmuje 
również oględziny spoin (ISO 5817), stopnia przygoto-
wania przed obróbką/surface  (ISO 8501-3), obróbkę 

powierzchniową (ISO 12944:2018). Ponadto w 
ramach szkolenia objęte są wymagania w zależności od 
dodatkowych wymagań w budownictwie dotyczących 
AMA-HUS 18. 

Po ukończeniu edukacji i zatwierdzonym wyniku testu 
osoba otrzymuje certyfikat Dyplomowanego Kierow-
nika Montażu Konstrukcji Stalowych ML-N.

KIEROWNIK MONTAŻU
KONSTRUKCJI STALOWYCH 

©

PRODUKUJESZ LUB CHCIAŁBYŚ BY TWOJA FIRMA BYŁA 
PODWYKONAWCĄ DLA KLIENTA W SKANDYNAWII ? 

To szkolenie skierowane jest dla personelu, który nadzoruje budowy
i prowadzi inspekcje dedykowane na skandynawski rynek

Svetsakademin w Polsce
Svetsakademin oferuje 
specjalistyczną edukację dla 
wyższego szczebla kadry 
spawalniczej oraz konstrukcji 
stalowych. Jesteśmy marką 
uznaną w Skandynawii,
a nasze szkolenia spełniają 
międzynarodowe standardy.

Naszą edukację wyróżnia wysoka jakość i międzynarodowy 
charakter. Współpracujemy z najbardziej doświadczonymi
inspektorami, inżynierami i praktykami ze Szwecji, Danii,
Norwegii, a teraz także z Polski.
Misją Svetsakademin jest zjednoczenie wiedzy praktyków 
międzynarodowych w jednym miejscu i dostarczenie jej na rynki 
w Skandynawii i Europie. Svetsakademin rozpoczyna swoje 
szkolenia na rynku polskim, realizując swój cel: zostać największą 
firmą oferującą teoretyczną edukację w spawalnictwie, na skalę 
europejską!.
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Ogólne prawo i wymagania standardowe/norma (8 godzin)

¿ Ogólne przepisy dotyczące budownictwa w Szwecji np  BVL, BFS,  
 Eurocoder,EKS 10, AMA-HUS dodatkowe wymagania do konstrukcji
 stalowych i dodatkowe wymagania zgodnie ze Szwedzkim Administracją 
 Transportu/Trafikverket (2 godziny)
¿ Klasy konstrukcji i wykonania stali (EXC) zgodnie z EN 1090-2, EN 1090-4
 (3  godziny)
¿ Oznakowanie CE i deklaracja wydajności konstrukcji stalowych zgodnie
 z EN 1090-1 (1 godzina)
¿ Wymagania zgodnie z rysunkami i oznaczeniami spawalniczymi zgodnie
 z ISO 2553 (2 godziny)

PLAN SZKOLENIA

Złącze śrubowe, obróbka powierzchni
oraz plan spawania i montażu (8 godzin)

¿ Plany spawania i montażu zgodnie z wymaganiami EN 1090-2. (4 godziny)
¿ Obróbka wstępna zgodnie z ISO 8501 i różnymi klasami obróbki
 powierzchniowej zgodnie z ISO 12944 (1 godzina)
¿ Klasy złączy gwintowych oraz moment dokręcenia śruby wg EN 1090-2
 (4 godziny)

Badania nieniszczące, oględziny i tolerancje montażowe
(8 godzin)

¿ Wizualna ocena spawania oraz klasyfikacja wad spawalniczych zgodnie
 z ISO 6520 i ocena wizualna zgodnie z ISO 5817 (2  godziny)
¿ Różne OFP (nieniszczące metody badań) oraz demonstracja badania proszku 
 penetracyjnego i magnesu (1 godzina)
¿ Tolerancje dla montażu zgodnie z EN 1090-2 (4  godziny)
¿ Klasy cięcia zgodnie z EN 1090-2 i ISO 9013 (1 godzina)

Montaż i kontrola konstrukcji
stalowych i egzamin (8 godzin)

¿ Montaż i kontrola konstrukcji stalowych (4 godziny)
¿ Egzamin  (4 godziny)

Wieczorem wykonywane są prace domowe. 
Spodziewaj się całkowitego czasu około 8 godzin.
Treść kursu może ulec nieznacznej zmianie

Wymagania, aby uzyskać certyfikat

¿ Minimum 70% poprawnych odpowiedzi w teście
 egzaminacyjnym
¿ Minimum 70% obecności w edukacji  
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Metody spawania i testy spawalnicze (8 godzin)

¿ Przegląd egzaminu kwalifikacji spawacza wg ISO 9606-1 (2 godziny)
¿ Ogólne informacje dotyczące metod spawania MMA i MAG (1 godzina)
¿ Normy materiałowe dla materiałów podstawowych i wypełniaczy,  w tym
 EN 10025 i świadectwo materiału zgodnie z EN 10204 (2 godziny)
¿ Różnice między WPS a procedurami spawalniczymi (WPQR) zgodnie
 z ISO 15609 do ISO 15614-1 (2  godziny)



Tel. (0046) 79 337 93 98 – kontakt w języku polskim | www.svetsakademin.se

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ADRES DO FAKTURY (jeśli inny niż podany powyżej)

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: utbildning@svetakademin.se 
Więcej informacji znajdziej na stronie: www.svetsakademin.se /język polski

Zgłoszenia wysłać mailem na adres:
education@svetsakademin.se

Lub pocztą tradycyjną:

Svetsakademin
Åredavägen 21
SE-342 93 Hjortsberga, SZWECJA

PS: Zawsze jesteśmy zadowoleni ze zgłoszeń mailowych!

Aplikując, zgadzasz się, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności. 
O polityce prywatności Svetsakademin przeczytasz więcej: www.svetsakademin.se (język polski)

Nazwa szkolenia:

Imię i nazwisko:

Firma (wypełnić w przypadku, gdy ma być wystawiona faktura)

Adres do wystawienia faktury:

Numer pesel:

Adres firmy, kod pocztowy, miejscowość:

Informacja na fakturze/Numer projektu:

Data Czytelny Podpis

Adres zamieszkania:

Osoba do kontaktu:

Kod pocztowy:

Email do wysłania faktury:

Kod pocztowy:

Email:

Email: Lata pracy z konstrukcjami stalowymi:

Numer telefonu:

Miasto:

Numer telefonu:

Miejscowość:

Data szkolenia:

Witamy w

Svetsakademin!


